
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU JINOČAN 

TEXTOVÁ ČÁST 

 

 

UPRAVENO PO SPOLEČNÉM JEDNÁNÍ   10/2020 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POŘIZOVATEL ÚZEMNÍHO PLÁNU 
OBECNÍ ÚŘAD JINOČANY 

NÁMĚSTÍ 5. KVĚTNA 19, 252 25 JINOČANY 
STAROSTKA OBCE: MILUŠE ČANČÍKOVÁ 

e-mail info@jinocany.cz 

 

 
   ZHOTOVITEL A VÝKONNÝ POŘIZOVATEL  

 
PRISVICH, s.r.o. 

NAD ORIONEM 140, 252 06 DAVLE, IČ 271101053 
KANCELÁŘ ZELENÝ PRUH 99/1560, 140 02 PRAHA 4 

JEDNATEL ING. LADISLAV VICH 
TEL. 241 444 053, FAX 241 444 053 

e-mail prisvich@prisvich.cz 

 
 

ZPRACOVATEL ÚZEMNÍHO PLÁNU 

 
KUBIŠTOVA 6/1101, PRAHA 4,      IČ 66473021 
KANCELÁŘ TROJICKÁ 1/386, 128 00 PRAHA 2 

VED. PROJEKTANT ING. AKAD. ARCH. PETR FOGLAR 
ING. ARCH. ZUZANA FOGLAROVÁ 

ING.ARCH.JAKUB KOLÍN 
ING. ARCH. MARKÉTA SEDLOVÁ 

ING.PAVEL HOLUBEC PhD 
TEL.,FAX  224 919 889 

e-mail foglar@foglar-architects.cz 
 

ZPRACOVATEL VVURÚ 
 
 
 
 

DR. ING. ROMAN KOVÁŘ  
NA DLOUHÉM LÁNU 16, 160 00 PRAHA 6 

TEL.606 569 963 
e-mail eccom@seznam.cz 

 
 

PŘÍSLUŠNÝ KRAJSKÝ ÚŘAD 
KRAJSKÝ ÚŘAD STŘEDOČESKÉHO KRAJE, IČ 70891095 

ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE  
ODD .ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ, VED. ING. JAROSLAV SMÍŠEK 

TEL. 252 280 946, FAX 257 280 775 

 

 



  OBSAH TEXTOVÉ ČÁSTI ODŮVODNĚNÍ  
        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 ÚP s Politikou územního rozvoje ČR    1 
  OD.A.1.1. Obecné požadavky      1 
  OD.A.1.2. Republikové priority      1 

OD.A.2. Vyhodnocení souladu návrhu ÚP s územně plánovací dokumentací kraje   5 
         OD.A.2.1. Územně plánovací dokumentace kraje    5 
  OD.A.2.2. Vyhodnocení požadavků vyplývajících z ÚPD kraje    5 

OD.A.3. Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území   7 
             OD.A.3.1. Poloha řešeného území ve struktuře osídlení    7 
  OD.A.3.2. Vyhodnocení koordinace využívání řešeného území s širšími vztahy v území  7 

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 nezastavěného území  7 

                  OD.A.4.1. Vyhodnocení souladu ÚP s cíli územního plánování    7 
OD.A.5.  Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a potřeby vymezení zastavitelných ploch  8 

OD.A.5.1. Vyhodnocení účelného využití zastavěného území    8 
OD.A.5.2. Vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch    8 

        OD.B.         VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ ZADÁNÍ, VYHODNOCENÍ POŽADAVKŮ VYPLÝVAJÍCÍCH Z POKYNŮ 

PRO ÚPRAVU NÁVRHU ÚP PO SPOLEČNÉM JEDNÁNÍ, PO UPŘESNĚNÍ TĚCHTO POŽADAVKŮ POŘIZOVATELEM                
                           OD.B.1. Použité podklady      11 
                     
 OD.B.2.  Postup zhotovení územního plánu     11 
  OD.B.2.1. Souslednost dějů      11 
                OD.B.3. Vyhodnocení požadavků vyplývajících ze zadání    12 
  OD.B.3.1. Vyhodnocení všeobecných požadavků    12 
  OD.B.3.2.Požadavky na území obce     12 
  OD.B.3.3.Požadavky na základní koncepci rozvoje území obce    13 
  OD.B.3.4.Požadavky na koncepci uspořádání krajiny                            15 
  OD.B.3.5.Požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území                            15 
  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  16 
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   16 
OD.B.3.8.Požadavky na vyhodnocení předpokládaných vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území 16 

 OD.B.4. Vyhodnocení požadavků vyplývajících z pokynů pro úpravu návrhu ÚP po společném jednání, po upřesnění těchto 
 požadavků pořizovatelem                                                                                                                               16 

 

        OD.C.         VÝČET ZÁLEŽITOSTÍ NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU,  
KTERÉ NEJSOU ŘEŠENY V ZÁSADÁCH ÚZEMNÍHO ROZVOJE, S ODŮVODNĚNÍM POTŘEBY JEJICH VYMEZENÍ 21 

        OD.D.  VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZPF A PUPFL 
                        OD.D.1. Vyhodnocení důsledků řešení na zemědělský půdní fond (ZPF)    21 
  OD.D.1.1. Souhrnné zhodnocení záborů ZPF     21 
  OD.D.1.2. Odůvodnění záborů ZPF     23 

OD.D.2. Vyhodnocení důsledků řešení na pozemky určené k plnění funkce lesa (PUPFL)  23 
         OD.D.2.1. Souhrnné zhodnocení záboru LPF     23 
 

        OD.E.  KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ  
VČETNĚ VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ TOHOTO ŘEŠENÍ, ZEJMÉNA VE VZTAHU K ROZBORU UDRŽITELNÉHO 
ROZVOJE ÚZEMÍ 

              OD.E.1. Komplexní zdůvodnění přijatého řešení     24 
  OD.E.1.1. Základní informace o řešeném území     24 
  OD.E.1.2. Širší rozvojový rámec                                                                                                                               25 

OD.E.1.3. Pražská metropolitní oblast                                                      25 
OD.E.1.4. Širší rozvojový rámec-MAS Jihozápad                                            26 
OD.E.1.5. Vývoj řešeného území      28 

 OD.E.2.  Základní koncepce rozvoje území obce     30 
  OD.E.2.1. Koncepce rozvoje území     30 
  OD.E.2.2. Koncepce ochrany a rozvoje hodnot území    33 
  OD.E.2.3. Urbanistická koncepce ÚP Jinočan                             33        
  OD.E.2.4. Jinočany                                                           34 
  OD.E.2.5. Vymezení ploch přestavby     35 

OD.E.2.6. Vymezení ploch, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno provedením dohody  
o parcelaci      36 



OD.E.2.7. Vymezení ploch, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním  
územní studie      36 

OD.E.2.8. Vymezení ploch, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním  
a vydáním regulačního plánu      36 

OD.E.2.9. Bilance návrhového počtu obyvatel a počtu domů    36 
OD.E.3. Dopravní infrastruktura      38 

OD.E3.1. Páteřní silniční síť      38 
  OD.E.3.2. Hromadná doprava      39 
                       OD.E.3.3. Cyklodoprava      39 
                       OD.E.3.4. Pěší doprava      39 

OD.E.4.  Technická infrastruktura      39 
OD.E.4.1. Elektrická energie      39 

  OD.E.4.2. Zásobování plynem      40 
                       OD.E.4.3. Zásobování pitnou vodou     40 
                       OD.E.4.4. Likvidace odpadních vod     41 
                              OD.E.4.5. Dešťové vody      42 
                                 OD.E.4.6. Nakládání s odpady      42 
                                          OD.E.4.7. Telekomunikace a spoje     42 

OD.E.5. Krajina, geologie a gemorfologie, ÚSES     42 
  OD.E.5.1. Krajina Jinočan      45 
  OD.E.5.2. Navrhované změny v krajině     45 
  OD.E.5.3. Geologie a geomorfologie     45 
  OD.E.5.4. ÚSES (územní systém ekologické stability)    46 
 

OD.E.6.  Vyhodnocení předpokládaných  důsledků řešení ve vztahu k rozboru udržitelného rozvoje území 47 
OD.E.7.  Výsledek samostatného vyhodnocení vlivů návrhu ÚP na životní prostředí a na evropsky významné  

ptačí oblasti       47 
OD.E.8.  Vyhodnocení souladu návrhu ÚP s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů  47 

   OD.E.9. Vyhodnocení souladu návrhu ÚP s požadavky zvláštních právních předpisů   48 
   OD.E.10.  Řešení požadavků civilní ochrany     48 

OD.E.10.1. Základní informace      48 
OD.E.10.2. Požadavky na ochranu před povodněmi    48 
OD.E.10.3. Zóny havarijního plánování a ukrytí obyvatelstva v důsledku mimořádné události  49 
OD.E.10.4. Evakuace obyvatelstva a jeho ubytování     49 
OD.E.10.5. Skladování materiálu civilní ochrany a humanitární pomoci   49 
OD.E.10.6. Ochrana před vlivy nebezpečných látek skladovaných v území   49 
OD.E.10.7. Nouzové zásobování obyvatelstva vodou a elektrickou energií   49 
OD.E.10.8. Systém varování obyvatelstva     49 
OD.E.10.9. Požární bezpečnost      49 
 

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

              OD.F.1. Vyhodnocení vlivů územního plánu na vyváženost vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro  
hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území, jak byla zjištěna  
v rozboru udržitelného rozvoje (shrnutí vyhodnocení)     50 

              OD.F.2. Shrnutí přínosu územního plánu     54 
                         OD.F.3.  Odůvodnění zohlednění závěrů a doporučení vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území  
   do návrhu územního plánu, včetně úprav po společném jednání                                                                              55 
 

Přílohy:                                                                                     

Pokyny pro úpravu návrhu územního plánu po společném jednání      (samostatné stránkování) 

Vyhodnocení společného jednání                              (samostatné stránkování) 

 
 

GRAFICKOU ČÁST ODŮVODNĚNÍ TVOŘÍ 3 VÝKRESY:  
  
 OD-1 Koordinační výkres měřítko       1:5000 
 OD-2 Výkres širších vztahů měřítko  1:100 000 
 OD-3 Zábory půdního fondu měřítko       1:5000 
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                  OD.A.1. Vyhodnocení souladu návrhu ÚP s Politikou územního rozvoje ČR 

OD.A.1.1. Obecné požadavky  

Řešené území obce Jinočany je součástí rozvojové oblasti OB1 Metropolitní rozvojová oblast Praha. 
Území obce Jinočany se 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 ČR schválené usnesením vlády č. 276 ze dne 15. dubna 2015 (dále jen 
„PÚR ČR“). 

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 
obce Jinočany 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. 

- Návrh územního plánu plně zohledňuje znění priority a nové zastavitelné plochy vymezuje primárně do lokalit, kde nehrozí 
zábor kvalitní zemědělské, především orné půdy. Nové zábory oproti ÚPSÚ a jeho změn na plochách vymezených v I. a II. 
třídě ochrany probíhají pouze za účelem vymezení ploch veřejné dopravní a technické infrastruktury. Ostatní nové zábory 
probíhají na plochách zařazených do III. třídy ochrany. Ostatní rozvojové plochy ležící na půdách I. a II. třídě ochrany jsou 
v nezměněné podobě převzaty z původního ÚPSÚ. Ekologické funkce krajiny jsou chráněny pomocí stabilizování a doplnění 
skladebných částí ÚSES.  

(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.  

- Územní plán nevytváří podmínky pro vznik prostorově sociální segregace, v řešeném území se nenacházejí lokality 
s nežádoucí mírou segregace. 

(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. 
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- 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 řešeném území se nachází Mirešický statek, jedná se o historicky cenný objekt a je zařazen do ploch smíšených obytných  
navržen ke změně využití na občanskou vybavenost – veřejná infrastruktura. 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. Rozvojem obce nejsou dotčeny území se 
zvýšenou ochranou krajinného rázu. Zábory zemědělské půdy probíhají na 77,67 ha z toho je jen 0,96 ha (cca1,2%) 
vymezeno novým územním plánem, ostatní zábory jsou převzaté z původního ÚPSÚ a jeho aktualizací. Největší podíl záborů 
tvoří plochy smíšené obytné s cca. 52%.  Na katastru obce se nenachází žádné pozemky určené k plnění funkce lesa, 
záborům lesní půdy nedochází. V řešeném území se nenachází chráněná území, evropsky významné lokality ani přírodní 
památky. Územní plán zpřesňuje a doplňuje vymezení územního systému ekologické stability. Návrhem krajinné zeleně, 
rybníka a retenčních nádrží 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. Prostupnost krajiny zlepšuje 
vymezení nových pěších tras.  
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(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. 

- V návaznosti na zastavěné území obce jsou stabilizované plochy smíšené nezastavěného území tvořící zelené pásy. Plochy 
krajinné zeleně zasahují až na samý okraj sídla a propojují sídelní zeleň, která se nachází v rámci ploch veřejných 
prostranství a ostatních ploch s rozdílným způsobem využití, se skladebnými částmi územního systému ekologické stability. 

(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 zejména prostřednictvím vymezení lokální sítě 
cyklostezek. Dále je na vrchu „Doksaňáku“ umožněna stavba rozhledny a na Jinočanském potoce je navržen rybník. 

(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).  

 
- Územní plán vytváří podmínky pro lepší dostupnost území převzetím koridoru dopravní stavby D093 
ze ZÚR a navržením obchvatu vedoucího ze sjezdu z Pražského okruhu. Obchvat lemuje východní, 
severní a západní stranu zastavěného a zastavitelného území Jinočan. Pro zmírnění nepříznivých 
vlivů dopravy na obytné oblasti byl obchvat navržen tak, že vede mezi plochami určenými k výrobě a 
skladování, případně lemuje Pražský okruh a na styku s obytným územím je lemován protihlukovým 
valem nebo plochou veřejné zeleně.  

 
(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).  
 
- Podmínky pro zvyšování bezpečnosti a plynulosti dopravy, ochrany a bezpečnosti obyvatelstva a zlepšování jeho ochrany 
před hlukem a emisemi jsou zlepšeny vymezením obchvatu kolem sídla (ulice Okružní). Další plochy a koridory dopravní 
infrastruktury jsou vymezeny v souladu s nadřazenou dokumentací (ZÚR).  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. 

- S výjimkou bezprostředního okolí Pražského obchvatu lze zájmové území považovat v tomto ohledu za 
bezproblémové. Obchvat je směrem k zástavbě Jinočan akusticky cloněn protihlukovou stěnou a rozvojovými 
plochami výroby a skladování, které jsou  lemovány návrhem protihlukového valu. V území není situován ani 
nově navrhován žádný významný stacionární zdroj hluku, který by obtěžoval obytnou zástavbu. 

(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 
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srážkových vod v území s ohledem na strukturu osídlení a kulturní krajinu jako alternativy k umělé akumulaci 
vod.  
V zastavěných územích a zastavitelných plochách vytvářet podmínky pro zadržování, vsakování i využívání 
dešťových vod jako zdroje vody a s cílem zmírňování účinků povodní. 

-  V území se nachází pouze jedna vodoteč – Jinočanský potok, záplavové území nemá stanoveno. Retenční schopnost 
krajiny byla podpořena navržením rybníka a retenčních nádrží. Sesuvná území se na k. ú. Jinočan 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.  

- řešeného území se netýká 

(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 umisťování a rozvoj technické infrastruktury. Je navrženo rozšíření ČOV Jinočany a další 
rozvojová plocha na katastrálním území Jinočan je vymezena pro ČOV Zbuzan, které v současné době odvádí odpadní vodu 
do Jinočanské ČOV a zabírají v ní místo pro samotné Jinočany.  

(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. 

 
(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 Jinočan i Zbuzan bude koordinováno s kapacitou ČOV a její intenzifikací. 

 
(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.  
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(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 podpoře bydlení, podnikání, sportu a ke 
zkvalitnění technického vybavení, je v souladu s rozvojovými tendencemi v území. 

 

                 OD.A.2. Vyhodnocení souladu návrhu ÚP s územně 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, kterou není dotčeno území obce Jinočany. Usnesením č. 022-
13/2018/ZK ze dne 26. dubna 2018 schválilo Zastupitelstvo Středočeského kraje vydání 2. aktualizace 
ZÚR Stč. kraje, která nabyla účinnosti dne 4. září 2018. 

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

Soulad návrhu 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: 
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Koridor silnice II/116: úsek Chýnice – Zbuzany, přeložka (VPS: D093) 

-silnice III.třídy 

-dálnice a mimoúrovňová křižovatka  

-vodní toky 

-železnice 

-dálkový přivaděč pitné vody 

- plynovod VTL, 

- regulační stanice 

-Poddolované území 

- hranice ochranné zóny NRBK 

- ochranná pásma vodních zdrojů 
Všechny tyto jevy a limity jsou vyznačeny v grafické části návrhu a odůvodnění ÚP, zejména  

       v koordinačním výkrese OD-1 a nebudou návrhem ÚP dotčeny.  
Návrh ÚP Jino čan je v rámci řešeného území (celé území obce) v souladu s p ředmětnou 

nadřazenou územn ě plánovací dokumentací- ZÚR St ředočeského kraje ve zn ění její 1. a 2. aktualizace.  
 

Pro území Jinočan ze ZÚR Stč. kraje tedy vyplývají následující požadavky, jejichž řešení bylo v ÚP 
zpřesněno (vymezeno): 

→ Vymezit Koridor silnice II/116: úsek Chýnice – Zbuzany, přeložka (VPS: D093) 

Jihovýchodního cípu sídla Jinočany se dotýká navržený koridor pro umístění stavby D093 – silnice 
II/116. Ze severní strany se napojuje na sjezd (exit21) z Pražského okruhu a pokračuje podél západní 
hranice obce Zbuzany až k silnici III/00510. V místě napojení na sjezd je koridor zúžen, reaguje tak na 
stávající sjezd a vymezené rozvojové plochy, a rozšiřuje se až při napojení na silnici III/00516. Ostatní 
průběh koridoru i s jeho šířkovým uspořádáním je v nezměněné podobě převzat ze ZÚR 
středočeského kraje.  

Koridor protíná jeden lokální biokoridor LBK 49. Místa křížení je v následné dokumentaci nutno vyřešit 
tak aby byla zachována dobrá prostupnost krajiny. Koridor LBK 49 je ukončen lokálním biocentrem  
LBC 49.  

Na hranici katastrálního území koridor protíná železnici, toto místo křížení bude nutné vyřešit 
v následné dokumentaci. 

 

→ Koridor vedení 400 kV – TR Výškov – TR Řeporyje – varianta A (VPS: E01), vedený řešeným územím, byl soudem 
zrušen. Z tohoto důvodu jeho zakreslení v územním plánu nebylo požadováno. 

Koridor nebyl vymezen. 

→ 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 regionu, resp. Metropolitní rozvojové oblasti Praha. Rozvoj sídla 
bude nejprve probíhat v plochách navázaných na samotné sídlo. Zástavba ploch bude koordinována 
s výstavbou dopravní a technické infrastruktury (zejména s intenzifikací ČOV). Tyto požadavky jsou 
zapracovány v podmínkách využití ploch. 

Hlavním limitem rozvoje území z východní strany je Pražský okruh, jižní strana je z větší části 
omezena nivou Jinočanského potoka a západní stranu zastavitelných ploch lemuje železniční koridor. 
Za železničním koridorem je pak rozvojové území ukončeno hranicí katastru a lokálním biokoridorem 
LBK 51. 

→ 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 a doplněna o cyklostezku lemující vymezenou ulici Okružní. 

→ Upřesnit vymezení a zásady péče o krajinu pro jednotlivé krajinné typy na základě podrobnějších informací v řešeném 
území (krajinný typ v řešeném území je S – krajina sídelní) 
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Jedná se o krajinu, jejíž výsledná podoba je z velké části výsledkem cíleného plánování. ÚP tak 
vymezuje cca 19 ha ploch změn v krajině, kde je navrženo zvýšení jejich ekologické stability (na orné 
půdě je vymezen ÚSES, jsou vymezeny plochy trvalých travních porostů, vymezeny jsou i dvě vodní 
plochy). V koncepci krajiny ÚP respektuje zelené pásy, resp. přírodně-rekreační vazbu Prahy a 
Středočeského kraje – údolí Jinočanského potoka. Územní plán vytváří předpoklady pro kvalitní obytný 
standard, při zachování krajinářských a kulturně historických hodnot. 

                   OD.A.3. Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území 

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

Obec Jinočany sousedí s následujícími obcemi:  
hl. m. Praha (MČ Praha 13, MČ Praha Řeporyje) (východ), město Rudná (severozápad), Dobříč (jih), 
Chrášťany (sever), Nučice (západ), Zbuzany (jih) 

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

OD.A.3.2.1. 
ÚP Jinočan koordinuje označení prvků lokálního ÚSES a z velké části je přebírá z databáze OG 
ÚSES. Faktické navázání lokálního ÚSES je koordinováno s územními plány okolních obcí a 
skutečností.  

OD.A.3.2.2. 
LBK 48 je koordinováno s obcí Nučice, kde je pokračování biokoridoru vymezeno mimo ukončení 
původního vymezení v ÚPSÚ Jinočan, do této mezery je nově navrženo propojení biokoridoru, tak aby 
nebyl zbytečně přerušován. 

OD.A.3.2.3. 
Obec Jinočany s obcí  Zbuzany bude koordinovat realizaci silnice II/116 zanesenou v ZÚR jako veřejně 
prospěšnou stavbu D093. 

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

OD.A.3.2.5. 
Pro navržené vedení pěší trasy z navrhované rozhledny je nutná koordinace s Dobříčí. 

OD.A.3.2.6. 
S Dobříčí bude nutné koordinovat konečný tvar lokality Z11 – U Dobříče a také její dopravní a 
technickou infrastrukturu. 

OD.A.3.2.7. 
Zakreslení kanalizačního napojení na ČOV Jinočany a umístění ČOV pro Zbuzany je koordinováno 
s obcí Zbuzany. 
 
OD.A.3.2.8. 
Zastavěné území zasahující z Chrášťan je do územního plánu Jinočan zakresleno, ale jeho rozvoj na 
území Jinočan dále pokračovat nebude. 

OD.A.3.2.9. 
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 nezastavěného 
území 

Územní plán Jinočan  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: 

→ Jihovýchodním cípem území prochází navrhovaný koridor pro umístění stavby D093  pro přeložku 
silnice II/116 napojující se na sjezd z Pražského okruhu. 



 

 

  

ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU JINOČAN –UPRAVENO PO SJ-10/2020       
              8 

Předmětná stavba zajišťuje rozvoj řešeného i širšího území; ÚP Jinočan 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. 

V ÚP Jinočan 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 Jinočan 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 – např. Mirešický statek, niva Jinočanského potoka. 

 

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

Výroková část ÚP Jinočan 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 účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení 
zastavitelných ploch 

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

OD.A.5.1.1. 
V zastavěném území Jinočan bylo napočítáno celkem 31 proluk, kde lze postavit rodinný dům.  
ÚP vymezuje 4 plochy přestavby na plochy smíšené obytné o celkové výměře cca. 2,00 ha, které 
umožňují výstavbu zhruba 42 bytových jednotek (z nich polovina v RD a polovina bytovky – v ploše P4) 
a dále dvě plochy přestavby na občanskou vybavenost o celkové výměře 1,33 ha (viz kap OD.E.2.10). 
Co týče ploch výroby a skladování, stávající plochy poskytují pouze dílčí rezervy pro rozšíření 
příslušných podniků.  
 
Zastavěné území je kompaktní, přičemž většina obytné, obslužné i produkční zástavby obce je 
soustředěna v hlavním sídle (Jinočany). Výrazně menší zastavěná lokalita (Na Škrobech) výrobního 
charakteru s příměsí bydlení se nachází jihozápadně od Jinočan. 
 
OD.A.5.1.2. 
Vzhledem k uvedeným skutečnostem a níže popsané rozvojové dynamice území a širšího regionu lze 
považovat zastavěné území za účelně využité a s pouze minimem vnitřních rezerv.  
 

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

OD.A.5.2.1. 
Rozvojová koncepce Jinočan byla stabilizována Změně č. 2 Územního plánu sídelního útvaru Jinočany 
(ÚPnSÚ-Z2), kdy oproti předešlým plánům došlo jak k vypuštění 30 ha rozvojových ploch v údolí 
Jinočanského potoka, tak ke změně koncepce dopravní obsluhy území v souvislosti s výstavbou MÚK 
Jinočany (Exit 21). Změna ÚPnSÚ č.3 byla pouze dílčí. Návrh územního plánu Jinočan (ÚP) stávající 
rozvojovou koncepci respektuje a 98% rozlohy rozvojových ploch pouze přejímá z platné územně 
plánovací dokumentace (ÚPD). 
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OD.A.5.2.2. 
Porovnáme-li Změnu č. 2 Územního plánu sídelního útvaru Jinočany (ÚPnSÚ-Z2) z roku 2006 se 
současným stavem území, lze konstatovat, že z vymezených kapacit ploch pro bydlení bylo zastavěno 
cca 26%.  Rozsah ploch pro bydlení dle platné ÚPD lze považovat za přiměřený poloze obce v rámci 
urbánního systému Pražské metropolitní oblasti (viz též OD.E.1.3), resp. v Metropolitní rozvojové 
oblasti OB1 - Praha, a proto se v novém ÚP Jinočan další plochy pro bydlení nenavrhují, rozvoj je 
soustředěn pouze do ploch převzatých z platné ÚPD a do ploch přestaveb. Jedinou Nově vymezenou 
plochou je zvětšení plochy Z20 - plocha výroby a skladování o 0,7 ha a několik dílčích rozšíření ploch 
pro dopravní infrastrukturu. 
 
Za předpokladu, že současná trajektorie ekonomického rozvoje, spojená s procesem suburbanizace (či 
metropolitanizace, tj. dalšího rozvoje metropolitního regionu), bude nadále pokračovat (jiný scénář se 
nikde nerýsuje), můžeme rozvoj výstavby v letech 2006-2016 extrapolovat do budoucna. Pak lze 
předpokládat zastav ění vymezených rozvojových ploch b ěhem následujících zhruba 30 let . ÚP 
tedy poskytuje dostatečnou kapacitu rozvojových ploch bydlení zhruba do roku 2040, což je vhodný 
návrhový horizont ÚPD. 

 

Vývoj počtu obyvatel Jinočan v letech 1971-2014 (zdroj: ČSÚ) 

OD.A.5.2.3 
O míře zapojení Jinočan do širšího (metropolitního) regionu dobře vypovídá míra vyjížďky do 
zaměstnání a do škol, kdy mimo obec vyjíždí 425 obyvatel (tj. 25% obyvatel ve věku 15-64 let). 

Vyjíždějící do zaměstnání a škol (tab., dle ČSÚ): 

Jinočany 26. 3. 2011 

Počet obyvatel s obvyklým pobytem 

Vyjíždějící celkem 462 

vyjíždějící do zaměstnání 

celkem 377 

v rámci obce 27 

do jiné obce okresu 37 

do jiného okresu kraje 14 

do jiného kraje 297 

zahraničí 2 

vyjíždějící do školy 

celkem 85 

v rámci obce 10 

mimo obec 75 

 

OD.A.5.2.4. 
Poněkud odlišný pohled na předpokládaný vývoj území nabízí Prognóza demografického vývoje 
suburbánní zóny Prahy na období 2012-2030 (Burcin, Kučera, Pospíšilová, Špačková, Ouředníček 
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2013), která předpokládá průměrný nárůst populace v této zóně v roce 2030 o 17% (oproti roku 2011), 
přičemž vysoká a nízká varianta této prognózy, vymezující podle autorů realistické rámce vývoje, 
předpokládá nárůst o 6%, resp. 31%.  

Jelikož v Jinočanech žilo na konci roku 2011 celkem 1333 obyvatel, střední varianta, tj. 1560 obyvatel, 
již byla dosažena v roce 2014, a vysoká varianta (1773 obyvatel) pouze o rok později – na konci roku 
2015 totiž v Jinočanech žilo 1795 obyvatel. Ačkoli tato prognóza může vypovídat o rozvoji pražské 
suburbánní zóny jako celku, detailní pohled na jednotlivé obce zjevně vykazuje podstatně vyšší 
odchylky od celkových statistických bilancí. 

Vzhledem k dosavadnímu vývoji lze dosažení níže bilancovaných 3429 obyvatel v návrhovém období 
považovat za realistické (viz kap OD.E.2.14) a v ÚP vymezené rozvojové plochy bydlení tedy tímto 
odůvodněné. 

OD.A.5.2.5. 
Jediná zastavitelná obytná plocha přímo nesouvisející se sídlem Jinočany je plocha Z11b. Tato plocha 
je převzata ze změny č.2 ÚPSÚ v plném rozsahu a beze změny, jedná se o dlouhodobě formovaný 
zájem o vymezení dané soustředěné obytné lokality v místě. Vzhledem k své velikosti a exponované 
poloze je regulována tak, aby vycházela spíše z venkovské struktury (nižší zástavba v zeleni).  

OD.A.5.2.6. 
Produkční plochy výroby a skladování (VL) jsou vymezeny dle platné ÚPD. Od schválení změny 
ÚPnSÚ č. 2 v roce 2006 bylo zastavěno celkem 5,4 ha produkčních ploch, tj. zhruba 20% z tehdy 
vymezených ploch komerčního charakteru, výroby a skladů (tj. 26,3 ha).  

ÚP Jinočan většinu rozvojových ploch výroby a skladování přejímá z platné ÚPD, jelikož jsou 
vymezeny v souladu s dlouhodobou rozvojovou a urbanistickou koncepcí obce. Smyslem vymezení 
těchto ploch je zvýšení ekonomického potenciálu celé oblasti a omezení negativních vlivů 
suburbanizace (zejména její součásti spočívající v degradování satelitů na obydlenou základnu).Tyto 
lokality jsou vymezeny jako lem budoucí ulice Okružní, která má tvořit obchvat Jinočan a sloužit pro 
tyto výrobní, logistické areály. Plochy výroby a skladování zároveň tvoří „výplň“ mezi pražským 
okruhem a obytným územím Jinočan. Jinočany jsou těmito plochami obklopeny z východní a severní 
strany. Jediná nově navržená (resp. rozšířená) lokalita výroby a skladování se nachází při stávajícím 
areálu Na Škrobech. Tato lokalita je vymezena pro budoucí rozvoj stávajícího areálu.  
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      OD.B.  VYHODNOCENÍ O SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ ZADÁNÍ, SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ 
VYPLÝVAJÍCÍCH Z POKYNŮ PRO ÚPRAVU NÁVRHU ÚP PO SPOLEČNÉM 
JEDNÁNÍ A DALŠÍ ZÁKLADNÍ INFORMACE O POŘÍZENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU 

                OD.B.1. Použité podklady 

- Zadání územního plánu (ÚP) obce Jinočany, schválené dne 30.9.2015 usnesením č. 14/2015 (zadání 
zpracoval výkonný pořizovatel, společnost PRISVICH, s.r.o.) 
- Doplňující průzkumy a rozbory ÚP Jinočan (FA, 01/2015) 
- Aktualizace č. 1 Politiky územního rozvoje ČR (PÚR), schválené 15.4.2015 
- Územní plán sídelního útvaru Jinočany, schválený dne 6. 12. 1995, včetně jeho změn č.2 (účinné 

od 28.12.2006), přílohy „Rozbor ochrany krajiny“ a Změny č.3 ÚPnSÚ Jinočany (04/2010) 
- Aktualizace zásad územního rozvoje Středočeského kraje (ZÚR) č.1, vydané dne 27.7.2015 
- aktualizace Územně analytických podkladů (ÚAP) pro správní obvod ORP Černošice z r. 2014 
- Databáze Praha-západ OG ÚSES 
- dokumentace: Krajinotvorný rybník s možností retence a revitalizace Jinočanského potoka DUR 

(Ing. Hybášek) 
Jinočany - Okružní 

- Údaje katastru nemovitostí (KN) ke dni 27.1. 2017 
 

                   OD.B.2.  Postup zhotovení územního plánu  

OD.B.2.1. Souslednost dějů 
 
OD.B.2.1.1. 
Zastupitelstvo obce Jinočany rozhodlo podle § 6 odst. 5 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. 41/2014 ze dne 25. června 2014 o pořízení územního plánu  Jinočan (ÚP), který 
nahradí stávající Územní plán sídelního útvaru Jinočany (ÚPSÚ).  

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

OD.B.2.1.3. 
Dále byly převzaty hranice jednotlivých funkčních ploch (z ÚPSÚ Jinočany), 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, ÚPSÚ Jinočany 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 využívání 
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 z ORP Černošice v digitální podobě získán 
generel ÚSES, a patřičné údaje byly v řešení zohledněny. Trasování ÚSES bylo koordinováno 
s dostupnou platnou ÚPD (územně plánovací dokumentací) okolních obcí. 

OD.B.2.1.7. 
Vznikající dokumentace byla dále průběžně konzultována se zpracovatelem posouzení SEA, přičemž 
důležité údaje týkající se zejména problematiky odkanalizování obce (kapacity ČOV) 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 požadavků vyplývajících ze zadání 

OD.B.3.1.  Vyhodnocení všeobecných požadavků  

→ Respektovat vstupní limity využití území  

Hlavními limity ovlivňujícími rozvoj území jsou ochranné pásmo Pražského okruhu a ochranné pásmo 
železnice. Tato ochranná pásma jsou v územním plánu respektována, a v rozvojových území která 
překrývají jsou stanoveny podmínky pro zastavění. Dalším významným limitem je poddolované území 
které protíná celé katastrální území Jinočan výstavba v těchto plochách je možná pouze na základě 
báňského posudku.  
 

→ 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 (převážně liniová zeleň lemující cestní síť). Relaxaci a rekreaci v okolí Jinočan podpoří 
navržený lesopark, nový rybník a rozhledna na vrchu Doksaňák.  
V centru Jinočan je vymezeno jádro obce kde je dochována původní historická parcelace. 
Důležité postavení mezi hodnotami obce má Mirešovský statek. První záznam o dvoru je již z roku 
1279. Nový územní plán počítá s jeho konverzí na občanské vybavení, 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 

Pro zajištění dobrého pěšího propojení v obci i v krajině byly do územního plánu zakresleny stávající i 
nově navržené pěší trasy.  
Navrhované trasy biokoridorů byly koordinovány s územními plány okolních obcí. 
Ostatní záměry obce byly do územního plánu zapracovány. 
 

