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     OD.A.  VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH 
VZTAHŮ V ÚZEMÍ, VČETNĚ SOULADU S POLITIKOU ÚZEMNÍHO ROZVOJE 
A S ÚPD VYDANOU KRAJEM 

 

                  OD.A.1. Vyhodnocení souladu návrh u ÚP s Politikou územního rozvoje ČR 

OD.A.1.1. Obecné požadavky  

Řešené území obce Jeneč je součástí rozvojové oblasti OB1 Metropolitní rozvojová oblast Praha. 
Území obce Jeneč je ovlivněno plochou LT1 vymezenou pro novou paralelní vzletovou a přistávací 
dráhu (VPD) a vzletové a přibližovací prostory (VPP) letiště Praha – Ruzyně. Jinak se Jeneč 
nenachází v koridorech a plochách dopravní infrastruktury, v koridorech a plochách technické 
infrastruktury a souvisejících rozvojových záměrů vymezených v PÚR ČR, schválené usnesením vlády 
České republiky č. 929 ze dne 20. července 2009, ve znění Aktualizace č. 1 Politiky územního rozvoje 
CR schválené usnesením vlády č. 276 ze dne 15. dubna 2015, Aktualizací č. 2 a č. 3 PÚR ČR 
schválených usnesením vlády č. 629 ze dne 2. září 2019, Aktualizace č. 5 schválené usnesením vlády 
č. 833 ze dne 17. srpna 2020 a Aktualizace č. 4 PÚR ČR schválené usnesením vlády č.618 ze dne 
12.července 2021 (dále jen „PÚR ČR“). 

Obec se dále nachází ve specifické oblasti SOB9 Specifická oblast, ve které se projevuje aktuální 
problém ohrožení území suchem, vymezené Aktualizací č. 4 PÚR ČR.  Územní plán přispívá ke 
zlepšování parametrů území v souvislosti s úkoly pro oblast SOB9 vymezením rozsáhlých ploch zeleně 
a dvou menších rybníků na Jenečském potoku, což oboje zvyšuje retenční schopnosti krajiny.  

OD.A.1.2. Republikové priority  

Republikové priority územního plánování určují požadavky na konkretizaci obecně formulovaných cílů 
a úkolů územního plánování a určují strategii a základní podmínky pro jejich naplňování v územně 
plánovací činnosti krajů a obcí. Územní plán Jenče respektuje republikové priority územního plánování 
pro zajištění udržitelného rozvoje takto:  

(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. 

- Územní plán respektuje přírodní/technické limity rozvoje sídla (morfologie terénu, říční nivy). 
Cenné přírodní oblasti a oblasti krajinného rázu jsou zachovávány a stabilizovány jako prvky 
územního systému ekologické stability, což brání upadání venkovské krajiny. Rozvoj sídla 
zachovává a dále rozvíjí tradiční ráz zástavby podél historických os, je podporována jak 
intenzifikace využití zastavěného území tak rozvojovému potenciálu sídla přiměřená expanze do 
krajiny. Ochrana a rozvoj přírodních a civilizačních hodnot je doplněna podporou hospodářského a 
sociálního pilíře udržitelného rozvoje vymezením ploch výroby a skladování a ploch pro bydlení. 

 (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. 

- Návrhu územního plánu vymezuje rozvojové lokality ve velké míře v zastavěném území. Naprostá 
většina zastavitelných ploch je přejata z platného ÚPO. ÚP vymezuje pouze jednu drobnou novou 
zastavitelnou plochu o rozloze 0,21 ha a naopak zmírňuje dopady extenzivního rozvoje obce 
zařazením zastavitelných ploch o velikosti přes 25 ha do 2. etapy výstavby. 19 ha rozvojových 
ploch je oproti platnému ÚPO ze zastavitelných ploch vypuštěno. Ekologické funkce krajiny jsou 
chráněny pomocí stabilizování a doplnění skladebných částí ÚSES, návrhem ploch izolační zeleně 
a ploch pro revitalizaci okolí Jenečského potoka. 

(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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- Územní plán nevytváří podmínky pro vznik prostorové sociální segregace, v řešeném území se 
nenacházejí lokality s nežádoucí  segregací.  

(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.  

- Územní plán je zpracován v souladu se zadáním územního plánu a v souladu s koncepčními 
dokumenty kraje. Byly vyhodnoceny záměry na změny v území a do řešení územního plánu byly 
zařazeny takové záměry, u kterých nehrozí uplatňování jednostranných hledisek a požadavků. 
Byly prověřeny požadavky obyvatel a uživatelů území a dle možností začleněny do řešení. 

 (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. 

- Územní plán je zpracován v souladu se zadáním územního plánu a v souladu s koncepčními 
dokumenty kraje. V návrhu územního plánu je zohledněna i územně plánovací dokumentace 
okolních obcí a je zajištěna odpovídající návaznost na plochy vyplývající ze zmíněných 
dokumentací. 

 (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.  

 
- Řešeného území se netýká 

 (18) Podporovat polycentrický rozvoj sídelní struktury. Vytvářet předpoklady pro posílení partnerství mezi 
městskými a venkovskými oblastmi a zlepšit tak jejich konkurenceschopnost. 
 
- Územní plán vytváří podmínky pro podporu polycentrického rozvoje sídelní struktury Pražského 

metropolitního regionu navržením ploch pro výrobu a skladování a ploch smíšených obytných, 
čímž podporuje rozvoj, stabilitu a konkurenceschopnost obce. 

(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. 

- V jižní části obce se nachází brownfield po zemědělské výrobě. Území je zahrnuto do plochy 
přestavby. Území historických dvorů a přiléhajících zahrad, které nemá adekvátní využití a je 
částečně nevyužito, je zahrnuto do plochy přestavby (nevyužívané zahrady) a do ploch smíšených 
obytných centrálních. ÚP podporuje přeměnu nevyužitých území na polyfunkční centrální území, 
k čemuž přispívá i vymezení regulačních plánů. Zastavitelné plochy jsou vymezovány v návaznosti 
na zastavěné území tak, aby byly minimalizovány zábory zemědělského půdního fondu a aby byla 
v co nejvyšší možné míře využita stávající dopravní a technická infrastruktura, je preferována 
intenzifikace zastavěného území a využití proluk. 

 (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.  

– Nejsou navrženy nové záměry, které by mohly výrazně ovlivnit charakter krajiny. Veškeré záměry jsou 
převzaty z platného ÚPO a dochází pouze k funkční úpravě rozvojových ploch. Rozvojem obce nejsou 
dotčeny území se zvýšenou ochranou krajinného rázu. K záborům lesní půdy nedochází. V řešeném 
území se nenachází chráněná uzemí, evropsky významné lokality a přírodní parky. Územní plán 
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zpřesňuje a doplňuje vymezení územního systému ekologické stability. Návrhem krajinné zeleně (NP, 
ZO, NS, XP a NL)  a rybníků (W) vytváří územní plán podmínky pro zlepšení retenčních schopností 
krajiny. 

(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 plánovací 
činnosti omezovat nežádoucí srůstání sídel s ohledem na zajištění přístupnosti a prostupnosti krajiny. 

- Územní plán zajišťuje migrační prostupnost krajiny vymezením chybějících prvků ÚSES, pásů 
izolační zeleně a ploch krajinné zeleně podél Jenečského potoka. Prostupnost krajiny zlepšuje 
vymezení nových pěších stezek.  

 (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. 

- ÚP vymezuje rozsáhlý pás izolační zeleně mezi stabilizovanými a rozvojovými plochami pro 
bydlení a areály výroby a ŘLP. V návaznosti na zastavěné území vymezuje ÚP návrhové plochy 
pro lesoparky. Plochy zeleně se napojují na systém ÚSES a tím propojují sídlo s volnou krajinou.  

 (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). 

- Územní plán rozvíjí potenciál území pro různé formy cestovního ruchu prostřednictvím vymezení  
lokální sítě cyklostezek. ÚP dále navrhuje několik pěších stezek umožňujících komfortní napojení 
na Poutní cestu Hájek a dále na soustavu rybníku na území města Hostivice. Na Jenečském 
potoce jsou navrženy menší rybníky. 

 (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).  

 
- ÚP mírní dopady tranzitní železniční a silniční dopravy vymezováním ploch izolační zeleně a 

situováním rozvojových ploch pro bydlení v dostatečném odstupu.  

 
(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).  

 

- Plochy a koridory dopravní infrastruktury jsou vymezeny v souladu s nadřízenou dokumentací 
(ZUR). Výstavba v plochách výroby a skladování je podmíněna realizací příslušné dopravní 
infrastruktury.  

 

(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. 

- Plochy výroby a skladování jsou od obce odcloněny izolační zelení. Zemědělské nebo výrobní 
areály s významným dopadem na okolní prostředí se v území nenacházejí. 
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(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 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 srážkových vod jako zdroje vody a s cílem zmírňování účinků povodní. 

- V území se nachází pouze jedna vodoteč – Jenečský potok, který má stanovené záplavové území 
včetně aktivní zóny. Záplavové území je respektováno a nejsou v něm vymezeny žádné nové 
zastavitelné plochy. Retenční schopnost krajiny byla podpořena navržením rybníků a plochami 
krajinné i sídelní zeleně. Sesuvná území se na k. ú. Jenče nenachází. 

(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.  

- V záplavovém území nejsou vymezeny zastavitelné plochy.  

 (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. 

- V územním plánu jsou vymezeny plochy veřejné infrastruktury v souladu s nadřazenou 
dokumentací (ZÚR) a územní plán vytváří podmínky pro koordinované umísťování a rozvoj 
technické infrastruktury. ÚP podporuje propojenost s místním centrem městem Hostivice 
navržením pěších stezek směrem na Hostivici, zejména podél komunikace II/606, která 
neumožňuje komfortní pěší provoz. 

(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 

- Architektonicky a urbanisticky cenné prostory (náměstí, urbanistické osy) jsou stabilizovány. Je 
navržen/doplněn systém městské zeleně a parkových ploch, které tyto prostory dále zatraktivní. 
Do územního plánu jsou  vymezeny plochy pro zpracování regulačních plánů, které budou ve 
vazbě na širší okolí řešit podrobněji návrh kvalitních veřejných prostorů a infrastruktury. 

(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. 

 

-  Území je součástí Pražské integrované dopravy a nachází se v 1. pásmu. Místní síť cyklostezek 
je doplněna v návaznosti na regionální trasy. ÚP vymezuje pěší stezky pro zkvalitnění propojení 
se sousedním městem Hostivice. ÚP vymezuje funkční plochy tak, aby vytvořil vhodné podmínky 
pro využívání železnice v návaznosti na modernizaci železniční trati Praha – Kladno a s tím 
spojeným zkvalitnění dopravního propojení s Prahou.  

 
(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.  

- Způsob zásobování vodou se nemění, vyhovuje požadavkům na vysokou kvalitu života v 
současnosti i v budoucnosti.  Zastavování v jednotlivých rozvojových plochách Jenče bude 
koordinováno s kapacitou ČOV a její intenzifikací. 
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(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.  

- Územní plán nevymezuje zvláštní plochy pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů.  

- Územní plán nenavrhuje plochy pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů.  

 (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.  

- V řešeném území se nenacházejí znevýhodněné městské oblasti.  

OD.A.1.3 
Při zpracování územního plánu byl prověřen soulad s republikovými prioritami uvedenými v Politice 
územního rozvoje v článku 14 až 32 části 2, Republikové priority územního plánování pro zajištění 
udržitelného rozvoje území. Konstatuje se, že územní plán není zpracován v rozporu s žádným 
z těchto ustanovení. Tyto obecně formulované republikové priority pro územní plánování a pro zajištění 
udržitelného rozvoje území (v PÚR kap. 2.2, odst. 14-32) jsou v řešení územního plánu uplatněny.  

OD.A.1.4. 
Navrhovaná koncepce rozvoje území obce, která směřuje k potřebě bydlení, podnikání, sportu, a ke 
zkvalitnění technického vybavení, je v souladu s rozvojovými tendencemi v území.  

Vyhodnocení souladu návrhu ÚP s Územním rozvojovým plánem ČR 

Nelze vyhodnotit – dokument nebyl dosud vydán. 

                 OD.A.2. Vyhodnocení souladu návrhu  ÚP s územn ě plánovací dokumentací kraje 

OD.A.2.1. Územně plánovací dokumentace kraje  

Územně plánovací dokumentace kraje, Zásady územního rozvoje Středočeského kraje (ZÚR Stč. 
kraje), byla vydána dne 7. února 2012 podle § 41 stavebního zákona na základě usnesení 
Zastupitelstva Středočeského kraje č. 4-20/2011/ZK ze dne 19. prosince 2011 a účinnosti nabyla dne 
22. února 2012. Dne 27. července 2015 bylo rozhodnuto Zastupitelstvem Středočeského kraje o 
vydání 1. aktualizace ZÚR Stč. Kraje. O vydání 2. aktualizace ZÚR Stč. kraje rozhodlo zastupitelstvo 
kraje 26.4.2018 a účinnosti nabyla 4.9.2018. Obce Jeneč se ani jedna aktualizace nedotýká.  

OD.A.2.2. Vyhodnocení požadavků vyplývajících z ÚPD kraje  

Pro území Jeneč ze ZÚR Stř. kraje vyplývají následující požadavky, jejíchž řešení bylo v ÚP zpřesněno 
(vymezeno) : 

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

→Vymezit regionální biokoridor Břevská Rákosina – Hostouň (VPS: RK 1142) 

V rámci projektu modernizace trati Praha-Kladno a připojení Letiště Václava Havla na železnici se 
předpokládá modernizace trati Praha-Kladno (elektrifikace, zdvoukolejnění, komunikační 
a zabezpečovací zařízení). Koridor pro modernizaci trati Praha – Kladno prochází severní části území 
podél stávající trati. Koridor zasahuje do stabilizovaných i rozvojových ploch výroby a dále do 
rozvojových ploch dopravní infrastruktury a komerčních zařízení. Do koridoru nezasahují stabilizované 
ani rozvojové plochy pro bydlení. ÚP přebírá v koridor v plném rozsahu dle ZÚR.  

Regionální biokoridor RK 1142 prochází řešeným územím ve směru sever jih západně od areálu ŘLP. 
ÚP přebírá koridor v plném rozsahu s drobnými úpravami dle KN a vkládá čtyři lokální biocentra LBC 
48, LBC 49, LBC 50 a LBC 51, která jsou převzata z platného ÚPO a upravena (přečíslována) dle 
návrhu Územní studie krajiny správního obvodu (ÚSK SO) ORP Černošice. Biocentra jsou napojena 
na lokální systém ÚSES, který je koordinován s okolními obcemi. 

→ 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 

Rozsah zastavitelných ploch vychází z platné ÚPD a lze ho považovat za adekvátní poloze sídla 
v rámci Pražského metropolitního regiónu, resp. Metropolitní rozvojové oblasti Praha. Rozvoj sídla 
bude nejprve probíhat v plochách navázaných na samotné sídlo. Zástavba ploch bude koordinovaná 
s výstavbou dopravní a technické infrastruktury. Tyto požadavky jsou zapracovány v podmínkách 
využití ploch.  
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→ Navrhnout cyklistickou dopravu v souladu s koncepcí zpracovaného Generelu cyklotras a 
cyklostezek Středočeského kraje 

Cyklistická doprava je navrhnuta na podkladě Generelu cyklotras a cyklostezek Středočeského kraje, 
je koordinována s okolními obcemi. 

→ Upřesnit vymezení a zásady péče o krajinu pro jednotlivé krajinné typy na základě podrobnějších 
informací v řešeném území (krajinný typ v řešeném území je S12 – krajina sídelní a N05 – krajina 
relativně vyvážená) 

Část krajiny zařazená jako krajina relativně vyvážena je tvořena zejména zemědělskými plochami a 
vykazuje velmi nízký koeficient ekologické stability. ÚP vymezuje 25 ploch změn v krajině (cca. 77 ha) 
pro zvýšení ekologické stability a doplnění krajinné i sídelní zeleně. ÚP tedy podporuje charakter 
vyvážené krajiny čímž vytváří předpoklady pro kvalitní obytný standard, při zachování krajinářských a 
kulturně historických hodnot. 

Soulad návrhu ÚP s nadřazenou územně plánovací dokumentací je prokázán ve výkresové části 
(hlavní výkres, koordinační výkres) a v textové části tohoto odůvodnění. Jednotlivé jevy a jejich 
limity vymezené v Zásadách územního rozvoje Středočeského kraje ve znění 2. aktualizace (ZÚR) 
jsou uvedeny a popsány v této kapitole níže.  
Koordinační výkres ZÚR Stč. kraje, úplné znění po 2.aktualizaci (níže výřez) obsahuje tyto jevy a 
limity:  
 
-Koridory dopravních staveb: koridor železniční tratě č.120: úsek Ruzyně–Kladno (Dubí), přeložky a 

       zdvoukolejnění  tratě (D209) 
 
-železniční trať a železniční zastávka  
-silnice II.třídy 

-dálnice D6 a mimoúrovňová křižovatka 

-ochranná pásma letišť 

- vrty a prameny ČHMÚ  

-vodní toky 

-záplavové území 

-dálkový přivaděč pitné vody  

- regionální biokoridor Břevská Rákosina – Hostouň (VPS: RK 1142) 

- plynovod VTL nad 40 barů a plynovod VTL a jejich ochranná a bezpečnostní pásma 

- regulační stanice 

Všechny tyto jevy a limity jsou vyznačeny v grafické části návrhu a odůvodnění ÚP, 

zejména v koordinačním výkrese (č.D- a nebudou návrhem ÚP Jenče dotčeny. Návrh ÚP Jenče je 

v rámci řešeného území (celé území obce) v souladu s předmětnou nadřazenou územně plánovací 

dokumentací- ZÚR Středočeského kraje ve znění její 1. a 2. aktualizace. 
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       OD.A.3. Vyhodnocení koordinace využívání úze mí z hlediska širších vztah ů v území 

OD.A.3.1. Poloha řešeného území ve struktuře osídlení  

Obec Jeneč sousedí s následujícími obcemi:  
Hlavní město Praha (konkrétně s prostorem Letiště Václava Havla v Praze – Ruzyně), Hostivice, 
Unhošť, Červený újezd, Dobrovíz, Hostouň, Chýně, Pavlov, Ptice a Úhonice.  
 
a má společné hranice s katastrálními územími obcí: 
Hostouň, Dobrovíz, Hostivice a Červený Újezd 

OD.A.3.2. Vyhodnocení koordinace využívání řešeného území s širšími vztahy v území 

OD.A.3.2.1. 
ÚP Jenče koordinuje označení prvků lokálního ÚSES, které z větší části přebírá z návrhu územní 
studie krajiny ORP Černošic. Faktické navázání lokálního ÚSES je koordinováno s územními plány 
okolních obcí.  

OD.A.3.2.2. 
LBC 58A, LBC 58, LBC 58B, LBC 57 a LBK 36 jsou koordinovány vedením ÚSES vymezeným ÚP 
Červeného Újezdu, ve kterém ovšem prvky nebyly označeny. ÚP tedy nově klasifikuje prvky zasahující 
na katastrální území Jenče na základě ÚSK SO ORP Černošice. 

OD.A.3.2.3. 
S obcí Dobrovíz bude koordinován lokální biokoridor LBK 33 a případně biocentrum LBC 44. 

OD.A.3.2.4. 
Další koordinace je nutná ve vymezování cyklistických tras vycházejících z generelu. 

OD.A.3.2.5. 
S městem Hostivice budou koordinovány pěší stezky procházející podél silnice II/606 a v trase 
historické polní cesty.  

OD.A.3.2.6. 
Ostatní návaznosti řešeného území na okolní obce lze považovat za stabilizované a bezproblémové. 
 
 

        OD.A.4.  Vyhodnocení souladu s cíli a úkoly  územního plánování, zejména s požadavky na 
ochranu architektonických a urbanistických hodnot v  území a požadavky na ochranu 
nezastav ěného území 

Územní plán Jenče je zpracován v souladu s cíli a úkoly územního plánování, tak, jak je 
definuje §18 a §19 stavebního zákona.  

OD.A.4.1. Vyhodnocení souladu ÚP s cíli územního plánování: 

→ Severní částí území prochází navrhovaný koridor pro modernizaci trati Praha – Kladno. 

Předmětná stavba zajišťuje rozvoj řešeného i širšího území; ÚP Jenče sleduje společenský a 
hospodářský potenciál rozvoje; posílení obytné i produkční složky osídlení a ochrana jeho historických 
hodnot vyžadují vylepšení dopravní infrastruktury v území při současném zachování jeho přírodních 
hodnot. 

 

→ ÚP vytváří předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území, spočívající ve vytváření 
vyváženého vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost 
společenství obyvatel území. 

Koncepce ÚP specifikuje plochy a pravidla pro rozvoj produkční a obslužné složky území a rozvoj jeho 
obytných funkcí;  rozložení daných aktivit vychází z možností sídla, z jeho přírodních a historických 
hodnot; žádný z významných zřetelů nebyl při řešení opomenut. 

 

→ Při řešení ÚP byly zohledněny veřejné i soukromé zájmy rozvoje území. 
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V ÚP Jenče byly podle možností řešeného území vymezeny plochy pro výrobní a obslužnou sféru i 
soustředěné plochy pro bydlení, vždy však v přípustné míře, tak jak dané území umožňuje. 

 

→ Územní plán chrání a rozvíjí přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území, včetně místního 
urbanistického a architektonického dědictví.  

Územní plán Jenče respektuje výše uvedené hodnoty a zapracovává je do pravidel pro využití ploch 
s rozdílným způsobem využití. Tyto pravidla jsou korigována respektem ke krajinným a historickým 
hodnotám. 

 

→ V územním plánu je stanovena koncepce rozvoje území, včetně urbanistické koncepce s ohledem 
na hodnoty a podmínky území.  

Výroková část ÚP Jenče obsahuje urbanistickou koncepci pro sídlo řešeného území, ve smyslu §19 
odstavce (1) písmena b) a c). 

Byly stanoveny urbanistické, architektonické a estetické požadavky na využívání a prostorové 
uspořádání území a na jeho změny, zejména na umístění a uspořádání staveb s ohledem na 
zachování a kontinuální rozvíjení charakteru území.  

 

 

                 OD.A.5.  Vyhodnocení ú čelného využití zastav ěného území a vyhodnocení pot řeby vymezení 
zastavitelných ploch 

OD.A.5.1. Vyhodnocení účelného využití zastavěného území: 

OD.A.5.1.1. 
ÚP zmenšuje oproti ÚPO zastavěné území s ohledem na reálný stav. Lokalita ve východní části území 
u trati byla v rámci ÚPO zařazená do stabilizovaných  ploch komerční vybavenosti a do zastavěného 
území, ačkoliv se zde nenacházejí žádné objekty ani zpevněné plochy. Lokalita je využívána jako 
zeleň, případně zemědělská plocha a byla proto ze zastavěného území vypuštěna a převedena do 
rozvojové plochy (Z10) pro komerční vybavenost. Zastavitelná plocha přímo navazuje na stávající 
plochy komerční vybavenosti. 
V zastavěném území Jenče bylo napočítáno celkem cca. 20 proluk, kde lze postavit rodinný dům.  
Kompaktní území rodinných domů je zastavěno poměrně hustě a skýtá až na plochy proluk 
zanedbatelné rezervy pro novou výstavbu nebo pro dostavby a přístavby stávajících objektů. Rozsáhlé 
rezervy pro novou výstavbu a pro rozvoj komerční a veřejné vybavenosti se nacházejí v jihovýchodní 
části obce v ploše brownfieldu a v plochách historických dvorů včetně rozsáhlých nevyužitých zahrad a 
barokního dvora. Tyto plochy včetně objektů barokního dvora a historických dvorů u jižní hrany návsi 
jsou často nevyužité a poskytují značné kapacity pro transformaci oblasti. Vzhledem k poloze území u 
návsi a u centra obce včetně autobusové zastávky je účelné směřovat rozvoj obce primárně do této 
oblasti. ÚP v tomto území vymezuje dvě plochy přestavby, jejichž využití je podmíněno pořízením 
regulačního plánu a vytváří tak podmínky pro účelné využití zastavěného území. 
 
Plochy skladovacích a výrobních areálů středního měřítka severně od barokního dvora poskytují pouze 
malou rezervu pro případné rozšíření stávající zástavby. Pro výstavbu dalších objektů podobného 
rozsahu jako u objektů stávajících nejsou dostatečné kapacity.  
 
Zastavěné území je kompaktní. Samostatně i když v dosahu samotného sídla se nacházejí areály ŘLP 
a skladování velkého měřítka. Jednotlivé areály tvoří kompaktní celek bez vnitřních rezerv a hluchých 
prostorů.  
 
OD.A.5.1.2. 
Jeneč má značné vnitřní rezervy v ploše brownfieldu, historických dvorů včetně barokního centrálního 
dvora a zahrad náležejícím dvorům. Toto území nemá adekvátní využití a je vhodné k transformaci. 
V závislosti na hustotě budoucí zástavby (tato plocha je vzhledem k poloze a charakteru historické 
zástavby vhodná pro hustší zástavbu) skýtá toto území značný potenciál a kapacity pro další intenzivní 
rozvoj obce.   
 

OD.A.5.2. Vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch: 

OD.A.5.2.1. 
Rozsah rozvojových ploch a celková koncepce Jenče byla stabilizována změnou č.2 ÚPO Jeneč z roku 
2012. Oproti ÚPO z roku 2004 byla přidána zejména nová zastavitelná plocha pro bydlení v západní 
části obce zasahující téměř až k areálu ŘLP. Zároveň byla část zahrad u historických dvorů převedena 
z rozvojových ploch pro komerční zařízení převedena na rozvojové plochy pro bydlení. Změny č. 3 a 4 
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provedly kromě úpravy regulativů pouze vymezení jedné zastavitelné plochy pro bydlení o kapacitě cca 
4 RD. Rozvojové plochy pro bydlení vymezené v rámci původního ÚPO byly z hlediska rozsahu obce 
minimální. Do roku 2012 (8 let) tak byl rozvoj obytné funkce v obci výrazně omezen. Rozvoj obce byl 
tedy směřován na komerční aktivity.  
Změna č. 2 začala s rozšiřováním rozvojových ploch pro bydlení i na úkor rozvoje komerčních aktivit.  
ÚP následuje tento trend v podobě převedení části ploch v doteku se zastavěným územím na plochy 
pro bydlení. Ve svém rozsahu jsou rozvojové plochy vymezené platným ÚPO včetně jeho změn 
zachovány a nedochází k vymezení ploch nových. Výjimkou je vymezení plochy Z10 převedením ze 
stabilizované plochy. Funkčně vzhledem k možnosti výstavby se však jedná o zachování stavu 
platného ÚPO. ÚP naopak zmírňuje možné negativní dopady příliš extenzivního rozvoje a podporuje 
intenzivní rozvoj převedením cca. 25 ha rozvojových ploch pro bydlení do druhé etapy výstavby. 
Využití těchto ploch bude možné až po zastavení 80% ploch etapy předchozí.   
 
OD.A.5.2.2. 
Plochy pro bydlení vymezené v rámci ÚPO z roku 2004 byly téměř kompletně zastavěny a byly 
zařazeny do zastavěného území. Dosud nezastavěné parcely mají tedy formu proluk. Z ploch pro 
bydlení bylo vymezených změnou č. 2 dosud nebyla zastavena ani část. Vzhledem k malému výběru 
rozvojových ploch mohou k pomalému tempu zástavby lokalit pro bydlení přispívat, kromě 
demografického vývoje a atraktivity obce, i další faktory, jako jsou majetkové poměry a obtížný přístup 
lokality v zahradách dvorů. Pro lokalitu dvorů byla ovšem již vypracována územní studie a zájem o tuto 
lokalitu je zřejmý, což indikuje další rozvoj bydlení v obci.   
 
OD.A.5.2.3 
V ÚPO dominovaly rozvojové plochy pro nerušící výrobu a sklady v severní části obce u dálnice D6, 
která byla zprovozněna v prosinci 2008 a plochy pro obchod, služby a jiné komerční aktivity (OM 
v rámci návrhu ÚP). Plochy pro komerci byly vymezeny v jižní části obce a v severní části mezi 
obytnou zástavbou a nádražím. Z těchto ploch pro zástavbu nebyla v době platnosti ÚPO využita 
žádná.  Plocha specifické zeleně Garden parku na jihovýchodě obce zůstala nezastavěným územím. 
Způsob využití plochy Garden parku je specifický. I když byla lokalita zčásti upravena terénními 
úpravami se založením parku a zahradnictvím, lokalita není využita jako zastavěné území. Plocha byla 
proto vymezena na stabilizovanou specifickou plochu nezastavěného území a stanoveny její 
regulativy. 

Zcela odlišný vývoj nastal u ploch pro nerušící výrobu a skladování po dostavbě dálnice D6. Z těchto 
ploch (téměř 60 ha) bylo doposud zastaveno cca. 52 ha, což tvoří 87% vymezených rozvojových ploch. 
Větší část ploch zabraly skladové haly o rozlohách několika hektarů, pro nové haly podobného měřítka 
již nezbývá prostor. To znamená, že rozvojové plochy pro výrobu a skladování byly téměř vyčerpány.  

Tento trend jasně ukazuje důležitost dálnice D6 a exitu 7 nacházejícího se na území obce. Poptávka 
po plochách komerčního charakteru je největší právě v dosahu sjezdu z dálnice D6. Z tohoto hlediska 
se jeví zachování tak rozsáhlých ploch pro komerční aktivity v jižní části obce jako neadekvátní. Poloha 
ploch vůči dálnici D6 je nevhodná i vzhledem k dopravní obsluze daných ploch, která by musela 
procházet jádrem obce zatímco výrobně skladovací areály v severní části obce mají přímé napojení na 
dálnici a dopravou tudíž do obce vůbec nezasahuje.  

Severní plocha pro komerční vybavenost je vzhledem k poloze k dálnici D6 opodstatněná. Tato poloha 
je ovšem významná ve vztahu k železničnímu nádraží zejména po modernizaci tratě Praha – Kladno. 
Z tohoto hlediska je vhodné umístění obytných ploch jak z důvodu docházkové dostupnosti k důležitým 
objektům občanské vybavenosti z dané plochy (vlakové nádraží, autobusová zastávka, škola, školka, 
sportovní hala, fotbalové hřiště, dětské hřiště, restaurace), tak s ohledem na komfortní průchod 
územím k železniční stanici.  

Komerční rozvojové plochy v severní a jižní části obce se nacházejí na nebo blízko osy stávající 
vzletové a přistávací dráhy (VPD) letiště Praha/Ruzyně a plánované paralelní VPD. Poloha ploch, tak 
limituje jejich využití pro bydlení. 

OD.A.5.2.4  Vývoj počtu obyvatel včetně predikce budoucího stavu 

Jeneč je stejně jako další obce Pražského metropolitního regionu vystavena procesu suburbanizace. 
To je vidět zejména ve vývoji počtu obyvatel od roku 2000 (viz. tabulka níže), kdy po dlouhém období 
poklesu obyvatel a stagnace nastal poměrně výrazný růst. I přes pokles obyvatel mezi lety 2011 a 
2017, kdy populace klesla zhruba o 30 obyvatel je možné považovat trend nárůstu obyvatel v okolí 
Prahy za trvalý, neboť jen za rok 2017 (mezi 1.1.2017 a 31.12.2017 dle dat ČSÚ) byl zaznamenán 
opět nárůst o téměř 20 obyvatel.  
Vzhledem k stabilnímu faktoru suburbanizace a tím očekávatelné poptávce po bydlení v rozsahu 
Pražské metropolitní oblasti lze predikovat budoucí vývoj obce. Důležitými faktory podporujícími další 
růst patří rovněž dálnice D6 zprovozněná v roce 2008 a budoucí faktory modernizace tratě Praha – 
Kladno a větší variabilita rozvojových ploch pro bydlení. ÚP predikuje vývoj do roku 2040, což je 
rovněž návrhový horizont pro rozvojové plochy vymezené ÚP.  
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Jako podklad pro predikci posloužil rovněž dokument Posouzení vývoje počtu obyvatel pro 
vyhodnocení návrhových ploch stávajícího a nového územního plánu (Foglar Architects 02/2018), 
kterým byla doporučena etapizace jak z důvodů demografických, tak z důvodů urbanistických (níže 
vyznačení doporučené schéma etapizace na předběžné rozvaze ploch v nadhledovém snímku). 
 

 

   

Vývoj počtu obyvatel Jenče v letech 1869-2018 (zdroj: data dle ČSÚ) 

 

OD.A.5.2.5. 
Vzhledem k výraznému nárůstu 20 obyvatel za rok 2017 spojeným s průběžným zastavováním 
zastavitelných ploch dle platného ÚPO lze predikovat vývoj v nejbližších letech. Při setrvalém růstu 
zhruba 20 obyvatel ročně lze počítat se zhruba 1330 obyvateli na konci roku 2020. Za posledních 20 
let se bude jednat o nárůst téměř 300 obyvatel. Tabulka níže ukazuje lineární křivku průměrného 
vývoje s protažením do roku 2040. Při striktním dodržení tohoto vývoje se křivka blíží k 1700 obyvatel 
po roce 2040. Při obnovení rychlosti růstu mezi lety 2000 – 2011 (cca. 200 obyv. za 10 let) se ovšem 
počet obyvatel v roce 2040 m ůže pohybovat  kolem 1900 obyvatel.   
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Významným faktorem, je dálnice D6 a exit nalézající se na území obce. Zvýšená dopravní dostupnost 
zejména Prahy je výrazně pozitivním faktorem. Související trend výstavby rozsáhlých skladovacích 
areálů může naopak působit negativně, avšak od obytných částí obce jsou tyto plochy oddělené 
masivními pásy realizované nebo plánované zeleně. Negativně může působit dokončení paralelní 
vzletové a přistávací dráhy (VPD) letiště Václava Havla Praha, jejíž osa prochází přes rozvojové osy 
jižně od obce. Vzhledem k významnému hluku, který působí v obci kvůli letovému provozu již nyní je 
ovšem obtížné odhadnou skutečný dopad realizace paralelní VPD na atraktivitu obce a na poptávku po 
bydlení v obci, která je z důvodu blízkosti Prahy značná.  

Pozitivní dopady mohou představovat realizace modernizace trati Praha – Kladno a s tím spojené 
vylepšení dopravní dostupnosti Prahy a letiště a případná realizace lesoparků. Potenciál má rovněž 
vybudování pěších stezek a realizace systému krajinné zeleně.   

OD.A.5.2.6. 
Zastavitelné plochy pro bydlení rozděluje ÚP do dvou etap. Plochy první etapy zvyšují kapacitu obce 
na necelých 1700 obyvatel, což odpovídá stávajícímu růstu do roku 2040. o málo více než Obě etapy 
poskytují kapacity pro necelých 1900 obyvatel, což odpovídá nejrychlejšímu růstu z let 2000 – 2011 do 
roku 2040. ÚP tak poskytuje kapacity pro nejrychlejší možný růst obce.   

V případě růstu rychlejšího je možné využití ploch druhé etapy, avšak až  po vyčerpání 80% etapy 
předchozí. Jinak je předpokládáno využití ploch druhé etapy v období po r. 2040. 

OD.A.5.2.7. 
Odůvodnění vymezení zastavitelných ploch a stanovené etapizace 

Posouzení vývoje po čtu obyvatel pro vyhodnocení návrhových ploch stávaj ícího a 
nového územního plánu 

Rozvojová koncepce obce musí vycházet z  širšího kontextu rozvoje a respektovat shora i zdola 
vzniklý strategický rámec (PÚR, ZÚR, ÚAP, rozvoj Pražské metropolitní oblasti), naplnění návrhových 
ploch by nemělo v nárůstu počtu obyvatel překročit možný rozvoj návrhového období územního plánu. 

Lze konstatovat, že území Jenče, které je výrazně ovlivněno přítomností všech republikově 
významných dopravních infrastruktur (dálnice, letiště, železnice), se nejvíce týká poslední bod z Úkolů 
pro územní plánování v Metropolitní rozvojové oblasti Praha OB1, tj. „Pořídit územní studie řešící 
problémy suburbanizace, zejména nekoncepční rozvoj“. Využití řešeného území a kvalita života 
v Jenči tak přímo souvisí v kvalitou, propracovaností a vzájemnou koordinací rozvojových dokumentů a 
strategií, které s těmito infrastrukturami souvisí.  

Právě riziku nekoncepčního rozvoje se snaží územní plán předejít, a to 

1) požadavkem na stanovení etapizace výstavby s důrazem na postup výstavby nejprve v nejbližší 
návaznosti na obec, případně vymezením územních rezerv územním plánem 

2) stanovením podmínky pořídit regulační plány pro jednotlivé části území 

3) rámcovým stanovením limitů nárůstu počtu obyvatel jak v jednotlivých návrhových plochách, tak 
v plochách proluk a přestaveb uvnitř stávající zástavby tak, aby nedošlo k vyčerpání možného limitního 
nárůstu počtu obyvatel v rámci nejdříve řešených a realizovaných ploch na úkor ploch ostatních 

Níže rozbor stavu v území včetně dostupných studií záměrů, jehož výsledkem je doporučení, uvedené 
závěrem. 
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  vývoj počtu obyvatel a domů v obci Jeneč:  Statistické údaje- průzkumy a rozbory 

rok 1869 1880 1890 1900 1910 1921 1930 1950 1961 1970 1980 1991 2001 2011 

Obyvatelé 
Jeneč 

753 925 1053 1046 1024 1166 1498 1376 1350 1314 1178 1049 1061 1285 

 

rok 186
9 

1880 1890 1900 1910 1921 1930 1950 1961 1970 1980 1991 2001 2011 

Domy  
Jeneč 

92 99 108 117 124 137 213 275 280 297 293 319 327 401 

 

  Demografický vývoj Jenče- rozbor  

     2000 

 

                                                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            2030  2040 

 

Popis barevného znázornění křivek viz níže: 

Stávající počet obyvatel ………………………………………………………………………..r.2017: cca 1250 

zeleně- nárůst dle pr ůměrné k řivky mezi r.1990-2010  

(prům.nárůst 100 obyv./10let) …………………………………………do r. 2030:  1500 obyv.,tj nárůst o 250 obyv 

                                                                                                          do r. 2040:  1600 obyv.,tj nárůst celkem o 350 obyv 

mod ře- nárůst dle nejstrm ější k řivky mezi r. 2000-2010  

 (nárůst 200 obyv./10let)………………………………………………… do r. 2030:  1700 obyv., tj nárůst o 450 obyv 

            do r. 2040:  1900 obyv.,tj nár ůst celkem o 650 obyv 

Dle nejstrm ější k řivky je tedy možno p ředpokládat i nár ůst o 650 obyv. 
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     Počet obyvatel obce Jeneč od roku 2000 s odhadem do roku 2040 (při současném růstu): 

 

 

 

 

 

 

Potřeba stanovení etapizace a vymezení zastavitelných p loch 

Do  r.2040 je možno při předpokládaném nárůstu poptávky po bydlení v okruhu pražské aglomerace, a 
nárůstu počtu pracovních míst na území Jenče, tj. při nejstrm ější k řivce p ředpokládaného nár ůstu 
počtu obyvatel Jen če počítat s navýšením okolo 650 obyv atel, tj.cca na výsledných 1920 
obyvatel,  což zcela odpovídá výše uvedenému stavu po naplnění 1.etapy zástavby a proluk. 

Také z tohoto důvodu byla pro řešené území Jenče stanovena etapizace, která pro návrhové období 
územního plánu do r.2040 předpokládá naplnění a využití I.etapy zastavitelných ploch na výsledný 
počet 1270+417=1687 obyvatel (včetně zastavění všech proluk) , což plně odpovídá současnému 
tempu růstu. 

2. etapa je podmín ěna zkonzumováním min.80% ploch 1.etapy  pro výstavbu, zajištěním likvidace 
odpadních vod na intenzifikovanou ČOV a časově zařazena do období po roce 2040. 

Aktuální bilance počtu vychází z 1270 obyvatel na konci roku 2017 a ÚP předpokládá nárůst o 417 
obyvatel v I. etapě a o 178 obyvatel v druhé etapě v rozvojových plochách. V zastavěném území bylo 
napočítáno cca 20 proluk s možností výstavby RD.  

Rozvojové plochy vymezené ÚP tedy poskytují potřebnou kapacitu pro předpokládaný nárůst obyvatel 
obce o 417 obyvatel na počet 1687 v první etapě (přepokládané zastavění kolem roku 2040, viz. kap. 
OD.A.5) a další kapacity pro zastavění až v druhé etapě.  

Celkem i s prolukami a 2.etapou poskytuje ÚP kapacitu pro 1865 obyvatel. Potenciální kapacity 
představuje rovněž území barokního dvora a historických dvorů kolem návsi, které ÚP vymezuje jako 
stabilizované plochy SC – smíšené obytné centrální. Jedná se o území spíše přestavbového 
charakteru, které předpokládá polyfunkční využití. Případné plochy pro bydlení budou nově 
vymezovány v rámci konkrétních projekčních záměrů. 

V této bilanci je uvažováno s 845 m2 na RD v plochách B v první etapě a 1300 m2 ve druhé etapě a s 
700 m2 na pozemek RD (respektive na bytovou jednotku v bytovém domě) v ploše SC (vše včetně 
příslušného podílu komunikací, veřejné zeleně a veřejných prostranství) a s obsazeností 2,5 osoby na 
bytovou jednotku.  

  

2000 2010 2016  2020 2030 2040 

1033 1219 1252 1300 1600 
1700 

(1900) 
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      OD.B.  VYHODNOCENÍ O SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ ZADÁNÍ A DALŠÍ ZÁKLADNÍ INFORMACE O 

POŘÍZENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU, VYHODNOCENÍ POŽADAVKŮ VYPLÝVAJÍCÍCH 
Z POKYNŮ PRO ÚPRAVU NÁVRHU ÚP PO SPOLEČNÉM JEDNÁNÍ 

 

                OD.B.1. Použité podklady 

- Zadání územního plánu (ÚP)obce Jenče, schválené dne 31.1.2018 usnesením 2/2018 ( zadání 
zpracoval výkonný pořizovatel, společnost PRISVICH s.r.o.) 

- Doplňující průzkumy a rozbory pro ÚP Jenče 

- Aktualizace č.1 Politiky územního rozvoje ČR (PÚR), schválené 15.4.2015, Aktualizace č. 2 a č. 3 
PÚR ČR schválené usnesením vlády č. 629 ze dne 2. září 2019, Aktualizace č. 5 schválené 
usnesením vlády č. 833 ze dne 17. srpna 2020 a Aktualizace č. 4 PÚR ČR schválené usnesením 
vlády č.618 ze dne 12.července 2021. 

- Územní plán obce Jeneč, schválený dne 22. ledna 2004 

- Aktualizace Zásad územního rozvoje  Středočeského kraje (ZÚR) č.2 vydaná dne 26.4.2018 

- Aktualizace Územně analytických podkladů (ÚAP)  

- Údaje katastru nemovitostí (KN) 

-  

                   OD.B.2.  Postup zhotovení územní ho plánu  

OD.B.2.1. Souslednost dějů 
 
OD.B.2.1.1. 
Zastupitelstvo obce Jeneč se rozhodlo podle  § 6 odst. 5 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování s stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební 
zákon“). Usnesení č.2/2016 ze dne 10. února 2016 o pořízení územního plánu Jeneč (ÚP), který 
nahradí stávající Územní plán Jenče (ÚP).  

OD.B.2.1.2. 
Bylo vymezeno zastavěné území sídla dle metodických pokynů pro vymezování zastavěného území 
nad údaji katastru nemovitostí. (KN) 

OD.B.2.1.3. 
Dále byly převzaty hranice jednotlivých funkčních ploch (z ÚPO Jenče), a byly zpřesněny nad 
aktuálními údaji KN. Údaje a poznatky získané při práci, na doplňujících průzkumech a rozborech 
(P+R) sloužily pro vyřešení míst, kde byly mapové podklady, ÚPO Jenče a skutečný stav v území ve 
vzájemném nesouladu.  

OD.B.2.1.4. 
Vzniklý materiál posloužil pro zapracování požadavků vyplývajících ze zadání ÚP.  

OD.B.2.1.5. 
Pracovní verze výkresu základního členění území a hlavního výkresu byly vyhotoveny podle 
požadavků metodiky MINIS (Minimální standard pro digitální zpracování územních plánů v GIS, 
release 2.2 – 04/2010). Obdobně byla sestavena pracovní verze textové části ÚP, zejména s ohledem 
na ustanovení vyhlášky č. 501/2006 Sb., v platném znění ( O obecných požadavcích na využití území), 
a vyhlášky č. 500/2006 Sb., v platném znění ( O územně plánovací dokumentaci, atd.)  

OD.B.2.1.6. 
Pro upřesnění vymezení prvků ÚSES v řešeném území byl využit, kromě platného ÚPO obce a ÚPD 
sousedních obcí, návrh Územní studie krajiny správního obvodu ORP Černošice.  

OD.B.2.1.7. 
Vznikající dokumentace byla dále průběžně konzultována se zpracovatelem posouzení SEA, přičemž 
výsledné údaje se spolu s požadavky zadání a zjištěními v doplňujících průzkumech a rozborech 
promítly do formulace koncepce rozvoje území obce a byly promítnuty do návrhu územního plánu. V 
územním plánu byly dále splněna nařízení a požadavky obecně platných zákonů, nařízení a vyhlášek, 
stejně jako požadavky nadřazené územně-plánovací dokumentace. 
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               OD.B.3. Vyhodnocení požadavk ů vyplývajících ze zadání 

OD.B.3.1.  Vyhodnocení všeobecných požadavků  

→ Respektovat vstupní limity využití území  

Limity ovlivňující rozvoj území jsou zejména ochranná pásma Letiště Václava Havla včetně osy 
plánované paralelní VPD, ochranné pásmo dálnice D6 a ochranné pásmo železnice. Dále do území 
zasahují ochranná a bezpečnostní pásma plynovodů VTL a VTL nad 40 barů a ochranná pásma 
elektrorozvodů. Na území se nachází několik nemovitých kulturních památek.  Tyto limity jsou 
v územním plánu respektovány, a v rozvojových území, která překrývají jsou stanoveny podmínky pro 
zastavění.  

→ Chránit a rozvíjet přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území 

Územní plán chrání a rozvíjí přírodní hodnoty prostřednictvím lokálního systému ÚSES a interakčních 
prvků v krajině. Relaxaci a rekreaci v okolí Jenče podpoří navržené lesoparky, nové rybníky a síť 
cyklostezek a pěších stezek.  
V centru Jenče je vymezeno jádro obce kde je dochována historická zástavba. 
Důležité postavení mezi hodnotami obce má barokní dvůr. Nový územní plán počítá s jeho konverzí na 
polyfunkční území, při zachování jeho proporcí a hodnot. 
 
→ prověřit a řešit úkoly vyplývající z PÚR ČR a ze ZÚR Stč. kraje 

Viz. kap. OD.A.1. a OD.A.2. 
 

→ prověřit a řešit zjištěné problémy a záměry obce 

Významným problémem v obci je hluk z letecké dopravy. Vzhledem k blízkosti letiště Václava Havla 
Praha a osám VPD procházejícím přes území je hluk značný a to na celém zastavěném území obce. 
Tyto podmínky způsobují, že v obci před hlukem de facto není úniku. Význam striktního zónování obce 
ve snaze vyhnout se dopadům letecké dopravy je tedy značně diskutabilní. Podle akustické studie 
z roku 2009 (EKOLA group s.r.o.) se veškeré rozvojové plochy nacházejí na hranici limitních hodnot 
hluku s možností jejich překročení. Mírně lepší situace je v západní rozvojové lokalitě ale i zde může 
dojít k překročení limitů. Celé území obce se nachází v ochranném hlukovém pásmu (OHP) letiště 
Václava Havla Praha, kde ve venkovním prostoru nemusejí být dodržovány hygienické limity hluku.  
OHP určuje speciální podmínky pro stavby na svém území.  
Problém hluku z letecké dopravy v letových koridorech není řešitelný v rozsahu územního plánu. 
Protihluková opatření budou přijata v rámci technických řešení jednotlivých stavebních záměrů. 
 

Další problémy v obci se týkají krajiny, která je ohrožena vodní a větrnou erozí a nízkou průměrnou 
potenciální retencí. Tyto problémy jsou řešeny vymezením systému ÚSES a další krajinné a sídelní 
zeleně.  

Záměry dle nadřazené ÚPD a dle obce upřesněné v Zadání jsou do ÚP zapracovány.  

→ eliminovat slabé a posilovat silné stránky v jednotlivých oblastech života obce 

Hlavní slabou stránkou obce je hluk z dopravy, především z dopravy letecké. Hluk z letecké dopravy je 
zmíněn viz. výše. Hluk ze silniční a železniční dopravy se projevuje zejména v severní části obce u 
železniční trati a dálnice D6. Dálnice je od sídla oddělena rozsáhlými plochami izolační zeleně. 
Železnice je od rozvojových ploch pro bydlení také odcloněna pásem izolační zeleně. Hluk ze silnic 
II/606 a III/0066 procházejícími obcí je částečně zmírněn přesměrováním dopravy na dálnici D6 a 
částečně bude zmírněn realizací silnice WD3 a WD6, které umožní odklonit dopravu na silnici III/0066 
a II/606 k dálnici D6 respektive na ulici Lidická v místě, kde již není tak velká koncentrace obytné 
zástavby. Dále lze zmírnit dopady silniční dopravy v centru obce úpravou charakteru komunikací přímo 
v obci v souvislosti se zpomalením dopravy například v rámci revitalizace návsi.  
Dalšími slabými stránkami obce definovanými dle ÚAP Černošice jsou prvky týkající se krajiny. Jedná 
se o tyto faktory:  

- chybí koncepce protipovodňové ochrany všech typů (zvýšení retence v povodí, ochrana úze-
mí pro rozliv a koncepce výstavby hrází, akumulace) 

- řada nefunkčních ÚSES nadregionálního a regionálního významu:  
Dobrovíz-Jeneč RK 1142, K 177, RK 1186, K56 a K59 

- velmi nízká ekologická stabilita – KES < 1 

- velká fragmentace krajiny 
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- obytné lokality v záplavovém území 

K řešení těchto problému dopomůže zejména realizace navrženého systému ÚSES a krajinné a sídelní 
zeleně, včetně navržených rybníků na Jenečském potoce. Tato opatření zvýší retenční a akumulační 
schopnost krajiny, zvýší ekologickou stabilitu a propojí krajinu se sídlem, čímž napomohou 
prostupnosti krajiny a vytvoření migračních koridorů. Zvýšená retence a akumulace krajiny sníží 
povodňové riziko.  
Dalšími slabými stránkami týkajícími se rozšiřování sídla jsou:  

- intenzivní zastavování krajiny 

- trvalý zábor 1. třídy ZPF pro novou zástavbu 

ÚP snižuje dopady těchto jevů směřováním rozvoje obce do stávajících rozvojových ploch vymezených 
platným ÚPO a do ploch přestavby. Část rozvojových ploch je oproti ÚPO vypuštěna. Dalším 
opatřením je návrh etapizace, která odkládá rozvoj v rozsáhlých rozvojových lokalitách pro bydlení do 
doby zástavby 80% rozvojových lokalit, které jsou v bezprostřední návaznosti na zastavěné území.  
Poslední slabou stránkou, jejíž řešení je v kompetenci územního plánu je nedostatečná kapacita ZŠ. 
ÚP vymezuje polyfunkční plochy SC, ve kterých je vhodné umísťování občanské vybavenosti. 
Občanské vybavení je dále možno umisťovat v plochách bydlení (B) a v plochách komerčních zařízení 
(OM). Konkrétní umístění dle potřeby vymezí regulační plány. 
 
Silné stránky obce ze socioekonomického hlediska spočívají v dobré dostupnosti škol, v kulturním a 
sportovním zařízení v obci, v blízkosti Prahy a s tím spojenými pracovními příležitosti a dostupností 
škol a kultury, v dobré dostupnosti pracovních příležitostí přímo v obci, v rozvoj výrobně obslužných a 
skladovacích zón podél dálnic a rychlostních komunikací a v husté síti železnic a silničních 
komunikací. 
ÚP podporuje všechny tyto faktory vymezením komerčních a výrobních ploch, situováním rozvojových 
ploch pro bydlení v dosahu občanské vybavenosti, umožnění rozvoje občanské vybavenosti ve 
stabilizovaných i rozvojových plochách a zajištěním vhodných podmínek pro přístupnost a rozvoj 
železnice v souvislosti s modernizací trati Praha – Kladno.  
Silnou stránkou z kulturně historického hlediska je dochovaná půdorysná struktura vesnice a 
přítomnost nemovitých kulturních památek. Jedná se zejména o barokní statek v centrum obce. ÚP 
vytváří podmínky pro rozvoj centrálního území obce na polyfunkční území za podmínky zachování 
historického charakteru a struktury území.  
Silnou stránkou je rovněž potenciál pro cykloturistiku včetně stávajících cyklotras. ÚP cykloturistiku 
podporuje vymezením stávajících i návrhových cyklotras a cyklostezek.  
V krajině je silnou stránkou zachovalé území původních údolních niv, což ÚP podporuje vymezením 
ploch pro revitalizaci Jenečského potoka (NP,NS). 
 
→ usilovat o udržitelný rozvoj území 

Při dodržení zásad stanovených územním plánem bude udržitelný rozvoj území zajištěn.  
 

OD.B.3.2.  Požadavky na území obce 

→ Navrhnout rozvoj území na nevyužitých zastavitelných plochách z ÚPO a na plochách vymezených 
v příloze č.2 zadání. 

ÚP vymezuje rozvojové plochy v rozsahu ploch vymezených stávajícím územním plánem.  

 

→ Uvést ÚP do souladu se stavem v území 

ÚP je uveden do souladu se stavem území. Došlo zejména k zastavění značné části ploch pro výrobu 
a menší část ploch pro bydlení. Plochy byly vymezeny jako stabilizované a byly převedeny do 
zastavěného území.  

→ Uvést do souladu s vydanými územními rozhodnutími 

Územní plán je v souladu s vydanými územními rozhodnutími. 

 

OD.B.3.3.  Požadavky na základní koncepci rozvoje území obce 

OD.B.3.3.1.Požadavky na urbanistickou koncepci 
 

→ Vymezit zastavěné území v souladu s § 58 stavebního zákona.  

Zastavěné území bylo vymezeno ke dni 6.6.2019 
→ Vymezit plochy stabilizované a plochy přestavby  
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Územní plán vymezuje 3 plochy přestavby viz. výkres č. 1. Zbytek zastavěného území je vymezen jako 
plochy stabilizované. 

→ Členit plochy na plochy s rozdílným způsobem využití a specifikovat regulativy pro zastavěné území 
i pro návrhové plochy 

Plochy jsou členěny na plochy s rozdílným využitím viz. výkres č.2. Regulativy byly specifikovány 
v kapitole F textové části ÚP Jenče. 

→ Vymezit architektonicky nebo urbanisticky významné stavby a území, pro které může zpracovávat 
architektonickou část projektové dokumentace pouze autorizovaný architekt 

ÚP do těchto ploch zahrnuje plochy všech regulačních plánů a území jádra obce. 

 
 
OD.B.3.3.2. Požadavky na koncepci veřejné infrastruktury, požadavky na řešení dopravní infrastruktury 

 

→ Navrhnout koncepci veřejné dopravní infrastruktury obce odpovídající navrženému rozvoji obce a 
v souladu s nadřazenou územně plánovací dokumentací (ZÚR Stč. Kraje)  

Celková dopravní koncepce Jenče se ve zpracovaném ÚP zásadně nemění. Nově navrhované místní 
komunikace se napojují na stávající silniční síť. Cyklistická doprava je podpořena navrženými 
cyklostezkami a trasami převážně převzatými z cyklogenerelu dle patřičných podkladů. 

→ bude řešena dopravní obsluha dosud nezastavěných ploch 

Dosud nezastavěné plochy jsou napojeny na stávající místní komunikace a dopravní obsluha v těchto 
plochách bude úkolem k řešení v následné podrobnější dokumentaci. 

→Plochy veřejného parkování budou doplněny podle potřeby v rozsahu odpovídajícímu rozvoji obce 

Plochy budou součástí rozvojových ploch a budou vymezeny v rámci podrobnějšího řešení tohoto 
území (zejména v regulačních plánech). Samostatné plochy pro dopravní infrastrukturu (P+R) jsou 
vymezeny v severní části obce v návaznosti na vlakové nádraží a dálnici D6.  

→ návrh bude hledat možnosti zkvalitnění cyklistických tras 

Cyklistická doprava je podpořena navrženými cyklostezkami. 

→ Cyklistické trasy budou navrženy v souladu s generelem cyklistické dopravy, případně budou 
v návrhu doplněny novými trasami na území obce Jeneč.  

Cyklistické trasy jsou v souladu s generelem.  

→ budou hledány možnosti obnovy původních, dnes nefunkčních pěších cest 

Do územního plánu je zaneseno několik návrhů pěších stezek. Jedná se o stezku podél silnice II/606 
do Hostivic, o stezku v trase historické polní cesty směrem k litovickým rybníkům a o stezku podél 
Jenečského potoka směrem k ústí hájecké cesty u silnice III/0056 na území obce Červený Újezd. 

 
OD.B.3.3.3. Požadavky na koncepci veřejné infrastruktury, požadavky na řešení technické 
infrastruktury 

→ Zachovat ve velké míře dosavadní koncepci technické infrastruktury 

Hlavní koncepce technické infrastruktury je převzata z původního ÚPO. 

→ Zásobování nově zastavitelných ploch pitnou vodou a zajištění požární vody. 

Specifikace zásobování pitnou vodou viz. kapitola OD.E.4. 

Požární voda bude čerpána z vodovodní sítě, kterou je třeba dimenzovat na tuto potřebu. Jako 
doplňkové zdroje požární vody lze využít též 2 retenční nádrže u skladovacího areálu na severozápadě 
obce a Panský rybník. 

→ Prověřit dostatečnosti vodních zdrojů a kapacity ČOV. 

Současná kapacita ČOV je 2500 EO. Obec plánuje rozšíření ČOV na 3750 EO. V rámci posouzení 
kapacit ČOV pro rozvojové plochy (viz. kapitola OD.E.4.4.) bylo zjištěno, že v případě realizace 
rozšíření ČOV bude kapacita dostačovat pro obě etapy výstavby včetně rozvoje komerčních ploch. Pro 
první etapu bude v případě příznivého vývoje dostačovat současná kapacita ČOV, nicméně bude 
téměř vyčerpána. Velké změny v produkci odpadních vod mohou vzniknout na základě odlišného 
způsobu využití ploch SC, VS a OM. Je přitom zřejmé, že pakliže tento potenciál bude vůbec naplněn, 
nestane se tak okamžitě, nýbrž po etapách. Z tohoto důvodu lze tudíž kapacitu ČOV nyní považovat za 
dostatečnou, nicméně v rámci územního  plánu je třeba rozvoj v obytných plochách časově etapizovat 
takovým způsobem, aby odpovídal etapizaci intenzifikace ČOV. ÚP proto v regulativech rozvojových 
ploch stanovuje podmínku prokázání dostatečné kapacity ČOV.  
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→ Rozvoj zásobování plynem. 

Specifikace zásobování plynem viz. kapitola OD.E.4. 

→ Rozvedení distribuční sítě pro zásobování elektrickou energií do území určených k rozvoji obce. 

Specifikace zásobování elektrickou energií viz. kapitola OD.E.4. 

→ Nakládání s odpady.  

ÚP zachovává stávající koncepci nakládání s odpady. 

 
OD.B.3.3.4. Požadavky na koncepci veřejné infrastruktury, požadavky na řešení občanského vybavení 

→Převzít a prověřit vhodnost ploch občanského vybavení na území obce. 

Plochy občanského vybavení byly převzaty ze stávajícího ÚPO. 

→Budou hledány a navrženy plochy pro volnočasové aktivity. 

Volnočasové aktivity jsou řešeny v rámci ploch veřejných prostranství a ploch občanského vybavení. 
Další volnočasové aktivity je možné umístit v plochách bydlení, smíšených obytných a komerčních 
zařízení.  

→Plochy pro umístění občanské vybavenosti budou řešeny buď samostatně nebo v rámci návrhu 
přípustného využití jiných ploch s RZV.   

ÚP umožňuje umisťování občanské vybavenosti kromě stabilizovaných ploch občanského vybavení 
(OV) v plochách bydlení (B), v plochách smíšených obytných (SC) a v plochách komerčních zařízení 
(OM).  

 
OD.B.3.3.5. Požadavky na koncepci veřejné infrastruktury, požadavky na řešení veřejných prostranství 

→Územně rozsáhlejší lokality, ve kterých je předpoklad vzniku nových veřejných prostranství, řešit 
regulačním plánem. 

Všechny rozvojové plochy pro bydlení jsou zařazeny do ploch s podmínkou pořízení regulačního 
plánu.  

Koncepce formování veřejných prostranství- veřejné prostory, ulice, náměstí 

a) Je doporučeno do realizace změn v území v prostorech návsi, Malého náměstí a prostor u ulice 
Úhonická (vedle Malého náměstí) zahrnout doplnění laviček a dalšího mobiliáře pro zvýšení 
pobytových a rekreačních aktivit umožněných danými prostory. Zvýšená pozornost by měla být 
věnována rekonstrukci prostoru před bránou barokního dvora, dále úpravám povrchů včetně chodníku 
u ulice Karlovarská, doplnění mobiliáře a adaptace prostoru s ohledem na budoucí využití objektů a 
prostorů historického dvora.  

b)  Doplněním chodníku, laviček a městského mobiliáře by měla být  kultivována plocha PZ na parc.č. 
520/80 s ohledem na navazující navrženou veřejnou zeleň podél ulice Lidická. 

c) Doplněním laviček a městského mobiliáře by mělo být  veřejné prostranství na parc. č. 351/2 v ulici 
Okružní s ohledem na zajištění prostupnosti do plochy navrhovaného lesoparku na parc. č. 346/5 a 
347.  

d) Silnici II/606 v úseku od obce do města Hostivice navrhuje ÚP doplnit o chodník vedený po jejím 
severním okraji. Chodník bude doplněn odpočinkovými místy s lavičkami a dalším nezbytným 
mobiliářem. 

 

OD.B.3.4.  Požadavky na koncepci uspořádání krajiny 

→ Navrhnout opatření pro zvýšení ekologické stability krajiny. 

Územní plán doplňuje systém ÚSES.  

→ Prověřit a zpřesnit průběh ÚSES navrženého v dosavadním územním plánu. 

Vymezení průběhu prvků ÚSES bylo zpřesněn do měřítka územního plánu. 

→ Respektovat požadavky vyplývající ze ZÚR Středočeského kraje a ÚAP  

Viz. kapitola OD.A.  
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OD.B.3.5.  Požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území 

→ Respektovat nemovité kulturní památky v souladu se zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové 
péči  

Na řešeném území se nachází několik nemovitých kulturních památek. Tyto památky jsou návrhem 
územního plánu respektovány.  

 
→ Uvést, že celé území je územím s možnými archeologickými nálezy. 

 Zapracováno. V řešeném území se nacházejí území s archeologickými nálezy 1. kategorie. Zbytek 
obce se nachází v 3. kategorii. Fakt je uveden v kapitole B.2 textové části výroku ÚP.  

→ Ochrana urbanisticky cenného území  

Návrh ÚP respektuje urbanisticky cenné území, které je vymezeno jako území stabilizované. ÚP dále 
vymezuje jádro obce jako území se zvýšenými architektonickými a urbanistickými hodnotami. Jádro 
obce je vyznačeno ve výkresu č.2 hlavní výkres a ve výkresu č. OD1 – koordinační výkres.  

→ Respektovat rozsah vymezených prvků ÚSES a zajistit jejich ochranu. Prověřit jejich návaznost na 
sousední katastrální území. 

 Rozsah vymezených prvků ÚSES je zachován, a je upraveno vedení biokoridorů při hranici 
katastrálního území tak aby byla zajištěna jejich návaznost za hranicí řešeného území. 

→Respektovat evidované plochy a prvky podléhající ochraně přírody a krajiny.  

Veškeré prvky podléhající ochraně přírody a krajiny jsou ÚP respektovány. 

→ Městský úřad Černošic požaduje zpřesnit stávající plochy ÚSES podle platných ÚPO Jeneč a 
prověřit jejich funkčnost a návaznost na území sousedních obcí.  

Prvky ÚSES jsou zpřesněny a je zajištěna jejich návaznost na vedení v okolních obcích.  

→V případě změn v ÚSES je zpracovat autorizovaným projektantem ÚSES a v dokumentaci odborně 
zdůvodnit.  

Ke změnám ÚSES nedochází. Jednotlivé prvky ÚSES jsou zpřesněny, v celkovém rozsahu jsou prvky 
převzaty z platného ÚPO a ze ZÚR Středočeského kraje a jejich značení a vedení je zkoordinováno 
s návrhem Územní studie krajiny správního obvodu ORP Černošice.  

→Dále požaduje MÚ Černošic v rámci ochrany významných krajinných prvků vymezených dle § 3 
odst. 1 písm. b) zákona č. 114/1992 Sb.  zajištění ochrany vodních toků a jejich údolních niv  
zamezením vodohospodářských úprav regulujících vodní toky., odvodňování a zastavování údolních 
niv a likvidace přírodě blízkých společenstev  a v poslední řadě respektování stávajících lesů  a to 
rozsáhlých celků i drobných ostrůvků ve volné i zastavěné krajině.  

ÚP respektuje veškeré významné krajinné prvky nacházející se v řešeném území a vytváří podmínky 
pro jejich podporu.  

→Respektovat stávající stabilizační přírodní prvky jakými jsou remízy, meze, doprovodná zeleň podél 
komunikací a vodních toků a zajistit ochranu prostupnosti krajiny, zejména respektováním a 
zachováním současně vymezených ploch pro zeleň  a doplnění nových ploch pro zeleň. Je důležité 
zeleň maximální míře zachovat, vytvářet a chránit.  

ÚP respektuje stávající prvky zeleně v krajině a navrhuje novou doprovodnou zeleň podél komunikací 
a Jenečského potoka. 

→Doplnit nově budovanou dopravní infrastrukturu o doprovodné pásy nebo skupiny keřové a stromové 
zeleně a novou zeleň navrhovat i v plochách pro bydlení, občanské vybavení, drobnou výrobu a 
komerční zóny tak , aby vhodně doplňovala plánovanou výstavbu rodinných, bytových, a polyfunkčních 
domů dále také průmyslových objektů a veřejných prostranství.  

ÚP navrhuje doprovodnou zeleň podél stávajících i nově navrhovaných komunikací. Novou zeleň 
v rozvojových plochách pro bydlení navrhnou regulační plány. Rozvojové plochy komerční, dopravní a 
výrobní jsou doplněny pásy izolační a veřejné zeleně. V regulativech rozvojových i stabilizovaných 
ploch jsou pro novou výstavbu stanoveny minimální rozsahy zeleně.    

→Navrhovat či upravovat  novou cestní síť, zejména cyklostezky a pěší stezky tak, aby její umístění a 
provedení respektovalo prostupnost krajiny a umožňovala přesuny a migraci živočichů.  

Cyklostezky a pěší stezky jsou navrženy tak, aby nesnižovaly prostupnost krajiny.  

→Krajský úřad Středočeského kraje požaduje vymezit využití pozemků par. Č. 346/3, 346/1 k.ú. Jeneč 
u Prahy tak , aby jejich navrhované využití jako plochy zemědělské  nezasáhlo do prvků ÚSES, 
regionálního biokoridoru RBK Břevnovská  rákosina – Hostouň.  