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

Slabou stránkou obce je nedostatek relaxačních a rekreačních míst v okolní krajině. Krajinu kolem 
Jinočan tvoří převážně orná půda, velké zemědělsky obdělávané bloky půdy. Územní plán tyto bloky 
člení pomocí ÚSES a interakčních prvků. Pro zatraktivnění okolní krajiny je navržen v blízkosti 
biocentra Na Škrobech lesopark a při Jinočanském potoce rybník. 
Silnou i slabou stránkou obce je blízkost Pražského okruhu. Pražský okruh má negativní dopad na 
čistotu ovzduší a hladinu hluku, naopak jeho předností je rychlé propojení Jinočan s Prahou. Aby však 
mohly být Jinočany na Pražský okruh přímo napojeny, je třeba realizovat jejich obchvat (exit 21 lze 
nyní využít pouze ve směru do Prahy). Tato přednost výrazně převažuje, což se odráží na rychlém 
zastavování rozvojových ploch kolem Jinočan. Při této intenzivní výstavbě se nesmí zapomínat na 
doplnění adekvátní občanské vybavenosti a veřejných prostranství pro nové obyvatele. Toto vybavení 
je dle územního plánu možné vkládat nejen do ploch občanského vybavení, ale může být umístěno i v 
rámci ploch smíšených obytných. 
 

→ 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 ÚPSÚ a na plochách 
vymezených v příloze č.2 zadání. 

Stávající rozvojové plochy byly zachovány, případně dle požadavků dílčím způsobem upřesněny, 
navrhované vymezeny dle přílohy a v případě nejasností vymezeny na základě konzultací s 
pořizovatelem a obcí. Plocha Z3 byla zmenšena, tak aby nezasahovala do ochranného pásma 
Pražského okruhu a ochranného pásma VTL plynovodu. Plocha Z23 byla vymezena v šířce sjezdu 
z Pražského okruhu a v závislosti na její rozšíření byly plochy přilehlé výroby zmenšeny. 

 

→ Uvést ÚP do souladu se stavem v území 
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Po konzultaci byli jednotlivé dotčené plochy převedeny do ploch smíšených obytných (S), jež umožňují 
jejich využití a jsou v souladu se stávající náplní.  

 

→ Zrušit propojení ul. Severní a Okružní  

Dnes fungující dopravní napojení není do budoucna vhodné zachovávat vzhledem k předpokládanému 
zvýšení dopravní zátěže pro obsluhu výrobního areálu – bude pouze napojení na ul Hlavní a Žižkovu 
(viz rozvojová plocha Z27) 

 

→ Zanést novou trasu ul. Okružní a Pražské (ve smyslu zpracované PD)  

zpracováno dle dodaných podkladů 

 

→ Rozšířit biokoridor jižně u potoka  

vymezení biokoridoru upraveno dle dokumentace k nově navrhovaným krajinářským úpravám rybníku 
a okolí  

 

→ 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 plochy stabilizované  a plochy přestavby 

Územní plán vymezuje 7 ploch přestavby viz. výkres č. 1. Zbytek zastavěného území je vymezen jako 
plochy stabilizované. 

 

→ Vymezit zastavitelné plochy na podkladu dosud nevyužitých návrhových ploch vymezených v ÚPSÚ 
ve znění jeho změn, záměrů obce a soukromých záměrů 

Zastavitelné plochy byly z větší části převzaty z ÚPSÚ ve znění jeho změn (cca 98%). Jedinou větší 
nově vymezenou plochou je Z20 (0,67 ha).  

 

→ 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 Jinočan. 

 
 
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 Jinočan se ve zpracovaném ÚP zásadně nemění. Nově navrhované 
místní komunikace se napojují na stávající silniční síť. Cyklistická doprava je podpořena navrženými 
cyklostezkami a trasami 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. 

 
→ budou hledány plochy pro odstavování a parkování vozidel 

Parkoviště u železniční stanice je vymezeno v ploše Z10 a je požadováno v zadání regulačního plánu 
RP-11.  

 
→Plochy veřejného parkování budou doplněny podle potřeby v rozsahu odpovídajícímu rozvoji obce 
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Plochy budou součástí rozvojových ploch a budou vymezeny v rámci podrobnějšího řešení tohoto 
území (zejména v regulačních plánech) 

→ návrh bude hledat možnosti zkvalitnění cyklistických tras 

Cyklistická doprava je podpořena navrženými cyklostezkami. 
 

→ cyklistické trasy budou navrženy v souladu s generelem cyklistické dopravy 

cyklistické trasy jsou v souladu s generelem  

 
→ budou hledány možnosti obnovy původních, dnes nefunkčních pěších cest 

Do územního plánu jsou zaneseny v současné době používaná pěší propojení a nová jsou navržena 
pro snadnější pohyb pěších krajinou i zastavěným územím. Většinou tato nově navržená propojení 
vychází z původní cestní sítě. 

 
 

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 ÚPSÚ. 

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

Obec je zásobena z veřejného vodovodu vodovodním řadem DN 600 „Zadní Kopanina – Beroun.“ 
Navrhovaná zástavba v obci bude připojena na stávající vodovodní síť (viz. výkres č.3 dopravní a 
technické infrastruktury). Pro lokality Z1, Z7, Z8, Z9, Z10 a Z11 bude navržena nová vodovodní síť 
napojením nového přívodního potrubí z řadu DN 600 na nový vodojem. 

Požární voda bude čerpána z vodovodní sítě a ze dvou vodních ploch požární nádrže uprostřed obce a 
Mirešického rybníka. 

→ Prověřit dostatečnosti vodních zdrojů a kapacity ČOV. 

Údaje o kapacitě vodních zdrojů byly převzaty z ÚPSÚ, ověřeny při zpracování VVRÚ a i při navýšení 
kapacity o nově navrhovaná rozvojová území by měly být dostatečné.  

Projektová kapacita ČOV je 4000 EO. Kapacita současného provozu ČOV vzhledem k tomu, že slouží 
i pro sousední obec Zbuzany, není pro všechny návrhové plochy dostatečná. 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. Rozvoj obytných ploch je také nutné koordinovat s rozvojem těchto ploch ve 
Zbuzanech.    

→ Rozvoj zásobování plynem. 

V obci je plynovodní síť STL ve správě Pražské plynárenské a.s.. Nově navrhované lokality budou 
napojeny na systém STL zásobování obce. Podmínkou realizace STL plynovodu Jinočany – zóna 
sever je plynofikace lokality Humna. 

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

Po východní straně katastru prochází vedení velmi vysokého napětí 110 kV (Řeporyje – Jinočany – 
Hostivice). Rozvojové oblasti budou na toto vedení napojeny pomocí kabelu 22 kV (trafostanice 
smyčkou) z Jinočan do Dobříče.  

→ Vymezení plochy pro sběrný dvůr  

Plocha pro sběrný dvůr byla vymezena jako část plochy Z12 na jihovýchodním okraji sídla. 

 
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. 

Větší plochy občanského vybavení byly převzaty a drobnější plochy občanského vybavení byly 
začleněny do ploch smíšených obytných (S). 

 

→Návrh nových ploch pro rozvoj občanského vybavení obce. 

S rozvojem občanského vybavení pro veřejnou infrastrukturu se počítá v plochách přestavby v sídle a 
v jedné nové ploše na okraji sídla. 
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→Dovybavení okrajových částí obce individuální výstavbou zařízení základní občanské vybavenosti. 

Tato základní občanská vybavenost bude řešena v rámci rozvojových ploch smíšených obytných. U 
rozlehlejších ploch její polohu vymezí regulační plán. 

 

→Budou hledány a navrženy plochy pro volnočasové aktivity. 

Volnočasové aktivity jsou řešeny v rámci ploch veřejných prostranství a ploch občanského vybavení. 
V rámci ploch výroby a skladování, je umožněno budování staveb a zařízení pro tělovýchovu a sport. 

 

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

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

Takto jsou řešeny lokality Z2, Z4, Z5, Z6, Z9 a Z11a, Z11b. Zadání RP jsou součástí výrokové části ÚP 

 

OD.B.3.4.  Požadavky na koncepci uspořádání krajiny 

→ Navrhnout opatření pro zvýšení ekologické stability krajiny. 

Územní plán doplňuje systém ÚSES; jsou v něm zaznačeny rozsáhlejší vodní plochy, nádrže a vodní 
toky, které navyšují retenční potenciál krajiny. Nově je vymezena plocha pro rybník v rámci biocentra 
LBC 49 (K1.5) a retenční nádrž (K3). 

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

Vymezení průběhu prvků ÚSES bylo zpřesněn do měřítka územního plánu. Lokální ÚSES byl upraven 
tak, aby došlo k propojení biokoridorů vedoucích za hranice řešeného území s biokoridory okolních 
obcí.  

 
→ Respektovat požadavky vyplývající ze ZÚR Středočeského kraje a ÚAP   

Viz kap. OD.A. 

 

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 žádné nemovité kulturní památky nevyskytují.  

 
→ Uvést, že celé území je územím s možnými archeologickými nálezy. 
 Zapracováno. V území se nachází archeologická památková rezervace. 

 
→ 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. 

→ Prověřit vhodnost stavby rozhledny. 
 Vhodnost rozhledny byla prověřena a rozhledna byla zanesena do územního plánu spolu s cestní sítí, 
která se k ní váže. 

→ Doplnit nově navrhovanou dopravní infrastrukturu o přilehlé pásy zeleně. 
Liniová zeleň bude řešena v rámci ploch dopravní infrastruktury. 

→ Navrhované plochy výroby na pozemcích č. parc. 477/26, 477/25 a 477/29 doplnit ze severu a 
z východu o pás izolační zeleně.  
 Izolační zeleň bude řešena v rámci plochy VL (Z20). Z východu bude plocha kryta biokoridorem LBK 
50. 

 
→ Respektovat vodní toky jako významné zelené osy jdoucí krajinou a obcí. 
Územní plán respektuje tyto zelené osy. 
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→ V návrhu bude provedeno vyhodnocení důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond. 
Zapracováno v kap. OD.D 

→ Některé části řešeného území leží ve vzdálenosti 50 m od okraje lesa. 
Lesní pozemky se v katastru obce nenacházejí. Dotčení OP lesních pozemků v sousedních obcích je 
vyloučeno. 

→ Budou respektovány požadavky na ochranu ovzduší. 
Územní plán respektuje tyto požadavky. Navrhované plochy výroby a skladování jsou od obytné 
zástavby odděleny plochami veřejné zeleně, která zároveň plní izolační funkci. 

 

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 nebo předkupní právo 
jsou vymezeny ve výkrese č. 4 ÚP Jinočan. 

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 šest ploch, ve kterých je rozhodování o území podmíněno vydáním regulačního 
plánu (Z2, Z4, Z5, Z6, Z9 a Z11a,b). Plochy jsou vyznačeny ve výkrese základního členění území. 

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

Součástí ÚP je Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území. 

               OD.B.4. Vyhodnocení splnění požadavků vyplývajících z Pokynů pro úpravu návrhu ÚP po 
společném jednání, po upřesnění těchto požadavků pořizovatelem 

Na základě vyhodnocení výsledků společného jednání, provedeného ve spolupráci s určeným zastupitelem, starostkou 
obce Miluší Čančíkovou, a závěrů pořizovatele uvedených ve „Vyhodnocení společného jednání o návrhu územního 
plánu Jinočan“ stanovil pořizovatel pro úpravu návrhu územního plánu Jinočan z května 2017 (dále jen „návrh ÚP 
Jinočan“) po společném jednání konaném dne 20. června 2017 pokyny pro úpravu. 
Po konzultaci a upřesnění Pokynů, resp. požadovaných úprav pořizovatelem byla zpracována upravená dokumentace 
návrhu ÚP Jinočan po společném jednání, se zohledněním všech upřesňujících informací a požadavků (uvedeno 
kurzívou). 
 
SJ*1.  Byla doplněna podmínka prokázání splnění hygienických hlukových limitů staveb pro bydlení ze železniční 
dopravy v zastavitelných plochách Z9, Z11a, Z13 s využitím jako plochy smíšené obytné (S-návrh) a plochy smíšené 
obytné – venkovské (SV návrh) do podmíněně přípustného využití článků 49 a 50 kapitoly F. 
(Plochy Z7, Z8 již mají vydaná ÚR a SP – stavba zahájena) 
Na základě dodatečných pokynů pořizovatele byly doplněny Podmínky prostorového uspořádání ploch smíšených 
obytných (S). Odrážka c) byla upravena takto (doplněný text je zvýrazněn): „V plochách Z1, Z5, Z6, Z9 celková 
vymezená plocha s přípustným umístěním bytových domů (zahrnující stavby BD, jejich pozemky, parkoviště a 
související neve řejné pozemní  komunikace) nepřekročí ¼ z celé výměry dotyčné zastavitelné plochy. Do plochy 
s přípustným umíst ěním bytových dom ů se nezapo čítávají plochy ve řejných komunikací a plochy ve řejné 
zeleně.“  
Do odrážky d) byla doplněna možnost výstavby 1 podzemního podlaží.  
Z odrážek i) a l) byly vypuštěny texty: „u bytových domů v plochách s podmínkou vydání regulačního plánu budou na 
každý byt 2 parkovací místa (přiměřeně velikosti bytových jednotek)“ a „(u bytových domů v plochách s podmínkou 
vydání regulačního plánu bude tento požadavek uplatněn pouze přiměřeně velikosti bytových jednotek)“.  
Znění odrážky n) bylo upraveno na: „max. počet bytů v řadových rodinných domech: jeden byt na jeden řadový dům“ 
 
SJ*2. Byla doplněna podmínka prokázání splnění hygienických hlukových limitů staveb pro bydlení ze silniční dopravy 
(ulice Karlštejnská) v zastavitelných plochách Z9, Z10, Z11a, Z13 s využitím jako plochy smíšené obytné (S-návrh) do 
podmíněně přípustného využití článku 49 bodu 3 kapitoly F. 
(Plocha Z8 již má vydané ÚR a SP – stavba zahájena) 
  
SJ*3. Byla doplněna podmínka prokázání splnění hygienických hlukových limitů staveb pro bydlení v zastavitelné ploše 
Z2 smíšené obytné (S-návrh) z navrhované silniční dopravy veřejně prospěšné stavby dopravní infrastruktury WD2.2 
Místní komunikace vedoucí v rozvojové ploše Z25 do podmíněně přípustného využití článku 49 bodu 3 kapitoly F. 
 
SJ*4 Byla doplněna podmínka prokázání splnění hlukových hygienických limitů v zastavitelných plochách Z3 a Z4 
smíšených obytných (S-návrh) od navrhovaných či stávajících zdrojů hluku – veřejně prospěšné stavby dopravní 
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infrastruktury WD2.3 Místní komunikace vedoucí v rozvojové ploše Z26, Pražského okruhu a zastavitelných ploch Z16, 
Z17 výroby a skladování (VL-návrh) –do podmíněně přípustného využití článku 49 bodu 3 kapitoly F. 
 
SJ*5. Byla doplněna podmínka prokázání splnění hlukových hygienických limitů v plochách přestavby P1 a P2 ploch 
smíšených obytných (S-návrh) od stávajících zdrojů hluku – ze zastavěného území stabilizované plochy výroby a 
skladování (VL-stav) –do podmíněně přípustného využití článku 49 bodu 3 kapitoly F. 
 
SJ*6. Odstavec OD.D.1.1.2 „Přehled lokalit záborů zemědělské půdy“ kapitoly OD.D „VYHODNOCENÍ 
PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZPF A PUPFL“ textové části odůvodnění návrhu 
ÚP Jinočan byl upraven v souladu s pokyny: 

1. Zábory ZPF pod označením PV.P1 a PV.P2, které nebyly vymezené ve výkresu OD3 „Zábory půdního fondu“ 
(dále jen „výkres ZPF“), zařadit do záborů ploch přestavby P1 a P2, tzn., že se k záboru P1 doplní plocha 
veřejného prostranství PV (dříve zábor PV.P1) a k záboru P2 se doplní plocha veřejného prostranství– veřejné 
zeleně PZ (dříve zábor PV.P2). 
2. Zábory ZPF pod označením PV.Z1, PV.Z4 a PV.Z12, které nebyly vymezené ve výkresu ZPF, zařadit do 
záborů ZPF zastavitelných ploch Z1, Z4 a Z12, tzn., že se k záboru Z1 doplní plocha veřejného prostranství PV 
(dříve zábor  PV.Z1), do výměry záboru Z4 se započte výměra plochy veřejného prostranství PV (dříve zábor 
PV.Z4) a k záboru Z12 se doplní plocha veřejného prostranství PV (dříve zábor PV.Z12). 
3. Vyhodnocení záborů ZPF bylo doplněno o zábory ZPF, které jsou vymezené ve výkresu ZPF jako zábory pro 
změny v krajině K2.1, K2.2 a K2.3, vymezené návrhem ÚP Jinočan jako plochy veřejných prostranství – veřejné 
zeleně (PZ). V souvislosti s požadavkem došlo k revizi vymezení ploch veřejné zeleně PZ včetně jejich zařazení 
do záborů v souladu s legislativou. Plochy PZ v doteku se zastavitelnými plochami v návaznosti na zastavěné 
území byly přiřazeny k souvisejícím zastavitelným plochám a byly zrušeny jako plochy změn v krajině. Jako 
změny v krajině byly ponechány pouze K2.1, K2.2 a K2.3, které byly vyhodnoceny jako zábory ZPF stejně jako 
ostatní plochy PZ, které byly nově zařazeny do zastavitelných ploch.     

 
SJ*7. Plocha změny v krajině K2.1a, vymezenou návrhem ÚP Jinočany jako plochu veřejného prostranství – veřejné 
zeleně (PZ), byla z návrhu ÚP Jinočan vypuštěna 
 
SJ*8. Požadavky orgánu posuzování vlivů na životní prostředí, Krajského úřadu Středočeského kraje, odboru životního 
prostředí a zemědělství, pro fázi vydání a uplatňování ÚP Jinočan, uvedené v souhlasném stanovisku k posouzení vlivů 
provádění ÚP Jinočan na životní prostředí čj. 097696/2017/KUSK ze dne 26. září 2017, byly zapracovány do textové 
části návrhu ÚP Jinočan, avšak se zohledněním zpřesňujících pokynů pořizovatele: 

1. Nová výstavba v obytných plochách bude realizována pouze v případě dostatečné kapacity a funkčnosti 
ČOV. 
2. Výstavba v plochách Z10, Z11a, Z11b bude realizována až po výstavbě obchvatu Jinočan v navrženém 
koridoru DS-K. 
(plochy Z8, Z9 a Z13- nemůžou být takto podmíněny, Z8 a Z9 – platné ÚR a SP, Z13 – je již schválený záměr) 
3. Plochy Z10, Z11a, Z11b budou napojeny na vybudovaný obchvat mimo průtah obcí Jinočany. 
(plochy Z8, Z9 a Z13- nemůžou být takto podmíněny, Z8 a Z9 – platné ÚR a SP, Z13 – je již schválený záměr) 
4. Podmíněnost výstavby na ploše Z20 výstavbou a napojením na obchvat nebyla po upřesňující konzultaci 
s pořizovatelem doplněna. 
5. Výstavba na ploše Z15, Z16, Z17 bude realizována po výstavbě přilehlých úseků komunikací na ploše Z26.  
(Z2 – přímo napojena na krajskou komunikaci 00516 a 00512, Z7 – již platné ÚP a SP)  
6. Výstavba na ploše Z18 bude realizována po výstavbě přilehlého úseku komunikace na ploše Z26. a bude na 
ni dopravně napojena. 
(Plocha Z26 byla rozdělena na 3 úseky VPS a dále došlo k vyčlenění propojky pro cyklodopravu a pěší 
dopravu. Na toto propojení obec zpracovává dopravní studii, kde je již dnes zřejmé, že propojením pro 
automobilovou dopravu by došlo ke zprovoznění sjezdu z D0 do Jinočan, což by mělo pro obec katastrofické 
důsledky. Propojení Z26 na 00516 v úseku místní komunikace není možné pro jakoukoliv dopravu, bude sloužit 
pro cyklodopravu a pro pěší) 
7. Výstavba na ploše Z19 bude realizována po výstavbě komunikace na ploše Z23. Plocha Z19 bude na plochu 
Z23 dopravně napojena. 
Je doplněna podmínka pro plochu DS (Z23), že nesmí dojít k propojení III/00156 se Z23 – tím by došlo 
k propojení sjezdu z D0 do Jinočan, Z23 musí být provedena v celém DS-K s dořešením tranzitní dopravy 
v regionu. 

 
SJ*9. Koncepci hospodaření se srážkovými vodami v článku 36 „Vodní hospodářství“ textové části návrhu ÚP Jinočan 
podle požadavku vodoprávního úřadu byla doplněna o požadavek v rámci projektové přípravy na posouzení 
hydrogeologických podmínek zastavěného území a zastavitelných ploch s ohledem na stávající a budoucí zastavěnost 
území a stanovení vhodné koncepce hospodaření se srážkovými vodami. 
 
SJ*10. Zadání regulačních plánů RP-2, RP-4, RP-5, RP-6, RP-9 a RP-11, uvedená v kapitolách N3 až N8 textové části 
návrhu ÚP Jinočan, byly doplněna vždy v subkapitole „Požadavky na řešení technické infrastruktury:“ o požadavek 
„hospodaření se srážkovými vodami“. Dále byly provedeny dílčí úpravy v zadáních regulačních plánů RP5 a RP6 dle 
pokynů pořizovatele. 
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SJ*11. Byl opraven rozpor ve vymezení veřejně prospěšné stavby dopravní infrastruktury WR1 „Plocha pro rybník“, a 
veřejně prospěšného opatření WR1 „Protihlukový val“ v kapitole G. Plocha WR1 byla převedena z veřejně prospěšné 
stavby pro dopravní infrastrukturu a zařazena jako plocha VPO vzhledem ke shodnému charakteru ploch WR1 a WR2 
pro vodní plochy. Komunikace v ploše pro rybník je pouze obslužná k hlavní funkci rybníku, a tudíž je zařazení plochy 
WR1 do VPS pro dopravní infrastrukturu neopodstatněné. Protihlukový val byl přeznačen na WO1. 
 
SJ*12. Do podmínek prostorového uspořádání včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu ploch veřejných 
prostranství (PV), ploch veřejné zeleně (PZ), ploch dopravní infrastruktury (DS) a ploch zemědělských (NZ) kapitoly F 
„Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití“ textové části návrhu ÚP Jinočan byla doplněna 
podmínka „nové cesty (tj. cyklostezky, pěší a smíšené stezky) ve volné krajině umisťovat a technicky řešit tak, aby jejich 
realizací nebyly snižovány estetické a přírodní hodnoty krajinného rázu“.  
 
SJ*13. Katastrální území Jinočany se nachází v zájmovém území Armády ČR dle zákona č.183/2006 Sb. § 175 (jev 103 
– ochranná pásma leteckých staveb. Souhlas Ministerstva obrany ČR je nutný k vydání územního rozhodnutí a 
stavebního povolení pro vyjmenované druhy staveb, což bylo doplněno do odůvodnění ÚP (textová část a koordinační 
výkres). 
 
SJ*14. Návrh ÚP Jinočan byl doplněn v kapitole O „STANOVENÍ POŘADÍ ZMĚN V ÚZEMÍ (ETAPIZACE)“ textové části 
o stanovení podmínek pro 1. a 2 etapu pořadí provádění změn v území a grafická část návrhu ÚP byla doplněna o 
výkres „VÝKRES POŘADÍ ZMĚN V ÚZEMÍ (ETAPIZACE)“.  
 
SJ*15. V souladu s požadavkem nadřízeného orgánu územního plánování, Krajského úřadu Středočeského kraje, 
odboru územního rozhodování a stavebního řádu, na podmínění zastavění zastavitelných ploch Z11a a Z11b až po 
vyčerpání ostatních ploch pro bydlení byla stanovana etapizace a zastavitelné plochy Z10, Z11a a Z11b jsou zařazeny 
do 2. etapy návrhu ÚP Jinočan.  
Současně bylo sjednoceno využití plochy Z10 na funkci S (vypuštěna plocha DS, tj VPS WD5)   
 
SJ*16. Byly stanoveny podmínky 2. etapy stanoveného pořadí provádění změn v území (etapizace) návrhu 
ÚP Jinočan, tj.podmínky pro plochy Z10 a Z11  

-výstavba v zastavitelných plochách  Z10, Z11a, Z11b zařazených v 2. etapě, je možná po využití 80 % výměry 
ploch způsobu využití S, zahrnutých do 1. etapy.  
-před zahájením nové výstavby v obytných plochách prokázat dostatečnou kapacitu a funkčnost obecní ČOV;- 
výstavbu v zastavitelných plochách Z10 Z11a, Z11b realizovat až po výstavbě silniční stavby v navrženém 
koridoru DS-K; 

Do textové části – kapitola F- byly doplněny chybějící regulativy koridoru DS-K. 
-zastavitelné plochy Z10, Z11a, Z11b napojit na vybudovaný obchvat v koridoru DS-K mimo průtah obcí 
Jinočany; 
-plocha Z20 byla ponechána bez podmínek, je přístupná z místní komunikace,nelze vázat na budoucí investice 
Stč.kraje 
-Plocha Z26 byla rozdělena na obchvat propojku pouze pro pěší a cyklodopravu, označenou Z28 
-do podmínek plochy Z23 je doplněno, že dopravní propojení silniční stavby v ploše Z23 se silnicí III/00516 je 
nepřípustné 
 

SJ*17. Z podmínek prostorového uspořádání včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu článku 49 odst. 5 
písm. c) textové části návrhu ÚP, z textu v závorkách, nebylo vypuštěno slovo „komunikace“ 
Do regulativu výše uvedeného článku byla doplněna podmínka, že jeden ŘRD = 1 byt 
 
SJ*18. V zastavitelných plochách s podmínkou vydání regulačního plánu uplatnit pro bytové domy podmínku 
prostorového uspořádání článku 49 bodu 5 písm. i) „parkování vozidel bude zajištěno v rámci stavebního pozemku, na 
každý byt 2 parkovací místa“ a l) „musí být zajištěno parkování pro návštěvy: pro každých 5 bytů jedno parkovací stání.“ 
textové části návrhu ÚP Jinočan pouze přiměřeně, a tak to uvést i v zadáních regulačních plánů kapitoly N „Vymezení 
ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním a vydáním regulačního 
plánu,zadání regulačního plánu“ textové části návrhu ÚP Jinočan. [28a] 
podmínka 2 parkovací stání na 1 byt trvá 
 
SJ*19. Podmínku zajištění parkování vozidel v rámci stavebního pozemku podmínek prostorového uspořádání článku 49 
bodu 5 písm. i) textové části návrhu ÚP Jinočan uplatnit pouze na pozemcích rodinných domů.  
 
SJ*20. Podmínka zajištění likvidace dešťových vod na vlastním pozemku podmínek prostorového 
uspořádání článku 49 bodu 5 písm. k) textové části návrhu ÚP byla nahrazena podmínkou zajištění likvidace srážkových 
vod podle § 20 odst. 5 a 6 a § 21 odst. 3 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve 
znění pozdějších předpisů. [28a] 
 
SJ*21. Výkres č. 3 „Výkres dopravní a technické infrastruktury“ z grafické části návrhu ÚP Jinočan byl vypuštěn. Po 
novele právních předpisů v roce 2018 nemá tento výkres své opodstatnění jako součást grafické části návrhu ÚP. Jeho 
obsah převezme hlavní výkres, pokud ho již neobsahuje podle § 43 stavebního zákona, a relevantní údaje o území, 
limitech jeho využití, po ověření projektantem uvést ve výkresu č. OD1 „Koordinační výkres“ grafické části odůvodnění 
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návrhu ÚP Jinočan. Problematiku pěších tras na území obce Jinočany řešit pouze koncepčně tak, aby jejich zřízení nic 
nebránilo, v případě, že budou potřeba.  
 
SJ*22. Způsob pořízení všech regulačních plánů vymezených návrhem ÚP Jinočan je stanoven „na žádost“, tudíž byla 
vypuštěna lhůta pro jejich vydání. Byla zvážena možnost nahradit regulačními plány územní rozhodnutí pro stavby 
veřejné infrastruktury, u regulačních plánů RP5 a RP6 bylo umožněno nahrazení územních rozhodnutí o umístění staveb 
technické a dopravní infrastruktury, rodinných domů a bytových domů.  
 
SJ*23. Vymezení VKP v obci bylo aktualizováno. Do návrhu ÚP bylo doplněno vymezení významného krajinného prvku 
registrovaného VKP č. 21223/2020 Remíz u Jinočan na základě rozhodnutí č.j. 02260/2020/ŽP-JVa odboru životního 
prostředí městského úřadu Hostivice. VKP 130 Horka byl na základě požadavku obce v návrhu ÚP ponechán.  
 
SJ*24. Využití zastavitelné plochy Z12 vymezené návrhem ÚP Jinočan ke SJ pro návrhovou plochu občanského 
vybavení – veřejná infrastruktura (OV-návrh) bylo změněno na návrhovou plochu smíšenou obytnou (S-návrh) a spolu s 
tím zrušeno vymezení veřejně prospěšné stavby veřejné vybavenosti PP2 „Plocha pro občanskou vybavenost (umístění 
sběrného dvora a hasičské stanice)“ s předkupním právem k pozemkům parc. č. 319/1 a 319/5, k. ú. Jinočany. Sběrný 
dvůr i hasičská zbrojnice byly již obcí Jinočany zajištěny v jiných plochách a zastavitelnou plochu Z12 je proto možné 
využít pro bydlení.  
 
SJ*25. Využití plochy přestavby P7 historického zemědělského areálu Mirešického statku návrhu ÚP Jinočan bylo 
změněno z návrhové plochy občanského vybavení – veřejná infrastruktura (OV-návrh) na stabilizovanou plochu SV ( 
současné objekty zemědělské výroby a drobné výroby se specifikací podmínek pro zemědělský dvůr ), plocha přestavby 
byla vypuštěna. 
 
SJ*26. Při zpracování návrhu ÚP Jinočan aktualizovat vymezení veřejně prospěšné stavby dopravní infrastruktury 
WD2.7 „Místní komunikace vedoucí v rozvojové ploše Z12“ – vypuštěna, jedná se o stav 
 
SJ*27. Při zpracování návrhu ÚP Jinočan aktualizovat vymezení veřejně prospěšné stavby technické infrastruktury PP3 
„Plocha pro občanskou vybavenost (rozšíření ČOV – Jinočany)“, pro kterou lze uplatnit předkupní právo- vypuštěna, ve 
vlastnictví obce Jinočany.  
 
SJ*28. Silniční ochranné pásmo pozemních komunikací vyznačené ve výkresu č. OD1 „Koordinační výkres“ grafické 
části odůvodnění návrhu ÚP Jinočan bylo revidováno v souladu s § 30 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních 
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, zejména respektovat u dálnice D0 silniční ochranné pásmo 100 m od osy 
přilehlého jízdního pásu dálnice anebo od osy větve křižovatky.  
 
SJ*29. Došlo k úpravě podmínky určeného rozvoje zastavitelných ploch Z15, Z16, Z17, Z18 návrhu ÚP Jinočan. Jde o 
vybudování ulice Okružní, podmínka byla upravena na realizaci přilehlých úseků komunikace v ploše Z26 k příslušné 
zastavitelné ploše.   
 
SJ*30. Pro zastavitelné plochy Z16, Z17, Z18, Z19 návrhu ÚP Jinočan byla doplněna jako přípustná samostatná lokální 
ČOV o kapacitě max. 350 EO s napojením na Jinočanský potok.  
 
SJ*31. V plochách s využitím veřejné prostranství – veřejná zeleň (PS) a dalších návrhu ÚP Jinočan, je uvedeno 
přípustné využití „stavby a zařízení dopravní a technické infrastruktury“. 
(také pro plochy NP -plochy přírodní, avšak pouze neexistuje-li jiné alternativní řešení)  

SJ*32. Subkapitoly C.2 „Vymezení zastavitelných ploch“ a C.3 „Vymezení ploch přestavby“ kapitoly C „Urbanistická 
koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně“ byly doplněny o seznam 
zastavitelných ploch a ploch přestavby a kapitolu E „Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení 
podmínek pro změny v jejich využití, ÚSES, prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochrana před povodněmi, 
rekreace, dobývání ložisek nerostných surovin“ o plochy změn v krajině, včetně jejich výměr. 
 
SJ*33. Byl revidován článek 68 kapitoly H „Vymezení veřejně prospěšných staveb, a veřejných prostranství, pro které lze 
uplatnit předkupní právo“ textové části návrhu ÚP Jinočan a potřebu jejich vymezení s ohledem na § 101 stavebního 
zákona, ÚP Jinočan nevymezuje žádné veřejně prospěšné stavby a veřejná prostranství, pro která lze uplatnit předkupní 
právo 
 
SJ*34. Je aktualizováno označení zastavitelných ploch, ploch přestavby a ploch změn v území vymezených návrhem ÚP 
Jinočan do normálních číselných řad bez použití písmenných indexů. Indexy byly ponechány pouze u ploch Z11a a Z11b 
z důvodu potřeby vymezení etapizace v rámci regulačního plánu RP-11.   
 
SJ*35. Při zpracování návrhu ÚP Jinočan bylo aktualizováno vymezení zastavěného území podle § 58 stavebního 
zákona a v návaznosti na to vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a ploch změn v krajině k datu zpracování 
návrhu ÚP Jinočan pro veřejnému projednání. Ke dni 15.3.2020 došlo již k zástavbě části plochy Z1 a Z5 (přičleněno do 
zastavěného území) a k realizaci školy v ploše přestavby P6 (tato byla převedena do plochy OV-stav). 
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SJ*36. U všech regulačních plánů, vymezených v článku 74 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 Jinočan, je vypuštěna lhůta pro vydání a doplněna podmínka předložení dohody o 
parcelaci a uzavření Plánovací smlouvy s obcí. 
 
SJ*37. Byly revidovány články 63 až 67 kapitoly G „Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných 
opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k 
pozemkům a stavbám vyvlastnit“ textové části návrhu ÚP Jinočan. Na základě revize byly v souladu s legislativou a 
současnou praxí územního plánování do ploch veřejně prospěšných opatření zahrnuty návrhové části prvků ÚSES jako 
VPO WU1 až WU6.  Navržené lokální biocentrum LBC 49 bylo zahrnuto do plochy VPO WR1 pro zvyšování retenční 
schopnosti v území s ohledem na převažující funkci biokoridoru v podobě rybníku.  
 
SJ*38. Návrh ÚP je zpracován v souladu s § 43 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), a vyhláškou č. 500/2006 Sb., o územně 
analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 500/2006 Sb.“, zejména pak v souladu s přílohou č. 7 „Náležitosti obsahu 
územního plánu“, která stanovuje obsah a strukturu územního plánu. V souladu s doporučením Krajského úřadu 
Středočeského kraje při zpracování návrhu ÚP Jinočan použít metodiky MINIS, tj. „Minimální standard pro digitální 
zpracování územních plánů v GIS“ v poslední verzi 2.3 z února 2014. 
 
SJ*39. Struktura textové části návrhu ÚP Jinočan je v souladu s odstavci 1 a 2 části I Přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 
Sb. (legislativní členění). Popisy stavu nebo řešení byly převedeny z výroku vypuštěny. Výrok musí být stručný a 
srozumitelný a při změnách jednoznačně upravitelný.  
 
SJ*40. Byl aktualizován výkres č. OD-2 „Širší vztahy“ s použitím úplného znění Zásad územního rozvoje Středočeského 
kraje po 1. a 2. aktualizaci. 
 
SJ*41. Plochy s rozdílným způsobem využití jsou vymezeny podle § 3 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných 
požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů, včetně ploch veřejných prostranství PV a ploch 
veřejných prostranství – veřejné zeleně PZ. 
 
SJ*42. K textové části odůvodnění návrhu ÚP Jinočan je připojeno „Vyhodnocení společného jednání o návrhu 
územního plánu Jinočan“ a „Pokyny pro úpravu návrhu územního plánu Jinočan po společném jednání“. 
 
SJ*43. Struktura textové části odůvodnění návrhu ÚP Jinočan je v souladu s odstavcem 1 části II Přílohy č. 7 vyhlášky č. 
500/2006 Sb.  
 
SJ*44. Pro zpracování grafické části návrhu ÚP byly použity aktuální mapové podklady a údaje o území z územně 
analytických podkladů zpracovaných úřadem územního plánování Městského úřadu Černošice s informativním 
přesahem na území sousedních obcí. U použité katastrální mapy uvést datum platnosti a ponechat místopisná označení, 
včetně parcelních čísel. 
 
SJ*45. V textové části odůvodnění je uveden obsah grafické části odůvodnění. 
 
SJ*46. V textové části návrhu ÚP Jinočan byla nahrazena změnová vyhláška č. 269/2009 Sb., kmenovou vyhláškou č. 
501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů. 
 
SJ*47. Plocha veřejných prostranství (PV) byla upravena na šedou barvu. 
 
SJ*48. Označení v článku 27 textové části návrhu je opraveno 
 
SJ*49. Názvy regulačních plánu v návrhu ÚP Jinočan jsou sjednoceny. 
 
SJ*50. Byla prověřena harmonizace textové a grafické části ÚP z hlediska používaných názvů a označení jevů, ploch, 
limitů atd. 
 
SJ*51. V návrhu ÚP Jinočan bylo opraveno vymezení územního systému ekologické stability. 
 
SJ*52. Struktura a obsah grafické části návrhu ÚP Jinočan je v souladu s odstavcem 4 části I Přílohy č. 7 vyhlášky č. 
500/2006 Sb. 
 
SJ*53. Elektronická podoba návrhu ÚP Jinočan je předána ve vektorových PDF, umožňující přiblížení bez ztráty 
čitelnosti. 
SJ*54. Upravený návrh ÚP po SJ byl předložen pořizovateli v elektronické verzi ke kontrole jeho úplnosti, souladu 
s Pokyny a právními předpisy. 
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      OD.C.  VÝČET ZÁLEŽITOSTÍ NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU, KTERÉ NEJSOU ŘEŠENY 

V ZÁSADÁCH ÚZEMNÍHO ROZVOJE, S ODŮVODNĚNÍM POTŘEBY JEJICH VYMEZENÍ  
V řešeném území se nenachází záměry a jevy nadmístního významu, neřešené v ZÚR, které by bylo 
potřeba v ÚP vymezit. 

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

                  OD.D.1.  Vyhodnocení důsledků řešení na zemědělský půdní fond (ZPF) 

OD.D.1.1. Souhrnné zhodnocení záborů ZPF 

OD.D.1.1.1. 
Celkem je územním plánem Jinočan dotčeno 68,00 77,67 ha ploch zemědělského půdního fondu., což 
je o 0,23 ha (0,34%) více než v původním územnímu plánu se zahrnutou změnou č.2 a 3 (1,2 ha 
přibylo a 0,97 ha bylo vypuštěno). Nově je oproti ÚPnSÚ vymezeno cca 8 ha záborů. Převážnou část 
nových záborů však tvoří návrhové plochy veřejné zeleně, které již figurují v platném ÚPnSÚ, ale 
nebyly vymezeny jako zábory ZPF. Tyto zábory pro plochy PZ tvoří převážnou část nově vymezených 
záborů. Bez jejich započtení vymezuje ÚP pouze 1,13 ha nových ploch a naopak 0,9 7 ha vypouští,  
takže jsou zábory ÚP prakticky totožné se zábory dle platného ÚP.  

OD.D.1.1.2. Přehled lokalit záborů zemědělské půdy 

LOKALITY ZÁBOR Ů ZPF 

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. II. III. IV. V. 

P1 
  

S 0,91 0,91         0   ANO ANO 
PV 0,10 0,1         0   ANO ANO 

P2 
  

S 0,62 0,62         0   ANO ANO 
PZ 0,04 0,04         0   ANO ANO 

P3 S 0,02 0,02         0   ANO   
Z1 S 1,34 1,34         0   ANO ANO 

PV 0,29 0,29         0   ANO ANO 
PZ 0,06 0,06         0   ANO ANO 

Z2 S 6,57 6,57         0   ANO ANO 
PZ 0,79 0,79         0   ANO ANO 

Z3 S 0,58     0,58     0   ANO   
PZ 0,54     0,54     0   ANO   

Z4 S 2,38     2,38     0   ANO   

Z5 S 1,51 1,44   0,07     0     ANO 
OS 0,07 0,07         0     ANO 
PZ 0,23 0,23         0       

Z6 S 2,75 1,55   1,20     0     ANO 
PZ 0,22 0,22         0     ANO 

Z7 S 4,01 4,01         0   ANO ANO 
Z8 S 0,57 0,57         0     ANO 

PZ 0,27 0,27         0     ANO 
Z9 S 1,52 1,52         0     ANO 

PZ 0,05 0,05         0     ANO 
Z10 S 1,15 1,15         0     ANO 
Z11 S 1,77 1,77         0     ANO 

SV 14,28 14,28         0   ANO ANO 
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Z12 S 0,64 0,29   0,35     0     ANO 
PV 0,52 0,34   0,18     0     ANO 

Z13 OV 0,48 0,48         0     ANO 

Z14 VL 0,19 0,15   0,04     0   ANO ANO 

Z15 VL 6,26 6,06   0,20     0   ANO ANO 
PZ 0,25 0,16   0,09     0   ANO ANO 

Z16 VL 1,62     1,62     0       
PZ 0,51     0,51     0       

Z17 VL 6,20 3,30 1,76 1,14     0     ANO 

Z18 VL 1,95 0,04 1,91       0     ANO 
PZ 0,50 0,23 0,27       0     ANO 

Z19 VL 2,16 2,05 0,11       0     ANO 

Z20 VL 1,69     1,69     0   ANO   

Z21 TI 0,10 0,10         0     ANO 

Z22 DS 0,16 0,16         0     ANO 

Z23 DS 0,68 0,42 0,26       0     ANO 

Z24 DS 0,50 0,35   0,15     0   ANO ANO 

Z25 DS 0,96 0,72   0,24     0   ANO ANO 

Z26 DS 2,08 1,08 0,18 0,82     0   ANO ANO 

Z27 DS 0,08     0,08     0   ANO   
PZ 0,05     0,05     0   ANO   

Z28 PV 0,05   0,05       0     ANO 

K1.5 W 3,27 3,27         0     ANO 
  PV 0,43 0,43         0     ANO 
K2.1 PZ 0,66 0,66         0     ANO 

K2.2 PZ 1,82 1,82         0     ANO 

K2.3 PZ 1,22 1,22         0     ANO 

Celkem S    26,34 21,76 0,00 4,58             

Celkem SV  14,28 14,28         

Celkem PZ    7,21 5,75 0,27 1,19             

Celkem VL    20,07 11,60 3,78 4,69             
Celkem 

zastavitelné  
plochy  

  77,67 61,20 4,54 11,93 0,00 0,00         

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

 

OD.D.1.1.3. Zábory ZPF z hlediska tříd ochrany 
 

 
 

 
 
 
 
Zábory nad rámec ÚPnSÚ: 
 
 
 
 
 
 

I II III IV V celkem 

61,20 4,54 11,93 0,00 0,00 77,67 

78,79% 5,85% 15,36% 0,00% 0,00% 100% 
  

I II III IV V celkem 

5,81 0,27 1,99 0 0 8,07 
72,00% 3,35% 24,66% 0,00% 0,00% 100% 
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OD.D.1.1.4. 
Zábor pro silnici II/116 lze vyčíslit pouze odhadem, neboť i v rámci vymezeného koridoru jsou možná 
různá směrová a technická řešení. Uvažujeme-li přibližnou délku přeložky 0,5 km a šířku silničního 
tělesa 30 m (tj. šířku ochranného pásma silnic II. třídy), vychází zábor ZPF 1,5 ha. Koridor prochází 
půdami v I. (65%) a IV. (35%) třídě ochrany. 

OD.D.1.2. Odůvodnění záborů ZPF 

OD.D.1.2.1. 
Větší část rozvojových ploch cca 98,8 % ÚP přebírá z platného ÚPSÚ Jinočany a jeho změn č.2 a č.3. 
Na základě zadání bylo mezi rozvojové plochy přidáno dalších 1,20 1,13 ha nových rozvojových ploch. 
Na základě zadání bylo několik rozvojových ploch zmenšeno (plocha výroby a skladování Z15 a Z19, 
plocha smíšená obytná Z3) nebo zrušeno (plocha pro urnový háj a komunikace vedoucí z lokality Na 
Škrobech do lokality U Dobříče) cca 0,97 ha. I po redukci výše zmíněných ploch největší procento 
záborů tvoří plochy smíšené obytné. Na základě pokynů pro úpravu ÚP po společném jednání byla 
revidována koncepce vymezení záborů. Do záborů byly  nově zařazeny návrhové plochy veřejné 
zeleně (PZ) zařazené do zastavitelných ploch i do ploch změn v krajině. Tabulka záborů byla POSJ 
strukturována dle přílohy tabulka 2  vyhlášky č.271/2019 o stanovení postupů k zajištění ochrany 
zemědělského půdního fondu. 

OD.D.1.2.2. 
Statistika záboru ZPF poměrně pro jednotlivé funkce osídlení 

účel záboru zábory celkem 
  ha % 

rozvojové plochy smíšené obytné- S, SV 40,62 52,30% 

rozvojové plochy výroby a skladování - VL 20,07 25,84% 

rozvojové plochy technické infrastruktury - TI 0,10 0,13% 

rozvojové plochy občanské vybavenosti a sportu - OS 0,55 0,71% 
plochy veřejných prostranství - PV 1,39 1,79% 
plochy veřejné zeleně - PZ 7,21 9,28% 
plochy dopravní infrastruktury - DS 4,46 5,74% 

 

 
OD.D.1.2.3. 
Nově navrhovaný ÚP rozsah záborů ZPF nepatrně navyšuje. Nové zábory navrhuje jen o malé 
výměře. Největší nově navrhovaný zábor se nachází v lokalitě Na Škrobech, na okraji zastavěného 
území ve III.  třídě ochrany BPEJ. Jedná se o rozšíření rozvojové plochy výroby a skladování o 0,67 
ha. Nově jsou vymezeny a bilancovány zábory pro plochy veřejné zeleně navržené platným ÚPnSÚ o 
rozloze cca. 7 ha.  

 

     OD.D.2.  Vyhodnocení důsledků řešení na pozemky určené k plnění funkce lesa (PUPFL) 

OD.D.2.1. Souhrnné zhodnocení záborů LPF 

Na katastrálním území Jinočan se nenachází žádné pozemky LPF. 

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

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

 

 

             OD.E.1. Komplexní zdůvodnění přijatého řešení 

Návrh územního plánu Jinočan v sobě integruje jak požadavky zadání, které byly v případě potřeby 
vyjasněny v jednáních s pořizovatelem a starostkou obce, tak analýzu řešeného území a dynamiku 
jeho vývoje zpracovatelem (P+R, Od.A.5, Od.C.2, Od.C.3), tak kritické zhodnocení platných 
dokumentů (ÚPSÚ Jinočany a jeho změny, KN, ÚAP, ZÚR, PÚR) a známých záměrů obce i jejích 
obyvatel. V přiměřené míře (viz Od.A.3) byla zhodnocena a brána v potaz i územně plánovací 
dokumentace sousedního kraje a sousedních obcí. 

OD.E.1.1. Základní informace o řešeném území  

OD.E.1.1.1. 
Jinočany jsou obcí 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.E.1.1.2. 
Územní plán řeší celé území obce Jinočany. 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 

660744 Jinočany 375 ha 539350 Jinočany Středočeský kraj 

 

OD.E.1.1.3. 
Obec Jinočany leží v jihozápadním zázemí Prahy, těsně za hranicí hlavního města,  a je tedy součástí 
s Prahou intenzivně provázané příměstské zóny. Obec se nachází mezi Prahou,  městem Rudná a 
dalšími menšími suburbánními obcemi (Zbuzany, Chrášťany, Dobříč. Spolu s dalšími obcemi v tomto 
segmentu pražského zázemí jsou Jinočany součástí svazku obcí Region Jihozápad, resp. MAS 
Jihozápad, který má společnou rozvojovou strategii.  
Obec má dobrou dopravní dostupnost po Pražském okruhu, z nějž je na území obce budován sjezd 
(exit 21).  
Lokálním centrem pro Jinočany je sousední město Rudná. Hlavním spádovým centrem je ale 
jednoznačně Praha (konkrétně sousední Praha 13, popř. Praha-Řeporyje), správními centry jsou sice 
města Černošice a Hostivice, leč Jinočany s nimi pojí spíše slabší tangenciální vazby.  
 
OD.E.1.1.4. 
Jinočany se nachází v silně antropogenizované krajině, kde dominují zastavěné plochy a intenzivně 
využívaná zemědělská  půda. Okolo Jinočan je krajina rovinatá, s mírným sklonem od severu i jihu 
směrem k Jinočanskému potoku. Jde o otevřenou, rozlehlou krajinu. Prakticky zde chybí větší 
zalesněné plochy. Velké lány polí jsou rozčleněny pouze nepříliš souvislými remízky a doprovodnou 
zelení kolem silnic a potoka. Krajinný ráz je výrazně poznamenán dopravní a technickou 
infrastrukturou a  rozlehlými logistickými areály rozvíjejícími se na severu území (především na 
katastrálním území Chrášťan). Lokalita Horka, jako nejvýše položený bod v okolí tvoří nevhodnou 
dominantu. Jihozápadním směrem začíná mít krajina dramatičtější průběh a také přibývá zalesnění.  
 
OD.E.1.1.5. 
Zastavěné území tvoří vlastní sídlo Jinočany s menší samostatnou lokalitou Na Škrobech při bývalém 
dolu železné rudy. Dále do území z Chrášťan zasahuje okraj lokality Horka. 
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OD.E.1.2. Širší rozvojový rámec  

OD.E.1.2.1. 
Ačkoli územní plánování obce je přímo podřízeno ZÚR Středočeského kraje, kterou musí respektovat 
(viz výše v kap. Vyhodnocení souladu s ÚPD kraje), reálný ekonomický a sociální rozvoj ovlivňuje 
spíše dynamika funkčního urbánního celku (FUA), jehož je obec integrální součástí. Protože FUA jsou 
vymezeny nikoli administrativně, ale na základě skutečného využívání území, tj. zejména na základě 
dojížďky, ekonomických a sociálních vazeb, přesná hranice tohoto území značně závisí jak na použité 
metodologii, tak se může proměňovat v čase. 

OD.E.1.2.2. 
Jedním ze základních východisek pro návrh územního plánu Jinočan je posouzení role, kterou tato 
obec hraje v širším území. Uvažujeme jednak roli mikroregionální, kde jsou Jinočany součástí MAS 
Jihozápad, a dále roli  Jinočan v rámci Pražské metropolitní oblasti(PMO), s níž Jinočany pojí jak úzké 
dopravní vazby (Pražský okruh a pražský integrovaný dopravní systém hromadné dopravy), tak 
vyjížďka do zaměstnání, do škol a za vyšší občanskou vybaveností. 

OD.E.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.E.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 Jinočany, 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) 

 

Spíše pro ilustraci níže uvádíme též jeden z podkladů vymezení PMO (oranžově) na základě zón 
rezidenční suburbanizace (červeně zvýrazněné Jinočany jsou v zóně 1) – viz výřez z mapy Suburbií 
podle příslušnosti k jádrům v roce 2010.  

OD.E.1.3.2. 

Základní vizi Pražské metropolitní oblasti v roce 2023 charakterizuje motto: „blízko do škol, pohodlně 
do práce, bezpečně doma!“  

Globálním cílem PMO je: „propojení jádra a zázemí pražské aglomerace do jednoho funkčního celku s 
efektivně rozmístěnou infrastrukturou veřejných služeb, který bude jednak dobře dopravně propojený, 
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a jednak bude společně chráněný před přírodními riziky, a to při celkovém respektování zdravého 
životního prostředí.“ 

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 
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 právě na úrovni metropolitní oblasti, tj. nikoli na úrovni obce, ORP nebo kraje. 

 

 

Výřez z mapy Suburbií podle příslušnosti k jádrům v roce 2010, (Špačková, Ouředníček, Novák, Riška 
2013, viz: http://www.atlasobyvatelstva.cz/cs/1-1-suburbanizace) 

 

OD.E.1.4. Širší rozvojový rámec: MAS Jihozápad 
MAS Jihozápad – místní akční skupina Jihozápad, byla zřízena za účelem lepší spolupráce 
jednotlivých členů  regionu. Byla vytvořena strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS 
Jihozápad o.p.s., jedná se o střednědobou strategii, která vychází ze záměrů dlouhodobého 
udržitelného rozvoje území na základě reálných potřeb regionu. 
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OD.E.1.4.1. 
MAS se rozkládá na území 20 obcí, status města má pouze Rudná. Rozloha území je 101,55 km2, žije 
zde k 1. 1. 2015 celkem 22 194 obyvatel a hustota obyvatel je 211,5 obyvatele/km2. MAS leží ve 
Středočeském kraji mezi městy Praha a Beroun, na území okresů Praha-západ a Beroun a spadá pod 
ORP Černošice a ORP Beroun. Charakteristika regionu odpovídá klasické suburbanizované zóně 
kolem hlavního města Prahy. MAS Jihozápad je mladá organizace založená na přelomu let 2013 a 
2014, nicméně navazuje na dlouhodobou spolupráci obcí v regionu v rámci dobrovolného svazku obcí 
(DSO). 
 
OD.E.1.4.2. 
Vize: MAS jihozápad je v roce 2030 (dle finální verze strategie ke schválení 03-2016): 

 Atraktivním, kvalitním a bezpečným místem pro život a trávení volného času 
 Územím, kde je kladen důraz na čisté a kvalitní životní prostředí 
 Místem s fungující technickou a dopravní infrastrukturou 
 Regionem s rozvinutou občanskou vybaveností a s fungujícími sociálními a zdravotními 

službami 
 Oblastí, kde je vysoce rozvinutý komunitní život, spolková činnost a partnerství mezi různými 

skupinami 

 
Strategie specifikuje následující klíčové oblasti:  

A. Životní prostředí, odpady a energetika 
B. Technická infrastruktura, doprava a vzhled obcí 
C. Občanská vybavenost a volnočasové aktivity 
D. Cestovní ruch, zemědělství a podnikání 
E. Školství, vzdělávání 

 
OD.E.1.4.3. 
Pro Jinočany ze strategie MAS vyplývají tyto záměry: 

 Intenzifikace ČOV  

 Rekonstrukce místních komunikací, uložení inženýrských sítí  

 Výstavba chodníků  

 Územní plán vymezuje plochy dopravní  

 Rekonstrukce a vybudování nových parkovacích míst 

 Vybudování obchvatu obce Jinočany  
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 Zvýšení bezpečnosti včetně doplnění kamerového systému v obci  

 Instalace obecního rozhlasu  

 Snížení hlučnosti z dálnice   

 Vybudování systému bezpečného provozu na místních komunikacích  
 Rozšíření pěší a cyklistické dopravy v obci i v krajině s napojením na sousední obce a 

komunikace 

 Vybudování systému místního značení zajímavých míst, služeb, lékaře apod. včetně tvorby 
map, pohlednic, publikací atd. 

 Výstavba krajinotvorného rybníku s možností retence 

 Revitalizace Jinočanského potoka  

 Dobudování terénních úprav a rekultivace Doksaňáku včetně dokončení výsadby zeleně, 
odpočinkových míst, cest a vyhlídky 

 Doplnění zeleně uvnitř území obce 

 Výstavba hasičárny, vybavení sboru  

 Vybudování budovy pro technickou údržbu obce  

 Úprava veřejného prostranství  

 Dovybavení obce technikou pro údržbu zeleně, udržování čistoty, snížení prašnosti  

 Rozšíření služeb pro občany poskytovaných obcí  

 Vybudování stanoviště pro svoz biologického odpadu i separovaného odpadu 

 Vybudování dalších nových sportovních areálů a údržba již fungujících prvků a areálů, koupě 
pozemků 

 Vybudování plochy pro kulturní akce (poutě, koncerty, apod.)  

 Koupě pozemků pro rozšíření zahrady MŠ a její dovybavení  

 Stavba nové budovy ZŠ rozšíření na ZDŠ  

 Rekonstrukce čp.116 a dostavba nové sportovní haly včetně venkovního hřiště, pro potřeby 
školských zařízení, spolků i veřejnosti, vytvoření sportovně kulturního centra 

 Realizace Regulačních plánů k Územnímu plánu obce  

 Pozemkové úpravy a obnova historických cest  

 Nové služby pro občany obce – např. bankomat, nebo služebna policie  
 
Územní plán umožňuje naplnění všech uvedených záměrů, které územním plánem mohou být 
podpořeny. 
 

OD.E.1.5.  Vývoj řešeného území 

OD.E.1.5.1. Historie území 

OD.E.1.5.1.1. 
Území dnešní obce Jinočany pamatuje osídlení již doby kamenné, první dochované zmínky o obci 
v těchto místech jsou z počátku 15. století. Nejstarší osídlení vznikalo na křížení cest mezi Rudnou, 
Třebonicemi a Zbuzany a v místě dodnes dochovaného Mirešického statku. Obec byla malá, v 18. 
století se zde uvádí 19 domů, v polovině 19. století 26 domů. Pak teprve přichází doba většího rozvoje 
způsobeného otevřením dolu na železnou rudu. Důl Skroby, jehož jméno se zachovalo jako pomístní 
název, se nacházel na jihozápad od obce. Dobývalo se zde lomově, posléze hlubinně. Obec se vlivem 
přílivu obyvatelstva za prací rozrostla na 91 domů v r. 1914, před počátkem 1. Světové války zde 
bydlelo 758 osob. 

 
Těžba v dole byla přerušena a posléze znovu obnovena v období válek a První republiky, nakonec se 
v 60. letech 20. století od těžby definitivně upustilo. V meziválečném období byla také v obci zavedena 
kanalizace a zpevněny silnice. V 60. letech byly k obci připojeny dvě ulice původně náležející do 
katastru Třebonic, tzv. Nové Třebonice a zemědělský statek Mirešice, státní, dříve v majetku 
Břevnovského kláštera.  

 
OD.E.1.5.1.2. 
Na přelomu tisíciletí měla obec stále ještě poměrně semknutý charakter s téměř venkovským stylem 
bydlení, ale s velmi výhodnou polohou vzhledem k Praze. Územní plán sídelního útvaru z roku 1995 
navrhnul doplnění obytných ploch po obvodu obce severním a západním směrem o rozsáhlou plochu 
skladování na severním konci obce. Na plochy výroby a skladování byly posléze překlasifikovány i 
lokality směrem k Pražskému okruhu. V posledních 15 letech tak přichází další rozvoj obce, tentokrát 
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v přímé vazbě na hlavní město - skladovací objekty i nová obytná zástavba – který těží z dobré 
dopravní dostupnosti. Nové obytné objekty vznikly na sever od MŠ, dále v lokalitě U Potoka, Za 
Devítkou a poslední Náměstíčko – všechny v zásadě navazují na rostlou strukturu sídla. 

 
Zatím nevyužity zůstávají původním plánem vymezené rozsáhlé plochy k bydlení jižním směrem, tj. 
v lokalitě Na Škrobech a U Dobříče – zde jsou návrhové plochy obytné a smíšené odděleny od jádra 
obce údolím Jinočanského potoka, lze však využít vazbu na lokální železniční trať do Prahy. 
Problémem rozvoje v tomto území je jak poloha odtržená od jádra obce tak vymezení ploch až na 
samou hranici katastru. Další zatím nevyužité plochy vymezené předcházející územně-plánovací 
dokumentací jsou směrem na západ od obce za ulicí Žižkovou. Vymezení plochy byly finalizováno 
v třetí změně ÚP sídelního útvaru v souvislosti s vymezením plánovaného obchvatu obce. 

 
V zadání nového územního plánu byla většina dosud nevyužitých návrhových ploch zachována. Došlo 
k přesunutí zamýšlené plochy pro sport směrem k Jinočanskému potoku a nahrazení plochou bydlení 
(vše v rámci plochy Z5). Nová plocha výrobní je navrhována v návaznosti na stávající výrobní a 
skladovací objekty podél ulice Na Škrobech (Z20). 
 
Naprostá většina rozvojových ploch (cca 98 %) je přejata z platného ÚPSÚ a jeho změn. 

OD.E.1.5.2. Vývojovová dynamika v posledních dekádách 

MAS Jihozápad se skládá z obcí, které se v poslední dekádě velmi intenzivně rozrůstají. Počet 
obyvatel v území MAS Jihozápad k 1. 1. 2015 bylo 22 194, což je o 80% více než v roce 1999, kdy na 
území MAS žilo 12 347 obyvatel. Z údajů ČSÚ vyplývá, že počet obyvatel se do roku 2005 zvyšoval 
spíše pomalu. K velkému růstu počtu obyvatel dochází od roku 2006, kdy se zde realizuje masivní 
výstavba rodinných a bytových domů. 
 
Jinočany patří k dynamičtěji rostoucím obcím mikroregionu. V roce 2015 zde totiž žilo 1672 obyvatel, 
což představuje nárůst o 122% oproti 754 obyvatel v roce 1999 (viz též graf v kap. OD.A.5.2.2.) 
 

 
Počet obyvatel ve vybraných obcích MAS Jihozápad v letech 1999-2015 (zdroj: analytická část MAS 
Jihozápad, finální verze 2016) 
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Hustota osídlení v obcích MAS Jihozápad v roce 2014 (zdroj: analytická část MAS Jihozápad 2016) 

 

  OD.E.2.  Základní koncepce rozvoje území obce  

OD.E.2.1. Koncepce rozvoje území 

OD.E.2.1.1. 
Územní plán Jinočan (ÚP) přímo navazuje na koncepci obsaženou v platné ÚPD, tj. na ÚPnSÚ 
Jinočany ve znění změn č.2 (2006) a č.3 (2010). Protože změna č.2 znamenala zásadní přehodnocení 
dopravní a urbanistické koncepce ÚPnSÚ (1995), nelze říci, že by ÚP navazoval i na starší 
dokumentaci, která navrhovala plošně mnohem rozsáhlejší zástavbu a navrhovala koncepčně odlišný 
dopravní systém. Za pozůstatek starší koncepce ÚPnSÚ z roku 1995 lze nyní považovat zejména 
vymezení zastavitelných ploch Z11a a Z11b v jihozápadní části území směrem na Dobříč. 

OD.E.2.1.2. 
ÚP navrhuje poměrně extenzivní rozvoj Jinočan (celkem 72,09 ha rozvojových ploch a 2,2 ha ploch 
přestavby). Stávající sídlo je navrženo rozšiřovat prakticky ve všech směrech až po existující či 
navržené limity, kterými jsou Pražský dálniční okruh na severovýchodě, niva Jinočanského potoka na 
jihu, lokální železniční trať na západě a navržený silniční obchvat Jinočan na severu. Krom toho ÚP 
navrhuje zástavbu v okolí železniční stanice Jinočany a s ní související produkční lokality Na Škrobech 
tak, aby obě nyní oddělené části sídla postupně srostly.  

OD.E.2.1.3. 
Vedle toho je navržena kobercová zástavba rodinnými domy směrem na Dobříč, která svým pojetím 
navazuje spíše na Zbuzany a Ořech. Rozvoj této lokality je doporučeno koordinovat se sousední obcí 
Dobříč. Jakožto pozůstatek v zásadě opuštěné koncepce rozvoje obce se jeví mnohem vhodnější tuto 
lokalitu přesunout z návrhu do územních rezerv, popř. výstavbu v této ploše podmínit realizací celého 
navrženého silničního obchvatu Jinočan (viz schéma dopravy dle ÚPnSÚ po změně č.2). 
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Rozsah Změny č.2 ÚPnSÚ Jinočany (Ing. Arch. J. Mejsnarová 2006) 
 

 
Koncepce dopravy v obci dle Změny č.2 ÚPnSÚ Jinočany (Ing. Arch. J. Mejsnarová 2006) 

OD.E.2.1.4. 
Ačkoli se Jinočany nacházejí v kontaktu s Pražským dálničním okruhem (D0) a je zde vybudován exit 
21 Jinočany, v současnosti je obec po dostupná buď z exitu 21 Ořech nebo exitu 23A Chrášťany. Proto 
je třeba za prioritní dopravní investice považovat:  
1) vybudování severního obchvatu Jinočan (plocha Z26, VPS WD 2.3), který umožní napojení 

Jinočan přímo na Exit 21 a dopravní obsluhu rozvojových ploch výroby Z15 až Z18 , 
2) vybudování propojky mezi exitem 21 a silnicí na Zbuzany (plocha Z23, VPS WD 2.5), která 

umožní dopravní obsluhu této sousední obce a rozvojových ploch pro výrobu Z18 a Z19.   
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Důležitost vybudování těchto dopravních staveb dále zvyšuje záměr na rozšíření D0 na 2x3 pruhy a 
doporučení technické studie ŘSD zrušit MÚK Chrášťany (odkud jsou nyní Jinočany nejsnáze 
dostupné; přístup přes MÚK Ořech komplikuje průjezd Zbuzany a Ořechem, kde též chybí plánovaný 
severní obchvat této obce). 

Výstavba dalšího úseku silnice II/116 (VPS D093 zde ZÚR, WD 1.1 dle ÚP), úsek Zbuzany-Chýnice, je 
důležitá zejména pro rozvoj dalších obcí mikroregionu, zejména Dobříče, Zbuzan, Chýnic a popř. 
Tachlovic a Chotče. Vzhledem k existující a plánované dopravní infrastruktuře a k urbanistické 
struktuře Jinočan i širšího urbánního systému je investicemi do dopravních staveb vhodné podpořit 
zejména výrobní plochy severně a východně od obce, které zároveň poslouží jako určité odstínění 
obce od dálnice D0.  

Rozvoj plochy Z17 umožní, krom napojení na exit 21, též přeložka VTL plynovodu, který je 
v současnosti veden nevhodně zhruba v ose této výrobní plochy. 

OD.E.2.1.5. 
Další navržené dopravní stavby, přejaté z ÚPnSÚ, tj. celý západní obchvat Jinočan (tj. plochy Z22, 
Z24, Z25), mohou mít nějaký dopravní význam (tj. odklonění dopravy z centra Jinočan) zejména poté, 
co bude realizována výstavba v rozvojových plochách západně a jižně od Jinočan.  Význam tohoto 
obchvatu se sníží též v případě zrušení MÚK Chrášťany. Severozápadní část obchvatu (Z25, VPS WD 
2.2) však může sloužit též jako alternativní trasa z D0 do Rudné a Nučic, jejíž využití lze předpokládat 
zejména během dopravních špiček, proto je vhodné tuto stavbu v ÚP zachovat, i když její realizaci není 
nutno dávat velkou prioritu. 

OD.E.2.1.6. 
S rozvojem stávajících i navržených (Z20) výrobních ploch v lokalitě Na Škrobech souvisí též v ÚPnSÚ 
navržená část jihozápadních obchvatu obce (plochy Z22, Z24, resp. VPS WD 2.1 a WD 2.6) a 
rozšíření stávající komunikace (VPS WD3). Z existující  i navržené urbanistické struktury území 
vyplývá, že jihozápadní část obchvatu obce slouží zejména k obsluze těchto výrobních ploch a 
k obsluze obytných ploch Z11a.,b, resp. k odvedení dopravy, související s těmito plochami, mimo 
obytné území. Tuto funkci bude moci tato část obchvatu plnit pouze po zprovoznění jeho 
severovýchodní a severozápadní části. Z těchto důvodů se jako mnohem vhodnější jeví přesunout tyto 
dopravní stavby z návrhu do územních rezerv a realizovat pouze rozšíření stávající komunikace (VPS 
WD3). 

OD.E.2.1.7. 
Navržená poměrně extenzivní koncepci rozvoje Jinočan 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 
Jinočany se nacházejí ve vnitřní části této rozvojové oblasti 

2) dobrou dopravní dostupností po silnici a (v menší míře) po železnici 
3) kontinuitou územně plánovací dokumentace, tj. legitimními očekáváními obyvatel a vlastníků 

pozemků, kteří již mohli do stavební přípravy území vložit nemalé prostředky 

OD.E.2.1.8. 
Podstatnou součástí rozvojové koncepce Jinočan 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. 19 ha. Lze tedy říci, že na 
každé 3 a 3/4 hektaru rozvojových ploch ÚP vymezuje 1 ha ploch „zelených“. Zvýšení ekologické 
stability území lze zároveň považovat za dostatečnou kompenzaci záborů zemědělské půdy 
v nejcennější I. třídě ochrany, kterých je většina (79%). 

V řešeném území se nevyskytují žádné pozemky plnící funkci lesa, jsou zde dva menší rybníky (nádrž 
na náměstí a Malý/Mirešický rybník), pramení zde melioracemi značně poznamenaný Jinočanský 
potok  a území má extrémně nízkou ekologickou stabilitu (KES 0,03-0,10). Toto je důsledkem pokročilé 
industrializace (zde především industrializace zemědělství) a urbanizace a vede to zvýšenému 
významu tzv. externalit či rizik takovéhoto rozvoje, což vede ke zvyšujícímu se významu opatření, která 
nejrůznější rizika snižují. Mezi takováto opatření patří vymezení územního systému ekologické stability 
(12,57 ha včetně rybníků a obslužné komunikace), navržení nových rybníků (3,4 ha) a trvalých travních 
porostů (2,9 ha), stejně jako ochrana konkrétních přírodních prvků (Jinočanský potok, VKP Horka, VKP 
Remíz u Jinočan), ale také vybudování protihlukového valu a odstínění dopravních tras a výrobních 
areálů izolační zelení (2,9 ha). Poměrně velké rekreační plochy navržené veřejné zeleně jsou navrženy 
v souvislosti s plochou bydlení Z11 (3,08 ha) a jižně od lokality na Škrobech (0,66 ha).  
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OD.E.2.2. Koncepce ochrany a rozvoje hodnot území 

OD.E.2.2.1. Přírodní hodnoty území 

OD.E.2.2.1.1. 
Území patří k nejstarší sídelní oblasti. Odlesněná krajina vytváří typ zemědělsky obdělávaných plošin, 
mírně se svažujících k Jinočanskému potoku který tvoří přírodní osu území. Touto nivou je veden i 
lokální biokoridor LBK 49, který propojuje rekultivované území po bývalém dolu Na Škrobech 
s navrhovaným rybníkem. Niva Jinočanského potoka je nejhodnotnější částí krajiny v řešeném území. 