 

  

C-TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU JENČE – UPRAVENO PO SPOLEČNÉM JEDNÁNÍ – 06/2022    20 

Dotyčné plochy do biokoridoru RK 1142 nezasahují. 

→ Provedení biologického průzkumu v ploše pozemků par. č. 176/1 a 520/150, k.ú. Jeneč u Prahy a 
jejich okolí, u kterých byl zaznamenán výskyt zvláště chráněných druhů uvedených ve vyhlášce č. 
395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb¨ 

Žádná zastavitelná plocha nezasahuje na pozemek 176/1, plochu lesopark-návrh v současnosti zabírá 
oplocený pozemek s upravenou zelení a umělou nádrží. Výskyt ohrožených druhů v tomto území je 
nepravděpodobný. Zbylá část pozemku je zahrnuta do plochy NZ – plochy zemědělské a je zachován 
stav definovaný platným ÚPO. Parcela 520/150 je zařazena do ploch regulačního plánu. Pro regulační 
plán RP4 byly stanoveny podmínky zpracování biologického hodnocení výskytu ohrožených druhů a 
stanovení patřičných podmínek pro projektovou přípravu území. Zastavitelná plocha Z14 je zařazena 
do druhé etapy výstavby s předpokládaným využitím po roce 2040. 

→Respektovat vodní toky jako významné zelené osy jdoucí krajinou a obcí vyžadující dosadbu 
břehových porostů.  

Uzemní plán respektuje tyto zelené osy.  

→ V návrhu bude provedeno vyhodnocení důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond. 

Zapracováno v kap. OD.D 

→ Ochrana pozemků určených k plnění funkce lesa. 

Viz. kap. OD.D. 

→ Budou respektovat požadavky na  ochranu ovzduší  

Územní plán respektuje tyto požadavky a navrhované plochy výroby a skladovaní jsou od obytné 
zástavky odděleny plochami veřejné zelen, která zároveň plní izolační funkci. 

→ Respektovat poddolovaná území, stará důlní díla a sesuvná území a stanovit v regulativech zvláštní 
podmínky včetně informace o nutnosti báňského posudku a postupu podle ČSN 730039 . 

Řešeného území se netýká. 

 

Od.B.3.6.  Požadavky na prověření vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných 
opatření a asanací, pro které bude možné uplatnit vyvlastnění nebo předkupní právo 

Veřejně prospěšné stavby a opatření, pro které bude možné uplatnit vyvlastnění jsou vymezeny ve 
výkrese č. 3 ÚP Jenče. ÚP nevymezuje plochy s možností uplatnění předkupního práva.  

 

OD.B.3.7. Požadavky na prověření vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude rozhodování o území 
podmíněno vydáním regulačního plánu, zpracováním územní studie nebo dohody o 
parcelaci 

Územní plán vymezuje tři plochy, ve kterých je rozhodování o území podmíněno vydáním regulačního 
plánu (RP1 – RP3). Plochy jsou vyznačeny ve výkrese základního členění území. 

OD.B.3.8. Požadavky na vyhodnocení předpokládaných vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj 
území 

Součástí Návrhu ÚP Jenče ke společnému jednání je i vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území. 

               OD.B.4. Vyhodnocení spln ění Pokyn ů pro úpravu návrhu územního plánu Jen če po spole čném 
jednání 

SJ*1. V kapitole F textové části návrhu ÚP Jenče byly doplněny regulativy ploch B a SC 
,umožňujících stavby pro bydlení, pro plochy v zóně „A“ ochranného hlukového pásma letiště 
Praha, stanoveného územním rozhodnutím Městského úřadu Hostivice, stavebním úřadem, čj. 
SÚ-3105/03-Ga ze dne 23. července 2003, které nabylo právní moc dne 25. srpna 2003, tak, že 
nové stavby pro bydlení jsou podmíněny prokázáním splnění hygienických limitů v chráněném 
vnitřním prostoru pro hluk z leteckého z provozu letiště Praha, stanovených v nařízení vlády č. 
272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací ve znění pozdějších 
předpisů. Hranice zóny A byla vymezena ve výkresu B2 – hlavní výkres.  

SJ*2. V kapitole F textové části návrhu ÚP Jenče byly doplněny regulativy ploch B a SC  pro 
plochy v návaznosti na frekventované ulice Karlovarská, Úhonická a Lidická tak, že nové stavby 
pro bydlení jsou podmíněny prokázáním splnění hygienických limitů v chráněném vnitřním 
prostoru pro hluk z dopravy na dotčených komunikacích, stanovených v nařízení vlády č. 
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272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací ve znění pozdějších 
předpisů. 

SJ*3. Pro umísťování liniové stavby VPS WD6 „Komunikace propojující silnice II/201 a III/0066 v 
trase podél východní hrany areálu ŘLP“ návrhu ÚP Jenče s využitím plochy dopravní 
infrastruktury – silniční (DS-návrh), byla v regulativech funkce DS stanovena podmínka prokázat 
splnění hlukových hygienických limitů vůči zastavitelné ploše Z13 s využitím plochy bydlení (B-
návrh).  

SJ*4. Zastavitelné plochy Z3 a Z13 s využitím jako plochy bydlení (B-návrh) návrhu ÚP Jenče byly 
zařazeny do ploch podmíněně přípustného využití pro bydlení s podmínkou prokázání splnění 
hlukových hygienických limitů dle nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů, od hluku ze silniční dopravy a 
blízké průmyslové zóny. 

SJ*5. Plochy změn v krajině K17 a K19, určené k zalesnění a vymezené návrhem ÚP Jenče pro 
využití jako navrhované plochy lesní (NL-návrh), v částech na ZPF byly vypuštěny. Předmětné 
plochy byly ponechány ve stabilizované ploše zemědělské (NZ-stav). Plocha K17 byla zmenšena 
na část nenacházející se na BPEJ a plocha K19 byla vypuštěna. Označení K19 bylo přiřazeno 
ploše návrhu izolační zeleně u trati v severozápadní části obce, která v návrhu ÚP pro společné 
jednání chybně nebyla zařazena do ploch změn v krajině.  

SJ*6. Vyhodnocení záborů ZPF odůvodnění návrhu ÚP Jenče bylo doplněno o vyhodnocení 
záborů ZPF pro navrhované plochy zeleně – ochranné a izolační (ZO-návrh). Nově byly do ploch 
záborů ZPF zařazeny plochy změn v krajině K19(dle nového značení po úpravách POSJ), K22, 
K23, K24 a plocha izolační zeleně podél ulice Karlovarská v jihovýchodní části obce, která byla 
v rámci úprav připojena k ploše změny v krajině K16. V návrhu pro společné jednání nebyla 
plocha chybně vymezena jako změna v krajině.  

SJ*7. Znění odstavce OD.F.2.1.6 kapitoly OD.F „KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO 
ŘEŠENÍ …“ textové části odůvodnění návrhu ÚP Jenče bylo ukončeno za druhou větou, tj. za 
textem: „… koncepce rozvoje celé severní části obce.“ Další odkazy na studii „Kladenský 
železniční diametr“ byly z textové části odůvodnění rovněž vypuštěny.   

SJ*8. Stávající dálnici D6, tedy silniční těleso bylo vymezeno v celém rozsahu, včetně násypů a 
zářezů ve výkresech návrhu ÚP Jenče jako stabilizované území plochy dopravní infrastruktury – 
silniční (DS-stav). 

SJ*9. Území podél dálnice D6, vymezené v návrhu ÚP Jenče jako plochy zeleně – ochranné a 
izolační (ZO-stav), bylo vymezeno ve výkresech návrhu ÚP Jenče jako plochy dopravní 
infrastruktury – silniční (DS-stav) pro dálnici D6 v rozsahu celého dálničního tělesa. Plochy zeleně 
– izolační a ochranné (ZO-stav) byly vymezeny mimo dálniční těleso.  

SJ*10. Silniční ochranná pásma u větví dálniční křižovatky byla zvětšena ve výkrese č. OD1 
„Koordinačním výkrese“ grafické části odůvodnění návrhu ÚP Jenče na 100 m od osy větve 
mimoúrovňové křižovatky. 

SJ*11. Do textové a grafické části odůvodnění návrhu ÚP Jenče byla zapracována a vyznačena 
ochranná pásma se zákazem laserových zařízení – sektor A veřejného mezinárodního letiště 
Praha/Ruzyně, podle opatření obecné povahy vydaného Úřadem pro civilní letectví dne 20. 
listopadu 2012 pod čj. 6535-12-701, a sektor B letiště Praha/Vodochody. Spolu s tím byla 
doplněna specifikace leteckých limitů do subkapitoly OD.F.3.3 „Letecká doprava“ textové části 
odůvodnění návrhu ÚP Jenče a byly zpřesněny uváděné informace ohledně areálu Řízení 
letového provozu České republiky, s. p., v Jenči. 

SJ*12. U zastavitelných ploch Z1+Z12 a Z4+Z14 návrhu ÚP Jenče bylo změněno využití z plochy 
bydlení (B-návrh) na plochy občanského vybavení – komerční zařízení malá a střední (OM-návrh) 
a byly vypuštěny z ploch s podmínkou vydání RP. V rámci stanoveného pořadí změn v území 
(etapizace) návrhu ÚP Jenče byly zastavitelné plochy Z1+Z12 a Z4+Z14 zařazeny do 2. etapy 
pořadí změn v území, tj. k výstavbě nejdříve v roce 2040. Regulativy plochy občanského vybavení 
– komerční zařízení malá a střední (OM) vylučují stavby pro bydlení. 

SJ*13. Textová část odůvodnění byla doplněna o kapitolu „Zvláštní zájmy Ministerstva obrany“ a 
výkres č. D1 „Koordinační výkres“ grafické části odůvodnění návrhu ÚP Jenče byl doplněn o 
specifikaci a vyznačení vymezeného území Ministerstva obrany pro letecké zabezpečovací 
zařízení jako limitu využití území. 

SJ*14. Popis „velmi vysokotlaký plynovod“ u zkratky „VVTL“, použité v návrhu ÚP Jenče a jeho 
odůvodnění byl aktualizován na znění „vysokotlaký plynovod nad 40 barů“ a zkratka „VVTL“ na 
„VTL nad 40 barů“. 

SJ*15. Zastavitelná plocha Z12 návrhu ÚP Jenče byla rozšířena o pozemek parc. č. 618/1, k. ú. 
Jeneč u Prahy. 



 

  

C-TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU JENČE – UPRAVENO PO SPOLEČNÉM JEDNÁNÍ – 06/2022    22 

SJ*16. Regulativy plochy specifické – lesopark (XP) a plochy zeleně ochranné a izolační (ZO) 
textové části návrhu ÚP Jenče byly doplněny v přípustném využití o nezbytné a související stavby 
dopravní infrastruktury. 

SJ*17. Podle podkladů Řízení letového provozu České republiky, státního podniku, od Ing. Jiřího 
Pucholta, byly v koordinačním výkresu (D1) odůvodnění vyznačeny ochranná pásma leteckých 
pozemních zařízení a leteckých staveb, která jsou v k. ú. Jeneč u Prahy, a spolu s tím byly 
vyznačeny kabelové trasy 22 kV se sdělovacím kabelem (Jeneč – Kladno a Jeneč – Řeporyje) a 
trasy slaboproudu vedené z objektu IATCC ŘLP ČR, s. p. 

SJ*18. Celé pozemky parc. č. 682 a st. 174, k. ú. Jeneč u Prahy, které byly v čase zpracování 
návrhu ÚP Jenče z 12/2019 pouze jedním pozemkem parc. č. st. 174, k. ú. Jeneč u Prahy, byly 
zařazeny do jednotného využití jako plochu občanského vybavení – komerční zařízení malá a 
střední (OM-stav). 

SJ*19. Plocha změny v krajině K16 s využitím jako plocha specifická – lesopark (XPnávrh) dle 
návrhu ÚP Jenče byla změněna na zastavitelnou plochu s využitím jako plocha občanského 
vybavení – komerční za-řízení malá a střední (OM-návrh) a byla začleněna do zastavitelné plochy 
Z12 návrhu ÚP Jenče. 

SJ*20. V koordinačním výkresu D1 byla zvýrazněna hranice zón A a B hlukového ochranného 
pásma letiště Praha/Ruzyně a byla zobrazena samostatně v legendě. V textové části odůvodnění 
byl doplněn popis zón a podmínky výstavby v zónách. Jako příloha ÚP bylo doplněno územní 
rozhodnutí městského úřadu v Hostivici z 25. 8. 2003 o vymezení zón. 

SJ*21. Názvy kapitol textové části ÚP byly zkráceny. 

SJ*22. Z výkresu odůvodnění D1 – koordinační výkres byla vypuštěna chybná informace o 
archeologické památkové rezervaci.  

SJ*23. Jev investice do půdy byl vypuštěn z výkresu odůvodnění D1 – koordinační výkres a byl 
zařazen do výkresu D3 – výkres předpokládaných záborů půdního fondu.  

SJ*24. Vedení místních inženýrských sítí vodovodu a kanalizace (uliční vedení) a středotlakého 
plynovodu a telekomunikačních kabelů bylo vypuštěno z výkresu odůvodnění D1 – koordinační 
výkres.  

SJ*25. Popisy ploch K14 a K22 byly přemístěny z komunikace WD6 nad části K14 a K22. Plochy 
komunikací WD2, WD3, WD4, WD6 a  neoznačená plocha návrhu PV u zastavitelné plochy Z8 
byly zahrnuty do plochy sousedních zastavitelných ploch nebo vymezeny jako zastavitelné plochy 
s označením jako příslušná komunikace (tedy WD3 apod.). 

SJ*26. Ve výkresu B2 – hlavní výkres grafické části návrhu ÚP byly zobrazeny plochy změn 
v krajině.  

SJ*27. Grafika hranic ploch regulačních plánu ve výkresu B1 – výkres základního členění území 
byla upravena pro jednoznačnou rozlišitelnost. Do zadání regulačních plánů byly doplněny 
schémata hranic RP. 

SJ*28. Označení regulačních plánů bylo sjednoceno na tvar RPx oproti RP-x. Popisy a označení 
prvků ÚP byly uvedeny do souladu v textové i grafické části ÚP.  

SJ*29. Způsob pořízení všech regulačních plánů byl upraven na „na žádost“ a byla vypuštěna lhůta 
pro jejich pořízení. 

SJ*30. Výraz „dešťové vody“ byl v textové části návrhu i odůvodnění upraven na výraz „srážkové 
vody“. 

SJ*31. Do ploch změn v krajině byly doplněny návrhové plochy izolační zeleně (ZO), které nebyly 
v rámci návrhu ÚP pro společné jednání do ploch změn v krajině zařazeny. Jedná se o pás u 
silnice II/606 zařazený do plochy K16, o plochu u zastavitelné plochy Z12 zařazenou do plochy 
K25 a plochy u dálnice D6 a tratě v severní části řešeného území zařazené do plochy změny 
v krajině K19.  

SJ*32. Výkresy grafické části návrhu ÚP Jenče a grafické části jeho odůvodnění byly doplněny o 
grafické měřítko. 

SJ*33. K textové části odůvodnění návrhu ÚP Jenče byly připojeny „Vyhodnocení společného 
jednání o návrhu územního plánu Jenče“ a „Pokyny pro úpravu návrhu územního plánu Jenče po 
společném jednání“, předané pořizovatelem, a v textové části odůvodnění návrhu ÚP Jenče bylo 
uvedeno, jak byly Pokyny splněny. 
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      OD.C.  VÝČET ZÁLEŽITOSTÍ NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU, KTERÉ NEJSOU ŘEŠENY 

V ZÁSADÁCH ÚZEMNÍHO ROZVOJE, S ODŮVODNĚNÍM POTŘEBY JEJICH VYMEZENÍ  
OD.C.1 

ÚP nevymezuje žádné prvky nadmístního významu, které nejsou řešeny v zásadách územního rozvoje 
Středočeského kraje. 

      OD.D.  VÝČET PRVKŮ REGULAČNÍHO PLÁNU S ODŮVODNĚNÍM JEJICH VYMEZENÍ 
OD.D.1 

Žádné prvky regulačního plánu nejsou územním plánem vymezeny.  

      OD.E.  VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ 
NA ZPF A PUPFL 

 

                  OD.E.1.  Vyhodnocení d ůsledk ů řešení na zem ědělský p ůdní fond (ZPF) 

OD.E.1.1. Souhrnné zhodnocení záborů ZPF 

OD.E.1.1.1. 
Celkem je územním plánem Jenče dotčeno 53,75 ha ploch zemědělského půdního fondu, z toho:  

32,13 ha půdy pro zastavitelné plochy 1.etapy 

z toho 2,24 ha pro dopravní stavby 

14,65 ha pro plochy lesoparku, zalesnění, izolační zeleň a vodní plochy. 

21,62 ha půdy pro zastavitelné plochy 2.etapy 

Nad rámec výše uvedených záborů je vyhodnocen odhad záboru pro koridor stavby D 209 - 
modernizace železnice, který činí 2,0 ha. 

V drtivé v ětšin ě, tj. 52,81 ha se jedná o plochy zábor ů, převzaté z platného ÚPO  a jeho změn 1 až 
4.  (viz tabulka níže-č.1) 

Rozsah ploch nového záboru ZPF oproti platnému ÚPO Jeneč činí pouze 0,67 ha a to  ve III.a v V. 
třídě ochrany, z čehož 0,46 ha (změna kultury-změna v krajině K16 komerční vybavenost) připadá na 
V. třídu a drobná plocha 0,21 ha komerční vybavenosti (Z9) ve III.třídě ochrany.   

Tyto zábory je možno v porovnání se zábory vymezenými dle platného ÚPO považovat za zcela 
zanedbatelné. K novým zábor ům I. a II. t řídy ochrany oproti ÚPO nedochází.  

ÚP naopak navrací zp ět do ZPF rozsáhlé plochy o celkové rozloze 44,39 ha , původně vymezené 
v ÚPO jako zábor ZPF. (viz tabulka níže-č.3 a schema č.4) 

Dále ÚP zmírňuje dopady záborů vymezením etapizace. Během návrhového období ÚP (cca. do roku 
2040) by tedy mělo dojít k zastavení I. etapy, čímž by došlo k záboru 15,24 ha půdy pro zastavitelné 
plochy, dále 2,24 ha pro dopravní stavby a 14,65 ha pro plochy lesoparku, zalesnění, veřejné zeleně, 
izolační zeleně a vodní plochy.  

Zastavitelná plocha Z10 byla v platném ÚPO Jeneč vymezena jako zastavěné území a nebyla však 
bilancována jako zábor ZPF. Návrh ÚP Jeneč uvádí plochu do územního plánu jako zastavitelnou. 

Předpokládaná plocha záboru u koridoru pro modernizac i železni ční trati  byla vyhodnocena na 
základě výpočtu podle odst.3 paragrafu § 9 „Společná ustanovení pro obsah a rozsah vyhodnocení 
důsledků při pořizování a zpracování územně plánovací dokumentace a pro způsob posuzování 
územně plánovací dokumentace“ vyhlášky č.271/2019 o stanovení postupů k zajištění ochrany 
zemědělského půdního fondu a činí 2 ha. (viz tabulka níže-č.2)  

OD.E.1.1.2. TABULKA ZÁBORŮ ZPF 
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Tabul ka č.1                                    TABULKA ZÁBOR Ů ZPF   

označení 
navržené 

využití 

Souhrn 
výměry 
záboru 

(ha) 

kód BPEJ 
třída 

ochra-
ny 

Výměra záboru 
podle třídy 

ochrany (ha)** 
 

% 

Odhad výměry záboru, na 
které bude provedena 

rekultivace na zeměděl-
skou půdu 

Informa-
ce o exis-

tenci 
závlah  

 

Informa-
ce o exis-

tenci 
odvodně-

ní 

Informace 

podle ustano-

vení §3 odst.1 

písm. g)* 

 

ETAPA I   
P1 SC 0,26 4.10.00 I 0,26 100 %    ano 
P3 VS 1,5 4.10.00 I 1,5 100%    ano 
Z2 OM 0,68 4.10.00 I 0,68 100%    ano 

Z3 B 3,15 
4.10.00 I 0,32 10,16% 

  
 ano 

2.02.00 I 2,83 89,84% 
Z5 VS 2,07 4.10.00 I 2,07 100%    ano 

Z6 VS 2,81 
2.10.00 I 0,57 20,28% 

  
 ano 

2.25.04 IV 2,24 79,72% 
Z7 DS 1,08 4.10.00 I 1,08 100%    ano 

Z8 
DS 1,81 

4.25.04 IV 0,9 49,72% 
  

  
ano 4.38.16 V 0,91 50,28% 

PV 0,04 
4.10.00 I 0,01 25,00%     
4.38.16 V 0,03 75,00%     

Z9 OM 0,21 2.25.01 III 0,21 100%     

Z10 OM 3,54 
2.10.00 I 0,63 17,80% 

  
 ano 

2.25.04 IV 2,91 82,20% 
Z11 VS 0,16 2.10.00 I 0,16 100%    ano 

zábor pro zastavitelné plochy v I. etapě              15,24     
WD2 DZ 1,19 4.10.00 I 1,19 100%    ano 

WD3 DS 0,45 
2.10.00 I 0,2 44,44% 

  
  

ano 2.60.00 I 0,1 22,22% 
4.10.00 I 0,15 33,33% 

WD4 PV 0,18 4.10.00 I 0,18 100%    ano 
WD6 DS 0,42 2.02.00 I 0,42 100%    ano 

zábor pro plochy dopravních staveb                 2,24     

K13 ZO 1,04 
4.10.00 I 0,05 4,81%     
2.25.01 III 0,02 1,92%     
4.38.16 V 0,97 93,27%     

K15 XP 4,06 2.02.00 I 4,06 100%    ano 

K16 

XP 1,61 
4.10.00 I 0,05 3,11% 

  
 (změna z NK 

na XP) 2.25.14 IV 0,19 11,80% 
2.37.16 V 1,37 85,09% 

ZO 0,74 
4.10.00 I 0,05 6,76%     
2.25.14 IV 0,53 71,62%     
2.37.16 V 0,16 21,62%     

K17 NL 1,92 4.10.00 I 1,92 100%    ano 

K19 NL 2,42 
4.10.00 I 1,33 54,96% 

  
 ano 

4.25.04 IV 1,09 45,04% 

K19 ZO 1,35 
4.10.00 I 0,73 54,07%     
4.37.16 V 0,62 45,93%     

K20 W 1,64 
2.02.00 I 1,38 84,15% 

  
 ano 

4.10.00 I 0,26 15,85% 

K22 ZO 1,31 
4.10.00 I 0,93 70,99%     
2.02.00 I 0,38 29,01%     

K23 ZO 2,81 
4.10.00 I 2,52 89,68%     
2.25.04 IV 0,29 10,32%     

K24 ZO 1,4 2.25.04 IV 1,4 100%     
K25 ZO 0,3 4.10.00 I 0,3 100%     

                       zábor pro změny v krajině 15,96      
Z1 OM 3,2 4.10.00 I 3,2 100%     

Z4 OM 4,54 
4.10.00 I 1,33 29,30% 

  
  

2.25.04 IV 3,21 70,70% 

Z12 OM 3,93 
4.10.00 I 2,22 56,49% 

  
 (změna z NK 

na B) 2.25.14 IV 0,21 5,34% 
2.37.16 V 1,5 38,17% 

Z13 B 6,36 
2.02.00 I 0,33 5,19% 

  
 ano 

4.10.00 I 6,03 94,81% 

Z14 OM 3,59 
4.10.00 I 0,11 3,06% 

  
 (změna z NK 

na B) 2.25.04 IV 3,48 96,94% 

zábor pro zastavitelné plochy ve II.etapě  21,62             

Celkem                B a SC       9,77      
Celkem                     OM 18,11      
Celkem                      VS 4,47      
Celkem       DS, PV a DZ  5,17      
Celkem        XP, NL a W 7,31      
Celkem                      ZO 8,65      
Celkový  zábor  Z PF  
(bez DZ-K) 53,75    

  

*(ustanovení §3 odst.1 písm. g): informace o plochách a koridorech obsažených v platné územně plánovací dokumentaci, které obsahují zemědělskou půdu I. nebo II. 

třídy ochrany, a nemá-li návrhem územního plánu dojít ke změně využití těchto koridorů a ploch) 

** v 6.sloupci červeně vyznačeny výměry záboru I. třídy ochrany (II.třída se nevyskytuje) 

Pozn.: význam zkratek navrženého využití viz. kapitola F textové části územního plánu 
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OD.E.1.1.3. 

PŘEDPOKLÁDANÝ ZÁBOR PRO KORIDOR MODERNIZACE ŽELEZNICE 

 
 

     

   

Tabulka č.2:        VYHODNOCENÍ ZÁBORU ZPF PRO KORIDOR STAVBY D 209 - M ODERNIZACE ŽELEZNICE 

označení navržené 
využití 

souhrn 
výměry 

záboru (ha) 

Výměra záboru podle tříd ochrany (ha) 
Odhad výměry 

záboru, na 
které bude 
provedena 

rekultivace na 
zemědělskou 

půdu 

Informace o 
existenci 
závlah 

Informace 
o 

existenci 
odvodnění 

Informace 

podle 

ustanovení §3 

odst.1 písm. 

g)* 
I. 

4.10.00 
II. III. IV. V. 

KORIDOR 
STAVBY 

 D 209 

 

DZ-K 2,0 2,0 0 0 0 0 0,8 

 

 

 

 

 

 

Celkem zábor  ZPF  
pro koridor DZ-K 2,0      0,8    

*(ustanovení §3 odst.1 písm. g): informace o plochách a koridorech obsažených v platné územně plánovací dokumentaci, které obsahují zeměděl-

skou půdu I. nebo II. třídy ochrany, a nemá-li návrhem územního plánu dojít ke změně využití těchto koridorů a ploch) 

 
Odhadovaná průměrná šířka tělesa stavby včetně náspů a zářezů činí 10 m na obě strany od stávajícího drážního těle-
sa, délka úseku mimo zastavěné území (ZPF) činí 1,0 km. Plocha záboru činí 1000 x 20 m= 2,0 ha.  
Zábor pro koridor DZ-K je vy číslen na 2 ha  ve skutečném rozsahu v místech přesahu koridoru na zemědělské plochy. 
Odhad výměry záboru, na které bude provedena rekultivace na zemědělskou půdu činí 40% z plochy záboru, tj.0,8 ha. 
 

 
OD.E.1.1.4. Zábory ZPF z hlediska tříd ochrany 

 

ETAPA I 
I II III IV V celkem 

20,94 0,00 0,23 8,27 2,69 32,13 

65,17% 0,00% 0,72% 25,74% 8,37% 100% 

      

ETAPA II 
I II III IV V celkem 

13,22 0,00 0,00 6,90 1,50 21,62 

61,15% 0,00% 0,00% 31,91% 6,94% 100% 

      
 

I II III IV V celkem 

34,16 0,00 0,23 15,17 4,19 53,75 

63,55% 0,00% 0,43% 28,22% 7,80% 100% 

      
 

I II III IV V celkem 

36,16 0 0,16 6,80 1,27 44,39 

81,46% 0,00% 0,36% 15,32% 2,86% 100% 
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OD.E.1.2. Odůvodnění záborů ZPF 

OD.E.1.2.1. 
Rozvojové plochy jsou až na navrženou drobnou plochu OM a část navrženého lesoparku v ploše 
změny v krajině K16 převzaty z platného ÚP.  Oproti původním záborům dochází převedení některých 
rozvojových ploch pro komerční funkce na rozvojové plochy pro bydlení a na návrh lesoparku v ploše 
K16.  
Celkový zábor se pohybuje v rozsahu 53,75 ha. Na I. třídu ochrany připadá 34,16 ha. Zhruba 19,36 ha 
připadá na zábory méně kvalitních půd ve IV. a V. třídě ochrany. 13,22 ha záborů v I. třídě ochrany je 
ponecháno v druhé etapě s očekávaným využitím až po roce 2040.  
ÚP odebírá 44,39 ha p ůdy ze zábor ů vymezených p ůvodním ÚPO.  Na I. třídu připadá cca 36,16 ha. 
Jedná se o plochy výroby a komerce a o plochy k zalesnění a k návrhu suchého poldru.  
 
Celkem se cca třetina záborů ZPF nachází na půdách s IV. a V. třídou ochrany. Zábory v první třídě 
ochrany jsou zmírněny navrácením cca 36 ha do ZPF a dále převedením 13,22 ha do druhé etapy 
s předpokládaným využitím po roce 2040.  
Vymezení zastavitelných ploch v podstatně omezenějším rozsahu oproti ÚPO je zdůvodněno potřebou 
rozvoje bydlení v obci Jeneč, jak je uvedeno v kapitole OD.A.5.2. „Vyhodnocení potřeby vymezení 
zastavitelných ploch“. Plochy VS, které byly na území obce vymezeny platným ÚPO, jsou již téměř 
zcela vyčerpány a zastavěny, zbývající části těchto zastavitelných ploch na 1.třídě ochrany tvoří plochy 
sevřené dopravními stavbami a v návaznosti na stávající areály. Plocha OM (Z2) je vymezena se 
zájmem na umístění občanské vybavenosti nebo objektu obchodu a služeb v této části obce.   
Veřejným zájmem pro zábory, týkající se vodních ploch je zadržování vody v krajině s efektem 
protipovodňového opatření a současně se jedná krajinotvorný prvek rybníčků v návaznosti na koridor 
ÚSES. 
Zábor pro plochy lesoparků a pro zalesnění je dán zájmem na doplnění krajiny v návaznosti na 
zastavěné území obce vložením těchto prvků plošné zeleně do koncepce územního plánu (část těchto 
ploch je převzata z platného ÚPO, k doplnění došlo na jihovýchodním okraji obce, naopak část těchto 
ploch západně od obce byla ze záboru vypuštěna a lesopark byl vymezen v omezenějším rozsahu). 
Zadržování vody v krajině je současně také důležitým efektem jejich vymezení.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OD.E.1.1.5.  
Zábory z hlediska etapizace  
 

 
účel záboru 

zábory v I. etapě zábory v II. etapě 

ha % ha % 

plochy bydlení - B, SC 3,41 6,34% 6,36 11,83% 

plochy komerce - OM 4,43 8,24% 15,26 28,39% 

plochy dopravní infrastruktury - DS, DZ, PV 5,17 9,62% 0 0,00% 

plochy výroby a skladování - VS 4,47 8,32% 0 0,00% 

plochy zalesnění a lesoparku - NL, XP 4,06 7,55% 0 0,00% 

plochy izolační zeleně - ZO 8,95 16,65% 0 0,00% 

plochy pro rybníky - W 1,64 3,05% 0 0,00% 
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      OD.E.1.2.2.Schéma a tabulka ploch navrácených do ZPF oproti ÚPO 

Níže v tabulce č.3 jsou vyčísleny a ve schématu č.4 jsou plochy N1 až N11, které územní plán vypouští 
ze záborů ZPF oproti ÚPO, vyznačeny zeleně, celkem se jedná o 44,39 ha ploch, které jsou územním 
plánem přeřazeny do nezastavěného území (tj. byl zmenšen zábor ZPF oproti ÚPO). 
 

 

Tabulka č.3:        PLOCHY ODEBRANÉ ZE ZÁBOR Ů ZPF OPROTI ÚPO  (tj.navrácené do ZPF) 

označení 

navržené využití ÚP 

(v závorce: původní využití dle 
ÚPO) 

třída ochrany kód BPEJ % ha 

Celkem navráceno do 
ZPF oproti ÚPO: 

(- ha) 

N1 
NZ 

(návrh výroba VS) 

I 2.10.00 3,45% 0,04 
-1,16 

IV 2.25.04 96,55% 1,12 

N2 
ZO 

(návrh lesa) 

I 4.10.00 91,21% 3,01 
-3,3 

IV 2.25.04 8,79% 0,29 

N3 
NZ 

(návrh  lesopark) 

I 2.02.00 92,59% 20,24 
-21,86 

I 4.10.00 7,41% 1,62 

N4 
NZ 

(návrh poldru) 

I 2.02.00 68,30% 2,93 

-4,29 I 4.10.00 2,10% 0,09 

V 4.37.16 29,60% 1,27 

N5 
NS 

(návrh  komerce - původně NK) 

I 4.10.00 49,47% 5,55 

-11,22 I 2.60.00 2,14% 0,24 

IV 2.25.14 48,40% 5,43 

N6 
XN 

(návrh komerce - NK) 

I 4.10.00 64,00% 0,32 
-0,5 

I 2.60.00 36,00% 0,18 

N7 
NZ 

(návrh TI) 
III 2.25.01 100,00% 0,16 -0,16 

N8  
NZ 

(návrh výroba VS) 
I 4.10.00 100,00% 0,99 -0,99 

N9 
XN, NZ-ZS 

(stav NK) 

I 2.10.00 88,69% 1,96 
-2,21 

IV 2.25.04 11,31% 0,25 

N10 
ZO 

(návrh B, OM a DS) 
IV 2.25.04 100,00% 0,96 -0,96 

N11 
NZ 

(návrh OM) 
I 4.10.00 100,00% 2 -2 

Celkem navráceno do ZPF oproti ÚPO  -44,39 ha 
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       Ve schématu-viz níže- jsou zábory ZPF rozlišeny takto:  

Černým siln ějším obrysem  vyznačeny jediné 2 nové zábory oproti ÚPO 
Stupnicí červená (I.) až žlutá (V.)  vyznačeny třídy ochrany záboru ZPF převzaté z ÚPO 

       Zeleně  vyznačeny plochy N1 až N11, vypouštěné ze záborů ZPF oproti ÚPO     

Schema -č.4.  

 
     OD.E.2.  Vyhodnocení d ůsledk ů řešení na pozemky ur čené k pln ění funkce lesa (PUPFL) 

OD.E.2.1. Souhrnné zhodnocení záborů LPF 

Na katastrálním území se nacházejí plochy PUPFL pouze v podobě úzkých pásů podél komunikací a 
mezi půdními bloky. K záborům PUPFL nedochází. 

OD.E.2.1.1. 
Ve vzdálenosti do 50 m od okraje lesa (tzv. ochranné pásmo lesa) se nenacházejí žádné rozvojové 
plochy. 
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      OD.F.  KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ VČETNĚ VYHODNOCENÍ 

PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ TOHOTO ŘEŠENÍ, ZEJMÉNA VE VZTAHU K ROZBORU 
UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ  

 

             OD.F.1. Komplexní zd ůvodn ění p řijatého řešení 

Návrh územního plánu Jenče  v sobě integruje jak požadavky zadání, které byly v případě potřeby 
vyjasněny v rámci jednání s pořizovatelem a zástupci obce, tak analýzou řešeného území a dynamiky 
jeho vývoje zpracovatelem (P+R), tak kritické zhodnocení platných dokumentů (ÚPSÚ Jenče a jeho 
změny, KN, ÚAP, ZÚR, PÚR) a známých záměrů obce a dokumentace sousedního kraje a sousedních 
obcí.  

OD.F.1.1. Základní informace o řešeném území  

OD.F.1.1.1. 
Obec Jeneč se nachází ve Středočeském kraji v okrese Praha – západ, ve správním území obce 
s rozšířenou působností (ORP)  Černošice a ve správním obvodu obce s pověřeným obecním úřadem 
Hostivice.  

OD.F.1.1.2. 
Územní plán řeší celé území obce Jeneč. Území je vymezeno na jednom katastrálním území a skládá 
se z jedné sídelní jednotky.  

kód KÚ název KÚ Výměra kód obce název obce název kraje 

658260 Jeneč u Prahy 734 ha 539317 Jeneč Středočeský kraj 

 
OD.F.1.1.3. 
Obec Jeneč leží v západním zázemí Prahy. Dopravně je obsloužen silnicí II/606 a Dálnicí D6. Obec je 
silně ovlivněna rozvojovou dynamikou Prahy. Pro Jeneč je spádovou oblastí převážně Hostivice. Jeneč 
se nachází v zóně silné suburbanizace kolem Prahy. Je tedy ovlivněna všemi důsledky spojenými se 
suburbanizací. Významným aspektem je poloha obce u dálnice D6 nedaleko pražského okruhu. Jeneč 
se tak nachází v zóně silného rozvoje skladovacích a výrobních areálů v návaznosti na dálnice a blízko 
Prahy.  
Významný dopad na území Jenče má Letiště Václava Havla Praha, jehož dráhy končí necelé dva 
kilometry od centra obce. Výrazně život obce ovlivňuje zejména hluk z letecké dopravy. Spolu s dálnicí 
D6 tvoří letiště výrazný limit v celé oblasti.  
Obec je součástí Pražské metropolitní oblasti a místní akční skupiny (mikroregionu) MAS Rozvoj 
Kladenska a Prahy – západ, která má společnou rozvojovou strategii.  
 

 
OD.F.1.1.4. 
Řešené území patří k nejstarší sídlení oblasti, bylo odlesněno již v prehistorické době a charakterizuje 
ho velice intenzivní využití. V rovinaté krajině dominují rozsáhlé bloky velice kvalitní orné půdy, 
protkané dopravní a technickou infrastrukturou. Přírodní elementy představují zejména drobné vodní 
toky (melioracemi dotčený Jenečský potok), rybník v obci, liniová zeleň v krajině (aleje podél silnic 
doprovodná zeleň železnic a potoků), komponované parkově upravené areály a několik ovocných 
sadů. Specifickým krajinným prvkem je dosud nedokončený Garden park Jeneč, který je tvořen 
rozsáhlými parkovými plochami, které ovšem nejsou bez poplatku přístupné. Prvky, které jsou 
předmětem zvláštní ochrany přírody a krajiny, se v území nenacházejí. Koeficient ekologické stability je 
velice nízký (0,03). Územní systém ekologické stability (ÚSES) je sice vymezen, ale je nespojitý a 
převážně nefunkční. Krajinný ráz je výrazně poznamenán dopravní a technickou infrastrukturou a  
rozlehlými logistickými areály rozvíjejícími se na severu území podél dálnice D6. Výrazně do 
krajinného rázu zasahuje také areál řízení letového provozu letiště Václava Havla nacházející se 
západně od obce. Hlavní budova tvoří vzhledem ke své výšce v rovinatém nezalesněném území 
výraznou dominantu.  
 
OD.F.1.1.5. 
Zastavěné území tvoří vlastní sídlo Jeneč, v podstatě samostatné průmyslové areály severozápadně 
od obce, samostatný areál ŘLP západně od obce a samostatná usedlost v lokalitě Na Dolíku 
v severozápadním cípu k.ú. nedaleko obce Pavlov. Skladovací a výrobní areály na severu obce se 
nacházejí za železnicí a prostorově navazují na kompaktní zastavěné území obce, funkčně jsou ovšem 
na obci nezávislé a působí samostatně.  
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OD.F.1.2. Širší rozvojový rámec  

OD.F.1.2.1. 
Jedním ze základních východisek pro návrh územního plánu Jenče je posouzení role, kterou tato obec 
hraje v širším území. Uvažujeme jednak roli mikroregionální, jednak uvažujme roli subregionální, kde je 
Jeneč součástí MAS Rozvoj Kladenska a Prahy západ a roli Jenče v rámci Pražské metropolitní oblasti 
(PMO), s níž Jeneč pojí jak úzké dopravní vazby (dálnice D6 a pražský integrovaný dopravní systém 
hromadné dopravy), tak vyjížďka do zaměstnání, do škol a za vyšší občanskou vybaveností. V rámci 
PMO má Jeneč nejsilnější vazby na Prahu. 

OD.F.1.3. – Pražská metropolitní oblast 
Aktuální vymezení Pražské metropolitní oblasti (PMO) bylo vypracováno pro potřeby integrovaných 
územních (tj. teritoriálních) investic (ITI), což je nástroj  EU pro programové období 2014-2020, který 
umožňuje slučovat finanční zdroje z několika prioritních os jednoho nebo více operačních programů a 
realizovat velký integrované projekty strategické povahy. Na rozdíl od PÚR, ZÚR a ÚP jsou tak na 
území PMO vázány konkrétní finanční zdroje pro realizaci této strategie. 
 
OD.F.1.3.1. 
Vymezení PMO navazuje na řadu dřívějších výzkumů (Vymezení integrovaného systému středisek 
Prahy, Vymezení suburbánní zóny Prahy, Vymezení na základě mobilních dat – dojížďkové vazby a 
čas strávený v Praze) a přihlíží též k vymezení v Územním plánu VÚC Pražského metropolitního 
regionu aj.). Aktuální vymezení PMO respektuje administrativní hranice obcí s rozšířenou působností 
(ORP) a Jeneč, spadající pod ORP Černošice, patří do tzv. vnitřní zóny, kde dochází 
k nejintenzivnějšímu rozvoji. 

 
Pražská metropolitní oblast dle Integrované strategie pro ITI Pražské metropolitní oblasti (2016) 

 

OD.F.1.3.2. 

Globálním cílem PMO je: „propojení jádra a zázemí pražské aglomerace do jedn oho funk čního 
celku s efektivn ě rozmíst ěnou infrastrukturou ve řejných služeb, který bude jednak dob ře 
dopravn ě propojený, a jednak bude spole čně chrán ěný p řed přírodními riziky, a to p ři celkovém 
respektování zdravého životního prost ředí.“ 

Strategie PMO se koncentruje na tři problémové oblasti: oblast dopravy, oblast ochrany před 
přírodními riziky a oblast regionálního školství. Jde jí o prolomení administrativních bariér, zejména 
mezi Prahou a Středočeským krajem, lepší funkční propojení, řešení společných problémů a 
intenzivnější spolupráce v dlouhodobém horizontu (tj. i za rámec programového období evropských 
fondů). 

Konkrétní význam PMO pro obec spočívá především ve specifikaci oblastí, které lze v rámci této 
strategie finančně podpořit (doprava – silniční, cyklistická, protipovodňová opatření – zvýšení 
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retenčního potenciálu krajiny, zadržení srážkové vody v krajině apod., dostupné a kvalitní školství – 
budování kapacit předškolního vzdělávání).  

Jak naznačeno výše v textu, PMO má též analytický význam, umožňující identifikovat a popsat 
komplexní urbánní, sociální, ekonomické a environmentální procesy v území, které mnohdy překračují 
administrativní hranice nebo sektorové rozdělení mezi jednotlivé úřady nebo agendy ministerstev. 
Konkrétně řečeno, vzájemně provázaná témata a problémy dopravy, urbanizace či zaměstnanosti lze 
adekvátně popsat a řešit spíše na úrovni metropolitní oblasti, nežli na úrovni obce, ORP nebo kraje. 

 
OD.F.1.4. Širší rozvojový rámec: MAS Rozvoj Kladenska a Prahy - západ 
 
Místní akční skupina rozvoj Kladenska a Prahy-západ, z.s. vznikla z iniciativy místních občanů, kteří 
měli zájem na zlepšení života a prostředí v regionu. Výsledkem této iniciativy bylo založení MAS rozvoj 
Kladenska a Prahy-západ, o. s. 10. prosince 2013. Rozvojová strategie byla zpracovávána kombinací 
komunitních přístupů, expertního zpracování výstupů a diskusí místních aktérů. Na jaře 2014 proběhlo 
dotazníkové šetření názorů obyvatel a následně série komunitních projednání. V průběhu léta 2016 
byla sestavena analytická část a zformulován rámec části strategické. 
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Území MAS Rozvoj Kladenska a Prahy-Západ, dle Strategie komunitně vedeného místního rozvoje 
MAS pro období 2014-2020 (10-2016) 
 
Za stručný výstup tohoto dokumentu lze považovat vize rozvoje: region bude nabízet klidné a 
příjemné bydlení v zázemí Prahy . Budou zlepšeny podmínky pro život obyvatel, zejména menších 
obcí v území. Bude zlepšena veřejná vybavenost a kvalita a kapacita veřejných služeb. Dojde k 
rozvinutí potenciálu místního školství. Bude zvýšena kvalita sportovišť. Bude omezena tranzitní a 
kamionová doprava  na silničních komunikacích procházejících obcí. Podaří se snížit hlu čnost 
dopravy v zastaveném území . Dojde k posílení vlakové dopravy . Budou vybudovány dopravně 
bezpečnostní prvky a zvýší se celková bezpečnost dopravy . Budou dobudovány cyklostezky  
umožňující příjemné spojení mezi obcemi i dojíždění na kole do Prahy a Kladna z jednotlivých obcí. 
Zvýší se aktivita obyvatel ve veřejném životě obcí a jejich participace na plánování a realizaci rozvoje 
obcí. Budou zlepšeny podmínky pro fungování neziskových organizací a jejich činnost bude významně 
přispívat k posílení pospolitosti obyvatel a tvorbě místních komunit. 
Podaří se udržet malé podnikání v obcích a zvýšit jeho technologickou vybavenost 
a konkurenceschopnost. Dojde k posílení využívání místních produktů. Zvýší se ekonomické efekty z 
cestovního ruchu, zejména ve spojitosti s cykloturistikou. Investi ční aktivity v území nenaruší životní 
prost ředí. Budou uplat ňovány nástroje regulace výstavby a prostorového roz voje obcí.  Dojde 
naopak k posílení ekologických charakteristik území a zlepše ní stavu krajiny . Zvýší se plochy 
zeleně a zlepší stav krajiny. V krajině budou vysázeny nové větrolamy a vybudovány suché poldry. 
Klíčové oblasti rozvoje dle této strategie (priority) jsou:  

1. Vybavenost a život v obcích (včetně bydlení a bezpečnosti) 
2. Doprava 
3. Podnikání a zaměstnanost 
4. Životní prostředí 
5. Spolupráce 
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OD.F.1.5.  Vývoj řešeného území 

OD.F.1.5.1. Historie území 

OD.F.1.5.1.1. 
Jméno obce je staročeská varianta jména Jan. Z 13. století, kdy je obec poprvé doložena, se 
označovala také „Jens“ či „Genese“. 
Původně zde stávaly dvě tvrze a několik samostatných dvorů, takže jednotlivé části obce mohly patřit 
různým majitelům. K roku 1239 je zde doloženo vlastnické právo kladrubského kláštera. Za Přemysla 
Otakara II. se v celé oblasti od Hostivice až po Unhošť usazují malostranští měšťané, kteří zde kácejí 
lesy a vzdělávají půdu. 

 
V Jenči se během staletí střídali různí majitelé. Šebestyán Plánský ze Sceberku scelil v polovině 16. 
století vlastnictví jednotlivých částí obce a Jeneč měla od té doby jediného vlastníka. I nadále se však 
majitelé střídali až v devatenáctém století se panství stalo osobním vlastnictvím panující habsburské 
rodiny. V roce 1918 byl poslednímu rakouskému císaři Karlu I. majetek československou vládou 
konfiskován a zestátněn. 
Od konce 16. století patřila Jeneč do panství Červený Újezd a od počátku 18. století až do roku 1848 
do panství Tachlovice. Toto panství bylo zahrnuto do Slánského kraje a po snížení počtu krajů od roku 
1714 do Rakovnického kraje, jenž však měl sídlo od roku 1751 v Praze a od roku 1787 ve Slaném. Po 
zrušení poddanství v roce 1848 se Jeneč stala politickou obcí, tedy obcí se svojí samosprávou. V 50. 
letech 19. století se struktura státní správy poměrně rychle měnila. Po její stabilizaci v 60. letech 19. 
století byla Jeneč součástí soudního okresu Unhošť a politického okresu Smíchov a v roce 1893 se 
s celým soudním okresem Unhošť stala součástí nově vytvořeného politického okresu Kladno. Při 
novém ustavení krajů od 1. ledna 1949 byla Jeneč spolu s dalšími obcemi přeřazena z okresu Kladno 
do okresu Praha-západ, v němž setrvala i při reformě státní správy v roce 1960.  

 
OD.F.1.5.2. Urbanistická struktura sídla a její historický vývoj 
 
Dominantou historického jádra Jenče je rozsáhlý barokní zemědělský dvůr. Podél jeho jižní stěny se 
rozkládá protáhlá lichoběžníková náves, rozšiřující se od východu k západu. Náves je z jihu lemovaná 
řadou menších, více či méně zachovaných statků. Na parkově upravené návsi se vzrostlými stromy se 
v její východní části nachází barokní výklenková kaple s reliéfem snímání Krista z kříže. Dále je tu 
kaplička se zvoničkou z roku 1903, památník obětem 1. a 2. světové války, autobusová zastávka a 
turistický přístřešek. 

Hlavní urbanistickou osou území je silnice Praha – Břevnov – Hostivice – Unhošť, patrná na 
vojenských mapách z 19. století jako císařská silnice. Tato osa (ul. Karlovarská) se vine obcí  od 
východu k západu, propojujíce tak Jeneč se sousedními Hostivicemi (kde se kousek  za hranicí 
řešeného území nachází též společný Jenečsko-Litovický hřbitov) a menší obcí Pavlov. Podél přímé 
silnice na Pavlov je vysázena oboustranná alej. 

Vedlejší urbanistická osu Jenče tvoří ulice Lidická, která vede z návsi severně k železniční stanici a 
ulice Úhonická, vedoucí z návsi jihovýchodním směrem na Františkánský klášter Hájek, nacházející se 
jižně za hranicí řešeného území. Významným prvkem v urbanistické struktuře obce je Panský rybník 
v západní části obce, napájený Jenečským potokem. 

Původní urbanistickou strukturu obce tvořila v 19. století poměrně rozsáhlá podélná náves 
s navazujícími stavbami zemědělských dvorů včetně ústředního barokního dvora č.p.7. Zástavba mimo 
náves zasahovala pouze západním směrem na dotek Panského rybníku a jihozápadním směrem 
v podobě lokality Nouzov. V devatenáctém století zůstala tato struktura téměř nezměněna až na 
významný prvek železnice, který přidal pro rozvoj obce výrazný limit. Ve dvacátém století se zástavba 
začala rozrůstat severozápadním až jihozápadním směrem za Panský rybník a podél severojižní osy 
ulic Lidická a Úhonická. V polovině 20. století se začala profilovat výrobní zóna severně od 
historického dvora a průmyslový areál na jižním okraji obce. Vybudován byl rovněž areál ŘLP.  

 

OD.F.1.5.3. Vývojovová dynamika v posledních dekádách 

Na přelomu tisíciletí byla struktura obce téměř shodná s obrazem obce v polovině 20. století. 
Kompaktní obytná struktura v jádru obce vzrostla mírně severním směrem a podél ulice Úhonická, 
v jihovýchodní části obce vyrostla benzínová stanice. Plošně významným zásahem do struktury obce 
byl vznik rozsáhlého areálu na skladování automobilů. Areál předznamenal další vývoj v severní části 
obce. Ve východní části obce těsně vedle historického dvora začaly výrobní haly velkého měřítka 
nahrazovat dosavadní plochy sadů, skládek materiálů a výrobní objekty drobného měřítka s tradiční 
sedlovou střechou.  
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V roce 2004 byl schválen Územní plán obce (ÚPO Jeneč) a od té doby byly schváleny čtyři změny 
(z let 2006, 2012, 2014 a 2016). ÚPO navazuje a zároveň kriticky přehodnocuje Územní plán sídelního 
útvaru Jeneč (ÚPnSÚ) z roku 1996 ve znění jeho dvou změn (z let 2000 a 2001). Výraznou změnu 
ÚPnSÚ představovala její změna č.2 (2001), v níž došlo k vymezení cca 40 ha ploch pro rozvoj 
ekonomických aktivit. ÚPO (2004) zachoval rozsah takto rozšířených rozvojových území, ale vzhledem 
k současnému a budoucímu zatížení území hlukem z mezinárodního letiště Ruzyně bylo přistoupeno 
ke snížení podílu rozvojových ploch pro bydlení ve prospěch ekonomických aktivit. Rozvojové plochy 
vymezené pro bydlení byly většinou velmi rychle zastavěny.  V následujících letech vnikly na území 
obce tři výrazné krajinotvorné prvky. Nejdůležitějším je těleso dálnice D6, která výrazně ovlivnila další 
vývoj území a vytvořila směrem na sever významnou bariéru.  Dalším prvkem byla nová budova řízení 
letového provozu, která krajině přidala dominantu viditelnou ze západní části obce. Posledním prvkem 
je rozsáhlý Garden park Jeneč, který počal vyrůstat východně od obce. Park zabírá téměř celý 
východní segment hranice obce a vylučuje další rozvoj obce směrem na východ. V době dostavby 
dálnice D6 (rychlostní silnice R6) téměř ustrnula výstavba obytných budov. Další rozvoj kráčel směrem 
rozsáhlých výrobních a skladovacích areálů rostoucích severozápadně od obce. Centrum obce tak 
zůstalo od východu, severu i západu obklíčeno výrobními halamy a skladovacími areály. Další rozsáhlý 
areál byl postaven mezi tratí a dálnicí. Celý severovýchodní až severozápadní segment obce je tak 
tvořen výrobními, dopravními a zbytkovými nevyužívanými plochami a je zejména pro chodce či 
cyklistu téměř neproniknutelný. Celá oblast je silně fragmentována a nekompaktní.  
Spolu s rozvojem výrobních celků probíhal proces chátrání a ztráty využitelnosti u výrobního areálu 
v jižní části obce a hlavně u centrálního dvora a některých dvorů a pozemků v jižní části návsi. 
Ústřední historická část obce kolem návsi tak ztrácí své využití a chátrá včetně rozsáhlých pozemků 
náležejících ke dvorům a zasahujícím až k jižnímu brownfieldu.  

 

  OD.F.2.  Základní koncepce rozvoje území obce  

OD.F.2.1. Koncepce rozvoje území 

OD.F.2.1.1. 
Územní plán Jenče navazuje na koncepci vycházející z platného ÚPO a jeho změn. Nejvýznamnější 
změnu v území nastavila změna č.2 ÚPO, která vymezila nové rozvojové plochy pro bydlení a převedla 
část rozvojových ploch pro komerční aktivity na plochy bydlení.  ÚP následuje trend stanovený změnou 
č 2 spočívající v orientaci rozvojových ploch na obytné plochy oproti čistě komerčním zónám 
vymezeným původní ÚPO. 
Vzhledem k trendu suburbanizace, dobrému dopravnímu napojení na Prahu, občanskému vybavení v 
obci a dalším faktorům lze očekávat poptávku po bydlení v obci (viz. kap. OD.A.5.2.)  Poptávka po 
komerčních plochách se ukázala značná  v případě výrobně-skladovacích ploch navazujících na 
dálnici D6. V případě ploch komerčních (OM dle ÚP) v nejrozsáhlejších rozvojových plochách na jihu 
obce se předpoklad poptávky po těchto plochách nepotvrdil. Tyto plochy vytvářejí navíc riziko zvýšení 
nákladní dopravy skrz obec. 
I vzhledem k potřebě revitalizace plochy brownfieldu a degradovaných ploch zahrad zemědělských 
dvorů bylo jižní rozvojové území zařazeno do ploch pro bydlení (plochy přestavby P1 a P2). Značná 
část území je vymezena jako smíšené centrální území, které umožňuje vznik polyfunkčního území s 
komerčními i produkčními aktivitami přiměřeného měřítka a s občanskou vybaveností. 
Severní lokalita je pro bydlení vhodná z důvodu výborné pěší dostupnosti k většině prvkům občanské 
vybavenosti v obci včetně nového nádraží. 
Obecně cílí vymezení nových ploch pro bydlení včetně ploch smíšených obytných kromě růstu počtu 
obyvatel rovněž na zkvalitnění výběru veřejných prostranství a občanské vybavenosti a tím na 
zkvalitněn obytného prostředí v celé obci. 
 
OD.F.2.1.2. 
Pro zajištění kvalitního obytného prostoru v rozvojových lokalitách vymezuje ÚP plochy s podmínkou 
pořízení regulačních plánů. Tyto dokumenty budou rovněž řešit umístění občanské vybavenosti v 
závislosti na aktuální potřebě obce. 
 
OD.F.2.1.3. 
Rozsah rozvojových ploch vymezených v platném ÚPO a jeho změnách vztažený na obytnou zástavbu 
je značný. Souběžný růst ve všech plochách s sebou nese riziko nekoncepčního vývoje a rozbití 
kompaktní struktury obce. Rychlé naplnění obytných kapacit rozvojových ploch by pro obec mohl být 
neúnosný a s neočekávanými negativními následky kupříkladu v podobě nedostatečné občanské 
vybavenosti v obci. 
ÚP těmto rizikům předchází stanovením etapizace výstavby ve dvou etapách. Etapizace se týká pouze 
obytných ploch. Tím bude nárůst obyvatel udržen v rozumné míře a obytné území obce se bude 
rozvíjet postupně při zachování kompaktního charakteru sídla. 
 
OD.F.2.1.4. 



 

  

C-TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU JENČE – UPRAVENO PO SPOLEČNÉM JEDNÁNÍ – 06/2022    34 

Koncepce dopravy je téměř beze zbytku přejata z platného ÚPO. Oproti ÚPO přidává ÚP několik 
návrhů pěších stezek. 
Cílem je zlepšit možnosti pěšího propojení s městem Hostivice vzhledem k občanské vybavenosti 
využívané občany Jenče (obchody, hřbitov atd.) Zároveň s tím jsou zlepšeny podmínky pro rekreaci v 
krajině. V případě pěších stezek se jedná o napojení na turistickou stezku Hájecká stezka. 
 
OD.F.2.1.5. 
Silniční infrastruktura je v území víceméně hotová a stabilizovaná. ÚP doplňuje komunikace 
umožňující odklonění dopravy mimo centrum obce přímo na dálnici D6. 
 
OD.F.2.1.6. 
Železniční infrastruktura je nestabilizovaná a naopak plánované změny budou znamenat významné 
impulzy pro další rozvoj obce v ostatních sférách. Dokončení modernizace trati Praha – Kladno umožní 
impuls pro rozvoj bydlení a dokončení koncepce rozvoje celé severní části obce. V rámci ÚPO je 
navrženo rušení části úseku tratě č. 120. ÚP tento koncept nepřejímá a ponechává drážní plochy tratě 
č. 120 jako stabilizované vzhledem ke studii Kladenský železniční diametr (CEDOP, 04/2016), která 
řeší koncepci drážní dopravy v oblasti včetně letiště Ruzyně a počítá s provozem na trati č. 120. SJ*7  
 
OD.F.2.1.7. 
Navržená poměrně extenzivní koncepci rozvoje Jenče je odůvodněna zejména: 

1. polohou obce v širším metropolitním regionu (viz kap OD.E.1.3 a OD.E.1.4), resp. v 
metropolitní rozvojové oblasti OB1 Praha – jde o nejdynamičtěji se rozvíjející oblast v ČR a 
Jeneč nacházejí ve vnitřní části této rozvojové oblasti 

2. dobrou dopravní dostupností po silnici a  po železnici (s předpokladem dalšího zlepšení) 
3. kontinuitou územně plánovací dokumentace, tj. legitimními očekáváními obyvatel a vlastníků 

pozemků, kteří již mohli do stavební přípravy území vložit nemalé prostředky 
4. stanovením etapizace výstavby, která zajistí pozvolný rozvoj a únosný růst obyvatel. 

OD.F.2.1.8. 
Podstatnou součástí rozvojové koncepce Jenče představuje vymezení ploch změn v krajině, 
zvyšujících ekologickou stabilitu území, retenční potenciál krajiny a zároveň zvyšující její atraktivitu pro 
každodenní rekreaci obyvatel. Takovýchto ploch ÚP vymezuje celkem cca 77 ha. Značný rozsah 
těchto ploch je odůvodněn extrémně nízkou ekologickou stabilitou území (KES = 0,03). Současná 
krajina nenabízí téměř žádné možnosti rekreace a systém ÚSES je zcela nefunkční. . Zvýšení 
ekologické stability území lze zároveň považovat za dostatečnou kompenzaci záborů zemědělské půdy 
v nejcennější I. třídě ochrany, kterých je značná část. 

OD.F.2.2. Koncepce ochrany a rozvoje hodnot území 

OD.F.2.2.1. Přírodní hodnoty území 

 
OD.F.2.2.1.1. 
Území patří do krajiny silně hospodářsky využívané, k čemuž se v posledních desetiletích přidaly 
rozsáhle prvky dopravní infrastruktury a skladovací areály. Díky tomu je Jeneč územím s velmi malým 
počtem přírodních hodnot. Prvkem s přírodním potenciálem je zejména Jenečský potok, jehož niva je 
ovšem v současnosti zemědělsky využívaná. ÚP rozvíjí tento potenciál ve snaze navrátit potoku 
přirozenou přírodní formu a rozvíjí přírodní hodnotu potoka návrhem dvou rybníků. Další přírodní 
hodnoty musí být v území de facto nově vytvářeny. 
 
OD.F.2.2.1.2. 
V řešeném území se nachází tři registrované významné krajinné prvky. Nejsou zde žádná zvláště 
chráněná území. Územní systém ekologické stability je nefunkční a téměř v celém rozsahu navržený 
k založení na orné půdě. 
 
OD.F.2.2.1.3. 
Koncepce rozvoje přírodních hodnot spočívá v důsledné ochraně existujících přírodně hodnotných 
prvků, které jsou vymezeny jako prvky ÚSES a prvky liniové zeleně. Rozvoj přírodních hodnot spočívá 
v založení chybějících prvků ÚSES, v založení dvou rybníků, ve vymezení ploch veřejné zeleně, a to 
včetně ploch zeleně izolační, které nejenže oddělují obytné plochy od ploch výrobních a ploch dopravní 
infrastruktury, ale které zvýší retenční schopnost území a zlepší mikroklima (v případě výsadby 
stromů). 

OD.F.2.2.2. Kulturní hodnoty území 

OD.F.2.2.2.1. 
Urbanisticky hodnotné je historické jádro Jenče s císařským dvorem a návsí a je zde stále 
patrná centrální návesní struktura tvořená statky. Území je vyznačeno ve výkresech č. 2 – hlavní 
výkres a č. OD1 – koordinační výkres jako jádro obce. 
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OD.F. 2.2.2.2. 
Celé řešené území je územím s možnými archeologickými nálezy. V jihozápadní části řešeného území 
u lokality Hájek se nachází území archeologických nálezů 1. kategorie. 
 
OD.F. 2.2.2.3. 
V obci se nacházejí dvě nemovité kulturní památky v podobě areálu císařského dvora a objektu bývalé 
pošty. Kulturně významnými objekty v obci jsou kaplička na návsi a pomníky obětem první a druhé 
světové války. 

 

  OD.F.2.3.  Urbanistická koncepce ÚP Jenče 

OD.F.2.3.1. 
Urbanistická koncepce  ÚP Jenče vychází z koncepce územního plánu obce Jeneč (ÚPO) a jeho 
změn, z  poznatků z rozvoje území poslední dekády a dále z konkrétních požadavků zadání. Hlavními 
kompozičními osami jsou ulice Karlovarská procházející jádrem obce ve směru západ-východ a ulice 
Úhonická a Lidická procházející jádrem obce ve směru sever-jih. Obytné plochy obce tvoří kompaktní 
strukturu severozápadně a jihozápadně od bývalé návsi. Součástí kompaktní obytné struktury obce je 
několik specifických částí. Jedná se o jádro obce s barokním dvorem a menšími historickými dvory 
kolem návsi a o plochy okolo fotbalového hřiště s objekty občanské vybavenosti a autobusovou 
zastávkou. Další specifickou plochou jsou na hranici obytného území charakteristické lokality výrobně 
komerčních funkcí.  Východně od obce se nachází rozsáhlý areál Garden parku. V severo-východní 
části obce se nacházejí výrobně skladovací areály menšího měřítka. Výrobně skladovací areály 
velkého měřítka v severovýchodně a severozápadně od obce jsou od obce prostorově odděleny silnicí 
a železnicí, respektive valem.  

OD.F.2.3.2. 
Rozvoj obce je situován převážně v plochách převzatých z platného ÚPO. ÚP přidává pouze jednu 
drobnou novou zastavitelnou plochu Z9 o rozloze pouhých 0,21 ha. Oproti ÚPO naopak ÚP vypouští 
8,59 ha rozvojových ploch pro výrobu a komerci. Významnou změnu koncepce představuje převedení 
rozvojových ploch v přímé návaznosti na obytné území obce v severní a jižní části území z funkčního 
využití pro komerci na bydlení (plochy přestavby P1 a P2). Tato orientace rozvojových ploch navazuje 
na změnu č.2, která část ploch na jihu obce převedla na rozvoj bydlení a část rozvojových ploch pro 
bydlení doplnila.  
Základem urbanistické koncepce obce dané ÚP je strukturování obce na kompaktní funkční celky 
tvořené obytným územím tvořeným jádrem obce a navazujícími rozvojovými plochami pro bydlení, 
specifickou plochou Garden parku na východní hraně území a průmyslovou a skladovací zónou 
s rozsáhlými plochami dopravní infrastruktury včetně jejího zázemí (dálnice D6 a plochy pro 
plánovanou modernizaci tratě) obepínající severní část obytného území obce. 
Etapizace výstavby má koncepčně zajistit rozvoj obce směrem od centra a zajištění jeho kompaktnosti. 
 
OD.F.2.3.3. Plochy doplněné a vypuštěné oproti ÚPO 
Zastavitelná plocha Z9 přidaná ÚP na základě Zadání se nachází v severní zóně mezi prvky dopravní 
infrastruktury a skladovacími areály velkého měřítka. Vzhledem k rozsahu a poloze lokality lze 
vymezení plochy Z9 považovat za vhodné a bezproblémové.  
Zastavitelná plocha Z10 byla převedena z plochy vymezené platným ÚPO jako stabilizované komerční 
plochy ( byla tak v platném ÚPO vymezena přesto, že to neodpovídá stavu v území-jedná se o 
nezastavěné území). Vzhledem k právnímu stavu v území s umožněnou výstavbou ÚP převádí lokalitu 
do zastavitelné plochy. Funkčně se ovšem z hlediska územního plánování jedná o zachování, resp. 
drobné redukce současného stavu této plochy v ÚPO s umožněním výstavby.  
ÚP oproti ÚPO vypouští některé rozvojové plochy pro výrobu a komerci. Jedná se o plochy s okrajovou 
polohou bez návaznosti na další zástavbu, pro které nebylo nalezeno využití od roku 2004. Vzhledem 
k faktu, že plochy nebyly využity po období výrazně delší než 5 let, je jejich vypuštění opodstatněné.  
V případě plochy N1 (viz. schéma č.4 záboru a navrácení ZPF kapitola OD.E.1.2.2.) se jedná o plochu 
výroby s nevhodným podélným trojúhelníkovým tvarem, která nenavazuje na stávající plochy výroby 
ani na stávající dopravní infrastrukturu (silnice) a nachází se na hranici katastrálního území Hostivice. 
V ÚP Hostivice tyto plochy navíc nemají žádnou návaznost. Využití této plochy je vzhledem 
k okolnostem nereálné. V případě ploch N5 a N6 se jedná o plochy komerce ve východní části obce, 
které byly součástí rozvojových ploch využitých z velké části Garden parkem. Rozsah areálu Garden 
parku je v zásadě stabilizován. Vzhledem k charakteru Garden parku s převažujícím podílem zeleně by 
využitím ploch N5 a N6 vznikly osamocené areály komerce či skladování bez návaznosti na okolní 
strukturu obce. Vzhledem k poloze ploch by mohlo dojít k nevhodnému srůstání s městem Hostivice. 
Lokalita navazuje na trasy plánovaných pěších stezek a cyklotras v návaznosti na zelené plochy 
Garden parku a další zeleň podél železničních tratí. Z výše uvedených důvodů je jakékoliv zastavení 
ploch N5 a N6 nevhodné.  
V případě ploch N7 a N8 se jedná o plochy zcela mimo zastavěné území obce bez napojení na 
stávající strukturu obce a bez reálných záměrů na využití. Vzhledem ke vzdálenosti od zastavěného 
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území by napojení ploch na technickou infrastrukturu bylo neekonomické. Zachování daných 
rozvojových ploch je tedy bezdůvodné.  
Plocha N9 je součástí Garden Parku se specifickou funkcí nezastavěného území a byla tedy zahrnuta 
do koncepce vymezení území jako plochy specifické XN.  
Rozvojová plocha N10 v území železniční zastávky byla vypuštěna na základě změny koncepce 
železniční dopravy a souvisejícím rušením rozvojových ploch v okolí stávající železniční stanice (viz. 
odstavec OD.F.2.4.5. níže).  
Rozvojová plocha pro komerci N11 byla vypuštěna s ohledem na nedostupnost území. Plocha je 
izolovaná mezi tratí a dálnicí D6 a její využití je tudíž bez neadekvátních nákladů na přivedení 
obslužné komunikace nereálné a nevhodné.  