Přírodně hodnotným místem je též prostor po bývalém dole (západně od Jinočan, LBC 61). 

OD.E.2.2.1.2. 
V řešeném území se nacházejí registrované významné krajinné prvky „Horka“, „Údolí Jinočanského 
potoka“ a „Remíz u Vysočan“. Do severní části „Horky“ zasahuje ochranná zóna nadregionálního 
biokoridoru. Nejsou zde žádná zvláště chráněná území. Územní systém ekologické stability je 
nespojitý a z větší části navržený k založení na orné půdě.  

OD.E.2.2.1.3. 
Koncepce rozvoje přírodních hodnot spočívá v důsledné ochraně existujících přírodně hodnotných 
prvků, které jsou vymezeny jako prvky, ÚSES, VKP a interakční prvky. 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 výrobních, ale které 
zvýší retenční schopnost území a zlepší mikroklima (v případě výsadby stromů). 

OD.E.2.2.3. Kulturní hodnoty území  

OD.E.2.2.3.1. 
Urbanisticky hodnotné je historické jádro Jinočan, které vzniklo na křížení cest mezi Rudnou, 
Třebonicemi a Zbuzany, a je zde stále patrná centrální návesní struktura tvořená statky. Významným 
urbanistickým souborem staveb je Mirešický statek jenž je zmiňován již v roce 1279. 

OD.E. 2.2.3.2. 
Celé řešené území je územím s možnými archeologickými nálezy. A v místě sjezdu z Pražského 
okruhu se nachází archeologická památková rezervace. V Jinočanech se nenachází žádné nemovité 
kulturní památky. 

OD.E. 2.2.3.3. 
Kulturně významná je Jinočanská kaplička, původně budovaná jako hasičská zbrojnice. Kaplička se po 
vysvěcení stala centrem veřejného života obce a v současné době slouží jako místo pro oddávání 
novomanželů a vítání občánků. 

K nepobytové rekreaci slouží Mirešický rybník, u nějž je vytvořeno dětské hřiště.  

 

  OD.E.2.3.  Urbanistická koncepce UP Jinočan 

OD.E.2.3.1. 
Koncepce ÚP Jinočan vychází z koncepce územního plánu sídelního útvaru Jinočany (ÚPnSÚ) a jeho 
změny č. 2 z roku 2006, z  poznatků z rozvoje území poslední dekády a dále z konkrétních požadavků 
zadání.  

OD.E.2.3.2. 
Rozvoj Jinočan je nadále ponechán převážně v plochách převzatých z původního ÚPSÚ a jeho změny 
č. 2. Rozvoj lokalit pro výrobu a skladování (VL) je situován převážně při severní a východní straně 
sídla a je ukončen Pražským okruhem. Menší lokalita výroby a skladování je navržena při areálu Na  
Škrobech. Rozvoj zástavby pro bydlení je navržen především na západní straně sídla, kde se směrem 
na jih dostává až ke katastrální hranici s Dobříčí. Plochy smíšené obytné (S, SV) doplňují plochy 
občanského vybavení (OV) a veřejné zeleně (PZ). 
 
OD.E.2.3.3. 
V lokalitě Na Škrobech, situované severně od stávající cyklotrasy, je umožněna stavba rozhledny. Je 
doporučeno aby výhled z ní byl veden převážně na jihozápad a byl omezen v severní části, kde se 
nachází nevzhledné skladové areály na k.ú. Chrášťany a jednotvárné plochy orné půdy.  
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OD.E.2.4. Jinočany 

OD.E.2.4.1. 
Zvýšená pozornost je věnována zejména jeho centru (náměstí 5. května), a kompaktnímu rozvíjení 
zástavby v prstencích kolem centra, stejně tak plochám veřejné zeleně (PZ). Rozvoj obce je situován v 
prstenci okolo hlavního sídla a v lokalitě Na Škrobech. 

OD.E.2.4.2. 
Kompaktně zastavěná část Jinočan, kde se i nadále kromě bydlení předpokládá též soustředění 
obchodu, služeb a občanského vybavení, je pojata jako plocha smíšená obytná (S) . V území Na 
Škrobech je část obytných lokalit pojata jako, plochy smíšené obytné – venkovské (SV) , neboť se tu 
předpokládá převaha obytné funkce (obslužná funkce je pouze doplňková), tyto lokality nemají přímou 
návaznost na centrum Jinočan. 

OD.E.2.4.3. 
Jinočany byly utvářeny kolem centrální návsi s rybníkem, do níž se sbíhají cesty z okolních vesnic. 
Kolem návsi se rozkládá rostlá zástavba původně zemědělských usedlostí, doplněná o novodobější 
veřejné vybavení obce. Jinočany se rozvíjí prstencovitě směrem od centra. Jádro obce je tvořené 
náměstím s rybníkem a k němu přilehlé zástavbě, a dále ho tvoří zástavba lemující ulice V Chalupích, 
Za Kapličkou, Ševčíkova, Hlavní, Baarova, Pražská a Na Poustce. 
 
OD.E.2.4.4. 
Historicky se Jinočany rozvíjely především východním směrem, kde je však současné době jejich 
rozvoj omezen Pražským okruhem. Nové rozvojové lokality jsou tedy situovány spíše při západním a 
jižním okraji sídla, tak aby zde byly minimalizovány negativní externality dopravy. 
Rozvojové plochy v lokalitě Na Škrobech jsou rozvíjeny směrem od vlakové zastávky, kde navazují na 
plochy hlavního sídla. Plochy smíšené obytné jižním směrem přecházejí v plochy smíšené obytné – 
venkovské, které se dotýkají hranic s Dobříčí.  
 
OD.E.2.4.5. 
Plochy ob čanského vybavení – ve řejná infrastruktura (OV ) jsou soustředěny v centrální části 
Jinočan okolo náměstí (zdravotní středisko, kaple, škola) a v rámci přestavby Mirešického statku a 
v jeho okolí. Při vlakové zastávce v lokalitě na Škrobech je umístěna další plocha OV. 

OD.E.2.4.6. 
 
Významnější plochy výroby, obchodních a logistických center jsou soustředěny na severním a 
východním okraji obce, kde je navržen i jejich další rozvoj v plochách výroby a skladování (VL)  po 
celém severovýchodním okraji. V areálu Na Škrobech tvoří okolí bývalého dolu.  

OD.E.2.4.7. 
Mezi plochy oddychu, rekreace a sportu jsou zařazeny jak plochy veřejné zeleně (PZ) (především 
navrhované území pro lesopark navazující na biocentrum LBC 61 a rozlehlá plocha zeleně v rámci 
lokality z11), tak sportovní areály a hřiště v rámci ploch veřejné vybavenosti (OV), tak samostatné 
plochy sportovních zařízení (OS) v centru sídla (fotbalové hřiště, areál Sokolovny).  

OD.E.2.4.8. 
Mimo hlavní urbanizované území se v katastru Jinočan nachází pouze ČOV Jinočany na jihovýchodní 
straně katastrálního území a plocha vymezená pro ČOV Zbuzan. 
 
OD.E.2.4.9. 
Zastavitelné plochy v sídle Jinočany, o celkové výměře 72,09 ha: 
 
Označení 
plochy 

Navržené 
využití 

Výměra 
[ha] 

Podmínky využití 

Z1 S, PV, PZ 1,69 
zachovat pás zeleně podél severní strany plochy, nutný báňský posudek 

a postup dle ČSN 730039 

Z2 S, PZ 7,36 zpracovat regulační plán na žádost RP-2, respektovat vedení 
vodovodního přivaděče 

Z3 S, PZ 1,12 respektovat bezpečnostní pásmo VTL plynovodu 

Z4 S 2,38 zpracovat regulační plán na žádost RP-4 

Z5 
S,PV, OS, 
PZ 1,76 

zpracovat regulační plán na žádost RP-5 

Z6 S, PZ 3,05 zpracovat regulační plán na žádost RP-6 
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Z7 S 4,01 respektovat ochranné pásmo dráhy, při severním okraji plochy zachovat 
pás zeleně 

Z8 S, PZ 0,84 
respektovat ochranné pásmo dráhy, zachovat alej vedoucí po 

jihovýchodním okraji plochy 

Z9 S, PZ 1,57 
respektovat ochranné pásmo dráhy, zachovat alej vedoucí po 

severozápadním okraji plochy při silnici III/0057 

Z10 S, DS 1,16 zachovat pás zeleně při silnici III/0057 
2.etapa-stanovené podmínky 

Z11a,b S, SV 16,05 
zpracovat regulační plán na žádost RP-11 

2.etapa-stanovené podmínky 
Z12 OV S 1,16 stavba hasičské zbrojnice a zřízení sběrného dvora 

Z13 OM, S, PZ 0,81 respektovat ochranné pásmo dráhy 

Z14 VL 0,19  

Z15 VL, PZ 6,51 respektovat bezpečnostní pásmo VTL plynovodu a venkovní vedení 
velmi vysokého napětí 110 kV včetně ochranného pásma 

Z16 VL, PZ 2,66 nutný báňský posudek a postup dle ČSN 730039 

Z17 VL 6,51 

nutný báňský posudek a postup dle ČSN 730039, respektovat 
požadavky pro území archeologických nálezů 1. kategorie, respektovat 
bezpečnostní pásmo VTL plynovodu a vedení vysokého napětí 22 kV 

včetně ochranného pásma 

Z18 VL, PZ 2,67 
respektovat požadavky pro území archeologických nálezů 1. kategorie, 

respektovat bezpečnostní pásmo VTL plynovodu a vedení vysokého 
napětí 22 kV včetně ochranného pásma 

Z19 VL 2,16 

respektovat požadavky pro území archeologických nálezů 1. kategorie, 
respektovat bezpečnostní pásmo VTL plynovodu a vedení vysokého 

napětí 22 kV včetně ochranného pásma, zřídit v ploše dešťovou 
usazovací nádrž 

Z20 VL 1,69 
nutný báňský posudek a postup dle ČSN 730039, zřídit pás zeleně při 

severním okraji plochy 
Z21 TI 0,10 respektovat podmínky registrovaného VKP 

Z22 DS 0,25 respektovat vedení vysokého napětí včetně ochranného pásma 

Z23 DS 0,72 

-respektovat bezpečnostní pásmo VTL plynovodu a venkovní vedení 
velmi vysokého napětí 110 kV včetně ochranného pásma 

-dopravní propojení silniční stavby v ploše Z23 se silnicí III/00516 je 
nepřípustné 

Z24 DS 0,51 nutný báňský posudek a postup dle ČSN 730039 

Z25 DS 0,96 respektovat vedení vodovodního přivaděče 

Z26 DS 2,13 
nutný báňský posudek a postup dle ČSN 730039, respektovat vedení 

inženýrských sítí 

Z27, PZ DS 0,19 
respektovat venkovní vedení velmi vysokého napětí 110 kV včetně 

ochranného pásma 

Z28 PV 0,12 
přípustné je umístění pouze komunikace pro pěší a cyklistickou 
dopravu 

 

OD.E.2.5. Vymezení ploch přestavby 

Návrh ÚP vymezuje 5 ploch přestavby o celkové výměře 2,2 3,8 ha: 

Označení 
plochy 

Navržené 
využití 

Výměra 
[ha] 

Lokalita, účel vymezení, podmínky využití  

P1 S, PV 1,01 
 

západní okraj centrální části Jinočan, výstavba pro bydlení, 
zbudovat pěší propojení ulic Žižkova a Jiráskova a sportovního 

areálu, vytvoření pásu zeleně v sousedství se sportovním 
areálem 

P2 S, PZ 0,78 
severní okraj centrální části Jinočan, výstavba pro bydlení, 
respektovat vedení vodovodního přivaděče, zbudovat pěší 

propojení ulic Severní a Alšova 

P3 S 0,02 
východní okraj centrální části Jinočan, rozšíření zahrady 

k rodinnému domu, zachování pěšího propojení ulic Lidické a 
Komenského 

P4 S 0,33 Náves, přestavba z areálu sběrny na bydlení a občanské 
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vybavení, zachování zeleného pásu při severním okraji 
v sousedství s technickou infrastrukturou a sportovním areálem 

P5 PV 0,06 Přístupová cesta k vodojemu 

P6 OV 0,18 
centrum Jinočan, zbudování občanské vybavenosti sloužící 

základní škole, nutný báňský posudek a postup dle ČSN 730039  

P7 OV 1,15 
jihovýchodní cíp sídla - Mirešovský statek, přestavba 

zemědělského areálu na občanskou vybavenost, zachování 
hodnotných staveb v areálu 

 

 

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

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

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

ÚP Jinočan nevymezuje žádnou plochu, ve které je její využití podmíněno zpracováním územní studie, 
a tedy nestanovuje podmínky pro její pořízení a vložení dat do evidence územně plánovací činnosti.  
 

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

ÚP Jinočan vymezuje 5 ploch s požadavkem na pořízení a vydání regulačního plánu: 

RP-2- Jinočany, Humna, řešící zastavitelnou plochu Z2, rozloha 6,52 ha. 
RP-4- Jinočany , východ, řešící zastavitelnou plochu Z4, rozloha 2,38 ha. 
RP-5- Jinočany , jih, řešící zastavitelnou plochu Z6 a Z5, rozloha 3,89 ha. 
RP-6- Jinočany, Za Devítkou, řešící zastavitelnou plochu Z6, rozloha 2,53 ha. 
RP-9- Jinočany, Pod Silnicí, řešící zastavitelnou plochu Z9, rozloha 1,52 ha. 
RP-11- Jinočany ,U Dobříče, řešení zastavitelnou plochou Z11, rozloha 21,87 ha. 
 

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

OD.E.2.9.1.  
Bilance ploch přestavby: 

Označení plochy Navržené 
využití 

Výměra 
[ha] 

Počet nových 
RD 

Počet 
nových 
bytů 

Počet 
nových 
obyvatel 

P1 
S 0,91 11 0 34 

PZ 0,1 0 0 0 

P2 
S 0,74 9 0 28 

PZ 0,04 0 0 0 
P3 S 0,02 0 0 1 

P4 S 0,39 0 20 59 

P5 PV 0,06 1 0 2 

P6 OV 0,18 0 0 0 

P7 OV 1,15 0 0 0 
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OD.E.2.9.2.  
Bilance zastavitelných ploch: 

Zastavitelné plochy 
     Označení plochy Navržené 
využití 

Výměra 
[ha] 

Počet 
nových 
RD 

Počet 
nových 
bytů 

Počet 
nových 
obyvatel 

Z1 S 1,34 28 0 84 
PV 0,29 0 0 0 
PZ 0,06 0 0 0 

Z2 S 6,57 66 0 197 
PZ 0,79 0 0 0 

Z3 S 0,58 7 0 22 
PZ 0,54 0 0 0 

Z4 S 2,38 30 0 89 
Z5 S 1,53 19 0 57 

PZ 0,23 0 0 0 
PV 0,17 0 0 0 
OS 0,07 0 0 0 

Z6 S 2,83 24 30 161 
PZ 0,22 0 0 0 

Z7 S 4,01 50 49 296 
Z8 S 0,57 0 29 86 

PZ 0,27 0 0 0 
Z9 S 1,52 12 17 87 

PZ 0,05 0 0 0 
Z10 S 1,16 12 0 35 
Z11a,b S 1,77 

109 22 393 SV 14,28 
Z12 OV S 0,72 12 87 36 
Z13 S 0,29 0 15 44 

OV 0,48 0 0 0 
PZ 0,04 0 0 0 

Z14 VL 0,19 0 0 0 
Z15 VL 6,26 0 0 0 

PZ 0,25 0 0 0 
Z16 VL 2,15 0 0 0 

PZ 0,51 0 0 0 
Z17 VL 6,51 0 0 0 
Z18 VL 2,16 0 0 0 

PZ 0,51 0 0 0 
Z19 VL 2,16 0 0 0 
Z20 VL 1,69 0 0 0 
Z21 TI 0,10 0 0 0 
Z22 DS 0,25 0 0 0 
Z23 DS 0,72 0 0 0 
Z24 DS 0,51 0 0 0 
Z25 DS 0,96 0 0 0 
Z26 DS 2,13 0 0 0 
Z27 DS 0,08 0 0 0 

PZ 0,11 0 0 0 
Z28 PV 0,12 0 0 0 
Celkem    72,09 412 193 1816 
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OD.E.2.9.3.  
Návrh ÚP Jino čan vymezuje 41,55 ha ploch smíšených obytných, 21,12 ha ploch výroby a 
skladování, 4,65 ha ploch dopravní infrastruktury, 4,19 ha pro veřejná prostranství a veřejnou zeleň a 
zhruba 0,58 ha pro občanské vybavení a technickou infrastrukturou – celkem 72,09 ha rozvojových 
ploch . Oproti ÚPSÚ po změně č.1 až č.3 byla rozšířena plocha výroby o 0,67 ha a vypuštěna plocha 
pro urnový háj 0,48. Ostatní úpravy nedosahují ani 1 ha. Co se týče celkové bilance, oproti rozsahu 
rozvojových ploch v ÚPSÚ po změnách č.1 až č.3, došlo k mírnému navýšení o 0,16 ha (viz tabulka 
záborů v kap. E.1), z čehož lze usuzovat, že zhruba 7,97 ha rozvojových ploch bylo od roku 2010 
zastavěno.  

OD.E.2.9.4.  
Celková bilance potenciální možné výstavby: 

Označení plochy Navržené 
využití 

Výměra 
[ha] 

Počet 
nových 
RD 

Počet 
nových 
bytů 

Počet 
nových 
obyvatel 

Rozvojové plochy bydlení S + SV 41,55 412 193 1816 
Zástavba proluk – bydlení S   31 0 93 
Rozvojové plochy občanského 
vybavení 

OV, OS 0,48 
      

Rozvojové plochy výroby  VL 21,12       

Rozvojové plochy technické 
infrastruktury 

TI 0,10 
      

Rozvojové plochy veřejných 
prostranství a veřejné zeleně 

PV, PZ 4,19 
      

Rozvojové plochy dopravní DS 4,65       
Celkem    72,09 443 193 1909 

 

 

 

Bilance v návrhovém období (po zastavění návrhových ploch a proluk) 
 

Celková bilance Stav  Návrh 

Počet obyvatel 1952 3429 3861 

Počet bytů 528 1055 1164 

 

OD.E.2.9.5. 

Aktuální bilance počtu vychází z 1672  1952 obyvatel na konci roku 2014 2018 a ÚP předpokládá 
nárůst o 1892  1816 obyvatel v rozvojových plochách a 93 v rámci zástavby proluk v zastavěném 
území. Celkově je tedy třeba počítat, po vyčerpání veškerých kapacit rozvojových ploch a vnitřních 
rezerv, s nárůstem o 1985 1909 obyvatel na 3657 3861 obyvatel. V této bilanci je uvažováno s 1000 
m2 na RD v plochách S, 1500 m2 na RD v plochách SV, se 200 m2 pozemku na byt v bytovém domě 
(vše včetně příslušného podílu komunikací, veřejné zeleně a veřejných prostranství) a s obsazeností 
3 osoby na bytovou jednotku.  

 

  OD.E.3. Dopravní infrastruktura 

 

OD.E.3.1.  Páteřní silniční síť 

OD.E.3.1.1. 
Katastr Jinočan je po východní straně lemován Pražským okruhem, který propojuje na rozhraní 
Hlavního města Prahy a Středočeského kraje jednotlivé mezinárodní a republikové trasy do Prahy. Na 
území Jinočan je vybudován sjezd 21 z Pražského okruhu, který však není v současné době pro 
zpřístupnění Jinočan využíván. Tento sjezd po vybudování příslušných částí obchvatu Jinočan zajistí 
rychlé spojení s Prahou.  
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OD.E.3.1.2. 
Na budovaný sjezd navazuje vymezený koridor pro silnici II/116 Chýnice – Zbuzany (veřejně 
prospěšná stavba D 093 dle ZÚR).  

OD.E.3.1.3. 
Silnice III. třídy propojují Jinočany s okolními obcemi a městem, silnice III/00516 s Rudnou a Zbuzany, 
silnice III/00512 s Chrášťany a silnice III/0057 s Dobříčí.  Silnice III/00516 tvoří urbanistickou osu na níž 
začal vývoj Jinočan. Nučice s Jinočany nemají přímé silniční spojení, z Jinočan do Nučici je možné se 
dopravit pouze přes Rudnou nebo Dobříč. 

OD.E.3.1.9. 
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.E.3.2.  Hromadná doprava 

OD.E.3.2.1. 
Hromadnou dopravu zajišťují autobusy a vlak. Jinočany jsou součástí Pražského integrovaného 
dopravního systému a vlak nebo autobus odjíždí do Prahy cca každých 15 min. Z Jinočan do centra 
Prahy to hromadnou dopravou trvá cca 30 min. Železniční doprava je zde zastoupena tratí č. 173 
(Praha Smíchov – Rudná u Prahy – Beroun). Vlaková zastávka je umístěna západně od obce cca 
400 m. Přímé spojení hromadnou dopravou z Jinočan do Černošic, Kladna ani do Berouna neexistuje. 

OD.E.3.3.  Cyklodoprava 

OD.E.3.3.1. 
Koncepce cyklistické dopravy v Jinočanech vychází z Generelu cyklistických tras a cyklostezek na 
území Středočeského kraje – Aktualizace 2012 (09/2014). V souladu s tímto dokumentem jsou 
v řešeném území vymezeny trasy bezprostředním způsobem propojující Jinočany s jeho okolím. 
Podle daného cyklogenerelu tvoří páteřní trasu v území cyklotrasa 8100 – Pražské kolo (vedoucí po 
silnici III/00512). Začíná zde cyklostezka A 12 vedoucí ke stanici metra Stodůlky a zajišťuje tak 
nejrychlejší cyklo spojení s Prahou. 
Územním plánem je navržena cyklostezka z Jinočan do Rudné a dvě cyklotrasy dle generelu do 
sousedních obcí Nučice a Dobříč. Z Jinočan je tak zajištěno přímé cyklospojení do všech okolních obcí 
a měst. 

OD.E.3.4. Pěší doprava 

OD.E.3.4.1. 
Krajina kolem Jinočan je v současné době tvořena převážně ornou půdou, která je zemědělsky 
obdělávána, chybí v ní zájmové body, které by vybízeli k průchodu touto krajinou. Územní plán 
navrhuje systém zeleně (ÚSES), a rozhlednu na vršku Doksaňák pro zatraktivnění krajiny a doplňuje 
tyto prvky o nově navrženou cestní síť. Tato cestní síť částečně kopíruje historické cesty a je 
koordinována se sousedními obcemi. Také jsou do územního plánu zaneseny stávající nebo 
plánované pěší průchody v zastavěném území obce, které zajišťují dobrou pěší prostupnost obcí. Je 
doporučeno zbudování chodníku lemujícího ulici Karlštejnská a také vybudování chodníků v rámci 
nových rozvojových ploch především při jejich okrajích se stykem s komunikací. Územím obce 
neprochází žádná značená turistická trasa.  

 

                     OD.E.4.  Technická infrastruktura 

 OD.E.4.1. Elektrická energie 

OD.E.4.1.1. 
Řešeným územím prochází vedení VVN 110 kV (severo-jižním směrem), které je trasováno po 
východním okraji katastrálního území Jinočan.  

OD.E.4.1.2. 
Řešené území je energeticky napojeno z vrchního vedení 22 kV. Mimo zastavěné území jsou odbočky 
vedení VN k trafostanicím 22/0,4 kV vedeny nadzemním vedením, uvnitř zastavěného území jsou 
rozvody VN zajištěny převážně podzemním kabelem. 

OD.E.4.1.3. 
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Rozvojové oblasti budou na vedení VVN 110 kV napojeny pomocí kabelu 22 kV (trafostanice smyčkou) 
z Jinočan do Dobříče. Případné přeložky vedení a nové trafostanice v rozvojových plochách budou 
řešeny v rámci projektové přípravy těchto území. 

OD.E.4.1.4. 
Ochranná pásma 
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.E.4.1.6. 
Bilance potřeby elektrické energie v Jinočanech 
 

Bilance pot řeby elektrické energie v obci Jino čany  
  počet bytů specifický 

příkon 
požadovaný 

výkon 

  [kW/bj] [kW] 
stávající 
stav 528 5 2640 

návrh 1164 5821 
 

OD.E.4.2.  Zásobování plynem 

OD.E.4.2.1. 
Podél východní hranice katastrálního území Jinočan vede vysokotlaký plynovod a na severovýchodním 
okraji sídla je umístěna regulační stanice VTS/STL. Odtud je plyn rozváděn do celé obce a dále do 
Dobříče.  

OD.E.4.2.2. 
Nově navrhované lokality budou napojeny na stávající systém STL zásobování obce. 

Plynofikace lokality Humna (Z2) je podmíněna realizací STL plynovodu Jinočany – zóna sever.  

OD.E.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.E.4.2.4. 
Bilance potřeby plynu v Jinočanech 

Bilance pot řeby plynu v obci Jino čany     
  počet bytů měrná 

potřeba 
celková 
potřeba 

měrná 
potřeba 

celková 
potřeba 

  [m3/hod] [m3/hod] [m3/rok] [m3/rok] 
stávající 
stav 

528 2,5 1320 3500 1 848 000 

návrh 1164 2911 4 074 904 
 

OD.E.4.3.  Zásobování pitnou vodou 

OD.E.4.3.1. 
Obec je připojena na přivaděč BKDZH DN 600, který je přes vodojem Kopanina 74 000 m3 
(393,00/388,00 m n. m.) napojen na systém pražského vodovodu. 
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Na odbočce z přivaděče je vybudován vodojem Jinočany 2x250 m3 (372,50/367,50 m n. m.) s dvěma 
AT stanicemi. Přes první AT stanici je voda přiváděna do sítě obce Jinočany a pomocí druhé AT 
stanice je pak zásobována obec Chrášťany.  

OD.E.4.3.2. 
Navrhovaná zástavba v obci bude připojena na stávající vodovodní síť (viz. výkres č. 3 dopravní a 
technické infrastruktury). 

Pro lokality Z1, Z7, Z8, Z9, Z10 a Z11 bude navržena nová vodovodní síť napojením nového 
přívodního potrubí z řadu DN 600 na nový vodojem. 

OD.E.4.3.3. 
Ochranná pásma 

Ochranná pásma vodovodů (dle zákona č. 274/2001 Sb. – zákon o vodovodech a kanalizacích): 
vodovodní řad do průměru 500 mm vč.: 1,5 m 
vodovodní řad nad průměr 500 mm: 2,5 m 
 
Bilanční parametry:  
potřeba vody na obyvatele q = 130 l/os./den 
potřeba vody na zaměstnance q = 80 l/os./den 
koef. denní potřeby          kd = 1,5 
koef. hodinové potřeby         kh = 1,8 
 

OD.E.4.3.6. 
Bilance potřeby vody v Jinočanech 

potřeba vody na obyvatele q = 130 l/os./den    
potřeba vody na zaměstnance q  
= 80     
koef. denní potřeby kd = 1,5     
koef. hodinové potřeby kh = 1,8     
Bilance pot řeby pitné vody v obci Jino čany (bez výroby)   

  Obyv Qp Qp Qd Qd Qh 

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

stávající stav 1952 253,76 2,94 380,64 4,41 7,93 

návrh 3861 501,90 5,81 752,85 8,71 15,68 

(bilance produkovaného množství splaškových vod je totožná)   
   

Bilance pot řeby pitné vody Jino čany – výroba    
  Zam. Qp Qp Qd Qd Qh 

  [m3/den] [l/s] [m3/den] [l/s] [l/s] 
stávající stav 95 7,60 0,09 11,40 0,13 0,24 

návrh 250 20,00 0,23 30,00 0,35 0,63 
 

OD.E.4.4.  Likvidace odpadních vod 

OD.E.4.4.1. 
Obec Jinočany má vybudovaný systém splaškové kanalizační sítě. Kanalizace byla vybudována v r. 
2003 a v současné době je spolu s čistírnou odpadních vod ve zkušebním provozu. Kanalizace byla 
vybudována z PVC trub DN 250 v délce 0,75 km a DN 300 v délce 4,977 km. Splaškovou kanalizační 
sítí jsou přiváděny odpadní vody na stávající čistírnu odpadních vod Jinočany. ČOV Jinočany má 
kapacitu 4000 EO, průměrné denní množství 600 m3/den. ČOV Jinočany slouží pro likvidaci 
splaškových vod z obcí Jinočany a Zbuzany. Smluvně rezervovaná kapacita pro Obec Zbuzany je 
1200 EO. Připravuje se oddělení systémů splaškových kanalizací obou obcí, a vybudování nové 
samostatné ČOV pro Obec Zbuzany (plocha Z21). Tímto by celá kapacita ČOV Jinočany byla 
rezervována pro obec Jinočany. V budoucnu se ještě předpokládá dostavba ČOV, tak aby její kapacita 
pokryla požadavky platného ÚP. Na kanalizační síť je napojeno hlavní sídlo Jinočany, lokalita na 
Škrobech na kanalizační síť napojena není. 
 
OD.E.4.4.2. 

Bilance kapacity ČOV Jinočany 
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Jinočany návrh celkem (obyvatelé + výroba) 521,90 m3/den  = 3479 EO 

Stav: Jinočany + Zbuzany = 420,87 m3/den -> 2806 EO -> volná kapacita 

Návrh: Jinočany + Zbuzany = 784,24 m3/den -> 5228 EO > 4000 EO (kapacita ČOV) -> nutno navýšit 
kapacitu ČOV > vedle stávající ČOV byla vymezena plocha pro samostatnou ČOV Zbuzany (plocha 
technické infrastruktury Z21), po jejíž výstavbě bude kapacita stávající ČOV Jinočany dostačující i pro 
všechny v ÚP vymezené rozvojové plochy. 
 
OD.E.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.E.4.4.4. 
Odpadní vody z území budou v Jinočanech svedeny prostřednictvím splaškové kanalizace a přivedeny 
do ČOV Jinočany. Je nutné zkoordinovat vývoj území s intenzifikací ČOV.  

OD.E.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.E.4.5.  Dešťové vody 

OD.E.4.5.1. 
Dešťové vody jsou odváděny dešťovou kanalizací do Jinočanského potoka. Dešťová kanalizace je 
z betonových trub DN 400 délky cca 3500m 

 
OD.E.4.5.2. 
U nové zástavby budou dešťové 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. V lokalitách U Dobříče (Z11) a Na 
Škrobech (Z20) jsou navrženy retenční nádrže. 

OD.E.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.E.4.6.  Nakládání s odpady 

OD.E.4.6.1. 
V obci je provozován systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, vyvážení a odstraňování 
komunálních odpadů.  
 
OD.E.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. 
V ploše OV u Mirešovského statku se počítá s vybudováním sběrného dvora. 
 

OD.E.4.7.  Telekomunikace a spoje 

OD.E.4.7.1. 
Jinočany jsou napojeny na telefonní síť. Územím obce prochází několik komunikačních kabelových 
vedení, situovaných zvláště ve východní části území podél Pražského okruhu a dále vedených 
v souběhu s vedením velmi vysokého napětí. Územím též prochází několik radioreléových paprsků.  

 

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

OD.E.5.1.  Krajina Jinočan 

OD.E.5.1.1. 
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Jinočany se nacházejí především v polní krajině. Krajinný ráz na celém správním území obce můžeme 
přiřadit k typu A – krajina silně pozměněná civilizačními zásahy, se sníženou estetickou hodnotou 
(typologizace - Míchal 1990). 

Jinočany se nachází v klimatické oblasti T2 (teplá oblast). Přírodní lesní oblast je Křivoklátsko a Český 
kras. Fytogeografickým okresem je Bělohorská tabule.  

Z Území vytéká Jinočanský potok, který se vlévá do Dalejského potoka a ten je přítokem Vltavy. 
Západní část území se mírně zvedá.  

OD.E.5.1.2.  
Území náleží do jediného krajinného celku Kladensko (Studie vyhodnocení krajinného rázu na části 
území Středočeského kraje – Atelier V, 2008). Území oblasti krajinného rázu Kladensko je tvořeno 
intenzivně využívanou zemědělskou krajinou s převahou kulturních geometrizujících prvků. Přítomné 
lesní porosty a zástavba sídel tvoří drobné vymezující horizonty. 

Z hlediska prostorového členění se jedná o mírně zvlněné náhorní plošiny a tabule s tradičním 
intenzivním zemědělským využitím a s velmi starou strukturou osídlení.  

Estetická atraktivnost některých partií krajiny spočívá v kontrastu otevřených málo členěných ploch 
zemědělské krajiny a zaříznutých údolí vodotečí, tvořících v krajině zelené koridory - krajinné osy. 
Takovouto osu v řešeném území představuje údolí Jinočanského potoka. Zároveň jde o přírodně-
rekreační vazbu Prahy na Středočeský kraj, vymezenou v ZÚR Stč. Kraje.  

Většina neurbanizovaného území je zorněna. Výjimku tvoří bezprostřední okolí Mirešického rybníka, 
úzký pás nivy Jinočanského potoka a zalesněný prostor v areálu Na Škrobech. 

 
Výřez ZÚR Středočeského kraje, výkresu I.3, oblasti se shodným krajinným typem (AURS 2011) 

OD.E.5.1.3.  
Dle ZÚR Stč. kraje je většina území Jinočan vymezena jako krajina sídlení (S19) a pouze západní část 
území za železnicí (tj. směrem k Rudné) je vymezena jako krajina příměstská (U17). Mezi Jinočany a 
Zbuzany ZÚR vymezuje přírodně-rekreační vazbu Prahy a Středočeského kraje. Tuto vazbu ÚP 
vymezuje jako území hodnotné krajinu v údolí Jinočanského potoka, kterým prochází LBK 49 a je zde 
navrženo založení LBC 49, jehož součástí je nový rybník. 

Krajina Jinočan má v současnosti charakter příměstské postupně urbanizované krajiny. Krajině tak 
dominují sídla, technická infrastruktura (dálnice, vedení vysokého napětí) a velké nečleněné lány orné 
půdy.  

Vzhledem ke struktuře regionu, poloze obce v intenzivně se rozvíjející Pražské metropolitní oblasti 
(resp. v ZÚR vymezené Metropolitní rozvojové oblasti Praha OB1) a s ohledem na platné urbanistické 
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koncepce Jinočan i okolních obcí lze předpokládat pokračující trend urbanizace a suburbanizace 
území. Podél Pražského dálničního okruhu postupně rostou výrobní a logistické areály a v dopravně 
dobře dostupných obcích přibývají domy i obyvatelé. Jinočany jsou součástí tohoto širšího trendu a ÚP 
poskytuje jasně koncepčně vymezený prostor pro tento rozvoj. 

Úkolem územního plánování je zejména koordinace vzájemně souvisejících plánů a rozvojových 
koncepcí a udržení rozvoje ve stanovených mezích. V Jinočanech jsou tyto meze poměrně jasně dané: 
na východě výstavbu limituje dálnice a nadřazená technická infrastruktura. V ostatních směrech jsou 
meze výstavby stanoveny vymezením ÚSES, veřejné zeleně a ochranou „zeleného prstu“, kterým je 
údolí Jinočanského potoka. 

Stavbou s potenciálním vlivem na krajinný ráz je plánovaná silnice II/116 Chýnice – Zbuzany (veřejně 
prospěšná stavba D 093 dle ZÚR), která prochází hodnotnou krajinou okolo Jinočanského potoka. 
Koridor této stavby je jasně daný, horizont výstavby však nikoli. ÚP s touto stavbou počítá a jde 
o důležitou součást dopravní koncepce. Vhodné začlenení silnice do krajiny je třeba řešit v rámci 
konkrétního projektové řešení, které vezme v potaz celý krajinný prostor mezi Jinočany, Zbuzany,  
železnicí a případně regulační plán rozvojové plochy Z11. 

OD.E.5.1.4.  
Návrh ÚP je v souladu s územní studií Zelené pásy – systém ploch veřejně přístupné zeleně v zázemí 
Prahy.  Řešeného území se týká plocha P13 (viz výřez ze studie Zelených pásů) a jejím rámci 
vymezené zelené linie:  

• ZP1_P13: Jinočany podél Jinočanského potoka a dále železnice – komunikace s alejí 
směr Rudná – polní cesta (nájezd ke skládce) – cesta podél lesního porostu-Nučice – 
Radotínský potok 

• ZP2_P13: Jinočany podél železnice – úvozová cesta s doprovodnou vegetací – Nučice 

ÚP konkretizuje tuto velkoměřítkovou studii (1 : 100 000) dle podmínek v řešeném území a navazuje 
zejména na ÚP Nučice, kterých se též plocha P13 týká. 

 

Výřez z územní studie Zelené pásy – systém ploch veřejně přístupné zeleně v zázemí Prahy (U-24 2009) 
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Protože ve studii Zelených pásů vymezená plocha P13 se nachází mezi obcemi Rudná, Nučice, 
Tachlovice, Jinočany, Zbuzany a Dobříč, je vhodné na celé toto území zpracovat podrobnější krajinný 
plán. S jeho pomocí bude moci být cíleně a koncepčně rozvíjena nejen krajina mezi  těmito obcemi, 
hledána rovnováha mezi zemědělskou (produkční) funkční a funkcí rekreační, ale takovýto plán bude 
možno mnohem lépe konfrontovat s plány rozvojovými, mezi které patří i územní plány, které jsou stále 
orientovány zejména na rozvoj výstavby a související infrastruktury. Protože krajina je mezi obcemi, 
z pohledu ÚP je bohužel skoro vždy nejen na okraji řešeného území, ale i na okraji zájmu. Toto však 
může změnit právě zpracování podrobné územní studie, zaměřené primárně na krajinu. 

OD.E.5.1.6. Lesy  
Lesy (tj. PUPFL) se dle katastru na území nevyskytují. Jediná zalesněná plocha (vymezená jako 
plocha přírodní - ÚSES) je kolem areálu zakončujícího ulici Na škrobech v západní části území a 
kolem Jinočanského potoka při Malém rybníku. 

OD.E.5.1.5. Významné krajinné prvky 
Z významných krajinných prvků se zde vyskytuje vodní tok a v severozápadní části je dle platného ÚP 
registrovaný významný krajinný prvek „Horka“ (VKP 130). K 19.02.2020 byl registrován významný 
krajinný prvek VKP Remíz u Jinočan č. 21223/2020.  

OD.E.5.2. Navrhované změny v krajině 

ÚP navrhuje celkem 23,06 19,36  ha změn v krajině: 

Plochy zm ěn v krajin ě:   
 Označení 

plochy 
Název Navržené 

využití 
Výměra 
[ha] 

Výměra – 
celkem 
[ha] 

K1.1 LBK 47 (část) NP 0,99 

12,57 

K1.2 LBK 50 NP 2,44 

K1.3 LBC 50 NP 1,85 
K1.4 LBK 49 (část) NP 0,7 

K1.5 
LBC 49 NP 0,79 

W 3,27 
PV 0,44 

K1.6 LBK 51 NP 1,94 
K1.7 LBK 48 (část) NP 0,15 
K2.1 Na Škrobech PZ 0,66 

3,74 

K2.2 U Dobříče (Z11) PZ 1,82 
K2.3 u trati PZ 1,26 
K2.4 parčík u ploch Z7,Z8 PZ 0,53 
K2.5 lem plochy Z2 PZ 0,79 
K2.6 lem plochy Z15 PZ 0,12 
K2.7 lem plochy Z3 PZ 0,54 
K2.8 lem ulice Pražské PZ 0,96 
K2.9 lem plochy Z18 PZ 0,51 

K2.10 parčík v ploše Z5 PZ 0,23 
K2.11 parčík u plochy Z14 PZ 0,17 

K3 U Dobříče-vodní plocha W 0,15 
3,05 K4 U Dobříče - zeleň NS 2,9 

  NP-celkem     8,86 
  PZ-celkem     3,74 
  W-celkem     3,42 

celkem  19,36 
 

OD.E.5.3.  Geologie a geomorfologie 

OD.E.5.3.1.  
Území stratigraficky náleží k ordoviku, ve vývoji dobrotivských vrstev, které se zde vyskytují v podobě 
tmavošedých břidlic, u nichž je časté příčné rozpukání. Z regionálně geologického hlediska řadíme 
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území k paelozoiku barrandeienu. Sedimenty paleozoika jsou zastoupeny zejména ordovickými 
uloženinami letenského souvrtství, které tvoří střídání břidlic a drob.  

OD.E.5.3.2.  
Geomorfologicky je plocha řešeného území zařazena následovně: soustava Poberounská, 
podsoustava Brdská, celek Pražská plošina, Říčanská plošina, okrsek Třebotovská plošina. 

 

OD.E.5.4.  ÚSES (územní systém ekologické stability) 

OD.E.5.4.1. 
Do území zasahuje ochranná zóna nadregionálního biokoridoru NRBK – Údolí Vltavy. Na území se 
nevyskytuje žádný z prvků regionálního ÚSES.  Přírodní osu území tvoří Jinočanský potok s nově 
navrhovaným rybníkem a biocentrem Na Škrobech na tuto osu je vázán lokální ÚSES. 

OD.E.5.4.2.    
Územní systém ekologické stability krajiny byl vymezen na podkladu ZÚR Středočeského kraje, 3. 
aktualizace ÚAP ORP Černošice (2014), změny č. 1 ÚPSÚ Jinočany (1999) a dále s přihlédnutím 
k dokumentaci „Databáze OG ÚSES“, a k územním plánům obcí Dobříč, Chrášťany, Nučice, Zbuzany 
a města Rudná. 

OD.E.5.4.3. Tabulka vymezených prvků ÚSES: 
 

Označ. Název Charakteristika ekotopu a 
bioty Návrh opat ření 

BIOCENTRA  

LBC 49 Rybník U Zbuzan 
Budoucí rybník U Zbuzan a 
doprovodné porosty 

Na orné půdě zbudovat rybník, 
doplnit ho o břehové porosty 

LBC 50 Humna 

Remíz odstiňující komunikaci 
z Chrášťan a bydlení 

Na orné půdě vytvořit plochou 
dřevinné zeleně 

LBC 61 U trati pod cestou 
Zalesněný lůmek 

Podpořit výchovnými zásahy 
DB a JS 

BIOKORIDORY  

LBK 47 Severní lem Jinočan 

Mezní porosty podél severní 
hranice katastru Jinočan 

Na orné vytvořit dřevinný pás 
š. 15 m 

LBK 48 
Úsek Nučický háječek-U 
trati pod cestou 

Zalesněný bývalý důl, uvnitř 
porostu množství výsypek a 
depresí zarostlých průkopnickými 
dřevinami, postagrární lado 

Potlačit akát a borovici, 
podpořit výchovnými zásahy 
DB a JS, na orné výsadba 
dřevin š. 15 m 

LBK 49 
Úsek U trati pod cestou-
Jinočanský potok 

Doprovod komunikace a 
ruderalizovaný travinnobylinný 
okraj Jinočanského potoka a jeho 
přítoku 

Doplnit břehové porosty, na 
orné vytvořit pás TTP š. 15 m 

LBK 50 
Úsek U trati pod cestou-U 
Chrášťan 

Orná půda, doprovod komunikace 
a větrolam 

Na orné vytvořit dřevinný pás 
š. 15 m 

LBK 51 
Úsek U trati pod cestou-
Oupor 

Orná půda, postagrární lada, 
mezní porosty podél polní cesty 

Na orné vytvořit dřevinný pás 
š. 15 m 

VÝZNAMNÉ KRAJINNÉ PRVKY REGISTROVANÉ  

VKP 130 Horka 

Mezní porost podél cesty na 
hranice katastru Kosení travnatého podrostu 

VKP 
Údolí Jinočanského 
potoka 

Doprovodná zeleň v korytu 
vodoteče, alej pod hrází rybníka, 
údolní niva Jinočanského potoka 

Doplnění plochy kolem 
vodoteče doprovodnou zelení 

VKP 
č.21223/2020 Remíz u Jinočan  

Smíšený porost dřevin typu 
polního remízu v jihozápadní části 
k.ú.  
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Popis označení prvků ÚSES: 
Skladebné části ÚSES: 
Lokální úroveň:         

Lokální biocentrum – LBC 
Lokální biokoridor – LBK 

Významný krajinný prvek registrovaný – VKP  
Interakční prvek – IP 

 
                     OD.E.6.  Vyhodnocení předpokládaných důsledků řešení ve vztahu k rozboru udržitelného rozvoje              
     území  

OD.E.6.1. 

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

OD.E.6.2. 

Forma a cíl Vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území 

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 zadání územního 
plánu Jinočan. 

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. 

Vzhledem ke skutečnosti, že značný rozsah zastavitelných ploch byl dán a založen již při zpracování 
stávajícího –platného územního plánu, je předkládané Vyhodnocení zaměřeno na hodnocení vlivů, 
které vyvolají změny dané územním plánem novým. 

Předmět Vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území  

Obec Jinočany má platnou územně plánovací dokumentaci, a to územní plán sídelního útvaru 
Jinočany (dále také jen „ÚPnSÚ Jinočany“), schválený dne 6. prosince 1995, jehož závazná část byla 
vyhlášena obecně závaznou vyhláškou obce Jinočany. V následujícím období byly pořízeny tři jeho 
změny. 

Zastupitelstvo obce Jinočany rozhodlo podle § 6 odst. 5 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, usnesením č. 41/2014 ze 
dne 25. června 2014 o pořízení územního plánu Jinočan, který nahradí stávající ÚpnSÚ Jinočany. V 
souvislosti s rozhodnutím Zastupitelstva obce Jinočany o pořízení ÚP bylo následně rozhodnuto podle 
§ 46 odst. 3 stavebního zákona Zastupitelstvem obce Jinočany usnesením č. 6/2015 ze dne 18. 
března 2015, o 14 návrzích na pořízení územního plánu, které byly uplatněny na Obecním úřadu 
Jinočany. Zastupitelstvem obce Jinočany bylo schváleno do zadání ÚP zařadit 9 návrhů, kterým bylo 
vyhověno nebo částečně vyhověno. Dále byly Zastupitelstvem obce Jinočany schváleny podněty ze 
strany obce Jinočany, které byly rovněž zařazeny do zadání územního plánu. 

Řešeným územím územního plánu je celé území obce Jinočany v rozsahu katastrálních území 
Jinočany o celkové výměře 374,6453 ha. V současnosti má obec 1.409 obyvatel. 

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. 

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.E.7.  Výsledek vyhodnocení vlivů ÚP na životní prostředí a na evropsky významné 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.E.8.  Vyhodnocení souladu návrhu ÚP s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích  
                          právních předpisů 
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Územní plán Jinočan 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 

 

   OD.E.9.  Vyhodnocení souladu návrhu ÚP s požadavky zvláštních právních předpisů  
                           

ÚP Jinočan 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 Ministerstva Obrany 

Katastrální území Jinočany se nachází v zájmovém území Armády ČR dle zákona č.183/2006 Sb. § 
175 (jev 103 – ochranná pásma leteckých staveb. Souhlas Ministerstva obrany ČR je nutný k vydání 
územního rozhodnutí a stavebního povolení pro tyto vyjmenované druhy staveb: 

1) Návrhy ÚPD a návrhy na vydání územního rozhodnutí o chráněném území nebo o ochranném 
pásmu 

2) Výstavba, rekonstrukce a likvidace železničních tratí, vleček a nakládacích ramp. Výstavba, 
rekonstrukce, likvidace dálnic, silniční sítě I.-II. třídy. 

3) Výstavba, rekonstrukce, likvidace letišť všech druhů, včetně jejich ochranných pásem a 
přidružených objektů a zařízení. 

4) Výstavba a rekonstrukce rozvodů elektrické energie od 22 kV výše. 

5) Trhací práce, výstavba, rekonstrukce dolů, lomů s použitím elektrického roznětu. 

6) Výstavba radioelektronických a telekomunikačních zařízení vyzařující elektromagnetickou energii 
všeho druhu (radiové vysílače, TV, TVP základnové stanice radiotelekomunikačních sítí, 
radioreléová stanice, radiolokační, radionavigační, telemetrická zařízení) včetně jejich anténních 
systémů a nosičů (i těch, jejich stavba je povolována na základě oznámení) a požadovaných 
ochranných pásem. 

7) Výstavba objektů, konstrukcí a zařízení vyšších než 30 metrů nad terénem a staveb jevících se 
jako dominanta v otevřeném terénu. 

8) Výstavba větrných a fotovoltaických elektráren. 

Ministerstvo obrany ČR si vyhrazuje právo změnit pokyny pro civilní výstavbu, pokud si to vyžádají 
zájmy Armády ČR. 

 

   OD.E.10.  Řešení požadavků civilní ochrany 
 

  OD.E.10.1. Základní informace  

OD.E.10.1.1. 
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.  

OD.E.10.1.2. 
Nutno dodržet požadavky civilní ochrany k územnímu plánu Jinočan 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.E.10.2. Požadavky na ochranu před povodněmi 

OD.E.10.2.1. 
V řešeném území se nevyskytuje vymezené záplavové území . ÚP dbá na požadavky nenavrhovat 
žádná opatření a stavby vstupující do přírodních koryt vodotečí, nesnižovat jejich průtočnou schopnost 
územím, nevymezovat nové zastavitelné plochy do bezprostřední blízkosti vodotečí.  
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OD.E.10.3. Zóny havarijního plánování a ukrytí obyvatelstva v důsledku mimořádné události 

OD.E.10.3.1. 
V případě mimořádné události by byly využity zejména sklepní prostory rodinných domů a dalších 
objektů, ve kterých budou budovány úkryty svépomocí obyvatelstva.  

OD.E.10.4. Evakuace obyvatelstva a jeho ubytování 

OD.E.10.4.1. 
Pro příjem evakuovaných osob a jejich ubytování lze v obci využít objekt školy a tělocvičny, případně 
zasedací místnost obecního úřadu. 

OD.E.10.5. Skladování materiálu civilní ochrany a humanitární pomoci 

OD.E.10.5.1. 
Výběr skladovacích prostor a skladování materiálu je zcela v kompetenci obce.  

OD.E.10.6. Ochrana před vlivy nebezpečných látek skladovaných v území 

OD.E.10.6.1. 
Na území obce se nenacházejí sklady nebezpečných látek. 

OD.E.10.7. Nouzové zásobování obyvatelstva vodou a elektrickou energií 

OD.E.10.7.1. 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno 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. 

OD.E.10.8. Systém varování obyvatelstva  

OD.E.10.8.1. 
Obyvatelstvo bude vyrozuměno sirénou, popřípadě vozidly. 

 

OD.E.10.9. Požární bezpečnost 

OD.E.10.9.1. 
Nejbližší hasičský záchranný sbor je v Berouně.  

OD.E.10.9.2. 
Požární voda bude čerpána z veřejné vodovodní sítě, případně může být doplněna o vodu z volných 
vodních ploch, kterými jsou umělá vodní nádrž v centru obce a Malý (Mirešický) rybník. 
 
OD.E.10.9.3. 
Vnější odběrná místa sloužící jako hlavní zdroj požární vody musí být zajištěna v souladu s požadavky 
ČSN 730873. 

OD.E.10.9.4. 
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. 

OD.E.10.9.5. 
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, minimální průjezdná šířka komunikace 
bude 3 m. 
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      OD.F.  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.F.1.  Vyhodnocení vlivů územního plánu na vyváženost vztahu podmínek pro příznivé životní 

prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území, jak byla 
zjištěna v rozboru udržitelného rozvoje  

 Netechnické shrnutí Vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území dle přílohy č.5 vyhlášky 
 č. 500/2006 Sb. – Územní plán Jinočany (ECODIS s.r.o., Dr. Ing. R. Kovář, 05/2017), str. 78-84:  

Očekávané pozitivní vlivy ve vztahu k životnímu prost ředí 

Kladně je hodnocena přítomnost koridoru pro obchvat Jinočan, a to především z hlediska zdraví 
obyvatel resp. hluku a dopravní obslužnosti. Požadavek na tento koridor vyplývá z nadřazené ÚPD. 

Všechny plochy změn v krajině mají významný vliv na zvýšení ekologické stability území Jinočan, 
dojde k propojení se segmenty ÚSES okolních obcí, zvýší prostupnost krajiny a umožní lidem pobyt v 
krajině. Především liniové segmenty budou mít kladný vliv na zpomalení projevů eroze. V případě obou 
navrhovaných vodních ploch lze očekávat kladný vlivy na zadržování vody v krajině a zvýšení 
rekreačního potenciálu území. 

Očekávané negativní vlivy ve vztahu k životnímu prost ředí 

Nejvýznamnější negativní vlivy jsou predefinovány již stávajícím územním plánem a jejich náprava leží 
mimo možnosti předkládaného Vyhodnocení vlivů nového územního plánu na životní prostředí. Nový 
územní plán resp. změny z něho plynoucí jsou bez vysledovatelných negativních vlivů na životní 
prostředí či zdraví obyvatel. 

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. 

K těmto změnám je možno souhrnně konstatovat, že nezavdávají příčiny k významnému zhoršení 
„hlukové“ situace v území s dopadem na lidské zdraví.  Očekávaný nárůst dopravy, vyvolaný těmito 
změnami, nebude představovat neúnosnou zátěž pro akustickou situaci lokalit a nebude představovat 
neúnosnou zátěž s důsledkem narušení faktorů pohody v zástavbě stávající ani v plochách nově 
vymezených pro bydlení. V kapitole č. „A.8 (1. Zdraví lidí)“ jsou pak prezentována eliminační opatření 
na zmírnění negativních dopadů, predikovaných stávajícím územním plánem. 

Kladně je hodnocena přítomnost koridoru pro obchvat Jinočan, a to především z hlediska zdraví 
obyvatel resp. hluku a dopravní obslužnosti. Požadavek na tento koridor vyplývá z nadřazené ÚPD. 

Žádná z nově navržených rozvojových ploch určených pro bydlení se nenachází v blízkosti dosahu 
významného zdroje akustického tlaku a v těchto plochách tak nehrozí překročení hygienických limitů 
akustického tlaku v chráněném venkovním prostoru staveb a v chráněném venkovním prostoru dle § 
11 nařízení vlády č. 148/2006 Sb. 

Ovzduší  

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. 

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. 
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Kapacitu ČOV lze nyní považovat za dostatečnou, nicméně v rámci územního plánu je třeba rozvoj v 
obytných plochách časově etapizovat takovým způsobem, aby odpovídal etapizaci intenzifikace ČOV. 

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. Existence poddolovaného území je bez faktického vlivu na realizaci případných záměrů 
umožněných územním plánem. 

Archeologické a kulturní památky  

Koncepce je bez jakýchkoliv vysledovatelných vlivů na kulturní památky. Zájmové území je třeba 
nicméně považovat za lokality s vysokou pravděpodobností archeologických nálezů. Při zemních 
pracích bude třeba 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. 

Fauna a flóra  

Koncepce se na plochách nově navržených k zastavění přímo dotýká pouze území, která jsou 
biologicky málo hodnotná a kde lze dosledovat přítomnost pouze takových organismů, které vykazují 
širokou ekologickou valenci a vysokou míru tolerance k antropogenním vlivům.  

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

S rozvojovými plochami uvnitř zájmového území nelze spojovat trvalý výskyt populace žádného zvláště 
chráněného živočišného druhu. Žádný takovýto druh zde nebyl trvale zjištěn a nenacházejí se zde ani 
žádné nenahraditelné potravní, reprodukční či jiné zdroje nezbytné pro přežívání případných 
takovýchto druhů. V případě ptáků se jedná o přelety bez výrazné potravní či hnízdní vazby na tyto 
rozvojové plochy. Také v případě zvláště chráněných druhů hmyzu lze vyloučit významné negativní 
vlivy. 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 výskyt zvláště chráněných 
rostlinných druhů. 

Krajinný ráz  

Vzhledem ke skutečnosti, že neúnosný rozsah zastavitelných ploch je dán již stávajícím územním 
plánem, je možno hodnotit pouze vlivy, které vyvolají změny dané územním plánem novým.  

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.  

Jednoznačně kladně lze hodnotit plochy změn v krajině, jejichž důsledkem bude vnesení mimolesní 
zeleně do jinak silně antropogenizované krajiny a stejný potenciál mají také obě navrhované vodní 
nádrže. 

Územní systém ekologické stability a ochrana p řírody  

Územní plán resp. změny v něm obsažené se nedostávají do střetu s žádným zvláště chráněným 
územím, segmentem ÚSES, registrovaným VKP, či naturovým územím. 

Díky precizování sítě skladebných prvků ÚSES, které adekvátním způsobem navazují na tento systém 
v územích okolních obcí, je územní plán v tomto smyslu jednoznačným přínosem a má potenciál ke 
zvýšení ekologické stability území. 

Půda 

Z předběžné bilance záborů ZPF vyplývá, že v navržených plochách bude ZPF dotčen především ve I. 
(52.73 ha = 77,5%), III. (10,82 ha = 15,9 %) a II. (4,45 ha = 6,5 %) třídě ochrany dle BPEJ. Většinou se 
tudíž jedná o půdy s nejvyšším produkčním potenciálem. Jedná se o zábor, který v naprosté většině 
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vychází ze stávajícího územního plánu, přičemž v novém (= posuzovaném) územním plánu nedochází 
ke změně využití těchto ploch. Nad rámec stávajícího územního plánu má dojít jen k nepatrnému 
záboru 1,2 ha (převážně ne III. tříde ochrany). Tento nárůst je zanedbatelný, je bez faktického vlivu na 
ZPF a lze jej akceptovat. 

Koncepce 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 

Obec Jinočany se v současné době začíná dostávat do střetu se svými možnostmi rozvoje danými 
stávajícím schváleným územním plánem. Důsledkem toho je posuzovaný nový územní plán. 

Posuzovaný územní plán je v nejpodstatnějších rysech predikován územním plánem stávajícím a 
neúnosný rozsah zastavitelných ploch, stejně jako jejich situování, byl dán již pochybením při 
zpracování stávajícího územního plánu. Změny v rozsahu zastavitelných plochy jsou v novém 
územním plánu jen malé a ve vztahu k jednotlivým složkám životního prostředí jsou bez 
vysledovatelných negativních vlivů. 

V rámci posouzení vlivu územního plánu na životní prostředí byly všechny navrhované změny 
posouzeny v kontextu existujících koncepčních a strategických materiálů vztahujícími se k danému 
území. Územní plán je s těmito materiály v souladu. 

Všechny plochy změn v krajině mají významný vliv na zvýšení ekologické stability území Jinočan, 
dojde k propojení se segmenty ÚSES okolních obcí, zvýší prostupnost krajiny a umožní lidem pobyt v 
krajině. Především liniové segmenty budou mít kladný vliv na zpomalení projevů eroze. V případě obou 
navrhovaných vodních ploch lze očekávat kladný vlivy na zadržování vody v krajině a zvýšení 
rekreačního potenciálu území. 

Kladně je hodnocena přítomnost koridoru pro obchvat Jinočan, a to především z hlediska zdraví 
obyvatel resp. hluku a dopravní obslužnosti. Požadavek na tento koridor vyplývá z nadřazené ÚPD. 

Plochy přestaveb jsou bez vysledovatelných vlivů na životní prostředí. 

U všech ploch pro rozvoj bydlení byla prověřena jejich vhodnost ve vztahu k akustickým poměrům 
navrhovaných i stávajících zdrojů hluku a hygienickým limitů daných nařízením vlády č. 272/2011 Sb., 
o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Výsledkem je konstatování, že vymezení 
všech zastavitelných ploch pro bydlení, situovaných u silnic nebo u budoucích silnic, je navrženo 
způsobem, který  dává předpoklad ke splnění limitní hladiny hluku z dopravy ve vnitřních chráněných 
prostorách staveb a ve venkovním chráněném prostoru staveb dle nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o 
ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, a zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně 
veřejného zdraví. V případě obchvatu Jinočan bude zpřesnění jeho situování v rámci vymezeného 
koridoru předmětem akustické studie. 

Masivní rozvoj bytové zástavby, predikovaný již stávajícím územním plánem, by v případě absence 
adekvátního napojení na okolní silniční síť měl za následek kolaps dopravy uvnitř Jinočan, vyvolal by 
zde velká dopravní rizika a nadlimitní akustickou zátěž u mnoha chráněných venkovních prostorů, 
chráněných venkovních prostorů staveb a chráněných vnitřních prostorů. Z tohoto důvodu je nutné tuto 
výstavbu podmínit realizací dopravních staveb tak, jak je navrhuje nový územní plán. 

- Výstavbu na plochách Z8, Z9, Z10, Z11a, Z11b, Z13 podmínit výstavbou obchvatu Jinočan v 
navrženém koridoru DS-K (průtah mezi Jinočany a Zbuzany) a plochy Z8, Z9, Z10, Z11a, Z11b, Z13 na 
tento koridor dopravně napojit mimo průtah obcí Jinočany. 

- Výstavbu na ploše Z20 podmínit výstavbou komunikací na plochách Z24, Z25 a Z26 a plochu Z20 na 
tyto komunikace napojit. 

- Výstavbu na plochách Z7 a Z2 podmínit výstavbou komunikací na plochách Z25 a Z26 a plochy Z7 a 
Z2 na tyto komunikace napojit. 

- Výstavbu na plochách Z15, Z16 a Z17 podmínit výstavbou komunikací na plochách Z25 a Z26 a 
plochy Z15, Z16 a Z17 na tyto komunikace napojit. 

- Výstavbu na ploše Z18 podmínit výstavbou komunikace na ploše Z26 a plochu Z18 na tuto 
komunikaci napojit. 

- Výstavbu na ploše Z19 podmínit výstavbou komunikace na ploše Z23 a plochu Z19 na tuto 
komunikaci napojit. 

Stejně tak bude nezbytné tuto výstavbu podmínit adekvátní kapacitou ČOV. 
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Soudržnost obyvatel území (dle RURÚ ORP Černošice)  
Počet obyvatel ve většině obcí ORP Černošice stále narůstá, což platí i pro obec Jinočany. Pro 
udržitelný rozvoj území je optimální nárůst obyvatel do 20 % za pět let. V některých případech může 
mít rychlý nárůst nových obyvatel za následek sociální napětí mezi starousedlíky a novousedlíky. Obec 
Jinočany se nachází vůči Praze v dobré časové dostupnosti individuální automobilovou dopravou, 
prochází tudy regionální železnice a obec je plně vybavena. Na hranici území se nachází pražský 
obchvat, který je z obce poměrně dobře dostupný. Dopravní obslužnost obcí hromadnou dopravou, 
která by byla schopna konkurovat pohodlí individuální automobilové dopravy je velkým problémem 
dynamicky se rozvíjejících sídel, což platí také pro obec Jinočany. 
 
Závěry rozboru pro zlepšování podmínek  
- regulovat přírůstek obyvatelstva (doporučení - za pět let max. 20% ) 
- podmínit rozvoj bydlení vybudováním potřebné občanské vybavenosti (zejména školství), 

technické a dopravní infrastruktury (zejména centrální ČOV), budování kvalitních veřejných 
prostranství 

Za přínos změn, daných novým územním plánem pro soudržnost obyvatel území, je možno považovat 
návrh segmentů ÚSES, VKP a vodních nádrží (= místa vycházek občanů a prostory pro individuální 
rekreaci). Za jednoznačný přínos je třeba považovat vymezení koridoru pro trasu obchvatu. 
 
Hospodá řské podmínky území (dle RURÚ ORP Černošice) 
Území ORP Černošice poskytuje dobré podmínky pro hospodářský rozvoj, zejména oblasti v těsném 
zázemí hl. m. Prahy, v oblastech podél dálnic, rychlostních komunikací a železničních tratí. Zvelká 
části toto platí i pro obec Jinočany. Rozvoj větších výrobně obslužných zón je omezen dopravním 
zatížením komunikací II. a III. třídy, protože nejsou dostatečně kapacitní pro zajištění potřebné 
dopravní obslužnosti a často vedou zastavěným územím. Výrobně obslužné zóny poskytují nabídku 
pracovních příležitostí pro kvalifikované i nekvalifikované pracovní síly. Nevýhodou logistických areálů 
je menší nabídka pracovních míst a zároveň tyto areály představují velké zastavěné plochy - nízká 
intenzita využití území. Přestože většina obcí má nedostatečný počet pracovních míst vzhledem k 
počtu ekonomicky aktivních obyvatel, je dlouhodobá nezaměstnanost obyvatel na území ORP 
Černošice nižší než krajský průměr, protože Praha nabízí dostatek pracovních příležitostí.  
Závěry rozboru pro zlepšování p řírodních podmínek  
Je doporučeno: 
- pro tuto část ORP nejsou v RURÚ žádná doporučení 
Za přínos změn, daných novým územním plánem pro hospodářské podmínky území, je možno 
považovat vymezení koridoru pro trasu obchvatu Jinočan a rozvoj ploch pro komerční aktiviy. 
 
Životní prost ředí (dle RURÚ ORP Černošice) 
Je třeba důsledně zvyšovat ekologickou stabilitu území. Nestabilní jsou kupř. plochy zemědělských 
planin. Dynamicky se rozvíjející zástavba má za následek zhoršení příznivého životního prostředí, a to 
jak dočasně (po dobu výstavby), tak trvale. Trvalé znehodnocení životního prostředí je dáno především 
nárůstem dopravní zátěže a úbytkem volné krajiny. Vymezováním nových zastavitelných ploch, 
realizací staveb dopravní infrastruktury a zastavováním území může docházet k fragmentaci krajiny a 
přirozená prostupnost krajiny se může zmenšovat. 
Zvyšováním podílu zastavěných a zpevněných ploch (komunikace a stavby) se mění vodní režim v 
krajině a v území se zvyšuje riziko ohrožení krajiny nezasáklými dešťovými srážkami, v důsledku 
čehož mohou vznikat záplavy. 
Závěry rozboru pro zlepšování p řírodních podmínek  
Je doporučeno: 
- nezvyšovat další fragmentaci území dopravními stavbami kromě potřebných obchvatů 
samotných obcí 
- snížit zátěž území automobilovou dopravou (např. vybudováním segregovaných koridorů 
pro autobusovou dopravu) 
- 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 
Za přínos změn, daných novým územním plánem pro životní prostředí, je možno považovat 
precizování ÚSES a vymezení vodních ploch. Za jednoznačný přínos je třeba považovat vymezení 
koridoru pro trasu obchvatu Jinočan. 
 
Výsledné hodnocení (dle RURÚ ORP Černošice) 
Území ORP Černošice je specifické svým tvarem a umístěním. 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 (kromě nejjižnější části) je suburbánním příměstským prostorem Prahy (v 
obci Jinočany se tento vliv projevuje silně ) 
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- 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 (jen relevantní vůči zájmovému 
území) 
- zmírnit nárůst počtu obyvatel (do 20% za pět let) 
- dobudování potřebné infrastruktury pro stávající zástavbu 
- výstavbu v nových lokalitách podmínit vybudováním dostatečné infrastruktury 
- zvýšení pracovních míst v obcích (omezit výstavbu rozsáhlých monofunkčních skladových 

areálů) 
- vybudování obchvatů sídel, která jsou zatížena intenzivní automobilovou dopravou 
 
Vyhodnocení vyváženosti územních podmínek pro udrži telný rozvoj území (hodnoceny změny 
dané novým územním plánem) 

Pilí ř sociální (soudržnost spole čenství obyvatel) se jeví jako silně nadprůměrný. Kladně 
je hodnocena především přítomnost mateřské a základní školy, kanalizace v obci, 
zdravotnického zařízení, příznivý index stáří, nízká nezaměstnanost a přítomnost 
sportoviště. Jediné záporné hodnocení se vztahuje k nízké dostupnosti přírody. 

Pilí ř hospodá řského rozvoje  se jeví jako průměrný. Kladně je hodnocena vysoká bonita 
půdy a hustá síť meliorací, stejně tak jako zainvestování obce, úroveň vzdělání obyvatel a 
možnost sportovního vyžití. Naopak jako negativa jsou vnímány nízká podnikatelská aktivita, 
nízký počet pracovních míst, malý rekreační potenciál, přítomnost poddolovaných území a 
erozní ohrožení půd. 

Pilí ř životního prost ředí se jeví jako slabý, což je především důsledkem vysoké míry 
zornění, velmi omezeného množství zeleně či jiných segmentů s vyšší ekologickou 
stabilitou. 

Negativně je vnímána nízká retenční schopnost území, málo vodních toků, znečištění 
ovzduší a nízký koeficient ekologické stability. 

Na základě předchozího vyhodnocení lze souhrnně konstatovat, že vlivem řešení návrhu územního 
plánu obce Jinočany nebyly opomenuty žádné potenciálně problémové oblasti vyplývají z Rozboru 
udržitelného rozvoje území (RURÚ) ORP Černošice.  