OD.F.2.4. Jeneč 

OD.F.2.4.1. 
Kompaktně zastavěná část Jenče, kde se i nadále kromě bydlení předpokládá též soustředění 
obchodu, služeb a občanského vybavení, je pojata jako plocha smíšená obytná - centrální (SC) . 
Tyto plochy navazují na plochy vymezené platným ÚPO. V těchto plochách je umožněna výstavba 
bytových domů vzhledem k charakteru historických objektů dvorů, které jsou svým objemem vhodné 
pro využití jako bytové a polyfunkční domy, a k přítomnosti stávajících bytových domů. Charakter 
stávajících objektů a území v centru obce kolem návsi je vhodný pro polyfunkční využití se zvýšenou 
mírou občanského využití a služeb v návaznosti na autobusovou zastávku. Na stávající plochy SC 
navazuje rozvojová plocha P1 umožňující zahuštění lokality a navazující rozvoj bydlení a vybavenosti.  
OD.F.2.4.2. 
Kompaktní obytné území obce bylo platným ÚPO členěno na několik funkčních ploch pro bydlení, 
jejichž regulativy ovšem měly pouze drobné rozdíly. Vzhledem k charakteru území je další členění 
ploch bydlení neopodstatněné. Proto bylo obytné území zahrnuto do jedné funkční plochy bydlení – 
B. Koncepce ÚP s navrženou etapizací si klade za cíl pozvolný růst v návaznosti na stávající strukturu 
při zachování kompaktního charakteru zástavby. Pro plynulé navázání na stávající strukturu obce 
vymezuje ÚP tři regulační plány, které zajistí vhodné architektonické a urbanistické řešení rozvojových 
ploch.  

 
OD.F.2.4.3. 
Plochy ob čanského vybavení – ve řejná infrastruktura (OV ) a tělovýchovná a sportovní za řízení 
(OS) jsou vymezeny pouze jako plochy stabilizované. Obec nemá konkrétní rozvojové záměry pro 
objekty občanského vybavení. Konkrétní požadavky vzniknou zejména na základě zástavby 
rozvojových ploch pro bydlení. ÚP proto stanovuje podmínky pro jednotlivé lokality a regulační plány 
stanovující požadavky na vymezení ploch pro občanskou vybavenost v rámci jednotlivých rozvojových 
ploch. Konkrétní plochy a záměry budou vymezeny v rámci regulačních plánů. Občanskou vybavenost 
je možné a doporučené umísťovat zejména v plochách smíšených centrálních – SC.  

OD.F.2.4.4. Komer ční plochy  
Urbanistická koncepce komerčních zón (VS) v severní části obce nastavená platným ÚPO byla 
v zásadě naplněna. Rozvojové plochy byly z naprosté většiny zastaveny. Zbývající rozvojové plochy 
(Z4, Z14) byly ponechány ve funkci komerční vybavenosti (OM) vzhledem k limitům letecké dopravy 
omezujícím možnosti obytné výstavby. představují dotvoření stávajících areálů. Další rozvoj a výstavba 
nových areálů není vzhledem k rozsahu stávajících ploch výroby a skladování žádoucí. V návaznosti 
na obytné územní obce jsou proto ponechány pouze plochy komerční vybavenosti menšího měřítka 
(OM) s možností uplatnění rozsáhlejší občanské vybavenosti. 
 
OD.F.2.4.5. 
Plochy dopravní v návaznosti na plochy dálnice D6 a železnici tvoří zázemí dopravní infrastruktury. 
Plochy vymezené platným ÚPO v místě stávajících drážních ploch byly vypuštěny s ohledem na 
možné úpravy při modernizaci tratě. koncepci železniční dopravy stanovené studií Kladenský 
železniční diametr (CEDOP, 04/2016), která počítá s pokračováním železničního provozu na stávající 
trati č. 120 vymezené platným ÚPO k rušení. Dále byla oproti ÚPO vypuštěna zastavitelná plocha pro 
komerci mezi železniční tratí a dálnicí D6 z důvodu izolace lokality a absence obslužné komunikace.  

OD.F.2.4.6. 
Součástí urbanistické koncepce obce je vymezení lesoparku na hraně obytného území a izolační 
zeleně podél západního okraje obytného území, která umožní i rekreační využití. Zeleň propojí obytné 
území v západní části obce s navrženými lesoparky a s volnou krajinou. Tento systém zeleně se 
napojuje jak na prvky ÚSES, tak na plochy vymezené pro revitalizaci údolní nivy Jenečského potoka, 
čímž vytváří v území podmínky pro vznik rozsáhlého systému přírodní a krajinné zeleně napojené na 
sídelní zeleň a strukturu obce a rozvíjející jak ekologickou stabilitu krajiny, tak rekreaci v krajině při 
prodloužení krajiny do obce. ÚP vymezuje nově izolační zeleň podél ulice Lidická a podél stávajících 
drážních ploch s cílem zlepšit a zatraktivnit dostupnost vlakové zastávky a odclonit obytné plochy 
v lokalitách lokality Z4 a Z14. Veřejná zeleň vymezená jako plocha PZ stav u ulice Lidická blízko 
přejezdu trati odpovídá svým charakterem spíše nevyužívané ploše, proto ÚP navrhuje kultivaci plochy 
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tak, aby umožňovala rekreační využití a propojení s  pásem izolační zeleně vymezeným severně od 
lokality.    
 
OD.F.2.4.7. 
Zastavitelné plochy v sídle Jeneč, o celkové výměře 41,60 ha: 
 
Označení plo-
chy 

Navržené  
využití 

Výměra 
[ha] 

Podmínky využití 

Z1 OM 3,37 Regulační plán RP2, 2.etapa 
Z2 OM 0,68 

WD4 PV 0,30 Regulační plán RP2 
Z3 B 3,14 Regulační plán RP3 
Z4 B 4,54 Regulační plán RP4, 2.etapa 
Z5 VS 2,07 ZASTAVENO 
Z6 VS 2,81  
Z7 DS 1,08  
Z8 DS 1,81  

PV 0,04  
Z9 OM 0,21  
Z10 OM 3,54  
Z11 VS 0,16  
Z12 OM 4,56 Regulační plán RP2, 2.etapa 
Z13 B 9,27 Regulační plán RP3, 2.etapa 

Z14 OM 3,60 Regulační plán RP4, 2.etapa 

WD2 DZ 1,20  

WD3 DS 0,45  

WD6 DS 0,84  

zastavitelné plochy celkem   41,60 
 

OD.F.2.5. Vymezení ploch přestavby 

Návrh ÚP vymezuje 3 plochy přestavby o celkové výměře 9,87 ha: 

Označení plo-
chy 

Navržené vyu-
žití 

Výměra 
[ha] 

Podmínky využití 

P1 SC 4,37 Regulační plán RP1 

P2 B 4,00 Regulační plán RP2 

P3 VS 1,50  

plochy přestavby celkem   9,87   
 

OD.F.2.6. Vymezení ploch, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno uzavřením 
dohody o parcelaci 

ÚP Jenče nevymezuje plochy, ve kterých je jejich využití podmíněno uzavřením dohody o parcelaci.  
 

OD.F.2.7. Vymezení ploch, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním 
územní studie 

ÚP Jenče nevymezuje žádné plochy s podmínkou územní studie.  
 

OD.F.2.8. Plochy ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním a vydáním 
regulačního plánu  

ÚP Jenče vymezuje 3 plochy s požadavkem na pořízení a vydání regulačního plánu: 
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RP-1, Jeneč - dvory, řešící plochu přestavby P1, rozloha 5,09 ha. 
RP-2, Jeneč - brownfield, řešící plochu přestavby P2, zastavitelnou plochu Z1 a Z12 rozloha 4,31 ha. 
RP-3, Jeneč - západ, řešící zastavitelnou plochu Z3 a Z13 rozloha 12,41 ha. 
RP-4, Jeneč - sever řešící zastavitelnou plochu Z4 a Z14 rozloha 8,14 ha. 
 

OD.F.2.9. Bilance návrhového počtu obyvatel a počtu domů 

OD.F.2.9.1.  
Bilance zastavitelných ploch a ploch přestavby: 

Zastavitelné plochy 
Označení plochy Navržené vyu-

žití 
Výměra 
[ha] 

Počet nových 
bytů 

Počet nových 
obyvatel 

Etapa I. 

Z2 OM 0,68 0 0,0 
WD4 PV 0,30 0 0 
Z3 B 3,14 37 92,9 
Z5 VS 2,07 0 0,0 
Z6 VS 2,81 0 0,0 
Z7 DS 1,08 0 0,0 
Z8 DS 1,81 0 0,0 
Z9 OM 0,21 0 0,0 
Z10 OM 3,54 0 0,0 
Z11 VS 0,16 0 0,0 
Zast. plochy celkem v etap ě I   13,77 37 93 

Plochy p řestavby 
P1 SC 4,37 62 156,1 
P2 B 4,00 47 118,3 
P3 VS 1,50 0 0,0 
Plochy p řestavby celkem    9,87 110 274 
(všechny plochy přestavby se nacházejí v etapě I)  

    
Plochy dopravní infrastruktury  
WD2 DZ 1,20 0 0,0 
WD3 DS 0,45 0 0,0 
WD6 DS 0,84 0 0,0 
Plochy dopravní infrastru ktury 
celkem  

  2,49 0 0 
     

Etapa II. 
Z1 OM 3,37 0 0 
Z4 OM 4,54 0 0 
Z12 OM 2,61 0 0 
Z13 B 9,27 71 178,3 
Z14 OM 3,60 0 0 
Zast. plochy celkem v etap ě II   25,34 71 178 
         
Zast. plochy celkem    41,60 108 271 
Plochy p řestavby celkem    9,87 110 274 

Celkem ob ě etapy    51 218 546 

 Bilance v návrhovém období v zastavitelných plochách a plochá ch p řestavby  
Celková bilance  stav  etapa I etapa II Celkem návrh 

počet obyvatel: 1270 367 178 546 

počet bytů 458 147 71 218 
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Proluky  
Prol uky  celkem      20  50 obyv 

 

OD.F.2.9.2.  
Návrh ÚP Jen če vymezuje 7,14 ha ploch pro bydlení - B (13,87%) v první etapě a 9,27 ha (18,01 %) 
ve druhé etapě, 4,37 ha ploch smíšených obytných – centrálních – SC, 20,50 ha ploch komerčních - 
OM, 4,47 ha ploch výroby a skladování – VS, 4,18 ha ploch dopravní infrastruktury – DS (mimo včetně 
komunikací), které jsou součástí zastavitelných ploch a ploch přestavby.  

       
 

  
OD.F.2.9.3. 

Tabulka celkových kapacit v obou etapách: 

Označení plochy  Navržené 
využití 

Výměra 
(ha) 

Podíl v rámci 
rozvojových 
ploch 

Počet nových 
bytů 

Počet nových 
obyvatel 

Rozvojové plochy 
bydlení a proluky B 16,41 31,88% 176 440 
Rozvojové plochy 
polyfunkční včetně 
bydlení 

SC 
4,37 8,49% 62 156 

Rozvojové plochy 
komerční 

OM 20,50 39,83% 
Rozvojové plochy 
výroby a skladování VS 4,47 8,68% 
Rozvojové plochy pro 
zázemí dopravní 
infrastruktury (př. 
P+R) 

DS 

4,18 8,12% 
Celkem 238 596 

 
Celkem obyvatel po zastavění  
I. etapy včetně proluk:  1270+367+50=1687 
 
Celkem obyvatel po zastavění 
 I. i II etapy:              1687+178=1865 
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  OD.F.3. Dopravní infrastruktura 

OD.F.3.1.  Páteřní silniční síť 

OD.F.3.1.1. 

Severní částí řešeného území prochází dálnice D6 , úsek Praha-Pavlov, který byl zprovozněn v roce 
2008. Intenzita dopravy dle sčítání z roku 2010 zde byla 16-21 tisíc vozidel /24 hodin. Dálnice je 
provedena v kategorii R 24,5/120. Severně od obce je umístěn Exit 7 Jeneč, z něhož vede 
průmyslovou zónou silnice II/201 , která pokračuje dále na Unhošť a Křivoklát. Paralelně s D6 obcí 
prochází silnice II/606 (ul. Karlovarská), která je jednou z hlavních urbanistických os Jenče, pokračuje 
na východ do Hostivic a dále do Prahy, resp. na západ do Pavlova. Z Exitu 7 se odpojuje též silnice 
III/0066 (ul. Lidická a Úhonická)  Červený Újezd – Jeneč – Hostouň – Hřebeč, která je severo-jižní 
urbanistickou osou Jenče. 

OD.F.3.1.2. 

ÚP navrhuje tři úseky místních komunikací vymezených jako návrhové plochy DS.  Jedná se o 
komunikaci procházející podél areálu ŘLP a propojující silnice II/201 a III/0066 (WD6), a o východní 
obchvat obce procházející mezi východním okrajem zastavěného území obce a areálem Garden parku 
(WD3). Komunikace jsou převzaty z platného ÚPO a jejich cílem je odvedení části tranzitní zejména 
nákladní dopravy z obytného území obce přes zmíněné komunikace na dálnici D6. Komunikací 
lokálního významu je úsek navazující na ulici U Lesíka v jižní části obce, který obsluhuje plochu 
přestavby P2 a zastavitelné plochy Z1 a Z2 a navazuje na navrženou pěší stezku směrem na Hostivice 
a Hájeckou stezku (WD4).  

OD.F.3.1.3. 

V severní části řešeného území v návaznosti na železniční plochy a dálnici D6 vymezuje ÚP plochy DS 
jako součást plochy přestavby P3 a jako zastavitelné plochy Z7 a Z8. Plochy jsou určeny pro zázemí 
dálnice D6 a pro odstavná parkoviště v návaznosti na dálnici a železniční stanici (navrhovanou 
v souvislosti s modernizací trati Praha – Kladno.  

OD.F.3.1.4. 
Ochranná pásma 
Ochranné pásmo silnic mimo zastavěné území obce (dle zákona č. 13/97 Sb. – o pozemních 
komunikacích) je prostor ohraničený svislými plochami vedenými do výšky 50 m a ve vzdálenosti: 
Pražský okruh (D0): 100 m od osy přilehlého jízdního pásu; pokud by takto určené pásmo 
nezahrnovalo celou plochu odpočívky, tvoří hranici pásma hranice silničního pozemku 
Silnice II. a III. třídy: 15 m od osy vozovky 

OD.F.3.2.  Hromadná doprava 

OD.F.3.2.1. 
Hromadnou dopravu zajišťují autobusy a vlak. Jeneč je součástí Pražského integrovaného dopravního 
systému a nachází se v tarifním pásmu 1. Dopravní spojení hromadnou dopravou je dobré zejména do 
Prahy a do Kladna vlakem i autobusem. Vlakem i autobusem trvá cesta do Prahy cca. 30 minut do 
několika cílových stanic jako Zličín, Hradčanská a nádraží Veleslavín.  Ve špičce odjíždí do Prahy vlak 
nebo autobus i každých pět minut. 

OD.F.3.2.2. 

Severně od Jenče je vedena železniční trať č. 120 Praha – Hostivice – Kladno – Rakovník, na    které 
je železniční stanice Jeneč. Severně od této trati je vedena trať č. 121 Hostivice – Podlešín, na je žel. 
zastávka Jeneč (těsně za žel. stanicí). 

OD.F.3.2.3. 
V rámci projektu modernizace trati Praha-Kladno  a připojení Letiště Václava Havla na železnici se 
předpokládá modernizace trati Praha-Kladno (elektrifikace, zdvoukolejnění, komunikační 
a zabezpečovací zařízení). ÚP vymezuje koridor pro modernizaci trati č. 120 Ruzyně – Kladno dle ZÚR 
(VPS D208 a D209). Na základě plánované trasy vymezuje ÚP návrhové plochy DZ – dopravní 
infrastruktura – železniční pro nové vedení kolejové trasy.  

OD.F.3.2.4. 

ÚP opouští koncepci rušení trati č. 120 a ponechává ji ve stabilizovaných plochách vzhledem ke 
zpracované studii Kladenský železniční diametr (CEDOP, 04/2016) vymezující koncepci železniční 
dopravy v oblasti včetně napojení letiště Václava Havla na železnici. Trať č.120 je součástí koncepce 
železniční dopravy v regionu a s jejím zrušením se již nepočítá.  
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OD.F.3.2.4. 

Na území obce se nachází pět zastávek autobusu. Ve vlastním sídle se nacházejí zastávky na návsi 
v ulici Karlovarská a na křižovatce ulic Sportovní a Lidická (Jeneč – Lidická). Další zastávky se 
nacházejí u vlakového nádraží, ve skladovacím areálu na silnici II/201 (Jeneč, komerční zóna) a u 
areálu ŘLP (Jeneč, vysílací středisko). 

OD.F.3.3.  Letecká doprava 

OD.F.3.3.1. 

Severovýchodně od Jenče se nachází letiště Václava Havla Praha. Letiště plánuje rozšíření o paralelní 
dráhu ve směru Jeneč-Nebušice. Její plánovaná osa prochází zastavitelnými plochami v jižní části 
obce. Osa VPD a další související ochranná pásma a jevy jsou vyznačeny ve výkresu OD1 – 
koordinační výkres.  Součástí letiště Praha je areál řízení letového provozu. V řešeném území se 
nachází areál Řízení letového provozu České republiky, s.p. s působností pro celou ČR. Pro areál je 
vymezena samostatná plocha XL – plochy specifické – letecká doprava.  

Do řešeného území zasahují tato ochranná pásma letiště:  

Letiště Praha/Ruzyně: 

 ochranné pásmo letiště se zákazem staveb 

 ochranné pásmo letiště s omezenou výškou budov  

 ochranné pásmo letiště ornitologické – celé zastavěné území 

 ochranné pásmo letiště proti klamným světlům – většina katastru   

 ochranné pásmo letiště se zákazem laserových zařízení sektor A dráhy RWY 12/30 

 ochranné pásmo letiště se zákazem laserových zařízení sektor A dráhy RWY 06/24 – celé řešené 
území 

 ochranné pásmo letiště se zákazem laserových zařízení sektor B – celé řešené území 

 ochranné hlukové pásmo letiště – zóna A a vnitřní hluková zóna B 

Ochranná hluková pásma jsou stanovena územním rozhodnutím Městského úřadu Hostivice, 
stavebním úřadem, čj. SÚ-3105/03-GA ze dne 23. července 2003, které nabylo právní moc dne 25. 
srpna 2003. 

Pro jednotlivé zóny jsou stanovena tyto limitní úrovně hluku, které mohou být v zóně překročeny: 

• zóna A (varovná): Ldvn = 65 – 75 dB v denní době a Ln= 55 – 65 dB v noční době 

• zóna B:  Ldvn min. 75 dB v denní době a Ln min. 65 dB v noční době 

Pro jednotlivé zóny je stanoven tento závazný režim: 

• zóna A (varovná):  

 a – stávající zástavba: 

o nemocnice, lázně, stavby pro bydlení a území: 
výběrová kontrolo dodržení limitu pro vnitřní hluk ve stavbách pro bydlení a ve stavbách 
občanského vybavení, individuální posouzení a v oprávněných případech návrh a 
realizace zvukoizolačních opatření, v naléhavých a odůvodněných případech možnost 
změny užívání a rekolaudace objektu.  

o výrobní zóny bez bydlení:  
bez omezení  

 b – nová zástavba: 

o nemocnice, lázně, stavby pro bydlení a území:  
povinné předložení průkazu o splnění limitu pro vnitřní hluk ve stavbách pro bydlení a 
ve stavbách občanského vybavení ve stavebním a kolaudačním řízení, důsledné 
posouzení záměru a případné zamítnutí výstavby předškolních a školních zařízení, 
nemocnic, lázeňských objektů a rekreačních zařízení určených k odpočinku, sociálních 
zařízení a jiných objektů citlivých na hluk ve venkovním prostoru, prostor užívaných 
k rekreaci, léčení, sportu a zájmové činnosti s výjimkou komunikací. 

o výrobní zóny bez bydlení: 
individuální posouzení záměru na umístění objektu s ohledem na splnění limitu pro 
vnitřní hluk ve stavbách a na splnění limitu hluku ve venkovním prostoru, 

• zóna B:  

 a – stávající zástavba: 
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o nemocnice, lázně, stavby pro bydlení a území: 
důsledná a ucelená kontrola dodržení limitu pro vnitřní hluk ve stavbách pro bydlení a 
ve stavbách občanského vybavení, návrh a urychlená realizace zvukoizolačních 
opatření, případně vymístění nebo změna užívání a rekolaudace jednotlivých objektů,   

o výrobní zóny bez bydlení:  
výběrová kontrola dodržení limitu pro vnitřní hluk, individuální posouzení hluku ve 
venkovním prostoru, v oprávněných případech návrh a případná realizace 
zvukoizolačních opatření,  

 b – nová zástavba: 

o nemocnice, lázně, stavby pro bydlení a území:  
výstavba a umisťování nemocnic, lázní, staveb pro bydlení, staveb občanského 
vybavení a zřizování prostor užívaných k rekreaci, léčení, sportu a zájmové činnosti 
s výjimkou komunikací není možná, 

o výrobní zóny bez bydlení: 
povinné předložení průkazu o splnění limitu pro vnitřní hluk v určených prostorách ve 
stavebním a kolaudačním řízení, posouzení záměru s ohledem na podmínky hluku ve 
venkovním prostoru. 

Letiště Praha/Vodochody: 

 ochranné pásmo letiště se zákazem laserových zařízení sektor B 

OD.F.3.4.  Cyklodoprava 

ÚP navrhuje systém cyklodopravy vycházející z Generelu cyklistických tras a cyklostezek na území Stč 
kraje. Soustava cyklotras a cyklostezek je zakreslena ve Výkresu dopravní a technické infrastruktury 
(v.č.3).Soustava páteřních a lokálních cyklotras bude doplněna o úseky propojující jednotlivá sídla a 
napojující se na další trasy pro vytvoření souvislého systému.  
 

OD.F.3.5. Pěší doprava 

OD.F.3.5.1. 
Na řešeném území se nenacházejí žádné pěší turistické trasy a ÚP vzhledem k charakteru území nové 
trasy nenavrhuje.  

ÚP navrhuje pěší stezku v trase historické polní cesty  od ulice U Lesík jižním směrem k ulici U Sušičky 
v k.ú. Hostivice (Litovice), kde se napojí na hájeckou cestu s historickými kapličkami a významnou 
alejí. Dále je navrženo vybudování pěší stezky/chodníku podél silnice II/606 do Hostivic. V obou 
případech je nutná koordinace s městem Hostivice. Pěší stezka je navržena rovněž podél Jenečského 
potoka. Pěší stezku podél potoka je nutno koordinovat s široce pojatou rekultivací koryta a okolí 
Jenečského potoka. ÚP dále navrhuje pěší propojení mezi ulicí Karlovarská (návsí) a plochou 
přestavby P1 z důvodu zajištění co nejkratší pěší trasy mezi novými obytnými lokalitami na jihu obce a 
centrem obce a zejména zastávkou autobusu na návsi.  

                     OD.F.4.  Technická infrastrukt ura 

 OD.F.4.1. Elektrická energie 

OD.F.4.1.1. 
Hlavní napájecí vedení 22 kV (80-12 DŘÍHOST) prochází územím západně od obce severojižně 
v trase Dobrovíz – Chýně kde se napojuje na vedení 100kV. Vedení je podzemní. V území se nachází 
také propojovací kabel 22 kV Dobrovíz – Hostivice, který vede částí území ve východní cípu. Část 
vedení je nadzemní. 
OD.F.4.1.2. 
Jeneč je plně elektrifikována, v obci se nachází celkem 20 trafostanic 22/0,4 kV. Pro obytnou zástavbu 
slouží 8 trafostanic. Zbylé trafostanice slouží zvlášť pro areál ŘLP a areály výroby a skladování na 
západě a východě obce. Vedení jsou převážně podzemní, část tras u jižního okraje obce je tvořena 
nadzemním vedením.   
OD.F.4.1.3. 
Pro kvalitnější zásobování území elektřinou budou konkrétně v rozvojových plochách v rámci 
projektové přípravy území navrženy případné přeložky, nové trasy el. vedení a nové trafostanice. ÚP 
nenavrhuje nové trafostanice ani nová vedení el. sítí. Tyto budou včetně konkrétního umístění a 
trasování specifikovány v rámci regulačních plánů a územních studií.  
 
OD.F.4.1.4. 
Ochranná pásma  
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Ochranné pásmo nadzemního vedení je dle zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon):  
el. vedení, napětí 1-35 kv  včetně:   7(10) m (vodiče bez izolace)  
el. vedení, napětí nad 35-110 kv včetně: 12 m  
 
Ochranné pásmo podzemního vedení je dle zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon):  
el. vedení, napětí do 110 kv vč. a vedení vlastní telekomunikační sítě: 1m  
 
 
OD.F.4.1.5. 
Bilance potřeby elektrické energie v Jenči (při naplnění první etapy zástavby): 
 
Bilance pot řeby elektrické energie v obci Jene č 

  počet bytů specifický 
příkon 

požadovaný 
výkon 

  [kW/bj] [kW] 

stávající stav 458 
6 

2748 

návrh 147 882 
 

OD.F.4.2.  Zásobování plynem 

OD.F.4.2.1. 
Západní částí území obce vede potrubí plynovodu VLT nad 40 barů DN700 ve směru jih sever na trase 
Drahelčice – Makotřasy. Toto vedení není napojeno na místní rozvodnou síť. Příčně k tomuto vedení 
vede podél silnice II/201 ve směru západ východ plynovod VTL do regulační stanice v severozápadním 
rohu areálu řízení letového provozu Letiště Václava Havla. Vedení se na západě napojuje na 
severojižní vedení VTL v trase Kladno – Drahelčice. Z regulační stanice vedou plynovody STL 
severním směrem na obec Hostouň a východně v rámci distribuční sítě obce Jeneč. Prakticky celá 
obec je plynofikována. STL rozvody jsou napojeny na regulační stanici západně od obce.   
OD.F.4.2.2. 
Konkrétní trasování sítí v rozvojových lokalitách bude specifikováno v rámci regulačních plánů a 
územních studií.  
 
OD.F.4.2.3. 
Ochranná pásma 

Bezpečností pásmo (vzdálenost od objektů zástavby) je dle zákona č. 458/2000 Sb. – energetický 
zákon: 
Vysokotlaké plynovody (VTL) do DN 250  20 m 
Regulační stanice (RS) vysokotlaká   10 m 
Ochranné pásmo  je dle zákona č. 458/2000 Sb. – energetický zákon: 
Středotlaké plynovody a přípojky v zastavěném území obce:1 m na obě strany půdorysného průmětu  
U ostatních plynovodů a plynovodních přípojek:4 m na obě strany půdorysného průmětu 
U technologických objektů: 4 m na obě strany půdorysného průmětu 

 

OD.F.4.2.4. 
Bilance potřeby plynu v Jenči 

 

 

Bilance pot řeby plynu v obci Jene č 
      

  počet bytů měrná potře-
ba 

celková po-
třeba 

měrná po-
třeba 

celková 
potřeba 

  [m3/hod] [m3/hod] [m3/rok] [m3/rok] 

stávající stav 458 
2,5 

1145 
3500 

1 603 000 

návrh 147 367 514 240 
 

OD.F.4.3.  Zásobování pitnou vodou 

OD.F.4.3.1. 
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Obec je napojena na dálkový vodovod Praha - Kladno a z objektů zásobování pitnou vodou je zde 
čerpací stanice. V obci se dále nacházejí dvě studny v severní části u vlakového nádraží a v jižní části 
na pozemku soukromých zahrad.  
OD.F.4.3.2. 
Navrhovaná zástavba v obci bude připojena na stávající vodovodní síť (viz. výkres č. 3 dopravní a 
technické infrastruktury). 

Všechny nové stavby musí mít vyřešeno zásobování pitnou vodou podle platných předpisů.  
 

OD.F.4.3.3. 
Ochranná pásma 
 
Ochranná pásma vodovodů (dle zákona č. 274/2001 Sb, - zákon o vodovodech a kanalizacích):  
vodovodní řád do průměru 500 mm vč.: 1,5m 
vodovodní řád nad průměr 500mm: 2,5m  
 
 

OD.F.4.3.4. 
Bilance potřeby vody v Jenči (při zaplnění I. etapy výstavby) 

 

potřeba vody na 
obyvatele q = 150 l/os./den 
koef. denní potře-
by kd = 1,35 
koef. hodinové 
potřeby kh = 1,8 
Bilance potřeby pitné vody v obci Jeneč I. etapa 
 Obyv Qp Qp Qd Qd Qh 

[m3/den] [l/s] [m3/den] [l/s] [l/s] 
stávající 
stav 1270 190,50 2,20 257,18 2,98 5,36 

návrh 417 62,60 0,72 84,51 0,98 1,76 

(bilance produkovaného množství splaškových vod je totožná) 

Bilance potřeby pitné vody v obci Jeneč II. etapa 
 Obyv Qp Qp Qd Qd Qh 

[m3/den] [l/s] [m3/den] [l/s] [l/s] 

stav po I. 
etapě 1687 253,10 2,93 341,68 3,95 7,12 

návrh 178 26,74 0,31 36,10 0,42 0,75 
 

OD.F.4.4.  Likvidace odpadních vod 

OD.F.4.4.1. 
Splašková kanalizace je kombinovaná s gravitačním odvodem splaškových vod z domácností do 
čerpacích stanic a z nich jsou odpadní vody odváděny přímo do ČOV. V obci se nacházejí dvě čerpací 
stanice na severu u nádraží a u křižovatky silnic II/606 a III/0066 před historickým dvorem. 
Obec Jeneč má vybudovanou ČOV o kapacit ě 2500 EO tzn. 375 m3/den a 136 875 m3/rok. Je 
plánováno rozší ření ČOV na kapacitu 3750 EO , což odpovídá 562,5 m3/den.  
Roku 2017 byla ČOV využívána na 1635 EO, což odpovídá 245,25 m3/den. Ročně bylo vyčištěno 
68 298 m3 odpadních vod, z nichž 39 137 m3 připadalo na obyvatele, kterých bylo připojeno 791. 
Výroba, skladování a ostatní provozy tedy využívaly ČOV na kapacitu 844 EO.    
 
OD.F.4.4.2. 

Bilance kapacity ČOV Jenče 

Jeneč návrh obyvatelé I. etapa (včetně proluk) 62,60 m3/den  = 417 EO při 100% napojení domácností 
na ČOV. 

Bilance produkce splaškových vod v obci Jene č I. etapa   
  Obyv Qp Qp Qd Qd Qh 

  [m3/den] [l/s] [m3/den] [l/s] [l/s] 
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stávající počet 
obyvatel při 
100% napojení 1270 190,50 2,20 257,18 2,98 5,36 

návrh 417 62,60 0,72 84,51 0,98 1,76 
 

Celkem využití ČOV po I. etapě a 100% napojení  obyvatel na ČOV:  253,10 m3/den = 1687 EO + 844 
EO = 2531 EO včetně stávajících komerčních ploch. 

Jeneč návrh obyvatelé II. etapa 26,74 m3/den  = 178 EO při 100% napojení domácností na ČOV. 

Bilance produkce splaškových vod v obci Jene č II. etapa  
  Obyv Qp Qp Qd Qd Qh 

  [m3/den] [l/s] [m3/den] [l/s] [l/s] 

stav po I. 
etapě 1687 253,10 2,93 341,68 3,95 7,12 

návrh 178 26,74 0,31 36,10 0,42 0,75 
 

Celkem využití ČOV po II. etapě a 100% napojení  obyvatel na ČOV: 279,84 m3/den = 1866 EO + 844 
EO = 2710 EO 

Ve výpočtu není počítáno s výrazným růstem produkce odpadních vod v komerčních zónách vzhledem 
k absenci větších kapacit pro rozvoj komerce. Je ovšem zřejmé, že po dokončení rozšíření ČOV na 
3750 EO bude kapacita ČOV dosta čující  pro obě etapy obytné výstavby a bude poskytovat rezervu 
cca 1000 EO pro další funkce.  

Pro obytné území obce je ČOV v současnosti využívána poměrně málo intenzivně. Poměr EO/OO 
(napojení obyvatelé/obyvatelé obce) k roku 2017 činil 791/1252 = 0,63. Běžně se poměr napojených 
obyvatel v obci podobné velikost pohybuje okolo 0,8. Pokud vztáhneme tento koeficient na návrhový 
počet obyvatel s odhadem zvýšení objemu odpadních vod z výroby (zaokrouhleno na 900 EO) bude 
využití ČOV po I. etapě následující:  

1687EO*0,8 + 900EO = 2250 EO 

Při napln ění tohoto p ředpokladu bude pro realizaci zástavby první etapy s tačit kapacita 
stávající ČOV, nicméně využití ČOV se bude pohybovat na hraně její kapacity. Velké rozdíly 
v produkci splaškových vod ovšem mohou vzniknout podle konkrétního využití komerčních ploch a 
ploch smíšených centrálních – SC, kde způsob konverze historické zástavby může mít zcela odlišné 
parametry, které je v rámci polyfunkčního území obtížné predikovat.  

Výstavba v jednotlivých funkčních plochách je proto podmíněna prokázáním dostatečné kapacity ČOV, 
čímž je zajištěno, že nebude docházet k překračování kapacity ČOV.  
 
OD.F.4.4.3. 
Nová stoková síť bude vedena v pozemcích veřejných prostranství a nové kanalizační řady 
v rozvojových lokalitách je doporučeno budovat souběžně a současně s novými řady vodovodními.  

 
OD.F.4.4.4. 
Všechny nové stavby musí mít vyřešenou nezávadnou likvidaci splaškových vod podle platných 
předpisů. 
Odpadní vody z území budou v obci svedeny prostřednictvím splaškové kanalizace a přivedeny do 
ČOV Jeneč. Je nutné zkoordinovat vývoj území s intenzifikací ČOV (v druhé etapě výstavby).  

OD.F.4.4.5. 
Ochranná pásma 
Ochranná pásma kanalizace (dle zákona č. 274/2001 Sb. – zákon o vodovodech a kanalizacích): 
kanalizační stoka do průměru 500 mm vč.: 1,5 m 
kanalizační stoka nad průměr 500 mm.:             2,5 m 
 

OD.F.4.5.  Dešťové Srážkové vody 

OD.F.4.5.1. 
Obec má oddílnou dešťovou kanalizaci. Dešťové Srážkové vody jsou odváděny převážně do 
Jenečského potoka případně jsou vsakovány na plochách jednotlivých pozemků. U výrobně 
skladovacího areálu v západní části obce napomáhají retenci dešťových srážkových vod dvě nádrže 
v severovýchodní a jižní části areálu.   
OD.F.4.5.2. 
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U nové zástavby budou dešťové srážkové vody přednostně likvidovány pomocí zasakování na 
vlastním pozemku. 

Při větším rozsahu výstavby, zejména při projektové přípravě celků rozvojových ploch je doporučeno 
navrhnout opatření, aby se odtokové poměry území nezměnily.  

OD.F.4.5.3. 
Odvodnění ploch a areálů nesmí negativně ovlivnit průtoky a jakost vodních toků. V případě nutnosti 
realizovat retenční nádrže s regulovanými odtoky a kontaminované vody čistit na odlučovačích ropných 
látek. 

OD.F.4.6.  Nakládání s odpady 

OD.F.4.6.1. 
Obec provozuje sběrný dvůr (papír, plasty, sklo, nápojové kartony, elektroodpad, bioodpad). 
 
OD.F.4.6.2. 
Územní plán nevymezuje žádné plochy, které by byly producentem nebezpečných odpadů. Plochy 
skládek se v řešeném území nevyskytují a ani nejsou navrženy. 
Současný systém nakládání s odpady v Jenči odpovídá platné právní úpravě a běžnému standardu 
v podobném typu obcí. Nově navržená výstavba nebude vyžadovat podstatné změny v současném 
systému nakládání s odpady. ÚP nenavrhuje nové plochy pro nakládání s odpady. 

OD.F.4.7.  Telekomunikace a spoje 

OD.F.4.7.1. 
Jeneč je celá telefonizována. Místní telefonní rozvod je veden nové ATÚ do skupinových a 
účastnických rozvaděčů. Účastnické rozvody jsou nové, převážně jsou provedeny v zemi. ÚP přejímá 
stávající koncepci a nezasahuje do koncepce rozmístění tras elektronických komunikací v území.  

 

 OD.F.5. Krajina, geologie a geomorfologie, ÚSES 

OD.F.5.1.  Krajina Jenče 

OD.F.5.1.1. 

Řešené území patří k nejstarší sídlení oblasti, bylo odlesněno již v prehistorické době a charakterizuje 
ho velice intenzivní využití. V rovinaté krajině dominují rozsáhlé bloky velice kvalitní orné půdy, 
protkané dopravní a technickou infrastrukturou. Přírodní elementy představují zejména drobné vodní 
toky (melioracemi dotčený Jenečský potok), rybník v obci, liniová zeleň v krajině (aleje podél silnic 
doprovodná zeleň železnic a potoků), komponované parkově upravené areály a několik ovocných 
sadů. Prvky, které jsou předmětem zvláštní ochrany přírody a krajiny, se v území nenacházejí. 
Koeficient ekologické stability je velice nízký (0,03).  

OD.F.5.1.2.  
V ZÚR je severní část území Jenče (zastavěné území + rozvojové plochy) vymezena jako krajina 
sídelní (S12), jižní a západní část jako krajina relativně vyvážená (N05). Sídelní krajině odpovídá větší 
rozsah zastavěného území, vysoká hustota obyvatel a soustředění ekonomických aktivit. V rámci 
tohoto typu patří Jeneč mezi kontaktní území hl. m. Prahy. Zásady pro plánování změn území a 
rozhodování o nich jsou: a) vytvářet kvalitní obytný standard sídelní krajiny; b) změny využití území 
nesmí snižovat obytný standard krajiny sídelní a likvidovat či znehodnocovat její existující krajinářské a 
kulturně historické hodnoty.  

V relativně vyvážené krajině je zastoupena relativně pestrá skladba zastoupených druhů pozemků a 
obecně nepřevažují ani ekologicky stabilní ani ekologicky labilní plochy. Zásady pro plánování změn 
území a rozhodování o nich jsou: a) dosažení relativně vyváženého poměru ekologicky labilních a 
stabilních ploch; b) změny využití území nesmí narušit relativně vyváženou krajinu nebo zabránit 
dosažení vyváženého stavu. Jelikož v nezastavěném území Jenče silně převažuje zemědělská 
produkce na orné půdě, významnou prioritou je realizace opatření v krajině pro zvýšení její diverzity, 
ekologické stability a zvýšení retence vody v krajině (tj. převážně mimoprodukčních funkcí krajiny), a 
tímto způsobem ji při vést k vyváženému stavu. 
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Výřez ZÚR Středočeského kraje, výkresu I.3, oblasti se shodným krajinným typem (AURS 2011) 

OD.F.5.1.3.  
Území Jenče se nachází v oblasti krajinného rázu Kladensko. Je tvořeno rovinatou tabulí Pražské 
plošiny. Dominuje zde zemědělská půda (84,4% řešeného území) s vysokým stupněm zornění 
(96,3%). V území se prakticky nevyskytují lesy (0,3%) a jako lesní půda je evidováno i několik 
větrolamů. Obdobné charakteristiky převažují na většině Kladenska. Přírodní složky jsou cele 
podřízeny činnosti člověka, což odráží i velmi nízký koeficient ekologické stability = 0,03, tj. velmi 
intenzivně využívaná krajina. 

Území směrem k východu odvodňuje nepříliš vodnatý Jenečský potok, který se v Hostivicích vlévá do 
Litovického potoka, tekoucího do vodní nádrže Džbán a dále do Vltavy. Největší vodní plochou v území 
je Panský rybník v centru obce. Další menší plochy se vyskytují v garden parku a v rámci parkových 
úprav areálu Řízení letového provozu. 

Krajinnou zeleň představují téměř výhradně aleje podél silnic a železnic a doprovodná zeleň podél 
drobných vodotečí (Jenečský potok ). Travnaté plochy se vyskytují zejména okolo dálničního sjezdu. 
Nejvýznamnější plochy zeleně v území tak ve výsledku představuje parkově upravená zeleň v areálu 
Řízení letového provozu západně od Jenče a dále zeleň v květinovém Garden parku Jeneč na 
východním okraji sídla. V jižní části sídla se nachází menší sad a plochy nepříliš udržovaných zahrad, 
které však ÚP navrhuje k zástavbě. Přírodní prvky v území představují i zahrady v zastavěném území. 

OD.F.5.1.4.  
Dle studie Zelených pásů je na území Jenče navržen zelený koridor K20, procházející podél 
Jenečského potoka tj. v souladu se zelení, ÚSES, loukami a lesy, navrženou v jižní části řešeného 
území dle ÚPO. 
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Výřez z územní studie Zelené pásy – systém ploch veřejně přístupné zeleně v zázemí Prahy (U-24 
2009) 

OD.F.5.1.5. Lesy  
Lesy (tj. PUPFL) se dle katastru na území nacházejí pouze v podobě větrolamů a remízků, mají tedy 
pouze liniový charakter. Pásy lesa se nacházejí jihozápadně od obce podél silnice III/0066 a severně 
od obce podél stejné silnice. Ve volné krajině se nachází pás lesa jižně od areálu ŘLP mezi půdními 
bloky ve směru sever – jih. 

OD.F.5.1.6. Významné krajinné prvky 
V řešeném území se nacházejí tři významné krajinné prvky registrované. Jedná se o VKP Na háčkách 
jižně od areálu ŘLP s pořadovým číslem 1531, o VKP K hájku v podobě aleje podél silnice III/0066 
s pořadovým číslem 1097 a o VKP U dobrovízkých hranic II s pořadovým číslem 1751 severně od 
obce.  

OD.F.5.2. Navrhované změny v krajině 

ÚP navrhuje celkem 77 ha změn v krajině: 

Plochy zm ěn v krajin ě  

Označení plo-
chy  

Navržené 
využití 

Výměra 
(ha) 

Popis, podmínky využití 

K1 NP 13,11 
Založení regionálního biokoridoru ÚSES RK1142 Břevská 
Rákosina - Hostouň 

K2 NP 3,08 Založení lokalního biocentra LBC 48 vloženého do RK1142 

K3 NP 3 Založení lokalního biocentra LBC 49 vloženého do RK1142 

K4 NP 3,12 Založení lokalního biocentra LBC 50 vloženého do RK1142 

K5 NP 4,39 Založení lokálního biocentra LBC 51 vloženého do RK1142 

K6 NP 1,95 Založení částí lokálního biokoridoru LBK 33.  

K7 NP 2,82 Založení části lokálního biocentra LBC 44 

K8 NP 4,31 

Založení části lokálního biocentra LBC 58A včetně navazu-
jícího biokoridoru LBK 37A, nutnost koordinace s lokálním 
biokoridorem procházejícím podél hranice k.ú. v ÚP Červe-
ný Újezd 
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K9 NP 2,39 
Založení části lokálního biocentra LBC 58, nutnost koordi-
nace s lokálním biokoridorem procházejícím podél hranice 
k.ú. v ÚP Červený Újezd 

K10 NP 2,57 
Založení části lokálního biocentra LBC 58B, nutnost koordi-
nace s lokálním biokoridorem procházejícím podél hranice 
k.ú. v ÚP Červený Újezd 

K11 NP 2,79 
Založení části lokálního biocentra LBC 57 včetně navazují-
cího biokoridoru LBK 36 navazující na koridor vymezený v 
ÚP Červený Újezd, nutnost koordinace 

K12 NP 1,31 Založení lokálního biokoridoru LBK 37 

K13 ZO 1,05 Izolační zeleň kolem zastavitelné plochy pro dopravu Z8. 

K14 XP 6,24 Plochy pro lesopark jižně od areálu ŘLP. 

K15 XP 4,06 Plochy pro lesopark na západním okraji obce. 

K16 
XP 1,93 Plocha pro lesopark u zastavitelné plochy Z12.  

ZO 0,74 
Izolační zeleň podél jižní strany silnice II/606 mezi Jenčí a 
Hostivicemi. 

K17 NL 
2,87 
0,95 

Plochy k zalesnění v návaznosti na koridor RK1142 a areál 
ŘLP. 

K18 NL 2,39 
Plochy k zalesnění v návaznosti na koridor RK1142 a areál 
ŘLP. 

K19 NL 2,42 Plochy k zalesnění v návaznosti na Jenečský potok.  

K19 ZO 1,35 Izolační zeleň podél dálnice D6 a tratě.  

K20 NS, W 6,88 
Plocha pro revitalizaci Jenečského potoka a jeho okolí 
včetně návrhu dvou rybníků.  

K21 ZO 0,49 
Izolační zeleň podél Jenečského potoka v návaznosti na 
zastavěné území.  

K22 ZO 3,54 
Izolační zeleň odcloňující zastavitelnou plochu pro bydlení 
Z14 od areálu ŘLP a výrobně skladovacího areálu. 

K23 ZO 3,07 
Izolační zeleň oddělující obytné plochy obce od výrobně-
skladovacího areálu.  

K24 ZO 1,1 Izolační zeleň mezí tratí a zastavitelnou plochou Z14 

K25 ZO 0,3 Izolační zeleň mezi zastavitelnou plochou Z2 a obytnou 
zástavbou u ulice Ve Višňovce 

CELKEM  80,88 77  
  

OD.F.5.3.  Geologie a geomorfologie 

OD.F.5.3.1.  
Z hlediska geologické stavby je území tvořeno především mezozoickými horninami (pískovci 
a jílovci) a kvartérním pokryvem. Řešené území se nachází v jižním okraji české křídové 
pánve. Křídové horniny turonského stáří (bělohorské souvrství) leží na starších zvrásněných 
horninách paleozoika. Křídové sedimenty tvoří poměrně tenkou vodorovnou pokrývku 
plošiny. V podloží křídových vrstev se nacházejí horniny proterozoika (břidlice a droby). 

OD.F.5.3.2.  
Geomorfologicky je plocha řešeného území zařazena následovně: provincie Česká 
vysočina, soustava Poberounská, podsoustava Brdská, celek Pražská plošina, podcelek 
Kladenská tabule, okres Hostivická tabule a část Bělohorská pahorkatina.  
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OD.F.5.4.  ÚSES (územní systém ekologické stability) 

OD.F.5.4.1. 
Územím prochází ve směru sever-jih regionální biokoridor RK1142 Břevská Rákosina – Hostouň. 
Koridor je nefunkční stejně jako vložené lokální prvky. Koridor je převzat ze ZÚR Stř. kraje. Přírodní 
osu území tvoří Jenečský potok s nově navrhovanými rybníky, jehož část je součástí regionálního 
biokoridoru RK1142. 

OD.F.5.4.2.    
Územní systém ekologické stability krajiny byl vymezen na podkladu ZÚR Středočeského kraje, 4. 
aktualizace ÚAP ORP Černošice (2016), platného ÚPO, územních plánům okolních obcí a dle návrhu 
Územní studie krajiny správního obvodu ORP Černošice (01/2019), ze které bylo zejména převzato 
značení všech prvků ÚSES. ÚSES je v současnosti zcela nefunkční. Žádný z dosud navržených prvků 
dosud nebyl realizován a jedná se tedy ve všech případech o návrhy nového založení. 

OD.F.5.4.3. Tabulka vymezených prvků ÚSES: 
Označ. Název 

BIOCENTRA 
LBC 44 U dálnice na padesátníku 
LBC 48 Na Dolíku 
LBC 49 Na Sekeře 
LBC 50 Zadní Dlouhé 
LBC 51 V rybníčkách 
LBC 57 Hájek v Červeném Újezdu 
LBC 58 U sloupu 
LBC 58A U černého koníčka 
LBC 58B K hájku 
BIOKORIDORY 

RK 1142  Břevská Rákosina - Hostouň 
LBK 33 U dálnice na padesátníku – RK 1142 
LBK 37 Na sekeře – U sloupu 
LBK 37A Na Dolíku – U černého koníčka 
LBK 36 Hájek v červeném Újezdu – U sloupu 
VÝZNAMNÉ KRAJINNÉ PRVKY REGISTROVANÉ  

VKP 1531 Na háčkách 
VKP 1097 K hájku 
VKP 1751 U dobrovízských hranice 

 
Popis označení prvků ÚSES: 
Skladebné části ÚSES: 
Regionální úroveň: Regionální koridor - RK 
Lokální úroveň:        Lokální biocentrum – LBC 

       Lokální biokoridor – LBK 
Významný krajinný prvek registrovaný – VKP  

 
                     OD.F.6.  Vyhodnocení p ředpokládaných d ůsledk ů řešení ve vztahu k rozboru udržitelného 

rozvoje území  
 

OD.F.6.1. 

V souladu se Zadáním územního plánu Jenče je jeho součástí také Vyhodnocení vliv ů územního 
plánu Jen če na udržitelný rozvoj území  (Zpracovatel: VVURÚ: ECODIS s.r.o., Dr. Ing. R Kovář, Na 
Dlouhém Lánu 16, 160 00, Praha 6). 

OD.F.6.2. 

Forma a cíl p ředkládaného materiálu 

Překládaný materiál je vyhodnocením vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území dle stavebního 
zákona č. 183/06 Sb. v rozsahu přílohy č. 5 vyhlášky č. 500/2006 Sb. Týká se návrhu územního plánu 
obce Jeneč. 
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Cílem tohoto materiálu je popis a zhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí v rozsahu 
stanoveném zákonem. Součástí je i návrh sumy ochranných a kompenzačních opatření 
minimalizujících negativní vlivy. 

Předmět předkládaného materiálu 

Obec Jeneč má platnou územně plánovací dokumentaci, a to územní plán obce Jeneč (dále jen „ÚPO 
Jeneč“), schválený dne 22. ledna 2004. V následujícím období byly pořízeny (dokončeny) změny č. 1 
až č. 4. Zastupitelstvo obce Jeneč rozhodlo z vlastního podnětu podle § 6 odst. 5 písm. a) a § 44 písm. 
a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), usnesením č. 2/2017 ze dne 10. února 2016 o 
pořízení územního plánu Jenče (dále jen „územní plán“ nebo také „ÚP Jenče“), který nahradí stávající 
územní plín. Současně se schválením pořízení územního plánu Zastupitelstvo obce Jeneč pověřilo 
usnesením č. 2/2017 ze dne 10. února 2016 Michala Starka jako „určeného zastupitele“ pro spolupráci 
s pořizovatelem územního plánu ve smyslu § 47 odst. 1 a násl. stavebního zákona. 

V souvislosti s rozhodnutím Zastupitelstva obce Jeneč o pořízení územního plánu bylo následně 
rozhodnuto podle § 46 odst. 3 stavebního zákona Zastupitelstvem obce Jeneč usnesením č. 10/2016 
ze dne 26. září 2016 o 29 návrzích na pořízení územního plánu, které byly uplatněny na Obecním 
úřadu Jeneč. Zastupitelstvem obce Jeneč bylo schváleno do zadání ÚP Jenče zařadit 23 návrhů, 
kterým bylo vyhověno nebo částečně vyhověno. Dále byly Zastupitelstvem obce Jeneč schváleny 
podněty obce na pořízení územního plánu usnesením č. 4/2017 ze dne 5. května 2017 ze strany obce 
Jeneč, které byly rovněž zařazeny do zadání územního plánu. 

Zájmovým územím územního plánu je celé území obce Jeneč v rozsahu katastrálního území Jeneč u 
Prahy. Smyslem předkládaného vyhodnocení je posoudit zda koncepce jako celek nedává podnět ke 
vzniku environmentálně významných negativních vlivů a dále vytčení obecných environmentálních 
limitů pro rozvoj dotčeného území. 

                     OD.F.7.  Výsledek vyhodnocení vliv ů ÚP na životní prost ředí a na evropsky významné pta čí 
oblasti 

 
  Očekávané pozitivní vlivy ve vztahu k životnímu prost ředí 

Zásadním pozitivním faktem je především samotná snaha obce o pořízení územního plánu. Kladně je 
hodnocena především regulace rozvoje ploch pro obytnou zástavbu, vymezení ploch pro segmenty 
lokálního ÚSES a snaha o kultivaci prostoru opuštěného areálu při jižním okraji intravilánu obce. 

Očekávané negativní vlivy ve vztahu k životnímu prost ředí 

Nový územní plán je důsledkem územního plánu stávajícího a zastavitelné plochy více méně 
nepřibývají. Výjimkou jsou pouze plocha Z9, kde dochází k nepatrnému nárůstu o 0,21 ha. K žádnému 
jinému nárůstu zastavitelných ploch nedochází. Nový územní plán naopak navrhuje území o rozloze 
48,65  ha k navrácení do ZPF. S plochami, které jsou opravdu nově navržené, nelze spojovat žádné 
významné negativní vlivy na některou ze složek životního prostředí. 

Vyhodnocení vliv ů územního plánu na evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti 

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

   OD.F.8.  Vyhodnocení souladu návrhu ÚP s požadav ky stavebního zákona a jeho provád ěcích  
                          právních p ředpis ů 
 

Územní plán Jenče byl vypracován v souladu s požadavky stavebního zákona a jeho 
prováděcích předpisů. Zadání bylo podle zákona 183/2006 Sb. Obsah návrhu ÚP byl zpracován 
dle požadavků přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb. a projednáván postupem podle stavebního 
zákona.  

V souladu s §3 odst. 4 vyhlášky 501/2006 Sb. ve znění vyhlášky č. 269/2009 Sb. byly základní 
druhy ploch dále členěny s ohledem na specifické podmínky a charakter území. 

Do struktury ploch s rozdílným způsobem využití jsou zařazeny 3 plochy specifické: XP- Plochy 
specifické – lesopark, XN- Plochy specifické – gardenpark , XL- Plochy specifické – letecká 
doprava, a stanoveny jejich podmínky využití. Potřeba zařazení těchto ploch do ploch 
specifických vyplynulo z charakteru těchto ploch zeleně v nezastavěném území (plochy 
navrhovaného lesoparku jsou převzaty z platného ÚPO, kde byly plochami LP, plochy 
stávajícího gardenparku vznikly v době platnosti ÚPO zčásti v místech původně zastavitelných 
ploch výroby, zčásti v plochách sadů a zahrad), a ze specifického určení plochy Řízení letového 
provozu. 
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      OD.G.  ZPRÁVA O VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚP NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ, 
OBSAHUJÍCÍ ZÁKLADNÍ INFORMACE O VÝSLEDCÍCH TOHOTO VYHODNOCENÍ VČETNĚ VÝSLEDKŮ 
VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

 (SHRNUTÍ VYHODNOCENÍ) 

 
  OD.G.1.  Vyhodnocení vliv ů územního plánu na vyváženost vztahu podmínek pro p říznivé 

životní prost ředí, pro hospodá řský rozvoj a pro soudržnost spole čenství obyvatel 
území, jak byla zjišt ěna v rozboru udržitelného rozvoje  

Níže je převzato Netechnické shrnutí Vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území dle 
přílohy č.5 vyhlášky č. 500/2006 Sb. – Územní plán Jeneč (ECODIS s.r.o., Dr. Ing. R. Kovář, 12/2019),  

Očekávané pozitivní vlivy ve vztahu k životnímu prost ředí 

Zásadním pozitivním faktem je především samotná snaha obce o pořízení územního plánu. Kladně je 
hodnocena především regulace rozvoje ploch pro obytnou zástavbu, vymezení ploch pro segmenty 
lokálního ÚSES a snaha o kultivaci prostoru opuštěného areálu při jižním okraji intravilánu obce. 

Očekávané negativní vlivy ve vztahu k životnímu prost ředí 

Nový územní plán je důsledkem územního plánu stávajícího a zastavitelné plochy více méně 
nepřibývají. Výjimkou jsou pouze plocha Z9, kde dochází k nepatrnému nárůstu o 0,21 ha. K žádnému 
jinému nárůstu zastavitelných ploch nedochází. Nový územní plán naopak navrhuje území o rozloze 
48,65  ha k navrácení do ZPF. 

S plochami, které jsou opravdu nově navržené, nelze spojovat žádné významné negativní vlivy na 
některou ze složek životního prostředí. 

Vlivy na obyvatelstvo 

Posuzovaný územní plán, resp. důsledky plynoucí ze změn, jsou bez negativních vlivů na 
obyvatelstvo. Do území nebudou vneseny žádné aktivity, které by měly za následek obtěžování 
obyvatel hlukem, pachy, plynnými polutanty či představovaly bezpečnostní rizika. 

Očekávaný nárůst dopravy, vyvolaný nově navrhovanými plochami, nebude představovat neúnosnou 
zátěž pro akustickou situaci okolní zástavby. Ve skutečnosti jsou všechny plochy určené k zastavění 
převzaty ze stávajícího územního plánu. Environmentální přijatelnost těchto ploch, stejně jako i ploch 
sousedních, již byla posouzena v rámci předchozího procesu SEA a v území nedošlo k žádným 
takovým změnám, které by evokovaly nutnost jejich opětného posouzení. Nad rámec těchto ploch nový 
územní plán nenavrhuje k zastavění žádnou další plochu. 

Byla prověřena vhodnost umístění objektů pro rozvoj bydlení vzhledem k umístění stávajících a nových 
zdrojů hluku ve vztahu k limitům hluku daných nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací. Nový územní plán nenavrhuje žádné nové plochy pro obytnou 
zástavbu nad rámec územního plánu stávajícího, kde již toto posouzení proběhlo. V blízkosti dosahu 
významného zdroje akustického tlaku nový územní plán nenavrhuje žádné nové plochy pro bydlení a 
nehrozí tak překročení hygienických limitů akustického tlaku v chráněném venkovním prostoru staveb 
a v chráněném venkovním prostoru dle § 11 nařízení vlády č. 148/2006 Sb. Rozvoj obytné zástavby na 
stávajících plochách Z4 a Z14 bude podmíněn zpracováním akustické studie, která vyloučí nadlimitní 
obtěžování hlukem z přilehlých logistických areálů. 

Navrhovanou regulaci funkčního využití všech ploch ve vztahu k ochraně veřejného zdraví jakož i 
dalších složek životního prostředí lze považovat za adekvátní resp. nelze očekávat, že by jejich 
důsledkem mohlo docházek k významným negativním vlivům. 

Nový územní plán nenavrhuje žádné nové plochy zemědělské, ve všech případech se jedná o stav v 
území. Tyto plochy se nikde nedostávají do střetu s plochami pro bydlení takže nehrozí, že důsledkem 
nového využití v budoucnu bude konflikt se sousedícími plochami s rozdílným funkčním využitím. 

 

Ovzduší a klima 

K posuzované koncepci je možno souhrnně konstatovat, že nezavdává příčiny k významnému 
zhoršení kvality ovzduší v území s dopadem na lidské zdraví. V případě realizace daného konkrétního 
záměru bude třeba v souladu se zákonem č. 201/2012 Sb. (zákon o ovzduší) vypracovat rozptylovou 
studii a posudek na zdroj. 

Očekávaný nárůst dopravy, vyvolaný nově navrhovanými plochami, bude natolik malý, že nebude 
představovat neúnosnou zátěž pro imisní situaci lokalit. 
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V rámci návrhu nového územního plánu jsou důsledky z něj plynoucí na energetickou náročnost a 
účinnost, mimo jiné s ohledem na přímé či nepřímé emise skleníkových plynů (CO2, N2O, CH4 či 
jakékoliv jiné skleníkové plyny ve smyslu Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu), s ohledem na 
využití obnovitelných zdrojů energie a s ohledem na opatření ke snižování emisí či zlepšení 
energetické, provozní či logistické efektivity, zcela adekvátní svému určení a odpovídá vysokým 
nárokům environmentální legislativy (národní i EU). 

Z hlediska přímých emisí skleníkových plynů posuzovaný územní plán (1) nezavdává příčiny ke vzniku 
takovýchto emisí ve významném množství s dopadem na klima a (2) není zdrojem změny ve využívání 
krajiny a lesnické činnosti (např. odlesňování), apod., která by mohla mít jakýkoliv významnější vliv na 
klima. Z hlediska nepřímých emisí skleníkových plynů nebude důsledkem územního plánu vznik 
významného množství emisí, souvisejících se zvýšenou poptávkou po dodávané energii, či zvýšení 
poptávky na cestování a přepravu, ani emisí ze zpracování odpadů a čištění odpadních vod, apod. 

Voda 

Území neleží v CHOPAV. V kontaktu se zájmovým územím nejsou žádné významné využívané vodní 
zdroje. 

Vlivem naplnění nového územního plánu nehrozí nebezpečí zhoršení kvality povrchových a 
podzemních vod. 

Obec je zásobena z vodovodu, na který je napojeno cca 100 % domácností. V obci je vybudována 
oddílná kanalizační síť. Se zakončením na vlastní ČOV Jeneč. Kapacita činí 2.500 EO, přičemž bylo 
vydáno stavební povolení na její intenzifikaci na 3.750 EO. Územním plánem byla prověřena kapacita 
této ČOV vůči nově navrhovaným rozvojovým plochám. Zástavba v 1. etapě musí mít adekvátní 
napojení na stávající ČOV a zástavba ve 2. etapě je podmíněna dostatečnou kapacitou ČOV resp. její 
intenzifikací. 

Jelikož při realizaci konkrétních investičních záměrů dle koncepce se předpokládá soulad s platnou 
legislativou, lze vyloučit negativní vlivy této koncepce na kvalitu povrchových či podzemních vod. 
Koncepce s sebou nenese žádné vlivy, které by mohly ovlivnit povrchový odtok či změnu říční sítě. 
Koncepce s sebou nenese žádné vlivy, které by mohly ovlivnit režim či vydatnost podzemních vod. 

Geologie, nerostné suroviny a horninové prost ředí 

Koncepce s sebou nenese žádné vlivy, které by mohly ovlivnit horninové prostředí či zdroje nerostných 
surovin. V území se nedají očekávat zemní práce takového rozsahu, aby docházelo ke změně lokální 
topografie. 

Archeologické a kulturní památky 

Koncepce je bez jakýchkoliv vysledovatelných vlivů na kulturní památky či památkově chráněné 
objekty. Území obce je situováno do oblasti s dlouholetým historickým osídlením a tudíž i 
s nezanedbatelnou pravděpodobností archeologických nálezů (tato charakteristika ostatně platí pro 
celé široké okolí). Na území obce se nachází místo s archeologickými nálezy (uvnitř intravilánu obce). 
Z této skutečnosti vyplývá povinnost respektovat příslušné paragrafy památkového zákona č. 20/1987 
Sb. ve znění zákona č. 242/1992 Sb. Zejména se jedná o povinnost stavebníka oznámit záměr stavby 
v území s archeologickými nálezy a umožnit provedení záchranného výzkumu. Veškeré zemní práce a 
skrývka ornice bude nutné od jejich zahájení sledovat a dokumentovat. 

Fauna a flóra 

Koncepce se návrhem zasatavitelných ploch přímo dotýká pouze území, která jsou biologicky méně 
hodnotná a kde lze dosledovat přítomnost pouze takových organismů, které vykazují širokou 
ekologickou valenci a vysokou míru tolerance k antropogenním vlivům.  

Za účelem potvrzení/vyloučení možné přítomnosti zvláště chráněných druhů koroptve polní (Perdix 
perdix), křepelky polní (Coturnix coturnix) a křečka polního (Cricetus cricetus) byl v sezóně 2018 (letní 
aspekt) a 2019 (jarní aspekt) proveden biologický průzkum všech  změnových lokalit. Žádný z výše 
uvedených druhů zde nebyl pozorován a nebyly zde nalezeny ani pobytové značky. 

Není předpoklad, že by naplněním koncepce mohlo dojít k ohrožení nějaké populace rostlinného či 
živočišného druhu. 

S rozvojovými plochami uvnitř zájmového území, které jsou novým územním plánem navrženy k 
zastavění nelze spojovat významný výskyt populace žádného zvláště chráněného živočišného druhu. 
Nenacházejí se zde ani žádné potravní, reprodukční či jiné zdroje nezbytné pro přežívání případných 
takovýchto druhů v širším měřítku. Souhrnně lze tudíž konstatovat, že případný zábor, vyvolaný 
naplněním územního plánu, nebude mít za následek významně negativní vliv na populaci žádného 
živočišného druhu (a samozřejmě ani zvláště chráněného). 

Povaha biotopů uvnitř rozvojových ploch nedává žádný předpoklad pro významnější výskyt zvláště 
chráněných rostlinných druhů. 
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Vývoj fauny a flory na jednotlivých změnových plochách určený k záboru (zastavění) byl již v minulosti 
zásadním způsobem ovlivněn intenzivními lidskými aktivitami. Biologická rozmanitost je zde 
zanedbatelná a je zcela pod vlivem antropogenních vlivů. Rozložení zastižených či jinak zjištěných 
rostlinných a živočišných druhů je v potenciálně dotčeném území zcela determinováno antropogenními 
vlivy. Jedná se výlučně o synantropní druhy s vysokou ekologickou adaptabilitou, schopné přežívat 
v silně nestabilních antropocenózách. Stejně tak antropogenně jsou ovlivněny i vazby mezi nimi a 
jejich role v zajišťování biologické rozmanitosti zájmového území. 

Krajinný ráz 

S ohledem na povahu změn, definovaných novým územním plánem, nebude jeho naplnění 
konkrétními záměry představovat střet s žádnými krajinotvornými fenomény. Žádné přírodní, kulturní či 
historické charakteristiky vizuálně dotčeného území nebudou negativně ovlivněny. Nedojde ke snížení 
estetické ani přírodní hodnoty. Veškeré významné krajinné prvky zůstanou zachovány, nedojde 
k ovlivnění žádného zvláště chráněného území, harmonického měřítka či vztahů v krajině. Nedojde 
k narušení krajinných proporcí či ke snížení nebo významnému změnění krajinného rázu. 

Územní systém ekologické stability a ochrana p řírody 

Územní plán je bez vysledovatelných negativních vlivů na VKP či zvláště chráněná území. V 
zájmovém území se nevyskytuje žádná evropsky významná lokalita ani ptačí oblast.  

Regionální a nadregionální ÚSES je vymezen v ZÚR Středočeského kraje, nicméně do zájmového 
území žádný jeho funkční segment nezasahuje. Prochází tudy pouze návrh osy regionálního 
biokoridoru RBk 1142 Břevnovská rákosina – Hostouň. Na území obce se jedná o segment nefunkční, 
který je zde vymezen převážně uvnitř rozlehlých lánů orné půdy. Nový územní plán tento biokoridor 
respektuje a navíc vymezuje velké množství segmentů lokální úrovně, stejně tak jak jeden interakční 
prvek. 

Půda 

Celkem je územním plánem Jenče dotčeno 51,20 ha ploch zemědělského půdního fondu, z toho:  

25,01 ha půdy pro zastavitelné plochy 1.etapy 

12,30 ha půdy pro zastavitelné plochy 2.etapy 

2,24 ha pro dopravní stavby 

11,65 ha pro plochy lesoparku, zalesnění, veřejné zeleně a vodní plochy.  