Problémy v území jsou již predefinovány při zpracování stávajícího územního plánu, vymezením jeho 
zastavitelných ploch a vydáním územního plánu s tímto rozsahem rozvoje . Změny plynoucí z nového 
územního jsou v tomto smyslu bez jakýchkoliv vysledovatelných negativních vlivů. 

Vyhodnocení vlivů ÚP Jinočan na evropsky významné 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 vylou čit významný vliv p ředložené koncepce, samostatn ě i ve 
spojení s jinými koncepcemi nebo zám ěry na p říznivý stav p ředmětu ochrany nebo celistvost 
evropsky významné lokality a pta čí oblasti.  
 

   OD.F.2.  Shrnutí přínosu územního plánu 

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

Způsob řešení územního plánu Jinočan 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.  

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

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

Vyhodnocení je zpracováno dle Vyhodnocení vlivů územního plánu Vestce na udržitelný rozvoj území, 
které zpracoval ECODIS s.r.o., Dr. Ing. R. Kovář, 05/2017. 
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   OD.F.3.  Odůvodn ění zohledn ění závěrů a doporu čení vyhodnocení vliv ů územního plánu na 
udržitelný rozvoj území do návrhu územního plánu, v četně úprav po spole čném 
jednání  

Dokumentace ÚP byla upravena po společném jednání, a lze konstatovat, že naprostá většina závěrů 
zpracovatele VVURÚ je (pouze s částečnými modifikacemi) promítnuta do takto upraveného návrhu 
ÚP Jinočan, a to do vymezení rozvojových ploch a do stanovení regulativů jejich využití. Týká se to 
také doporučené etapizace výstavby a zejména podmíněnosti výstavby v jednotlivých rozvojových 
plochách návazností na výstavbu komunikací. 

Kladně je hodnocena přítomnost koridoru pro obchvat Jinočan, a to především z hlediska zdraví 
obyvatel resp. hluku a dopravní obslužnosti. Požadavek na tento koridor vyplývá z nadřazené ÚPD. 

Územní plán v souladu s vyhodnocením stanovuje podmínky provázanosti jednotlivých ploch výroby 
s realizací přilehlých úseků obchvatu obce v plochách Z26 a Z23  

 

F.3.1  

Zohledn ění závěrů a doporu čení z vyhodnocení do ÚP Jino čan a stanoviska k posouzení vliv ů 
provád ění ÚP Jino čany na životní prost ředí tak, jak je promítnuto do upraveného návrhu ÚP po 
spole čném jednání.  

Požadavky orgánu posuzování vlivů na životní prostředí, Krajského úřadu Středočeského kraje, odboru 
životního prostředí a zemědělství, pro fázi vydání a uplatňování ÚP Jinočan, uvedené v souhlasném 
stanovisku k posouzení vlivů provádění ÚP Jinočan na životní prostředí čj. 097696/2017/KUSK ze dne 
26. září 2017, byly  zapracovány do textové části návrhu ÚP Jinočan, avšak se zohledněním 
zpřesňujících pokynů pořizovatele: 

1) Nová výstavba v obytných plochách bude realizována pouze v případě dostatečné kapacity a 
funkčnosti ČOV výstavbu podmínit adekvátní kapacitou ČOV. 

ÚP Jinočany stanovuje tuto podmínku pro plochy S a SV: 

„výstavba v  zastavitelných obytných plochách je podmíněna napojením na dostatečně kapacitní 
veřejnou kanalizaci a ČOV (prokázáním dostatečné kapacity ČOV resp. její intenzifikací), 
kapacitně vyhovující veřejný vodovod a kapacitně vyhovující veřejně přístupné pozemní 
komunikace“ 

2) Výstavbu na plochách Z8, Z9, Z10, Z11a, Z11b, Z13 podmínit výstavbou obchvatu Jinočan v 
navrženém koridoru DS-K (průtah mezi Jinočany a Zbuzany) a plochy Z8, Z9, Z10, Z11a, Z11b, 
Z13 na tento koridor dopravně napojit mimo průtah obcí Jinočany. 

ÚP Jinočany stanovuje podmínku napojení na obchvat v koridoru DS-K pro nejrozsáhlejší plochy 
Z10, Z11a a Z11b:  

„výstavba v plochách Z10 a Z11 je podmíněna realizací silničního stavby D093 v koridoru DS-K a 
tyto plochy budou tuto stavbu napojeny mimo průtah obcí Jinočany“ 

ÚP současně plochy Z10, Z11a a Z11b zařazuje do II.etapy výstavby: 

„ výstavba v plochách způsobu využití S a SV, zařazených ve 2. etapě, je možná po využití, resp. 
zastavění minimálně 80 % výměry ploch způsobu využití S, zahrnutých do 1. etapy 

- výstavba v plochách způsobu využití S a SV zařazených ve 2. etapě, je podmíněna realizací 
silničního obchvatu v koridoru DS-K (stavba D093) a tyto plochy budou na tento obchvat napojeny 
mimo průtah obcí Jinočany 

- výstavba v plochách způsobu využití S a SV zařazených ve 2. etapě, je podmíněna intenzifikací 
ČOV“ 

Jelikož budoucí komunikace (D093) mezi Jinočany a Zbuzany neslouží pouze k obsluze Jinočan 
(ale primárně obcí Dobříc, Chýnice a vzdálenějších Řevnic, tj. jde o tranzitní komunikaci, jejíž 
realizace je závislá na realizaci Pražského dálničního okruhu), nelze její realizací podmiňovat 
výstavbu v dalších smíšených obytných plochách Z8, Z9 a Z13 v obci Jinočany. Tyto plochy jsou 
v současné době dopravně dobře obslužitelné ze stávající silnice III/0057, nacházejí v blízkosti 
železniční stanice Jinočany a svým rozsahem nenavýší významně dopravní zátěž území (k čemuž 
by naopak nevhodně došlo u ploch Z10, Z11a  Z11b, pokud by nebyly v ÚP podmíněny realizací 
dopravní stavby D093). Plochy Z8 a Z9 mají již  platné ÚR a SP, v ploše Z13  je již schválený 
záměr. 
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Pražský dálniční okruh (D0, funkční třída A1) je veden těsně za hranicí Jinočan a východně od 
sídla je situován Exit 21 Jinočany, na tento sjezd bude napojena stavba v koridoru D093. 
Napojením na stavbu v koridoru (D093) dle nadřazeného dopravního řešení (DÚR této stavby) je 
podmíněna výstavba v plochách Z10 a Z11 (Z11a,Z11b), které jsou zařazeny do II.etapy výstavby. 
Výstavbu ostatních ploch Z8, Z9 a Z13, zařazených v I.etapě však není možno v územním plánu 
podmiňovat realizací stavby, navazující na nadřazenou D0, které jsou obě neovlivnitelné obcí 
Jinočany, jelikož by tak mohlo dojít k zablokování výstavby v území a k zamezení dalšího rozvoje 
obce.  

3) Výstavbu na ploše Z20 podmínit výstavbou komunikací na plochách Z24, Z25 a Z26 a plochu Z20 
na tyto komunikace napojit. 

Plocha Z20 (VL) je v současné době dopravně obslužitelná napojením na stávající komunikaci 
k sousednímu stávajícímu areálu VL- podmínka nebyla z tohoto důvodu pro plochu Z20 územním 
plánem stanovena. Jako VPS je zařazeno rozšíření příjezdové komunikace Na Škrobech. 

4) Výstavbu na plochách Z7 a Z2 podmínit výstavbou komunikací na plochách Z25 a Z26 a plochy 
Z7 a Z2 na tyto komunikace napojit. 

Výstavba na plochách Z7 a Z2 je přímo napojena na stávající komunikace (Z2  přímo napojena na 
krajskou komunikaci 00516 a 00512, Z7 má  již platné ÚP a SP)  

, podmíněnost výstavbou a napojení na komunikace na plochách Z25 a Z26 nebyla územním 
plánem stanovena, jelikož přímé napojení se předpokládá z komunikací stávajících, funkce 
obchvatu v plochách Z25 a zejména Z26 bude naplněna po realizaci v jednotlivých celcích 
s plochami VL. Hlavní příjezdová trasa k plochám Z2 a Z7 se předpokládá ze severní strany po 
silnici III/00512 mimo centrum obce. 

Severovýchodní obchvat bude sloužit zejména pro dopravní obsluhu výrobních a skladovacích 
ploch (kde se předpokládá i těžká nákladní doprava), podmiňovat jeho realizací výstavbu ve výše 
navržených obytných plochách není považováno za odůvodněné. 

5) Výstavbu na plochách Z15, Z16 a Z17 podmínit výstavbou komunikací na plochách Z25 a Z26 a 
plochy Z15, Z16 a Z17 na tyto komunikace napojit. 

ÚP Jinočany jako stanovuje jako podmínku pro tyto plochy VL vždy výstavbu přilehlého úseku 
komunikace obchvatu v ploše Z26: 

„výstavba v ploše Z15 bude realizována až po výstavbě přilehlého úseku komunikace WD2.3c v 
severní části plochy Z26 a tato plocha bude na tuto komunikaci dopravně napojena 

-výstavba v plochách Z16 a Z17 bude realizována až po výstavbě přilehlého úseku komunikace 
WD2.3a v jižní části plochy Z26 a tyto plochy budou na tuto komunikaci dopravně napojeny“ 

6) Výstavbu na ploše Z18 podmínit výstavbou komunikace na ploše Z26 a plochu Z18 na tuto 
komunikaci napojit. 

ÚP Jinočany jako stanovuje jako podmínku pro tuto plochu VL výstavbu přilehlého úseku 
komunikace obchvatu: 

„výstavba v ploše Z18 je podmíněna výstavbou přilehlého úseku komunikace WD2.3a v ploše Z26 
a plocha Z18 bude na WD 2.3a dopravně napojena;“ 

7) Výstavbu na ploše Z19 podmínit výstavbou komunikace na ploše Z23 a plochu Z19 na tuto 
komunikaci napojit. 

ÚP Jinočany jako stanovuje jako podmínku pro tuto plochu VL výstavbu přilehlého úseku 
komunikace obchvatu: 

„výstavba v ploše Z19 je podmíněna výstavbou komunikace v ploše Z23 (bez propojení na 
III/00516) a plocha Z19 bude na plochu Z23 dopravně napojena“ 

Plocha Z26 byla rozdělena na 3 úseky VPS a dále došlo k vyčlenění propojky pro cyklodopravu a 
pěší dopravu. Na toto propojení obec zpracovává dopravní studii, kde je již dnes zřejmé, že 
propojením pro automobilovou dopravu by došlo ke zprovoznění sjezdu z D0 do Jinočan, což by 
mělo pro obec katastrofické důsledky. Propojení Z26 na 00516 v úseku místní komunikace není 
možné pro jakoukoliv dopravu, bude sloužit pro cyklodopravu a pro pěší. Je doplněna podmínka 
pro plochu DS (Z23), že nesmí dojít k propojení III/00156 se Z23 – tím by došlo k propojení sjezdu 
z D0 do Jinočan, Z23 musí být provedena v celém DS-K s dořešením tranzitní dopravy v regionu. 

Doporučení byla v návrhu ÚP Jinočan dále zohledněna takto: 

- výstavba v rozvojových plochách Z2, Z9 a Z11 je podmíněna zpracováním regulačních plánů, 
které zahájení výstavby v těchto plochách pozdrží a v rámci projednání těchto mnohem 
konkrétnějších ÚPD bude možno navržené dopravní řešení připomínkovat 
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- v rámci zadání regulačních plánů RP-02 a RP-11 (pro smíšené obytné plochy Z2 a Z11) je 
požadována další etapizace výstavby v těchto rozsáhlých rozvojových plochách 

F.3.2 Shrnutí a záv ěr 

Koncepce stanovená v územním plánu ke společnému jednání v souladu s doporučením a závěry 
VVURÚ je zachována pouze s její částečnou modifikací i v upraveném návrhu po společném 
jednání. Důležitým doplněním a podpořením této koncepce je stanovení pořadí změn v území (do 
ÚP Jinočan byl doplněn výkres a kapitola etapizace), kdy plošně nejrozsáhlejší zastavitelné plochy 
pro bydlení Z10, Z11a a Z11b (plochy S a SV) v jižní části území byly zařazeny do II.etapy. 
Stanovené jsou tyto podmínky obou etap: 

1. etapa zahrnuje zastavitelné plochy Z1 až Z9 a Z12 až Z28 a jsou pro ni stanoveny tyto podmínky: 
-výstavba je podmíněna napojením na dostatečně kapacitní veřejnou kanalizaci a ČOV (prokázáním 
dostatečné kapacity ČOV resp. její intenzifikací), kapacitně vyhovující veřejný vodovod (prokázáním 
dostatečné kapacity a funkčnosti vodojemu) a kapacitně vyhovující veřejně přístupné pozemní 
komunikace 

 
2. etapa zahrnuje zastavitelné plochy Z10 a Z11 (Z11a, Z11b), a jsou pro ni stanoveny tyto 

podmínky: 
 - výstavba v plochách způsobu využití S a SV, zařazených ve 2. etapě, je možná po využití, resp. 

zastavění minimálně 80 % výměry ploch způsobu využití S, zahrnutých do 1. etapy 
 (rozsah využité plochy je dán rozsahem ploch oplocených pozemků již realizovaných staveb, pro které 

je plocha určena) 
 - výstavba v plochách způsobu využití S a SV zařazených ve 2. etapě, je podmíněna realizací 

silničního obchvatu v koridoru DS-K (stavba D093) a tyto plochy budou na tento obchvat napojeny 
mimo průtah obcí Jinočany 

 - výstavba v plochách způsobu využití S a SV zařazených ve 2. etapě, je podmíněna intenzifikací ČOV 
a napojením na kapacitně vyhovující veřejný vodovod (prokázáním dostatečné kapacity a funkčnosti 
vodojemu) 

 

Rozvoj bytové zástavby, predikovaný již původním územním plánem, a také provoz nákladní 
dopravy z navrhovaných ploch výroby by v případě absence adekvátního napojení na okolní 
silniční síť mohl vyvolat zátěž centra, dopravní rizika a nadlimitní akustickou zátěž u mnoha 
chráněných venkovních prostorů, chráněných venkovních prostorů staveb a chráněných vnitřních 
prostorů.   

Z tohoto důvodu bylo nutno tuto výstavbu podmínit realizací dopravních staveb tak, jak je nadále 
navrhuje nový územní plán i po úpravě po společném jednání, jedná se zejména o podmínku 
napojení největších ploch pro bydlení Z10, Z11 a a Z11b na budoucí dopravní stavbu v koridoru 
DS-K a jejich zařazení do II.etapy výstaby a dále podmíněnost ploch výroby výstavbou 
navazujících úseků severovýchodního obchvatu Jinočan, jak je popsáno výše. 



  

1 – Vyhodnocení společného jednání o návrhu ÚP Jinočan z 05/2017 a vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj území z 05/2017 

V Y H O D N O C E N Í 
společného jednání o návrhu územního plánu 

J I N O Č A N  
Společné jednání o návrhu územního plánu Jinočan z května 2017 a vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj území z května 2017, 

vystavených od 6. června 2017 do 20. července 2017, se uskutečnilo dne 20. června 2017 od 10:00 hodin 
v zasedací místnosti Obecního úřadu Jinočany, Náměstí 5. května 19, Jinočany 

Ř A Z E N Í  P O D Á N Í :   POŘADOVÉ ČÍSLO 
Stanoviska dotčených orgánů (§ 50 odst. 2 stavebního zákona) .......................................................................................................... 1 – 17 (celkem 16) 
Stanovisko krajského úřadu jako nadřízeného orgánu (§ 50 odst. 7 stavebního zákona).................................................................. 18  (celkem 1) 
Připomínky obce, pro kterou se územní plán pořizuje (§ 50 odst. 2 a 3 stavebního zákona) ............................................................. 19  (celkem 1) 
Připomínky sousedních obcí (§ 50 odst. 2 stavebního zákona) ............................................................................................................ 20 – 27 (celkem 8) 
Připomínky právnických a fyzických osob (§ 50 odst. 3 stavebního zákona) ...................................................................................... 28 – 35 (celkem 8) 
POUŽITÉ ZKRATKY: 
BD = bytový dům 
KN = katastr nemovitostí 
k. ú. = katastrální území 
LV = list vlastnictví 
parc. č. = parcelní číslo 
Pokyny = pokyny pro úpravu návrhu ÚP Jinočan po společném jednání (SJ*číslo bodu) 
PUPFL = pozemky určené k plnění funkcí lesa 
PÚR = politika územního rozvoje (České republiky) 
RD = rodinný dům 
RP = regulační plán 
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 (Jinočan) 
ÚPD = územně plánovací dokumentace 
ÚPnSÚ = územní plán sídelního útvaru (Jinočany)  

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 (návrhu ÚP Jinočan) 
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 17 
1 Hasičský záchranný sbor 

Středočeského kraje, 
krajské ředitelství, 
Jana Palacha 1970, 272 01 Kladno  

PCNP-817-2/2017/PD 
ze dne 30. 6. 2017, 
por. Ing. Lenka Eberlová; 
por. Iveta Losmanová, DiS. 

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, jako dotčený orgán dle usta-
novení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/ 
/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 
o PO“) a 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, posoudil návrh ÚP Jinočan předložený dne: 1. 6. 2017. 
Na základě posouzení dané dokumentace vydává v souladu s ustanovením § 31 
odst. 4 zákona o PO 

souhlasné koordinované stanovisko. 
Odůvodnění: 
Posouzená dokumentace splňuje obsahové náležitosti uvedené ve vyhlášce 
č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, ÚPD a způsobu evidence 
územně plánovací činnosti, ve znění vyhlášky č. 458/2012 Sb., ve vztahu k p ří-
stupovým komunikacím a zdrojům požární vody, jakožto VPS definovaným 
podle ustanovení § 2 odst. 1 písm. l) stavebního zákona. P ředložená dokumenta-
ce dále splňuje požadavky § 20 vyhlášky č. 380/2002 Sb., k přípravě a prová-
dění úkolů ochrany obyvatelstva. 

—————— 

2 Krajská hygienická stanice 
Středočeského kraje, 
oddělení hygieny obecné 
a komunální, 
Dittrichova 329/17, 128 01 Praha 2 

KHSSC 31045/2017 
ze dne 13. 7. 2017, 
RNDr. Lenka 
Duchajová, DiS. 

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje posoudila jako dotčený 
správní úřad podle § 77 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o 
změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon“), předložený návrh ÚP Jinočan. Po zhodnocení souladu předloženého 
návrhu ÚP s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví vydává 
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje v souladu s § 4 odst. 2 písm. b) 
stavebního zákona toto stanovisko: 

S návrhem ÚP Jinočany se souhlasí. 
V souladu s §77 zákona č. 258/2000 Sb. se souhlas váže na splnění níže uve-
dených podmínek: 
1. Na lokalitách Z7, Z8, Z9, Z11a, Z13  (S, SV – plochy smíšené obytné) nej-

bližší plánovaná obytná zástavba musí být umístěna tak, aby byly splněny 
hygienické limity ze železniční dopravy dle platné legislativy v oblasti hlu-
ku (nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účin-
ky hluku a vibrací). 
 
 
 
 
 

2. Na lokalitách Z8, Z9, Z10, Z11a, Z13  (S – plochy smíšené obytné) nejbližší 
plánovaná obytná zástavba musí být umístěna tak, aby byly splněny hygie-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Akceptováno. 

Podmínka prokázání splnění hygienických hluko-
vých limitů staveb pro bydlení ze železniční do-
pravy v zastavitelných plochách Z7, Z8, Z9, 
Z11a, Z13 s využitím jako plochy smíšené obytné 
(S-návrh) a plochy smíšené obytné – venkovské 
(SV-návrh) bude doplněna do kapitoly F „STA-
NOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH 
S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ“ textové 
části návrhu ÚP – viz Pokyny (bod SJ*1). 

2. Akceptováno. 
Podmínka prokázání splnění hygienických hluko-
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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 

nické limity ze silniční dopravy (ul. Karlštejnská) dle platné legislativy v ob-
lasti hluku (nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivý-
mi účinky hluku a vibrací). 
 
 
 
 

3. Vzhledem k tomu, že plocha Z2 (S – plochy smíšené obytné), může být zatí-
žená nadměrným hlukem z plánovaného obchvatu Jinočan (Z25), bude za-
řazena do plochy podmíněně přípustného využití pro bydlení. V rámci 
územního řízení bude nutné tuto hlukovou zátěž blíže specifikovat a prokázat 
splnění hygienických limitů dle nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně 
zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 
 
 

4. Lokality Z3 a Z4 (S – plochy smíšené obytné) budou za řazeny do ploch pod-
míněně přípustného využití pro bydlení vzhledem k blízkosti plánovaného sil-
ničního obchvatu Jinočan (Z26), Pražského okruhu a navržených ploch Z16, 
Z17 (VL – plocha výroby a skladování). V rámci územního řízení bude poža-
dována hluková studie, která prokáže splnění hygienických limitů u obytné 
zástavby. 
 
 
 
 
 
 

5. Na lokalitách přestavby P1, P2 (S – plochy smíšené obytné) na západním 
a severním okraji centrální části Jinočan nejbližší plánovaná obytná zástavba 
musí být umístěna tak, aby byly splněny hygienické limity ze stávajících 
ploch výroby a skladování (VL) dle platné legislativy v oblasti hluku (na ří-
zení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku 
a vibrací). 

Odůvodnění: 
ÚP vymezuje 6 nových zastavitelných ploch DS (plocha dopravní infrastruktury 
– silniční) tvořící silniční obchvat Jinočan (Z22, Z24, Z25, Z26 a Z27, Z23 – je 
určena pro silnici II/116), který lemuje východní, severní a západní stranu zasta-
věného a zastavitelného území Jinočan (ošetřený proti hluku z dopravy protihlu-
kovým valem nebo plochou veřejné zeleně v místech s obytným územím). Jiho-
východním cípem území Jinočan prochází koridor pro umístění stavby D093 pro 
přeložku silnice II/116 napojující se na sjezd z Pražského okruhu. 
Rozvoj lokalit pro výrobu a skladování (VL) je převážně situován při severní 

vých limitů staveb pro bydlení ze silniční dopravy 
(ul. Karlštejnské) v zastavitelných plochách Z8, 
Z9, Z10, Z11a, Z13 s využitím jako plochy smíše-
né obytné (S-návrh) bude doplněna do kapitoly F 
„STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ 
PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ“ 
textové části návrhu ÚP – viz Pokyny (bod SJ*2). 

3. Akceptováno. 
V zastavitelné ploše Z2 s využitím plochy smíšené 
obytné (S-návrh) bude využití pro bydlení podmí-
něně přípustné s podmínkou prokázání splnění 
hlukových hygienických limitů z VPS dopravní in-
frastruktury WD2.2 Místní komunikace vedoucí 
v rozvojové ploše Z25 při umísťování staveb pro 
bydlení – viz Pokyny (bod SJ*3). 

4. Akceptováno. 
Podmínka prokázání splnění hlukových hygienic-
kých limitů v zastavitelných plochách Z3 a Z4 
smíšených obytných (S-návrh) od navrhovaných 
či stávajících zdrojů hluku – VPS dopravní in-
frastruktury WD2.3 Místní komunikace vedoucí 
v rozvojové ploše Z26, Pražského okruhu a za-
stavitelných ploch Z16, Z17 výroby a skladování 
(VL-návrh) – bude doplněna do kapitoly F „STA-
NOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH 
S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ“ textové 
části návrhu ÚP – viz Pokyny (bod SJ*4). 

5. Akceptováno. 
Vůči plochám přestavby P1 a P2 ploch smíše-
ných obytných (S-návrh) bude nejbližší obytná 
zástavba umístěna tak, aby mohlo být prokázáno 
splnění hygienické hlukové limity ze zastavěného 
území stabilizované plochy výroby a skladování 
(VL-stav) – viz Pokyny (bod SJ*5). 
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a východní straně sídla a je ukončen Pražským okruhem (Z15, Z16, Z17, Z18, 
Z19). Nová vymezená plocha je zvětšení Z20 – plocha výroby a skladování. 
Rozvoj zástavby pro bydlení je navržen především na západní a jižní straně síd-
la (S, SV – plochy smíšené obytné, plochy smíšené obytné – venkovské) – Z1, 
Z2, Z3, Z4, Z5, Z6, Z7, Z8, Z9, Z10, Z11a, Z11b, Z13 (S+OV). Plocha Z10 – 
vymezena jako plocha S (smíšené obytné bydlení) a pro ve řejné parkoviště 
u vlakové stanice (DS – plocha dopravní infrastruktury – silni ční). ÚP vymezuje 
6 ploch, ve kterých je rozhodování o území podmín ěno vydáním regulačního 
plánu (Z2, Z4, Z5, Z6, Z9 a Z11a/b). ÚP Jinočan nevymezuje žádnou plochu, 
ve které je její využití podmíněno zpracováním územní studie. 
ÚP dále vymezuje 7 ploch přestavby (P1-P7), z toho P1, P2 – výstavba pro byd-
lení, P4 přestavba areálu sběrny na bydlení a OV, P6 – zbudování OV pro zá-
kladní školu, P7 – přestavba zemědělského areálu na OV. Plochy veřejné in-
frastruktury (OV) jsou vymezeny v jihovýchodní části Jinočan (Z12 a P7) a v 
centru sídla jako plocha přestavby P6. Další plocha OV (Z13) je vymezena u že-
lezničního koridoru naproti stávající železniční zástavby. 
Veřejně prospěšné stavby. 
PP1 – plocha pro občanskou vybavenost (rozšíření ZŠ) 
PP2 – plocha pro občanskou vybavenost (umístění sběrného dvora a hasičské 
stanice) 
PP3 – plocha pro občanskou vybavenost (rozšíření ČOV Jinočany) 
Výše uvedené podmínky jsou dány požadavky nařízení vlády č. 272/2011 
Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění 
pozdějších předpisů. 

3 Krajská veterinární správa 
Státní veterinární správy 
pro Středočeský kraj, 
Černoleská 1929, 256 01 Benešov 

SVS/2017/069071-S 
ze dne 5. 6. 2017, 
MVDr. Luboš Kudrna 

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Středočeský kraj 
prostudovala návrh ÚP Jinočan a vyhodnocení vlivů návrhu ÚP Jinočan na udr-
žitelný rozvoj území a zjistila, že nejsou dotčeny zájmy chráněné zákonem 
č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů 
(veterinární zákon), v platném znění, a zákonem č. 246/1992 Sb., na ochranu 
zvířat proti týrání, v platném znění. Krajská veterinární správa Státní veterinární 
správy pro Středočeský kraj nemá námitky k návrhu ÚP Jinočan a vyhodnocení 
vlivů návrhu ÚP Jinočan na udržitelný rozvoj území. 

––––––––––– 

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

069952/2017/KUSK 
ze dne 13. 7. 2017, 
Ing. Lucie Vrňatová 

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 Jinočan 

1. Odbor životního prostředí a zemědělství 
Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prost ředí a zemědělství, na 
základě jemu svěřených kompetencí podle jednotlivých složkových zákonů na 
úseku životního prostředí vydává následující: 
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Stanovisko dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve zně-
ní pozdějších předpisů (Mgr. B. Čížková) 
Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prost ředí a zemědělství (dále 
jen Krajský úřad), jako orgán ochrany přírody a krajiny příslušný podle § 77a 
odst. 4 písm. x) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 114/1992 Sb.) sděluje, že z hlediska zá-
jmů sledovaných na úseku ochrany přírody a krajiny (zejména zvláště chráněná 
území kategorie přírodní památka a přírodní rezervace, zvláště chráněné druhy 
rostlin a živočichů, nadregionální a regionální ÚSES) nemá připomínky k před-
loženému návrhu ÚP Jinočan. 
Krajský úřad dále podle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. sděluje, že lze 
vyloučit významný vliv předložené koncepce samostatně i ve spojení s jinými 
koncepcemi nebo záměry na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost ja-
kékoliv evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti v gesci Krajského úřadu 
stanovené příslušnými vládními nařízeními. 
Nejbližší součástí soustavy Natura 2000 v gesci Krajského úřadu je evropsky 
významná lokalita Zákolanský potok (kód CZ0213016, vzdálenost p řibližně 
9,5 km), jejímž předmětem ochrany je rak kamenáč (Austropotamobius torren-
tium). Vzhledem k charakteru koncepce, její poloze vůči této EVL a povaze 
předmětu ochrany, není možno předpokládat žádné ovlivnění této ani jiné ev-
ropsky významné lokality nebo ptačí oblasti. 
Stanovisko dle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF, ve znění pozdějších 
předpisů (Ing. M. Hájková) 
Orgán ochrany ZPF příslušný dle § 17a zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně 
ZPF, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona) na základě ustanovení § 5 
odst. 2 zákona souhlasí s nezemědělským využitím následujících ploch uvede-
ných v dokumentaci „Odůvodnění ÚP Jinočan“ z května 2017: 
P1, P2, P3, Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, Z6, Z7, Z8, Z9, Z10, Z11  – plochy smíšené 
obytné bydlení venkovské 
Z12, Z13 – plochy občanského vybavení – veřejná infrastruktura 
Z14, Z15, Z16, Z17, Z18, Z19, Z20  – plochy výroby a skladování 
Z21 – plochy technické infrastruktury 
Z22, Z23, Z24, Z25, Z26, Z27  – plochy dopravní infrastruktury 
V tabulce „Přehled lokalit záborů zemědělské půdy“ jsou vymezené plochy 
PV.P1, PV.P2, PV.Z1, PV.Z4 a PV.Z12  – ale ve výkresu OD3 – zábory půd-
ního fondu takto označené zábory nejsou. Orgán ochrany ZPF se k těmto loka-
litám vyjádří po upřesnění dokumentace. 
V tabulce nejsou vyhodnoceny zábory pro plochy veřejných prostranství, 
označené ve výkresu OD3 K2.1b, K2.1a, K2.2, K2.3a . Jedná se o rozsáhlé zá-
bory velmi kvalitní zemědělské půdy zařazené většinou do I. třídy ochrany, kte-
ré lze v souladu s § 4 odst. 3 zákona odejmout ze ZPF pouze v p řípadech, kdy 
jiný veřejný zájem výrazně převažuje nad veřejným zájmem ochrany ZPF. Tato 

 
 
Vzato na vědomí. 
 
 
 
 
 
 
 
Vzato na vědomí. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vzato na vědomí. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vzato na vědomí. 
Pořizovatel požádal dne 4. 6. 2018 orgán ochrany 
ZPF, Krajský úřad Středočeského kraje, o doplnění 
koordinovaného stanoviska Krajského úřadu Středo-
českého kraje, čj. 069952/2017/KUSK ze dne 13. 7. 
2017 – viz poř. č. 4a tohoto vyhodnocení, které bylo 
akceptováno a orgán ochrany ZPF vydal ve věci 
vyhodnocení záborů ploch PV.P1, PV.P2, PV.Z1, 
PV.Z4, PV.Z12, K2.1b, K2.1a, K2.2 a K2.3a doplňu-
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převaha veřejného zájmu nebyla prokázána. 
Stanovisko dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní pro-
středí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů 
na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (Ing. L. Vrňatová) 
Orgán posuzování vlivů na životní prostředí příslušný podle ust. § 10i a § 22 
písm. e) 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 vydá stanovisko k posouzení vlivů 
provádění ÚP Jinočan na životní prostředí samostatně v souladu s ustano-
vením § 10g cit. zákona ve lhůtě 30 dnů od obdržení podkladů v souladu 
s ust. § 50 odst. 5 stavebního zákona. 
Orgán posuzování vlivů na životní prostředí upozorňuje, že dle § 61 odst. 2 
stavebního zákona nelze RP nahradit územní rozhodnutí pro záměr, který 
podléhá posuzování vlivů na životní prostředí podle zvláštního právního předpi-
su. Po novele zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, 
platné od 1. 4. 2015 jsou p ředmětem posuzování též „Záměry rozvoje měst 
s rozlohou nad 5 ha“ (bod 10.6 kategorie II přílohy č. 1 cit. zákona), pokud se 
tak stanoví ve zjišťovacím řízení, tj. i větší plochy určené pro bydlení – obytné 
soubory. 
Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zeměděl-
ství, na základě jemu svěřených kompetencí podle jednotlivých složkových zá-
konů na úseku životního prostředí: 
zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů, zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění 
pozdějších předpisů, a zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií 
způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými 
směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích (zákon o pre-
venci závažných havárií), ve znění pozdějších předpisů, nemá připomínky 
k návrhu ÚP Jinočan. 

jící stanovisko čj. 069771/2018/KUSK ze dne 2. 7. 
2018 – viz poř. č. 4b tohoto vyhodnocení, u kterého 
jsou uvedeny také závěry pořizovatele. 
 
Vzato na vědomí.  
Stanovisko k posouzení vlivů provádění ÚP Jinočan 
na životní prostředí je uvedeno pod poř. č. 5b toho-
to vyhodnocení. 
 
 
 
Vzato na vědomí. 
Pořizovatel bude postupovat ve věci RP podle závě-
rů stanoviska k posouzení vlivů provádění ÚP Jino-
čan na životní prostředí, jak je uvedeno pod poř. 
č. 5b tohoto vyhodnocení. 
 
 
 
 
 
 
Vzato na vědomí. 

2. Odbor dopravy (H. Lacková) 
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 připomínky. 

––––––––––– 
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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 Jinočan. S novým 
stavebním zákonem byla přijata novela zákona č. 20/1987 Sb., o státní památ-
kové péči, ve znění pozdějších předpisů, kde je v § 26 odst. 2c), § 28 odst. 2c) 
a § 29 odst. 2c) dána příslušnost správního orgánu státní památkové péče jako 
dotčeného orgánu příslušného k uplatnění stanoviska k ÚPD obci s rozšířenou 
působností. 

Vzato na vědomí. 
Stanovisko příslušného orgánu státní památkové 
péče, Městského úřadu Černošice, odboru školství, 
kultury a cestovního ruchu, oddělení památkové pé-
če, je uvedeno pod poř. č. 7 tohoto vyhodnocení. 