V drtivé většině, tj.50,53 ha se jedná o plochy záborů, převzaté z platného ÚPO a jeho změn 1 až 4. 
Rozsah ploch nového záboru ZPF oproti platnému ÚPO Jeneč činí pouze 0,67 ha ve III.a v V. třídě 
ochrany, z čehož 0,46 ha (změna kultury-změna v krajině K16) připadá na V. třídu a drobná plocha 
0,21 ha komerční vybavenosti (Z9)ve III.třídě ochrany. Tyto zábory je možno v porovnání se zábory 
vymezenými dle platného ÚPO považovat za zcela zanedbatelné. K novým záborům I.a II. třídy 
ochrany oproti ÚPO nedochází. ÚP naopak navrací zpět do ZPF rozsáhlé plochy o celkové rozloze 
48,65 ha, původně vymezené v ÚPO jako zábor ZPF. 

Územní plán s sebou nenese žádné vlivy, které by vyvolaly zábor PUPFL. 

Závěr 

Při zohlednění navržených eliminačních a kompenzačních opatření je možno konstatovat, že 
předkládaná koncepce nedává při dodržování platné legislativy poklad pro vznik významně negativních 
vlivů na zdraví obyvatelstva či životní prostředí a lze ji doporučit ke schválení. 

Závěry a doporu čení 

Překládaný materiál je vyhodnocením vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území dle přílohy č. 5 
vyhlášky č. 500/2006 Sb. Týká se návrhu územního plánu obce Jeneč. 

Obec Jeneč má platnou územně plánovací dokumentaci, a to územní plán obce Jeneč (dále jen „ÚPO 
Jeneč“), schválený dne 22. ledna 2004. V následujícím období byly pořízeny (dokončeny) změny č. 1 
až č. 4. 

Zastupitelstvo obce Jeneč rozhodlo z vlastního podnětu podle § 6 odst. 5 písm. a) a § 44 písm. a) 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), usnesením č. 2/2017 ze dne 10. února 2016 o 
pořízení územního plánu Jenče (dále jen „územní plán“ nebo také „ÚP Jenče“), který nahradí stávající 
územní plán. Současně se schválením pořízení územního plánu Zastupitelstvo obce Jeneč pověřilo 
usnesením č. 2/2017 ze dne 10. února 2016 Michala Starka jako „určeného zastupitele“ pro spolupráci 
s pořizovatelem územního plánu ve smyslu § 47 odst. 1 a násl. stavebního zákona. 

V souvislosti s rozhodnutím Zastupitelstva obce Jeneč o pořízení územního plánu bylo následně 
rozhodnuto podle § 46 odst. 3 stavebního zákona Zastupitelstvem obce Jeneč usnesením č. 10/2016 
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ze dne 26. září 2016 o 29 návrzích na pořízení územního plánu, které byly uplatněny na Obecním 
úřadu Jeneč. Zastupitelstvem obce Jeneč bylo schváleno do zadání ÚP Jenče zařadit 23 návrhů, 
kterým bylo vyhověno nebo částečně vyhověno. Dále byly Zastupitelstvem obce Jeneč schváleny 
podněty obce na pořízení územního plánu usnesením č. 4/2017 ze dne 5. května 2017 ze strany obce 
Jeneč, které byly rovněž zařazeny do zadání územního plánu. 

Pořizovatelem územního plánu je Obecní úřad Jeneč, který zajistil v souladu s § 6 odst. 2 stavebního 
zákona splnění kvalifikačních požadavků pro výkon územně plánovací činnosti podle § 24 stavebního 
zákona prostřednictvím výkonného pořizovatele, Ing. Ladislava Vicha, ze společnosti PRISVICH, s.r.o., 
IČO 27101053, s níž jako právnickou osobou oprávněnou k výkonu územně plánovací činnosti 
schválilo uzavření smlouvy na pořízení územního plánu Zastupitelstvo obce Jeneč usnesením č. 
2/2016 ze dne 10. února 2016 podle § 6 odst. 6 písm. b) stavebního zákona. 

Návrh územního plánu byl zpracován v souladu s § 47 stavebního zákona č. 183/2006 Sb. v platném 
znění a § 11 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací 
dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, a přílohy č. 6 této vyhlášky, a to takovým 
způsobem, aby mohl být veřejně projednán a následně schválen zastupitelstvem obce. 

Posuzovaný územní plán je z rozhodující části důsledkem územního plánu stávajícího (resp. změn). 
Všechny plochy určené k zastavění jsou převzaty ze stávajícího územního plánu. Environmentální 
přijatelnost těchto ploch, stejně jako i ploch sousedních, již byla posouzena v rámci předchozího 
procesu SEA a v území nedošlo k žádným takovým změnám, které by evokovaly nutnost jejich 
opětného posouzení. Nad rámec těchto ploch nový územní plán nenavrhuje k zastavění žádnou další 
plochu. 

S ohledem na povahu všech „nově“ navrhovaných rozvojových ploch a jejich situování v území lze 
konstatovat, že nikde nehrozí střety zájmů sousedních ploch s různým funkčním využitím (stávajících 
či nově navrhovaných). Navrhovanou regulaci funkčního využití všech ploch ve vztahu k ochraně 
veřejného zdraví jakož i dalších složek životního prostředí lze považovat za adekvátní resp. nelze 
očekávat, že by jejich důsledkem mohlo docházek k významným negativním vlivům. Územní plán 
nezavdává podnět k žádným aktivitám, které by mohly významným způsobem vyvolat narušení faktorů 
pohody. Funkční využití jednotlivých ploch se ve vztahu k faktorům pohody jeví jako opodstatněné a 
bezkonfliktní. V sousedství těchto ploch se nenacházejí žádné takové, kde by hrozilo negativní 
ovlivnění. 

Nový územní plán nenavrhuje žádné nové plochy zemědělské, ve všech případech se jedná o stav v 
území. Tyto plochy se nikde nedostávají do střetu s plochami pro bydlení takže nehrozí, že důsledkem 
nového využití v budoucnu bude konflikt se sousedícími plochami s rozdílným funkčním využitím. 

Posuzovaný územní plán resp. důsledky z něj plynoucí, jsou bez negativních vlivů na obyvatelstvo. Do 
území nebudou vneseny žádné aktivity, které by měly za následek obtěžování obyvatel pachy, 
plynnými polutanty či představovaly bezpečnostní rizika. K posuzované koncepci je možno souhrnně 
konstatovat, že nikde nezavdává příčiny k významnému zhoršení hlukové situace v území s dopadem 
na lidské zdraví.  

Celkem je územním plánem Jenče dotčeno 51,20 ha ploch zemědělského půdního fondu, z toho: 
25,01 ha půdy pro zastavitelné plochy 1.etapy, 12,30 ha půdy pro zastavitelné plochy 2.etapy, 2,24 ha 
pro dopravní stavby, 11,65 ha pro plochy lesoparku, zalesnění, veřejné zeleně a vodní plochy.  

V drtivé většině, tj.50,53 ha se jedná o plochy záborů, převzaté z platného ÚPO a jeho změn 1 až 4. 
Rozsah ploch nového záboru ZPF oproti platnému ÚPO Jeneč činí pouze 0,67 ha ve III.a v V. třídě 
ochrany, z čehož 0,46 ha (změna kultury-změna v krajině K16) připadá na V. třídu a drobná plocha 
0,21 ha komerční vybavenosti (Z9) ve III.třídě ochrany. Tyto zábory je možno v porovnání se zábory 
vymezenými dle platného ÚPO považovat za zcela zanedbatelné. K novým záborům I.a II. třídy 
ochrany oproti ÚPO nedochází. ÚP naopak navrací zpět do ZPF rozsáhlé plochy o celkové rozloze 
48,65 ha, původně vymezené v ÚPO jako zábor ZPF. 

Územní plán s sebou nenese žádné vlivy, které by vyvolaly zábor PUPFL. 

Regionální a nadregionální ÚSES je vymezen v ZÚR Středočeského kraje, nicméně do zájmového 
území žádný jeho funkční segment nezasahuje. Prochází tudy pouze návrh osy regionálního 
biokoridoru RBk 1142 Břevnovská rákosina – Hostouň. Na území obce se jedná o segment nefunkční, 
který je zde vymezen převážně uvnitř rozlehlých lánů orné půdy. Nový územní plán tento biokoridor 
respektuje a navíc vymezuje velké množství segmentů lokální úrovně. 

Za účelem potvrzení/vyloučení možné přítomnosti zvláště chráněných druhů koroptve polní (Perdix 
perdix), křepelky polní (Coturnix coturnix) a křečka polního (Cricetus cricetus) byl v sezóně 2018 (letní 
aspekt) a 2019 (jarní aspekt) proveden biologický průzkum všech změnových lokalit. Žádný z výše 
uvedených druhů zde nebyl pozorován a nebyly zde nalezeny ani pobytové značky. 

Likvidace srážkových dešťových vod z rozvojových ploch bude realizována v místech jejich vzniku - v 
co nejvyšší míře bude využíváno zasakování srážkových vod na vlastním stavebním pozemku. 
Všechny nově zastavitelné plochy budou plynofikovány a budou napojeny na kanalizaci a vodovod. 
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S ohledem na povahu změn, definovaných novým územním plánem, nebude jeho naplnění 
konkrétními záměry představovat střet s žádnými krajinotvornými fenomény. Žádné přírodní, kulturní či 
historické charakteristiky vizuálně dotčeného území nebudou negativně ovlivněny. Nedojde ke snížení 
estetické ani přírodní hodnoty. Veškeré významné krajinné prvky zůstanou zachovány, nedojde 
k ovlivnění žádného zvláště chráněného území, harmonického měřítka či vztahů v krajině. Nedojde 
k narušení krajinných proporcí či ke snížení nebo významnému změnění krajinného rázu. Zástavba 
v okolí nevykazuje místně rázovitý či neopakovatelný charakter, který by vlivem naplnění koncepce 
konkrétními záměry mohl být narušen. Harmoničnost okolní krajiny ani žádné krajinné dominanty 
nebudou vlivem naplnění územního plánu dotčeny. 

 

Návrh opat ření k prevenci, vylou čení, snížení, pop řípadě kompenzaci nep říznivých vliv ů 
koncepce na životní prost ředí včetně povinností a podmínek pro sledování a rozbor vliv ů na 
životní prost ředí 

Zadavatel koncepce zajistí realizaci následujících kompenzačních a eliminačních opatření: 

- Všechny nově zastavitelné plochy budou plynofikovány. 

- Všechny nově zastavitelné plochy budou napojeny na kanalizaci a vodovod. 

- Realizace výstavby v rozvojových plochách nad rámec kapacity stávající ČOV etapizovat takovým 
způsobem, aby jejímu rozvoji předcházela intenzifikace ČOV (aby byla předem zajištěna její 
dostatečná kapacita). 

- Likvidace srážkových dešťových vod z rozvojových ploch bude realizována v místech jejich vzniku 
- v co nejvyšší míře bude využíváno zasakování srážkových vod, popřípadě retence na vlastním 
stavebním pozemku. 

- Rozvoj obytné zástavby na plochách Z4 a Z15 bude podmíněn zpracováním akustické studie, 
která vyloučí nadlimitní obtěžování hlukem z přilehlých logistických areálů. 

- Pořizovatelé a projektanti ÚP jsou povinni řídit se zásadami ochrany ZPF podle § 4 zákona č. 
334/1992 Sb. o ochraně ZPF ve znění pozdějších předpisů, navrhnout a zdůvodnit takové řešení, 
které je z hlediska ochrany ZPF a ostatních zákonem chráněných obecných zájmů nejvýhodnější. 
Přitom musí vyhodnotit předpokládané důsledky navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond, 
a to zpravidla ve srovnání s jiným možným řešením. 

Vyhodnocení vliv ů územního plánu na vyváženost vztahu podmínek pro p říznivé životní 
prost ředí, pro hospodá řský rozvoj a pro soudržnost spole čenství obyvatel území, jak byla 
zjišt ěna v rozboru udržitelného rozvoje 

Soudržnost obyvatel území (dle RURÚ ORP Černošice) 

Souhrnně jsou podmínky pro soudržnost spole čenství obyvatel  hodnoceny v rámci RURÚ ORP 
Černošice jako průměrné  (detaily viz níže uvedená tabulka). 

Zatížení hlukem -1 
Kanalizace v obci 1 
Mateřská škola 1 
Základní škola 1 
Kultura – místo pro setkávání 1 
Zdravotnictví 1 
Sociální zařízení 0 
Změna počtu obyvatel 1 
Index stáří -1 
Střet záplavového území a stávající zástavby -1 
Přístupnost krajiny a napojení na přírodu -1 
Veřejná prostranství 1 
Sportoviště 1 
Dlouhodobá nezaměstnanost (nad 12 měsíců) 1 
Celkové hodnocení (hodnota se může pohybovat v rozmezí –3 až +11 +3 

 

Za přínos nového územního plánu pro soudržnost obyvatel území je možno považovat precizování 
segmentů ÚSES, způsob řešení dopravy uvnitř obce a dále vymezením ploch pro občanskou 
vybavenost a veřejná prostranství. 

Hospodá řské podmínky území (dle RURÚ ORP Černošice) 

Souhrnně jsou podmínky pro hospodá řský rozvoj  hodnoceny v rámci RURÚ ORP Černošice jako 
průměrné (detaily viz níže uvedená tabulka). 

Ložisko nerostných surovin 0 
Poddolovaná území 1 
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Ohrožení orné půdy vodní erozí 1 
Kvalita zemědělské půdy (I. třída ochrany) 1 
Investice do půdy (meliorace) 0 
Železnice v obci 1 
Napojení obce na dálnici a rychlostní komunikaci 1 
Zainvestování obce technickou infrastrukturou 1 
Vzdělanost obyvatel -1 
Území s rekreačním potenciálem -1 
Možnost sportovního vyžití 1 
Počet pracovních míst v obci / počet ekonomicky aktivních obyvatel 1 
Míra podnikatelské aktivity -1 
Celkové hodnocení (hodnota se může pohybovat v rozmezí –5 až +10 +5 

 

Za přínos nového územního plánu pro hospodářské podmínky území je možno považovat vymezení 
ploch pro komerční aktivit. 

Životní prost ředí (dle RURÚ ORP Černošice) 

Souhrnně jsou podmínky pro p říznivé životní prost ředí hodnoceny v rámci RURÚ ORP Černošice 
jako podpr ůměrné (detaily viz níže uvedená tabulka). 

Průměrná potenciální retence -1 
Hustota sítí vodních toků -1 
Kvalita vodních toků 0 
Znečištění ovzduší -1 
Znečištění hlukem ze silniční dopravy 0 
Světelné znečištění 0 
KES -1 
Přirozený charakter nivních půd 0 
Fragmentace krajiny dopravními liniemi -1 
Přítomnost CHKO, EVL, NPR, PR, NPP, PP 0 
Podíl lesů na celkové rozloze obce (více jak 20%) 0 
Lesní pozemky zatížené stávajícími stavbami 0 
Celkové hodnocení (hodnota se může pohybovat v rozmezí –6 až +10 -5 

 

Za přínos nového územního plánu pro životní prostředí území je možno považovat návrh segmentů 
ÚSES a další veřejnou zeleň. 

Výsledné hodnocení (dle RURÚ ORP Černošice) 

Území ORP Černošice je specifické svým situováním v dojezdové blízkosti pražské aglomerace. 
Blízkost sousedního „kraje“ Prahy má podstatný vliv na udržitelný rozvoj území ORP Černošice. 
Záměry Prahy mají významný dopad na rozvoj ORP Černošice a některé střety a záměry z hlediska 
udržitelného rozvoje nelze řešit bez vzájemné koordinace Středočeského kraje, „kraje“ Praha a ORP 
Černošice. 

- velká část území ORP (kromě nejjižnější části) je suburbánním příměstským prostorem Prahy (v 
obci Dobříč se tento vliv uplatňuje také) 

- značná část obyvatel každodenně migruje do Prahy za prací, vzděláním, kulturním vyžitím, 
lékařskou péčí, obchodem a službami 

Závěrečná doporu čení pro zlepšování udržitelného rozvoje území: 

- nezvyšovat další fragmentaci území dopravními stavbami 

- snížit zátěž území automobilovou dopravou  

- zvýšení koeficientu ekologické stability území, návrh opatření k zadržení vody v krajině a 
protierozní opatření (řešit zejména v koncepci krajiny) 

- realizace navržených systémů územní ekologické stability 

- ochrana území potenciálních údolních niv 

- zmírnit nárůst počtu obyvatel (do 20% za pět let) 

- dobudování potřebné infrastruktury pro stávající zástavbu 

- napojení objektů na centrální ČOV 

- zkvalitňování stavu všech pozemních komunikací 

- zkvalitňování veřejných prostranství 

- výstavbu v nových lokalitách podmínit vybudováním dostatečné infrastruktury 

- zvýšení pracovních míst v obcích 

- vybudování obchvatů sídel, která jsou zatížena intenzivní automobilovou dopravou 
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Vyhodnocení vyváženosti územních podmínek pro udrži telný rozvoj území 

rok Územní podmínky Vyváženost vztahu územních 
podmínek pro udržitelný rozvoj 

území 
pro p říznivé život-

ní prost ředí 
pro hospodá řský 

rozvoj 
pro soudržnost 

spole čenství oby-
vatel území 

Z H S Dobrý stav Špatný stav 
2016 - 5 +5 +3 HP, SP PP 
 

Jedná se o obec v hlavní suburbanizační zóně Prahy s průběžným nárůstem obyvatel. Obec je dobře 
dopravně dostupná, v přímém dosahu rychlostní komunikace, zároveň je napojena na kolejovou 
dopravu. Potenciál je v přiměřeném rozvoji bydlení, s ohledem na zatížení hlukem z letiště, ve využití 
území pro lehkou výrobu a skladování a v zemědělství. 

Z předchozí hodnotící tabulky vyplývá, že území obce Jeneč charakterizuje slabý přírodní pilíř a silnější 
pilíř ekonomický a sociální. Celkově jsou územní podmínky pro udržitelný rozvoj území  hodnoceny 
jako nevyvážené. 

Hodnocení 

Pilí ř sociální (soudržnost spole čenství obyvatel)  se jeví dle RURÚ ORP Černošice jako silnější. 
Jako pozitivum je zmiňována přítomnost kanalizace, školky, základní školy, možností kulturního vyžití, 
zdravotního střediska, kvalitního veřejného prostranství a sportoviště a také nízká míra dlouhodobé 
nezaměstnanosti. 

Pilí ř hospodá řského rozvoje  se jeví dle RURÚ OPR Černošice jako silný. Kladně je hodnocena 
přítomnost kvalitní zemědělské půdy, nízká míra ohrožení vodní erozí a dostatek pracovních míst. 
Naopak problémy lze spatřovat v nízkém retenčním potenciálu území. 

Pilí ř životního prost ředí se jeví dle RURÚ OPR Černošice jako slabý. Je uváděna nízká retence 
krajiny, malá vodnatost, znečištění ovzduší, nízká ekologická stabilita a fragmentace krajiny 
dopravními stavbami. 

 

   OD.G.2.  Shrnutí p řínosu územního plánu 

G.2.1. Shrnutí přínosu ÚP k vytváření podmínek pro předcházení zjištěným rizikům ovlivňujícím 
potřeby života současné generace obyvatel řešeného území   

Způsob řešení územního plánu obce Jeneč vytváří prostor pro další regulovaný rozvoj obce. Konkrétní 
záměry, které budou důsledkem tohoto územního plánu, nevyvolají žádná rizika, která by negativním 
způsobem ovlivnila potřeby života současné generace obyvatel okolních území. 

 G.2.2. Shrnutí přínosu ÚP k vytváření podmínek pro předcházení předpokládaným ohrožením 
podmínek života generací budoucích   

Naplněním územního plánu obce Jeneč při respektování podmínek využití území nevznikne žádné 
nebezpečí ohrožení podmínek života budoucích generací. Způsob řešení územního plánu přispěje k 
udržitelnému rozvoji území obce. 
 

 

      OD.H.  VYHODNOCENÍ SOULADU ÚP S POŽADAVKY ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ 
 

   OD.H.1.  Řešení požadavk ů civilní ochrany 
 
OD.H.1.1. 
Z hlediska civilní ochrany se v řešeném území nepočítá s budováním žádných objektů či zařízení 
civilní ochrany vyjma hasičské stanice,  ani nejsou kladeny zvláštní požadavky na vybavení budov 
veřejné vybavenosti či úpravy stávajících objektů. Je nutno dodržet ustanovení § 175 stavebního 
zákona. Nutno dodržet požadavky civilní ochrany k územnímu plánu Jenče dle zákona č. 239/2006 
Sb., o integrovaném záchranném systému a dle § 20 vyhlášky č.380/2002 Sb., „K přípravě provádění 
úkonů ochrany obyvatelstva“. 

OD.H.1.2. Ochrana území před průchodem průlomové vlny vzniklé zvláštní povodní 

V řešeném území je vymezené záplavové území Jenečského potoka. ÚP nevymezuje v záplavovém 
území žádné rozvojové plochy. ÚP dbá na požadavky nenavrhovat žádná opatření a stavby vstupující 
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do přírodních koryt vodotečí, nesnižovat jejich průtočnou schopnost územím, nevymezovat nové 
zastavitelné plochy do bezprostřední blízkosti vodotečí.  

OD H.1.3. Zóny havarijního plánování a ukrytí obyvatelstva v důsledku mimořádné události 

V obci nejsou vymezeny zóny havarijního plánování. Ukrytí bude zajištěno v improvizovaných 
úkrytech, které se budují před účinky světelného a tepelného záření, pronikavé radiace, kontaminace 
radioaktivním prachem a proti tlakovým účinkům zbraní hromadného ničení v případě nouzového stavu 
nebo stavu ohrožení státu a v době válečného stavu v místech, kde nelze k ochraně obyvatelstva 
využít stálých úkrytů. V případě mimořádné události by byly využity zejména sklepní prostory rodinných 
domů a dalších objektů, ve kterých budou budovány úkryty svépomocí obyvatelstva.  

OD. H.1.4. Evakuace obyvatelstva a jeho ubytování 

Pro příjem evakuovaných osob a jejich ubytování lze v obci využít objekt školy a sportovní haly, 
popřípadě obecní úřad. Na fotbalovém hřišti je možné postavit provizorní stanový tábor. 

OD. H.1.5. Skladování materiálu civilní ochrany a humanitární pomoci 

Výběr skladovacích prostor a skladování materiálu je zcela v kompetenci obce.  

OD. H.1.6. Ochrana před vlivy nebezpečných látek skladovaných v území 

Na území obce se nenacházejí sklady nebezpečných látek. 

OD. H.1.7. Nouzové zásobování obyvatelstva vodou a elektrickou energií 

Nouzové zásobování obyvatelstva probíhá kombinací místního vodovodu a zdrojů individuálních. 
Kombinace zaručuje při poškození některých zdrojů využitelnost alespoň části ostatních zdrojů. 
V případě rozsáhlejšího poškození zdrojů bude potřeba zásobovat obec z pojízdných cisteren 
(dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den x obyvatele cisternami ze systému nouzového 
zásobování hl. m. Prahy.) Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou. 

Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu, z obecních 
studní, z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat 
podle pokynů územně příslušného hygienika. 

Nouzové zásobování elektrickou energií bude probíhat z mobilních generátorů (v území není zdroj 
elektrické energie.) 

OD. H.1.8. Systém varování obyvatelstva  

Obyvatelstvo bude vyrozuměno sirénou, popřípadě vozidly. 

 

   OD.H.2.  Požární bezpe čnost 
 
OD.H.2.1. 
Nejbližší hasičská zbrojnice je v Hostivici. 

OD. H.2.2. 
Požární voda bude čerpána z veřejné vodovodní sítě, případně může být doplněna o vodu z volných 
vodních ploch, kterými jsou Panský rybník a retenční nádrže u skladovacích areálů. 
 
OD.F. H.2.3. 
Vnější odběrná místa sloužící jako hlavní zdroj požární vody musí být zajištěna v souladu s požadavky 
ČSN 730873. V rámci projektové přípravy území (územní a stavební řízení) bude při zajištění dodávky 
požární vody z obecního vodovodu postupováno dle normy ČSN 730873 (2003). Dimenze 
vodovodního potrubí musí splňovat požadavky uvedené normy, v případě, že obecní vodovod 
neumožní dodržení předepsaných parametrů, musí být k tomuto účelu odpovídajícím způsobem 
využity nebo vybudovány jiné vhodné vodní zdroje (požární nádrže, studny, odběrní místa z vodních 
ploch atd.). 
OD. H.2.4. 
Uspořádání zastavitelných ploch v sídle s veřejným vodovodem bude řešeno s ohledem zajištění 
potřeby požární vody obecním vodovodem s požadovanými parametry a osazením požárními 
hydranty. Pro potřebu protipožárního zabezpečení je třeba zajistit dodávku požární vody o vydatnosti 
4 l/s při přetlaku 0,2 MPa u nejvýše položeného vnějšího hydrantu a při rychlosti proudění 0,8m/s. 
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OD. H.2.5. 
Veškeré navržené a rekonstruované místní komunikace a veřejné prostory budou splňovat požadavky 
na zajištění protipožárního zásahu. Přístupové komunikace v lokalitách zastavitelných ploch budou 
řešeny způsobem umožňujícím příjezd požárních vozidel do vzdálenosti min. 20 m od objektů, 
příjezdová komunikace musí být odolná nápravovému tlaku 8t. 

OD. H.2.6. 
Parametry přístupových komunikací k objektům a zástavbám budou řešeny v souladu s přílohou č. 3 
vyhlášky č. 23/2008 Sb ve znění pozdějších předpisů- vyhl. 268/11 Sb (Přístupové komunikace musí 
být navrženy podle charakteru jejich požárního nebezpečí, vyplývajícího z požadavků ČSN o požární 
bezpečnosti staveb. V místech s vnějším odběrným místem zdrojů požární vody musí umožňovat její 
odběr požární technikou, vjezdy na pozemky obestavěné, ohrazené nebo jiným způsobem 
znepřístupněné a určené pro příjezd požární techniky k objektů a zástavbám o minimální šířce 3,5 m a 
výšce 4,1m), což bude předmětem projektové přípravy území. Přístupové komunikace budou řešeny 
způsobem umožňujícím příjezd požárních vozidel a zásah požárních jednotek mimo ochranná pásma 
nadzemních energetických vedení. 

OD. H.2.7. 
Přístupové komunikace musejí být min. šíře 3 m, vnitřní poloměry otáčení na komunikacích 7 m, u 
obratišť 10 m; v případě slepých jednopruhových komunikací o délce větší než 50 m, musí být zřízena 
obratiště pro vozidla Hasičského záchranného sboru navržená o potřebných parametrech; plochy pro 
umístění nových komunikací včetně úprav komunikací stávajících by měly odpovídat požadavkům na 
zajištění příjezdu a přístupu techniky složek integrovaného záchranného systému včetně těžké 
techniky jednotek požární ochrany, a to i v návaznosti na nástupní plochy u objektů, kde jsou 
technickými a právními předpisy požadovány, případný zásah požárních jednotek musí být 
proveditelný mimo ochranná pásma nadzemních energetických vedení, s tímto souvisí i řešení 
odstavných a parkovacích ploch v nových rozvojových plochách, zejména u bytové výstavby. 

OD. H.2.8. 
Při projektové přípravě území budou splněny požadavky § 41 odst.1 písm. b) vyhl. č. 246/2001 Sb. (o 
stanovení podmínek požární bezpečnosti), tj. podle požadavku na technologie provozu a stavebního 
využití zamýšlené zástavby musí požárně bezpečnostní řešení splňovat požadavky § 41 odst. 1 písm. 
b) vyhl. č. 246/2001 Sb. 
Při řešení zastavitelných ploch i přestaveb a stavebních úprav staveb v zastavěném území bude v 
rámci projektové přípravy území (územní a stavební řízení) zohledněn další vývoj, jak nových staveb, 
tak bývalých výrobních a skladovacích areálů především z pohledu bezpečnosti obyvatelstva 
(nebezpečí vzniku požárů, mimořádných událostí s únikem nebezpečných látek atd. 

 

   OD.H.3.  Vyhodnocení souladu návrhu ÚP s požadav ky z dalších právních p ředpis ů  
                           

ÚP Jenče respektuje požadavky legislativy mimo stavební zákon. 

→ Požadavky na ochranu veřejného zdraví 
V řešeném území budou dodržovány veškeré hygienické předpisy. Územní plán dodržuje požadavky 
nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.  

Požadavky na ochranu veřejného zdraví jsou integrální součástí ÚP a jsou zapracovány zejména do 
kap. F (požadavky na splnění hygienických limitů hluku). 

 

   OD.H.4.  Zvláštní zájmy Ministerstva obrany 
 

Celé řešené území obce se nachází ve vymezeném území Ministerstva obrany:  
Ochranné pásmo (OP) leteckých zabezpe čovacích za řízení Ministerstva obrany (OP 
radioloka čního za řízení – Kbely, Čáslav), které je nutno respektovat podle ustanovení  § 37 
zákona č. 49/1997 Sb. o civilním letectví a o zm ěně a dopln ění zákona č. 455/1991 Sb. o 
živnostenském podnikání. V tomto území lze umístit a povolit níže uvedené stavby jen na 
základě závazného stanoviska Ministerstva obrany (dle usta novení § 175 odst. 1 zákona č. 
183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu) – viz ÚAP – jev 102a. Jedná se o výstavbu 
(včetně rekonstrukce a přestavby) větrných elektráren, výškových staveb, venkovního vedení vvn a vn, 
základnových stanic mobilních operátorů. V tomto vymezeném území může být výstavba větrných 
elektráren, výškových staveb nad 30 m nad terénem a staveb tvořících dominanty v terénu výškově 
omezena nebo zakázána. 

- Na celém správním území je zájem Ministerstva obr any posuzován z hlediska povolování níže uvedených 
druh ů staveb podle ustanovení § 175 zákona č. 183/2006 Sb.  
(dle ÚAP jev 119)  
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Na celém správním území umístit a povolit níže uvedené stavby jen na základě závazného stanoviska Ministerstva 
obrany:  
- výstavba, rekonstrukce a opravy dálniční sítě, rychlostních komunikací, silnic I. II. a III. třídy  
- výstavba a rekonstrukce železničních tratí a jejich objektů  
- výstavba a rekonstrukce letišť všech druhů, včetně zařízení  
- výstavba vedení VN a VVN  
- výstavba větrných elektráren  
- výstavba radioelektronických zařízení (radiové, radiolokační, radionavigační, telemetrická) včetně anténních 
systémů a opěrných konstrukcí (např. základnové stanice….)  
- výstavba objektů a zařízení vysokých 30 m a více nad terénem  
- výstavba vodních nádrží (přehrady, rybníky)  
- výstavba objektů tvořících dominanty v území (např. rozhledny) 

Informace „Celé správní území je zájmovým územím Ministerstva obrany z hlediska povolování 
vyjmenovaných druhů staveb“ je uvedena pod legendou koordinačního výkresu. SJ*13 

 



– 1 – 
Pokyny pro úpravu návrhu ÚP Jenče z 12/2019 po společném jednání 

POKYNY PRO ÚPRAVU 
NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU JENČE 



Společné jednání o návrhu územního plánu Jenče z prosince 2019 a vyhodnocením 
jeho vlivů na udržitelný rozvoj území z prosince 2019, vystavených k veřejnému nahlédnutí 
od 31. prosince 2019 do 13. února 2020, se uskutečnilo dne 14. ledna 2020 od 10:00 hodin 
v zasedací místnosti Obecního úřadu Jeneč, Lidická 82, Jeneč. 

Pořizovatel, Obecní úřad Jeneč, ve spolupráci s určeným zastupitelem, starostou obce 
Michalem Starkem (dále jen „určený zastupitel“), vyhodnotil výsledky projednání návrhu 
územního plánu Jenče (dále také jen „návrh ÚP Jenče“) ve fázi tzv. „společného jednání“. 
Na základě vyhodnocení výsledků projednání návrhu ÚP Jenče z 12/2019 ve fázi společ-
ného jednání, výsledků dohadovacích jednání a stanoviska nadřízeného orgánu a orgánu SEA, 
učinil pořizovatel závěry, uvedené ve „Vyhodnocení společného jednání o návrhu územ-
ního plánu Jenče“ (dále také jen „Vyhodnocení“), a zpracoval „Pokyny pro úpravu návr-
hu územního plánu Jenče po společném jednání“ (dále také jen „Pokyny“), podle kterých 
bude návrh ÚP Jenče před veřejným projednáním Projektantem upraven v souladu s § 51 
odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), takto: 
Poznámka: U Pokynů vyplývajících z „Vyhodnocení společného jednání o návrhu ÚP Jenče“ – je v hranaté 

závorce uváděno pořadové číslo příslušného podání, tj. stanoviska či připomínky, uplatněného 
k návrhu ÚP Jenče z 12/2019 a vyhodnocením jeho vlivů na udržitelný rozvoj území z 12/2019 ve 
fázi společného jednání, v případě, že pokyn vyplývá ze spolupráce s určeným zastupitelem podle 
§ 51 odst. 1 stavebního zákona, je v hranaté závorce uvedeno „určený zastupitel“, jinak se jedná 
o vlastní pokyn pořizovatele. 
Označení položek Pokynů „SJ*…“ je zvoleno v kontextu s fázemi pořizování ÚP Jenče pro poky-
ny určující úpravu návrhu ÚP Jenče po společném jednání. 

 
Zkratky použité pořizovatelem při zpracování Pokynů: 
ČOV = čistírna odpadních vod 
k. ú. = katastrální území 
Pokyny = pokyny pro úpravu návrhu ÚP Jenče po společném jednání (SJ*číslo bodu) 
Projektant = fyzická osoba oprávněná k projektové činnosti ve výstavbě podle zákona č. 360/1992 Sb., 
o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků 
činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů 
PUPFL = pozemky určené k plnění funkcí lesa 
PÚR = Politika územního rozvoje (České republiky) 
RD = rodinný dům 
regulativy = podmínky využití ploch s rozdílným způsobem využití 
RP = regulační plán 
SJ = společné jednání 
správní řád = zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů 
stavební zákon = zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve 
znění pozdějších předpisů 
ÚP = územní plán (Jenče) 
ÚPD = územně plánovací dokumentace 
ÚPO = územní plán obce (Jeneč z 22. 1. 2004) podle stavebního zákona platného do 31. 12. 2006 
ÚS = územní studie 
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ÚSES = územní systém ekologické stability 
VPS = veřejně prospěšná stavba 
vyhláška č. 500/2016 Sb. = vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně 
plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů 
vyhláška č. 501/2006 Sb. = vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve 
znění pozdějších předpisů 
Zadání ÚP = zadání ÚP Jenče schválené dne 31. 1. 2018 
ZPF = zemědělský půdní fond 
ZÚR = zásady územního rozvoje (Středočeského kraje) 


 
 
 

SJ*1. V kapitole F „STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM 
ZPŮSOBEM VYUŽITÍ, …“ textové části návrhu ÚP Jenče doplnit regulativy všech 
ploch s rozdílným způsobem využití umožňujících stavby pro bydlení a vymezených 
v zóně „A“ ochranného hlukového pásma letiště Praha, stanoveného územním roz-
hodnutím Městského úřadu Hostivice, stavebním úřadem, čj. SÚ-3105/03-Ga ze dne 
23. července 2003, které nabylo právní moc dne 25. srpna 2003, že nové stavby pro 
bydlení jsou podmíněny prokázáním splnění hygienických limitů v chráněném 
vnitřním prostoru pro hluk z leteckého z provozu letiště Praha, stanovených v naří-
zení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vib-
rací, ve znění pozdějších předpisů.  [2/1–, 29] 

SJ*2. Z důvodu možného zatížení zastavitelných ploch umožňující stavby pro bydlení 
hlukem z provozu letiště Praha a stávajících frekventovaných komunikací nebo bu-
doucích přeložek, zařadit tyto plochy do ploch podmíněně přípustného využití 
pro bydlení s podmínkou prokázání splnění hlukových hygienických limitů dle naří-
zení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vib-
rací, ve znění pozdějších předpisů.  [2/2–, 5b] 

SJ*3. Při umísťování liniové stavby VPS WD6 „Komunikace propojující silnice II/201 
a III/0066 v trase podél východní hrany areálu ŘLP“ návrhu ÚP Jenče v zastavitelné 
ploše bez označení s využitím plochy dopravní infrastruktury – silniční (DS-návrh), 
prokázat splnění hlukových hygienických limitů vůči zastavitelné ploše Z13 s vy-
užitím plochy bydlení (B-návrh).  [2/3–, 5b] 

SJ*4. Zastavitelné plochy Z3 a Z13 s využitím jako plochy bydlení (B-návrh) návrhu ÚP 
Jenče zařadit do ploch podmíněně přípustného využití pro bydlení s podmínkou 
prokázání splnění hlukových hygienických limitů dle nařízení vlády č. 272/2011 
Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších 
předpisů, od hluku ze silniční dopravy a blízké průmyslové zóny.  [2/5–] 

SJ*5. Plochy změn v krajině K17 a K19, určené k zalesnění a vymezené návrhem ÚP 
Jenče pro využití jako navrhované plochy lesní (NL-návrh), v částech na ZPF vy-
pustit z důvodu veřejného zájmu na ochraně ZPF v I. třídě ochrany, která je pro za-
lesnění nevhodná. Předmětné plochy ponechat ve stabilizované ploše zemědělské 
(NZ-stav).  [4/ZPF] 

SJ*6. Vyhodnocení záborů ZPF odůvodnění návrhu ÚP Jenče doplnit o vyhodnocení zá-
borů ZPF pro navrhované plochy zeleně – ochranné a izolační (ZO-návrh), např. 
podél zastavitelných ploch Z3, Z13 a Z4, Z14.  [4/ZPF] 
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SJ*7. Znění odstavce OD.F.2.1.6 kapitoly OD.F „KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ PŘIJA-
TÉHO ŘEŠENÍ …“ textové části odůvodnění návrhu ÚP Jenče za druhou větou, tj. 
za textem: „… koncepce rozvoje celé severní části obce.“, ukončit.  [9a/1, 9b/1, 43] 

SJ*8. Stávající dálnici D6, tedy silniční těleso v celém rozsahu, včetně násypů a zářezů, 
vymezit ve výkresech návrhu ÚP Jenče jako stabilizované území plochy dopravní 
infrastruktury – silniční (DS-stav).  [9a/2, 9b/2, 41] 

SJ*9. Území podél dálnice D6, vymezené v návrhu ÚP Jenče jako plochy zeleně – 
ochranné a izolační (ZO-stav), vymezit ve výkresech návrhu ÚP Jenče jako plochy 
dopravní infrastruktury – silniční (DS-stav) pro dálnici D6 v rozsahu celého dál-
ničního tělesa. Plochu zeleně – izolační a ochranné (ZO-stav) vymezit mimo dálnič-
ní těleso. Zeleň nesmí být vysazována v dálničním tělese v rozporu s ČSN.  [9a/3, 
9b/3, 41] 

SJ*10. Silniční ochranná pásma u větví dálniční křižovatky zvětšit ve výkrese č. OD1 
„Koordinačním výkrese“ grafické části odůvodnění návrhu ÚP Jenče na 100 m od 
osy větve mimoúrovňové křižovatky, jelikož větve mimoúrovňových křižovatek jsou 
součástí dálnice.  [9a/4, 9b/4, 41] 

SJ*11. Do textové a grafické části odůvodnění návrhu ÚP Jenče zapracovat a vyznačit 
ochranné pásmo se zákazem laserových zařízení – sektor A veřejného mezinárod-
ního letiště Praha/Ruzyně, podle opatření obecné povahy vydaného Úřadem pro 
civilní letectví dne 20. listopadu 2012 pod čj. 6535-12-701, a spolu s tím doplnit 
specifikaci leteckých limitů do subkapitoly OD.F.3.3 „Letecká doprava“ textové 
části odůvodnění návrhu ÚP Jenče a zpřesnit v této části uváděné informace ohled-
ně areálu Řízení letového provozu České republiky, s. p., v Jenči.  [9a/5, 9b/5] 

SJ*12. U zastavitelných ploch Z1+Z12 a Z4+Z14 návrhu ÚP Jenče změnit využití z plo-
chy bydlení (B-návrh) na plochy občanského vybavení – komerční zařízení malá 
a střední (OM-návrh) a vypustit je z ploch s podmínkou vydání RP. V rámci sta-
noveného pořadí změn v území (etapizace) návrhu ÚP Jenče zařadit zastavitelné 
plochy Z1+Z12 a Z4+Z14 do 2. etapy pořadí změn v území, tj. k výstavbě nejdří-
ve v roce 2040, a regulativy plochy občanského vybavení – komerční zařízení malá 
a střední (OM) u nich vyloučit bydlení.  [9a/6, 9b/6, 9c, 29] 

SJ*13. Textovou část odůvodnění doplnit o kapitolu „Zvláštní zájmy Ministerstva obra-
ny“ a výkres č. D1 „Koordinační výkres“ grafické části odůvodnění návrhu ÚP Jen-
če doplnit o specifikaci a vyznačení vymezeného území Ministerstva obrany pro 
letecké zabezpečovací zařízení jako limitu využití území.  [10] 

SJ*14. Popis „velmi vysokotlaký plynovod“ u zkratky „VVTL“, použité v návrhu ÚP Jen-
če a jeho odůvodnění, aktualizovat na znění „vysokotlaký plynovod nad 40 barů“.  
[30/4] 

SJ*15. Zastavitelnou plochu Z12 návrhu ÚP Jenče rozšířit o pozemek parc. č. 618/1, k. ú. 
Jeneč u Prahy.  [40] 

SJ*16. Regulativy plochy specifické – lesopark (XP) a plochy zeleně ochranné a izolační 
(ZO) textové části návrhu ÚP Jenče doplnit v přípustném využití o nezbytné a sou-
visející stavby dopravní infrastruktury.  [40] 

SJ*17. Podle podkladů Řízení letového provozu České republiky, státního podniku, od 
Ing. Jiřího Pucholta, tel.: 220 374 119, mobil: 720 755 380, email: pucholt@ans.cz, 
projektant návrhu ÚP Jenče prověří vyznačení ochranných pásem leteckých po-
zemních zařízení a leteckých staveb, která jsou v k. ú. Jeneč u Prahy, a spolu s tím 
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i vyznačení průběhu kabelové trasy 22 kV se sdělovacím kabelem (Jeneč – Kladno 
a Jeneč – Řeporyje) a trasu slaboproudu vedená z objektu IATCC ŘLP ČR, s. p., 
směrem na letiště Praha.  [42] 

SJ*18. Celé pozemky parc. č. 682 a st. 174, k. ú. Jeneč u Prahy, které byly v čase zpraco-
vání návrhu ÚP Jenče z 12/2019 pouze jedním pozemkem parc. č. st. 174, k. ú. Je-
neč u Prahy, zařadit do jednotného využití jako plochu občanského vybavení – 
komerční zařízení malá a střední (OM-stav).  [48] 

SJ*19. Plochu změny v krajině K16 s využitím jako plocha specifická – lesopark (XP-
návrh) dle návrhu ÚP Jenče změnit na zastavitelnou plochu s využitím jako plo-
cha občanského vybavení – komerční za-řízení malá a střední (OM-návrh) a začle-
nit ji do zastavitelné plochy Z12 návrhu ÚP Jenče.  [49] 

SJ*20. Ve výkresu č. D1 „Koordinační výkres“ grafické části odůvodnění návrhu ÚP Jenče 
zvýraznit hranici zóny A a B ochranného hlukového pásma letiště Praha s popisem 
v legendě výkresu a komentářem v textové části odůvodnění návrhu ÚP Jenče 
a připojit k ní jako přílohu „Územní rozhodnutí o ochranném pásmu, kterým se vy-
mezuje ochranné hlukové pásmo pro veřejné mezinárodní letiště Praha Ruzyně na 
pozemcích kat. území Jeneč u Prahy“ vydané Městským úřadem Hostivice, staveb-
ním úřadem, pod čj. SÚ-3105/03-Ga ze dne 27. března 2003, které nabylo právní 
mocí dne 25. srpna 2003, a to z důvodu významu tohoto specifického limitu pro vy-
užití území obce Jeneč. 

SJ*21. Názvy kapitol textové části návrhu ÚP Jenče zkrátit, protože činí textovou část ne-
přehlednou a k jejich dlouhému názvu není důvod. Stačí uvést pouze jejich název 
a neuvádět, co se v nich řeší nebo, co mají obsahovat, to je věcí dílčích kapitol. 

SJ*22. Vypustit informaci o „archeologické památkové rezervaci“, uvedenou v legendě 
výkresu č. D1 „Koordinační výkres“ grafické části odůvodnění návrhu ÚP Jenče. 
Tato „hodnota území“ se na území obce Jeneč nevykytuje. 

SJ*23. Ve výkresu č. D1 „Koordinační výkres“ grafické části odůvodnění návrhu ÚP Jenče 
vypustit vyznačení jevu „investice do půdy – odvodnění“, jehož vyznačení má vý-
znam pouze ve výkresu č. D3 „Výkres předpokládaných záborů půdního fondu“, 
kam se tento jev naopak požaduje doplnit. 

SJ*24. Z výkresů grafické části návrhu ÚP Jenče vypustit vyznačení těch jevů, které nelze 
v měřítku výkresů 1 : 5000 závazně zobrazit, jako jsou např. uliční stoky, vodovod-
ní řady, elektrické rozvody a plynovodní řady, jejichž zobrazení činí výkres nečitel-
ným a nelze podle něj stanovovat koncepci veřejné infrastruktury. To samé platí pro 
zobrazení těchto jevů ve výkresu č. D1 „Koordinační výkres“ grafické části odů-
vodnění návrhu ÚP Jenče. 

SJ*25. Ve výkresu č. B1 „Výkres základního členění území“ grafické části návrhu ÚP Jenče 
opravit popis ploch K14 a K22, který je umístěn chybně nad silnicí, naopak vyzna-
čit navrhovanou silnici (plocha DS) jako zastavitelnou plochu pro VPS WD6. 

SJ*26. Ve výkresu č. B2 „Hlavní výkres“ grafické části návrhu ÚP Jenče doplnit označení 
ploch změn v krajině. 

SJ*27. Ve výkresu č. B1 „Výkres základního členění území“ návrhu ÚP Jenče zvýraznit 
hranice ploch s podmínkou vydání RP a schéma rozsahu řešeného území RP doplnit 
do zadání RP, aby se předešlo nejasnostem. 
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SJ*28. Uvést do souladu popisy a označení prvků ÚP, které musí být v textové i grafické 
části návrhu ÚP Jenče shodné, a to zejména z důvodu odstranění možných pochyb-
ností při aplikaci ÚP Jenče ve stavebně správní praxi. 

SJ*29. U všech regulačních plánů, vymezených v článku 88 kapitoly N „Vymezení ploch 
a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním 
a vydáním regulačního plánu, a zadání regulačního plánu atd.“ textové části návrhu 
ÚP Jenče, stanovit jejich pořízení „na žádost“ a vypustit lhůtu pro jejich pořízení. 

SJ*30. V souladu s vyhláškou č. 501/2006 Sb. opravit označení „Dešťové vody“ na „Sráž-
kové vody“. 

SJ*31. Do základního členění území návrhu ÚP Jenče doplnit navrhované plochy zeleně 
ochranné a izolační (ZO-návrh), např. vedle Z2, K16. 

SJ*32. Výkresy grafické části návrhu ÚP Jenče a grafické části jeho odůvodnění doplnit 
o grafické měřítko. 

SJ*33. K textové části odůvodnění návrhu ÚP Jenče připojit „Vyhodnocení společného 
jednání o návrhu územního plánu Jenče“ a „Pokyny pro úpravu návrhu územního 
plánu Jenče po společném jednání“, předané pořizovatelem, a v textové části odů-
vodnění návrhu ÚP Jenče uvést, jak byly Pokyny splněny. 


 
V Jenči dne 8. června 2022 
 
 
 
 
 
Za pořizovatele ÚP Jenče: 
 

Ing. Ladislav Vich 
výkonný pořizovatel 
PRISVICH, s.r.o. 
 
 
 
 
 

Michal Stark 
starosta obce 
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V Y H O D N O C E N Í 
společného jednání o návrhu územního plánu 

J E N Č E  
Společné jednání o návrhu ÚP Jenče z 12/2019 a vyhodnocením jeho vlivů na udržitelný rozvoj území z 12/2019, vystavených od 31. prosince 2019 

do 13. února 2020, se uskutečnilo dne 14. ledna 2020 od 10:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Jeneč, Lidická 82, Jeneč 

Ř A Z E N Í  P O D Á N Í :   pořadové číslo 
Stanoviska dotčených orgánů (§ 50 odst. 2 stavebního zákona) .............................................................................................................. 1 – 18 (celkem 18) 
Stanovisko krajského úřadu jako nadřízeného orgánu (§ 50 odst. 7 stavebního zákona) ..................................................................... 19 (celkem 1) 
Připomínky obce, pro kterou se územní plán pořizuje (§ 50 odst. 2 a 3 stavebního zákona)  ................................................................ 20 (celkem 1) 
Připomínky sousedních obcí (§ 50 odst. 2 stavebního zákona) ................................................................................................................ 21 – 24 (celkem 4) 
Připomínky registrovaných oprávněných investorů (§ 23a a § 50 odst. 3 stavebního zákona) .............................................................. 25 – 33 (celkem 9) 
Připomínky právnických a fyzických osob (§ 50 odst. 3 stavebního zákona) .......................................................................................... 34 – 51 (celkem 18) 
 

POUŽITÉ ZKRATKY: 
BD = bytový dům 
bj. = bytová jednotka = byt 
ČOV = čistírna odpadních vod 
KN = katastr nemovitostí 
k. ú. = katastrální území 
LV = list vlastnictví 
parc. č. = parcelní číslo 
Pokyny = pokyny pro úpravu návrhu ÚP Jenče z 12/2019 po společném jednání konaném 
dne 14. 1. 2020 (SJ*číslo bodu) 
Projektant = fyzická osoba oprávněná k projektové činnosti ve výstavbě podle zákona 
č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autori-
zovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů 
PUPFL = pozemky určené k plnění funkcí lesa 
PÚR = politika územního rozvoje (České republiky)  
RD = rodinný dům 
regulativy = podmínky stanovené pro využití ploch s rozdílným způsobem využití 
RP = regulační plán 

SJ = společné jednání o návrhu ÚP Jenče a VVURÚ oboje z 12/2019 konané dne 14. 1. 2020 
správní řád = zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů 
stavební zákon = zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů 
ÚAP = územně analytické podklady 
ÚP = územní plán (Jenče, jehož pořízení bylo schváleno dne 10. 2. 2016) 
ÚPD = územně plánovací dokumentace 
ÚPO = územní plán obce (Jeneč z 22. 1. 2004) podle stav. zákona platného do 31. 12. 2006 
ÚS = územní studie 
ÚSES = územní systém ekologické stability 
VKP = významný krajinný prvek 
VPO = veřejně prospěšné opatření 
VPS = veřejně prospěšná stavba 
VVURÚ = vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území 
Zadání ÚP = zadání ÚP Jenče schválené dne 31. 1. 2018 
ZPF = zemědělský půdní fond 
ZÚR = zásady územního rozvoje (Středočeského kraje)   
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poř. 
číslo 

údaje o podateli stanoviska 
(připomínky) 

čj. ze dne, 
vyřizuje úplné znění nebo významná část stanoviska (připomínky) ZÁVĚR A ODŮVODNĚNÍ 

POŘIZOVATELE 

Stanoviska dotčených orgánů (§ 50 odst. 2 stavebního zákona) – 1 až 18 
1 Hasičský záchranný sbor 

Středočeského kraje, 
krajské ředitelství, 
odloučené pracoviště Řevnice, 
Havlíčkova 174, 252 30 Řevnice 

HSKL-461-2/2020-PCNP 
ze dne 29. 1. 2020, 
por. Iveta Losmanová, DiS. 

Stanovisko dotčeného orgánu státní správy na úseku ochrany obyvatelstva 
Název dokumentace: Návrh ÚP Jenče 
Řešené území: k. ú. Jeneč u Prahy 
Pořizovatel dokumentace: Obecní úřad Jenče 
Předložený druh dokumentace: Návrh ÚP Jenče 
Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje v souladu s ustanovením § 12 
odst. 2 písm. i) zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému 
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ve smyslu § 50 
odst. 2 stavebního zákona posoudil výše uvedenou dokumentaci předloženou 
dne 17. prosince 2019. Na základě posouzení dané dokumentace vydává 

souhlasné stanovisko 
Odůvodnění: 
Předložená dokumentace poskytuje dostatečný podklad pro posouzení podle zá-
kona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně někte-
rých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 20 vyhlášky č. 380/2002 
Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva. 
HZS Středočeského kraje vycházel při vydání stanoviska z těchto podkladů: 
– zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně někte-

rých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, kde v souladu s § 12 plní Hasičský 
záchranný sbor Středočeského kraje úkoly obecního úřadu obce s rozšířenou 
působností, který mimo jiné dle odst. 2 písm. i) uplatňuje stanoviska k ÚP 
a RP z hlediska své působnosti v požární ochraně, integrovaném záchranném 
systému a ochraně obyvatelstva při přípravě na mimořádné události, 

– vyhláška č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva, 
kde v § 20 jsou uvedeny požadavky civilní ochrany k ÚP obce. 

—————— 

2 Krajská hygienická stanice 
Středočeského kraje, 
oddělení hygieny obecné 
a komunální pro okresy 
Praha-východ a Praha-západ, 
Dittrichova 329/17, 128 01 Praha 2 

KHSSC 67234/2019 
ze dne 13. 2. 2020, 
Mgr. Kremeníková 

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje jako dotčený správní úřad 
podle § 77 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně někte-
rých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), po-
soudila předložený návrh ÚP Jenče. 
Po zhodnocení souladu předloženého návrhu Zprávy o uplatňování ÚP s poža-
davky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví uplatňuje Krajská hygie-
nická stanice Středočeského kraje v souladu s § 47 odst. 2 stavebního zákona 
toto 

stanovisko: 
S předloženou dokumentací návrhu ÚP Jenče 
V souladu s § 77 zákona č. 258/2000 Sb. se souhlas váže na splnění těchto 
podmínek: 
– V návrhu ÚP bude uvedeno, že nová obytná zástavba se bude řídit režimovým 

opatřením v zóně „A“ navrženého hlukového pásma letiště Praha. Ve staveb-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
– Akceptováno. 

V kapitole F „STANOVENÍ PODMÍNEK PRO 
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ním řízení pro jednotlivé RD je povinné předložení průkazu o splnění hygie-
nických limitů v chráněném vnitřním prostoru pro hluk z leteckého z provozu 
letiště Praha, stanovených v nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví 
před nepříznivými účinky hluku a vibrací ve znění pozdějších předpisů (hlu-
ková studie a její závěry respektované projektem stavby ke stavebnímu povo-
lení) a ověření jeho dodržení při kolaudačním řízení (přímé měření hluku 
oprávněným subjektem uvnitř stavby a výsledky budou předloženy k posou-
zení na Krajskou hygienickou stanici Středočeského kraje se sídlem v Praze 
před kolaudací objektu). 
 
 
 
 
 
 

– Vzhledem k tomu, že lokality určené pro obytnou zástavbu budou zatíženy 
hlukem z provozu letiště Praha a stávajících frekventovaných komunikací ne-
bo budoucích přeložek, budou tyto plochy zařazeny do ploch podmíněně pří-
pustného využití pro bydlení. V rámci územního řízení staveb pro bydlení bu-
de nutné tuto hlukovou zátěž blíže specifikovat a prokázat splnění hygienic-
kých limitů hluku dle nařízení vlády č. 272/2011 Sb. 
 
 
 
 
 

– Při umisťování liniové stavby WD6 je třeba zohlednit navrženou obytnou zá-
stavbu na ploše Z13 a zpracovat hlukovou studii s vyhodnocením akustické 
zátěže z této komunikace 
 
 
 
 
 
 

– Plochy Z4 a Z14 budou zařazeny do ploch podmíněně přípustného využití. 
V dalším stupni posuzování je třeba vyhodnotit hluk ze železniční a silniční 
dopravy a blízké průmyslové zóny ve vztahu k navrženým obytným objektům 
(zpracováním akustické studie) 
 
 

– Plochy Z3 a Z13 budou zařazeny do ploch podmíněně přípustného využití. 

VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM 
VYUŽITÍ, …“ textové části návrhu ÚP Jenče bu-
dou regulativy všech ploch s rozdílným způsobem 
využití umožňujících stavby pro bydlení a vyme-
zených v zóně „A“ ochranného hlukového pásma 
letiště Praha, stanoveného územním rozhodnutím 
Městského úřadu Hostivice, stavebním úřadem, 
čj. SÚ-3105/03-Ga ze dne 23. 7. 2003, budou no-
vé stavby pro bydlení podmíněny prokázáním spl-
nění hygienických limitů v chráněném vnitřním 
prostoru pro hluk z leteckého z provozu letiště 
Praha, stanovených v nařízení vlády č. 272/2011 
Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky 
hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů – viz 
Pokyny (bod SJ*1). 

– Akceptováno. 
Z důvodu možného zatížení zastavitelných ploch 
umožňující stavby pro bydlení hlukem z provozu 
letiště Praha a stávajících frekventovaných ko-
munikací nebo budoucích přeložek, budou tyto 
plochy zařazeny do ploch podmíněně přípustného 
využití pro bydlení s podmínkou prokázání splnění 
hlukových hygienických limitů dle nařízení vlády 
č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepřízni-
vými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších 
předpisů – viz Pokyny (bod SJ*2). 

– Akceptováno. 
Při umísťování liniové stavby VPS WD6 „Komu-
nikace propojující silnice II/201 a III/0066 v trase 
podél východní hrany areálu ŘLP“ návrhu ÚP 
Jenče v zastavitelné ploše bez označení s využitím 
plochy dopravní infrastruktury – silniční (DS-
návrh), prokázat splnění hlukových hygienických 
limitů vůči zastavitelné ploše Z13 s využitím plo-
chy bydlení (B-návrh) – viz Pokyny (bod SJ*3). 

– Vzato na vědomí. 
Využití zastavitelných ploch Z4 a Z14, zařazených 
dle návrhu ÚP Jenče do ploch bydlení (B-návrh), 
bude dle požadavku Ministerstva dopravy změně-
no na plochy, ve kterých jsou stavby pro bydlení 
nepřípustné – viz poř. č. 9 tohoto vyhodnocení. 

– Akceptováno. 
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V dalším stupni posuzování je třeba vyhodnotit hluk ze silniční dopravy 
a blízké průmyslové zóny ve vztahu k navrženým obytným objektům 
 
 
 
 
 
 
 

Odůvodnění: 
Obec Jeneč leží v západním zázemí Prahy. Dopravně je obsloužen silnicí II/606 
a dálnicí D6. Obec je silně ovlivněna rozvojovou dynamikou Prahy. Pro Jeneč 
je spádovou oblastí převážně Hostivice. Jeneč se nachází v zóně silné suburba-
nizace kolem Prahy. Jeneč se nachází v zóně silného rozvoje skladovacích a vý-
robních areálů v návaznosti na dálnice a blízko Prahy. Řešené území obce Jeneč 
je součástí rozvojové oblasti OB1 Metropolitní rozvojová oblast Praha. 
Významný dopad na území Jenče má Letiště Václava Havla Praha, jehož dráhy 
končí necelé 2 km od centra obce. Spolu s dálnicí D6 tvoří letiště výrazný limit 
v celé oblasti. Území obce Jeneč je ovlivněno plochou LT1 vymezenou pro no-
vou paralelní vzletovou a přistávací dráhu (VPD) a vzletové a přibližovací pro-
story (VPP) letiště Praha – Ruzyně. Její plánovaná osa prochází zastavitelnými 
plochami v jižní části obce. Celé území obce se nachází v ochranném hlukovém 
pásmu (OHP) letiště, kde ve venkovním prostoru nemusejí být dodržovány hy-
gienické limity hluku. OHP určuje speciální podmínky pro stavby na svém 
území. Podle akustické studie z roku 2009 (EKOLA group s.r.o.) se veškeré 
rozvojové plochy nacházejí na hranici limitních hodnot hluku s možností jejich 
překročení. Mírně lepší situace je v západní rozvojové lokalitě, ale i zde může 
dojít k překročení limitů. Problém hluku z letecké dopravy v letových korido-
rech není řešitelný v rozsahu ÚP. Protihluková opatření budou přijata v rámci 
technických řešení jednotlivých stavebních záměrů. 
Hluk ze silniční a železniční dopravy se projevuje zejména v severní části obce 
u železniční trati a dálnice D6. Dálnice je od sídla oddělena rozsáhlými plocha-
mi izolační zeleně. Železnice je od rozvojových ploch pro bydlení také odclo-
něna pásem izolační zeleně. Hluk ze silnic II/606 a III/0066 procházejícími obcí 
je částečně zmírněn přesměrováním dopravy na dálnici D6 a částečně bude 
zmírněn realizací silnice WD3 a WD6. které umožní odklonit dopravu na silnici 
III/0066 a II/606 k dálnici D6 respektive na ul. Lidická v místě, kde již není tak 
velká koncentrace obytné zástavby. 
Návrh ÚP vymezuje rozvojové lokality ve velké míře v zastavěném území. Na-
prostá většina zastavitelných ploch je přejata z platného ÚPO. ÚP vymezuje 
pouze jednu drobnou novou zastavitelnou plochu o rozloze 0,21 ha a naopak 
zmírňuje dopady extenzivního rozvoje obce zařazením zastavitelných ploch 

Zastavitelné plochy Z3 a Z13 s využitím jako plo-
chy bydlení (B-návrh) návrhu ÚP Jenče budou 
zařazeny do ploch podmíněně přípustného využití 
pro bydlení s podmínkou prokázání splnění hlu-
kových hygienických limitů dle nařízení vlády 
č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepřízni-
vými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších 
předpisů, od hluku ze silniční dopravy a blízké 
průmyslové zóny – viz Pokyny (bod SJ*4). 
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o velikosti přes 15 ha do 2. etapy výstavby. 19 ha rozvojových ploch je oproti 
platnému ÚPO ze zastavitelných ploch vypuštěno. 
V jižní části obce se nachází brownfield po zemědělské výrobě. Území je zahr-
nuto do plochy přestavby. Území historických dvorů a přiléhajících zahrad, kte-
ré nemá adekvátní využití a je částečně nevyužito, je zahrnuto do plochy pře-
stavby a do ploch smíšených obytných centrálních. ÚP podporuje přeměnu ne-
využitých území na polyfunkční centrální území, k čemuž přispívá i vymezení 
RP. Je preferována intenzifikace zastavěného území a využití proluk. 
Způsob zásobování vodou se nemění. Zastavování v jednotlivých rozvojových 
plochách Jenče bude koordinováno s kapacitou ČOV a její intenzifikací. Plochy 
a koridory dopravní infrastruktury jsou vymezeny v souladu s nadřízenou do-
kumentací (ZÚR). Výstavba v plochách výroby a skladování je podmíněna rea-
lizací příslušné dopravní infrastruktury. Plochy výroby a skladování jsou od ob-
ce odcloněny izolační zelení. 
V rámci projektu modernizace trati Praha-Kladno a připojení Letiště Václava 
Havla na železnici se předpokládá modernizace trati (elektrifikace, zdvoukolej-
nění, komunikační a zabezpečovací zařízení). Koridor pro modernizaci prochází 
severní části území podél stávající trati. Do koridoru nezasahují stabilizované 
ani rozvojové plochy pro bydlení. 
Rozsah rozvojových ploch a celková koncepce Jenče byla stabilizována změnou 
č. 2 ÚPO Jeneč z roku 2012. Oproti ÚPO z roku 2004 byla přidána zejména no-
vá zastavitelná plocha pro bydlení v západní části obce zasahující téměř až 
k areálu ŘLP. Zároveň byla část zahrad u historických dvorů převedena z rozvo-
jových ploch pro komerční zařízení převedena na rozvojové plochy pro bydlení. 
Změny č. 3 a 4 provedly kromě úpravy regulativů pouze vymezení jedné zasta-
vitelné plochy pro bydlení (4 RD). Rozvojové plochy pro bydlení vymezené 
v rámci původního ÚPO byly z hlediska rozsahu obce minimální. Do roku 2012 
(8 let) tak byl rozvoj obytné funkce v obci výrazně omezen. Rozvoj obce byl te-
dy směřován na komerční aktivity. Změna č. 2 začala s rozšiřováním rozvojo-
vých ploch pro bydlení i na úkor rozvoje komerčních aktivit. 
Ve svém rozsahu jsou rozvojové plochy vymezené platným ÚPO včetně jeho 
změn zachovány a nedochází k vymezení ploch nových. Výjimkou je vymezení 
plochy Z10 převedením ze stabilizované plochy. ÚP naopak zmírňuje možné 
negativní dopady příliš extenzivního rozvoje a podporuje intenzivní rozvoj pře-
vedením cca. 15,5 ha rozvojových ploch pro bydlení do druhé etapy výstavby. 
Využití těchto ploch bude možné až po zastavení 80 % ploch etapy předchozí. 
ÚP vymezuje tyto zastavitelné plochy: 
Z1-B (plochy bydlení) – regulační plán RP2 
Z2, Z9, Z10-OM (občanské vybavení – komerční zařízení malá a střední) 
Z3-B – regulační plán RP3 
Z4-B – regulační plán RP4 
Z5, Z6, Z11-VS (plochy výroby a skladování) 
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Z7, Z8-DS (plochy dopravní infrastruktury) 
Z12-B – regulační plán RP2, II. etapa výstavby 
Z13-B – regulační plán RP3, II. etapa výstavby 
Z14-B – regulační plán RP4, II. etapa výstavby 
Návrh vymezuje 3 plochy přestavby: 
P1-SC (plochy smíšené obytné centrální) – regulační plán RP1 
P2-B – regulační plán RP2 
P3-VS 
Nové plochy na jihu obce jsou vymezeny v zastavitelných plochách Z1, Z2 
a Z12 a v přestavbových plochách P1 a P2 (u ploch přestaveb se jedná o nevyu-
žívané plochy zahrad náležejících k historickým dvorům a brownfield zeměděl-
ského areálu). 
Rozvojové území Jeneč – západ. Jedná se o plochu vymezenou mezi obci a are-
álem ŘLP, která je rozdělena na dvě zastavitelné plochy Z3 a Z13, zařazené do 
dvou etap výstavby. V celé lokalitě je předepsán způsob využití plochy bydlení 
(B) s podmínkou pořídit RP RP3. Od areálu ŘLP a od ploch výroby je lokalita 
oddělena vymezeným pásem izolační zeleně. 
Rozvojové území Jeneč – sever. Zastavitelné plochy bydlení (B) na severu obce 
jsou vymezeny v zastavitelných plochách Z4 a Z14 mezi obytnou zástavbou, 
výrobními a skladovacími areály (VS) a plochami železnice (VZ), a jsou od 
ploch VZ a VS odděleny vymezeným zeleným pásem – valem s ochrannou 
a izolační zelení (ZO). Dvě zastavitelné plochy Z4 a Z14 pro bydlení (B) jsou 
zařazené do dvou etap výstavby. 
Komerční rozvojová území ÚP vymezuje několik menších samostatných rozvo-
jových ploch pro výrobu a skladování (VS), komerční zařízení (OM) a dopravní 
infrastrukturu (DS) v prostoru skladovacích areálů, mezi plochami dálnice D6 
a železničních tratí a podél tratě ve východní části obce. Zastavitelné plochy Z5, 
Z6, Z10 a Z11 jsou vymezeny v návaznosti na stávající skladovací areály seve-
rozápadně a severovýchodně od obce. Plocha komerční (Z9) je vymezena v ná-
vaznosti na dálnici D6 a železnici, respektive silnici III/0066. Plochy dopravní 
(Z7, Z8) vymezené pro odstavná parkoviště (P+R) se nacházejí u sjezdu z dál-
nice u komunikace III/0066. 
ÚP nevymezuje žádné plochy s podmínkou ÚS. 
Severní částí území prochází dálnice D6, úsek Praha-Pavlov, který byl zpro-
vozněn v r. 2008. Severně od obce je umístěn Exit 7 Jeneč, z něhož vede prů-
myslovou zónou silnice II/201, která pokračuje dále na Unhošť a Křivoklát. Pa-
ralelně s D6 obcí prochází silnice II/606 (ul. Karlovarská), která je jednou 
z hlavních urbanistických os Jenče, pokračuje na východ do Hostivic a dále do 
Prahy, resp. na západ do Pavlova. Z Exitu 7 se odpojuje též silnice III/0066 (ul. 
Lidická a Úhonická) Červený Újezd – Jeneč – Hostouň – Hřebeč, která je seve-
ro-jižní urbanistickou osou Jenče. 
ÚP navrhuje tři úseky místních komunikací vymezených jako návrhové plochy 
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DS. Jedná se o komunikaci procházející podél areálu ŘLP a propojující silnice 
II/201 a III/0066 (WD6), a o východní obchvat obce procházející mezi východním 
okrajem zastavěného území obce a areálem Garden parku (WD3). Komunikace 
jsou převzaty z platného ÚPO a jejich cílem je odvedení části tranzitní zejména 
nákladní dopravy z obytného území obce přes zmíněné komunikace na dálnici D6. 
Komunikací lokálního významu je úsek navazující na ulici U Lesíka v jižní části 
obce, který obsluhuje plochu přestavby P2 a zastavitelné plochy Z1 a Z2 a nava-
zuje na navrženou pěší stezku směrem na Hostivice a Hájeckou stezku (WD4). 
V severní části řešeného území v návaznosti na železniční plochy a dálnici D6 
vymezuje ÚP plochy DS jako součást plochy přestavby P3 a jako zastavitelné 
plochy Z7 a Z8. Plochy jsou určeny pro zázemí dálnice D6 a pro odstavná par-
koviště v návaznosti na dálnici a železniční stanici. 
Rozvoj obytné zástavby na plochách Z4 a Z14 bude podmíněn zpracováním 
akustické studie, která vyloučí nadlimitní obtěžování hlukem z přilehlých logis-
tických areálů. 
Konkrétní opatření vymezená ÚP k zajištění stanovených koncepcí: 
a) vymezení 14 zastavitelných ploch a 3 ploch přestavby pro bydlení a komerční 

aktivity 
b) vymezení 4 území s podmínkou vydání RP1, RP2, RP3 a RP4 
c) vymezení nových komunikací, ploch pro železnici a koridoru pro moderniza-

ci trati Praha – Kladno 
d) vymezení 24 ploch zrněn v krajině včetně založení prvků ÚSES, ploch k za-

lesnění, lesoparků, stávajícího Garden parku, izolační a krajinné zeleně 
e) Vymezení cyklostezek a pěších stezek. 
Popis VPS Dopravní infrastruktura 
WD1 Koridor pro modernizaci tratě č. 120 Praha – Kladno VPS D208 a D209 

dle ZÚR 
WD2 Železniční plochy pro novou trasu modernizované trati Praha – Kladno 
WD3 Východní obchvat centra obce propojující silnici II/606 s ulicí Zahradní 
WD4 Prodloužení ulice U lesíka na hranu zastavitelných ploch 
WD5 Pěší stezka (chodník) podél silnice II/606 směrem na Hostivice 
WD6 Komunikace propojující silnice II/201 a III/0066 v trase podél východní 

hrany areálu ŘLP 
Zastavitelné plochy a plochy přestavby jsou rozděleny do dvou etap výstavby: 
1. etapa zahrnuje: – zastavitelné plochy Z1 až Z11 – plochy přestavby P1, P2 

a P3 – plochy dopravní infrastruktury WD1 až WD5 – plochu technické in-
frastruktury WT1 

2. etapa zahrnuje: – zastavitelné plochy Z12, Z13 a Z14 
Označení plochy RP: 
P1 – RP-1 Jeneč-Dvory 
P2, Z1, Z12 – RP-2 Jeneč jih-Brownfield 
Z3, Z13 – RP-3 Jeneč-západ 
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Z4, Z14 – RP-4 Jeneč-sever 
ZADÁNÍ RP RP-1 JENEČ-DVORY 
Území leží na jižním okraji Jenče. Je zařazeno do zastavitelných ploch smíše-
ných obytných – centrálních (SC), řešená lokalita je označena jako P1. Jedná se 
o přestavbové území zahrad historických statků. RP bude řešit území plochy 
smíšené obytné – centrální (SC). 
Podmínkou při návrhu RP-1 a vymezení pozemků je návrh dopravního propojení 
lokality a návaznost jak na stávající zástavbu, tak na plochy P2 a Z1, tj. koordina-
ce s RP RP2 a umožnění propustnosti území pro pěší a automobilovou dopravu. 
Vydaný RP nahradí v řešené lokalitě tato územní rozhodnutí: územní rozhodnu-
tí o dělení nebo scelování pozemků pro určení parcelace území (podle potřeby) 
ZADÁNÍ RP RP-2 JENEČ JIH-BROWNFIELD 
Území leží na jižním okraji Jenče. Je zařazeno do ploch pro bydlení (B), řešená 
lokalita zahrnuje plochy Z1, Z12 a P2. Jedná se o území zemědělského brown-
fieldu a přilehlých zastavitelných ploch. RP bude řešit území ploch pro bydlení 
(B). Podmínkou při návrhu RP-2 a vymezení pozemků je návrh dopravního na-
pojení lokality a její návaznost na stávající zástavbu a na plochu RP RP1 s ohle-
dem na omezenou možnost napojení na ulici Karlovarská. RP bude specifikovat 
plochy pro asanaci objektů zemědělského brownfieldu. 
Vydaný RP nahradí v řešené lokalitě tato územní rozhodnutí: územní rozhodnu-
tí o dělení nebo scelování pozemků pro určení parcelace území (podle potřeby) 
ZADÁNÍ RP RP-3 JENEČ-ZÁPAD 
Území leží v západní části Jenče. Je zařazeno do zastavitelných ploch bydlení 
(B), řešená lokalita je označena jako Z3 a Z13. RP bude řešit území plochy byd-
lení (B). Podmínkou při návrhu RP-3 a vymezení pozemků je návrh dopravního 
napojení lokality a její návaznost na stávající zástavbu. 
Vydaný RP nahradí v řešené lokalitě tato územní rozhodnutí: územní rozhodnu-
tí o dělení nebo scelování pozemků pro určení parcelace území (podle potřeby). 
ZADÁNÍ RP RP-4 JENEČ-SEVER 
Území leží na severním okraji Jenče mezi obytnou zástavbou, skladovacím 
areálem a železničními plochami. Je zařazeno do zastavitelných ploch bydlení 
(B), řešená lokalita je označena jako Z4 a Z14. RP bude řešit území ploch byd-
lení (B). Podmínkou při návrhu RP-4 a vymezení pozemků je návrh dopravního 
napojení lokality a její návaznost na stávající zástavbu. 
Vydaný RP nahradí v řešené lokalitě tato územní rozhodnutí: územní rozhodnu-
tí o dělení nebo scelování pozemků pro určení parcelace území, dále případně 
územní rozhodnutí na umístění staveb komunikací, inženýrských sítí, staveb RD 
a přípustných staveb v území. 
Zastavitelné plochy a plochy přestavby jsou rozděleny do dvou etap výstavby: 
1. etapa zahrnuje: – zastavitelné plochy Z1 až Z11 – plochy přestavby P1, P2 

a P3 – plochy dopravní infrastruktury WD1 až WD5 – plochu technické infra-
struktury WT1 
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2. etapa zahrnuje: – zastavitelné plochy Z12, Z13 a Z14 
KHS posoudila předložený návrh a na základě uvedených skutečností a znalosti 
území dospěla k závěru, že jsou splněny podmínky pro ochranu hluku v chráně-
ném venkovním prostoru stavby a v chráněném vnitřním prostoru stavby. 
Stanovená podmínka posouzení chráněných prostor stavby z hlediska ovlivnění 
hlukem je dána požadavky § 30 zákona a dále dle požadavků nařízení vlády 
č. 272/201 I Sb. 

3 Krajská veterinární správa 
Státní veterinární správy 
pro Středočeský kraj, 
Černoleská 1929, 256 38 Benešov 

SVS/2019/158916-S 
ze dne 27. 12. 2019, 
MVDr. Pavel Bohatec 

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Středočeský kraj 
(dále jen „správní orgán“) jako správní orgán místně a věcně příslušný podle 
§ 47 odst. 4 a 7 a § 49 odst. 1 písm. i) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči 
a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozděj-
ších předpisů (dále „veterinární zákon“), a v souladu s § 149 správního řádu vy-
dává toto 

stanovisko 
k návrhu ÚP Jenče, který byl přijat dne 20. 12. 2019 pod čj.: SVS/2019/157736-S 

Odůvodnění 
Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Středočeský kraj obdr-
žela dne 20. 12. 2019 pod čj.: SVS/2019/157736-S výzvu Obecního úřadu Jeneč 
ke sdělení stanoviska k návrhu ÚP Jenče. Krajská veterinární správa Státní 
veterinární správy pro Středočeský kraj se seznámila se zaslaným dokumen-
tem a konstatuje, že v návrhu ÚP Jenče nejsou dotčeny zájmy chráněné záko-
nem č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zá-
konů (veterinární zákon), v platném znění, a zákonem č. 246/1992 Sb., na 
ochranu zvířat proti týrání, v platném znění. 

––––––––––– 

4 Krajský úřad Středočeského kraje, 
ředitel krajského úřadu, 
Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 

165937/2019/KUSK 
ze dne 11. 2. 2020, 
Ing. Jan Šefl 

Krajský úřad Středočeského kraje jako věcně a místně příslušný správní or-
gán, uplatňuje u pořizovatele podle ustanovení § 50 odst. 2, v souladu s ust. 
§ 4 odst. 2 písm. b) a § 4 odst. 7 stavebního zákona toto 

KOORDINOVANÉ STANOVISKO 
k návrhu ÚP Jenče 

ÚP Jenče navazuje na platnou ÚPD obce Jeneč, z které přebírá hlavní dosud ne-
využité zastavitelné plochy. ÚP vymezuje 14 zastavitelných ploch, plochy byd-
lení – B (Z1, Z3, Z4, Z12, Z13, Z14), plochy občanského vybavení – komerční 
zařízení malá a střední – OM (Z2, Z9, Z10), plochy výroby a skladování – VS 
(Z5, Z6, Z11), plochy dopravní infrastruktury – silniční – DS (Z7, Z8). ÚP vyme-
zuje 3 plochy přestavby, P1 SC-plochy smíšené obytné centrální, P2 B a P3 VS. 
1. Odbor životního prostředí a zemědělství 
Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, 
na základě jemu svěřených kompetencí podle jednotlivých složkových zákonů 
na úseku životního prostředí vydává následující: 
Stanovisko dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve zně-
ní pozdějších předpisů (dále jen zákon) (Mgr. J. Kudrna) 
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Orgán ochrany přírody příslušný dle ust. § 77a odst. 4 písm. n) a písm. x) zá-
kona sděluje, že z hlediska kompetencí svěřených našemu úřadu (tj. z hlediska 
regionálních a nadregionálních ÚSES, zvláště chráněných území v kategorii pří-
rodní rezervace a přírodní památky a jejich ochranných pásem, zvláště chráně-
ných druhů rostlin a živočichů, evropsky významných lokalit a ptačích oblastí) 
nemá další připomínky k předložené koncepci „Návrh ÚP Jenče“, k. ú. Jeneč. 
Krajský úřad se z hlediska jím chráněných zájmů na úseku ochrany přírody a kra-
jiny již vyjádřil v předchozích fázích pořizování ÚP Jenče, a to prostřednictvím 
stanoviska čj. 149686/2017/KUSK ze dne 12. 12. 2017, k navrhovanému zadání 
ÚP Jenče. Jelikož návrh předmětného ÚP negeneruje další vlivy na lokality Na-
tura 2000 a respektuje zájmy hájené orgánem ochrany přírody ve smyslu záko-
na, zůstává výše uvedené stanovisko nadále v platnosti. 
Stanovisko dle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen zákon) (Ing. M. Hájková) 
Orgán ochrany ZPF příslušný dle § 17a zákona posoudil dokumentaci „ÚP 
Jenče“ z prosince 2019. V souladu s ustanovením § 5 odst. 2 zákona uplatňuje 
následující stanovisko: 
Orgán ochrany ZPF souhlasí s nezemědělským využitím následujících lokalit 
uvedených v „Tabulce záborů ZPF“: 
Zábory v etapě I. 
P1 – plocha přestavby – plochy smíšené obytné centrální – výměra 0,26 ha 
P3 – plocha přestavby – plocha výroby a skladování – výměra 1,5 ha 
Z1 – plochy bydlení – výměra 3,2 ha 
Z2 – plochy občanského vybavení – komerční zařízení malá a střední – výměra 

0,68 ha 
Z3 – plochy bydlení – výměra 3,15 ha 
Z4 – plochy bydlení – výměra 4,54 ha 
Z5 – plochy výroby a skladování – výměra 2,07 ha 
Z6 – plochy výroby a skladování – výměra 2,81 ha 
Z7 – plochy dopravní infrastruktury – výměra 1,08 ha 
Z8 – plochy dopravní infrastruktury – výměra 1,81 ha 
Z9 – plochy občanského vybavení – komerční zařízení malá a střední – 0,21 ha 
Z10 – plochy občanského vybavení – komerční zařízení malá a střední – 3,54 ha 
Z11 – plochy výroby a skladování – výměra 0,16 ha 
WD2 – plochy dopravní infrastruktury – železniční – výměra 1,19 ha 
WD3 – plochy dopravní infrastruktury – silniční – výměra 0,45 ha 
WD4 – plochy veřejných prostranství – výměra 0,18 ha 
WD6 – plochy dopravní infrastruktury – silniční – výměra 0,42 ha 
K15 – plochy pro lesopark – výměra 4,06 ha 
K16 – plochy pro lesopark – výměra 1,61 ha 
K20 – plochy vodní a hospodářské – výměra 1,64 ha 
Koridor stavby D209 – pro modernizaci železniční trati – výměra 2 ha (předpo-

Vzato na vědomí. 
Stanovisko orgánu ochrany přírody, Krajského 
úřadu Středočeského kraje, čj. 149686/2017/KUSK 
ze dne 12. 12. 2017, bylo uplatněno k návrhu Zadá-
ní ÚP Jenče a při zpracování návrhu ÚP Jenče bylo 
respektováno, včetně VVURÚ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vzato na vědomí. 
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kládaný skutečný zábor bude nižší) 
Zábory v etapě II. 
Z12 – plochy bydlení – výměra 2,35 ha 
Z13 – plochy bydlení – výměra 6,36 ha 
Z14 – plochy bydlení – výměra 3,59 ha 
Téměř všechny rozvojové plochy jsou převzaty z platného ÚP. Původní zábory 
v platném ÚP byly významně redukovány – plochy záborů byly sníženy o 48,65 ha. 
Z demografického vývoje vyplývá nárůst obyvatel o cca 300 obyvatel za po-
sledních 20 let. Do budoucna se předpokládá vyšší nárůst obyvatel s ohledem na 
zlepšení dopravního napojení směrem do Prahy. Zastavitelné plochy pro bydlení 
jsou rozděleny do 2 etap. 2. etapa je podmíněna zkonzumováním min. 80 % 
ploch 1. etapy pro výstavbu, zajištěním likvidace odpadních vod na intenzifiko-
vanou ČOV a časově je zařazena na období po roce 2040. 
Orgán ochrany ZPF nesouhlasí s nezemědělským využitím lokalit K17 a K19 
určené pro zalesnění. Lokality jsou umístěné na velmi kvalitních zemědělských 
půdách zařazených do I. třídy ochrany, které lze dle § 4 odst. 3 zákona odejmout 
ze ZPF pouze v případech, kdy jiný veřejný zájem výrazně převažuje nad veřej-
ným zájmem ochrany ZPF. Převahu veřejného zájmu orgán ochrany ZPF v tom-
to případě neshledal a nepovažuje vymezení těchto ploch za nezbytné. Obě plo-
chy jsou v současné době zemědělsky využívané. Velmi kvalitní zemědělské 
půdy jsou pro zalesnění nevhodné. ÚP navrhuje velké plochy pro lesoparky 
(5,67 ha lesoparků na ZPF, další plochy na ostatní ploše). V ÚP je dále navrho-
váno zalesnění ostatní plochy navazující z jihu na areál řízení letového provozu. 
Plochy zeleně v daném území doplňuje plocha „garden parku“. 
V záborech nejsou vyhodnoceny plochy pro zeleň ochrannou umístěné podél 
ploch Z3, Z13, K15, Z14, v ploše podél stávající výrobní zóny, proto se k nim 
orgán ochrany ZPF nemůže vyjádřit. 
 
 
 
 
Stanovisko dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní pro-
středí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) (Bc. H. Křížová) 
Orgán posuzování vlivů na životní prostředí příslušný podle ust. § 10i a § 22 
písm. d) zákona, vydá stanovisko k posouzení vlivů provádění ÚP Jenče na 
životní prostředí samostatně v souladu s ustanovením § 10g zákona ve lhůtě 
30 dnů od obdržení podkladů v souladu s ust. § 50 odst. 5 stavebního zákona. 
Orgán posuzování vlivů na životní prostředí, jako dotčený orgán dle ust. § 22 
písm. d) zákona, nemá připomínky k předloženým podkladům ke společné-
mu jednání o návrhu změny ÚP: 
Požaduje řádně zapracovat závěry vyhodnocení do ÚPD v souladu s ustanove-
ním § 53 odst. 5 stavebního zákona, tj. v odůvodnění změny ÚP uvést informa-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
Plochy změn v krajině K17 a K19, určené k zales-
nění a vymezené návrhem ÚP Jenče pro využití jako 
navrhované plochy lesní (NL-návrh), budou v čás-
tech na ZPF vypuštěny z důvodu veřejného zájmu 
na ochraně ZPF v I. třídě ochrany, která je pro za-
lesnění nevhodná. Předmětné plochy budou pone-
chány ve stabilizované ploše zemědělské (NZ-stav) 
– viz Pokyny (bod SJ*5). 
 
 
Akceptováno. 
Vyhodnocení záborů ZPF odůvodnění návrhu ÚP 
Jenče bude doplněno o zábory ZPF pro navrhované 
plochy zeleně – ochranné a izolační (ZO-návrh), 
např. podél zastavitelných ploch Z3, Z13 a Z4, Z14 
– viz Pokyny (bod SJ*6). Ve stanovisku uvedená 
plocha změny v krajině K15 byla vyhodnocena. 
 
 
Vzato na vědomí. 
Stanovisko k posouzení vlivů provádění ÚP Jenče 
na životní prostředí je uvedeno pod poř. č. 5b toho-
to vyhodnocení. 
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ce o výsledcích VVURÚ spolu s informací, jak jsou zohledněny výsledky vy-
hodnocení vlivů na životní prostředí (SEA), popř. zdůvodnit, proč některé vý-
sledky nebo jejich část nejsou respektovány. 
Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství 
na základě jemu svěřených kompetencí podle jednotlivých složkových záko-
nů na úseku životního prostředí: zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně 
některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, č. 201/2012 Sb., 
o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, č. 289/1995 Sb., o lesích a o 
změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, č. 224/2015 
Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými che-
mickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., 
o správních poplatcích (zákon o prevenci závažných havárií), ve znění pozděj-
ších předpisů, nemá k návrhu ÚP Jenče připomínky. Veřejné zájmy, chráněné 
uvedenými zákony v působnosti Krajského úřadu, nejsou návrhem ÚPD dotče-
ny, nebo Krajský úřad není příslušným úřadem k uplatnění stanoviska. 
2. Odbor dopravy 
Krajský úřad Středočeského kraje, odbor dopravy, jako příslušný silniční 
správní úřad uplatňující stanovisko k ÚPD z hlediska řešení silnic II. a III. 
třídy podle § 40 odst. 3 písm. f) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunika-
cích, ve znění pozdějších předpisů, nemá k návrhu ÚP Jenče připomínky. Návrh 
ÚP Jenče neobsahuje řešení silnic II. či III. třídy, proto Odbor dopravy Krajského 
úřadu Středočeského kraje není ve věci dotčeným správním orgánem. 
3. Odbor kultury a památkové péče 
Krajský úřad Středočeského kraje, odbor kultury a památkové péče, není pří-
slušný k uplatnění stanoviska k předloženému návrhu ÚP Jenče. Příslušným 
správním orgánem státní památkové péče k uplatnění stanoviska k ÚPD je obec 
s rozšířenou působností. 

 
 
 
Vzato na vědomí. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vzato na vědomí. 
Z hlediska řešení místních a účelových komunikací 
je příslušným dotčeným orgánem Městský úřad 
Černošice, odbor stavební úřad, oddělení dopravy 
a správy komunikací – jeho stanovisko nebylo 
uplatněno – viz poř. č. 6 tohoto vyhodnocení. 
 
Vzato na vědomí. 
Stanovisko příslušného orgánu státní památkové 
péče, Městského úřadu Černošice, odboru stavební 
úřad, úsek stavební úřad, památková péče, nebylo 
uplatněno – viz poř. č. 7 tohoto vyhodnocení. 

5a Krajský úřad Středočeského kraje, 
odbor životního prostředí 
a zemědělství, 
Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 

079937/2020/KUSK 
ze dne 10. 6. 2020, 
Ing. Jan Šefl 

Návrh ÚP Jenče – prodloužení lhůty pro uplatnění stanoviska podle § 50 
odst. 5 stavebního zákona 
Dne 26. 5. 2020 Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí 
a zemědělství, obdržel v souladu s ustanovením § 50 odst. 5 stavebního zákona 
podklady pro vydání stanoviska k vyhodnocení vlivů ÚP Jeneč na životní pro-
středí (dále jen Stanovisko SEA) podle ust. § 10g zákona č. 100/2001 Sb., o po-
suzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů 
(zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen zákon). 
Zdejší odbor jako příslušný úřad pro posuzování vlivů na životní prostředí podle 
§ 20 písm. b) a § 22 písm. d) zákona Vám předkládá následující závažné důvo-
dy pro prodloužení lhůty k uplatnění Stanoviska SEA podle § 50 odst. 5 staveb-
ního zákona o 30 dnů, tj. do 25. 7. 2020 včetně: 
– prostudování stanovisek a připomínek veřejnosti uplatněných ke SJ, 

Pořizovatel postup orgánu posuzování vlivů na život-
ní prostředí akceptoval, a toto mu sdělil e-mailem 
dne 11. 6. 2020. 
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– prostudování návrhu ÚP a vyhodnocení vlivů ÚP na životní prostředí s ohle-
dem na uplatněná stanoviska a připomínky. 

Příslušný úřad vydá Stanovisko SEA podle § 10g zákona do 25. 7. 2020 
včetně v souladu s ustanovení § 50 odst. 5 stavebního zákona. 
Zároveň Vás žádá o vyrozumění, zda tento postup akceptujete (lze zaslat na e-
mail: sefl@kr-s.cz).s 

5b Krajský úřad Středočeského kraje, 
odbor životního prostředí 
a zemědělství, 
Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 

072586/2020/KUSK 
ze dne 16. 7. 2020, 
Ing. Jan Šefl 

STANOVISKO K POSOUZENÍ VLIVŮ PROVÁDĚNÍ ÚP NA ŽIVOTNÍ 
PROSTŘEDÍ 

podle § 10g zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o 
změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní 
prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) 

STANOVISKO 
Na základě předloženého vyhodnocení vlivů na životní prostředí (SEA) a vyjád-
ření k němu uplatněných 

vydává 
Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako 
příslušný úřad podle ust. § 20 písm. b) a § 22 písm. d) zákona, v souladu s § 10g 
zákona, z hlediska přijatelnosti vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví 

souhlasné stanovisko 
k posouzení vlivů provádění ÚP Jenče na životní prostředí. 

V rámci navazujícího stupně řešení ÚP a navazujících samostatných správních 
řízení bude kromě níže uvedených podmínek a doporučení v plném rozsahu za-
jištěn systém limitů a regulativů, vyplývajících z obecně závazných zvláštních 
právních předpisů. 
Na základě stanovisek a připomínek uplatněných k návrhu ÚP Jenče Krajský 
úřad požaduje do regulativů využití ploch pro bydlení stanovit podmínku 
„V rámci územních řízení staveb pro bydlení bude nutné prokázat splnění hygi-
enických limitů dle nařízení vlády č. 272/2011 Sb. Území obce Jeneč je zatíže-
no hlukem z provozu letiště Praha a stávajících frekventovaných komunikací, či 
budoucích přeložek.“. 
 
 
 
 
 
 
 
„Při umisťování liniové stavby WD6 je třeba zohlednit navrženou obytnou zá-
stavbu na ploše Z13 a zpracovat hlukovou studii s vyhodnocením akustické zá-
těže z této komunikace.“. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vzato na vědomí. 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
Z důvodu možného zatížení zastavitelných ploch 
umožňující stavby pro bydlení hlukem z provozu le-
tiště Praha a stávajících frekventovaných komuni-
kací nebo budoucích přeložek, budou tyto plochy 
zařazeny do ploch podmíněně přípustného využití 
pro bydlení s podmínkou prokázání splnění hluko-
vých hygienických limitů dle nařízení vlády č. 272/ 
/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účin-
ky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů – 
viz Pokyny (bod SJ*2). 
Akceptováno. 
Při umísťování liniové stavby VPS WD6 „Komuni-
kace propojující silnice II/201 a III/0066 v trase 
podél východní hrany areálu ŘLP“ návrhu ÚP Jen-
če v zastavitelné ploše bez označení s využitím plo-
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Zároveň Krajský úřad upozorňuje na ustanovení § 10g odst. 4 zákona, podle 
kterého je schvalující orgán povinen zohlednit požadavky a podmínky vyplý-
vající ze stanoviska ke koncepci, popřípadě pokud toto stanovisko požadavky 
a podmínky obsahuje a do koncepce nejsou zahrnuty nebo jsou zahrnuty jen 
z části, je schvalující orgán povinen svůj postup odůvodnit. Schválenou koncepci 
je povinen zveřejnit. Dále je schvalující orgán povinen zajistit sledování a roz-
bor vlivů schválené koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví v souladu 
s § 10h zákona. 
Toto stanovisko není závazným stanoviskem ani rozhodnutím vydaným ve 
správním řízení a nelze se proti němu odvolat. 

chy dopravní infrastruktury – silniční (DS-návrh), 
prokázat splnění hlukových hygienických limitů vůči 
zastavitelné ploše Z13 s využitím plochy bydlení (B-
návrh) – viz Pokyny (bod SJ*3). 
Vzato na vědomí. 
Upozornění krajského úřadu jako orgánu posuzo-
vání vlivů na životní prostředí bude respektováno 
při vydání ÚP Jenče. 

6 Městský úřad Černošice, 
odbor stavební úřad, 
odd. dopravy a správy komunikací, 
Podskalská 1290/19, 120 00 Praha 2 

Oznámení o místě a době konání společného jednání o návrhu ÚP Jenče a VVURÚ návrhu ÚP Jenče podle § 50 odst. 2 stavebního zákona 
bylo doručeno dne 19. prosince 2019 (doručenka uložena u pořizovatele). 

Stanovisko nebylo ve stanovené lhůtě do 13. února 2020, ani po ní, uplatněno. 

7 Městský úřad Černošice, 
odbor stavební úřad, 
úsek stavební úřad, památková péče, 
Podskalská 1290/19, 120 00 Praha 2 

Oznámení o místě a době konání společného jednání o návrhu ÚP Jenče a VVURÚ návrhu ÚP Jenče podle § 50 odst. 2 stavebního zákona 
bylo doručeno dne 19. prosince 2019 (doručenka uložena u pořizovatele). 

Stanovisko nebylo ve stanovené lhůtě do 13. února 2020, ani po ní, uplatněno. 

8 Městský úřad Černošice, 
odbor životního prostředí, 
Podskalská 1290/19, 120 00 Praha 2 

MUCE 11957/2020 
OŽP/Hru 
ze dne 13. 2. 2020, 
Ing. Tereza Hrubá 

Městský úřad Černošice, odbor životního prostředí, uplatňuje podle § 50 
odst. 2 stavebního zákona ke SJ o návrhu ÚP Jenče následující stanovisko: 
Vodoprávní úřad (zákon č. 254/2001 Sb., vodní zákon, ve znění pozdějších 
předpisů): 
Vodoprávní úřad nemá k návrhu ÚP Jenče pro SJ připomínky. 

Vyřizuje: Ing. Zelinková 
Orgán ochrany přírody (zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a kraji-
ny, ve znění pozdějších předpisů): 
Orgán ochrany přírody doporučuje stanovit etapizaci rozvoje území ve vzta-
hu k realizaci prvků ÚSES a dalším vegetačním prvků (doprovod cest) tak, aby 
výstavba a zábor půdy pro zástavbu byla průběžně kompenzována obnovou kra-
jiny ve smyslu obnovy její přirozenosti. 

Vyřizuje: Ing. Hrubá 
Orgán ochrany ovzduší (zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění 
pozdějších předpisů): 
V souladu s § 11 odst. 2 písm. a) zák. č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve 
znění pozdějších předpisů, stanovisko k ÚP a RP obce v průběhu jeho pořizo-
vání vydává krajský úřad, v tomto případě Krajský úřad Středočeského kraje. 

Vyřizuje: Příhodové 

 
 
 
 
Vzato na vědomí. 
 
 
 
Vzato na vědomí. 
Návrhem ÚP Jenče je etapizace stanovena a je vá-
zána na splnění věcných i časových podmínek. Vá-
zat etapizaci na realizaci prvků ÚSES není spatřo-
váno jako účelné a exaktně posuzovatelné. 
 
 
Vzato na vědomí. 
Stanovisko příslušného orgánu ochrany ovzduší, 
Krajského úřadu Středočeského kraje, odboru život-
ního prostředí a zemědělství, čj. 165937/2019/KUSK 
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Orgán veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství (zákon č. 185/ 
/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů): 
Orgán odpadového hospodářství nemá k návrhu zadání ÚP Jenče připomínky. 

Vyřizuje: Ing. Jansa 
Orgán ochrany ZPF (zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF, ve znění poz-
dějších předpisů): 
Dle ust. § 17a písm. a) zákona je k vydání stanoviska k ÚPD příslušný Kraj-
ský úřad Středočeského kraje, který je též dle § 18 odst. 5 zákona dotčeným 
orgánem v ostatních věcech souvisejících s ÚPD. 

Vyřizuje: Ing. Vyskočil 
 
 

Orgán státní správy lesů (zákon č. 289/1995 Sb., o lesích, ve znění pozděj-
ších předpisů): 
Orgán státní správy lesů nemá k návrhu ÚP Jenče pro SJ připomínky. 

Vyřizuje: Ing. Mihal 

ze dne 11. 2. 2020, je uvedeno pod poř. č. 4 tohoto 
vyhodnocení. 
 
 
Vzato na vědomí. 
 
 
 
Vzato na vědomí. 
Stanovisko příslušného orgánu ochrany ZPF, Kraj-
ského úřadu Středočeského kraje, odboru život-ního 
prostředí a zemědělství, čj. 165937/2019/KUSK ze 
dne 11. 2. 2020, je uvedeno pod poř. č. 4 tohoto vy-
hodnocení. 
 
 
Vzato na vědomí. 

9a Ministerstvo dopravy, 
odbor infrastruktury 
a územního plánu, 
nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 
110 15 Praha 1 

89/2020-910-UPR/2 
ze dne 13. 2. 2020, 
Ing. Alena Tesařová 

Ministerstvo dopravy je podle § 17 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení minister-
stev a jiných ústředních orgánů státní správy ČR, ve znění pozdějších předpisů, 
ústředním orgánem a odpovídá za tvorbu státní politiky v oblasti dopravy a v 
rozsahu své působnosti za její uskutečňování. § 22 citovaného zákona dále sta-
novuje, že ministerstva zpracovávají koncepce rozvoje svěřených odvětví. 
Ministerstvo dopravy jako dotčený orgán podle § 40 odst. 2 písm. g) zákona 
č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, podle 
§ 56 písm. d) zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, 
podle § 88 odst. 1 písm. k) a l) zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví, ve 
znění pozdějších předpisů a podle § 4 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské 
plavbě, ve znění pozdějších předpisů, 
k návrhu ÚP Jenče vydává stanovisko podle § 4 odst. 2 písm. b) stavebního 
zákona, obdobně podle § 149 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., ve znění pozděj-
ších předpisů: 
Z hlediska vodní dopravy souhlasíme s projednávaným návrhem ÚP Jenče 
a požadavky neuplatňujeme, jelikož nejsou dotčeny námi sledované zájmy. 
Z hlediska drážní dopravy souhlasíme s projednávaným návrhem ÚP Jenče za 
následujících podmínek: 
1. V textové části odůvodnění požadujeme vypustit bod OD.F.2.1.6. „Železniční 

infrastruktura je nestabilizovaná a naopak plánované změny budou znamenat 
výrazné impulzy pro další rozvoj obce v ostatních sférách. Dokončení moder-
nizace trati Praha – Kladno umožní impuls pro rozvoj bydlení a dokončení 
koncepce rozvoje celé severní části obce. V rámci ÚPO je navrženo rušení 
části úseku tratě č. 120. ÚP tento koncept nepřejímá a ponechává drážní plo-

Závěry pořizovatele jsou uvedeny tak, jak vyplývají 
z dohodovacího jednání konaného dne 23. 9. 2020 
na Ministerstvu dopravy ve věci stanoviska Minis-
terstva dopravy, odboru infrastruktury a územního 
plánu, čj. 89/2020-910-UPR/2 ze dne 13. 2. 2020, 
ke společnému jednání o návrhu ÚP Jenče – viz 
poř. č. 9b tohoto vyhodnocení, a jeho výsledku, 
které sdělilo Ministerstvo dopravy dopisem čj. MD-
4864/2022-910/2 ze dne 9. 2. 2022 – viz poř. č. 9c 
tohoto vyhodnocení. 
 
 
 
 
Vzato na vědomí. 
 
 
 
1. Akceptováno dle dohody s Ministerstvem dopravy. 

Znění odstavce OD.F.2.1.6 textové části odůvod-
nění návrhu ÚP Jenče bude za druhou větou, tj. 
za textem: „…koncepce rozvoje celé severní části 
obce.“, ukončen – viz Pokyny (bod SJ*7). 
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chy tratě č. 120 jako stabilizované vzhledem ke studii Kladenský železniční 
diametr (CEDOP, 04/2016), která řeší koncepci drážní dopravy v oblasti 
včetně letiště Ruzyně a počítá s provozem na trati č. 120.“. 

Z hlediska dopravy na pozemních komunikacích, námi sledovaných dálnic a sil-
nic I. třídy souhlasíme s projednávaným návrhem ÚP Jenče za následujících 
podmínek: 
2. Požadujeme stávající dálnici D6 ve výkresové části ÚP vymezit jako stávající 

plochu dopravní infrastruktury – silniční, tedy včetně silničního tělesa v ce-
lém rozsahu (včetně násypů, zářezů). 
 
 
 

3. Silniční těleso, které je z části vymezené jako funkční využití pro zeleň 
ochranná a izolační, požadujeme v grafických přílohách ÚP vyznačit jako 
funkční využití plochy dopravní infrastruktury – silniční DS pro dálnici D6 
v rozsahu celého dálničního tělesa. 
 
 
 
 
 
 

4. Požadujeme dle § 30 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, 
v koordinačním výkrese zvětšit vymezení silničního ochranného pásma u vět-
ve dálniční křižovatky na 100 m od osy větve mimoúrovňové křižovatky (dá-
le jen „MÚK“). 
 
 
 

Z hlediska letecké dopravy souhlasíme s projednávaným návrhem ÚP Jenče za 
následujících podmínek: 
5. Požadujeme do textové i grafické části ÚP doplnit ochranné pásmo (dále jen 

„OP“) se zákazem laserových zařízení – sektor A letiště Praha/Ruzyně. 
 
 
 
 

Z hlediska letecké dopravy nesouhlasíme s projednávaným návrhem ÚP Jenče: 
6. Nesouhlasíme s nově navrženým funkčním využitím pro bydlení u ploch Z4, 

Z14, Z1, Z12, Z3 a Z13. 
 
 

 
 
 
 
 
 

2. Akceptováno dle dohody s Ministerstvem dopravy. 
Stávající dálnice D6, tedy silniční těleso v celém 
rozsahu, včetně násypů a zářezů, bude ve výkre-
sech návrhu ÚP Jenče vymezena jako stabilizo-
vané území plochy dopravní infrastruktury – sil-
niční (DS-stav) – viz Pokyny (bod SJ*8). 

3. Akceptováno dle dohody s Ministerstvem dopravy. 
Území podél dálnice D6, vymezené v návrhu ÚP 
Jenče jako plochy zeleně – ochranné a izolační 
(ZO-stav), bude ve výkresech návrhu ÚP Jenče 
vymezeno jako plocha dopravní infrastruktury – 
silniční (DS-stav) pro dálnici D6 v rozsahu celé-
ho dálničního tělesa. Plocha zeleně – izolační 
a ochranné (ZO-stav) bude vymezena mimo dál-
niční těleso. Zeleň nesmí být vysazována v dálnič-
ním tělese v rozporu s ČSN – viz Pokyny (SJ*9). 

4. Akceptováno dle dohody s Ministerstvem dopravy. 
Silniční ochranná pásma u větví dálniční křižovat-
ky budou ve výkrese č. OD1 „Koordinačním vý-
krese“ grafické části odůvodnění návrhu ÚP Jen-
če zvětšena na 100 m od osy větve mimoúrovňové 
křižovatky, jelikož větve mimoúrovňových křižo-
vatek jsou součástí dálnice – viz Pokyny (SJ*10). 
 
 

5. Akceptováno dle dohody s Ministerstvem dopravy. 
V textové a grafické části odůvodnění návrhu ÚP 
Jenče bude zapracováno a vyznačeno ochranné 
pásmo se zákazem laserových zařízení – sektor A 
veřejného mezinárodního letiště Praha/Ruzyně – 
viz Pokyny (bod SJ*11). 
 

6. Akceptováno dle dohody s Ministerstvem dopravy. 
U zastavitelných ploch Z1+Z12 a Z4+Z14 návrhu 
ÚP Jenče bude změněno využití z plochy bydlení 
(B-návrh) na plochy občanského vybavení – ko-
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Odůvodnění: 
Ad Drážní doprava) 
Ad1) Aktuálně probíhá příprava VPS „Modernizace trati Praha-Ruzyně (mimo) 
– Kladno (mimo)“. Je zpracovaná dokumentace pro územní rozhodnutí a požá-
dáno o vydání územního rozhodnutí. Pro tento záměr je v ZÚR Středočeského 
kraje vymezen koridor D209. Tento záměr požadujeme respektovat v plném 
rozsahu. V odůvodnění v bodě OD.F.2.1.6. je zmiňovaná studie „Kladenský že-
lezniční diametr“. Tato studie není schváleným dokumentem rozvoje železniční 
infrastruktury a není v souladu s výše uvedenou připravovanou stavbou „Mo-
dernizace trati Praha-Ruzyně (mimo) – Kladno (mimo)“. V rámci projednané 
dokumentace pro územní rozhodnutí se počítá s opuštěním úseku trati Jeneč – 
Jeneček. Tento záměr byl opakovaně prověřován a je v souladu se schválenou 
Studií proveditelnosti železničního spojení Prahy, letiště Ruzyně a Kladna (va-
rianta R1 spěš). 
Ad Doprava na pozemních komunikacích, námi sledovaných dálnic a silnic 
I. třídy dopravy) 
Ad2) Okrajem řešeného území prochází stávající dálnice D6, kterou požaduje-
me ve výkresové části vymezit v souladu s textovou částí návrhu ÚP jako stáva-
jící plochu dopravní infrastruktury – silniční, tedy včetně silničního tělesa v ce-
lém rozsahu (včetně násypů, zářezů). 
Ad3) Silniční těleso, které je v předloženém návrhu ÚP z části vymezené pro 
funkční využití zeleň ochranná a izolační, je nedílnou součástí dálnice, proto 
požadujeme v grafických přílohách ÚP vyznačit jako plochu DS pro dálnici D6 
v rozsahu celého dálničního tělesa. Izolační a ochranná zeleň může být vymeze-
na mimo dálniční těleso. Zeleň nesmí být vysazována v dálničním tělese v roz-
poru s ČSN. 
Ad4) Dle § 30 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, je silniční 
ochranné pásmo prostor vymezený 100 m od osy přilehlého jízdního pásu dálni-
ce anebo od osy větve její křižovatky. Křižovatkové větve jsou součástí dálnice, 
proto musí být ochranné pásmo vymezeno stejně. V souladu s ustanovením uve-
deného zákona požadujeme v koordinačním výkrese zvětšit vymezení silničního 
ochranného pásma u větve dálniční křižovatky na 100 m od osy větve MÚK. 
Ad Letecká doprava) 

merční zařízení malá a střední (OM-návrh) a bu-
dou vypuštěny z požadavku vydání RP. V rámci 
stanoveného pořadí změn v území (etapizace) ná-
vrhu ÚP Jenče budou zastavitelné plochy Z1+Z12 
a Z4+Z14 zařazeny do 2. etapy, tj. k výstavbě 
nejdříve v roce 2040. Regulativy plochy občan-
ského vybavení – komerční zařízení malá a střed-
ní (OM) bude vyloučeno bydlení – viz Pokyny 
(bod SJ*12). 
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Ad5) Řešené území se nachází v OP veřejného mezinárodního letiště Praha/Ru-
zyně, a to konkrétně v OP se zákazem staveb, v OP s výškovým omezením sta-
veb, v OP proti nebezpečným a klamavým světlům, v OP s omezením staveb 
vzdušných vedení VN a VVN, v ornitologických OP a v OP se zákazem lasero-
vých zařízení – sektor A. Dále řešené území zasahuje do ochranného hlukového 
pásma – zóna A letiště Praha/Ruzyně. Vzhledem k tomu, že textová ani grafická 
část OP se zákazem laserových zařízení – sektor A neuvádí je ve výroku stano-
viska uplatněna předmětná podmínka. 
Ad6) Městský úřad v Hostivici vydal dne 23. 7. 2006 pod čj. SÚ-3105/03-Ga 
územní rozhodnutí o ochranném pásmu pro mezinárodní letiště Praha Ruzyně 
na pozemcích k. ú. Jeneč u Prahy. Tímto rozhodnutím je vymezeno ochranné 
hlukové pásmo a jsou stanoveny i podmínky pro režim nové výstavby. Navrže-
né plochy pro bydlení Z4 a Z14 se nachází v zóně B a navržené plochy pro byd-
lení Z1, Z12, Z3, Z13 se nacházejí v zóně A platného ochranného hlukového 
pásma a mají za povinnost i s ohledem na § 77 zákona č. 258/2000 Sb., o ochran-
ně veřejného zdraví, zajistit hlukové limity ve stavbách určených pro bydlení. 
Z hlediska pronikání hluku střešními plochami, je využití ploch s funkčním vy-
užitím pro bydlení v podstatě nemožné. ÚP by neměl umožnit realizaci v mís-
tech, kde není možné hygienických limitů dosáhnout. Plochy Z1 a Z12 mohou 
ztížit či znemožnit realizaci paralelní dráhy a vyhlášení jejího ochranného 
pásma, proto je uplatněna předmětná podmínka. 

9b Dohoda z jednání konaného dne 
23. 9. 2020 od 10:00 hodin v budově 
Ministerstva dopravy, nábřeží Ludví-
ka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1, 
ve věci stanoviska Ministerstva do-
pravy, odboru infrastruktury a územ-
ního plánu, čj. 89/2020-910-UPR/2 ze 
dne 13. 2. 2020, uplatněného ke spo-
lečnému jednání o návrhu ÚP Jenče 

Přítomni za 
OÚ Jeneč: 
Burgr, Vich Ladislav, 
Vich Lukáš; 
Ministerstvo dopravy: 
Soukupová (PC online), 
Tesařová; 
Ředitelství silnic 
a dálnic: 
Fléglová 

Dohoda 
Obec Jeneč – návrh územního plánu 
Na jednání konaném dne 23. 9. 2020 bylo dohodnuto toto: 
Z hlediska drážní dopravy: 
Bod 1) V textové části odůvodnění, budou vypuštěny v textu bod OD.F.2.1.6. 
„Železniční infrastruktura je nestabilizovaná, a naopak plánované změny budou 
znamenat výrazné impulzy pro další rozvoj obce v ostatních sférách. Dokončení 
modernizace trati Praha – Kladno umožní impuls pro rozvoj bydlení a dokonče-
ní koncepce rozvoje celé severní části obce. V rámci ÚPO je navrženo rušení 
části úseku tratě č. 120. ÚP tento koncept nepřejímá a ponechává drážní plochy 
tratě č. 120 jako stabilizované vzhledem ke studii Kladenský železniční diametr 
(CEDOP, 04/2016), která řeší koncepci drážní dopravy v oblasti včetně letiště 
Ruzyně a počítá s provozem na trati č. 120.“ dvě poslední věty. 
Celý text bude tedy znít takto: „Železniční infrastruktura je nestabilizovaná, 
a naopak plánované změny budou znamenat výrazné impulzy pro další rozvoj 
obce v ostatních sférách. Dokončení modernizace trati Praha – Kladno umožní 
impuls pro rozvoj bydlení a dokončení koncepce rozvoje celé severní části obce.“. 
Z hlediska dopravy na pozemních komunikacích, námi sledovaných dálnic 
a silnic I. třídy: 
Bod 2) Stávající dálnice D6 bude ve výkresové části ÚP vymezena jako stávají-
cí plocha dopravní infrastruktury – silniční, tedy včetně silničního tělesa v ce-

Závěry pořizovatele, vyplývající z výsledku doho-
dovacího jednání a uvedené v Dohodě ze dne 23. 9. 
2020, jsou zapracovány do závěrů pořizovatele 
uvedených u stanoviska Ministerstva dopravy pod 
poř. č. 9a tohoto vyhodnocení. 
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lém rozsahu (včetně násypů, zářezů). 
Bod 3) Plochy podél dálnice D6 vymezené jako zeleň ochranná a izolační, bu-
dou v grafických přílohách ÚP vyznačeny jako plochy dopravní infrastruktury – 
silniční DS pro dálnici D6 v rozsahu celého dálničního tělesa. Izolační a ochranná 
zeleň bude vymezena mimo dálniční těleso. Zeleň nesmí být vysazována v dál-
ničním tělese v rozporu s ČSN. 
Bod 4) Silniční ochranná pásma u větví dálniční křižovatky budou v koordinač-
ním výkrese zvětšena na 100 m od osy větve mimoúrovňové křižovatky (dále 
jen „MÚK“), jelikož větve mimoúrovňových křižovatek jsou součástí dálnice. 
Bod 5) Upozornění Ministerstva dopravy na zavedenou právní praxi při vydá-
vání stanovisek ke stavbám v ochranném pásmu dálnic. Do 50 m od osy přileh-
lého pásu dálnice nepovoluje stavby trvalého charakteru. Výjimku lze udělit 
pouze v případě, že se jedná o terénní úpravy nebo o stavby pozemních komu-
nikací, zpevněných ploch a technické infrastruktury, a to do vzdálenosti nejblíže 
25 m od osy přilehlého pásu dálnice. 
Z hlediska letecké dopravy: 
Bod 6) Ochranné pásmo se zákazem laserových zařízení – sektor A letiště Pra-
ha/Ruzyně bude do ÚP doplněno. 
Bod 7) Do textové části ÚP budou doplněny úkoly vyplývající z PÚR ČR ve 
znění Aktualizace č. 1., 2. a 3. týkající se letecké dopravy. Nová vzletová a při-
stávací dráha na Letišti Václava Havla je uvedena v PÚR ČR 
Do ploch pro bydlení bude doplněn § 77 zákona č. 258/2000 Sb., o ochranně ve-
řejného zdraví, v platném znění. Týká se zajištění hlukových limitů ve stavbách 
určených pro bydlení přibližujících se k připravovaným dopravním záměrům. 
Bod 8) 
Po opětovném posouzení Ministerstvo dopravy musí trvat na původním nega-
tivním stanovisku. Nadále nesouhlasíme s funkčním využitím ploch Z1 a Z12 
pro bydlení, které se nacházejí přímo pod osou vzletu a přistání plánované a v 
PÚR ČR, a nejen v ní, stabilizované paralelní dráhy Letiště Václava Havla Praha. 
Tyto plochy se nacházejí ve vzdálenost cca 2200 m od prahu plánované paralelní 
RWY. Uvedený záměr není možné rezortem dopravy přemístit nebo jinak upravit, 
aby plochy nebyly zasaženy. Jedná se především o bezpečnost budoucího záměru 
plánované paralelní RWY a také o zdraví a bezpečnosti obyvatel. 
Dále nesouhlasíme s funkčním využitím ploch Z4 a Z14 určených pro bydlení, 
které se nacházejí v těsné blízkosti osy vzletu a přistání stávající vzletové a přistá-
vací dráhy Letiště Václava Havla Praha, a to ve vzdálenosti cca 1400 – 1600 m od 
prahu dráhy. Přímo nad tímto územím denně vzlétá a přistává velké množství 
dopravních letadel a s ohledem na bezpečnost zejména budoucích obyvatel 
těchto lokalit, samozřejmě v případě realizace obytné výstavby dle předložené-
ho návrhu ÚP, je nepřípustné umísťovat obytnou zástavbu. Oblast ve vzdálenos-
ti cca 5 km od prahu dráhy je nekritičtější z hlediska pravděpodobnosti vzniku 
letecké nehody při nestandardním průběhu vzletu nebo přistání, kdy může hrozit 
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pád letadla do potenciálně obydlené oblasti. 
Výše uvedené negativní stanovisko je dále opřeno zejména o úkoly vyplývající 
z USNESENÍ VLÁDY ČR ze dne 7. července 2016 č. 613, kterým byla schvá-
lena Koncepce letecké dopravy pro období let 2016 až 2020, kde vláda ČR mi-
mo jiné ukládá členům vlády a vedoucím ostatních ústředních orgánů státní 
správy zabezpečovat cíle a principy Koncepce. Dále doporučuje hejtmanům, 
primátoru hl. m. Prahy a primátorům statutárních měst vycházet při zpracování 
vlastních dopravních koncepcí ze zásad Koncepce. Jedním z opatření Koncepce 
je úkol ve spolupráci s kraji a obcemi řešit nežádoucí přibližování nové obytné 
zástavby k letištní infrastruktuře (letištím). 

9c Ministerstvo dopravy, 
odbor infrastruktury 
a územního plánu, 
nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 
110 15 Praha 1 

MD-4864/2022-910/2 
ze dne 9. 2. 2022, 
Ing. Alena Tesařová 

Dohoda k návrhu ÚP Jenče 
Dopisem čj.: 2022/015/Vi ze dne 14. 1. 2022 jste nám zaslali žádost o dokonče-
ní dohodovacího jednání k návrhu ÚP Jenče. 
Dopisem čj. 89/2020-910-UPR/2 ze dne 13. 2. 2020 Ministerstvo dopravy 
uplatnilo stanovisko k návrhu ÚP Jenče, ve kterém z hlediska drážní a silniční 
dopravy souhlasilo za podmínek a z hlediska letecké dopravy nesouhlasilo s ná-
vrhem ÚP. 
Dne 23. 9. 2020 se uskutečnilo dohodovací jednání, na kterém byla učiněna 
dohoda ve všech bodech, uplatněných ve stanovisku Ministerstva dopravy 
čj. 89/2020-910-UPR/2 ze dne 13. 2. 2020, z hlediska drážní a silniční dopravy. 
Z hlediska letecké dopravy dohoda učiněna nebyla, jelikož Ministerstvo dopra-
vy opětovně nesouhlasilo s funkčním využitím ploch Z1 a Z12 pro bydlení, na-
cházejících se přímo pod osou vzletu a přistání plánované paralelní dráhy Letiš-
tě Václava Havla Praha a s funkčním využitím ploch Z4 a Z14 pro bydlení, na-
cházejících se v těsné blízkosti osy vzletu a přistání stávající vzletové a přistá-
vací dráhy Letiště Václava Havla Praha. 
Dopisem čj.: 2022/015/Vi ze dne 14. 1. 2022 pořizovatel sděluje Ministerstvu 
dopravy, že k bodu 8) dohodovacího jednání z hlediska letecké dopravy bude 
vyhověno takto: 
1. U zastavitelných ploch Z1+Z12 a Z4+Z14 návrhu ÚP Jenče bude změněno 

využití z plochy bydlení (B-návrh) na plochy občanského vybavení – ko-
merční zařízení malá a střední (OM-návrh). 

2. V rámci stanoveného pořadí změn v území (etapizace) návrhu ÚP Jenče bu-
dou zastavitelné plochy Z1+Z12 a Z4+Z14 zařazeny do 2. etapy, tj. k výstav-
bě nejdříve v roce 2040. 

3. Regulativy plochy občanského vybavení – komerční zařízení malá a střední 
(OM) bude vyloučeno bydlení. 

Požadavku resortu dopravy bylo dle výše uvedeného vyhověno, proto Minister-
stvo dopravy s návrhem ÚP Jenče souhlasí. Považujte tímto návrh ÚP Jenče 
s Ministerstvem dopravy za dohodnutý. 

Závěry pořizovatele, vyplývající z dohody k návrhu 
ÚP Jenče s Ministerstvem dopravy, uvedené v do-
pise čj. MD-4864/2022-910/2 ze dne 9. 2. 2022, 
jsou zapracovány do závěrů pořizovatele uvedených 
u stanoviska Ministerstva dopravy pod poř. č. 9a 
tohoto vyhodnocení. 
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10 Ministerstvo obrany, 
sekce nakládání s majetkem, 
odbor ochrany územních zájmů 
a státního odborného dozoru, 
Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6 

113245/2020-1150-OÚZ-
PHA 
ze dne 10. 2. 2020, 
Jaroslav Janoušek 

Ministerstvo obrany (dále jen „MO“), jehož jménem, na základě pověření mi-
nistra obrany čj. 2613/2014-1140 ze dne 5. ledna 2015, jednám, posoudilo ná-
vrh ÚP Jenče a ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb., o ma-
jetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozděj-
ších předpisů, na základě ustanovení § 6 odst. 1 písm. h) zákona č. 222/1999 
Sb., o zajišťování obrany ČR, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 
o zajišťování obrany ČR“), a zmocněním v § 175 odst. 1 stavebního zákona a v 
souladu s Rozkazem ministra obrany č. 39/2011 – Zabezpečení výkonu působ-
nosti MO ve věcech územního plánování a stavebního řádu, v platném znění, ve 
smyslu § 50 odst. 2 stavebního zákona a dle § 4 odst. 2 písm. b) stavebního 
zákona 

vydává 
stanovisko, jehož obsah je závazný pro opatření obecné povahy dle staveb-
ního zákona, ve kterém ve veřejném zájmu důrazně žádá o zapracování li-
mitů a zájmů MO do návrhu územně plánovací dokumentace před veřej-

ným projednáním. 
Do správního území obce zasahuje vymezené území Ministerstva obrany: 
– jev 102a (Ochranná pásma leteckých zabezpečovacích zařízení Minister-

stva obrany), 
které je nutno respektovat podle ustanovení § 175 odst. 1 stavebního zákona. 
V tomto území lze umístit a povolit níže uvedené stavby jen na základě zá-
vazného stanoviska Ministerstva obrany. 
Jedná se o výstavbu (včetně rekonstrukce a přestavby): 
– větrných elektráren 
– výškových staveb 
– venkovního vedení VVN a VN 
– základnových stanic mobilních operátorů 
V tomto vymezeném území může být výstavba větrných elektráren, výško-
vých staveb nad 30 m nad terénem a staveb tvořících dominanty v terénu výš-
kově omezena nebo zakázána. 

Ministerstvo obrany požaduje respektovat výše uvedené vymezené území 
a zapracovat do textové části návrhu ÚP do Odůvodnění, kapitoly Zvláštní 
zájmy MO a do grafické části – koordinačního výkresu. 
Odůvodnění: 
MO v souladu se zmocněním v § 6 odst. 1 písm. h) zákona o zajišťování obrany 
ČR a zmocněním v § 175 odst. 1 stavebního zákona provedlo po obdržení 
oznámení pořizovatele ÚPD vyhodnocení výše uvedeného návrhu z pozice do-
tčeného orgánu. 
Uvedená vymezená území MO tvoří neopomenutelné limity v území nadregio-
nálního významu a jejich respektování a zapracování do ÚPD je požadováno ve 
veřejném zájmu pro zajištění obrany a bezpečnosti státu. 
Toto stanovisko MO je uplatněno v kontinuitě na vydané vyjádření MO k návrhu 

Akceptováno. 
Textová část odůvodnění a výkres č. D1 „Koordi-
nační výkres“ grafické části odůvodnění návrhu ÚP 
Jenče budou doplněny o specifikaci a vyznačení 
vymezeného území ochranných pásem leteckých za-
bezpečovacích zařízení Ministerstva obrany jako 
limitu využití území – viz Pokyny (bod SJ*13). 
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POŘIZOVATELE 

zadání ÚPD a poskytnuté údaje o území úřadu územního plánování pro zpraco-
vání ÚAP. 
Ministerstvo obrany nemá k předloženému návrhu ÚPD další připomínky za 
předpokladu zapracování výše uvedených požadavků MO do textové i grafické 
části v souladu s tímto stanoviskem. Jedná se o provedení úprav části Odůvod-
nění, které neovlivňují koncepci předložené ÚPD. Veškeré požadavky Minister-
stva obrany ČR jsou uplatněny ve veřejném zájmu na zajištění obrany a bezpeč-
nosti státu a jsou deklarací stávajících strategicky důležitých limitů v území, je-
jichž nerespektování by vedlo k ohrožení funkčnosti speciálních zařízení MO. 

11 Ministerstvo průmyslu a obchodu, 
odbor hornictví, 
Na Františku 1039/32, 
110 15 Praha 1 

MPO 95098/2019 
ze dne 8. 1. 2020, 
Ing. Protiva 

Z hlediska působnosti Ministerstva průmyslu a obchodu ve věci využívání 
nerostného bohatství a ve smyslu ustanovení § 15 odst. 2 zákona č. 44/1988 
Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, uplatňujeme k návrhu ÚP Jenče podle ustanovení § 50 odst. 2 sta-
vebního zákona následující stanovisko: 
S návrhem ÚP Jenče souhlasíme. 
Odůvodnění: 
Ve správním území obce se nenacházejí žádné dobývací prostory, ložiska neros-
tů, prognózní zdroje vyhrazených nerostů ani chráněná ložisková území. Z uve-
deného důvodu není nutno v rámci SJ o návrhu ÚP stanovit žádné podmínky 
k ochraně a hospodárnému využití nerostného bohatství. 

––––––––––– 

12 Ministerstvo vnitra ČR, 
odbor správy majetku, 
PO BOX 155/OSM, 140 21 Praha 4 

MV-4560-4/OSM-2020 
ze dne 11. 2. 2020, 
Bc. Jarmila Dzubová 

Ministerstvo vnitra ČR je dotčeným orgánem ve smyslu § 175 odst. 1 stavební 
zákona. 
V souladu s § 50 odst. 2 stavebního zákona Vám sděluji, že se v lokalitě ÚP 
Jenče nenachází území vymezené Ministerstvem vnitra ČR ve smyslu § 175 
odst. 1 stavebního zákona. 
Stanovisko je vydávané za organizační složku Ministerstva vnitra, IČO: 00007064, 
Nad Štolou 3, Praha 7, PSČ 170 34. 

––––––––––– 

13 Ministerstvo zdravotnictví, 
Český inspektorát lázní a zřídel, 
Palackého náměstí 375/4, 
128 01 Praha 2 

Oznámení o místě a době konání společného jednání o návrhu ÚP Jenče a VVURÚ návrhu ÚP Jenče podle § 50 odst. 2 stavebního zákona 
bylo doručeno dne 19. prosince 2019 (doručenka uložena u pořizovatele). 

Stanovisko nebylo ve stanovené lhůtě do 13. února 2020, ani po ní, uplatněno. 

14 Ministerstvo životního prostředí, 
odbor výkonu státní správy I, 
ochrana nerostného bohatství, 
Kodaňská 1441/46, 101 00 Praha 10 

MZP/2020/500/10 
ze dne 10. 2. 2020, 
Mgr. Daniela Bauerová 

Jako dotčený orgán státní správy na úseku ochrany nerostného bohatství ve 
smyslu § 15 zákona č. 44/1988 Sb., zákon o ochraně a využití nerostného bohat-
ství (horní zákon), v platném znění, a § 13 odst. 1 zákona č. 62/1988 Sb., zákon 
o geologických pracích, v platném znění, sdělujeme: 
V území obce Jeneč se nevyskytují limity ve smyslu výše uvedených předpi-
sů. Z tohoto důvodu nemáme proti návrhu ÚP Jenče žádné námitky. 

––––––––––– 
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15 Obvodní báňský úřad pro území 
Hlavního města Prahy a kraje 
Středočeského, 
Kozí 748/4, 110 01 Praha 1 

Oznámení o místě a době konání společného jednání o návrhu ÚP Jenče a VVURÚ návrhu ÚP Jenče podle § 50 odst. 2 stavebního zákona 
bylo doručeno dne 19. prosince 2019 (doručenka uložena u pořizovatele). 

Stanovisko nebylo ve stanovené lhůtě do 13. února 2020, ani po ní, uplatněno. 

16 Státní energetická inspekce, 
Územní inspektorát pro Hl. m. Prahu 
a Středočeský kraj, 
Gorazdova 1969/24, 120 00 Praha 2 

Oznámení o místě a době konání společného jednání o návrhu ÚP Jenče a VVURÚ návrhu ÚP Jenče podle § 50 odst. 2 stavebního zákona 
bylo doručeno dne 19. prosince 2019 (doručenka uložena u pořizovatele). 

Stanovisko nebylo ve stanovené lhůtě do 13. února 2020, ani po ní, uplatněno. 

17 Státní pozemkový úřad, 
Krajský pozemkový úřad 
pro Středočeský kraj a hlavní město 
Praha, pobočka Kladno, 
náměstí 17. listopadu 2840, 
272 01 Kladno 

Oznámení o místě a době konání společného jednání o návrhu ÚP Jenče a VVURÚ návrhu ÚP Jenče podle § 50 odst. 2 stavebního zákona 
bylo doručeno dne 19. prosince 2019 (doručenka uložena u pořizovatele). 

Stanovisko nebylo ve stanovené lhůtě do 13. února 2020, ani po ní, uplatněno. 

18 Státní úřad pro jadernou 
bezpečnost, 
Senovážné náměstí 1589/9, 
110 15 Praha 1 

Oznámení o místě a době konání společného jednání o návrhu ÚP Jenče a VVURÚ návrhu ÚP Jenče podle § 50 odst. 2 stavebního zákona 
bylo doručeno dne 19. prosince 2019 (doručenka uložena u pořizovatele). 

Stanovisko nebylo ve stanovené lhůtě do 13. února 2020, ani po ní, uplatněno. 

Stanovisko krajského úřadu jako nadřízeného orgánu (§ 50 odst. 7 stavebního zákona) – 19 
19 Krajský úřad Středočeského kraje, 

odbor územního plánování 
a stavebního řádu, 
oddělení územního plánování, 
Zborovská 81/11, Praha 5 

034412/2022/KUSK 
ze dne 15. 3. 2022, 
Ing. Helena Kroupová 

Krajský úřad Středočeského kraje, odbor územního plánování a stavebního 
řádu, jako nadřízený správní orgán územního plánování pro obce (dále jen 
„krajský úřad“) podle § 178 správního řádu, příslušný podle § 5 odst. 2 staveb-
ního zákona obdržel žádost o posouzení návrhu ÚP Jenče (dále jen „návrh 
ÚP“), podle § 50 odst. 7 stavebního zákona, kterou dne 8. 3. 2022 podal Obecní 
úřad Jeneč ve spolupráci s firmou PRISVICH, s.r.o. (dále jen „pořizovatel“). 
Předložený návrh ÚP zpracoval Ing. arch. Petr Foglar a kol., autorizace ČKA 
02667, který je oprávněnou osobou dle ustanovení § 158 odst. 1 stavebního zá-
kona. 
Krajský úřad posoudil podle ustanovení § 50 odst. 7 stavebního zákona návrh 
ÚP z hlediska zajištění koordinace využívání území, zejména s ohledem na širší 
územní vztahy a z hlediska souladu s PÚR ČR, se ZÚR Stč. kraje a konstatuje, 
že neshledal žádné rozpory a lze postupovat v dalším řízení o ÚP. 
Krajský úřad upozorňuje pořizovatele na povinnosti následující po vydání ÚP: 
– Opatřit záznamem o účinnosti ÚP všechna jeho pare, a 1 pare včetně dokladů 

o jeho pořízení uložit u obce, pro kterou byl pořízen, a dále jej pak jednotlivě 
poskytnout příslušnému stavebnímu úřadu, úřadu územního plánování a kraj-
skému úřadu, jemuž se uvedená dokumentace poskytuje rovněž v elektronické 
verzi ve strojově čitelném formátu, ve smyslu ustanovení § 165 odst. 1 sta-
vebního zákona. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vzato na vědomí. 
 
 
 
Vzato na vědomí. 
Krajský úřad upozorňuje pořizovatele na úkony, 
které je povinen provést dle stavebního zákona. Ty-
to úkony zajistí pořizovatel v souladu se stavebním 
zákonem a prováděcími předpisy. 
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– Zveřejnit ÚP a údaje o místech, kde je možné do něj a jeho dokladové doku-
mentace nahlížet, způsobem umožňujícím dálkový přístup, a toto oznámit do-
tčeným orgánům neuvedeným v odst. 1 § 165 stavebního zákona, jednotlivě. 

– Pro účely vyhodnocení územně plánovací činnosti zaslat vyplněný registrační 
list (příloha č. 16 vyhlášky č. 500/2006 Sb.) nadřízenému orgánu územního 
plánování. 

Připomínky obce, pro kterou se ÚP pořizuje (§ 50 odst. 2 a 3 stavebního zákona) – 20 
20 Obec Jeneč, 

Lidická 82, 252 61 Jeneč 
Oznámení o místě a době konání společného jednání o návrhu ÚP Jenče a VVURÚ návrhu ÚP Jenče podle § 50 odst. 2 stavebního zákona 

bylo doručeno dne 27. prosince 2019 (doručenka uložena u pořizovatele). 
Připomínky nebyly ve stanovené lhůtě do 13. února 2020, ani po ní, uplatněny. 

Připomínky sousedních obcí (§ 50 odst. 2 stavebního zákona) – 21 až 24 
21 Město Hostivice, 

Husovo náměstí 13, 253 80 Hostivice 
Oznámení o místě a době konání společného jednání o návrhu ÚP Jenče a VVURÚ návrhu ÚP Jenče podle § 50 odst. 2 stavebního zákona 

bylo doručeno dne 20. prosince 2019 (doručenka uložena u pořizovatele). 
Připomínky nebyly ve stanovené lhůtě do 13. února 2020, ani po ní, uplatněny. 