4b Krajský úřad Středočeského kraje, 
odbor životního prostředí 
a zemědělství, 
Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 

069771/2018/KUSK 
ze dne 2. 7. 2018, 
Ing. Lucie Vrňatová 

Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako 
věcně a místně příslušný správní orgán, uplatňuje u pořizovatele podle ustanove-
ní § 50 odst. 2, v souladu s ust. § 4 odst. 2 písm. b) stavebního zákona toto 

STANOVISKO 
k návrhu ÚP Jinočan 

dle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF, ve znění pozdějších předpisů, 
doplnění koordinovaného stanoviska 

čj. 069952/2017/KUSK ze dne 13. 7. 2017.  
Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prost ředí a zemědělství ob-
držel dne 4. 6. 2018 od Obecního ú řadu Jinočany žádost o doplnění koordinova-
ného stanoviska čj. 069952/2017/KUSK ze dne 13. 7. 2017 k návrhu ÚP Jino-
čan z hlediska zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen zákon). 
Orgán ochrany ZPF na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona uvedl v rámci 
svého stanoviska následující: 
V tabulce „Přehled lokalit záborů zemědělské půdy“ jsou vymezené plochy 
PV.P1, PV.P2, PV.Z1, PV.Z4 a PV.Z12 – ale ve výkresu OD3 – zábory p ůdního 
fondu takto označené zábory nejsou. Orgán ochrany ZPF se k těmto lokalitám 
vyjádří po upřesnění dokumentace. 
V tabulce nejsou vyhodnoceny zábory pro plochy ve řejných prostranství, ozna-
čené ve výkresu OD3 K2.1b, K2.1a, K2.2, K2.3a. Jedná se o rozsáhlé zábory 
velmi kvalitní zemědělské půdy zařazené většinou do I. třídy ochrany, které lze 
v souladu s § 4 odst. 3 zákona odejmout ze ZPF pouze v p řípadech, kdy jiný ve-
řejný zájem výrazně převažuje nad veřejným zájmem ochrany ZPF. Tato převa-
ha veřejného zájmu nebyla prokázána. 
Obecní úřad Jinočany dopracoval textovou a grafickou část odůvodnění 
návrhu ÚP tak, aby byly odstraněny nepřesnosti a rozdíly mezi textovou a gra-
fickou částí odůvodnění. Spolu s žádostí byly předloženy následující přílohy: 
– upravená kapitola OD.D „Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhova-

ného řešení na ZPF a PUPFL“ 
– výkres č. OD3 „Zábory půdního fondu“ 
Na základě výše uvedeného Krajský úřad vydává následující: 
Stanovisko dle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF, ve znění pozdějších 

Pořizovatel požádal dopisem čj. 2018/078/Vi ze dne 
1. 6. 2018 orgán ochrany ZPF, Krajský ú řad Stře-
dočeského kraje, o doplnění koordinovaného stano-
viska čj. 069952/2017/KUSK ze dne 13. 7. 2017 
Krajského úřadu Středočeského kraje, ředitelky 
krajského úřadu, v působnosti orgánu ochrany 
ZPF, a v příloze žádosti přiložil upravenou kapitolu 
OD.D „Vyhodnocení předpokládaných důsledků 
navrhovaného řešení na ZPF a PUPFL“ textové 
části odůvodnění návrhu ÚP Jinočan a výkres 
č. OD3 „Zábory půdního fondu“ grafické části 
odůvodnění návrhu ÚP Jinočan z 04/2017. Závěry 
pořizovatele směřují k úpravě návrhu ÚP tak, aby 
byl v souladu s doplňujícím stanoviskem orgánu 
ochrany ZPF, resp. s přílohami žádosti pořizovatele 
o doplnění stanoviska orgánu ochrany ZPF. 
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předpisů (Ing. M. Hájková) 
Orgán ochrany ZPF příslušný dle §17a zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně 
ZPF, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona) posoudil žádost Obecního 
úřadu Jinočany o doplnění koordinovaného stanoviska čj. 069952/2017/KUSK 
ze dne 13. 7. 2017, jejíž součástí je upravená část dokumentace k návrhu ÚP tý-
kající se ZPF. Na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona souhlasí s nezeměděl-
ským využitím lokalit uvedených v tabulce „Přehled lokalit záborů zemědělské 
půdy“: 
K2.1b – výměra 0,66 ha 
K2.2 – výměra 1,82 ha 
K2.3a – výměra 1,23 ha 
Lokality jsou určeny jako plochy změn v krajině – veřejná zeleň, doplňující zá-
stavbu, případně sloužící jako zeleň izolační. 
Orgán ochrany ZPF souhlasí s nezemědělským využitím lokalit 
P1 – výměra 1,01 ha – plochy smíšené obytné, veřejné prostranství 
P2 – výměra 0,7 ha – plochy smíšené obytné, veřejné prostranství – veřejná ze-
leň 
Z1 – výměra 2,35 ha – plochy smíšené obytné, veřejné prostranství 
Z4 – výměra 2,43 ha – plochy smíšené obytné, veřejné prostranství, veřejné pro-
stranství – veřejná zeleň, plochy občanského vybavení 
Z12 – výměra 1,12 ha – plochy smíšené obytné – ve řejné prostranství 
Zábory pod označením PV.P1 a PV.P2 byly zařazeny do ploch P1 a P2. Plo-
chy veřejných prostranství pod označením PV.Z1, PV.Z4 a PV.Z12 byly zařa-
zeny do zastavitelných ploch Z1, Z4 a Z12 . 
 
 
 
 
 
 
 
 
Orgán ochrany ZPF nesouhlasí se zařazením lokality K2.1a o výměře 3,2 ha 
pro plochu veřejné zeleně do ÚP Jinočan. Orgán ochrany ZPF neshledal v tomto 
případě nezbytnost odnětí této velké výměry nejkvalitnější zemědělské půdy za-
řazené dle BPEJ do I. třídy ochrany pro daný účel. Při posuzování návrhu ÚP 
jako celku, orgán ochrany ZPF dospěl k závěru, že v návrhu ÚP je dostatečné 
množství ploch pro funkci veřejné zeleně. 
Ostatní stanoviska vydaná koordinovaně pod čj. 069952/2017/KUSK ze dne 
13. 7. 2017 zůstávají nadále v platnosti. 

 
Vzato na vědomí. 
Odstavec OD.D.1.1.2 „Přehled lokalit záborů ze-
mědělské půdy“ kapitoly OD.D „VYHODNOCENÍ 
PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHO-
VANÉHO ŘEŠENÍ NA ZPF A PUPFL“ textové čás-
ti odůvodnění návrhu ÚP bude upraven takto – viz 
Pokyny (bod SJ*6): 
1. Zábory ZPF pod označením PV.P1 a PV.P2, kte-

ré nebyly vymezené ve výkresu OD3 „Zábory 
půdního fondu“ (dále jen „výkres ZPF“), budou 
zařazeny do záborů ploch přestavby P1 a P2, 
tzn., že k záboru P1 bude doplněna plocha veřej-
ného prostranství PV (dříve zábor PV.P1) a k zá-
boru P2 bude doplněna plocha veřejného pro-
stranství – veřejné zeleně PZ (dříve zábor 
PV.P2). 

2. Zábory ZPF pod označením PV.Z1, PV.Z4 
a PV.Z12, které nebyly vymezené ve výkresu ZPF, 
budou zařazeny do záborů ZPF zastavitelných 
ploch Z1, Z4 a Z12, tzn., že k záboru Z1 bude do-
plněna plocha veřejného prostranství PV (dříve 
zábor PV.Z1), do výměry záboru Z4 bude započ-
tena výměra plochy veřejného prostranství PV 
(dříve zábor PV.Z4) a k záboru Z12 bude dopl-
něna plocha veřejného prostranství PV (dříve zá-
bor PV.Z12). 

3. Vyhodnocení záborů ZPF bude doplněno o zábo-
ry ZPF, které byly vymezené ve výkresu ZPF jako 
zábory pro změny v krajině K2.1b, K2.2 a K2.3a, 
vymezené návrhem ÚP jako plochy veřejných 
prostranství – veřejné zeleně (PZ). 

Akceptováno. 
Plocha změny v krajině K2.1a, vymezená návrhem 
ÚP jako plocha veřejného prostranství – veřejné 
zeleně (PZ), bude z návrhu ÚP vypuštěna – viz Po-
kyny (bod SJ*7). 
 
Vzato na vědomí. 
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5a Krajský úřad Středočeského kraje, 
odbor životního prostředí 
a zemědělství, 
Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 

104599/2017/KUSK 
ze dne 23. 8. 2017, 
Ing. Lucie Vrňatová 

Návrh ÚP Jinočan – prodloužení lhůty pro uplatnění stanoviska podle § 50 
odst. 5 stavebního zákona 
Dne 3. 8. 2017 Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prost ředí 
a zemědělství, obdržel v souladu s ustanovením § 50 odst. 5 stavebního zákona 
podklady pro vydání stanoviska k vyhodnocení vliv ů ÚP Jinočan na životní pro-
středí (dále jen stanoviska 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. e) zákona Vám předkládá následující závažné důvody 
pro prodloužení lhůty k uplatnění stanoviska SEA podle 50 odst. 5 stavebního 
zákona o 30 dnů, tj. do 2. 10. 2017: 
– prostudování stanovisek a připomínek uplatněných ke společnému jednání, 
– prostudování návrhu ÚP a vyhodnocení SEA s ohledem na uplatn ěná stano-

viska a připomínky. 
Příslušný úřad vydá stanovisko k posouzení vlivů provádění ÚP na životní pro-
středí podle 10g zákona do 2. 10. 2017, v souladu s ust. 50 odst. 5 stavebního 
zákona. 
Zároveň Vás žádá o vyrozumění, zda tento postup akceptujete (lze zaslat na 
e-mail: vrnatova@kr-s.cz, krizova@kr-s.cz). 

Pořizovatel postup orgánu posuzování vlivů na ži-
votní prostředí akceptoval, a toto mu sdělil pro-
střednictvím výkonného pořizovatele e-mailem dne 
4. 9. 2017. 

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

097696/2017/KUSK 
ze dne 26. 9. 2017, 
Bc. Hana Křížová 

Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, 
jako příslušný úřad podle ust. § 20 písm. b) a § 22 písm. e) 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 v souladu s § 10g cit. zákona, z hlediska p řijatelnosti vlivů na životní 
prostředí a veřejné zdraví, na základě předloženého návrhu ÚP včetně vyhodno-
cení vlivů na životní prostředí (SEA) a vyjádření k němu uplatněných, vydává 

souhlasné stanovisko 
k posouzení vlivů provádění 

ÚP Jinočan 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. 
Pro fázi vydání a uplatňování ÚP Jinočan se stanovují následující požadavky: 
 Nová výstavba v obytných plochách bude realizována pouze v p řípadě dosta-

tečné kapacity a funkčnosti ČOV. 
 Výstavba v plochách Z8, Z9, Z10, Z11a, Z11b a Z13 bude realizována až po 

výstavbě obchvatu Jinočan v navrženém koridoru DZ-K. 
 Plochy Z8, Z9, Z10, Z11a, Z11b a Z13 budou napojeny na vybudovaný ob-

 
 
 
 
 
 
 
Vzato na vědomí. 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
Požadavky orgánu posuzování vlivů na životní pro-
středí, Krajského úřadu Středočeského kraje, odbo-
ru životního prostředí a zemědělství, pro fázi vydání 
a uplatňování ÚP Jinočan, uvedené v souhlasném 
stanovisku k posouzení vlivů provádění ÚP Jinočan 
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chvat mimo průtah obcí Jinočany. 
 Výstavba na ploše Z20 bude realizována po výstavbě komunikací na plochách 

Z24, Z25 a Z26. Plocha Z20 bude na tyto komunikace dopravn ě napojena. 
 Výstavba na ploše Z2, Z7, Z15, Z16, Z17 bude realizována po výstavb ě ko-

munikací na ploše Z25 a Z26. Plochy Z2, Z7, Z15, Z16, Z17 budou na tyto 
komunikace dopravně napojeny. 

 Výstavba na ploše Z18 bude realizována po výstavbě komunikace na ploše 
Z26. Plocha Z18 bude na plochu Z26 dopravn ě napojena. 

 Výstavba na ploše Z19 bude realizována po výstavbě komunikace na ploše 
Z23. Plocha Z19 bude na plochu Z23 dopravn ě napojena. 

Zároveň Krajský úřad upozorňuje na ustanovení § 10g odst. 4 zákona č. 100/ 
/2001 Sb., podle kterého bez stanoviska ke koncepci nemůže být koncepce 
schválena. Dále je schvalující orgán povinen zohlednit požadavky a podmínky 
vyplývající ze stanoviska ke koncepci, pop řípadě pokud toto stanovisko poža-
davky a podmínky obsahuje a do koncepce nejsou zahrnuty nebo jsou zahrnuty 
jen z části, je schvalující orgán povinen svůj postup odůvodnit. Schválenou kon-
cepci je povinen zveřejnit. Dále je schvalující orgán povinen zajistit sledování 
a rozbor vlivů schválené koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví v soula-
du s § 10h cit. zákona. 
Toto stanovisko není závazným stanoviskem ani rozhodnutím vydaným ve 
správním řízení a nelze se proti němu odvolat. 

na životní prostředí, budou zapracovány do textové 
části návrhu ÚP – viz Pokyny (bod SJ*8). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vzato na vědomí. 
Upozornění krajského úřadu jako orgánu posuzo-
vání vlivů na životní prostředí bude respektováno 
při vydání ÚP Jinočan. 

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

Oznámení o místě a době konání společného jednání o návrhu ÚP Jinočan podle § 50 odst. 2 stavebního zákona 
bylo doručeno dne 2. června 2017 (doručenka uložena u pořizovatele). 

Stanovisko nebylo ve stanovené lhůtě do 20. července 2017, ani po ní, uplatněno. 

7 Městský úřad Černošice, 
odbor školství, kultury a cestovního 
ruchu, 
oddělení památkové péče, 
Podskalská 1290/19, 120 00 Praha 2  

MUCE 
35470/2017/OSKCR/SF 
ze dne 26. 6. 2017, 
Mgr. Štefan Fábry 

Městský úřad Černošice, jako orgán státní památkové péče v přenesené pů-
sobnosti věcně příslušný podle ustanovení § 29 odst. 2 písm. e) zákona č. 20/ 
/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, a místně pří-
slušný podle zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pov ěřeným obecním 
úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, na základě oznámení ze dne 
1. 6. 2017, o návrhu ÚP Jinočan sděluje, že z hlediska státní památkové péče je 
návrh ÚP Jinočan, akceptovatelný. 

—————— 

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

MUCE 44124/2017 OŽP/Rad 
ze dne 19. 7. 2017, 
Ing. Nela Radová 

Vodoprávní úřad (zákon č. 254/2001 Sb., vodní zákon, ve znění pozdějších 
předpisů): 
Vodoprávní úřad požaduje, aby ve výroku a v odůvodnění tohoto navrhova-
ného ÚP byla více rozpracována koncepce hospodaření se srážkovými vodami. 
Je třeba posoudit reálné hydrogeologické podmínky zastavěného území a zasta-
vitelných ploch s ohledem na stávající a budoucí zastavěnost území. Na základě 
tohoto posouzení stanovit vhodnou koncepci hospoda ření se srážkovými voda-
mi, včetně případného vymezení potřebných ploch a koridorů v územní a stano-

 
 
Akceptováno. 
Koncepce hospodaření se srážkovými vodami bude 
v článku 36 „Vodní hospodářství“ textové části ná-
vrhu ÚP zpracována podrobněji s popisem řešení 
této problematiky v textové části odůvodnění návr-
hu ÚP – viz Pokyny (bod SJ*9). 
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vení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití. 
Vodoprávní úřad požaduje, aby ve výroku kap. N3 až N8 v podkapitole Poža-
davky na řešení technické infrastruktury bylo ve druhé větě doplněno: „hospo-
daření se srážkovými vodami.“. 
 
 
 
 
Vodoprávní úřad upozorňuje na nesrovnalosti ve výroku v kap. G. Vymezení 
veřejně prospěšných staveb ohledně označení VPS a VPO „WR1“. 

Vyřizuje: Stehlíková 

 
Akceptováno. 
Zadání RP RP-2, RP-4, RP-5, RP-6, RP-9 a RP-11 
uvedené v kapitolách N3 až N8 textové části návrhu 
ÚP bude vždy v subkapitole „Požadavky na řešení 
technické infrastruktury:“ doplněno o požadavek 
„hospodaření se srážkovými vodami“ – viz Pokyny 
(bod SJ*10). 
Akceptováno. 
Rozpor ve vymezení WR1 „Plocha pro rybník“ jako 
VPS dopravní infrastruktury, a zároveň WR1 „Pro-
tihlukový val“ jako VPO v kapitole G „Vymezení 
veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných 
opatření, staveb…“ textové části návrhu ÚP bude 
odstraněn – viz Pokyny (bod SJ*11). 

Orgán ochrany přírody (zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, 
ve znění pozdějších předpisů): 
Orgán ochrany přírody má k návrhu ÚP Jinočan ke společnému jednání následují-
cí připomínky: 
1. OOP požaduje, aby v ploše smíšené obytné (S) byla minimální velikost nov ě 

oddělovaných stavebních pozemků RD v zastavěném i zastavitelném území 
u řadových RD min. 400 m2 u krajních a 300 m2 u středových RD z důvodu 
ochrany krajinného rázu. Příliš malé pozemky řadových RD vedou často 
k zahuštěné uniformní zástavbě, která je při okrajích obcí, tedy v návaznosti 
na volnou krajinu, výrazným pohledovým prvkem v krajin ě. Je požadováno 
mírné navýšení rozlohy těchto oddělovaných stavebních pozemků pro podpo-
ru menší zahuštěnosti RD a podpory většího množství zeleně. 

2. OOP nesouhlasí, aby byla plocha Z19 zahrnuta do ploch výroby a skla-
dování, a to z důvodu ochrany krajinného rázu jihovýchodní části k. ú. Jino-
čany a požaduje, aby byla plocha zařazena do plochy smíšené nezastavěného 
území (NS). V této okrajové části obce jsou soustředěny hodnotnější přírodní 
složky krajiny (tento fakt je uveden i v samotném návrhu ÚP), a zároveň jsou 
v této oblasti přítomny prvky ÚSES LBK 49 a plánované LBC 49. Ačkoliv na 
plochu Z19 severním směrem navazuje Pražský okruh, OOP považuje za dů-
ležité zachovat zde soustředěné významnější přírodní charakteristiky krajin-
ného rázu Jinočan. Ponechání pozemků dotčených plochou Z19 jako orná pů-
da podpoří estetické i ekologické funkce VKP – Jinočanský potok a jeho 
údolní nivy. 

3. OOP požaduje, aby do ploch veřejných prostranství (PV), ploch veřejné zele-
ně (PZ), ploch dopravní infrastruktury (DS) a ploch zemědělských (NZ) bylo 
doplněno do podmínek jejich prostorového uspořádání, že nové cesty (tj. cyk-

 
 
 
 
1. Neakceptováno dle výsledku dohadovacího jed-

nání – viz protokol z dohadovacího jednání pod 
poř. č. 8b tohoto vyhodnocení. 
Orgán ochrany přírody od požadavku upustil. 
 
 
 
 

2. Neakceptováno dle výsledku dohadovacího jed-
nání – viz protokol z dohadovacího jednání pod 
poř. č. 8b tohoto vyhodnocení. 
Orgán ochrany přírody od nesouhlasu upustil – 
zahrnutí plochy Z19 do plochy výroby a sklado-
vání bylo schváleno již změnou č. 2 ÚPnSÚ Jino-
čany. 
 
 
 
 

3. Akceptováno. 
Požadavek orgánu ochrany přírody bude doplněn 
do podmínek prostorového uspořádání ploch 



  

12 – Vyhodnocení společného jednání o návrhu ÚP Jinočan z 05/2017 a vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj území z 05/2017 

poř. 
číslo 

údaje o podateli stanoviska 
(připomínky) 

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

POŘIZOVATELE 

lostezky, pěší a smíšené stezky) budou ve volné krajině umisťovány a tech-
nicky řešeny tak, aby jejich realizací nebyly snižovány estetické a přírodní 
hodnoty krajinného rázu. Tento požadavek vychází z § 12 odst. 1 zákona 
č. 114/1992 Sb., kdy krajinný ráz je chráněn před jakoukoli činností snižující 
jeho estetickou a přírodní hodnotu a zásahy do krajinného rázu, zejména 
umisťování a povolování staveb, mohou být provád ěny pouze s ohledem na 
zachování VKP, zvláště chráněných území, kulturních dominant krajiny, har-
monické měřítko a vztahy v krajině. 
Nové cesty by zároveň měly být navrhovány jako nezpevněné, tj. s vodopro-
pustným povrchem popř. zpevněné pouze za předpokladu, že bude zachováno 
vsakování srážkových vod v místě spadu. Takovýmto provedením nových 
cest nebude docházet k nežádoucímu odvádění dešťových vod z místa spadu, 
a tedy i ke snižování retenční schopnosti krajiny. 

Vyřizuje: Ing. Radová 

s rozdílným způsobem využití PV, PZ, DS a NZ 
kapitoly F „Stanovení podmínek pro využití ploch 
s rozdílným způsobem využití“ textové části ná-
vrhu ÚP – viz Pokyny (bod SJ*12). 

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: Ing. Machalická 

Vzato na vědomí. 
Stanovisko příslušného orgánu ochrany ovzduší, 
Krajského úřadu Středočeského kraje, odboru život-
ního prostředí a zemědělství, je uvedeno ve stanovis-
ku čj. 069952/2017/KUSK ze dne 13. 7. 2017 pod 
poř. č. 4a tohoto vyhodnocení. 

Orgán veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství (zákon č. 185/2001 
Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů): 
Orgán odpadového hospodářství nemá k návrhu ÚP Jinočan – společnému jed-
nání 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 Krajský 
úřad Středočeského kraje, který je též dle § 18 odst. 5 zákona dotčeným orgá-
nem v ostatních věcech souvisejících s ÚPD. 

Vyřizuje: Ing. Vyskočil 

Vzato na vědomí. 
Stanovisko příslušného orgánu ochrany ZPF, Kraj-
ského úřadu Středočeského kraje, odboru životního 
prostředí a zemědělství, je uvedeno ve stanoviscích 
čj. 069952/2017/KUSK ze dne 13. 7. 2017 
a čj. 069771/2018/KUSK ze dne 2. 7. 2018 pod po ř. 
č. 4a a 4b tohoto vyhodnocení . 

Orgán státní správy lesů (zákon č. 289/1995 Sb., o lesích, ve znění pozděj-
ších předpisů): 
Orgán státní správy lesů nemá k návrhu ÚP Jinočan ke společnému jednání při-
pomínky. 

Vyřizuje: Ing. Pacholíková 

—————— 
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poř. 
číslo 

údaje o podateli stanoviska 
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POŘIZOVATELE 

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

MUCE 13138/2018 OŽP/Rad 
ze dne 27. 2. 2018, 
Ing. Nela Radová 

Protokol z dohodovacího jednání ke stanovisku M ěÚ Černošice – odbor ži-
votního prostředí, čj.: MUCE 44124/2017 OŽP/Rad, a to konkrétně ke sta-
novisku orgánu ochrany přírody uplatněnému k návrhu ÚP Jinočany. 
Přítomni: 
Za obecní úřad: Miluše Čančíková – starostka 
Za pořizovatele: Ing. Ladislav Vich, Bc. Lukáš Vich 
Za projektanta: Ing. arch. Zuzana Foglarová 
Za MěÚ Černošice: Ing. Nela Radová, Mgr. Hana Haugvic – orgán ochrany p ří-
rody 
Začátek jednání: 10:00 hodin 
Podmínka č. 1) – dohoda k velikosti nově oddělovaných stavebních pozemků: 
Orgán ochrany přírody upouští od podmínky č. 1) – navýšení minimální veli-
kosti nově oddělovaných stavebních pozemků RD v zastavěném i zastavitelném 
území u řadových RD. 
Podmínka č. 2) – dohoda k lokalitě nazvané Z19: 
Orgán ochrany přírody upouští od podmínky č. 2) – zahrnutí plochy Z19 do 
plochy výroby a skladování, které již bylo schváleno zm ěnou č. 2 ÚPnSÚ Jino-
čany z roku 2006. 
Podmínka č. 3): – bude akceptována a doplněna do podmínek využití ploch 
s rozdílným způsobem využití. 

Závěry pořizovatele, vyplývající z výsledku doho-
dovacího jednání a uvedené v protokolu ze dne 
27. 2. 2018, jsou zapracovány do závěrů pořizova-
tele uvedených u stanoviska pod poř. č. 8a tohoto 
vyhodnocení. 

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

Oznámení o místě a době konání společného jednání o návrhu ÚP Jinočan podle § 50 odst. 2 stavebního zákona 
bylo doručeno dne 1. června 2017 (doručenka uložena u pořizovatele). 

Stanovisko nebylo ve stanovené lhůtě do 20. července 2017, ani po ní, uplatněno. 

10 Ministerstvo obrany, 
sekce ekonomická a majetková, 
odbor ochrany územních zájmů 
Praha, 
Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6  

95481/017-8201-OÚZ-PHA 
ze dne 29. 6. 2017, 
Jaroslav Janoušek 

Ministerstvo obrany ČR, sekce ekonomická a majetková Praha, posoudilo ná-
vrh ÚP Jinočan a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území na základě 
ustanovení § 6 odst. 1 písm. h) zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany 
České republiky, v platných zněních a resortních předpisů. 
Ministerstvo obrany – Česká republika 

souhlasí 
s předloženým „Návrhem ÚP Jinočan a vyhodnocením vlivů na udržitelný 

rozvoj území“. 
Katastrální území Jinočany se nachází v zájmovém území AČR dle stavebního 
zákona, § 175 (jev 103). Rozsah a průběh těchto zájmových území byl předán 
v rámci aktualizace dat pro ÚAP. Je nutno dodržet ustanovení § 175 stavebního 
zákona, viz příloha „Vyjmenované druhy staveb“. 
Příloha: 
Vyjmenované druhy staveb, pro které je k vydání územního rozhodnutí, staveb-
ního povolení, v souladu s ustanovením § 175 stavebního zákona vždy nutné 
souhlasné stanovisko SEM Praha. 

Vzato na vědomí. 
Pořizovatelem bylo zjištěno, že v textové a grafické 
části odůvodnění není komentován a vyznačen prů-
běh, rozsah a míra dotčení zájmového území Armá-
dy ČR (Ministerstva obrany ČR), jevu 103 (letecká 
stavba včetně ochranných pásem), proto bude tento 
limit využití území prověřen a doplněn do odůvodně-
ní návrhu ÚP – viz Pokyny (bod SJ*13). 
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11 Ministerstvo průmyslu a obchodu, 
odbor hornictví, 
Na Františku 1039/32, 
110 15 Praha 1 

MPO 36033/2017 
ze dne 6. 6. 2017, 
Ing. arch. Jan Košatka 

Z hlediska působnosti MPO ve věci využívání nerostného bohatství a těžby 
nerostných surovin neuplatňujeme podle ustanovení § 50 odst. 2 stavebního 
zákona a ustanovení § 15 odst. 2 horního zákona k výše uvedené ÚPD žádné 
připomínky, protože v k. ú. Jinočany se nenacházejí výhradní ložiska nerost-
ných surovin. S návrhem ÚP obce souhlasíme. 

—————— 

12 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 Jinočan podle § 50 odst. 2 stavebního zákona 
bylo doručeno dne 1. června 2017 (doručenka uložena u pořizovatele). 

Stanovisko nebylo ve stanovené lhůtě do 20. července 2017, ani po ní, uplatněno. 

13 Ministerstvo životního prostředí, 
odbor výkonu státní správy I, 
Kodaňská 1441/46, 101 00 Praha 10 

1541/500/17, 37635/ENV/17 
ze dne 29. 6. 2017, 
Mgr. Daniela Bauerová 

Jako dotčený orgán státní správy na úseku ochrany nerostného bohatství  ve 
smyslu § 15 zákona č. 44/1988 Sb., horní zákon, v platném zn ění, a § 13 zákona 
č. 62/1988 Sb., zákon o geologických pracích, v platném zn ění, sdělujeme: 
Poddolované území č. 2039 Nučice po staré těžbě železných rud je v koordi-
načním výkresu znázorněno, v textu je uvedeno stavební omezení v této ploše 
(nutnost báňského posudku a postup podle ČSN 730039 „Navrhování objektů na 
poddolovaném území“.). 
K návrhu ÚP Jinočan nemáme žádné připomínky. 

—————— 

14 Obvodní báňský úřad pro území 
Hlavního města Prahy a kraje 
Středočeského, 
Kozí 748/4, PO BOX 31, 
110 01 Praha 1 

SBS 18587/2017/OBÚ-02/1 
ze dne 8. 6. 2017, 
Ing. Štěpán Matula 

Obvodní báňský úřad pro území hlavního města Prahy a kraje Středočeského 
(dále jen „OBÚ”) k žádosti ze dne 1. 6. 2017 pod čj. SBS 18587/2017/OBÚ-02 
o vyjádření k návrhu ÚP Jinočan sděluje, že tento návrh se týká území, které je 
situováno mimo hranice stávajících dobývacích prostorů evidovaných u OBÚ 
a mimo hranice chráněných ložiskových území, a tudíž není dotčena ochrana 
výhradních ložisek. 
OBÚ nemá námitky k navrhovanému záměru. 

—————— 

15 Státní energetická inspekce, 
Územní inspektorát 
pro Hlavní město Prahu 
a Středočeský kraj, 
Gorazdova 1969/24, 120 00 Praha 2  

Oznámení o místě a době konání společného jednání o návrhu ÚP Jinočan podle § 50 odst. 2 stavebního zákona 
bylo doručeno dne 2. června 2017 (doručenka uložena u pořizovatele). 

Stanovisko nebylo ve stanovené lhůtě do 20. července 2017, ani po ní, uplatněno. 

16 Státní pozemkový úřad, 
Krajský pozemkový úřad pro 
Středočeský kraj a hlavní město Praha, 
pobočka Kladno, 
náměstí 17. listopadu 2840, 
272 01 Kladno 

SPU 323375/2017 
ze dne 12. 7. 2017, 
Olga Petriščáková 

Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, pobočka 
Kladno, ve smyslu zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozem-
kových úřadech, v platném znění, Vám oznamuje, že v současné době není za-
hájeno řízení o zpracování komplexních pozemkových úprav ve smyslu citova-
ného zákona v k. ú. obce Jinočany. 
Návrh ÚP obce Jinočany bezprostředně souvisí se záborem zemědělské půdy. 
Při pořizování ÚP je nutné zachovat zpřístupnění zemědělsky obhospodařova-
ných pozemků, zejména v lokalitách navazujících na zastavěnou část obce. 

Vzato na vědomí. 
Návrh ÚP vychází ze současně platného ÚPnSÚ Ji-
nočany, ve znění jeho změn. Požadavek na zacho-
vání přístupů na zemědělsky obhospodařované po-
zemky je pod podrobností ÚP. 
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17 Státní úřad pro jadernou 
bezpečnost, 
Senovážné náměstí 1589/9, 
110 15 Praha 1 

Oznámení o místě a době konání společného jednání o návrhu ÚP Jinočan podle § 50 odst. 2 stavebního zákona 
bylo doručeno dne 2. června 2017 (doručenka uložena u pořizovatele). 

Stanovisko nebylo ve stanovené lhůtě do 20. července 2017, ani po ní, uplatněno. 

 Stanovisko krajského úřadu jako nadřízeného orgánu (§ 50 odst. 7 stavebního zákona) – 18 
18a Krajský úřad Středočeského kraje, 

odbor územního plánování 
a stavebního řádu, 
oddělení územního řízení, 
Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 

038251/2018/KUSK 
ze dne 20. 3. 2018, 
Ing. Helena Kroupová 

Stanovisko k návrhu Územního plánu Jinočan 
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 Jinočan (dále jen „návrh 
ÚP“), podle § 50 odst. 7 stavebního zákona, kterou dne 27. 2. 2018 podal Obec-
ní úřad Jinočany, Náměstí 5. května 19, 252 25 Jinočany, ve spolupráci s firmou 
PRISVICH, s.r.o. (dále jen „pořizovatel“). Předložený návrh ÚP zpracoval Ing. 
arch. Petr Foglar a kol., autorizovaný architekt, číslo autorizace u České komory 
architektů ČKA 02667, který je oprávněnou osobou dle ustanovení § 158 odst. 1 
stavebního zákona. 
Krajský úřad posoudil podle ustanovení § 50 odst. 7 stavebního zákona návrh 
ÚP Jinočan z hlediska zajištění koordinace využívání území, zejména s ohledem 
na širší územní vztahy a z hlediska souladu s PÚR ČR a se ZÚR Stč. kraje a zjistil 
následující závady: 
 ÚP není v souladu s PÚR ČR, konkrétně je v rozporu s body 14a, 16, 19 a 20. 
Krajský úřad konstatuje, že obec má dostatek nevyužitých ploch pro bydlení 
z dosud platného ÚP (cca 74 %), které byly p řevážně vymezeny před více než 
10ti lety a za tu dobu bylo využito cca 25 % ploch. P řevzetí ploch Z10 a Z11 
(a, b) ze Změny č. 2 (která byla schválena v r. 2008) a které jsou situovány na 
nejkvalitnější zemědělské půdě a nevhodně vybíhají do krajiny bez návaznosti 
na obec samotnou, od které jsou navíc odděleny tělesem dráhy, jsou v rozporu 
s body 14a, 16, 19, 20 PÚR ČR, která v době vydáni Změny č. 2 neexistovala. 
Krajský úřad je toho názoru, že nelze odbýt tuto skutečnost pouze odkazem 
na chyby předešlého ÚP, neboť se projednává nový ÚP a i převzaté plochy je 
nutno projednat znovu a to i s ohledem na nové právní p ředpisy a ochranu neza-
stavěného území. 
Pokud by pořizovatel nemohl uplatnit § 102 stavebního zákona , krajský úřad 
požaduje řádné zdůvodnění se zaměřením na veřejný zájem a podmínit zastavě-
ní těchto ploch až po vyčerpání ostatních ploch pro bydlení . Podmínění vyu-
žití ploch realizací obchvatu Jinočan je časově neurčité a může nastat dříve, než 
bude vyčerpána kapacita ostatních, k zastavění vhodnějších ploch. 
Krajský úřad v předloženém materiálu shledal výše uvedené nedostatky, 
proto lze podle § 50 odst. 8 stavebního zákona zahájit řízení o ÚP až na základě 
potvrzení o odstranění nedostatků. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno částečně ve smyslu žádosti pořizova-
tele o potvrzení odstranění nedostatků podle § 50 
odst. 8 stavebního zákona. 
Návrh ÚP bude doplněn v kapitole O „STANOVE-
NÍ POŘADÍ ZMĚN V ÚZEMÍ (ETAPIZACE)“ tex-
tové části o stanovení podmínek pro 1. a 2 etapu 
pořadí provádění změn v území a grafická část ná-
vrhu ÚP bude doplněna o výkres „VÝKRES PO-
ŘADÍ ZMĚN V ÚZEMÍ (ETAPIZACE)“ – viz Po-
kyny (bod SJ*14). Těmito úpravami návrhu ÚP bu-
de zajištěn jeho soulad s čl. 14a, 16, 19 a 20 PÚR 
ČR ve znění Aktualizace č. 1. 
 