22 Obec Červený Újezd, 
Unhošťská 26, 273 51 Červený Újezd 

Oznámení o místě a době konání společného jednání o návrhu ÚP Jenče a VVURÚ návrhu ÚP Jenče podle § 50 odst. 2 stavebního zákona 
bylo doručeno dne 20. prosince 2019 (doručenka uložena u pořizovatele). 

Připomínky nebyly ve stanovené lhůtě do 13. února 2020, ani po ní, uplatněny. 

23 Obec Dobrovíz, 
Pražská 13, 252 61 Dobrovíz 

Oznámení o místě a době konání společného jednání o návrhu ÚP Jenče a VVURÚ návrhu ÚP Jenče podle § 50 odst. 2 stavebního zákona 
bylo doručeno dne 20. prosince 2019 (doručenka uložena u pořizovatele). 

Připomínky nebyly ve stanovené lhůtě do 13. února 2020, ani po ní, uplatněny. 

24 Obec Hostouň, 
Kladenská 119, 273 53 Hostouň 

Oznámení o místě a době konání společného jednání o návrhu ÚP Jenče a VVURÚ návrhu ÚP Jenče podle § 50 odst. 2 stavebního zákona 
bylo doručeno dne 20. prosince 2019 (doručenka uložena u pořizovatele). 

Připomínky nebyly ve stanovené lhůtě do 13. února 2020, ani po ní, uplatněny. 

Připomínky oprávněných investorů (§23a a § 50 odst. 3 stavebního zákona) – 25 až 33 
25 České dráhy, a.s., 

IČO 70994226, 
nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 
110 15 Praha 1 

Vyrozumění o místě a době konání společného jednání o návrhu ÚP Jenče a VVURÚ návrhu ÚP Jenče podle § 23a odst. 1 a § 50 odst. 2 stavebního zákona 
bylo doručeno dne 20. prosince 2019 (doručenka uložena u pořizovatele). 

Připomínky nebyly ve stanovené lhůtě do 13. února 2020, ani po ní, uplatněny. 

26 ČEZ Distribuce, a.s., 
IČO 24729035, 
Teplická 874/8, 405 02 Děčín 

Vyrozumění o místě a době konání společného jednání o návrhu ÚP Jenče a VVURÚ návrhu ÚP Jenče podle § 23a odst. 1 a § 50 odst. 2 stavebního zákona 
bylo doručeno dne 20. prosince 2019 (doručenka uložena u pořizovatele). 

Připomínky nebyly ve stanovené lhůtě do 13. února 2020, ani po ní, uplatněny. 
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27 GasNet, s.r.o., 
odbor správy DS-Čechy západ, 
IČO 27295567, 
Klíšská 940/96, Klíše 
400 01 Ústí nad Labem 

5002082788 
ze dne 5. 2. 2020, 
Ing. Eduard Chum; 
zapsáno dne 11. 2. 2020 
pod čj. 107/2020 

Návrh ÚP Jenče 
Obdrželi jsme Vaše oznámení ve věci návrhu ÚP města/obce. 
K tomuto sdělujeme následující stanovisko: 
 
 
 
K návrhu ÚP nemáme žádné námitky. 
Pozn.: Stanovisko vychází ze znalostí současného a budoucího stavu plynáren-
ských sítí GasNet, s.r.o., platných k datu vydání tohoto stanoviska. 

Podání uvozené jako „stanovisko“ bylo pořizovate-
lem vyhodnoceno jako „připomínka“, protože 
oprávnění investoři nemají podle § 23a stavebního 
zákona postavení dotčeného orgánu, který by byl 
oprávněn „stanovisko“ uplatňovat podle § 4 odst. 2 
písm. b) stavebního zákona. 
Připomínka vzata na vědomí. 
Ze strany podatele připomínky se jedná formou sdě-
lení pouze o informace o plynárenských sítí ve 
vlastnictví podatele připomínky. 

28 Krajská správa a údržba silnic 
Středočeského kraje, příspěvková 
organizace, 
IČO 00066001, 
Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5 

Vyrozumění o místě a době konání společného jednání o návrhu ÚP Jenče a VVURÚ návrhu ÚP Jenče podle § 23a odst. 1 a § 50 odst. 2 stavebního zákona 
bylo doručeno dne 20. prosince 2019 (doručenka uložena u pořizovatele). 

Připomínky nebyly ve stanovené lhůtě do 13. února 2020, ani po ní, uplatněny. 

29 Letiště Praha, a. s., 
IČO 28244532, 
K letišti 1019/6, PO BOX 89, 
161 00 Praha 6 

370/20/LP RZI/LP RZN 
ze dne 10. 2. 2020, 
Ing. Miroslav Pivoňka; 
zapsáno dne 12. 2. 2020 
pod čj. 110/2020 

Připomínky k návrhu ÚP Jenče a k VVURÚ 
V souladu s § 50 odst. 3 stavebního zákona zasíláme připomínky k návrhu no-
vého ÚP Jenče a VVURÚ zveřejněného na úřední desce Obecního úřadu Jeneč 
dne 30. 12. 2019. 
1. Městský úřad Hostivice vydal dne 23. 7. 2006 pod čj. SÚ-3105/03-Ga územní 

rozhodnutí o ochranném pásmu pro mezinárodní letiště Praha Ruzyně na po-
zemcích k. ú. Jeneč u Prahy. Tímto rozhodnutím je vymezeno ochranné hlu-
kové pásmo a jsou stanoveny i podmínky pro režim nové výstavby. Navržené 
plochy pro bydlení Z4 a Z14 se nachází v zóně B a navržené plochy pro byd-
lení Z1, Z12, Z3, Z13 se nacházejí v zóně A, navíc Z1 a Z12 budou dotčeny 
ochranným hlukovým pásmem nové pRWY. 
V textové části návrhu ÚP, částí C – Odůvodnění, je podrobně popsán vliv le-
tiště a hluku z letecké dopravy na obec Jeneč. Nově navrhované plochy pro 
bydlení (Z1, Z12, Z3, Z13) se nachází v zóně A platného ochranného hluko-
vého pásma. Plochy Z1 a Z12 budou ovlivněny provozem na plánované para-
lelní dráze RWY 06R/24L a nachází se uvnitř limitní izofony pro návrh no-
vého ochranného hlukového pásma letiště se systémem paralelních drah. 
Požadujeme dodržení podmínek rozhodnutí o ochranném hlukovém pásmu. 
Nesouhlasíme s návrhem tyto plochy zařadit do ploch pro bydlení v no-
vém ÚP, neboť se nejedná o plochy vhodné pro bydlení, protože jsou/bu-
dou zasaženy hlukem z leteckého provozu. 

2. V textové části návrhu ÚP, části A oddíle N, týkajícím se RP a vždy v oddíle 
č. 8 RP, mají být zohledněny vždy – další požadavky vyplývající z ÚAP a ze 
zvláštních právních předpisů (například požadavky na ochranu veřejného 
zdraví, požární ochrany, civilní ochrany, obrany a bezpečnosti státu, ochrany 
ložisek nerostných surovin, geologické stavby území, ochrany před povod-

Připomínka částečně akceptována. 
Problematika zastavitelných ploch pro bydlení Z1, 
Z12, Z3, Z13, Z4 a Z14, vymezených návrhem ÚP 
Jenče, byla řešena na základě nesouhlasného sta-
noviska Ministerstva dopravy, odboru infrastruktu-
ry a ÚP, čj. 89/2020-910-UPR/2 ze dne 13. 2. 2020 
(viz položky pod poř. č. 9a, 9b a 9c tohoto vyhodno-
cení) a to tak, že u zastavitelných ploch Z1, Z12, Z4 
a Z14 návrhu ÚP Jenče bude změněno využití z plo-
chy bydlení (B-návrh) na plochy občanského vyba-
vení – komerční zařízení malá a střední (OM-návrh) 
a budou vypuštěny z požadavku vydání RP. V rámci 
stanoveného pořadí změn v území (etapizace) návr-
hu ÚP Jenče budou zastavitelné plochy Z1, Z12, Z4, 
Z14 zařazeny do 2. etapy, tj. k výstavbě nejdříve 
v roce 2040. Regulativy plochy občanského vybave-
ní – komerční zařízení malá a střední (OM) bude 
vyloučeno bydlení – viz Pokyny (bod SJ*12). 
Zastavitelné plochy Z3 a Z13 zůstanou v návrhu ÚP 
Jenče zachovány, při respektování stanoviska Kraj-
ské hygienické stanice Středočeského kraje, odděle-
ní hygieny obecné a komunální pro okresy Praha-
východ a Praha-západ, čj. KHSSC 67234/2019 ze 
dne 13. 2. 2020 (viz položka pod poř. č. 2 tohoto 
vyhodnocení) tak, že v kapitole F „STANOVENÍ 
PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍL-
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němi a jinými rizikovými přírodními jevy). 
3. Domníváme se, že by v těchto oddílech měla být právě zmíněna obecně 

ochranná pásma, případně obecně právě požadavky z ochranných leteckých 
pásem atd. V příslušných oddílech u RP 2, 3 a 4, se o ochraně zdraví z hledis-
ka případného či již existujícího ochranného hlukového pásma nic nehovoří 
(jedná se o odstavce N.4.8, N.5.8, N.6.8). 

4. Doporučujeme, že by mělo být v těchto ustanoveních oddílů N.5.8 a N.6.8 
doplněno: „Z hlediska ochrany veřejného zdraví budou objekty navrženy tak, 
aby byly dodržovány limity předepsané pro ochranu veřejného zdraví ve stá-
vajících ochranných pásmech.“. 

5. Doporučujeme, že by mělo být v ustanovení oddílu N.4.8 doplněno: „Z hle-
diska ochrany veřejného zdraví budou objekty navrženy tak, aby byly dodržo-
vány limity předepsané pro ochranu veřejného zdraví v předpokládaných 
ochranných pásmech.“. 

6. Ve VVURÚ návrhu ÚP Jenče na udržitelný rozvoj území, části C. Vyhodno-
cení vlivů na skutečnosti zjištěné v ÚAP (str. 110) tabulce Environmentální 
jevy a hodnocení vlivů ÚP na stav a vývoj území podle těchto jevů (hodnoce-
ny jsou změny dané novým ÚP) požadujeme doplnit do seznamu jevů A102a 
Letiště a letecké stavby a jejich ochranná pásma a zájmová území. V ÚAP 
ORP Černošice jsou Ochranná hluková pásma letiště Praha Ruzyně provozo-
vatelem poskytnuta pod jevem č. A114. 

S přihlédnutím k výše uvedenému nesouhlasíme s návrhem ploch pro bydlení 
v novém ÚP. 
Společnost Letiště Praha, a.s. je provozovatelem mezinárodního Letiště Praha 
Ruzyně (Letiště Václava Havla Praha) a je v souladu s § 23a stavebního zákona 
oprávněným investorem. 

NÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ, …“ textové části ná-
vrhu ÚP Jenče budou regulativy všech ploch s roz-
dílným způsobem využití umožňujících stavby pro 
bydlení a vymezených v zóně „A“ ochranného hlu-
kového pásma letiště Praha, stanoveného územním 
rozhodnutím Městského úřadu Hostivice, stavebním 
úřadem, čj. SÚ-3105/03-Ga ze dne 23. 7. 2003, bu-
dou nové stavby pro bydlení podmíněny prokázáním 
splnění hygienických limitů v chráněném vnitřním 
prostoru pro hluk z leteckého z provozu letiště Pra-
ha, stanovených v nařízení vlády č. 272/2011 Sb., 
o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku 
a vibrací, ve znění pozdějších předpisů – viz Pokyny 
(bod SJ*1). 

30 NET4GAS, s.r.o., 
IČO 27260364, 
Na Hřebenech II 1718/8, 
140 21 Praha 4 

11086/19/OVP/Z 
ze dne 3. 2. 2020, 
Mgr. Anna Tkáčová; 
zapsáno dne 6. 2. 2020 
pod čj. 88/2020 

SJ o návrhu ÚP Jenče 
Dotčené sítě: 
Plynárenská zařízení: 
stanice katodové ochrany Pavlov, anodové uzemnění a příslušné kabelové roz-
vody, VTL plynovod nad 40 barů DN 700 
Na základě Vašeho oznámení o konání „SJ o návrhu ÚP Jenče“ ze dne 17. 12. 
2019 čj.: 627/2019 Vám sdělujeme následující: 
1. Do přiložené situace jsme Vám informativně zakreslili trasu stávajících inže-

nýrských sítí ve správě NET4GAS, s.r.o. Digitální data dotčených podzemních 
zařízení NET4GAS, s.r.o. si můžete vyžádat na e-mailové adrese data@net-
4gas.cz. 

2. Ustanovením § 68 odst. 2 písm. c) energetického zákona je pro uvedený stá-
vající plynovod stanoveno ochranné pásmo na 4 m a bezpečnostní pásmo na 
200 m kolmé vzdálenosti od půdorysu plynovodu na obě strany. Ustanovením 
§ 68 odst. 2 písm. g) energetického zákona je ochranné pásmo anodového 
uzemnění a příslušných kabelových rozvodů 1 m, dle TPG 920 25 je ochranná 

Připomínka vzata na vědomí. 
Ze strany podatele připomínky, oprávněného inves-
tora, se jedná pouze o informaci, že „nemá připo-
mínky“. Dle přiložené situace plynárenského zaří-
zení ve správě podatele připomínky bylo pořizovate-
lem ověřeno, že zákres plynárenského zařízení od-
povídá údajům výkresu č. OD1 „Koordinační vý-
kres“ grafické části odůvodnění návrhu ÚP Jenče. 
Na základě upozornění podatele připomínky bude 
zkratka VVTL ponechána, její použití je věcí projek-
tanta návrhu ÚP Jenče, ale popis „velmi vysokotla-
ký plynovod“ bude aktualizován na „vysokotlaký 
plynovod nad 40 barů“ – viz Pokyny (bod SJ*14). 
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vzdálenost anodového uzemnění 100 m na všechny strany. 
3. Na WEB portálu http://portal.qeostore.cz/uap/ jsou pro pořizovatele ÚAP 

k dispozici aktuální údaje o území. V případě, že potřebujete nové přístupové 
údaje, zažádejte si o ně na adrese: data@net4qas.cz. Data na webovém portále 
jsou vždy aktuální. Pasport č. 1 (údaje o území) se stahuje společně s daty. 
Stažením dat pořizovatel ÚAP bere na vědomí, že data použije výhradně pro 
potřeby ÚAP a při zapracování těchto dat do návrhu nové úplné aktualizace 
ÚAP nedojde k jejich změně. 

4. Upozorňujeme, že zkratka VVTL se již nepoužívá, aktuální platný název je 
VTL plynovod nad 40 barů. 

5. Umístění staveb v bezpečnostním pásmu plynových zařízení je dle § 69 záko-
na č. 458/2000 Sb., Energetický zákon, v platném znění, podmíněno předcho-
zím vydáním písemného souhlasu provozovatele. Každý zásah do ochranného 
a bezpečnostního pásma musí být projednán s naším útvarem pro každou plá-
novanou akci jednotlivě. 

6. Umístit stavby v bezpečnostním pásmu plynových zařízeni, lze pouze po 
předchozím písemném souhlasu provozovatele a pouze pokud to technické 
a bezpečnostní podmínky umožňují. 

7. K návrhu ÚP Jenče nemáme připomínky. 
V zájmovém území, které je přílohou tohoto stanoviska, se nacházejí plynáren-
ská zařízení provozovaná společností NET4GAS, s.r.o. 
Upozorňujeme, že na daném území se mohou nacházet plynárenská zařízení ji-
ných vlastníků či správců a zařízení nefunkční/neprovozovaná. 
Přílohy: Trasy stávajících inženýrských sítí ve správě NET4GAS, s.r.o. 

31 Povodí Vltavy, státní podnik, 
IČO 70889953, 
závod Dolní Vltava, 
provozní středisko povrchových 
a podzemních vod, 
Grafická 429/36, 150 21 Praha 5 

PVL-10364/2020/240-Št 
ze dne 10. 2. 2020, 
Ing. Martina Štětinová; 
zapsáno dne 11. 2. 2020 
pod čj. bez 

Návrh ÚP v k. ú. Jeneč – vyjádření správce povodí a oprávněného investora 
k. ú.: Jeneč u Prahy   vodoprávní úřad: Černošice   kraj: Středočeský 
č. h. p.: 1-12-01-0060-0-00   HGR: 6250 
útvar povrchových vod: DVL_0820 Vltava od toku Berounka po ústí do Labe 
útvar podzemních vod: 62500 Proterozoikum a paleozoikum v povodí přítoků 
Vltavy 
Dne 30. 12. 2019 jsme obdrželi návrh ÚP Jenče. 
ÚP vymezuje 14 zastavitelných ploch (Z1-Z14). ÚP Jenče vymezuje zastavitel-
né plochy pro zajištění rozvoje bydlení i produkce. ÚP vymezuje 3 plochy pře-
stavby (P1-P3). ÚP vymezuje dále čtyři plochy, ve kterých je rozhodování 
o území podmíněno vydáním RP (RP1 – RP4). 
Rozvoj obce je situován převážně v plochách převzatých z platného ÚPO. ÚP 
přidává pouze jednu drobnou novou zastavitelnou plochu Z9 o rozloze pouhých 
0,21 ha. Oproti ÚPO naopak ÚP vypouští 8,59 ha rozvojových ploch pro výro-
bu a komerci. Významnou změnu koncepce představuje převedení rozvojových 
ploch v přímé návaznosti na obytné území obce v severní a jižní části území 
z funkčního využití pro komerci na bydlení. 
Navrhovaná zástavba v obci bude připojena na stávající vodovodní síť. Výstavba 

Podání uvozené jako „vyjádření“ bylo pořizovate-
lem vyhodnoceno jako „připomínka“, protože podle 
§ 50 odst. 2 a 3 stavebního zákona nelze, vyjma do-
tčených orgánů státní správy, uplatňovat jiná podá-
ní nežli připomínky. 
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bude koordinována tak, aby byla předřazena výstavba veřejného vodovodu a ve-
řejné kanalizace před výstavbou obytné zástavby a občanského vybavení. 
Nová výstavba 1. i 2. etapy je podmíněna prokázáním dostatečné kapacity 
ČOV. Nová výstavba 2. etapy je podmíněna intenzifikací ČOV. 
Obec Jeneč má vybudovanou ČOV o kapacitě 2500 EO, tzn. 375 m3/den 
a 136 875 m3/rok. Je plánováno rozšíření ČOV na kapacitu 3750 EO, což odpo-
vídá 562,5 m3/den. Po dokončení rozšíření ČOV na 3750 EO bude kapacita 
ČOV dostačující pro obě etapy obytné výstavby a bude poskytovat rezervu cca 
690 EO pro další funkce. 
Obec má oddílnou dešťovou kanalizaci. Dešťové vody jsou odváděny převážně 
do Jenečského potoka, případně jsou vsakovány na plochách jednotlivých po-
zemků. U nové zástavby budou dešťové vody přednostně likvidovány pomocí 
zasakování na vlastním pozemku. 
Jenečský potok má na celém svém průtoku územím obce vymezeno záplavové 
území (Q5, Q20 a Q100). 
A. Povodí Vltavy, státní podnik jako oprávněný investor nemá k návrhu ÚP 

Jenče námitek. 
B. Jako správce povodí, který vykonává správu v dílčím povodí Dolní Vltavy, 

souhlasíme s návrhem ÚP Jenče s následujícími podmínkami: 
1. Napojení na vodovod, splaškovou kanalizaci a ČOV bude projednáno 

s jeho provozovatelem, resp. vlastníkem. 
2. V nových rozvojových plochách bude navržena oddílná kanalizace. Nové 

rozvojové plochy budou navrženy za předpokladu dostatečné kapacity 
obecní ČOV, nebo bude výstavba podmíněna její intenzifikací. 

3. Veškeré záměry týkající se vodních toků nám budou předloženy k vydání 
stanoviska. 

Toto vyjádření správce povodí platí dva roky ode dne jeho vydání. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A. Připomínka vzata na vědomí. 
Námitky ve fázi SJ nelze uplatňovat. 
B. Připomínky vzaty na vědomí. 
Procesní podmínky správce povodí, uvedené pod 
body 1 a 3 připomínky, nelze stanovit návrhem ÚP 
Jenče, tyto podmínky lze uplatňovat pouze u kon-
krétního vodoprávního nebo jiného řízení. Podmín-
ka správce povodí, uvedená pod bodem 2 připomín-
ky, je stanovená již koncepcí návrhu ÚP Jenče, 
článkem 40 Vodní hospodářství kapitoly D.3 „Kon-
cepce technické infrastruktury“ textové části. 

32 Středočeské vodárny a.s., 
IČO 26196620, 
útvar technického vyjadřování, 
U Vodojemu 3085, 272 80 Kladno 

P19710026558 
ze dne 12. 2. 2020, 
Ing. Marie Večeřová; 
zapsáno dne 17. 2. 2020 
pod čj. 133/2020 

Jeneč – návrh ÚP 
ÚP vymezuje zastavitelné plochy pro bydlení na jižním, západním a severním 
okraji kompaktního zastavěného území obce. V severním oblouku kolem obce 
jsou vymezeny výrobní, komerční a dopravní plochy v návaznosti na stávající 
výrobní a skladovací areály a na plochy železnice a dálnici D6. 
Stávající přívodní řad pro obec Jeneč je napojen na přivaděč DN 800 mm VDJ 
Kopanina – VDJ Kladno Kožova Hora. Od napojení je řad veden do stávající 
posilovací čerpací stanice. 
Zásobení obce Jeneč je možné ze směru Kladno – VDJ Kožova hora (457,70 / 
452,50), tak ze směru Praha – VDJ Kopanina (393,00 / 388,00). V současné do-
bě je obec zásobena ze směru VDJ Kopanina. Výstupní hodnoty posilovací čer-
pací stanice jsou nastaveny tak, aby tlakově pokryly bezproblémové zásobení 
celé obce včetně komerční zóny. 
Při zásobení ze směru z Kladna (v případě nutných manipulací na síti) je v ob-
jektu čerpací stanice Hostouň osazen redukční ventil. 

Podání, které má charakter sdělení, vyhodnotil po-
řizovatel jako „připomínku“. 
Připomínka vzata na vědomí. 
Podatel připomínky informuje o stavu jím provozo-
vané vodohospodářské sítě, která je stabilní a způ-
sob zásobování obce zůstane beze změny. Koncepce 
zásobování pitnou vodou je stanovena v odstavci 
„Zásobování vodou“ článku 40 Vodní hospodářství 
kapitoly D.3 „Koncepce technické infrastruktury“ 
textové části návrhu ÚP Jenče tak, že navrhované 
zastavitelné plochy a plochy přestavby budou napo-
jeny na veřejnou vodovodní síť; nové řady budou 
v maximální míře zaokruhovány; objekty na vodo-
vodu budou podzemní. Ochranná pásma vodovodní 
infrastruktury jsou respektována v souladu s § 23 
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Naše společnost je provozovatelem vodovodního přívodního řadu a rozvodné 
vodovodní sítě v obci. Přívodní vodovodní řad a rozvodné řady v obci jsou 
v majetku společnosti Vodárny Kladno Mělník a.s. Místa napojení na stávající 
rozvody dle ÚP je nutné řešit současně s podáním žádosti na možnost napojení 
konkrétní zástavby. 
Kanalizaci v obci naše společnost neprovozuje. 
Při návrhu využití ploch je nutné respektovat ochranné pásmo vodovodních řa-
dů provozovaných naší společností, které je stanoveno Zákonem o vodovodech 
a kanalizacích č. 274/01 Sb., § 23. Toto zařízení představuje břemeno na po-
zemcích a musí zůstat veřejně přístupné. Ochranné pásmo nesmí být zastavěno 
ani osázeno stromy a musí zůstat na veřejně přístupném prostranství pro mož-
nost oprav a údržby. V příloze přikládáme všeobecné podmínky pro kolize, kte-
ré jsou nedílnou součástí vyjádření. 
Aktualizovaná digitální podoba sítí provozovaných naší společností je v souladu 
s ustanovením § 27 a 28 stavebního zákona pravidelně zasílána 1× za 4 roky na 
příslušné stavební úřady. Poslední aktualizace proběhla v roce 2016. 
Polohu sítí v digitální podobě je možné také objednat u útvaru GIS, tel. 312 812 
182, Ing. Josef Kyncl, josef.kyncl@svas.cz. Údaje jsou pouze orientační, musí 
být upřesňovány vytyčením na místě před vlastní parcelací pozemků. 
Vodohospodářské zařízení v dané lokalitě je v působnosti provozovatele vodo-
vodů a kanalizací pro veřejnou potřebu – společnosti Středočeské vodárny, a.s. 
(SV, a.s.) provoz:  
– Provoz Dálkovod – manažer provozu Martin Hartman, tel. 312 812 204, 602 

256 801, fax: 312 812 104, e-mail: martin.hartman@svas.cz 
– Provoz vodovod středisko Kladno II, ul. U Vodojemu 3085, vedoucí střediska 

Marek Holubovský, tel. 312 812 161, 724 596 148, e-mail: marek.holubovsky 
@svas.cz 

Přílohy: Podklady z technické dokumentace GIS 
 Všeobecné podmínky dle textu 

zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanaliza-
cích pro veřejnou potřebu a o změně některých zá-
konů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění 
pozdějších předpisů. Stanovení technických podmí-
nek pro napojení nových stavebních záměrů reali-
zovaných na území obce Jeneč podle návrhu ÚP 
Jenče je mimo jeho podrobnost ve smyslu § 43 odst. 3 
stavebního zákona. 

33 T-Mobile Czech Republic a.s., 
IČO 64949681, 
Tomíčkova 2144/1, 
148 00 Praha 4 

Vyrozumění o místě a době konání společného jednání o návrhu ÚP Jenče a VVURÚ návrhu ÚP Jenče podle § 23a odst. 1 a § 50 odst. 2 stavebního zákona 
bylo doručeno dne 20. prosince 2019 (doručenka uložena u pořizovatele). 

Připomínky nebyly ve stanovené lhůtě do 13. února 2020, ani po ní, uplatněny. 

Připomínky právnických osob a fyzických osob (§ 50 odst. 3 stavebního zákona) – 34 až 51 
34 BraFil a.s., 

IČO 26213991, 
Zahradní 360, 252 61 Jeneč 

ze dne 12. 2. 2020; 
došlo dne 12. 2. 2020 
pod čj. 124/2020 

Připomínky k návrhu ÚP Jenče 
Společnost BraFil a.s., IČ 262 13 991, Zahradní čp. 360, 252 61 Jeneč, je vlast-
níkem pozemků dotčených návrhem ÚP Jenče, zahrnutých do plochy OM Plo-
chy občanského vybavení – komerční zařízení malá a střední s následujícím 
návrhem využitím a podmínkami prostorového uspořádání: 
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poř. 
číslo 

údaje o podateli stanoviska 
(připomínky) 

čj. ze dne, 
vyřizuje úplné znění nebo významná část stanoviska (připomínky) ZÁVĚR A ODŮVODNĚNÍ 

POŘIZOVATELE 

1. Hlavní využití 
a) pozemky staveb a zařízení pro obchod a služby 
b) občanské vybavení – veřejná infrastruktura 
c) nerušící výroba (technologické parky apod.) 
2. Přípustné využití 
a) veřejná prostranství včetně místních komunikací, pěších a cyklistických cest 

a ploch veřejné zeleně, s prvky drobné architektury a mobiliáře 
b) doprovodná zařízení občanského vybavení (stravovací, sociální, zdravotní) 
c) stravovací zařízení 
d) plochy zeleně, vodní plochy 
e) nezbytná související dopravní a technická vybavenost území 
f) stavby pro administrativu 
g) opravny a půjčovny průmyslového zboží 
h) komerční sportovní zařízení 
i) ubytovací zařízení 
j) garáže, parkoviště 
3. Podmíněně přípustné využití 
a) skladování za podmínky prokázání vyloučení zvýšení dopravní zátěže v 

obytných zónách obce (včetně páteřních komunikací II/606 a III/0066) 
b) výstavba v návrhových i stabilizovaných plochách je podmíněna prokázáním 

dostatečné kapacity ČOV resp. napojením na dostatečně kapacitní veřejnou 
kanalizaci a ČOV 

c) služební, správcovské a pohotovostní byty související s provozem staveb ob-
čanské vybavenosti v počtu max. 2 byty na objekt 

4. Nepřípustné využití 
a) veškeré stavby a činnosti neslučitelné a nesouvisející s hlavním a přípustným 

využitím 
b) stavby pro bydlení 
5. Podmínky prostorového uspořádání včetně základních podmínek ochra-
ny krajinného rázu 
a) maximální výšková hladina zástavby: 2 nadzemní podlaží + podkroví, max. 

10,5 m 
b) koeficient zeleně: min. 30 % 
c) koeficient zastavění pozemku: max. 50 % 
d) likvidace dešťových vod bude primárně řešena vsakováním na vlastním po-

zemku, v případě nevhodných hydrogeologických podmínek, napojením na 
dešťovou kanalizaci obce 

e) stání vozidel bude zajištěno dle tabulky (F.3), v rámci stavebního pozemku 
f) v plochách OM, přímo sousedících s plochami bydlení, bude při novostav-

bách zachována, resp. doplněna vzrostlá zeleň na vzájemném rozhraní ploch 
v pásu o šířce min. 5 m 

g) v ploše Z10 bude v rámci projektové přípravy území prokázáno, že umísťo-
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poř. 
číslo 

údaje o podateli stanoviska 
(připomínky) 

čj. ze dne, 
vyřizuje úplné znění nebo významná část stanoviska (připomínky) ZÁVĚR A ODŮVODNĚNÍ 

POŘIZOVATELE 

vání stavby nebudou nevhodně narušovat krajinný ráz a charakter sídla 
Společnost BraFil a.s. IČ 262 13 991, Zahradní č. p. 360, 252 61 Jeneč uplatňu-
je k návrhu ÚP Jenče následující připomínky: 
1. S ohledem na stávající provoz i na plánované budoucí využití pozemků nesou-

hlasíme s možností skladování pouze jako s podmíněně přípustným využitím, 
zvláště s uvedenou podmínkou – prokázání vyloučení zvýšení dopravní zátě-
že v obytných zónách obce (včetně páteřních komunikací II/606 a III/0066) – 
která je v tomto znění v podstatě nesplnitelná. Žádáme o zařazení sklado-
vání do přípustného využití. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Nesouhlasíme u využití plochy Z10 s podmínkou prokázání, že umisťované 
stavby nebudou nevhodně narušovat krajinný ráz a charakter sídla, i s ohle-
dem na skutečnost, že se nám tato podmínka jeví nadbytečnou, z důvodu, že 
posouzení zásahu do krajinného rázu je součástí povolovacího procesu – sta-
novisko dotčeného orgánu (Městský úřad Černošice, odbor životního prostře-
dí). Žádáme o vypuštění podmínky prokázání, že umisťované stavby ne-
budou nevhodně narušovat krajinný ráz a charakter sídla u využití plo-
chy Z10. 
 
 
 
 

3. Podmínka výstavba v návrhových i stabilizovaných plochách je podmíně-
na prokázáním dostatečné kapacity ČOV resp. napojením na dostatečně 
kapacitní veřejnou kanalizaci a ČOV neumožňuje ani dočasné alternativní 
řešení likvidace splaškových. 

 
 
 
1. Připomínka neakceptována. 

V regulativech plochy občanského vybavení – 
komerční zařízení malá a střední (OM) kapitoly 
„STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ 
PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽI-
TÍ…“ textové části návrhu ÚP Jenče je stanoveno 
„skladování“ jako podmíněně přípustné využití, 
a to právě proto, že může zvýšením dopravní zá-
těže dojít k obtěžování nad míru přípustnou ploch 
s obytnou funkcí, a to jak v navazujících plo-
chách, tak i kdekoliv v obci Jeneč, proto musí být 
při povolování využití plochy OM pro skladování 
prokázáno, že nedojde ke zvýšení dopravní zátě-
že, proto skladování nelze zařadit do „přípustné-
ho využití“, kde tuto podmínku nelze pro ochranu 
obytných zón stanovit. 

2. Připomínka neakceptována. 
Zastavitelná plocha Z10 o výměře 3,54 ha je ná-
vrhem ÚP Jenče vymezena na ploše vybíhající na 
600 m daleko do volné krajiny na východ od za-
stavěného území obce Jeneč. U takto konfiguro-
vané zastavitelné plochy s využitím jako plocha 
občanského vybavení – komerční zařízení malá 
a střední (OM-návrh) s max. výškou staveb 10,5 m, 
je nezbytné k její zástavbě přistupovat citlivě, a to 
nejenom při zajištění podmínek staveniště, ale ta-
ké s ohledem na charakter navazujícího sídla 
a krajinný ráz. 

3. Připomínka neakceptována. 
Požadavek je dán koncepcí veřejné infrastruktu-
ry, resp. technické infrastruktury, stanovenou tex-
tovou částí návrhu ÚP Jenče. Umožnit nějaké do-
časné alternativní řešení by mohlo znamenat po-
volení dočasných staveb, a to nelze připustit. Od 
ploch ve vlastnictví podatele připomínky je obec-
ní ČOV Jeneč vzdálená 250 m, proto není nutné 
měnit regulativy s cílem provizorní řešení. 
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poř. 
číslo 

údaje o podateli stanoviska 
(připomínky) 

čj. ze dne, 
vyřizuje úplné znění nebo významná část stanoviska (připomínky) ZÁVĚR A ODŮVODNĚNÍ 

POŘIZOVATELE 

35 H. Z. C. J. a.s., 
IČO 27069753, 
Zahradní 105, 252 61 Jeneč 

ze dne 12. 2. 2020; 
zapsáno dne 13. 2. 2020 
pod čj. 126/2020 

PŘIPOMÍNKY K NÁVRHU 
Dovolte, abychom v rámci podmínek vyplývajících z „VEŘEJNÉ VYHLÁŠ-
KY“ čj. 628/2019 ze dne 17. prosince 2019, oznámené OÚ Jeneč, uplatnili prá-
vo připomínky ve stanovené lhůtě. 
Naše připomínka se týká textové části navrhované změny ÚP. 
Žádáme, aby z bodu a) odst. 3 Podmíněně přípustné využití z označené plochy 
OM (dříve NK), bylo skladování přesunuto zpět do odst. 1 Hlavní využití. 

Připomínka neakceptována. 
V regulativech plochy občanského vybavení – ko-
merční zařízení malá a střední (OM) kapitoly 
„STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH 
S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ…“ textové 
části návrhu ÚP Jenče je stanoveno „skladování“ 
jako podmíněně přípustné využití, a to právě proto, 
že může zvýšením dopravní zátěže dojít nad míru 
přípustnou k obtěžování ploch s obytnou funkcí, a to 
jak v navazujících plochách, tak i kdekoliv v obci 
Jeneč, proto musí být při povolování využití plochy 
OM pro skladování prokázáno, že nedojde ke zvý-
šení dopravní zátěže, proto skladování nelze zařadit 
do „hlavního využití“, kde tuto podmínku nelze pro 
ochranu obytných zón stanovit. Hlavní využití pro 
„skladování“ je pouze v regulativech plochy výroby 
a skladování (VS), které jsou situovány mimo obyt-
nou zástavbu, ale plochy OM jsou přímo u centra. 

36 Jiří Kloubek, 
Zemědělců 11, 273 02 Tuchlovice 

ze dne 10. 2. 2020; 
zapsáno dne 12. 2. 2020 
pod čj. 111/2020 

Připomínky k návrhu ÚP Jenče 
I. 

Úvod 
Obecní úřad Jeneč oznámil svojí veřejnou vyhláškou čj. 628/2019 ze dne 17. 12. 
2019 vystavení návrhu ÚP obce Jeneč na základě zadání ÚP Jenče schváleného 
usnesením č. 2/2018 Zastupitelstva obce Jeneč ze dne 31. 1. 2018, a to ve smys-
lu ust. § 50 odst. 3 stavebního zákona. Zároveň obecní úřad veřejnou vyhláškou 
uvedl, že každý může ve lhůtě do 13. 2. 2020 uplatnit své připomínky k návrhu 
ÚP Jenče (dále jen „návrh ÚP“, nebo „navrhovaný ÚP“). Oprávnění tohoto své-
ho práva využívají a v zákonné lhůtě tímto podáním připomínkují návrh ÚP. 
Všichni oprávnění jsou vlastníky pozemků dotčenými návrhem ÚP, a to násle-
dovně: 
Pozemek č. 170, k. ú. Jeneč u Prahy, LV: 405 – vlastní Jiří Kloubek; 
Důkazy: Výpis z katastru nemovitostí, pozemek č. 170, k. ú. Jeneč u Prahy. 
Připomínky k návrhu ÚP ohledně těchto pozemků jsou níže uvedeny v čl. II to-
hoto podání. 

II. 
Pozemek č. 170 v k. ú. Jeneč u Prahy 

Návrh ÚP mění plánovaný způsob využití pozemků č. 170, 171, 173 a 175 v k. ú. 
Jeneč u Prahy z původního NK (obchod, služby a jiné komerční aktivity) na na-
vrhované NS (plochy smíšené nezastavěného území). Původní způsob využití 
(NK) těchto pozemků je upraven v rámci aktuálně platného ÚP obce Jeneč, ve 
znění pozdějších změn (dále jen „stávající ÚP“). Tato změna znemožňuje ko-
merční zastavění těchto pozemků, přičemž návrh změny je odůvodněn takto: 

Připomínka neakceptována. 
Pozemek parc. č. 170, k. ú. Jeneč u Prahy, ve vlastnic-
tví podatele připomínky, a spolu s ním také pozemky 
parc. č. 171, 173 a 175, k. ú. Jeneč u Prahy, byly po 
prověření vypuštěny ze zastavitelného území na zá-
kladě požadavků kapitoly 4 „ Požadavky obce k ře-
šení v územním plánu“ a subkapitoly 5.1 „Požadavky 
na urbanistickou koncepci“ zadání ÚP Jenče schvá-
leného dne 31. 1. 2018. Návrh zastavitelných ploch 
vymezených návrhem ÚP Jenče vycházel z urbanis-
tické struktury jednotlivých částí obce, při respekto-
vání hodnotných urbanistických a architektonických 
prvků. Zastavitelné plochy byly navrženy v rozsahu 
odpovídajícím aktuálnímu stavu území a jeho před-
pokládanému vývoji s ohledem především na před-
pokládané trendy demografického, hospodářského 
a socioekonomického vývoje území. Jako podklad pro 
vymezení zastavitelných ploch bylo použito zejména 
prověření a vyhodnocení dosud nevyužitých návr-
hových ploch vymezených v dosavadním ÚPO Jeneč 
z ledna 2004, ve znění jeho změn č. 1 až 4. V plat-
ném ÚPO Jeneč je směrem na sever od ulice Karlo-
varská vymezeno zastavitelné území v ploše Obchod, 
služby a jiné komerční aktivity (NK-návrh) od za-
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POŘIZOVATELE 

„ÚP oproti ÚPO vypouští některé rozvojové plochy pro výrobu a komerci. Jed-
ná se o plochy s okrajovou polohou bez návaznosti na další zástavbu, pro které 
nebylo nalezeno využití od roku 2004. Vzhledem k faktu, že plochy nebyly využi-
ty po období výrazně delší než 5 let, je jejich vypuštění opodstatněné.“ a „Vzhle-
dem k charakteru Garden parku s převažujícím podílem zeleně by využitím 
ploch N5 a N6 vznikly osamocené areály komerce či skladování bez návaznosti 
na okolní strukturu obce. Vzhledem k poloze ploch by mohlo dojít k nevhodnému 
srůstání s městem Hostivice. Lokalita navazuje na trasy plánovaných pěších ste-
zek a cyklotras v návaznosti na zelené plochy Garden parku a další zeleň podél 
železničních tratí. Z výše uvedených důvodů je jakékoliv zastavení ploch N5 
a N6 nevhodné.“. Zároveň návrh ÚP argumentuje nutností vytvořit faktické 
ochranné pásmo nezastavitelného území podél Jenečského potoka, které zlepší 
jeho retenční vlastnosti. 
Oprávněný se domnívá, že důvody návrhu ÚP pro navrácení plochy pozemků 
č. 170, 171, 173 a 175 do ZPF jsou nepravdivé, navrhované opatření je nepřimě-
řené uvedenému cíli návrhu ÚP, případně lze tohoto cíle dosáhnout šetrnější 
cestou, kdy nebude vlastníkům uvedených pozemků znemožněno využít jejich 
plochu ke komerční zástavbě. Oprávněný podává tyto připomínky i v rozsahu 
pozemků č. 171, 173 a 175, které sice vlastní odlišné osoby, ale které zároveň 
tvoří s pozemky č. 170 ucelený územní celek (ostatně dříve byly tyto pozemky 
evidovány společně jako parcela č. 167/12). Oprávněný dlouhodobě jedná 
s vlastníky pozemků č. 171, 173 a 175 ve shodě a společně realizují své inves-
tiční záměry. Proto oprávnění mají zájem, aby jejich připomínkám bylo vyho-
věno i v rozsahu těchto pozemků, které sice přímo nevlastní, ale na kterých rea-
lizují svůj společný investiční záměr jako stavebník (viz níže). 
Oprávněný má za to, že je na místě v rámci připravované změny ÚP obce 
Jeneč setrvat na vymezení stávajícím ÚP a ponechat vymezení plochy po-
zemků č. 170, 171, 173 a 175 ve stávajícím režimu NK (obchod, služby a ji-
né komerční aktivity), jelikož: 
• Oprávněný již zahájil realizaci svého investičního záměru na předmět-

ných pozemcích 
Oprávněný ve shodě s vlastníky pozemků č. 171, 173 a 175 již roku 2012 zahá-
jili realizaci dlouhodobě plánovaného investičního záměru na uvedených po-
zemcích. Předmětem této investice je využití pozemků v souladu se stávajícím 
účelovým určením, tedy zastavění pozemků za účelem provádění obchodu, slu-
žeb a jiných komerčních aktivit. Oprávněný zahájil tuto činnost realizací rozsáh-
lé investiční akce, kdy na pozemcích provedli terénní úpravy umožňující zasta-
vění pozemku, přičemž předmětem těchto terénních úprav bylo zarovnání po-
zemku navezením zeminy. V rámci této úpravy byla zhotovena i příjezdová ces-
ta na pozemky, a to z pozemní komunikace na jihu předmětných pozemků. 
Smyslem této stavby byla od počátku realizace návazných investičních akcí, je-
likož tyto investiční pozemky nelze technicky realizovat bez provedení zarov-

stavěného území obce Jeneč až k její hranici s úze-
mím města Hostivice. Z této celistvé a jednotné plo-
chy NK byla v návrhu ÚP Jenče vyčleněna nově de-
finovaná stabilizovaná plocha specifická – garden-
park (XN-stav), která se podmínkami způsobu využi-
tí rozhodně nedá přirovnat k funkční ploše NK dle 
platného ÚPO Jeneč, protože se jedná spíše o plo-
chu smíšeného nezastavěného území (NS) dle návr-
hu ÚP Jenče. Bylo proto Projektantovi na zvážení, 
zda pozemky parc. č. 170, 171, 173 a 175, k. ů. Je-
neč u Prahy, zařadí v návrhu ÚP Jenče do zastavi-
telné plochy s využitím jako v plocha občanského 
vybavení – komerční zařízení malá a střední (OM-
návrh) nebo zda je zařadí do nezastavěného území 
v ploše smíšeného nezastavěného území (NS-stav). 
Protože by vymezením plochy OM vznikla v krajině 
naprosto solitérní zastavitelná plocha, která nemá 
opodstatnění ze všech možných hledisek koncepcí 
stanovených návrhem ÚP Jenče, zejména pak urba-
nistické a uspořádání krajiny, byla plocha pozemků 
parc. č. 170, 171, 173 a 175, k. ů. Jeneč u Prahy, ze 
zastavitelné plochy vypuštěna. Svědčí tomu také to, 
že tato zastavitelná plocha nebyla od ledna 2004 
zkonzumována. Podatelem připomínky realizované 
terénní úpravy nejsou stavbou – viz § 3 odst. 1 sta-
vebního zákona = „Terénní úpravou se pro účely 
tohoto zákona rozumí zemní práce a změny terénu, 
jimiž se podstatně mění vzhled prostředí nebo odto-
kové poměry, …“, a to má souvislost s uplatněním 
náhrad za změny v území podle § 102 stavebního 
zákona, na jehož uplatnění upozorňuje podatel při-
pomínky. Podle § 102 odst. 3 stavebního zákona 
náhrada za převedení předmětné plochy ze zastavi-
telné do nezastavěné nenáleží, jestliže k uvedenému 
zrušení došlo po uplynutí 5 let od nabytí účinnosti 
územního plánu, a to je po 10. 2. 2009 (vyhláška 
o závazných částech ÚPO Jeneč nabyla účinnosti 
dne 10. 2. 2004), pokud nebylo v této lhůtě pravo-
mocně rozhodnuto o umístění stavby, pro kterou by-
lo zastavění ÚPO Jeneč určeno a toto rozhodnutí je 
platné. Podatelem připomínky jako důkaz doložené 
„územní rozhodnutí o umístění stavby“ terénních 
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nání pozemku uvedenou terénní úpravou. Zároveň je zjevné, že terénní úprava 
nebyla „finální“ zamýšlenou investicí do pozemků, jelikož: a) sama o sobě je 
neúčelná; b) od zahájení územních a stavebních řízení týkajících se této terénní 
úpravy byl příslušným úřadům avizován plán navazující stavební činnosti. 
Uvedené skutečnosti prokazuje žádost oprávněných o vydání rozhodnutí o umís-
tění stavby týkající se terénní úpravy z 25. 6. 2012, která dokazuje, že proces je-
jí realizace byl zahájen již před 8 lety. V rámci tohoto a navazujících řízení po-
tom oprávnění doložili ideový plán budoucí stavební investiční akce, který bude 
možné realizovat po provedení terénní úpravy. Tento plán nadále platí a opráv-
nění jej hodlají realizovat, na čemž ostatně posledních 8 let usilovně pracují (viz 
dokumenty týkající se územního, stavebního a kolaudačního řízení ohledně 
zmiňované terénní úpravy). Oprávněný dále dokládá příslušné územní rozhod-
nutí o změně využití území ohledně terénní úpravy ze dne 9. 5. 2014 a zejména 
finální dokument – kolaudační souhlas s užíváním stavby („Terénní úprava – 
Jeneč parc č. 167/12, Jeneč, (původně na pozemku parc č. 167/12 (PK 170, 171, 
173, 175) k. ú. Jeneč u Prahy“) ze dne 18. 7. 2008. 
Důkaz: Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby týkající se terénní úpravy 

na pozemcích č. 170, 171, 173 a 175 ze dne 25. 6. 2012; 
 Ideový výkres využití pozemku 167/12; 
 Rozhodnutí o změně využití území týkající se terénní úpravy na pozem-

cích č. 170, 171, 173 a 175, sp. zn.: S-SÚ-05590/12-Stg, ze dne 9. 5. 
2014; 

 Kolaudační souhlas s užíváním stavby týkající se terénní úpravy na po-
zemcích č. 170, 171, 173 a 175, sp. zn.: S-SÚ-03570/18-Bu, ze dne 
18. 7. 2008; 

Samotná stavba terénní úpravy byla dokončena dne 12. 4. 2018, kdy oprávněný 
jako stavebník podal žádost o kolaudační souhlas. Stavební realizace terénní 
úpravy si od oprávněných vyžádala značnou časovou a finanční investici, při-
čemž tato investice byla vynaložena s předpokladem budoucího zastavění po-
zemků. Složitost realizace stavební akce dokládají oprávnění projektem této 
stavby a odhadem finančních nákladů. 
Důkaz: Projekt terénní úpravy na pozemku č. parc. 167/12 od Ing. Jaromíry 

Seidlové; 
 Propočet terénní úpravy na pozemku č. parc. 167/12 od Ing. Jaromíry 

Seidlové. 
Z uvedeného vyplývá, že až do dne 18. 7. 2018 aktivně probíhal proces územní-
ho, stavebního a kolaudačního řízení týkajícího se pozemků č. 170, 171, 173 
a 175 a samotné realizace stavby. Tedy až do dne 18. 7. 2018 nebyl tento proces 
dokončen a nebylo možné stavbu (terénní úpravu) užívat, ani realizovat návaz-
nou investiční akci. 
Oprávněný se tak důrazně ohrazuje proti odůvodnění návrhu ÚP, kde se 
uvádí, že „plochy nebyly využity po období výrazně delší než 5 let“ a je tak 

úprav – Jeneč parc. č. 167/12 vydané Městským 
úřadem Hostivice, stavebním úřadem, pod čj. SÚ-
05590/4/12-Stg ze dne 10. 6. 2013, není listinou, 
která by splňovala požadavky § 102 stavebního zá-
kona. Z hledisek tvorby ÚP se stále jedná o plochu, 
která nebyla od ledna 2004 využita pro stanovený 
účel, a proto se vedle ostatních důvodů připomínce 
nevyhovuje. 
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důvodné omezit jejich zastavitelnost. Naopak oprávněný vyvíjí dlouhodo-
bou aktivní činnost za účelem využití pozemků dle stávajícího ÚP, tedy je-
jich zastavění za účelem obchodu, služeb a jiných komerčních aktivit. Tato 
skutečnost je průkazná jednak skutkově – na pozemcích byly investovány 
značné finanční prostředky k provedení rozsáhlých terénních úprav, tak 
i právně – ze správních spisů týkajících se řízení dle stavebního zákona oh-
ledně stavby terénní úpravy lze prokázat průběh realizace stavby. 
Navrhovaná změna účelového určení pozemků na plochy smíšené nezastavěné-
ho území pak zmaří dosavadní investici oprávněných. Oprávněný má za to, že 
tato změna není řádně (pravdivě) odůvodněna a nesleduje legitimní záměr. 
Oprávněný dosud postupuje zcela v souladu se stávajícím ÚP a navrhovanou 
změnou ÚP jim tak vznikne značná škoda. Tato případná škoda oprávněných je 
potom zcela nepřiměřeně vysoká oproti zájmům, která má změna ÚP sledovat, 
a to tím spíš, že odůvodnění uvádí nepravdivý údaj, když nereflektuje rozsáhlou 
stavební činnost oprávněných směřující k zastavění pozemku. Oprávněný má za 
to, že v rámci přípravy návrhu ÚP je nutné přihlédnout i k zájmům vlastníků 
pozemků realizujících na území obce investiční akce. Oprávněný v legitimním 
očekávání možnosti zastavět pozemky zahájili složitý a nákladný proces reali-
zace tohoto zastavění pozemků, k čemuž je při přípravě návrhu ÚP rovněž nutné 
přihlédnout. 
V případě, že bude přijat návrh ÚP ve stávajícím znění, oprávněnému pravdě-
podobně nezbyde, než požadovat po obci náhradu škody vzniklé v důsledku 
zrušení určení pozemku k zastavění na základě změny ÚP ve smyslu ust. § 102, 
odst. 2 stavebního zákona. Pro úplnost sděluji, že dle tohoto ustanovení vlastní-
kovi pozemku náleží náhrada vynaložených nákladů na přípravu výstavby v ob-
vyklé výši, zejména na koupi pozemku a na projektovou přípravu výstavby. 
• Zábor kvalitní zemědělské půdy 
Úkolem územního plánování je mimo jiné i ochrana a rozvoj ZPF ve smyslu zá-
kona o ochraně ZPF. Vzhledem k tomu, že půdní fond je rozdělen do různých 
kategorií půdy v závislosti na její kvalitě, je na místě, aby půdě nejvyšší kvality 
byla poskytována největší ochrana a zastavitelnost této půdy se povolovala vý-
jimečně, po pečlivém odůvodnění přiměřenosti tohoto záboru vzhledem k plá-
novanému záměru záboru. V případě půdy nižší kvality je možné postupovat 
benevolentněji, když výnosnost takové půdy není tak vysoká. Tedy primárně by 
se měla zastavovat půda nižší třídy ochrany. Návrh ÚP tento princip nereflektu-
je, když k ochraně ZPF přistupuje zásadně disproporčním způsobem. 
Návrh ÚP sice vrací mnohé zemědělské plochy do ZPF, ovšem zároveň k zasta-
vění určuje plochy jiné, přičemž kvalita a třída ochrany ploch odebraných ze 
ZPF je mnohem vyšší, než třída ochrany ploch do ZPF vrácených. Fakticky tak 
sice dochází k jisté kompenzaci nově zastavitelných ploch tím, že jsou do ZPF 
vráceny plochy jiné, ovšem reálná zemědělská využitelnost nově nezastavitel-
ných ploch je nízká, vzhledem k jejich nízké kvalitě. Oprávnění tak upozorňují, 
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že třída ochrany půdy na pozemcích č. 170, 171, 173 a 175 spadá do nízké IV. 
kategorie (BPEJ 2.25.14). Tato půda tak není vhodná k zemědělské produkci. 
Argument důvodnosti vrácení plochy předmětných pozemků do ZPF není dů-
vodný, jelikož tato půda fakticky zemědělsky využitelná není. Disproporce ná-
vrhu ÚP je zjevná např. vzhledem k návrhu záboru oblastí označených jako Z3 
a Z13 ve východní části obce, kterými je k zastavení určeno cca 10 ha půdy nej-
vyšší možné kvality (I. třída). Návrat cca 4 ha většinou nekvalitní IV. třídy po-
zemků č. 170, 171, 173 a 175 do ZPF tak nemůže vyrovnat úbytek této kvalitní 
půdy v ZPF. Oprávněný proto má za to, že je na místě plánovat rozšiřování za-
stavěného území obce směrem na východ obce (přes zmiňované pozemky), kde 
je řádově mnohem méně kvalitní půda, než na západě obce. Takové územní 
plánování je vhodné nejen kvůli ochraně kvalitního půdního fondu, ale i vzhle-
dem k legitimnímu očekávání dotčených osob, jelikož zástavba východní části 
obce je předpokládána už stávajícím ÚP. 
• Retenční funkce potoka je zajištěna i dle stávajícího ÚP. 
Návrh ÚP jako důvod změny určení pozemků č. 170, 171, 173 a 175 uvádí 
i zlepšení retenčních schopností potoka Jeneč, a to vytvořením pásma podél po-
toka, které nebude dále možné zastavovat. Oprávněný má za to, že tohoto stavu 
dosahuje již stávající ÚP, když severní část uvedených pozemků spadá do reži-
mu SZ (sady a zahrady) a není tak zastavitelná v režimu obchod, služby a ko-
merční aktivity. S tímto ostatně počítá i výše popsaný investiční plán oprávně-
ných, který v severní části pozemků předpokládá pouze zeleň, nikoliv zástavbu 
(důkaz viz výše). Není tak důvod rozšiřovat „ochranné pásmo“ potoka Jeneč na 
celé pozemky – taková změna je vzhledem k zamýšlenému účelu zcela exten-
zivní a zároveň nepřípustná vzhledem k dosavadní investiční aktivitě oprávně-
ných (viz výše). Oprávněný podotýká, že na sever od potoka Jeneč návrh ÚP 
umožňuje zástavbu pozemků (v návrhu ÚP jsou označeny jako Z10) ve vzdále-
nosti kratší, než je hrana stávající zastavitelné oblasti na předmětných pozem-
cích. Kvůli retenčním schopnostem potoka tak není důvod trvat v případě po-
zemků č. 170, 171, 173 a 175 na nezastavitelnosti úplné, když už stávající úpra-
va je naprosto přiměřená stanovenému cíli. 
• Pozemky nejsou vhodné k navrhovanému využití 
Oprávněný má za to, že předmětné pozemky nelze reálně využít k navrhované-
mu účelu (jako plochy smíšené nezastavěného území). Hlavní využití takto kva-
lifikovaných území předpokládá návrh ÚP takto: 
a) Zemědělská produkce na ZPF – tato je nevhodná vzhledem k výše popsané 

nekvalitě půdy na pozemcích. Většina půdy na těchto pozemcích spadá do 
IV. třídy ochrany ZPF a je tak k zemědělské produkci neefektivní a neeko-
nomická. 

b) Významné krajinné prvky – pozemky se žádnou významně krajinnou kvali-
tou nevyznačují. Na pozemcích se nacházejí pouze nekvalitní náletové dře-
viny a kořenové obrosty, nejedná se o kulturní les. Stejně tak jsou pozemky 
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nevhodné k rekreaci, když se nacházejí v koridoru nedalekého letiště, jež 
způsobuje hluk. 

c) Plochy, v nichž lze obecně těžko oddělit lesní, vodní a jiné typy přírodních 
ploch – touto vlastností pozemky rovněž nedisponují, když jejich stávající 
podoba je odvislá od realizace terénních úprav v rámci plánované investiční 
akce. Kvalita pozemků je tak poplatná nedávno provedeným těžkým staveb-
ním pracím a vybudování přístupové cesty. Ve stávající podobě se tak fak-
ticky jedná o pozemek naplňující vlastnosti pozemku připraveného k zasta-
vění (vzhledem k provedeným terénním úpravám), nikoliv o pozemek splňu-
jící vlastnosti pozemku určeného dle návrhu ÚP jako NS. 

• Návaznost pozemků na zástavbu 
Oprávněný rozporuje odůvodnění návrhu ÚP, že pozemky mají okrajovou polo-
hu bez návaznosti na další zástavbu. Oprávněný při realizaci svého investičního 
záměru postupoval zcela v souladu se stávajícím ÚP, který komerční zastavění 
jejich pozemků umožňuje a předpokládá návaznost na sousední zastavěnou plo-
chu. Sousední plocha Garden parku je kvalifikována jako území NK. Stávající 
ÚP tak předpokládá, že na území nynějšího Garden parku vznikne plocha k 
„obchodu, službám a jiným komerčním aktivitám“ – realizací takového záměru 
by pak spolu s pozemky oprávněných vznikl souvislý zastavěný blok, končící 
západní hranicí pozemku č. 175. Předmětné pozemky tak nemají okrajovou po-
lohu, ale logicky navazují na území plánované k zastavění. Skutečnost, že Gar-
den park byl realizován jako plocha obsahující zeleň, nesmí jít k tíži oprávně-
ným. Vlastník Garden parku by tak fakticky znemožnil využití pozemků opráv-
něných k legitimnímu a legálnímu účelu tím, že se rozhodne vlastní pozemky 
k zastavění nevyužít, čímž „odstřihne“ pozemky oprávněných od navazující zá-
stavby. Oprávněný dosud postupoval v souladu se stávajícím ÚP a realizoval 
svůj (výše popsaný) investiční záměr v legitimním očekávání, že zástavba jejich 
pozemků bude v krajině navazovat na území Garden parku. Skutečnost, že se 
vlastník Garden parku rozhodl své území zatím využít k jiným účelům než je 
„obchod, služby a jiné komerční aktivity“ neznamená, že pozemky oprávněných 
nemají, nebo nemohou mít návaznost na další zástavbu. Pro úplnost oprávnění 
dodávají, že předmětné pozemky č. 170, 171, 173 a 175 ve stávajícím ÚP logic-
ky navazují i na území plánovaného rozvoje obce i směrem na jihozápad (za po-
zemní komunikací), kde se rovněž předpokládá další rozvojové území obce. 

III. 
Závěr 

Za zohlednění mých připomínek předem děkuji a v případě Vašeho zájmu jsem 
k dispozici k jejich projednání. 
Přílohy: 
1. Výpis z katastru nemovitostí, pozemek č. 170, k. ú. Jeneč u Prahy; 
2. Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby týkající se terénní úpravy na 

pozemcích č. 170, 171, 173 a 175 ze dne 25. 6. 2012; 
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3. Ideový výkres využití pozemku 167/12; 
4. Rozhodnutí o změně využití území týkající se terénní úpravy na pozemcích 

č. 170,171,173 a 175, sp. zn.: S-SÚ-05590/12-Stg, ze dne 9. 5. 2014; 
5. Kolaudační souhlas s užíváním stavby týkající se terénní úpravy na pozem-

cích č. 170, 171, 173 a 175, sp. zn.: S-SÚ-03570/18-Bu, ze dne 18. 7. 2008; 
6. Projekt terénní úpravy na pozemku č. parc. 167/12 od Ing. Jaromíry Seidlové; 
7. Propočet terénní úpravy na pozemku č. parc. 167/12 od Ing. Jaromíry Seidlové 

37 Jaromír Kuba, 
Okružní 345, 252 61 Jeneč 

ze dne 12. 2. 2020; 
zapsáno dne 12. 2. 2020 
pod čj. 119/2020 

Připomínka k návrhu ÚP obce Jeneč vystaveného od 31. 12. 2019 do 13. 2. 
2020 
Dotčené území: pozemek č. 349/1, katastr Jeneč 
Připomínkovaná oblast je ucelená část pozemku 349/1 o rozloze asi 800 m2 
směrem na západ až jihozápad. Pozemek je v návrhu ÚP označen jako „plochy 
bydlení“. Naproti tomu není napojen na žádné inženýrské sítě ani na komunika-
ci. Nabízí se přeřadit tuto část pozemku 349/1 do navazující „ochranné zeleně“ 
nebo „zahrady a sady“. 
Rozhodně by to přispělo k zachování této jinak docela klidné lokality, kterými 
obec zrovna neoplývá. Nových stavebních pozemků je v návrhu ÚP víc než do-
statek. 
Návrh řešení: převedení části pozemku č. 349/1 v ÚP z „plochy k bydlení“ na 
„ochranná zeleň, příp. zahrady a sady“. 

Připomínka neakceptována. 
Pozemek parc. č. 349/1, k. ú. Jeneč u Prahy, ve své 
západní části, sousedící s pozemky parc. č. 349/54 
a 349/55, k. ú. Jeneč u Prahy, je návrhem ÚP Jenče 
vymezen jako zastavěné území stabilizované plochy 
bydlení (B-stav), které bylo takto převzato bez úprav 
z platného ÚPO Jeneč z ledna 2004 a do tohoto 
ÚPO Jeneč bylo převzato stejné vymezení z před-
chozí ÚPD, a to ÚPnSÚ Jeneč platné od 6. 2. 1996. 
Na způsobu využití předmětné části pozemku parc. 
č. 349/1, k. ú. Jeneč u Prahy, není důvod cokoliv 
měnit a nebylo to požadováno ani Zadáním ÚP, 
proto bude ponecháno jako plocha bydlení (B-stav). 

38 Jaromír Kuba, 
Okružní 345, 252 61 Jeneč 

ze dne 12. 2. 2020; 
zapsáno dne 12. 2. 2020 
pod čj. 120/2020 

Připomínka k návrhu ÚP obce Jeneč vystaveného od 31. 12. 2019 do 13. 2. 
2020 
Dotčené území: pozemek č. 196/3 katastr Jeneč 
Připomínkovaná oblast je ucelená část pozemku 196/3 obdélníkového tvaru 
o rozloze asi 1000 m2 směrem na východ až severovýchod. Pozemek je 
v návrhu ÚP označen jako „plochy bydlení“. To považuji za naprosto nepřija-
telné. Na pozemku se nachází zdroj pitné vody „studna“. V době vzniku, tj. asi 
v 80. letech minulého století byla prověřena kvalita a vydatnost tohoto zdroje. 
Kvalita vody byla sledována obcí ještě jednou řadu let poté a vždy vyhovovala 
i jako vhodná pro kojence. Co se týče vydatnosti, tak byla určena odbornou fir-
mou, která se v té době zabývala činností v oblasti hydrogeologie takto: Zdroj 
by mohl svojí vydatností sloužit jako zásobovací pro celou obec, pro tehdy plá-
novanou výstavbu vodovodního řadu. 
Tyto dokumenty se ze záhadných důvodů na obci nedochovaly. Stavební úřad 
v Hostivici, slovy pana Pudila, také o ničem neví. 
Stejné to bylo i na úřadě v Podskalské, u referenta Ing. Věry Zelinkové, odbor 
životního prostředí – vodní hospodářství. Nicméně fyzicky tato studna existuje. 
Nemyslím si, že jsme všichni tak bohatí, abychom zastavěli zdroj tak cenné „su-
roviny“ jako je pitná voda a tím ho znehodnotili. 
Návrh řešení: převedení části pozemku č. 196/3 v ÚP z „plochy bydlení“ na 
„plochu občanského vybavení – veřejná infrastruktura“. 

Připomínka neakceptována. 
Na celém pozemku parc. č. 196/3, k. ú. Jeneč u Pra-
hy, o výměře 1,29 ha, není evidován žádný vodní 
zdroj, který by bylo nutné chránit. Do návrhu ÚP 
Jenče bylo proto převzato funkční využití jeho vý-
chodní části, v poloze za pozemky parc. č. 196/129 
a 196/131, k. ú. Jeneč u Prahy, jako zastavěné úze-
mí stabilizované plochy bydlení (B-stav), z platného 
ÚPO Jeneč. Na způsobu využití předmětné části po-
zemku parc. č. 196/3, k. ú. Jeneč u Prahy, není dů-
vod cokoliv měnit a nebylo to požadováno ani Za-
dáním ÚP, proto bude ponecháno jako plocha byd-
lení (B-stav). Zbývající část pozemku parc. č. 196/3, 
k. ú. Jeneč u Prahy, je vymezena jako stabilizovaná 
plocha zemědělská – zahrady a sady (NZ-ZS-stav). 
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Dále navrhuji vyhlásit okolo studny ochranné pásmo vodního zdroje. Případně 
provést novou zkoušku kvality a vydatnosti studny odbornou firmou! 

39 Eva Krajská, 
Sokolovská 225, Jeneč; 
Vladimíra Ptáčková, 
Karlovarská 74, Jeneč 

ze dne 10. 2. 2020; 
zapsáno dne 12. 2. 2020 
pod čj. 118/2020 

Připomínky k návrhu ÚP Jenče 
I. 

Úvod 
Obecní úřad Jeneč oznámil svojí veřejnou vyhláškou čj. 628/2019 ze dne 17. 12. 
2019 vystavení návrhu ÚP obce Jeneč na základě zadání ÚP Jenče schváleného 
usnesením č. 2/2018 Zastupitelstva obce Jeneč ze dne 31. 1. 2018, a to ve smys-
lu ust. § 50 odst. 3 stavebního zákona. Zároveň obecní úřad veřejnou vyhláškou 
uvedl, že každý může ve lhůtě do 13. 2. 2020 uplatnit své připomínky k návrhu 
ÚP Jenče. Oprávnění tohoto svého práva využívají a v zákonné lhůtě tímto po-
dáním připomínkují návrh ÚP. Všichni oprávnění jsou vlastníky pozemků do-
tčenými návrhem ÚP, a to následovně: 
Pozemek č. 171, k. ú. Jeneč u Prahy, LV: 71 – vlastní Eva Krajská 1/6, Vladimí-
ra Ptáčkové 1/6 
Důkazy: Výpis z katastru nemovitostí, pozemek č. 170, k. ú. Jeneč u Prahy. 
Připomínky k návrhu ÚP ohledně těchto pozemků jsou níže uvedeny v čl. II to-
hoto podání. 

II. 
Pozemek 171 v k. ú. Jeneč u Prahy 

Návrh ÚP mění plánovaný způsob využití pozemků č. 170, 171, 173 a 175 
v k. ú. Jeneč u Prahy z původního NK (obchod, služby a jiné komerční aktivity) 
na navrhované NS (plochy smíšené nezastavěného území). Původní způsob vy-
užití (NK) těchto pozemků je upraven v rámci aktuálně platného ÚP obce Jeneč, 
ve znění pozdějších změn. Tato změna znemožňuje komerční zastavění těchto 
pozemků, přičemž návrh změny je odůvodněn takto: „ÚP oproti ÚPO vypouští 
některé rozvojové plochy pro výrobu a komerci. Jedná se o plochy s okrajovou 
polohou bez návaznosti na další zástavbu, pro které nebylo nalezeno využití od 
roku 2004. Vzhledem k faktu, že plochy nebyly využity po období výrazně delší 
než 5 let, Je jejich vypuštění opodstatněné.“ a „Vzhledem k charakteru Garden 
parku s převažujícím podílem zeleně by využitím ploch N5 a N6 vznikly osamo-
cené areály komerce či skladování bez návaznosti na okolní strukturu obce. 
Vzhledem k poloze ploch by mohlo dojít k nevhodnému srůstání s městem Hosti-
vice. Lokalita navazuje na trasy plánovaných pěších stezek a cyklotras v návaz-
nosti na zelené plochy Garden parku a další zeleň podél železničních tratí. Z vý-
še uvedených důvodů je jakékoliv zastavení ploch N5 a N6 nevhodné.“. Zároveň 
návrh ÚP argumentuje nutností vytvořit faktické ochranné pásmo nezastavitel-
ného území podél Jenečského potoka, které zlepší jeho retenční vlastnosti. 
Oprávnění se domnívají, že důvody návrhu ÚP pro navrácení plochy pozemků 
č. 170, 171, 173 a 175 do ZPF jsou nepravdivé, navrhované opatření je nepřimě-
řené uvedenému cíli návrhu ÚP, případně lze tohoto cíle dosáhnout šetrnější 
cestou, kdy nebude vlastníkům uvedených pozemků znemožněno využít jejich 

Připomínka neakceptována. 
Pozemek parc. č. 171, k. ú. Jeneč u Prahy, ve spolu-
vlastnictví podatelů připomínky, a spolu s ním také 
pozemky parc. č. 171, 173 a 175, k. ú. Jeneč u Pra-
hy, byly po prověření vypuštěny ze zastavitelného 
území na základě požadavků kapitoly 4 „Požadavky 
obce k řešení v územním plánu“ a subkapitoly 5.1 
„Požadavky na urbanistickou koncepci“ zadání ÚP 
Jenče schváleného dne 31. 1. 2018. Návrh zastavi-
telných ploch vymezených návrhem ÚP Jenče vy-
cházel z urbanistické struktury jednotlivých částí 
obce, při respektování hodnotných urbanistických 
a architektonických prvků. Zastavitelné plochy byly 
navrženy v rozsahu odpovídajícím aktuálnímu stavu 
území a jeho předpokládanému vývoji s ohledem 
především na předpokládané trendy demografické-
ho, hospodářského a socioekonomického vývoje 
území. Jako podklad pro vymezení zastavitelných 
ploch bylo použito zejména prověření a vyhodnoce-
ní dosud nevyužitých návrhových ploch vymezených 
v dosavadním ÚPO Jeneč z ledna 2004, ve znění jeho 
změn č. 1 až 4. V platném ÚPO Jeneč je směrem na 
sever od ulice Karlovarská vymezeno zastavitelné 
území v ploše Obchod, služby a jiné komerční akti-
vity (NK-návrh) od zastavěného území obce Jeneč 
až k její hranici s územím města Hostivice. Z této 
celistvé a jednotné plochy NK byla v návrhu ÚP 
Jenče vyčleněna nově definovaná stabilizovaná plo-
cha specifická – gardenpark (XN-stav), která se 
podmínkami způsobu využití rozhodně nedá přirov-
nat k funkční ploše NK dle platného ÚPO Jeneč, 
protože se jedná spíše o plochu smíšeného nezasta-
věného území (NS) dle návrhu ÚP Jenče. Bylo proto 
Projektantovi na zvážení, zda pozemky parc. č. 170, 
171, 173 a 175, k. ú. Jeneč u Prahy, zařadí v návr-
hu ÚP Jenče do zastavitelné plochy s využitím jako 
v plocha občanského vybavení – komerční zařízení 
malá a střední (OM-návrh) nebo zda je zařadí do 
nezastavěného území v ploše smíšeného nezastavě-
ného území (NS-stav). Protože by vymezením plochy 
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plochu ke komerční zástavbě. Oprávnění podávají tyto připomínky i v rozsahu 
pozemků č. 170, 173 a 175, které sice vlastní odlišné osoby, ale které zároveň 
tvoří s pozemkem 171 ucelený územní celek (ostatně dříve byly tyto pozemky 
evidovány společně jako parcela č. 167/12). Oprávnění dlouhodobě jednají 
s vlastníky pozemků č. 170, 173 a 175 ve shodě a společně realizují své inves-
tiční záměry. Proto oprávnění mají zájem, aby jejích připomínkám bylo vyho-
věno i v rozsahu těchto pozemků, které sice přímo nevlastní, ale na kterých rea-
lizují svůj společný investiční záměr jako stavebník (viz níže). 
Oprávnění mají za to, že je na místě v rámci připravované změny ÚP obce 
Jeneč setrvat na vymezení stávajícím ÚP a ponechat vymezení plochy po-
zemků č. 170, 171, 173 a 175 ve stávajícím režimu NK (obchod, služby a ji-
né komerční aktivity), jelikož: 
• Oprávnění již zahájili realizaci svého investičního záměru na předmět-

ných pozemcích 
Oprávnění ve shodě s vlastníky pozemků č. 170, 173 a 175 již roku 2012 zaháji-
li realizaci dlouhodobě plánovaného investičního záměru na uvedených pozem-
cích. Předmětem této investice je využití pozemků v souladu se stávajícím úče-
lovým určením, tedy zastavění pozemků za účelem provádění obchodu, služeb 
a jiných komerčních aktivit. Oprávnění zahájili tuto činnost realizací rozsáhlé 
investiční akce, kdy na pozemcích provedli terénní úpravy umožňující zastavění 
pozemku, přičemž předmětem těchto terénních úprav bylo zarovnání pozemku 
navezením zeminy. V rámci této úpravy byla zhotovena i příjezdová cesta na 
pozemky, a to z pozemní komunikace na jihu předmětných pozemků. Smyslem 
této stavby byla od počátku realizace návazných investičních akcí, jelikož tyto 
investiční pozemky nelze technicky realizovat bez provedení zarovnání pozem-
ku uvedenou terénní úpravou. Zároveň je zjevné, že terénní úprava nebyla „fi-
nální“ zamýšlenou investicí do pozemků, jelikož: a) sama o sobě je neúčelná; b) 
od zahájení územních a stavebních řízení týkajících se této terénní úpravy byl 
příslušným úřadům avizován plán navazující stavební činnosti. 
Uvedené skutečnosti prokazuje žádost oprávněných o vydání rozhodnutí o umís-
tění stavby týkající se terénní úpravy z 25. 6. 2012, která dokazuje, že proces je-
jí realizace byl zahájen již před 8 lety. V rámci tohoto a navazujících řízení po-
tom oprávnění doložili ideový plán budoucí stavební investiční akce, který bude 
možné realizovat po provedení terénní úpravy. Tento plán nadále platí a opráv-
nění jej hodlají realizovat, na čemž ostatně posledních 8 let usilovně pracují (viz 
dokumenty týkající se územního, stavebního a kolaudačního řízení ohledně 
zmiňované terénní úpravy). Oprávnění dále dokládají příslušné územní rozhod-
nutí o změně využití území ohledně terénní úpravy ze dne 9. 5. 2014 a zejména 
finální dokument – kolaudační souhlas s užíváním stavby („Terénní úprava – 
Jeneč parc. č. 167/12, Jeneč, (původně na pozemku parc. č. 167/12 (PK 170, 
171, 173, 175) k. ú. Jeneč u Prahy“) ze dne 18. 7. 2008. 
Důkaz: Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby týkající se terénní úpravy 

OM vznikla v krajině naprosto solitérní zastavitelná 
plocha, která nemá opodstatnění ze všech možných 
hledisek koncepcí stanovených návrhem ÚP Jenče, 
zejména pak urbanistické a uspořádání krajiny, by-
la plocha pozemků parc. č. 170, 171, 173 a 175, 
k. ú. Jeneč u Prahy, ze zastavitelné plochy vypuště-
na. Svědčí tomu také to, že tato zastavitelná plocha 
nebyla od ledna 2004 zkonzumována. Podateli při-
pomínky realizované terénní úpravy nejsou stavbou 
– viz § 3 odst. 1 stavebního zákona = „Terénní 
úpravou se pro účely tohoto zákona rozumí zemní 
práce a změny terénu, jimiž se podstatně mění 
vzhled prostředí nebo odtokové poměry, …“, a to 
má souvislost s uplatněním náhrad za změny v úze-
mí podle § 102 stavebního zákona, na jehož uplat-
nění upozorňují podatelé připomínky. Podle § 102 
odst. 3 stavebního zákona náhrada za převedení 
předmětné plochy ze zastavitelné do nezastavěné 
nenáleží, jestliže k uvedenému zrušení došlo po 
uplynutí 5 let od nabytí účinnosti ÚP, a to je po 
10. 2. 2009 (vyhláška o závazných částech ÚPO Je-
neč nabyla účinnosti dne 10. 2. 2004), pokud nebylo 
v této lhůtě pravomocně rozhodnuto o umístění 
stavby, pro kterou bylo zastavění ÚPO Jeneč urče-
no a toto rozhodnutí je platné. Podatelem připo-
mínky jako důkaz doložené „územní rozhodnutí 
o umístění stavby“ terénních úprav – Jeneč parc. 
č. 167/12 vydané Městským úřadem Hostivice, sta-
vebním úřadem, pod čj. SÚ-05590/4/12-Stg ze dne 
10. 6. 2013, není listinou, která by splňovala poža-
davky § 102 stavebního zákona. Z hledisek tvorby 
ÚP se stále jedná o plochu, která nebyla od ledna 
2004 využita pro stanovený účel, a proto se vedle 
ostatních důvodů připomínce nevyhovuje. 
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na pozemcích č. 170, 171, 173 a 175 ze dne 25. 6. 2012; 
 Ideový výkres využití pozemku 167/12; 
 Rozhodnutí o změně využití území týkající se terénní úpravy na pozem-

cích č. 170, 171, 173 a 175, sp. zn.: S-SÚ-05590/12-Stg, ze dne 9. 5. 
2014; 

 Kolaudační souhlas s užíváním stavby týkající se terénní úpravy na po-
zemcích č. 170, 171, 173 a 175, sp. zn.: S-SÚ-03570/18-Bu, ze dne 
18. 7. 2008; 

Samotná stavba terénní úpravy byla dokončena dne 12. 4. 2018, kdy oprávnění 
jako stavebník podali žádost o kolaudační souhlas. Stavební realizace terénní 
úpravy si od oprávněných vyžádala značnou časovou a finanční investici, při-
čemž tato investice byla vynaložena s předpokladem budoucího zastavění po-
zemků. Složitost realizace stavební akce dokládají oprávnění projektem této 
stavby a odhadem finančních nákladů.  
Důkaz: Projekt terénní úpravy na pozemku č. parc. 167/12 od Ing. Jaromíry 

Seidlové; 
 Propočet terénní úpravy na pozemku č. parc. 167/12 od Ing. Jaromíry 

Seidlové. 
Z uvedeného vyplývá, že až do dne 18. 7. 2018 aktivně probíhal proces územní-
ho, stavebního a kolaudačního řízení týkajícího se pozemků č. 170, 171, 173 
a 175 a samotné realizace stavby. Tedy až do dne 18. 7. 2018 nebyl tento proces 
dokončen a nebylo možné stavbu (terénní úpravu) užívat, ani realizovat návaz-
nou investiční akci. 
Oprávnění se tak důrazně ohrazují proti odůvodnění návrhu ÚP, kde se 
uvádí, že „plochy nebyly využity po období výrazně delší než 5 let“ a je tak 
důvodné omezit jejich zastavitelnost. Naopak oprávnění vyvíjí dlouhodo-
bou aktivní činnost za účelem využití pozemků dle stávajícího ÚP, tedy je-
jich zastavění za účelem obchodu, služeb a jiných komerčních aktivit. Tato 
skutečnost je průkazná jednak skutkově – na pozemcích byly investovány 
značné finanční prostředky k provedení rozsáhlých terénních úprav, tak 
i právně – ze správních spisů týkajících se řízení dle stavebního zákona oh-
ledně stavby terénní úpravy lze prokázat průběh realizace stavby. 
Navrhovaná změna účelového určení pozemků na plochy smíšené nezastavěné-
ho území pak zmaří dosavadní investici oprávněných. Oprávnění mají za to, že 
tato změna není řádně (pravdivě) odůvodněna a nesleduje legitimní záměr. 
Oprávnění dosud postupují zcela v souladu se stávajícím ÚP a navrhovanou 
změnou ÚP jim tak vznikne značná škoda. Tato případná škoda oprávněných je 
potom zcela nepřiměřeně vysoká oproti zájmům, která má změna ÚP sledovat, 
a to tím spíš, že odůvodnění uvádí nepravdivý údaj, když nereflektuje rozsáhlou 
stavební činnost oprávněných směřující k zastavění pozemku. Oprávnění mají 
za to, že v rámci přípravy návrhu ÚP je nutné přihlédnout i k zájmům vlastníků 
pozemků realizujících na území obce investiční akce. Oprávnění v legitimním 
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očekávání možnosti zastavět pozemky zahájili složitý a nákladný proces reali-
zace tohoto zastavění pozemků, k čemuž je při přípravě návrhu ÚP rovněž nutné 
přihlédnout. 
V případě, že bude přijat návrh ÚP ve stávajícím znění, oprávněným pravděpo-
dobně nezbyde než požadovat po obci náhradu škody vzniklé v důsledku zrušení 
určení pozemku k zastavění na základě změny ÚP ve smyslu ust. § 102 odst. 2 
stavebního zákona. Pro úplnost sděluji, že dle tohoto ustanovení vlastníkovi po-
zemku náleží náhrada vynaložených nákladů na přípravu výstavby v obvyklé 
výši, zejména na koupi pozemku a na projektovou přípravu výstavby. 
• Zábor kvalitní zemědělské půdy 
Úkolem územního plánování je mimo jiné i ochrana a rozvoj ZPF ve smyslu zá-
kona o ochraně ZPF. Vzhledem k tomu, že půdní fond je rozdělen do různých 
kategorií půdy v závislosti na její kvalitě, je na místě, aby půdě nejvyšší kvality 
byla poskytována největší ochrana a zastavitelnost této půdy se povolovala vý-
jimečně, po pečlivém odůvodnění přiměřenosti tohoto záboru vzhledem k plá-
novaném záměru záboru. V případě půdy nižší kvality je možné postupovat be-
nevolentněji, když výnosnost takové půdy není tak vysoká. Tedy primárně by se 
měla zastavovat půda nižší třídy ochrany. Návrh ÚP tento princip nereflektuje, 
když k ochraně ZPF přistupuje zásadně disproporčním způsobem. 
Návrh ÚP sice vrací mnohé zemědělské plochy do ZPF, ovšem zároveň k zasta-
vění určuje plochy jiné, přičemž kvalita a třída ochrany ploch odebraných ze 
ZPF je mnohem vyšší než třída ochrany ploch do ZPF vrácených. Fakticky tak 
sice dochází k jisté kompenzaci nově zastavitelných ploch tím, že jsou do ZPF 
vráceny plochy jiné, ovšem reálná zemědělská využitelnost nově nezastavitel-
ných ploch je nízká, vzhledem k jejich nízké kvalitě. Oprávnění tak upozorňují, 
že třída ochrany půdy na pozemcích č. 170, 171, 173 a 175 spadá do nízké 
IV. kategorie (BPEJ 2.25.14). Tato půda tak není vhodná k zemědělské produk-
ci. Argument důvodnosti vrácení plochy předmětných pozemků do ZPF není 
důvodný, jelikož tato půda fakticky zemědělsky využitelná není. Disproporce 
návrhu ÚP je zjevná např. vzhledem k návrhu záboru oblastí označených jako 
Z3 a Z13 ve východní části obce, kterými je k zastavení určeno cca 10 ha půdy 
nejvyšší možné kvality (I. třída). Návrat cca 4 ha většinou nekvalitní IV. třídy 
pozemků č. 170, 171, 173 a 175 do ZPF tak nemůže vyrovnat úbytek této kva-
litní půdy v ZPF. Oprávnění proto mají za to, že je na místě plánovat rozšiřová-
ní zastavěného území obce směrem na východ obce (přes zmiňované pozemky), 
kde je řádově mnohem méně kvalitní půda než na západě obce. Takové územní 
plánování je vhodné nejen kvůli ochraně kvalitního půdního fondu, ale i vzhle-
dem k legitimnímu očekávání dotčených osob, jelikož zástavba východní části 
obce je předpokládána už stávajícím ÚP. 
• Retenční funkce potoka je zajištěna i dle stávajícího ÚP. 
Návrh ÚP jako důvod změny určení pozemků č. 170, 171, 173 a 175 uvádí 
i zlepšení retenčních schopností potoka Jeneč, a to vytvořením pásma podél po-
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toka, které nebude dále možné zastavovat. Oprávnění mají za to, že tohoto stavu 
dosahuje již stávající ÚP, když severní část uvedených pozemků spadá do reži-
mu SZ (sady a zahrady) a není tak zastavitelná v režimu obchod, služby a ko-
merční aktivity. S tímto ostatně počítá i výše popsaný investiční plán oprávně-
ných, který v severní části pozemků předpokládá pouze zeleň, nikoliv zástavbu 
(důkaz viz výše). Není tak důvod rozšiřovat „ochranné pásmo“ potoka Jeneč na 
celé pozemky – taková změna je vzhledem k zamýšlenému účelu zcela exten-
zivní a zároveň nepřípustná vzhledem k dosavadní investiční aktivitě oprávně-
ných (viz výše). Oprávnění podotýkají, že na sever od potoka Jeneč návrh ÚP 
umožňuje zástavbu pozemků (v návrhu ÚP jsou označeny jako Z10) ve vzdále-
nosti kratší, než je hrana stávající zastavitelné oblasti na předmětných pozem-
cích. Kvůli retenčním schopnostem potoka tak není důvod trvat v případě po-
zemků č. 170, 171, 173 a 175 na nezastavitelnosti úplné, když už stávající úpra-
va je naprosto přiměřená stanovenému cíli. 
• Pozemky nejsou vhodné k navrhovanému využití 
Oprávnění mají za to, že předmětné pozemky nelze reálně využít k navrhova-
nému účelu (jako plochy smíšené nezastavěného území). Hlavní využití takto 
kvalifikovaných území předpokládá návrh ÚP takto: 
a) Zemědělská produkce na ZPF – tato je nevhodná vzhledem k výše popsané 

nekvalitě půdy na pozemcích. Většina půdy na těchto pozemcích spadá do 
IV. třídy ochrany ZPF a je tak k zemědělské produkci neefektivní a neeko-
nomická. 

b) Významné krajinné prvky – pozemky se žádnou významně krajinnou kvali-
tou nevyznačují. Na pozemcích se nacházejí pouze nekvalitní náletové dře-
viny a kořenové obrosty, nejedná se o kulturní les. Stejně tak jsou pozemky 
nevhodné k rekreaci, když se nacházejí v koridoru nedalekého letiště, jež 
způsobuje hluk. 

c) Plochy, v nichž lze obecně těžko oddělit lesní, vodní a jiné typy přírodních 
ploch – touto vlastností pozemky rovněž nedisponují, když jejich stávající 
podoba je odvislá od realizace terénních úprav v rámci plánované investiční 
akce. Kvalita pozemků je tak poplatná nedávno provedeným těžkým staveb-
ním pracím a vybudování přístupové cesty. Ve stávající podobě se tak fak-
ticky jedná o pozemek naplňující vlastnosti pozemku připraveného k zasta-
vění (vzhledem k provedeným terénním úpravám), nikoliv o pozemek splňu-
jící vlastnosti pozemku určeného dle návrhu ÚP jako NS. 

• Návaznost pozemků na zástavbu 
Oprávnění rozporují odůvodnění návrhu ÚP, že pozemky mají okrajovou polo-
hu bez návaznosti na další zástavbu. Oprávnění při realizaci svého investičního 
záměru postupovali zcela v souladu se stávajícím ÚP, který komerční zastavění 
jejich pozemků umožňuje a předpokládá návaznost na sousední zastavěnou plo-
chu. Sousední plocha Garden parku je kvalifikována jako území NK. Stávající 
ÚP tak předpokládá, že na území nynějšího Garden parku vznikne plocha 
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k „obchodu, službám a jiným komerčním aktivitám“ – realizací takového zámě-
ru by pak spolu s pozemky oprávněných vznikl souvislý zastavěný blok, končící 
západní hranicí pozemku č. 175. Předmětné pozemky tak nemají okrajovou po-
lohu, ale logicky navazují na území plánované k zastavění. Skutečnost, že Gar-
den park byl realizován jako plocha obsahující zeleň, nesmí jít k tíži oprávně-
ným. Vlastník Garden parku by tak fakticky znemožnil využití pozemků opráv-
něných k legitimnímu a legálnímu účelu tím, že se rozhodne vlastní pozemky 
k zastavění nevyužít, čímž „odstřihne“ pozemky oprávněných od navazující zá-
stavby. Oprávnění dosud postupovali v souladu se stávajícím ÚP a realizovali 
svůj (výše popsaný) investiční záměr v legitimním očekávání, že zástavba jejich 
pozemků bude v krajině navazovat na území Garden parku. Skutečnost, že se 
vlastník Garden parku rozhodl své území zatím využít k jiným účelům, než je 
„obchod, služby a jiné komerční aktivity“ neznamená, že pozemky oprávněných 
nemají, nebo nemohou mít návaznost na další zástavbu. Pro úplnost oprávnění 
dodávají, že předmětné pozemky č. 170, 171, 173 a 175 ve stávajícím ÚP logic-
ky navazují i na území plánovaného rozvoje obce i směrem na jihozápad (za po-
zemní komunikací), kde se rovněž předpokládá další rozvojové území obce. 

III. 
Závěr 

Za zohlednění našich připomínek předem děkujeme a v případě Vašeho zájmu 
jsme k dispozici k jejich projednání. 
Přílohy: 
1. Výpis z katastru nemovitostí, pozemek č. 171, k. ú. Jeneč u Prahy; 
2. Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby týkající se terénní úpravy na 

pozemcích č. 170, 171, 173 a 175 ze dne 25. 6. 2012; 
3. Ideový výkres využití pozemku 167/12; 
4. Rozhodnutí o změně využití území týkající se terénní úpravy na pozemcích 

č. 170, 171, 173 a 175, sp. zn.: S-SÚ-05590/12-Stg ze dne 9. 5. 2014; 
5. Kolaudační souhlas s užíváním stavby týkající se terénní úpravy na pozem-

cích č. 170,171,173 a 175, sp. zn.: S-SÚ-03570/18-Bu ze dne 18. 7. 2008; 
6. Projekt terénní úpravy na pozemku č. parc. 167/12 od Ing. Jaromíry Seidlové; 
7. Propočet terénní úpravy na pozemku č. parc. 167/12 od Ing. Jaromíry Seidlové. 

40 Libor Rajtora, 
Karlovarská 351, 252 61 Jeneč 

ze dne 5. 2. 2020; 
zapsáno dne 5. 2. 2020 
pod čj. 83/2020 

NESOUHLAS s návrhem ÚP obce Jeneč 
Jako vlastník všech níže uvedených ploch v zákonné lhůtě vyslovuji nesouhlas 
s návrhem ÚP Jenče a vyhodnocení vlivů návrhu ÚP Jenče na udržitelný rozvoj 
území, zpracovaného v prosinci 2019 a uplatňuji následující připomínky. 
Připomínky se týkají: 
– jihovýchodní plochy Z12 (dříve NK, nyní navrženo B) a přiléhajících ploch 

XP a ZO 
– k ní severně navazující plochy OM (dříve NK) 
– zařazení plochy Z12 do druhé rozvojové etapy 
Plocha Z12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Připomínka částečně akceptována. 
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Východní část této navržené plochy nezahrnuje schválený vjezd z komunikace 
I/6 a navazující obslužnou komunikaci ke stavbám umístěným na této ploše 
v souladu s původním určením NK. 
Žádám tedy o rozšíření severovýchodní hranice plochy Z12 tak, aby tato 
plocha zahrnovala zmíněnou komunikaci včetně vjezdu a příslušenství (viz 
příloha). 
V návaznosti na zahrnutí vjezdu a komunikace do plochy Z12 je třeba úměrně 
zmenšit přiléhající plochy XP a ZO. 
Pro plochy XP jsou asfaltové příjezdové komunikace nepřípustným využitím. 
Plocha OM 
Na jižním a jihovýchodním okraji této plochy je schválená a povolená stavba 
mycího centra (u čerpací stanice PHM), v celé jižní části jsou k této stavbě ve-
deny sítě a zemní přeložka vedení VN. Posunutá jižní hranice má být v budouc-
nu prostorovou rezervou pro drobný rozvoj tohoto území – kompenzace za 
zmenšení tohoto typu území o plochu XP – lesopark a zejména pro výsadbu ze-
leně, která je v rozsahu 30 % požadavkem pro plochy typu OM. 
Všechny stavby vznikly v souladu s dřívějším určením všech ploch jako NK. 
Žádám tedy o rozšíření plochy OM jižním směrem (viz příloha). 
Zahrnutí plochy Z12 do druhé etapy rozvoje 
S ohledem na skutečnost, že tato plocha je současné době dopravně připojena, 
jsou k ní dovedeny všechny sítě (plyn, tlaková kanalizace, voda, el. energie) 
v patřičné kapacitě přiměřené k velikosti navržené plochy Z12 a to dokonce ze 
dvou stran (západní i východní), na ploše se nacházejí již povolené stavby, při-
padá mi nesmyslné tuto plochu zařazovat do druhé etapy rozvoje, když s největ-
ší pravděpodobností bude první a má na to vytvořené všechny předpoklady. 
Žádám tedy tuto plochu převést do první etapy. 
Závěrem bych chtěl upozornit, že všechny citované plochy byly (a zatím jsou) 
plochami NK a s ohledem na jednotnou funkčnost byly i zastavovány. Není tedy 
možné při aktuálně navržené odlišné funkčnosti jednotlivých ploch toto navrho-
vat na úrovni jednotlivých parcel, ale je třeba respektovat skutečnou fyzickou 
zástavbu, která na tomto území vznikla v souladu s určením NK. 
Pokud by nebylo možné z nějakého důvodu vyhovět všem výše uvedeným 
připomínkám v plném rozsahu, raději u všech ploch setrvám na původním 
jednotném zařazení jako plochy NK (nebo ekvivalentní). Návrh změny části 
původní plochy NK na plochu B a XP jsem dával pouze s úmyslem zbytečně 
netříštit toto území a zahrnout do něj více zeleně. 
Příloha: 1× výkres 

Zastavitelná plocha Z12 návrhu ÚP Jenče bude 
rozšířena o plochu pozemku parc. č. 618/1, k. ú. Je-
neč u Prahy – viz Pokyny (bod SJ*15). 
Regulativy plochy specifické – lesopark (XP) a plo-
chy zeleně ochranné a izolační (ZO) textové části 
návrhu ÚP Jenče budou doplněny v přípustném vy-
užití o nezbytné a související stavby dopravní in-
frastruktury – viz Pokyny (bod SJ*16). 
 
Připomínka vzata na vědomí. 
V souvislosti s řešením stanoviska Ministerstva do-
pravy k návrhu ÚP Jenče byla připomínka zkonzu-
mována, protože zastavitelná plocha Z12 bude celá 
zařazena do plochy občanského vybavení – komerční 
zařízení malá a střední (OM-návrh), proto není na 
připomínku reagováno a byla vzata na vědomí. 
 
 
Připomínka neakceptována. 
V souvislosti s řešením stanoviska Ministerstva do-
pravy k návrhu ÚP Jenče bude zastavitelná plocha 
Z12 ponechána ve 2. etapě pořadí změn v území 
stanoveného návrhem ÚP Jenče. 

41 Ředitelství silnic a dálnic ČR, 
odbor investiční přípravy staveb, 
IČO 65993390, 
Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4 

720-20-ŘSD-11110 
ze dne 21. 1. 2020, 
Ing. Veronika Fléglová; 
zapsáno dne 29. 1. 2020 
pod čj. 60/2020 

Návrh ÚP Jenče 
ŘSD ČR je státní příspěvková organizace zřízená Ministerstvem dopravy, pro 
které vykonává vlastnická práva státu k nemovitostem tvořícím dálnice a silnice 
I. třídy, zabezpečuje výstavbu a modernizaci dálnic a silnic I. třídy, spolupracuje 
s příslušnými orgány státní správy včetně orgánů samosprávy, poskytuje jim 
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podklady a zpracovává vyjádření, které jsou podkladem pro vyjádření a stano-
viska Ministerstva dopravy, které je v procesu územního plánování dotčeným 
orgánem podle § 4 stavebního zákona 
ŘSD ČR zasílá následující připomínky k návrhu ÚP Jenče. 
Okrajem řešeného území prochází stávající dálnice D6, kterou požadujeme ve 
výkresové části vymezit v souladu s textovou částí návrhu ÚP jako stávající 
plochu dopravní infrastruktury – silniční, tedy včetně silničního tělesa v celém 
rozsahu (včetně násypů, zářezů). 
 
 
Silniční těleso, které je v předloženém návrhu z části vymezené jako zeleň 
ochranná a izolační, je nedílnou funkční součástí dálnice, proto požadujeme 
v grafických přílohách ÚP vyznačit plochu DS pro dálnici D6 v rozsahu celého 
dálničního tělesa. 
 
 
 
Dále upozorňujeme na nepřesnost ve vymezení silničního ochranného pásma 
v prostoru MÚK u větve křižovatky. Dle § 30 zákona č. 13/1997 Sb., o pozem-
ních komunikacích, je silniční ochranné pásmo prostor vymezený 100 m od osy 
přilehlého jízdního pásu dálnice anebo od osy větve její křižovatky. V souladu 
s ustanovením uvedeného zákona požadujeme v koordinačním výkrese zvětšit 
vymezení silničního ochranného pásma u větve dálniční křižovatky na 100 m od 
osy větve MÚK. 

 
 
 
 
Připomínka akceptována. 
Stávající dálnice D6, tedy silniční těleso v celém 
rozsahu, včetně násypů a zářezů, bude ve výkresech 
návrhu ÚP Jenče vymezena jako stabilizované úze-
mí plochy dopravní infrastruktury – silniční (DS-
stav) – viz Pokyny (bod SJ*8). 
Připomínka akceptována. 
Území podél dálnice D6, vymezené v návrhu ÚP 
Jenče jako plochy zeleně – ochranné a izolační 
(ZO-stav), bude ve výkresech návrhu ÚP Jenče vy-
mezeno jako plocha dopravní infrastruktury – sil-
niční (DS-stav) pro dálnici D6 v rozsahu celého 
dálničního tělesa – viz Pokyny (SJ*9). 
Připomínka akceptována. 
Silniční ochranná pásma u větví dálniční křižovatky 
budou ve výkrese č. OD1 „Koordinačním výkrese“ 
grafické části odůvodnění návrhu ÚP Jenče zvětše-
na na 100 m od osy větve mimoúrovňové křižovatky, 
jelikož větve mimoúrovňových křižovatek jsou sou-
částí dálnice – viz Pokyny (SJ*10). 

42 Řízení letového provozu 
České republiky, státní podnik, 
sekce centrální logistiky, 
IČO 49710371, 
Navigační 787, 252 61 Jeneč 

SCL S/700/20 
ze dne 15. 1. 2020, 
Ing. M. Ujková; 
zapsáno dne 21. 1. 2020 
pod čj. 43/2020 

Připomínky k návrhu ÚP Jenče dle § 50 odst. 3 stavebního zákona – 
k veřejné vyhlášce čj. 628/2019 ze dne 17. prosince 2019. 
K výše uvedenému návrhu ÚP má ŘLP ČR, s. p. následující připomínky: 
POŽADUJEME ZAPRACOVAT 
– Ochranná pásma leteckých pozemních zařízení a leteckých staveb, která jsou 

v k. ú. Jeneč. Podklady pro zapracování dodá Ing. Jiří Pucholt, tel.: 220 374 
119, mobil: 720 755 380, email: pucholt@ans.cz 

– Kabelové trasy 22 kV se sdělovacím kabelem (Jeneč – Kladno a Jeneč – Ře-
poryje) a trasu slaboproudu vedená z objektu IATCC ŘLP ČR, s. p., směrem 
na letiště Praha. Upozorňujeme, že se jedná o kabely ŘLP ČR, s. p., které 
slouží k zajištění letového provozu letiště, radiolokačních, radionavigačních, 
telekomunikačních a radiokomunikačních služeb, vedené jako letecká stavba 
podle § 36 zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví, ve znění pozdějších 
předpisů. Objekt IATCC je součástí kritické infrastruktury státu. 

Připomínka akceptována. 
Podle podkladů Řízení letového provozu České re-
publiky, státního podniku, Ing. Jiřího Pucholta, bu-
dou projektantem prověřeny vyznačení ochranných 
pásem leteckých pozemních zařízení a leteckých 
staveb, která jsou v k. ú. Jeneč u Prahy, a spolu 
s tím i vyznačení průběhu kabelové trasy 22 kV se 
sdělovacím kabelem (Jeneč – Kladno a Jeneč – Ře-
poryje) a trasu slaboproudu vedená z objektu 
IATCC ŘLP ČR, s. p., směrem na letiště Praha – viz 
Pokyny (bod SJ*17).  

43 Správa železnic, státní organizace, 
generální ředitelství, 
odbor přípravy staveb, 

8283/2020-SŽDC-GŘ-O6 
ze dne 5. 2. 2020, 
Ing. Jiří Andrle; 

Vyjádření k návrhu ÚP Jenče 
Správa železnic, státní organizace, vznikla na základě zákona č. 77/2002 Sb., 
hospodaří s majetkem státu, který tvoří především železniční dopravní cesta 

Podání uvozené jako „vyjádření“ bylo pořizovate-
lem vyhodnoceno jako „připomínka“, protože podle 
§ 50 odst. 2 a 3 stavebního zákona nelze, vyjma sta-
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IČO 70994234, 
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 

zapsáno dne 10. 2. 2020 
pod čj. 104/2020 

a plní funkci vlastníka dráhy, zajišťuje provozování, provozuschopnost, moder-
nizaci a rozvoj železniční dopravní cesty a je oprávněným investorem v oblasti 
železniční infrastruktury. Vyjádření Správy železnic se zároveň stává podkla-
dem pro zpracování koordinovaného stanoviska Ministerstva dopravy, které je 
v procesu územního plánování dotčeným orgánem podle § 4 stavebního zákona. 
Z hlediska koncepce rozvoje železniční infrastruktury Vám dáváme následující 
vyjádření: 
Řešeným územím jsou vedeny jednokolejné neelektrizované železniční tratě 
č. 120 Praha – Kladno – Rakovník a č. 121 Hostivice – Podlešín, které jsou ve 
smyslu § 3 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, zařazeny do kategorie dráhy ce-
lostátní. Požadujeme respektovat ochranné pásmo dráhy dle výše uvedeného 
zákona o dráhách. 
Aktuálně probíhá příprava VPS „Modernizace trati Praha-Ruzyně (mimo) – 
Kladno (mimo)“. Je zpracovaná dokumentace pro územní rozhodnutí a požádá-
no o vydání ÚR. Pro tento záměr je v ZÚR Středočeského kraje vymezen kori-
dor D209. Tento záměr požadujeme respektovat v plném rozsahu. 
V odůvodnění nesouhlasíme s bodem OD.F.2.1.6. a požadujeme jej vypustit – 
zmiňovaná studie „Kladenský železniční diametr“ není schváleným dokumen-
tem rozvoje železniční infrastruktury a není v souladu s výše uvedenou připra-
vovanou stavbou „Modernizace trati Praha-Ruzyně (mimo) – Kladno (mimo)“. 
V rámci projednané dokumentace pro územní rozhodnutí se počítá s opuštěním 
úseku trati Jeneč – Jeneček. Tento záměr byl opakovaně prověřován a je v sou-
ladu se schválenou Studií proveditelnosti železničního spojení Prahy, letiště Ru-
zyně a Kladna (varianta R1 spěš), kterou schválila Centrální komise Minister-
stva dopravy. 

novisek dotčených orgánů a nadřízeného orgánu, 
uplatňovat jiná podání nežli připomínky. 
 
 
 
 
 
Připomínka vzata na vědomí. 
Ochranné pásmo železniční dráhy je vyznačeno ve 
výkresu č. D1 „Koordinační výkres“ grafické části 
odůvodnění návrhu ÚP Jenče. 
 
Připomínka vzata na vědomí. 
V návrhu ÚP Jenče je vymezen koridor dopravní 
stavby – železniční (DZ-K, návrh) pro VPS D209 
dle ZÚR Středočeského kraje. 
Připomínka akceptována. 
Znění odstavce OD.F.2.1.6 textové části odůvodnění 
návrhu ÚP Jenče bude za druhou větou, tj. za tex-
tem: „…koncepce rozvoje celé severní části ob-
ce.“, ukončen – viz Pokyny (bod SJ*7). 

44 U VÁS DOMA – Jeneč s.r.o., 
IČO 27866700, 
Palackého 233, 281 01 Velim; 
na základě plné moci zastupuje: 
Mgr. Daniel Hájek, LL.M., 
advokát ČKA 12029, 
advokátní kancelář, 
IČO 71467653, 
Vinohradská 29/93, 120 00 Praha 2 

628/2019 
ze dne 13. 2. 2020; 
zapsáno dne 13. 2. 2020 
pod čj. 130/2020 

PŘIPOMÍNKY K NÁVRHU ÚP JENČE A VVURÚ 
obracím se na Vás jako právní zástupce společnosti U VÁS DOMA – Jeneč 
s.r.o. (dále jen „Klient“). 
Klient je vlastníkem pozemků v k. ú. Jeneč u Prahy zapsaných na LV 685 v KN 
vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Pra-
ha-západ (dále jen „Pozemky“). 
Dne 31. 1. 2018 Zastupitelstvo obce Jeneč schválilo usnesením č. 2/2018 zadání 
nového ÚP Jenče (dále jen „Zadání územního plánu“). 
Dne 17. 12. 2019 jste oznámili veřejnou vyhláškou vystavení návrhu ÚP Jenče, 
zpracovaného v prosinci 2019 (dále jen „Návrh ÚP“), a VVURÚ ÚP Jenče na 
udržitelný rozvoj území, rovněž zpracovaného v prosinci 2019. Dle této veřejné 
vyhlášky může každý uplatnit své připomínky dle § 50 odst. 3 stavebního záko-
na k návrhu ÚP Jenče a VVURÚ ÚP Jenče na udržitelný rozvoj území. 
V zachované lhůtě Vám tímto v zastoupení Klienta jakožto vlastníka Pozemků 
zasílám následující připomínky k Návrhu ÚP: 
Návrh ÚP je v rozporu se Zadáním ÚP v těchto ohledech: 
(i) Zadání ÚP předpokládalo navýšení podílu zastavění plochy označené čís-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Připomínka neakceptována. 
Podatel připomínky uvádí, že je návrh ÚP Jenče 
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lem 28 na 50 %. Návrh územního plánu předpokládá podíl zastavění plo-
chy označené číslem 28 jen ve výši 30 %. Touto změnou obsaženou v Ná-
vrhu ÚP oproti Zadání ÚP dochází ke snížení zastavění plochy označené 
číslem 28 a tím ke snížení využitelnosti Pozemků a poškození oprávně-
ných zájmů Klienta. 

(ii) V Zadání ÚP je rozsah plochy označené č. 28 vymezen tak, že zahrnuje 
nejen již zastavěné stabilizované území, ale i část pozemků, které k němu 
z jižní strany přiléhají. V návrhu ÚP je plocha označená č. 28 znatelně 
menší. Touto změnou dochází ke zmenšení plochy, která měla být zastavi-
telná s vyšším předpokládaným podílem zastavění o přibližně jednu třeti-
nu. Touto změnou tak dochází ke snížení využitelnosti Pozemků, a tedy 
i jejich hodnoty. 

(iii) Zadání ÚP nepožadovalo úpravu regulativu pro plochy SC – Plochy smí-
šené obytné centrální. Návrh ÚP naopak stanoví následující regulativy pro 
plochy SC – Plochy smíšené obytné centrální: g) min. 50 % hrubé podlaž-
ní plochy parteru BD bude využito pro obchod, služby a občanské vyba-
vení, h) maximální počet bytů na 1 BD: 8, i) maximální počet bytů v úze-
mí s podmínkou vydání RP RP1: 80. Návrh ÚP tedy obsahuje podstatnou 
změnu parametrů regulativů pro plochy SC – Plochy smíšené obytné cen-
trální oproti stávajícímu stavu, jakož i Zadání územního plánu. Tato změ-
na dramaticky snižuje využitelnost Pozemků, a tedy i jejich hodnotu. 

(iv) Zadání ÚP nestanovilo žádné konkrétní počty bytů pro jednotlivá vyme-
zená území. Návrh ÚP naopak stanoví maximální počet bytů na vymeze-
ném území, což rovněž dramaticky snižuje využitelnost Pozemků, a tedy 
i jejich hodnotu. 
 
 
 
 
 

Ve vztahu k podmínkám stanoveným pro území SC Plochy smíšené obytné cen-
trální nesouhlasíme s tím, aby výstavba v navrhovaných i stabilizovaných plo-
chách byla podmíněna prokázáním dostatečné kapacity ČOV, resp. napojením 
na dostatečně kapacitní veřejnou kanalizaci a ČOV. Tento požadavek Návrhu 
ÚP považujeme s ohledem na to, že obec Jeneč již několik let veřejně deklaruje, 
že její ČOV nemá dostatečnou kapacitu a ničeho nečiní, aby tento nedostatek 
odstranila za neodůvodnitelný. Je obecně přijímaným standardem, že stavebník 
může řešit problematiku odpadních vod dočasnou ČOV, kterou vybuduje na své 
náklady v případě nedostatečné kapacity „obecní“ ČOV. Za situace, kdy Povodí 
Vltavy nemá problém s odtokem takto vyčištěné vody do povodí, nevidíme dů-
vod, proto, aby obec Jeneč tuto obecně přijímanou alternativu vylučovala. 
 

v rozporu se Zadáním ÚP Jenče, ale takto nelze 
vztah zadání a návrhu vyjádřit. To vyplývá z toho, 
že každý dokument je svou podstatou odlišný, nelze 
je proto porovnávat. Zadání ÚP Jenče, které zpra-
coval pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupi-
telem, je „směrnice“, jejímž obsahem bylo stanovit 
hlavní cíle a požadavky na zpracování návrhu ÚP 
Jenče (viz § 47 odst. 1 stavebního zákona), ale není 
to ÚPD, aby bylo možné porovnávat jejich vzájem-
ný soulad s návrhem ÚP Jenče. Teprve na základě 
schváleného Zadání ÚP Jenče vstoupí do procesu 
pořizování návrhu ÚP Projektant, tzn., příslušně 
autorizovaná osoba, který podle něj zpracuje návrh 
ÚP Jenče (viz § 50 odst. 1 stavebního zákona). 
Vzhledem k tomu, že Projektant podle § 159 odst. 1 
stavebního zákona „…odpovídá za správnost, ce-
listvost a úplnost jím zpracované územně plánovací 
dokumentace, …“, přistupuje ke stanoveným hlav-
ním cílům a požadavkům předaného Zadání autor-
sky a po odborné stránce je splní. Jak byly splněny 
požadavky Zadání ÚP Jenče je Projektantem uvede-
no v subkapitole OD.B.3 „Vyhodnocení požadavků 
vyplývajících ze zadání“ kapitoly OD.B „VYHOD-
NOCENÍ SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ ZADÁNÍ A DAL-
ŠÍ ZÁKLADNÍ INFORMACE O POŘÍZENÍ ÚZEM-
NÍHO PLÁNU“ textové části odůvodnění návrhu 
ÚP Jenče. Z výše uvedeného je zřejmé, že Zadání 
má Projektanta nasměrovat, co by se mělo návrhem 
ÚP vyřešit, ale nic mu nemůže bránit v jeho autor-
ském přístupu. 
Připomínka neakceptována. 
Požadavek regulativů plochy smíšené obytné cen-
trální (SC) je dán koncepcí veřejné infrastruktury, 
resp. technické infrastruktury, stanovenou subkapi-
tolou D.3 „Koncepce technické infrastruktury“ ka-
pitoly D „KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUK-
TURY, …“ textové části návrhu ÚP Jenče. Změnou 
koncepce likvidace splaškových vod umožnit nějaké 
laciné dočasné alternativní řešení, by mohlo zna-
menat povolení dočasných staveb, a to nelze připus-
tit. Od ploch ve vlastnictví podatele připomínky je 
obecní ČOV Jeneč vzdálená 150 m, proto není nut-
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Rovněž nesouhlasíme s tím, aby podmínky stanovené pro území SC Plochy 
smíšené obytné centrální vyžadovaly pro zahájení nové výstavby již existující 
zajištění napojení na příslušnou dopravní a technickou infrastrukturu. Návrh ÚP 
v této souvislosti výslovně uvádí, že bez vyhovujících přístupových obslužných 
komunikací a bez zajištění napojení na inženýrské sítě je nová výstavba nepří-
pustná. Tuto podmínku považujeme za jednoznačně nepřiměřenou, když zajiš-
tění napojení na dopravní a technickou infrastrukturu lze řešit v rámci územního 
a stavebního řízení a existencí zajištění napojení na příslušnou dopravní a tech-
nickou infrastrukturu může být podmíněna kolaudace nově vybudovaných ob-
jektů. 
 
 
 
Ve vztahu k podmínkám stanoveným pro území SC Plochy smíšené obytné cen-
trální dále nesouhlasíme s tím, aby ÚP vylučoval možnost výstavby řadových 
domů o více než třech sekcích, obsahoval požadavek na minimální podíl 50 % 
hrubé podlažní plochy parteru BD vyhrazený pro obchod, služby a občanské 
vybavení, stanovil omezení maximálního počtu 8 bytů na jeden BD a stanovil 
omezení maximálního počtu 80 bytů pro území s podmínkou vydání RP RP1. 
Tyto podmínky podstatným způsobem snižují využitelnost a zastavitelnost do-
tčeného území a tím i hodnotu pozemků, na které se tyto podmínky vztahují. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dále nesouhlasíme s tím, aby nová zástavba v rámci území SC Plochy smíšené 
obytné centrální musela respektovat charakter a urbanistickou strukturu navazu-
jící stávající zástavby s důrazem na charakter historických zemědělských dvorů 
a hmotová a architektonická řešení novostaveb měla proporčně odpovídat stáva-
jící zástavbě. Obec Jeneč se z urbanistického hlediska nevyznačuje nijak zásad-
ním charakterem historických zemědělských dvorů. Charakter historických ze-
mědělských dvorů je v současné době již překonaný a má smysl jej chránit 
u hodnotově významných lokalit typu Holašovice nebo historických středů 
měst. Obec Jeneč touto lokalitou není a dle našeho názoru nemá smysl tento po-

né měnit regulativy s cílem provizorní řešení, které 
neprospěje hlavně obci Jeneč. 
Připomínka neakceptována. 
Požadavek regulativů plochy smíšené obytné cen-
trální (SC) je stanoven nejenom koncepcí veřejné 
infrastruktury, stanovenou kapitolou D „KON-
CEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY,…“ textové 
části návrhu ÚP Jenče, ale zejména § 20 až 25 vy-
hlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na 
využití území, ve znění pozdějších předpisů. Nejed-
ná se proto o podmínku nepřiměřenou, ale naopak 
za podmínku v souladu s právními předpisy. Cílem 
regulativů plochy je sjednotit jejich podmínky při 
vymezování na území obce, nikoliv jejich individua-
lizaci. 
Připomínka neakceptována. 
Jakákoliv skupinová zástavba změní naprosto pod-
statně urbanistickou koncepci daného místa, proto 
je regulativy plochy smíšené obytné centrální (SC) 
vyloučeno, aby v centrální části obce Jeneč bylo 
možné realizovat řadové RD o více jak třech sek-
cích, BD o více, jak 8 bytech a Využitelnost, resp. 
vytěžitelnost, pozemků ve vlastnictví podatele při-
pomínky, je jeho kritériem, ale to není kritériem ob-
ce, jehož zastupitelstvo bude ÚP vydávat, která sle-
duje především udržitelný rozvoj při současném za-
jišťování odpovídající veřejné infrastruktury. V plo-
še s podmínkou vydání RP RP1 je intenzita využití 
plochy stanovena regulativy max. do 80 bytů, aby se 
předešlo změně těžiště sídla, ležícího na západ od 
ulice Lidická, na východ ke Karlovarské ulici, kde 
byly historicky zemědělské statky s bydlením a hos-
podářskou částí. 
Připomínka neakceptována. 
S podmínkami regulativů plochy smíšené obytné 
centrální (SC) si bude muset poradit projektant sta-
vebníka. Při zástavbě centra, a to zejména po od-
stranění předchozí zástavby a výstavbě zcela nové, 
nelze připustit žádné excesy, jdoucí proti charakteru 
místa stavby a urbanistické struktuře zástavby, a to 
i bez toho, že by se ve stavbách obnovil chov hospo-
dářských zvířat. 
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žadavek na charakter a urbanistickou strukturu nové zástavby do návrhu ÚP za-
vádět. Domníváme se, že požadavek na soulad nové výstavby s charakterem 
historických zemědělských dvorů by mohl být vykládán i tak, že je z podstaty 
věci v rozporu s výstavbou BD nebo řadových RD. Návrh ÚP pak v této souvis-
losti dle našeho názoru obsahuje zásadní rozpor, když na jedné straně požaduje 
soulad nové výstavby s charakterem historických zemědělských dvorů, na dru-
hou stranu pak výslovně vylučuje jakýkoli chov hospodářských zvířat a domá-
cích zvířat ve velkých skupinách. Domníváme se, že historické zemědělské dvo-
ry si lze stěží představit bez chovu hospodářských zvířat. 
Návrh ÚP dále zcela neopodstatněně požaduje zpracování RP na území označe-
né jako plocha RP1, které zahrnuje i Pozemky. Jsme přesvědčeni o tom, že cha-
rakter území RP1 nevyžaduje zpracování RP. Tuto podmínku považujeme za 
zjevně šikanózní, když jejím jediným cílem je toliko oddálit výstavbu na Po-
zemcích a ztížit Klientovi, jako vlastníkovi Pozemků, jejich hospodářské využi-
tí. Území RP1, pro které pak má být zpracován RP, pak zahrnuje dokonce i po-
zemky (na severní straně území RP1), které jsou již zastavěné, tedy z pozice 
územního plánování jde o území stabilizované. V této části území RP1 není ja-
kýmkoli způsobem měněno využití pozemků, tedy nerozumíme, proč by tato 
část území RP1 měla být předmětem zpracování RP. Návrh ÚP pak sám dekla-
ruje, že jde o území zahrnující stabilizovanou plochu jádra obce. V takovém 
případě pak požadavek na pořízení RP považujeme za zcela nedůvodný. Tyto 
pozemky by neměly být předmětem dalšího omezování RP. 
Zadání RP RP1 pro Jeneč – Dvory pak obsahuje zcela nepřiměřené podmínky, 
které de facto vylučují jakékoli hospodářské využití pozemků, které jsou do to-
hoto území zahrnuty, a téměř vylučují smysluplné zastavění tohoto území. Jde 
jednak o požadavek na rozčlenění území na jednotlivé stavební pozemky a je-
jich provázanost s veřejně přístupnými plochami s umístěním veřejné zeleně 
a dalšími veřejnými prostranstvími. Zadání RP pak v tomto ohledu požaduje 
minimální rozsah veřejného prostranství o výměře 1000 m2 na každé dva hekta-
ry (a to dokonce nad rozsah výměry pozemních komunikací). Takto rozsáhlá 
veřejná prostranství se nevyskytují nikde jinde v intravilánu obce Jeneč, a tudíž 
nerozumíme tomu, proč by takovýto požadavek měl být směřován na území, ve 
kterém má proběhnout jeho přestavba. Zároveň pak nerozumíme tomu, proč 
k tomu má dojít na náklady vlastníků pozemků, které jsou zahrnuty do tohoto 
území. Pokud si obec přeje vytvořit veřejná prostranství, nic jí nebrání v tom si 
pro tento účel pořídit nezbytné pozemky a veřejná prostranství na nich na svůj 
náklad vybudovat. Považujeme za nepřijatelné, aby se tyto náklady obce pře-
souvaly na soukromé osoby. 
 
 
Další nepřijatelnou podmínkou, kterou obsahuje zadání RP RP1 pro Jeneč – 
Dvory se týká požadavků na řešení dopravní infrastruktury. Zadání RP téměř 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Připomínka neakceptována. 
Podmínka vydání RP RP1 stanovená návrhem ÚP 
Jenče v ploše přestavby P1, ale i na pozemcích po-
datele připomínky, je legitimní a v souladu se sta-
vem řešené plochy o výměře 4,37 ha, na které nej-
sou žádné původní stavby ani infrastruktura, je pro-
to nutné, aby RP vytvořit novou organizaci plochy. 
V ploše s podmínkou vydání RP RP1 je nezbytné 
stanovit podmínky pro vymezení a využití pozemků, 
pro umístění a prostorové uspořádání staveb, sta-
veb veřejné infrastruktury a vymezit VPS, v souladu 
se zadáním RP RP1, které je součástí textové části 
návrhu ÚP Jenče. 
Připomínka neakceptována. 
Zadání RP RP1 nestanovuje žádné podmínky regu-
lace plochy s podmínkou vydání RP RP1, ty stanoví 
RP RP1 až bude vydán Zastupitelstvem obce Jeneč. 
Zadání je pouze podkladem, směrnicí, Projektantovi, 
co je od RP požadováno, vedle toho, co je pro tento 
typ ÚPD vyžadováno právními předpisy. Tomu 
svědčí i to, že se návrh RP zpracovává na základě 
zadání (viz § 65 odst. 1 stavebního zákona) a sou-
částí textové části odůvodnění RP je kapitola „úda-
je o splnění zadání RP“. S požadavky zadání proto 
Projektant pracuje a předkládá, jak je splnil. Pod-
mínka vytvoření veřejného prostranství v ploše pro 
bydlení je aplikovaná v zadání RP RP1 na základě 
§ 7 odst. 2 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných 
požadavcích na využívání území, ve znění pozděj-
ších předpisů, pokud nelze vytvořit, musí být plochy 
pro bydlení omezeny. 
Připomínka neakceptována. 
Zadání RP RP1 neřeší jenom plochu pozemků poda-
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vylučuje napojení dopravní infrastruktury na ulici Karlovarská v oblasti návsi, 
u které předpokládá toliko pěší napojení. Přitom napojení dopravní infrastruktu-
ry na ulici Karlovarská v oblasti návsi je přirozené a v současné době jediné 
prakticky proveditelné. Jak vyplynulo ostatně i z předchozího závazného vyjád-
ření Policie ČR, tak napojení dopravní infrastruktury na ulici Karlovarská v ob-
lasti návsi nepředstavuje žádný problém pro dopravní situaci v obci Jeneč a Po-
licie ČR s tímto napojením bez výhrad souhlasila. Nerozumíme tudíž tomu, proč 
pořizovatel ÚP tuto možnost napojení dopravní infrastruktury podstatným způ-
sobem omezil, prakticky pak téměř vyloučil. Zároveň nerozumíme a nesouhla-
síme s tím, aby návrh dopravního propojení lokality RP1 musel být podřízen 
koordinaci s řešením obsaženým v regulačním plánu RP2. 
Dále nesouhlasíme s podmínkou zadání RP RP1 pro Jeneč – Dvory, která vyža-
duje odkanalizování dotčeného území výhradně prostřednictvím stokové sítě 
obecní kanalizace. Tato podmínka za situace, kdy obec Jeneč deklaruje, že ne-
má dostatečnou kapacitu v ČOV, takže odmítá zřizovat další přípojky, a kapaci-
tu ČOV dlouhodobě neřeší, má z našeho pohledu toliko dále ztížit jakoukoli vý-
stavbu na pozemcích zahrnutých do území RP1. 
Dále nesouhlasíme s tím, aby pro území RP1 pro Jeneč – Dvory, které má být 
předmětem zpracování RP, byly automaticky považovány za VPS následující 
stavby: (i) zásobování vodou a odkanalizování území – trasy vodovodních a ka-
nalizačních řádů, (ii) zásobování elektrickou energií: nové trafostanice, nové 
trasy kabelového, případně nadzemního elektrického vn vedení, včetně vyvola-
ných přeložek, a (iii) pozemní komunikace a veřejná prostranství (plochy pro 
dopravu): případně nová významná veřejná prostranství a komunikace, případné 
plochy pozemků pro veřejnou, rekreační a pobytovou zeleň. Jsem přesvědčeni, 
že tyto stavby není možné paušálně považovat za veřejně prospěšné stavby a v 
některých případech pak nejde o VPS. Pokud má obec Jeneč zájem takovéto 
stavby vybudovat, tak má tak učinit na svých pozemcích a na své náklady. Na-
vrhovaným řešením by došlo k nepřímému vyvlastnění vlastnického práva 
k části pozemků, na kterých mají tyto údajné „VPS“ být umístěny. 
 
Se zřetelem ke všem výše uvedeným připomínkám jsme přesvědčeni, že Návrh 
ÚP je ve vztahu k území zahrnující Pozemky věcně nesprávný a nezákonný. 
 
 
 
 
 
Žádáme, aby naše výše uvedené připomínky byly náležitě posouzeny a zohled-
něny v souvislosti se schvalováním ÚP. Návrh ÚP Jenče, jak byl prozatím před-
ložen, poškozuje naše vlastnická práva k Pozemkům, když zcela bezprecedent-
ním způsobem omezuje jejich zastavitelnost a využitelnost, čímž podstatným 

tele připomínky, ale i plochu přestavby P1, vymeze-
nou návrhem ÚP Jenče, proto je vyjádření Policie 
ČR, vydané ke konkrétnímu záměru podatele při-
pomínky, ve vztahu k požadavku zadání RP irele-
vantní a bude muset být v rámci zpracování a pro-
jednávání návrhu RP RP1 jeho dopravního řešení 
posouzeno znova. Vypustit požadavek na řešení do-
pravní infrastruktury ze zadání RP je nepřípustné, 
protože dopravní řešení musí být pro celý RP1 jed-
notné a nelze připustit individuální dopravní řešení 
pouze pozemků ve vlastnictví podatele připomínky.  
Připomínka neakceptována. 
Podmínka zadání RP RP1 musí být v souladu s re-
gulativy plochy smíšené obytné centrální (SC) kapi-
toly F „STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ 
PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ,…“ 
textové části návrhu ÚP Jenče. 
Připomínka neakceptována. 
V ploše s podmínkou vydání RP RP1 před rozhodo-
váním o změnách v území podle § 43 odst. 2 staveb-
ního zákona musí být v souladu se zadáním RP RP1 
a s § 61 odst. 1 stavebního zákona řešeny v návrhu 
RP RP1 požadavky na veřejnou dopravní a technic-
kou infrastrukturu, občanské vybavení a veřejná 
prostranství, protože RP musí vždy stanovit pod-
mínky pro vymezení a využití pozemků, pro umístění 
a prostorové uspořádání staveb veřejné infrastruk-
tury a vymezí veřejně prospěšné stavby nebo veřej-
ně prospěšná opatření. Nelze vydat návrh RP RP1 
bez toho, aniž by byl ověřen soulad s pravidly pro 
jeho zpracování a pořízení. 
Připomínka neakceptována. 
Stavební zákon v § 43 odst. 1 umožňuje vymezit v ÚP 
plochu, v níž je rozhodování o změnách v území 
podmíněno vydáním RP. Uplatnění institutu RP 
v návrhu ÚP Jenče, v ploše vymezené pro RP RP1, 
je vzhledem k charakteru plochy zcela jistě věcně 
správné a zákonné. 
Připomínka vzata na vědomí. 
Pořizovatel nesouhlasí s tím, že by pro pozemky ve 
vlastnictví podatele připomínky, uvedené na LV 685 
pro k. ú. Jeneč u Prahy, nebyla platným ÚPO Jeneč   



  

52 – Vyhodnocení společného jednání o návrhu ÚP Jenče z 12/2019 a VVURÚ z 12/2019 

poř. 
číslo 

údaje o podateli stanoviska 
(připomínky) 

čj. ze dne, 
vyřizuje úplné znění nebo významná část stanoviska (připomínky) ZÁVĚR A ODŮVODNĚNÍ 

POŘIZOVATELE 

způsobem snižuje jejich hodnotu. Vzhledem k tomu, že stávající platný ÚP 
omezení neobsahuje a Zadání ÚP taková omezení nepředpokládalo, ani je nepo-
žadovalo, byli jsme, jakož i naši společníci, v dobré víře a oprávněném očeká-
vání ohledně zastavitelnosti a využitelnosti Pozemků. 
Pokud naše výše uvedené připomínky nebudou zohledněny v souvislosti se 
schvalováním ÚP Jenče, jsme připraveni chránit své oprávněné zájmy i soudní 
cestou. Vedle soudního přezkumu ÚP Jenče zvažujeme i uplatnění nároku na 
úhradu újmy způsobené znehodnocením Pozemků, a tedy zmaření našeho dů-
vodně předpokládaného investičního záměru. Tato újma se pak s ohledem na 
velikost Pozemků a jejich stávající zastavitelnost může pohybovat v řádu něko-
lika stovek milionů korun českých. 
Jsme připraveni naše připomínky osobně projednat na jednání zastupitelstva ob-
ce Jeneč, abychom předešli případnému vzniku výše uvedené újmy v řádu něko-
lika stovek milionů korun českých. 
Příloha: Plná moc ze dne 12. 2. 2020 

stanovena podmínka RP, pravda je ta, že byla sta-
novena pro lokalitu Z2-5, jejíž součástí jsou i po-
zemky uvedené na LV 685. 
 
Připomínka vzata na vědomí. 
Možnost soudní ochrany podatele připomínky je 
možné využít po účinnosti ÚP Jenče podle § 101a 
zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve zně-
ní pozdějších předpisů. 

45 Ing. Jaroslav Vosyka, 
Úhonická 22, 252 61 Jeneč; 

ze dne 28. 1. 2020; 
zapsáno dne 12. 2. 2020 
pod čj. 117/2020 

Námitka k návrhu ÚP. 
Prostudoval jsem zpracovaný návrh ÚP obce Jeneč, jejíž jsem občan a v obci 
jsem trvale hlášen. S výsledkem plánu jsem ovšem zklamaný, protože v podsta-
tě jde o opsání a obkreslení těch původních, které jsou zde zpracované již od r. 
2004 
Zabýval jsem se návrhem bytových zón, z nichž jedna pod označením Z13 patří 
vlastnicky mě. Tuto zónu jsem se snažil realizovat již od r. 2007, kdy jsme spo-
lečně se spoluvlastníky podali návrh na změnu. Návrh, který jsme podali, byl 
korunován schválením ÚPO v r. 2017. Zónu nebylo možno realizovat v důsled-
ku výhrad OÚ Jeneč. Nakonec bylo nám sděleno, že se bude zpracovávat nový 
ÚP, starý, že nebude platit a aby nebylo možno cokoliv podnikat, byla vyhláše-
na stavební uzávěra, takže když to spočítám, územní plánování v Jenči trvá 
v našem případě již 13 roků, ale to ještě nejsme u konce. 
Pohledem do map jsem zjistil, co přibylo nových bytových zón, což nedokážu 
pochopit a nejde mi také na rozum, že všichni tito dostali přednost přede mnou, 
i když o změnu požádali teprve před 3 roky, přitom naše zóna má všechny inže-
nýrské sítě na pozemku zatím co u těch nově vzniklých bude nutné tyto sítě bu-
dovat. Pozemek se nachází mimo hluková pásma letiště, což se ovšem nedá říci 
o zónách Z1 a Z12 a P2. Nevím, co vedlo architekta k tomu, že neviděl, že tyto 
pozemky jsou přímo pod středovou osou vzletové a přistávací dráhy letiště, je 
tedy 100 % v hlukovém pásmu. Obavy budí pozemek P2, kde pod zavážkou vy-
těžené zeminy z tunelu Blanka jsou zavezeny zemědělské stavby státního statku, 
pro výstavbu naprosto nevhodné. 
Z toho důvodu doporučuji, aby tyto pozemky byly z ÚP vyloučeny, protože 
obec to vůbec nepotřebuje a upřednostní to ty, které jsou mnohem vhodnější. 
Pozoruhodné je také určení, že tyto pozemky jsou zařazeny do I. etapy, zatím co 
pozemek Z13 je zařazen do II. etapy. Požaduji, aby byly zváženy všechny 

V této fázi projednávání návrhu ÚP Jenče nelze 
podle § 50 odst. 3 stavebního zákona uplatňovat 
námitky, ale pouze připomínky, v podání uvozená 
„námitka“ byla proto vyhodnoceny pořizovatelem 
jako „připomínka“. 
Připomínka neakceptována. 
Změnit etapizaci zastavitelné plochy Z13 a zařadit ji 
z 2. etapy do 1. etapy pořadí změn v území je nelo-
gické a přinejmenším v rozporu se zásadami ochra-
ny ZPF, protože by došlo ke zrušení etapizace sta-
novené návrhem ÚP Jenče. Živelná zástavba území 
o výměře 12,41 ha, mezi zastavěným území obce Je-
neč a areálem Řízení letového provozu ČR, musí být 
z hlediska zachování obhospodařování ZPF rozfá-
zována, a taky splněny podmínky etapizace, stano-
vené textovou částí návrhu ÚP Jenče, a to právě 
z důvodů ochrany obce Jeneč, jejích obyvatel a nut-
nosti zajistit ve vztahu k postupu výstavby RD také 
odpovídající veřejnou infrastrukturu. 
 
 
 
 
Připomínka neakceptována. 
Plocha přestavby P2 bude v návrhu ÚP Jenče po-
nechána, protože zástavba na plochách brownfieldů 
má přednost před zástavbou na „zelené louce“, tj. 
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skutečnosti a tento pozemek měl zelenou a byl v I. etapě. 
 
Požaduji vysvětlení, proč už 26 roků je plánována silnice mezi pozemkem Z13 
a střed, řízení letového provozu a dosud se za těch 16 roků ani nekoplo, pokud 
by to bylo myšleno vážně, měl by tento návrh být předjednán s vlastníkem rov-
něž jako další pokračování s dalším vlastníkem, jinak to vypadá jako pouhé ma-
lování po papíře. 
Požaduji vysvětlení k této komunikaci, co je tím sledováno, jaký cíl má být do-
sažen a jaký prospěch to, přinese, když tato komunikace rozdělí pozemek Na 
háčkách a zabere 5500 m2 z bloku Z13. Nevím, o jakou zeleň jde, která je vede-
na po pozemku Z13 v místech, kde jsou inženýrské sítě a kde jsem podepsal 
věcné břemeno, že tento pruh bude přístupný a nebude tu ani žádná vzrostlá ze-
leň. 
 
 
Požaduji vysvětlení k tzv. LBC, zvlášť pak k LBC 48 – není jasné, čemu má 
sloužit a proč je zakreslen a zabírá téměř 3 ha. Dále bych se chtěl dozvědět něco 
o projekci 2 rybníků, téměř na hranici katastru, kde je zakreslen jenečský potok, 
který by je snad měl napájet, ale tento potok již 70 neexistuje a zbyl po něm je-
nom suchý příkop v polích, to je informace, kterou by projektant měl vědět. 
Dále upozorňuji na lesoparky pod označením XP, aby nedošlo k blamáži, jako 
tomu bylo v předcházejícím ÚP, kde kalkulovalo s 35 ha lesoparků, když na-
bídka zněla pouze na 3,5 ha a jen přehlédnutí, desetinné čárky se pracovalo 
s 35 ha, což pak stálo 366 tis Kč. 
 
 
 
 
Celou dlouhou dobu bylo zdůrazňováno, že ČOV má omezenou kapacitu a že 
nebude možno pokrýt potřeby již schválených ploch pro bytové účely, přesto 
v posledním vypracování ÚP se plochy pro bydlení navýšily, proto požaduji no-
vě projektované plochy zrušit ve prospěch již existujících. Nesouhlasím na za-
řazení bytových ploch do I. a II. etapy, doporučuji pouze jednu etapu pro všech-
ny stejnou. Jestliže investor předloží studii zástavby a ta bude v souladu RP, pak 
by nemělo výstavbě nic bránit. Doporučuji, aby ÚP jeho konečná podoba byla 
projednána za široké účasti občanů a proto doporučuji, aby občané byli krom ji-
ného pozváni formou SMS, tak jako jsou informování o jiných drobných potře-
bách. 
Očekávám stanovení termínu pro konečné projednání. 

v zastavitelných plochách vyžadující zábor ZPF 
a zásah do volné krajiny. 
Připomínka neakceptována. 
Význam pozemní komunikace vymezené návrhem 
ÚP Jenče jako plocha dopravní infrastruktury – sil-
niční (DS-návrh) mezi areálem Řízení letového pro-
vozu ČR a zastavitelnou plochou Z13 je zřejmý, 
jedná se o VPS WD6 „Komunikace propojující sil-
nice II/201 a III/0066 v trase podél východní hrany 
areálu ŘLP“ a má zajistit prostupnost území bez 
dotčení místních komunikací v obci Jeneč. Touto 
pozemní komunikací není ovšem dotčena zastavitel-
ná plocha Z13, jak je chybně v připomínce uváděno, 
ale ani se nejedná o pozemky ve vlastnictví podatele 
připomínky. 
Připomínka neakceptována. 
Lokální biocentrum LBC 48 je součástí regionální-
ho biokoridoru RK 1142 ÚSES, který je vymezen 
v ZÚR Středočeského kraje a návrh ÚP Jenče jej 
má za povinnost vymezit v podrobnosti výkresů gra-
fické části návrhu ÚP Jenče tak, aby vznikl na úze-
mí obce Jeneč vzájemně propojený soubor přírodě 
blízkých ekosystémů, které udržují přírodní rovno-
váhu na třech úrovních ÚSES – místní, regionální 
a nadregionální. Navrhované 2 rybníčky na jihu 
území obce Jeneč budou tvořit VKP a sloužit k za-
držování vody v krajině a vodnost Jenečského poto-
ka není pro jejich účel významná. 
Připomínka neakceptována. 
Všechny plochy vymezené návrhem ÚP Jenče, ve 
který je možné realizovat stavby pro bydlení, mají 
v regulativech kapitoly F „STANOVENÍ PODMÍ-
NEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮ-
SOBEM VYUŽITÍ,…“ textové části návrhu ÚP Jen-
če stanovenu podmínku, že „výstavba v návrhových 
i stabilizovaných plochách je podmíněna prokázá-
ním dostatečné kapacity ČOV, resp. napojením na 
dostatečně kapacitní veřejnou kanalizaci a ČOV“ 
a tato podmínka zajistí přiměřenost výstavby ke ka-
pacitě ČOV. 
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46 Ing. Dagmar Bláhová, 
Na Skalce 882/8, 252 19 Rudná; 
Martina Cihelková, 
Na Skalce 882/8, 252 19 Rudná; 
Lubomír Hofman, 
Modřínová 1400/11, 182 00 Praha 8; 
(společně dále jako „oprávnění“) 
na základě plné moci zastupuje: 
Mgr. Kateřina Janstová, 
advokátka ČAK 09829, 
IČO 69039127, 
Janstová, Smetana & Nevečeřal, 
advokátní kancelář 
Vinohradská 404/19, 120 00 Praha 2 

ze dne 10. 2. 2020; 
zapsáno dne 10. 2. 2020 
pod čj. 90/2020 

Připomínky k návrhu ÚP Jenče 
I. 

Úvod 
Obecní úřad Jeneč oznámil svojí veřejnou vyhláškou čj. 628/2019 ze dne 17. 12. 
2019 vystavení návrhu ÚP obce Jeneč na základě zadání ÚP Jenče schváleného 
usnesením č. 2/2018 Zastupitelstva obce Jeneč ze dne 31. 1. 2018, a to ve smys-
lu ust. § 50 odst. 3 stavebního zákona. Zároveň obecní úřad veřejnou vyhláškou 
uvedl, že každý může ve lhůtě do 13. 2. 2020 uplatnit své připomínky k návrhu 
ÚP Jenče (dále jen „návrh ÚP“, nebo „navrhovaný ÚP“). Oprávnění tohoto 
svého práva využívají a v zákonné lhůtě tímto podáním připomínkují návrh ÚP. 
Všichni oprávnění jsou vlastníky pozemků dotčenými návrhem ÚP, a to násle-
dovně: 
a) Pozemek č. 173, k. ú. Jeneč u Prahy, LV 308 – vlastní Lubomír Hofman; 

Pozemek č. 175, k. ú. Jeneč u Prahy, LV 753 – spoluvlastní Ing. Dagmar 
Bláhová (id. podíl 1/4), Martina Cihelková (id. podíl 1/4) a Lubomír Hofman 
(id. podíl 1/2). 

Důkazy: Výpis z katastru nemovitostí, pozemek č. 173, k. ú. Jeneč u Prahy; 
 Výpis z katastru nemovitostí, pozemek č. 175, k. ú. Jeneč u Prahy. 

Připomínky k návrhu ÚP ohledně těchto pozemků jsou níže uvedeny v čl. II 
tohoto podání. 

b) Pozemek č. 544, k. ú. Jeneč u Prahy, LV 753 – spoluvlastní Ing. Dagmar 
Bláhová (id. podíl 1/4), Martina Cihelková (id. podíl 1/4) a Lubomír Hofman 
(id. podíl 1/2). 

Důkaz: Výpis z katastru nemovitostí, pozemek č. 544, k. ú. Jeneč u Prahy. 
Připomínky k návrhu ÚP ohledně tohoto pozemku jsou níže uvedeny v čl. III 
tohoto podání. 

c) Pozemek č. 398/1, k. ú. Jeneč u Prahy, LV 753, 
Pozemek č. 400/3, k. ú. Jeneč u Prahy, LV 753 – oba pozemky spoluvlastní 
Ing. Dagmar Bláhová (id. podíl 1/4), Martina Cihelková (id. podíl 1/4) a Lu-
bomír Hofman (id. podíl 1/2). 

Důkazy: Výpis z katastru nemovitostí, pozemek č. 398/1, k. ú. Jeneč u Prahy; 
 Výpis z katastru nemovitostí, pozemek č. 400/3, k. ú. Jeneč u Prahy. 

Připomínky k návrhu ÚP ohledně těchto pozemků jsou níže uvedeny v čl. IV 
tohoto podání. 

II. 
Pozemky č. 173 a 175 v k. ú. Jeneč u Prahy 

Návrh ÚP mění plánovaný způsob využití pozemků č. 170, 171, 173 a 175 v k. ú. 
Jeneč u Prahy z původního NK (obchod, služby a jiné komerční aktivity) na na-
vrhované NS (plochy smíšené nezastavěného území). Původní způsob využití 
(NK) těchto pozemků je upraven v rámci aktuálně platného ÚP obce Jeneč, ve 
znění pozdějších změn (dále jen „stávající ÚP“). Tato změna znemožňuje ko-
merční zastavění těchto pozemků, přičemž návrh změny je odůvodněn takto: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Připomínka neakceptována. 
Pozemky parc. č. 173 a 175, k. ú. Jeneč u Prahy, ve 
spoluvlastnictví podatelů připomínky, a spolu s ními 
také pozemky parc. č. 170 a 171, k. ú. Jeneč u Pra-
hy, byly po prověření vypuštěny ze zastavitelného 
území na základě požadavků kapitoly 4 „Požadavky 
obce k řešení v územním plánu“ a subkapitoly 5.1 
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„ÚP oproti ÚPO vypouští některé rozvojové plochy pro výrobu a komerci. Jed-
ná se o plochy s okrajovou polohou bez návaznosti na další zástavbu, pro které 
nebylo nalezeno využití od roku 2004. Vzhledem k faktu, že plochy nebyly využi-
ty po období výrazně delší než 5 let, je jejich vypuštění opodstatněné.“ a „Vzhle-
dem k charakteru Garden parku s převažujícím podílem zeleně by využitím 
ploch N5 a N6 vznikly osamocené areály komerce či skladování bez návaznosti 
na okolní strukturu obce. Vzhledem k poloze ploch by mohlo dojít k nevhodnému 
srůstání s městem Hostivice. Lokalita navazuje na trasy plánovaných pěších ste-
zek a cyklotras v návaznosti na zelené plochy Garden parku a další zeleň podél 
železničních tratí. Z výše uvedených důvodů je jakékoliv zastavení ploch N5 
a N6 nevhodné.“. Zároveň návrh ÚP argumentuje nutností vytvořit faktické 
ochranné pásmo nezastavitelného území podél Jenečského potoka, které zlepší 
jeho retenční vlastnosti. 
Oprávnění se domnívají, že důvody návrhu ÚP pro navrácení plochy pozemků 
č. 170, 171, 173 a 175 do ZPF jsou nepravdivé, navrhované opatření je nepřimě-
řené uvedenému cíli návrhu ÚP, případně lze tohoto cíle dosáhnout šetrnější 
cestou, kdy nebude vlastníkům uvedených pozemků znemožněno využít jejich 
plochu ke komerční zástavbě. Oprávnění podávají tyto připomínky i v rozsahu 
pozemků č. 170 a 171, které sice vlastní odlišné osoby, ale které zároveň tvoří 
s pozemky č. 173 a 175 ucelený územní celek (ostatně dříve byly tyto pozemky 
evidovány společně jako parcela č. 167/12). Oprávnění dlouhodobě jednají 
s vlastníky pozemků č. 170 a 171 ve shodě a společně realizují své investiční 
záměry. Proto oprávnění mají zájem, aby jejich připomínkám bylo vyhověno i v 
rozsahu těchto pozemků, které sice přímo nevlastní, ale na kterých realizují svůj 
společný investiční záměr jako stavebník (viz níže). 
Oprávnění mají za to, že je na místě v rámci připravované změny ÚP obce 
Jeneč setrvat na vymezení stávajícím ÚP a ponechat vymezení plochy po-
zemků č. 170, 171, 173 a 175 ve stávajícím režimu NK (obchod, služby a ji-
né komerční aktivity), jelikož: 
• Oprávnění již zahájili realizaci svého investičního záměru na předmět-

ných pozemcích 
Oprávnění ve shodě s vlastníky pozemků č. 170 a 171 již roku 2012 zahájili rea-
lizaci dlouhodobě plánovaného investičního záměru na uvedených pozemcích. 
Předmětem této investice je využití pozemků v souladu se stávajícím účelovým 
určením, tedy zastavění pozemků za účelem provádění obchodu, služeb a jiných 
komerčních aktivit. Oprávnění zahájili tuto činnost realizací rozsáhlé investiční 
akce, kdy na pozemcích provedli terénní úpravy umožňující zastavění pozemku, 
přičemž předmětem těchto terénních úprav bylo zarovnání pozemku navezením 
zeminy. V rámci této úpravy byla zhotovena i příjezdová cesta na pozemky, a to 
z pozemní komunikace na jihu předmětných pozemků. Smyslem této stavby by-
la od počátku realizace návazných investičních akcí, jelikož tyto investiční po-
zemky nelze technicky realizovat bez provedení zarovnání pozemku uvedenou 

„Požadavky na urbanistickou koncepci“ zadání ÚP 
Jenče schváleného dne 31. 1. 2018. Návrh zastavi-
telných ploch vymezených návrhem ÚP Jenče vy-
cházel z urbanistické struktury jednotlivých částí 
obce, při respektování hodnotných urbanistických 
a architektonických prvků. Zastavitelné plochy byly 
navrženy v rozsahu odpovídajícím aktuálnímu stavu 
území a jeho předpokládanému vývoji s ohledem 
především na předpokládané trendy demografické-
ho, hospodářského a socioekonomického vývoje 
území. Jako podklad pro vymezení zastavitelných 
ploch bylo použito zejména prověření a vyhodnoce-
ní dosud nevyužitých návrhových ploch vymezených 
v dosavadním ÚPO Jeneč z ledna 2004, ve znění jeho 
změn č. 1 až 4. V platném ÚPO Jeneč je směrem na 
sever od ulice Karlovarská vymezeno zastavitelné 
území v ploše Obchod, služby a jiné komerční akti-
vity (NK-návrh) od zastavěného území obce Jeneč 
až k její hranici s územím města Hostivice. Z této 
celistvé a jednotné plochy NK byla v návrhu ÚP 
Jenče vyčleněna nově definovaná stabilizovaná plo-
cha specifická – gardenpark (XN-stav), která se 
podmínkami způsobu využití rozhodně nedá přirov-
nat k funkční ploše NK dle platného ÚPO Jeneč, 
protože se jedná spíše o plochu smíšeného nezasta-
věného území (NS) dle návrhu ÚP Jenče. Bylo proto 
dno Projektantovi na zvážení, zda pozemky parc. 
č. 170, 171, 173 a 175, k. ú. Jeneč u Prahy, zařadí 
v návrhu ÚP Jenče do zastavitelné plochy s využi-
tím jako v plocha občanského vybavení – komerční 
zařízení malá a střední (OM-návrh) nebo zda je za-
řadí do nezastavěného území v ploše smíšeného ne-
zastavěného území (NS-stav). Protože by vymezením 
plochy OM vznikla v krajině naprosto solitérní za-
stavitelná plocha, která nemá opodstatnění ze všech 
možných hledisek koncepcí stanovených návrhem 
ÚP Jenče, zejména pak urbanistické a uspořádání 
krajiny, byla plocha pozemků parc. č. 170, 171, 173 
a 175, k. ú. Jeneč u Prahy, ze zastavitelné plochy 
vypuštěna. Svědčí tomu také to, že tato zastavitelná 
plocha nebyla od ledna 2004 zkonzumována. Poda-
teli připomínky realizované terénní úpravy nejsou 
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terénní úpravou. Zároveň je zjevné, že terénní úprava nebyla „finální“ zamýšle-
nou investicí do pozemků, jelikož: a) sama o sobě je neúčelná; b) od zahájení 
územních a stavebních řízení týkajících se této terénní úpravy byl příslušným 
úřadům avizován plán navazující stavební činnosti. 
Uvedené skutečnosti prokazuje žádost oprávněných o vydání rozhodnutí o umís-
tění stavby týkající se terénní úpravy z 25. 6. 2012, která dokazuje, že proces je-
jí realizace byl zahájen již před 8 lety. V rámci tohoto a navazujících řízení po-
tom oprávnění doložili ideový plán budoucí stavební investiční akce, který bude 
možné realizovat po provedení terénní úpravy. Tento plán nadále platí a opráv-
nění jej hodlají realizovat, na čemž ostatně posledních 8 let usilovně pracují (viz 
dokumenty týkající se územního, stavebního a kolaudačního řízení ohledně 
zmiňované terénní úpravy). Oprávnění dále dokládají příslušné územní rozhod-
nutí o změně využití území ohledně terénní úpravy ze dne 9. 5. 2014 a zejména 
finální dokument – kolaudační souhlas s užíváním stavby („Terénní úprava – 
Jeneč parc č. 167/12, Jeneč, (původně na pozemku parc č. 167/12 (PK 170, 171, 
173, 175) k. ú. Jeneč u Prahy“) ze dne 18. 7. 2008. 
Důkaz: Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby týkající se terénní úpravy 

na pozemcích č. 170, 171, 173 a 175 ze dne 25. 6. 2012; 
 Ideový výkres využití pozemku 167/12; 
 Rozhodnutí o změně využití území týkající se terénní úpravy na pozem-

cích č. 170, 171, 173 a 175, sp. zn.: S-SÚ-05590/12-Stg ze dne 9. 5. 2014; 
 Kolaudační souhlas s užíváním stavby týkající se terénní úpravy na po-

zemcích č. 170, 171, 173 a 175, sp. zn.: S-SÚ-03570/18-Bu, ze dne 
18. 7. 2008; 

Samotná stavba terénní úpravy byla dokončena dne 12. 4. 2018, kdy oprávnění 
jako stavebník podali žádost o kolaudační souhlas. Stavební realizace terénní 
úpravy si od oprávněných vyžádala značnou časovou a finanční investici, při-
čemž tato investice byla vynaložena s předpokladem budoucího zastavění po-
zemků. Složitost realizace stavební akce dokládají oprávnění projektem této 
stavby a odhadem finančních nákladů. 
Důkaz: Projekt terénní úpravy na pozemku č. parc. 167/12 od Ing. Jaromíry 

Seidlové; 
 Propočet terénní úpravy na pozemku č. parc. 167/12 od Ing. Jaromíry 

Seidlové. 
Z uvedeného vyplývá, že až do dne 18. 7. 2018 aktivně probíhal proces územní-
ho, stavebního a kolaudačního řízení týkajícího se pozemků č. 170, 171, 173 
a 175 a samotné realizace stavby. Tedy až do dne 18. 7. 2018 nebyl tento proces 
dokončen a nebylo možné stavbu (terénní úpravu) užívat, ani realizovat návaz-
nou investiční akci. 
Oprávnění se tak důrazně ohrazují proti odůvodnění návrhu ÚP, kde se 
uvádí, že „plochy nebyly využity po období výrazně delší než 5 let“ a je tak 
důvodné omezit jejich zastavitelnost. Naopak oprávnění vyvíjí dlouhodo-

stavbou – viz § 3 odst. 1 stavebního zákona = „Te-
rénní úpravou se pro účely tohoto zákona rozumí 
zemní práce a změny terénu, jimiž se podstatně mě-
ní vzhled prostředí nebo odtokové poměry, …“, a to 
má souvislost s uplatněním náhrad za změny v úze-
mí podle § 102 stavebního zákona, na jehož uplat-
nění upozorňují podatelé připomínky. Podle § 102 
odst. 3 stavebního zákona náhrada za převedení 
předmětné plochy ze zastavitelné do nezastavěné 
nenáleží, jestliže k uvedenému zrušení došlo po 
uplynutí 5 let od nabytí účinnosti ÚP, a to je po 
10. 2. 2009 (vyhláška o závazných částech ÚPO Je-
neč nabyla účinnosti dne 10. 2. 2004), pokud nebylo 
v této lhůtě pravomocně rozhodnuto o umístění 
stavby, pro kterou bylo zastavění ÚPO Jeneč urče-
no a toto rozhodnutí je platné. Podatelem připo-
mínky jako důkaz doložené „územní rozhodnutí 
o umístění stavby“ terénních úprav – Jeneč parc. 
č. 167/12 vydané Městským úřadem Hostivice, sta-
vebním úřadem, pod čj. SÚ-05590/4/12-Stg ze dne 
10. 6. 2013, není listinou, která by splňovala poža-
davky § 102 stavebního zákona. Z hledisek tvorby 
ÚP se stále jedná o plochu, která nebyla od ledna 
2004 využita pro stanovený účel, a proto se vedle 
ostatních důvodů připomínce nevyhovuje. 
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bou aktivní činnost za účelem využití pozemků dle stávajícího ÚP, tedy je-
jich zastavění za účelem obchodu, služeb a jiných komerčních aktivit. Tato 
skutečnost je průkazná jednak skutkově – na pozemcích byly investovány 
značné finanční prostředky k provedení rozsáhlých terénních úprav, tak 
i právně – ze správních spisů týkajících se řízení dle stavebního zákona oh-
ledně stavby terénní úpravy lze prokázat průběh realizace stavby. 
Navrhovaná změna účelového určení pozemků na plochy smíšené nezastavěné-
ho území pak zmaří dosavadní investici oprávněných. Oprávnění mají za to, že 
tato změna není řádně (pravdivě) odůvodněna a nesleduje legitimní záměr. 
Oprávnění dosud postupují zcela v souladu se stávajícím ÚP a navrhovanou 
změnou ÚP jim tak vznikne značná škoda. Tato případná škoda oprávněných je 
potom zcela nepřiměřeně vysoká oproti zájmům, která má změna ÚP sledovat, 
a to tím spíš, že odůvodnění uvádí nepravdivý údaj, když nereflektuje rozsáhlou 
stavební činnost oprávněných směřující k zastavění pozemku. Oprávnění mají 
za to, že v rámci přípravy návrhu ÚP je nutné přihlédnout i k zájmům vlastníků 
pozemků realizujících na území obce investiční akce. Oprávnění v legitimním 
očekávání možnosti zastavět pozemky zahájili složitý a nákladný proces reali-
zace tohoto zastavění pozemků, k čemuž je při přípravě návrhu ÚP rovněž nutné 
přihlédnout. 
V případě, že bude přijat návrh ÚP ve stávajícím znění, oprávněným pravděpo-
dobně nezbyde, než požadovat po obci náhradu škody vzniklé v důsledku zru-
šení určení pozemku k zastavění na základě změny ÚP ve smyslu ust. § 102, 
odst. 2 stavebního zákona. Pro úplnost sděluji, že dle tohoto ustanovení vlastní-
kovi pozemku náleží náhrada vynaložených nákladů na přípravu výstavby v ob-
vyklé výši, zejména na koupi pozemku a na projektovou přípravu výstavby. 
• Zábor kvalitní zemědělské půdy 
Úkolem územního plánování je mimo jiné i ochrana a rozvoj ZPF ve smyslu zá-
kona o ochraně ZPF. Vzhledem k tomu, že půdní fond je rozdělen do různých 
kategorií půdy v závislosti na její kvalitě, je na místě, aby půdě nejvyšší kvality 
byla poskytována největší ochrana a zastavitelnost této půdy se povolovala vý-
jimečně, po pečlivém odůvodnění přiměřenosti tohoto záboru vzhledem k plá-
novanému záměru záboru. 
V případě půdy nižší kvality je možné postupovat benevolentněji, když výnos-
nost takové půdy není tak vysoká. Tedy primárně by se měla zastavovat půda 
nižší třídy ochrany. Návrh ÚP tento princip nereflektuje, když k ochraně ZPF 
přistupuje zásadně disproporčním způsobem. 
Návrh ÚP sice vrací mnohé zemědělské plochy do ZPF, ovšem zároveň k zasta-
vění určuje plochy jiné, přičemž kvalita a třída ochrany ploch odebraných ze 
ZPF je mnohem vyšší než třída ochrany ploch do ZPF vrácených. Fakticky tak 
sice dochází k jisté kompenzaci nově zastavitelných ploch tím, že jsou do ZPF 
vráceny plochy jiné, ovšem reálná zemědělská využitelnost nově nezastavitel-
ných ploch je nízká, vzhledem k jejich nízké kvalitě. Oprávnění tak upozorňují, 
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že třída ochrany půdy na pozemcích č. 170, 171, 173 a 175 spadá do nízké 
IV. kategorie (BPEJ 2.25.14). Tato půda tak není vhodná k zemědělské produk-
ci. Argument důvodnosti vrácení plochy předmětných pozemků do ZPF není 
důvodný, jelikož tato půda fakticky zemědělsky využitelná není. Disproporce 
návrhu ÚP je zjevná např. vzhledem k návrhu záboru oblastí označených jako 
Z3 a Z13 ve východní části obce, kterými je k zastavení určeno cca 10 ha půdy 
nejvyšší možné kvality (I. třída). Návrat cca 4 ha většinou nekvalitní IV. třídy 
pozemků č. 170, 171, 173 a 175 do ZPF tak nemůže vyrovnat úbytek této kva-
litní půdy v ZPF. Oprávnění proto mají za to, že je na místě plánovat rozšiřová-
ní zastavěného území obce směrem na východ obce (přes zmiňované pozemky), 
kde je řádově mnohem méně kvalitní půda než na západě obce. Takové územní 
plánování je vhodné nejen kvůli ochraně kvalitního půdního fondu, ale i vzhle-
dem k legitimnímu očekávání dotčených osob, jelikož zástavba východní části 
obce je předpokládána už stávajícím ÚP. 
• Retenční funkce potoka je zajištěna i dle stávajícího ÚP. 
Návrh ÚP jako důvod změny určení pozemků č. 170, 171, 173 a 175 uvádí 
i zlepšení retenčních schopností potoka Jeneč, a to vytvořením pásma podél po-
toka, které nebude dále možné zastavovat. Oprávnění mají za to, že tohoto stavu 
dosahuje již stávající ÚP, když severní část uvedených pozemků spadá do reži-
mu SZ (sady a zahrady) a není tak zastavitelná v režimu obchod, služby a ko-
merční aktivity. S tímto ostatně počítá i výše popsaný investiční plán oprávně-
ných, který v severní části pozemků předpokládá pouze zeleň, nikoliv zástavbu 
(důkaz viz výše). Není tak důvod rozšiřovat „ochranné pásmo“ potoka Jeneč na 
celé pozemky – taková změna je vzhledem k zamýšlenému účelu zcela exten-
zivní a zároveň nepřípustná vzhledem k dosavadní investiční aktivitě oprávně-
ných (viz výše). Oprávnění podotýkají, že na sever od potoka Jeneč návrh ÚP 
umožňuje zástavbu pozemků (v návrhu ÚP jsou označeny jako Z10) ve vzdále-
nosti kratší, než je hrana stávající zastavitelné oblasti na předmětných pozem-
cích. Kvůli retenčním schopnostem potoka tak není důvod trvat v případě po-
zemků č. 170, 171, 173 a 175 na nezastavitelnosti úplné, když už stávající úpra-
va je naprosto přiměřená stanovenému cíli. 
• Pozemky nejsou vhodné k navrhovanému využití 
Oprávnění mají za to, že předmětné pozemky nelze reálně využít k navrhova-
nému účelu (jako plochy smíšené nezastavěného území). Hlavní využití takto 
kvalifikovaných území předpokládá návrh ÚP takto: 
a) Zemědělská produkce na ZPF – tato je nevhodná vzhledem k výše popsané 

nekvalitě půdy na pozemcích. Většina půdy na těchto pozemcích spadá do 
IV. třídy ochrany ZPF a je tak k zemědělské produkci neefektivní a neeko-
nomická. 

b) VKP – pozemky se žádnou významně krajinnou kvalitou nevyznačují. Na 
pozemcích se nacházejí pouze nekvalitní náletové dřeviny a kořenové obros-
ty, nejedná se o kulturní les. Stejně tak jsou pozemky nevhodné k rekreaci, 
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když se nacházejí v koridoru nedalekého letiště, jež způsobuje hluk. 
c) Plochy, v nichž lze obecně těžko oddělit lesní, vodní a jiné typy přírodních 

ploch – touto vlastností pozemky rovněž nedisponují, když jejich stávající 
podoba je odvislá od realizace terénních úprav v rámci plánované investiční 
akce. Kvalita pozemků je tak poplatná nedávno provedeným těžkým staveb-
ním pracím a vybudování přístupové cesty. Ve stávající podobě se tak fak-
ticky jedná o pozemek naplňující vlastnosti pozemku připraveného 
k zastavění (vzhledem k provedeným terénním úpravám), nikoliv o pozemek 
splňující vlastnosti pozemku určeného dle návrhu ÚP jako NS. 

• Návaznost pozemků na zástavbu 
Oprávnění rozporují odůvodnění návrhu ÚP, že pozemky mají okrajovou polo-
hu bez návaznosti na další zástavbu. Oprávnění při realizaci svého investičního 
záměru postupovali zcela v souladu se stávajícím ÚP, který komerční zastavění 
jejich pozemků umožňuje a předpokládá návaznost na sousední zastavěnou plo-
chu. Sousední plocha Garden parku je kvalifikována jako území NK. Stávající 
ÚP tak předpokládá, že na území nynějšího Garden parku vznikne plocha 
k „obchodu, službám a jiným komerčním aktivitám“ – realizací takového zámě-
ru by pak spolu s pozemky oprávněných vznikl souvislý zastavěný blok, končící 
západní hranicí pozemku č. 175. Předmětné pozemky tak nemají okrajovou po-
lohu, ale logicky navazují na území plánované k zastavění. Skutečnost, že Gar-
den park byl realizován jako plocha obsahující zeleň, nesmí jít k tíži oprávně-
ným. Vlastník Garden parku by tak fakticky znemožnil využití pozemků opráv-
něných k legitimnímu a legálnímu účelu tím, že se rozhodne vlastní pozemky 
k zastavění nevyužít, čímž „odstřihne“ pozemky oprávněných od navazující zá-
stavby. Oprávnění dosud postupovali v souladu se stávajícím ÚP a realizovali 
svůj (výše popsaný) investiční záměr v legitimním očekávání, že zástavba jejich 
pozemků bude v krajině navazovat na území Garden parku. Skutečnost, že se 
vlastník Garden parku rozhodl své území zatím využít k jiným účelům, než je 
„obchod, služby a jiné komerční aktivity“ neznamená, že pozemky oprávněných 
nemají, nebo nemohou mít návaznost na další zástavbu. Pro úplnost oprávnění 
dodávají, že předmětné pozemky č. 170, 171, 173 a 175 ve stávajícím ÚP logic-
ky navazují i na území plánovaného rozvoje obce i směrem na jihozápad (za po-
zemní komunikací), kde se rovněž předpokládá další rozvojové území obce. 

III. 
Pozemek č. 544, k. ú. Jeneč u Prahy 

Návrh ÚP upravuje zásadní změnu v dopravní obslužnosti obce Jeneč, která je 
v části C (textová část odůvodnění) návrhu ÚP odůvodněna takto: „ÚP opouští 
koncepci rušení trati č. 120 a ponechává ji ve stabilizovaných plochách vzhle-
dem ke zpracované studii Kladenský železniční diametr (CEDOP, 04/2016) vy-
mezující koncepci železniční dopravy v oblasti včetně napojení letiště Václava 
Havla na železnici. Trať č. 120 je součástí koncepce železniční dopravy v regio-
nu a s jejím zrušením se již nepočítá.“ Oproti stávajícímu ÚP je tak opuštěn 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Připomínka neakceptována. 
Bez ohledu na možné budoucí záměry využití po-
zemků tělesa železniční trati č. 120, jsou v návrhu 
ÚP Jenče drážní pozemky vymezeny jako stabilizo-
vaná plocha dopravní infrastruktury – železniční 
(DZ-stav), a tak budou i v návrhu ÚP Jenče pone-
chány. Železniční trať č. 120 Praha – Rakovník není 
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koncept vybudování páteřní pozemní komunikace ve východní části území na 
místě již nevyhovující železniční trati č. 120. 
Stávající ÚP předpokládal vybudování hlavní obslužné komunikace f. tř. C1, C2 
(ve stávajícím ÚP označeno jako MO8) na místě železniční tratě č. 120 vzhle-
dem k dlouhodobě plánované modernizaci hlavního železničního koridoru č. 121. 
Po této modernizaci by další provoz na trati č. 120 ztratil ekonomický i doprav-
ně-obslužný smysl, když železniční doprava v oblasti má být realizována zejména 
prostřednictvím modernizované linky č. 121. Prostor původní železniční trati 
č. 120 pak měl být využit k vybudování pozemní komunikace, která by zajistila 
řádnou dopravní obslužnost mnohých dosud dopravně nedostupných pozemků 
sousedících se stávající železniční tratí č. 120. Vhodnost transformace původní 
železniční trati č. 120 na páteřní pozemní komunikaci potvrzuje přetrvávající 
stanovisko řady dalších subjektů, které nadále předpokládají, že území obce Je-
neč bude v tomto ohledu dále rozvíjeno dle stávajícího ÚP a bude vybudována 
zmiňovaná pozemní komunikace. Důležitost tohoto plánu rozvoje obce dokládá 
i skutečnost, že tato plánovaná komunikace byla stávajícím ÚP zařazena mezi 
veřejně prospěšné stavby (pro které lze za zákonných podmínek vyvlastnit pří-
slušné pozemky), konkrétně jako veřejně prospěšná stavba č. 7 „páteřní komu-
nikace ve východní části území“. 
Oprávnění mají za to, že je na místě v rámci připravované změny ÚP obce 
Jeneč setrvat na záměru stávajícího ÚP a ponechat vymezení plochy stáva-
jící železniční trati č. 120 jako plochy určené k zastavění jako páteřní po-
zemní komunikace příslušné třídy, jelikož: 
• Kladenský železniční diametr není právně závazným dokumentem 
Návrh ÚP ve své textové části zdůvodňuje změnu územního plánování ohledně 
železniční trati č. 120 výhradně odkazem na studii s názvem „Kladenský želez-
niční diametr (CEDOP, 04/2016)“ (dále jen „KŽD“). Oprávnění připomínají, že 
KŽD je pouze technickou a ekonomickou studií, jež představuje možnou varian-
tu budoucího řešení železniční dopravy v předmětné oblasti, která se mimo jiné 
dotýká i území obce Jeneč. KŽD byla vypracována jako studie možných změn 
dlouho plánovaného projektu modernizace hlavního železničního koridoru 
označeno jako č. 121. Jedná se tak pouze o jednu z mnoha nezávazných variant, 
jak by mohla být řešena železniční doprava v regionu. Oprávněným není známo, 
že by závěry KŽD byly v současné době jakýmkoliv způsobem reflektovány 
v právně závazných dokumentech, rozhodnutích, územních plánech atd. Ostatně 
ani objednatel KŽD, Statutární město Kladno, svůj ÚP nepřizpůsobil KŽD. 
Momentálně je tak KŽD pouhým nezávazným konceptem možného budoucího 
řešení bez jakékoliv právní relevance. Vzhledem k tomu, že KŽD není právně 
závazným, ani obecně přijímaným dokumentem, není důvod, aby návrh ÚP 
opustil stávající, dlouho připravený projekt nahrazení trati č. 120 pozemní ko-
munikací. 
• S obsahem Kladenského železničního diametru se neztotožňují další do-

zrušena a je provozována, a proto návrh ÚP Jenče 
reflektuje současný stav. Dopravní obslužnost za-
stavitelné plochy Z6 souvisí proto s jejím využitím 
pro stanovený účel jako plochy výroby a skladování 
(VS-návrh) a návrhem ÚP Jenče nebude řešena, to 
je povinností investorů. 
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tčené subjekty 
Vzhledem k tomu, že budoucnost místní železniční dopravy, respektive želez-
niční tratě č. 120, je otázkou regionálního významu a projekt modernizace že-
lezniční trati je připravován velmi dlouhou dobu, je v rámci přípravy projektu 
nutné sladit plánování řady zúčastněných subjektů. Není tak možné, aby se je-
den ze subjektů zúčastněných na plánování projektu (zde obec Jeneč) znenadání 
rozhodl, že se vydá vlastní cestou a budoucí vývoj železniční dopravy bude řešit 
bez součinnosti ostatních subjektů. Taková situace nastává i v předmětném pří-
padě, když navrhované zachování železniční trati č. 120 je v rozporu se stano-
visky jiných subjektů, respektive jimi zpracovávanými, vydávanými, nebo při-
jímanými právně závaznými dokumenty. 
Oprávnění poukazují zejména na stanovisko Správy železnic (dříve SŽDC), kte-
rá jako státní organizace zabývající se hospodařením a rozvojem na úseku že-
lezničních drah, má nejpodrobnější informace o budoucím rozvoji železničních 
tratí v České republice. Správa železnic nadále předpokládá, že bude realizován 
projekt železničního spojení Prahy, letiště Ruzyně a Kladna ve smyslu Studie 
proveditelnosti ve znění pozdějších doplnění (poslední je datováno 08/2019). 
Tato studie proveditelnosti byla v prosinci roku 2019 schválena centrální komisí 
Ministerstva dopravy a celý projekt se tak posunul do fáze přípravy dokumenta-
ce pro stavební povolení modernizované železniční trati. Správa železnic tak již 
zahájila přípravné práce pro samotnou výstavbu. Pro potřeby těchto připomínek 
je podstatné, že zmiňovaná Studie proveditelnosti označuje stávající železniční 
trať č. 120 jako nevyhovující a nepředpokládá její zachování (viz str. 31 přílohy 
č. 001 zmiňované Studie). 
Důkaz: Studie proveditelnosti železničního spojení Prahy, letiště Ruzyně a Klad-

na – 08/2019 (nechť si vyžádá nadepsaný správní orgán od Správy že-
leznic); 

 Případně vyžádáním dalších informací o záměrech Správy železnic. 
Ohledně způsobu dalšího rozvoje železniční tratě č. 120 je podstatné i stanovis-
ko obce Hostivice, jejíž k. ú. sousedí s obcí Jeneč. ÚP Hostivic zcela v souladu 
se stávajícím ÚP Jenče předpokládá, že dojde ke zrušení trati č. 120 a na jejím 
místě bude vybudována pozemní komunikace. ÚP proto v místech stávající trati 
č. 120 plánuje vybudování nové pozemní obslužné komunikace označované ja-
ko I/6 – tato přímo navazuje na pozemní komunikaci plánovanou dle stávajícího 
ÚP Jenče. Přijetím navrhovaného ÚP Jenče by pak nastala absurdní situace, kdy 
je na trase trati č. 120 částečné plánováno zachování železnice (na území obce 
Jeneč) a částečně je plánováno vybudování pozemní komunikace (na území ob-
ce Hostivice). Prakticky by tak nebylo možné provozuschopně realizovat ani je-
den z uvedených záměrů. Přijetím návrhu ÚP by tak došlo k zablokování rozvo-
je obce Jeneč i Hostivice v oblasti dopravy, což je závěr, zcela rozporný s cíli 
územního plánování. Zároveň se jedná o nekoncepční a zmatený návrh, když 
vzhledem k popsané disproporci návrhu ÚP nemůže být široké veřejnosti zjev-
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né, jak se bude obec v budoucnu rozvíjet. 
Důkaz: Část ÚP obce Hostivice vymezujícího pozemní komunikaci I/6. 
• Vybudování pozemní komunikace zajistí řádnou dopravní obslužnost ne-

dostupných pozemků 
Setrvání na původním záměru vybudování pozemní komunikace v místě tratě 
č. 120 významně přispěje k rozvoji a efektivnímu využití západní části řešeného 
území. Vybudování komunikace umožní řádný přístup vlastníkům na jejich po-
zemky, který je momentálně v mnoha případech velmi komplikovaný, a to mís-
ty až do té míry, že vlastníkům znemožňuje řádné užívání jejich pozemků. Ten-
to rozvoj se týká minimálně všech pozemků, jejichž hranice přiléhá k území 
plánované pozemní komunikace. Ve smyslu návrhu ÚP se jedná zejména o po-
zemky s navrhovaným využitím NZ, NZ-ZS, OM a VS. Oprávnění zejména 
upozorňují na pozemky označené v návrhu jako Z6 (určené k zastavění v reži-
mu VS, tedy plochy výroby a skladování) a Z10 (OM – plochy občanského vy-
bavení – komerční zařízení malá a střední). Tyto pozemky nejsou dle návrhu ÚP 
vůbec, nebo jen velmi obtížně, dopravně dostupné. Fakticky až vybudování po-
zemní komunikace potom umožní vlastníkům těchto pozemků jejich rozvoj ve 
smyslu návrhu ÚP. Tedy bez vybudování pozemní komunikace v místě stávající 
trati č. 120 prakticky nebude možné realizovat plánovaný rozvoj obce Jeneč. 
Oprávnění tak původní záměr stávajícího ÚP na vybudování pozemní komuni-
kace považují za nezbytný pro dosažení územních cílů navrhovaného ÚP. Vy-
budování pozemní komunikace bude mít pozitivní dopad i na ostatní pozemky 
sousedící s tratí č. 120, když umožní další přístupy na tyto pozemky a jejich 
efektivnější využití. 

IV. 
Pozemky č. 398/1 a 400/3, k. ú. Jeneč u Prahy 

Návrh ÚP předpokládá, že dojde k navrácení ploch do ZPF, přičemž bude na-
vrácena i plocha, jež se nachází na pozemcích č. 398/1 a 400/3 v k. ú. Jeneč 
u Prahy. Tato změna je v návrhu ÚP označena jako N8 a týká se plochy v roz-
sahu 0,99 ha. Dojde tak ke změně plánovaného využití těchto pozemků ze stá-
vajícího určení VS (nerušící výroba a sklady) na určení NZ (zemědělské plo-
chy). Tato změna je v návrhu ÚP odůvodněna následovně: „V případě ploch N7 
a N8 se jedná o plochy zcela mimo zastavěné území obce bez napojení na stáva-
jící strukturu obce a bez reálných záměrů na využití. Vzhledem ke vzdálenosti 
od zastavěného území by napojení ploch na technickou infrastrukturu bylo nee-
konomické. Zachování daných rozvojových ploch je tedy bezdůvodné.“ Opráv-
nění mají za to, že tyto argumenty neodůvodňují navrhovanou změnu. 
Oprávnění mají za to, že je na místě v rámci připravované změny ÚP obce 
Jeneč setrvat na vymezení stávajícím ÚP a nadále vymezovat plochu ozna-
čenou v návrhu ÚP jako N8 jako zastavitelnou plochu VS (nyní označenou 
jako plochy výroby a skladování), tedy nenavracet tuto plochu do ZPF, je-
likož: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Připomínka neakceptována. 
Záměr využití pozemků parc. č. 398/1 a 400/3, k. ú. 
Jeneč u Prahy, o rozloze 6,22 ha pro rodinnou ze-
mědělskou farmu a jeho část o rozloze cca 0,5 ha 
pro sociální a technické zázemí při stávající silnici 
II/201 byl prezentován již v zadání ÚPO Jeneč 
schváleném dne 14. 1. 2002. Od schválení ÚPO Je-
neč dne 22. 1. 2004 nebylo zastavitelné území plo-
chy VS – výroby a skladování pro daný účel využito. 
Po prověření a vyhodnocení dosud nevyužitých ná-
vrhových ploch vymezených v dosavadním ÚPO Je-
neč v souladu s kapitolou 5 „Požadavky na základní 
koncepci rozvoje území obce“ Zadání ÚP Jenče, neby-
la plocha VS na pozemcích parc. č. 398/1 a 400/3, 
k. ú. Jeneč u Prahy, do návrhu ÚP Jenče převzata 
a byla vykázána v odůvodnění návrhu ÚP Jenče ja-
ko plocha N8, tj. „půda navrácená do ZPF“. 
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• Prospěšný záměr využití území 
Oprávnění rozporují odůvodnění uvedené v návrhu ÚP, dle kterého neexistují 
reálné záměry využití předmětného území. Oprávnění v souladu se stávajícím 
ÚP předpokládají, že tato plocha bude využita k vybudování technického záze-
mí k využití přilehlého rozsáhlého zemědělského pozemku č. 398/1, a to ve 
formě ekofarmy, zahradnictví, školkařství atd. Tento záměr je zcela v souladu 
s moderním trendem hospodaření s půdou, kdy jsou budovány soběstačné a ne-
závislé hospodářské zařízení umožňující využití půdních celků v souladu s ak-
tuálními trendy jako je udržitelnost, ekologie, využití obnovitelných zdrojů atd. 
Kumulace zemědělské činnosti v rámci centralizovaných hospodářských zaříze-
ní obhospodařujících z jednoho místa obrovské půdní plochy je dnes již překo-
naným konceptem. Moderním trendem je naopak výstavba mnoha menších hos-
podářských zařízení, rozesetých v krajině. Vymezení plochy označované v ná-
vrhu N8 jako zastavitelné plochy v režimu VS potom vlastníkům těchto pozem-
ků takový rozvoj území umožňuje. Zároveň toto účelové určení rozvojové plo-
chy obci zaručuje, že nedojde k využití této plochy způsobem rozporným s výše 
uvedeným. Je v zájmu obce Jeneč, aby se svým územním plánováním podílela 
na ochraně a rozvoji ZPF, a to právě vymezením předmětné plochy jako zastavi-
telné, když se nabízí reálný záměr využití s mnoha pozitivními externalitami 
(viz níže). Tato plocha se nachází v rozsáhlé zemědělské oblasti oplývající kva-
litním půdním fondem – z případného rozvoje plochy N8 ve formě zázemí pro 
zemědělské hospodaření pak bude profitovat celá oblast, když toto potenciální 
zázemí bude moc využívat řada vlastníků okolních pozemků.  
Skutečnost, že rozvoj ekofarem je jednoznačným trendem posledních let proka-
zují jednak statistické údaje, které oprávnění dokládají níže uvedeným novino-
vým článkem, a pak i skutečnost, že takové projekty a objekty jsou ve značné 
míře dotovány z finančních prostředků státu, nebo Evropské unie. Je tak zjevné, 
že jak stát, tak EU má zájem na budování takových ekofarem. Bylo by potom 
nelogické, pokud by návrh ÚP omezením zastavitelnosti pozemků na ploše 
označené N8 rozvoj takových objektů v Jenči neumožnil. Oprávnění jmenovitě 
zmiňují např. dotační Program rozvoje venkova financovaný Evropskou unií 
v rámci Společné zemědělské politiky, jehož cílem je právě i podpora ekofarem 
obdobným těm, které oprávnění plánují na předmětném území vystavit. 
Důkaz: Zpravodajský článek: „Česko je evropskou velmocí ekofarem, předčí 

i západní země“ ze dne 5. 5. 2019, dostupné online na 
http://www.aktualne.cz. 

• Napojení plochy na technickou infrastrukturu není potřeba 
Návrh ÚP odůvodňuje předmětnou změnu zastavitelnosti i tím, že: „Vzhledem 
ke vzdálenosti od zastavěného území by napojení ploch na technickou in-
frastrukturu bylo neekonomické“. Oprávnění tento argument nepovažují za roz-
hodný, a to právě vzhledem k plánovanému záměru využití této plochy. Opráv-
nění mají záměr využit tuto plochu jako udržitelnou ekofarmu, případně obdobné 
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hospodářské zařízení, založené zejména na principu ekologie a trvalé udržitel-
nosti. Takový projekt již lze efektivně realizovat i pouze za využití obnovitel-
ných zdrojů energie a soběstačných zařízení (zejména jde o technologii fotovol-
taiky, tepelných čerpadel, studny jako vlastního zdroje vody, vlastní ČOV atd.). 
Využití těchto technologií tak úzce souvisí s plánovaným záměrem využití 
území jako ekofarmy. Zároveň lze tyto technologie dnes využívat ekonomicky, 
když se jedná o stále dostupnější řešení a zároveň jsou investice do těchto tech-
nologií v široké míře dotovány z veřejných prostředků. Skutečnost, že stát, re-
spektive EU široce dotuje tyto technologie, prokazuje, že je zde široký veřejný 
zájem na jejich podpoře. Níže dokládané dotační programy jsou potom kom-
plementární s Programem rozvoje venkova (podporujícího mimo jiné i rozvoj 
ekofarem) a je tak zjevné, že je zde veřejný zájem na podpoře ekofarem v oblas-
ti udržitelné energetiky. 
Důkazy:  Titulní strana aktuální dotační výzvy – fotovoltaické systémy; 
 Titulní strana aktuální dotační výzvy – obnovitelné zdroje energie. 
K zastavění předmětné plochy v režimu VS tak není napojení této plochy na 
technickou infrastrukturu nutné. Proto nerealizace inženýrských sítí, respektive 
vzdálenost předmětné plochy od místa možného napojení těchto sítí není pře-
kážkou zastavění pozemku, když je efektivně možné zastavět a využívat tuto 
plochu za využití výše uvedených technologií. Použití těchto technologií je širo-
ce podporováno státem, zároveň je ekologické, udržitelné a ekonomické. 
• Zájem na zadržování vody v přírodě, boj proti erozi 
V případě, že bude přijat návrh ÚP ve stávajícím znění, dojde v západní části 
obce ke vzniku obrovského jednolitého půdního celku. Česká republika má 
obecně jedny z největších půdních bloků v Evropě, a to vzhledem k historické-
mu vývoji vlastnictví zemědělských pozemků (zejména kvůli dřívější kolektivi-
zaci zemědělství). Situace se nezlepšila během přeměny zemědělství v 90. le-
tech, ani po vstupu ČR do Evropské unie. Vznik velkých půdních bloků má 
ovšem zásadní negativní vliv na kvalitu ZPF, na schopnost půdy zadržovat vo-
du, habitat mnohých živočichů, odolnost krajiny proti povodním a erozi a mno-
hé další, které ve svém důsledku negativně ovlivňují celé životní prostředí. Stát 
tak usiluje o zmírnění těchto negativních důsledků formou rozbíjení velkých 
půdních celků na menší oblasti. Tato problematika je částečně řešena i podmín-
kami standardů Dobrého zemědělského a environmentálního stavu půdy DZES), 
kdy jsou preferovány menší půdní celky, právě pro jejich protierozní vlastnosti. 
Menší půdní bloky doporučuje i Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Ma-
saryka, který se obsáhle zabýval technikami zadržování vody v krajině, přičemž 
se doporučují menší půdní celky. Tento a mnohé další vědecké práce doporuču-
jící zmenšování stávajících půdních celků lze dohledat na níže uvedeném webo-
vém odkazu. 
Důkaz: Např. Katalog přírodě blízkých opatření pro zadržení vody v krajině – 

dostupné On-line na: http://www.suchovkrajine.cz/vystupy/ 
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Návrh ÚP jde proti trendu rozbíjení a dělení velkých půdních bloků, když plo-
chu označenou N8 opětovně vrací do ZPF. Oprávnění se domnívají, že takový 
krok je v rozporu se zájmem na ochraně krajiny před erozí, suchem a povodně-
mi. Pořizovatel ÚP musí přitom respektovat zájem na ochraně krajiny před tě-
mito (a dalšími) negativními jevy. Proto se oprávnění domnívají, že je v zájmu 
ochrany životního prostředí zachovat diverzitu využití pozemků v uvedené ob-
lasti, a to tím spíš, že záměrem oprávněných je vybudovat na předmětné ploše 
zařízení (ekofarmu), které bude svojí činností přispívat k ekologické a udržitel-
né péči o okolní pozemky. 

V. 
Závěr 

Za zohlednění našich připomínek předem děkujeme a v případě Vašeho zájmu 
jsme k dispozici k jejich projednání. 
Přílohy: 
1. Plná moc právní zástupkyně; 
2. Výpis z katastru nemovitostí, pozemek č. 173, k. ú. Jeneč u Prahy; 
3. Výpis z katastru nemovitostí, pozemek č. 175, k. ú. Jeneč u Prahy; 
4. Výpis z katastru nemovitostí, pozemek č. 544, k. ú. Jeneč u Prahy; 
5. Výpis z katastru nemovitostí, pozemek č. 398/1, k. ú. Jeneč u Prahy; 
6. Výpis z katastru nemovitostí, pozemek č. 400/3, k. ú. Jeneč u Prahy; 
7. Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby týkající se terénní úpravy na 

pozemcích č. 170, 171, 173 a 175 ze dne 25. 6. 2012; 
8. Ideový výkres využití pozemku 167/12; 
9. Rozhodnutí o změně využití území týkající se terénní úpravy na pozemcích 

č. 170, 171, 173 a 175, sp. zn.: S-SÚ-05590/12-Stg, ze dne 9. 5. 2014; 
10. Kolaudační souhlas s užíváním stavby týkající se terénní úpravy na pozem-

cích č. 170, 171, 173 a 175, sp. zn.: S-SÚ-03570/18-Bu, ze dne 18. 7. 2008; 
11. Projekt terénní úpravy na pozemku č. parc. 167/12 od Ing. Jaromíry Seidlové; 
12. Propočet terénní úpravy na pozemku č. parc. 167/12 od Ing. Jaromíry Sei-

dlové; 
13. Část ÚPO Hostivice vymezujícího pozemní komunikaci I/6; 
14. Zpravodajský článek: „Česko je evropskou velmocí ekofarem, předčí i zá-

padní země“ ze dne 5. 5. 2019; 
15. Titulní strana aktuální dotační výzvy – fotovoltaické systémy; 
16. Titulní strana aktuální dotační výzvy – obnovitelné zdroje energie. 

47 Security Trust s.r.o., 
IČO 09727370, 
Korunní 1208/74, 101 00 Praha 10 

ze dne 23. 3. 2021, 
Antonín Berger; 
zapsáno dne 29. 3. 2021 
pod čj. 201/2021 

Žádost 
Touto cestou, jako jednatel společnosti Security trust s.r.o., žádám obecní úřad 
o souhlas s umístěním stavby na pozemku č. 428/2 v katastru obce Jeneč. 
Jedná se o kontejnerovou stavbu, která bude sloužit jako kancelářské prostory, 
dílna a bydlení pro správce. 
Dále budou na pozemku umístěny osobní automobily (zabezpečení proti úniku 
ropných produktů vanou), na zpevněné ploše. 

Podání uvozené jako „žádost“ bylo pořizovatelem 
vyhodnoceno jako „připomínka“, protože podle 
§ 50 odst. 3 stavebního zákona nelze uplatňovat jiná 
podání nežli připomínky. 
Připomínka neakceptována. 
Pozemek parc. č. 428/2, k. ú. Jeneč u Prahy, je dru-
hem pozemku „orná půda“ v I. třídě ochrany a ná-
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Vjezd na pozemek bude zabezpečen ze silnice Na Dolíku. Vše související se 
stavbou bude provedeno na náklady společnosti Security trust s.r.o. 

vrhem ÚP Jenče je zařazen do nezastavěného území 
stabilizované plochy zemědělské (NZ-stav), a tak 
tomu je i v platném ÚPO Jeneč. Návrh na změnu 
využití pozemku parc. č. 428/2 měl být uplatněn 
u obce Jeneč, aby o něm, stejně jako o ostatních ná-
vrzích na pořízení ÚP Jenče, nejdříve rozhodlo Za-
stupitelstvo obce Jeneč, zda s ním vůbec souhlasí. 

48 Jaroslav Kalina, 
V Zátiší 66, 25228 Vonoklasy; 
Věra Kalinová, 
V Zátiší 66, 252 28 Vonoklasy 

ze dne 4. 2. 2020; 
zapsáno dne 4. 2. 2020 
pod čj. 73/2020 

Návrh – připomínka ke SUP obce Jeneč 
Při řešení dělení pozemků v areálu firmy AGROMAK, LIDICKÁ 155, JENEČ 
bylo zjištěno, že část pozemku parc. č. 174 st. pl. se nachází v lokalitě BO a část 
pozemku se nachází v lokalitě NK. Vzhledem k tomu, že tyto pozemky a stavby 
na nich slouží pouze NK – obchod, služby a jiné komerční aktivity, požadujeme 
provést úpravu tak, aby celá parc. č. 174 byla v zóně NK. 
Příloha: 1× nákres dle schváleného SUP 
 1× nákres požadované úpravy 

Připomínka akceptována. 
Celé pozemky parc. č. 682 a st. 174, k. ú. Jeneč 
u Prahy, které byly v čase zpracování návrhu ÚP 
Jenče z 12/2019 pouze jedním pozemkem parc. č. st. 
174, k. ú. Jeneč u Prahy, budou zařazeny do jednot-
ného využití jako plocha občanského vybavení – 
komerční zařízení malá a střední (OM-stav) – viz 
Pokyny (bod SJ*18). 

49 Libor Rajtora, 
Karlovarská 351, 252 61 Jeneč 

ze dne 20. 1. 2021; 
zapsáno dne 3. 2. 2021 
pod čj. 74/2021 

Žádost o změnu aktuálně pořizovaného ÚP. 
Žádám o změnu aktuálně pořizovaného ÚP obce Jeneč v tom smyslu, aby stáva-
jící plocha mých parcel jižně a východně od čerpací stanice PHM zůstala nadále 
v nezměněné podobě jako plocha nerušící komerce (NK) tak, jak je definována 
ve stávajícím ÚP. Tuto plochu chceme využít jako možné centrum občanské 
vybavenosti pro obec Jeneč a přilehlé lokality. Máme v úmyslu zde realizovat 
prodejnu železářství s výrazně větším sortimentem (RP1 a RP2), prodejnu sta-
vebního materiálu (RP4) a prodejnu s předpokládaným využitím pro chovatel-
ské potřeby, prodejem a servisem elektro přístrojů vč. výpočetní techniky a půj-
čovnou malého stavebního a ručního elektronářadí (RP3). Východně od čerpací 
stanice areál doplní myčka osobních automobilů, na kterou je již vydáno územní 
rozhodnutí. 
Celá plocha a umístění budov bude dál respektovat stávající charakter parko-
vých úprav tohoto území a je ideově navržena tak, aby došlo jen k minimálním 
změnám v dispozici již realizovaných terénních úprav. 
Budovy prodejen jsou navržené jako přízemní nízké stavby se sedlovými stře-
chami, krytinami s pálených tašek a max. výškou v hřebeni 10 m. Objekt RP3 je 
uvažován s ohledem na zasazení do stávajícího profilu terénu jako stavba s plo-
chou střechou, která bude částečně využita pro travní porost, částečně jako sou-
část parkoviště P4. 
K přehodnocení způsobu využití nás přinutila přetrvávající koronavirová situace 
a zní plynoucí předpoklad, že v budoucnu se velká obchodní centra s výraznou 
koncentrací osob stanou minimálně z epidemiologického hlediska problematická. 
Tato žádost navazuje na můj nesouhlas s návrhem ÚP obce Jeneč ze dne 5. 2. 
2020 kde již požaduje větší plochu pro využití NK a upozorňuje na některé chy-
by zpracovatele. 

Podání uvozené jako „žádost“ bylo pořizovatelem 
vyhodnoceno jako „připomínka“, protože podle 
§ 50 odst. 3 stavebního zákona nelze uplatňovat jiná 
podání nežli připomínky. 
Připomínka částečně akceptována. 
V souvislosti s řešením stanoviska Ministerstva do-
pravy k návrhu ÚP Jenče byla připomínka zkonzu-
mována, protože zastavitelná plocha Z12 bude celá 
zařazena do plochy občanského vybavení – ko-
merční zařízení malá a střední (OM-návrh), proto 
je připomínka v této části vypořádána. 
Plochu změny v krajině K16 s využitím jako plocha 
specifická – lesopark (XP-návrh) dle návrhu ÚP 
Jenče bude změněna na zastavitelnou plochu s vyu-
žitím jako plocha občanského vybavení – komerční 
zařízení malá a střední (OM-návrh), která bude za-
členěna do zastavitelné plochy Z12 dle návrhu ÚP 
Jenče – viz Pokyny (bod SJ*19). 
Zastavitelná plocha Z12, zvětšená o plochu změny 
v krajině K16, bude nadále ponechána ve 2. etapě 
pořadí změn v území stanoveného návrhem ÚP Jen-
če, a to v souvislosti s řešením stanoviska Minister-
stva dopravy k návrhu ÚP Jenče. 
Připomínkovaná „obslužná komunikace“ je součás-
tí platného ÚPO Jeneč a v novém návrhu ÚP Jenče 
není navrhována. 
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Žádám tedy, aby výše uvedená plocha v pořizovaném ÚP (v návrhu ÚP 
z prosince 2019 označená jako Z12 a XP – lesopark) zůstala nadále beze 
změn jako plocha nerušící komerce nebo taková, kde bude přípustné její vyu-
žití pro výstavbu výše zmíněného (zřejmě OM) a zejména bez časového omeze-
ní přesunutím do druhé etapy rozvoje (jak byla zpracovatelem navržena plocha 
Z12). 
V současné době jsou na tomto území jsou již i schválené stavby v souladu 
s využitím jako nerušící komerce. 
Nadále ale nesouhlasím s umístěním obslužné komunikace jižně od čerpací sta-
nice končící v prostoru bývalého kravína a žádám o její odstranění ze svých 
parcel. 
Přílohy: 
1. výkres ideové představy 
2. stávající ÚP 

50 Ing. Květuše Morcová, 
Úhonická 22, 252 61 Jeneč; 
Ing. Jaroslav Vosyka, 
Úhonická 22, 252 61 Jeneč; 
Ing. Jaroslava Zerzánová, 
Hoděšovice 29, 534 01 Býšť 

ze dne 22. 6. 2020; 
zapsáno dne 25. 6. 2020 
pod čj. 376/2020 

Žádost o zařazení do ÚP obce Jeneč. 
Žádáme o zařazení do ÚP obce Jeneč u Prahy pozemek č. 59, pro výstavbu bytů. 
Pozemek č. 59 se nachází v intravilánu obce Jeneč v uzavřeném objektu 
čp. 67/1 jehož jsme vlastníci. 
Pozemek byl dříve zastavěn hospodářskými budovami, které v minulém režimu 
byly zničeny. 
Přikládáme snímek z katastrální mapy, kde je patrno, kde se pozemek nachází 
(je oranžově vyznačen). 
Přikládám rovněž detail pozemku, kde je barevně vyznačen rozsah stavby. 
Stavbou by mělo vzniknout 20 až 23 bytů s kapacitou pro 70 uživatelů. 
Stavba by měla být třípodlažní, výška stavby 12 m respektuje limity ÚP. 

Podání uvozené jako „žádost“ bylo pořizovatelem 
vyhodnoceno jako „připomínka“, protože podle 
§ 50 odst. 3 stavebního zákona nelze uplatňovat jiná 
podání nežli připomínky. 
Připomínka vzata na vědomí. 
Pozemek parc. č. 59, k. ú. Jeneč u Prahy, je návrhu 
ÚP Jenče součástí zastavěného území s využitím ja-
ko plocha smíšená obytná centrální (SC-stav), jejíž 
regulativy výstavbu bytů umožňují ve stavbách pro 
bydlení, a to v rodinných domech či bytových do-
mech při respektování ostatních podmínek využití 
plochy SC stanovených kapitolou F textové části 
návrhu ÚP Jenče. 

51 Ing. Jaroslav Vosyka, 
Úhonická 22, 252 61 Jeneč; 

ze dne 2. 9. 2020; 
zapsáno dne 7. 9. 2020 
pod čj. 505/2020 

Žádost o zařazení do ÚP obce. 
Vzhledem k tomu, že ÚP obce dosud není dokončen, požádal jsem dme 25. 6. 
2020, dopisem ze dne 22. 6. 2020 o zařazení do ÚP výstavbu 20-23 bytů na par-
cele 59 v intravilánu obce Jeneč, na parcele 59 na které původně stály hospodář-
ské budovy. 
Potvrzený příjem dopisu jsem obdržel, ovšem bez jakéhokoliv vyjádření, které 
by mě dávalo záruky, že mohu zahájit přípravné práce, zadat vypracování studie 
až po projektové práce. Proto se opět obracím na zastupitelstvo obce o vydání 
závazného kladného stanoviska. 
Vedle informace v dopise ze dne 22. 6. 2020, a přílohy sděluji, by mělo jít o vý-
stavbu, 20 až 23 bytů včetně garáží, výstavba se bude řídit parametry již obsa-
ženými v rozpracovaném ÚP, pokud obdržím kladné stanovisko a budu moci 
zahájit příprav. práce výstavba bude trvat minimálně 2 roky, byty budu obsazo-
vat přednostně občany z obce (pokud budou vyhovovat po stránce bezúhonnos-

Podání uvozené jako „žádost“ bylo pořizovatelem 
vyhodnoceno jako „připomínka“, protože podle 
§ 50 odst. 3 stavebního zákona nelze uplatňovat jiná 
podání nežli připomínky. 
Připomínka vzata na vědomí. 
Na připomínku k návrhu ÚP Jenče, podanou dne 
25. 6. 2020 na Obecní úřad Jeneč pod čj. 376/2020, 
se jednotlivě neodpovídá a s jejím vypořádáním se 
bude možné seznámit v rámci odůvodnění návrhu 
ÚP Jenče pro veřejné projednání. Obracet se na 
Zastupitelstvo obce s cílem získat vydání „závazné-
ho stanoviska“ je bezpředmětné, protože k vydání 
závazného stanoviska orgánu územního plánování 
je příslušný úřad územního plánování Městského 
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ti), pokud budou byty volné a obec bude mít požadavek, budu tento zájem re-
spektovat. 
Očekávám a věřím v kladné stanovisko. 

úřadu Černošice dle § 96b stavebního zákona. 

 
Vypracoval: Ing. Ladislav Vich, výkonný pořizovatel, PRISVICH, s.r.o. 
Spolupráce: Michal Stark, určený zastupitel, starosta obce 
 
V Jenči dne 8. června 2022 
 
 
Za pořizovatele ÚP Jenče: 
 

Ing. Ladislav Vich 
výkonný pořizovatel 
PRISVICH, s.r.o. 
 
 
 
 
 

Michal Stark 
starosta obce 



OHPL se stanovi ryto podnrinky

Hranice Ol-lPL r,ymozLrje *zemi, ve kterdm je pr'ekrodena limitni irroverl hluku z leteckdlro provozu v dennf
i nodnf dobe v ilze4f se souvislou obytnou zdstprvl:ou, kteld byla st$novena zdkoncrn d.258/2000 Sb. o
ochrand veie.irrdho zdravi a naiizenirn vlady iR {.502 z 27,11.2A00 o ochrand pr*ecl nepiiznivfmi ridinky
hluku a vibraci .
Rozsah OHPL, bylo stanoveno za techto podminek a ornezeni :
I podkladem pro trrdenf rozsahu OI{PL je staivajici drdhovj' systdrn leti5td Praha Ruzyne - clrd}ry VFI)

06/2_4, VPD i 3/3 i, VPD A4/22, paiezdove drahy, odsravnC plochy a 4 vzlerove a ptistdvaci plochy pro
vrtulniky.vrtutniky.
bLrde zachovanorozhodnuti CSt, o ziisadnirrr omezenf vzletfi a piisttini na VPD 04/22 fuzavleni VPD
pro vzlety a pf isran{) od 1"6.1997.

r hraflice OHPL obecnd vyntezuje frzemi, v ndpi mftZe blt pfekro*ena lirnitni rlrovef, hluku z lereckdho
provozu v prfrnidrndni letovenr dni s 500 pahyby letadel za 24 hodin, piipadn€ tdz limitni ilrovei
hluku zleteckCho provozlr vnodni dotrd vintervalu 23:00 * 05:00. Pfati, Ze vn€ hranice OHJ)L jsou
dodlZerey nejvlSe plipustnd hladiny zvuklr I.,1,,,, a Lr, pro rizemi, stavby pro bydleni, neillocnicr), l6znd
apod. Pro lety v nodni dobd z toho vyptyivaji omezenl jak pro pi'ipusrnd kategorie a typy letaCel, tak
pro celk.r:v! podet pohybfr v nodni dob6.

. pt'o stfv'ajici drdhovy systdnt lrude dodrZoviirp provozni vyuZiti .iednotiivj'ch snrErfr VPD s or, ezen(nr
provozu na drdze I i/3 L

. omezovat pfovo:z hludndjSich typri letadel napl'. dfrsledny'rn uplanrdnfm poplatlcovd politiky eSL s.p.
r zachovat stdvajioi ornezeni leteckdho pfovozu v nodnf dobd, kontrolovat dodrtovdnl piede;rsan;ich

trajektorii a postupfi letll.
r zachovat elmezetli rrotorovych zhou$eh leradel s vyvedeninr rra rnaxirli i lni reZim v dobd 23.oo.- 05,oo

hod. a z,achovat omezeni proviiddni n",n1o1svy'ch zkou5ek ve dnech pracovniho klidu. ptipou5t€l pouze
piipad,v nezbytne z hleclisl<a bezpedliosti letu.

r zeitsadnd omezit pouZfvdni porrtocrry"ch energetickych .iednotok (APU} pIi stdni letadel na doh,r"r del$i
neZ l5 ntinut, po spuitEni APU je nutno urdit vhodnd st{nf letounu.

r omezit btiddni letadel reverzaci tahu s pouditfm reZim* motorfr vySN{ch nei cestovni reZim v dobd
23,oo - 05.oo hod. nrimo nezbytnd piipady r. hlediska bezpedrrosti letrr.
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