 
 
 
 
Potvrzení o odstranění nedostatků návrhu ÚP vy-
dal krajský úřad dne 29. 5. 2018 pod čj. 067074/ 
/2018/KUSK. 
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18b Krajský úřad Středočeského kraje, 
odbor územního plánování 
a stavebního řádu, 
oddělení územního řízení, 
Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 

067074/2018/KUSK 
ze dne 29. 5. 2018, 
Ing. Helena Kroupová 

Potvrzení o odstranění nedostatků návrhu ÚP Jinočan 
Krajský úřad Středočeského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, 
jako nadřízený správní orgán územního plánování pro obce  (dále jen „kraj-
ský úřad) podle § 178 správního řádu, příslušný podle § 5 odst. 2 stavebního zá-
kona obdržel žádost o potvrzení o odstranění nedostatků podle § 50 odst. 8 
stavebního zákona při pořizování ÚP Jinočan (dále jen „návrh ÚP“), podle § 50 
odst. 7 stavebního zákona, kterou dne 2. 5. 2018 podal Obecní ú řad Jinočany, 
Náměstí 5. Května 19, 252 25 Jinočany, ve spolupráci s firmou PRISVICH s.r.o. 
(dále jen „pořizovatel“). Předložený návrh ÚP zpracoval Ing. arch. Petr Foglar 
a kol., autorizovaný architekt, číslo autorizace u České komory architektů ČKA 02667, 
který je oprávněnou osobou dle ustanovení § 158 odst. 1 stavebního zákona. 
Krajský úřad posoudil podle ustanovení § 50 odst. 8 stavebního zákona návrh ÚP 
a konstatuje, že nedostatky uvedené ve stanovisku sp. zn. SZ 029065/2018/KUSK 
ÚSŘ/Kro, čj. 038251/2018/KUSK ze dne 20. 3. 2018 byly odstraněny takto: 
Pořizovatel zdůvodňuje převzetí veškerých ploch z dosud platného ÚP pot ře-
bou zachování právní jistoty a ochrany obce Jinočany před možnou nestabilitou 
ÚP Jinočan po jeho účinnosti a zbytečným vynakládáním veřejných finančních 
prostředků obce v případě žalob pro náhrady za změny v území podle § 102 sta-
vebního zákona, popř. dalších nespecifikovaných žalob, jejichž množinu nelze 
ustanovením § 102 v našem právním řádu považovanou za uzavřenou, a v čemž 
spatřuje pořizovatel také veřejný zájem a také tím, že dotčený orgán ochrany 
ZPF vyslovil s vymezením všech zastavitelných ploch souhlas. 
Zastavitelné plochy Z10 (část), Z11a a Z11b budou zařazeny do 2. etapy s ná-
sledujícími podmínkami: 
a) výstavba v zastavitelných plochách Z10 (část), Z11a, Z11b zařazených v 2. eta-

pě, je možná po využití 80 % výměry ploch příslušného způsobu využití, za-
hrnutých do 1. etapy. Využitím se rozumí, že na ploše se nachází alespoň jed-
na stavba, pro kterou je plocha určena; rozsah využité plochy je dán rozsahem 
oplocení v rámci vymezených zastavitelných ploch; 

b) před zahájením nové výstavby v obytných plochách prokázat dostate čnou ka-
pacitu a funkčnost obecní ČOV; 

c) výstavbu v zastavitelných plochách Z8, Z9, Z10 (jen v části pro bydlení), 
Z11a, Z11b a Z13 realizovat až po výstavbě obchvatu Jinočan v navrženém 
koridoru DZ-K; 

d) zastavitelné plochy Z8, Z9, Z10 (jen v části pro bydlení), Z11a, Z11b a Z13 
napojit na vybudovaný obchvat mimo průtah obcí Jinočany; 

e) výstavbu na zastavitelné ploše Z20 realizovat po výstavbě pozemních komu-
nikací na zastavitelných plochách Z24, Z25 a Z26 a zastavitelnou plochu Z20 
na tyto pozemní komunikace dopravně napojit; 

f) výstavbu na ploše Z2, Z7, Z15, Z16, Z17 realizovat po výstavb ě pozemních 
komunikací na zastavitelných plochách Z25 a Z26 a zastavitelné plochy Z2, 
Z7, Z15. Z16, Z17 na tyto pozemní komunikace dopravně napojit; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vzato na vědomí a akceptováno v souladu se žá-
dostí pořizovatele čj. 2018/066/Vi ze dne 2. května 
2018 o potvrzení odstranění nedostatků podle § 50 
odst. 8 stavebního zákona s návrhem přijetí opat-
ření k zajištění souladu s čl. 14a, 16, 19 a 20 PÚR 
ČR ve znění Aktualizace č. 1 a to 
1. V souladu s požadavkem krajského úřadu na 

podmínění zastavění zastavitelných ploch Z11a 
a Z11b až po vyčerpání ostatních ploch pro byd-
lení bude stanovena etapizace a zastavitelné plo-
chy Z10 (část – pouze plocha pro bydlení), Z11a 
a Z11b budou zařazeny do 2. etapy – viz Pokyny 
(bod SJ*15). 

2. Podmínkami 2. etapy stanoveného pořadí prová-
dění změn v území (etapizace) návrhu ÚP budou 
– viz Pokyny (bod SJ*16): 

a) výstavba v zastavitelných plochách … Z10 (část 
pro bydlení), Z11a, Z11b … (výčet dalších zasta-
vitelných ploch pro bydlení bude upřesněn) zařa-
zených v 2. etapě, bude možná po využití 80 % 
výměry ploch příslušného způsobu využití, zahr-
nutých do 1. etapy. Využitím se rozumí, že na plo-
še se nachází alespoň jedna stavba, pro kterou je 
plocha určena; rozsah využité plochy bude dán 
rozsahem oplocení v rámci vymezených zastavi-
telných ploch; 

b) před zahájením nové výstavby v obytných plo-
chách bude prokázána dostatečná kapacita 
a funkčnost obecní ČOV; 

c) výstavba v zastavitelných plochách Z8, Z9, Z10 
(jen v části pro bydlení), Z11a, Z11b a  Z13 bude 
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g) výstavbu na zastavitelné ploše Z18 realizovat po výstavbě pozemní komuni-
kace na zastavitelné ploše Z26 a zastavitelnou plochu Z18 na tuto pozemní 
komunikaci dopravně napojit; 

h) výstavbu na zastavitelné ploše Z19 realizovat po výstavbě pozemní komuni-
kace na zastavitelné ploše Z23 a zastavitelnou plochu Z19 na tuto pozemní 
komunikaci dopravně napojit. 

a proto lze postupovat v dalším řízení o ÚP. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Krajský úřad upozorňuje pořizovatele na povinnosti následující po vydání ÚP: 
– ÚP včetně dokladů o jejím pořízení uložit u obce, pro kterou byl po řízen. 
– Po nabytí účinnosti jej opatřit záznamem o účinnosti dle § 55 odst. 5 stavební-

ho zákona a poskytnout příslušnému stavebnímu úřadu, úřadu územního plá-
nování a krajskému úřadu, jemuž se uvedená dokumentace poskytuje rovněž 
v elektronické verzi ve strojově čitelném formátu. 

– Zveřejnit způsobem umožňujícím dálkový přístup a údaje o místech, kde je 
možné do této ÚPD a do její dokladové dokumentace nahlížet; toto oznámit 
dotčeným orgánům neuvedeným v odstavci 1 § 165 stavebního zákona, jed-
notlivě. 

– Pro účely vyhodnocení územně plánovací činnosti zaslat vyplněný registrační 
list (příloha č. 16 vyhlášky č. 500/2006 Sb.) nadřízenému orgánu územního 
plánování. 

realizována až po výstavbě obchvatu Jinočan 
v navrženém koridoru DZ-K; 

d) zastavitelné plochy Z8, Z9, Z10 (jen v části pro 
bydlení), Z11a, Z11b a Z13 budou napojeny na 
vybudovaný obchvat mimo průtah obcí Jinočany; 

e) výstavba na zastavitelné ploše Z20 bude realizo-
vána po výstavbě pozemních komunikací na za-
stavitelných plochách Z24, Z25 a Z26 a zastavi-
telnou plochu Z20 na tyto pozemní komunikace 
dopravně napojit; 

f) výstavba na plochách Z2, Z7, Z15, Z16, Z17 bude 
realizována po výstavbě pozemních komunikací 
na zastavitelných plochách Z25 a Z26 a zastavi-
telné plochy Z2, Z7, Z15, Z16, Z17 budou na tyto 
pozemní komunikace dopravně napojené; 

g) výstavba na zastavitelné ploše Z18 bude realizo-
vána po výstavbě pozemní komunikace na zasta-
vitelné ploše Z26 a zastavitelná plocha Z18 bude 
na tuto pozemní komunikaci dopravně napojená; 

h) výstavba na zastavitelné ploše Z19 bude realizo-
vána po výstavbě pozemní komunikace na zasta-
vitelné ploše Z23 a zastavitelná plocha Z19 bude 
na tuto pozemní komunikaci dopravně napojená. 

Vzato na vědomí. 
Krajský úřad upozorňuje pořizovatele na úkony, 
které je povinen provést dle stavebního zákona. 

 Připomínky obce, pro kterou se územní plán pořizuje (§ 50 odst. 2 a 3 stavebního zákona) – 19 
19 Obec Jinočany, 

Náměstí 5. května 19, 
252 25 Jinočany 

Oznámení o místě a době konání společného jednání o návrhu ÚP Jinočan podle § 50 odst. 2 stavebního zákona 
bylo doručeno dne 2. června 2017 (doručenka uložena u pořizovatele). 

Připomínka nebyla ve stanovené lhůtě do 20. července 2017, ani po ní, uplatněna. 
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 Připomínky sousedních obcí (§ 50 odst. 2 stavebního zákona) – 20 až 27 
20 Hlavní město Praha, 

Mariánské náměstí 2/2, 
110 01 Praha 1 

Oznámení o místě a době konání společného jednání o návrhu ÚP Jinočan podle § 50 odst. 2 stavebního zákona 
bylo doručeno dne 1. června 2017 (doručenka uložena u pořizovatele). 

Připomínka nebyla ve stanovené lhůtě do 20. července 2017, ani po ní, uplatněna. 

21 Město Rudná, 
Masarykova 94, 
252 19 Rudná 

Oznámení o místě a době konání společného jednání o návrhu ÚP Jinočan podle § 50 odst. 2 stavebního zákona 
bylo doručeno dne 2. června 2017 (doručenka uložena u pořizovatele). 

Připomínka nebyla ve stanovené lhůtě do 20. července 2017, ani po ní, uplatněna. 

22 Městská část Praha 13, 
Sluneční náměstí 2580/13, 
158 00 Praha 5 

Oznámení o místě a době konání společného jednání o návrhu ÚP Jinočan podle § 50 odst. 2 stavebního zákona 
bylo doručeno dne 2. června 2017 (doručenka uložena u pořizovatele). 

Připomínka nebyla ve stanovené lhůtě do 20. července 2017, ani po ní, uplatněna. 

23 Městská část Praha-Řeporyje, 
Nad Náměstím 84, 
155 00 Praha 5 

Oznámení o místě a době konání společného jednání o návrhu ÚP Jinočan podle § 50 odst. 2 stavebního zákona 
bylo doručeno dne 5. června 2017 (doručenka uložena u pořizovatele). 

Připomínka nebyla ve stanovené lhůtě do 20. července 2017, ani po ní, uplatněna. 

24 Obec Dobříč, 
Dobříč 10, 
252 25 Dobříč 

Oznámení o místě a době konání společného jednání o návrhu ÚP Jinočan podle § 50 odst. 2 stavebního zákona 
bylo doručeno dne 2. června 2017 (doručenka uložena u pořizovatele). 

Připomínka nebyla ve stanovené lhůtě do 20. července 2017, ani po ní, uplatněna. 

25 Obec Chrášťany, 
Plzeňská 28, 
252 19 Chrášťany 

Oznámení o místě a době konání společného jednání o návrhu ÚP Jinočan podle § 50 odst. 2 stavebního zákona 
bylo doručeno dne 2. června 2017 (doručenka uložena u pořizovatele). 

Připomínka nebyla ve stanovené lhůtě do 20. července 2017, ani po ní, uplatněna. 

26 Obec Nučice, 
Kubrova 31, 
252 16 Nučice 

Oznámení o místě a době konání společného jednání o návrhu ÚP Jinočan podle § 50 odst. 2 stavebního zákona 
bylo doručeno dne 5. června 2017 (doručenka uložena u pořizovatele). 

Připomínka nebyla ve stanovené lhůtě do 20. července 2017, ani po ní, uplatněna. 

27 Obec Zbuzany, 
Na Návsi 1, 
252 25 Zbuzany 

Oznámení o místě a době konání společného jednání o návrhu ÚP Jinočan podle § 50 odst. 2 stavebního zákona 
bylo doručeno dne 2. června 2017 (doručenka uložena u pořizovatele). 

Připomínka nebyla ve stanovené lhůtě do 20. července 2017, ani po ní, uplatněna. 

 Připomínky právnických a fyzických osob (§ 50 odst. 3 stavebního zákona) – 28 až 35 

28a BEMETT nemovitostní uzavřený 
investiční fond, a.s., 
IČO 24181790, 
Jeremiášova 2722/2b, 155 00 Praha 5 

ze dne 20. 7. 2017; 
zapsáno dne 20. 7. 2017 
pod čj. 2634/17 

Jinočany – připomínky k návrhu ÚP Jinočan 
naše společnost se dlouhodobé zajímá o pozemky, které jsou v návrhu ÚP ozna-
čeny lokalitami Z5 a Z6. Zástavba těchto pozemků je prověřována zastavovací 
studií, která bude podkladem pro zpracování RP. K návrhu ÚP uplat ňujeme tyto 
připomínky: 
Zastavitelná plocha mezi páteřní komunikací zakreslené v KN (a dle stávajícího 
ÚP) a vodním tokem je velmi úzká a neumožňuje efektivní využití této plochy 
k zástavbě. Pro tuto část plochy navrhujeme úpravu regulativů pro řadové RD 
v ploše Z6 takto: plocha pozemku krajní dům 280 m2, středový dům: 190 m2. 

Připomínka částečně akceptována. 
V zastavitelné ploše Z6 nedojde ke změně výměry 
stavebních pozemků. Dle článku 49 bodu 5 písm. b) 
textové části návrhu ÚP je výměra stavebních po-
zemků u řadových RD: krajní RD min. 350 m2, 
středový RD: min. 250 m2, se kterými nesouhlasil 
orgán ochrany přírody a krajiny z důvodu ochrany 
krajinného rázu a teprve až při dohadovacím jed-
nání od tohoto nesouhlasu upustil a vým ěry dle ná-
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Z plochy pro definování území pro umístění BD (max. ¼ výměry lokalit) vypus-
tit výměru komunikací — tyto budou užívány i pro obsluhu RD. 
 
 
 
 
 
 
 
ÚP vyžaduje 2 parkovací stání na byt a 1 parkovací stání na 5 byt ů. Toto řešení 
generuje nadbytečné množství parkovacích stání. Navrhujeme tento limit stano-
vit později v RP s ohledem na schválený typ výstavby nebo počet parkovací stání 
stanovit s ohledem na velikosti bytů (např. 1+kk l stání/byt, 2+kk 1,5 stání/byt, 
3+kk a větší 2 stání/byt). 
 
 
 
 
Dále je zde nevhodně uveden požadavek na parkování v rámci stavebního po-
zemku. Toto řešení je vhodné pro RD, BD řeší parkování mimo vlastní pozemek 
stavby. Žádáme o upřesnění tohoto požadavku pouze pro RD. 
 
 
ÚP vyžaduje likvidaci dešťových vod vsakem. Jinočany mají geologické podlo-
ží nevhodné pro vsakování. Navrhujeme tento požadavek z ÚP vypustit s ohle-
dem na jeho podrobnost. 
 
 
 
Dále žádáme o prověření hranic zastavitelných ploch v místech, kde tyto plochy 
nekopírují parcelní hranici tak, aby jejich poloha odpovídal projektované poloze 
v zastavovací situaci. 

vrhu ÚP ponechal. To vylučuje akceptovat požada-
vek podatele připomínky na zmenšení výměry sta-
vebních pozemků u řadových RD: krajní RD min. 
280 m2, středový RD: min. 190 m2, které by bylo 
pro orgán ochrany přírody a krajiny nepřijatelné. 
Z podmínek prostorového uspořádání článku 49 
odst. 5 písm. c) textové části návrhu ÚP, z textu 
v závorkách, bude vypuštěno slovo „komunikace“ – 
viz Pokyny (bod SJ*17). 
V zastavitelných plochách s podmínkou vydání RP 
bude pro BD podmínka prostorového uspořádání 
článku 49 bodu 5 písm. i) a l) textové části návrhu 
ÚP uplatněna přiměřeně, a tak to bude uvedeno i v 
zadáních RP kapitoly N „Vymezení ploch a korido-
rů, ve kterých je rozhodování o změnách v území 
podmíněno zpracováním a vydáním regulačního 
plánu, zadání regulačního plánu“ – viz Pokyny 
(bod SJ*18). 
Podmínka zajištění parkování vozidel v rámci sta-
vebního pozemku podmínek prostorového uspořá-
dání článku 49 bodu 5 písm. i) textové části návrhu 
ÚP bude uplatněna pouze na pozemcích RD – viz 
Pokyny (bod SJ*19). 
Podmínka zajištění likvidace dešťových vod na 
vlastním pozemku podmínek prostorového uspořá-
dání článku 49 bodu 5 písm. k) textové části návrhu 
ÚP bude nahrazena podmínkou zajištění likvidace 
srážkových vod podle § 20 odst. 5 a 6 a § 21 odst. 3 
vyhlášky č. 501/2006 Sb. – viz Pokyny (bod SJ*20). 
Hranice zastavitelných ploch vycházejí z platného 
stavu hranic pozemkových parcel KN, v případě, že 
není hranice pozemkové parcely k dispozici, je pro 
vymezení zastavitelné plochy závazné grafické vy-
mezení plochy v podrobnosti měřítka tištěného vý-
kresu grafické části návrhu ÚP. Zastavovací studie 
není relevantním podkladem. 

28b BEMETT nemovitostní uzavřený 
investiční fond, a.s., 
IČO 24181790, 
Jeremiášova 2722/2b, 155 00 Praha 5 

ze dne 20. 7. 2017; 
zapsáno dne 20. 7. 2017 
pod čj. 2638/17 

Jinočany – připomínky k návrhu ÚP Jinočan – doplnění 
Doplňujeme předchozí připomínky k návrhu ÚP ještě o tyto připomínky: 
Pěší komunikaci navrženou ve výkrese dopravní a technické infrastruktury p řes 
lokality Z5 a Z6 situovat do funkční plochy NP mimo zastavitelné pozemky. 
Snížení výměry pozemků mezi páteřní komunikací zakreslené v KN (a dle stá-

Připomínka částečně akceptována. 
Výkres č. 3 „Výkres dopravní a technické infrastruk-
tury“ grafické části návrhu ÚP bude vypuštěn a je-
ho relevantní část bude součástí hlavního výkresu. 
Pěší trasy budou řešeny pouze koncepčně tak, aby 
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vajícího ÚP) a vodním tokem pro další pěší komunikaci tvoří z této plochy 
téměř nezastavitelné pozemky – viz předchozí připomínky k této ploše. Tato pě-
ší trasa je i dále na východ v kolizi s realizovanými stavbami – multifunk ční 
hřiště, oplocení a zahrady stávajících RD v Mirešické ulici. Kanalizace ve stej-
ném výkrese je vedena přes stávající RD v Mirešické, Smetanově a Zahradní 
ulici a neodpovídá její skutečné trase. 
V zadání RP-5 je požadavek na vymezení plochy veřejných prostranství podle 
§ 7 vyhl. č. 269/2009 Sb. Současně je v této ploše plocha veřejného prostranství 
PZ již vymezena. Ve srovnání s plochou Z6 se požadavek na vymezení ve řejné-
ho prostranství jeví jako nadbytečný. S ohledem na rozlohu plochy Z5 a výše 
uvedený požadavek na veřejné prostranství se jeví plocha PZ předimenzovaná. 
Žádáme o změnu funkčního využití části plochy PZ na S. 
 
 
 
 
Zvážit možnost pořízení RP RP-5 a RP-6 také z podnětu z důvodu rozmanité 
vlastnické struktury a možnosti nedosažení souhlasu všech vlastníků pozemků 
s navrhovaným RP, případně také zvážit možnost nahrazení územního rozhod-
nutí o umístění některých staveb dopravní a technické infrastruktury v plochách 
Z5 a Z6 RP. 

jejich zřízení nic nebránilo, v případě, že budou po-
třeba – viz Pokyny (bod SJ*21). 
 
 
 
 
Požadavek na vymezení plochy veřejného prostran-
ství neovlivní jeho neuvedení v zadání RP-5, protože 
platí obecně podle § 7 odst. 2 vyhlášky č. 501/2006 
Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve 
znění pozdějších předpisů. V návrhu ÚP vymezená 
plocha veřejného prostranství – veřejné zeleně (PZ-
návrh) bude ponechána v navrhovaném rozsahu, 
území je stavebně přetíženo a chybí veřejný prostor, 
který je ve formě veřejné zeleně, např. parku, třeba 
zachovat. 
Způsob pořízení všech RP vymezených návrhem ÚP 
bude stanoven „z podnětu“ a stanovena lhůta pro 
jejich vydání 6 let a bude zvážena možnost nahradit 
RP územní rozhodnutí pro stavby veřejné infrastruk-
tury, pokud to není § 61 odst. 2 stavebního zákona 
vyloučeno – viz Pokyny (bod SJ*22). 

29 Benediktinské arciopatství 
sv. Vojtěcha a sv. Markéty 
v Praze-Břevnově, 
IČO 00408344, 
Markétská 1/28, 169 00 Praha 6; 
na základě plné moci zastupuje: 
JUDr. Alena Štumpfová, 
advokátka ČKA 2770, 
IČO 66219469, 
Markétská 1/28, 169 00 Praha 6 

434/2017 ze dne 20. 7. 2017;  
zapsáno dne 20. 7. 2017 
pod čj. 2637/17 

Uplatnění námitek k návrhu ÚP obce Jinočany dle ust. § 52 odst. 2 staveb-
ního zákona 
NÁMITKY ČÁST 1 
Uplatnění námitky k bodu C.1 – URBANISTICKÁ KONCEPCE 
K bodu C.1 odst. (15) 
Námitka: 
Vymezení biokoridoru LBK 49 a lokálního biocentra LBC 49, jak je nov ě navr-
ženo na pozemcích č. parc. 576/12, 576/14, 576/13, 576/16, 576/18, 577, 558/6, 
558/9, 566/3, 561/1, 565/1, 564, 550/1, 550/5, 550/17, 550/24, 554, 555 a 547/1 
v k. ú. Jinočany, KP Praha-západ, KÚ pro Středočeský kraj, zapsáno na LV 1219 
k. ú. Jinočany jako vlastnictví Arciopatství, navrhujeme tyto nově navrhované 
prvky ÚSES vypustit z textu i mapových p říloh, a ponechat pozemky a využití 
ploch jako nezastavitelné území. Ve smyslu této námitky navrhujeme upravit 
i text v bodě B.2. odst. (6), včetně úpravy výkresové dokumentace. 
Odůvodnění námitky: 
Z návrhu je patrné, že navrhované biocentrum a biokoridor jsou zna čně naddi-
menzované a podle zákresu i zcela nefunkční. Biocentrum má vzniknout v blíz-
kosti městského okruhu, který, ale působí pro živočichy, které má chránit jako 
velmi rušivý prvek. Zároveň je v ploše po jeho obvodu plocha ve řejného pro-

V této fázi projednávání návrhu ÚP nelze podle § 50 
odst. 3 stavebního zákona uplatňovat námitky, ale 
pouze připomínky, v podání uvozené námitky byly 
proto vyhodnoceny pořizovatelem jako připomínky. 
 
Připomínka neakceptována. 
Podatel připomínky chybně interpretoval hlavní vý-
kres grafické části návrhu ÚP, kdy v námitce uvedl 
i pozemky parc. č. 550/17, 550/24, 554, 555, 558/9, 
561/1, 565/1, 566/3, 576/16, 576/18, k. ú. Jino čany, 
které nejsou vymezením stávajících funkčních prvků 
ÚSES, lokálního biocentra LBC19 a lokálního bio-
koridoru LBK19, vůbec dotčeny. Nejedná se o nově 
navržené prvky ÚSES, ale o stávající, které jsou 
vymezeny platnou ÚPnSÚ Jinočany, a to již od její-
ho schválení dne 6. 12. 1995. Podatel p řipomínky 
chybně zahrnul do plochy LBK49, resp. LBC49, 
i plochu označenou jako tzv. „registrovaný VKP“ 
dle legendy hlavního výkresu grafické části návrhu 



  

21 – Vyhodnocení společného jednání o návrhu ÚP Jinočan z 05/2017 a vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj území z 05/2017 

poř. 
číslo 

údaje o podateli stanoviska 
(připomínky) 

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

POŘIZOVATELE 

stranství, které má sloužit jako cesta pro občany a celé území průchodu biokori-
doru je navrženo, jako městský park, ve kterém je vedena i nová pěší trasa. Tyto 
dvě koncepce tak stojí proti sobě. Vzhledem k tomu, že se jedná o pozemky ve 
vlastnictví Arciopatství sloužící zemědělské prvovýrobě je zřejmé, že tímto no-
vým návrhem bude značně omezeno nakládání s pozemky, které zemědělské pr-
vovýrobě nyní slouží. Takto navržená koncepce jde proti ve řejnému zájmu na 
zachování orné půdy i do budoucna, podle zásad daných koncepcí Ministerstva 
zemědělství. Navrhované změny jsou tedy v rozporu s veřejným zájmem a záro-
veň i se zájmy vlastníka, který v souladu s veřejným zájmem pozemky využívá. 
Takto navržené prvky ÚSES nemohou sloužit k zachování ekologické stability 
a jsou pouze zástupnou plochou pro vybudování rekrea čních ploch pro občany 
a návštěvníky obce, ty by však obec měla budovat především na pozemcích ve 
svém vlastnictví. 
Uplatnění námitky k bodu C.4 – Koncepce veřejných prostranství a systém 
sídelní zeleně 
K bodu C.4 odst. (23) a (24) 
Námitka: 
Vypustit z textové a předně z výkresové dokumentace vymezení veřejného pro-
stranství na pozemcích nebo jejich částech č. parc. 314, 318, 319/1, 319/4, 
319/5, 561/1, 565/1, 566/3 a 567/18 v k. ú. Jino čany, KP Praha-západ, KÚ pro 
Středočeský kraj ve vlastnictví Arciopatství zapsaných na LV 1219 k. ú. Jino ča-
ny a ponechat pozemky v určení dle změny č. 2 ÚP z roku 2006, včetně úpravy 
výkresové dokumentace. 
Odůvodnění námitky: 
Pozemku č. parc. 314 v k. ú. Jinočany ve vlastnictví Arciopatství je druhem ur-
čen jako zahrada. V nedávné době, však došlo k nepovoleným úpravám tohoto 
pozemku jeho vyštěrkováním bez vědomí vlastníka. Pozemek je obklopen po-
zemky Arciopatství a není k němu zřízena žádná veřejná komunikace, pro k ně-
mu přístup k němu je nutné opět využít pozemky Arciopatství. 
Pozemku č. parc. 561/1 v k. ú. Jinočany, je evidován v katastru jako vodní plo-
cha, koryto vodního toku, z toho je patrné, že jeho využití jako ve řejného pro-
stranství odporuje platné judikatuře. 
Pozemky č. parc. 318, 319/1, 319/4, 319/5, 565/1, 566/3 a 567/18 v k. ú. Jino ča-
ny nově navrhované veřejné prostranství pouze v části, která odpovídá v sou-
časnosti bez vědomí vlastníka pozemků, vybudované „dočasné účelové stave-
ništní komunikaci“. Z projektu je tak patrné, že navrhovaná staveništní komuni-
kace je účelová a dočasná, není tedy dán důvod stanovit tuto plochu jako ve řejné 
prostranství. 
 
 
Uplatnění námitky k bodu D.1 – Koncepce dopravní infrastruktury 
K bodu D.1 odst. (27) Silniční doprava odst. Bod d) 

ÚP. Vymezení plochy registrovaného VKP je chyb-
né, protože na území obce Jinočany není žádný 
VKP registrován, a proto bude z grafické části ná-
vrhu ÚP odstraněn – viz Pokyny (bod SJ*23). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Připomínka neakceptována. 
Připomínka podatele vychází z chybně zjištěného 
stavu návrhu ÚP a jeho interpretace na podkladě 
údajů KN, protože stabilizovaná plocha veřejného 
prostranství (PV-stav) je vymezena pouze na po-
zemcích parc. č. 314 a 561/1, k. ú. Jinočany, na 
ostatních pozemcích parc. č. 318, 319/1, 319/4, 
319/5, 565/1, 566/3 a 567/18, k. ú. Jino čany, uvá-
děných v připomínce, není veřejné prostranství gra-
fickou částí návrhu ÚP vymezeno. Pozemky parc. 
č. 318 a 319/4 mají využití jako plocha smíšená 
obytná (S-stav), pozemky parc. č. 319/1 a 319/5, 
565/1, 566/3 a 567/18 jako zastavitelná plocha ob-
čanského vybavení – veřejná infrastruktura (OV-
návrh) a pozemky parc. č. 565/1, 566/3 a 567/18 
jako stabilizovaná plocha smíšená nezastavěného 
území (NS-stav). Plocha veřejného prostranství 
(PV-stav) byla vymezena v návrhu ÚP na pozem-
cích parc. č. 314 a 561/1 v souladu se skutečným 
využitím cit. pozemků, které bude nadále v návrhu 
ÚP ponecháno, a to i v případě pozemku parc. 
č. 561/1, uváděného v KN druhem pozemku „vodní 
plocha“ o výměře 556 m2, která ovšem ve skuteč-
nosti neexistuje. 
 
 



  

22 – Vyhodnocení společného jednání o návrhu ÚP Jinočan z 05/2017 a vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj území z 05/2017 

poř. 
číslo 

údaje o podateli stanoviska 
(připomínky) 

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

POŘIZOVATELE 

Námitka: 
Vymezení koridoru silnice II/116 (D093) podle ZÚR St ředočeského kraje ve 
výkresové části zúžit šíři koridoru podle upřesněného stavu, jak už byl na po-
zemcích č. parc. 547/1, 550/5, 554, 555, 558/6, 558/9, 558/10, 558/15, 558/16 
a 558/18 v k. ú. Jinočany, KP Praha-západ, KÚ pro Středočeský kraj ve vlastnic-
tví Arciopatství zapsaných na LV 1219 k. ú. Jinočany vymezen, včetně úpravy 
výkresové dokumentace. 
Odůvodnění námitky: 
Vymezení koridoru silnice II/116 (D093) podle ZÚR St ředočeského kraje je pro 
vymezení šíře koridoru příliš široké pásmo, především proto, že koridor v pů-
vodní ÚPD byl už jednou jasně vymezen zpracovanou projektovou dokumenta-
cí. Podle této dokumentace byl vyhotoven i geometrický plán pro odd ělení už 
zpřesněné části pozemku. Z tohoto důvodu není nutné důvod pro ponechání šíře 
koridoru v nově navrhované šíři. 
K bodu D.1 odst. (30) Peší doprava 
Námitka: 
Vypuštění nově navrhované pěší trasy na pozemcích č. parc. 550/1, 550/5, 564, 
565/1, 566/3, 567/16 a 567/18 v k. ú. Jino čany, KP Praha-západ, KÚ pro Stře-
dočeský kraj ve vlastnictví Arciopatství zapsaných na LV 1219 kat. úz. Jino ča-
ny, včetně úpravy výkresové dokumentace. 
Odůvodnění námitky: 
Pěší trasa vede po pozemcích arciopatství jejich středem. V místě pozemku 
č. parc. 567/16 a 567/18 v k. ú. Jino čany dokonce velmi nevhodně přímo za za-
hradami řadových RD. Přestože o pár metrů severně byl postaven souběžně 
s navrhovanou trasou nový chodník (bez vědomí vlastníka pozemků). Z toho je 
zřejmé, že neexistuje žádný veřejný zájem na novém vedení pěší komunikace 
v navrhovaném místě na pozemcích 564, 565/1, 566/3, 567/16 a 567/18 v k. ú. 
Jinočany. Pěší trasa navrhovaná na pozemcích č. parc. 550/1 a 550/5 v k. ú. Ji-
nočany je zcela nesmyslná, protože vede k navrhovanému biocentru, které má 
sloužit k ekologické stabilizaci území, to však poté kdy bude protnuto p ěšími 
komunikacemi a veřejným prostranstvím nebude možné. 
Uplatnění námitky k bodu D.3 – Koncepce občanského vybavení 
K bodu D.3 odst. (33) bod a) Konkretizace koncepce vymezení nových za-
stavitelných ploch občanského vybavení 
Námitka: 
Vypuštění tohoto odstavce ohledně nově navrhovaných ploch občanského vyba-
vení v ploše Z12 (pozemcích č. parc. 319/1 a 319/5 v k. ú. Jinočany, KP Praha-
západ, KÚ pro Středočeský kraj ve vlastnictví Arciopatství zapsaných na LV 
1219 k. ú. Jinočany) a ponechání jejich funkčního využití podle stávající platné 
ÚPD jako plochy obytného bydlení. Vypušt ění navrhované plochy občanského 
vybavení v ploše přestavby P7 (na pozemcích č. parc. 305/1, 305/2, 305/3, 305/4 
a 305/5 v k. ú. Jinočany, KP Praha-západ, KÚ pro Středočeský kraj ve vlastnic-

Připomínka neakceptována. 
V grafické části návrhu ÚP vymezený „Koridor sil-
nice dle ZÚR“ bude ponechán v navrhovaném  roz-
sahu, neboť je dán průnikem koridoru pro umístění 
veřejně prospěšné stavby D093 „Koridor silnice 
II/116: úsek Chýnice – Zbuzany, přeložka“ dle ZÚR 
Středočeského kraje v měřítku 1 : 100 000 do návrhu 
ÚP v měřítku 1 : 5000, tzn., že došlo k jeho zpřes-
nění v souladu s nadřazenou ÚPD a § 36 odst. 5 
stavebního zákona. K případnému zúžení koridoru 
silnice II/116 v ÚP Jinočan lze přistoupit teprve po 
vydání pravomocného a platného územního roz-
hodnutí na přeložku silnice II/116, do té doby jej 
zužovat nelze. 
 
Připomínka akceptována. 
Vymezení pěší trasy na pozemcích parc. č. 550/1, 
550/5, 564, 565/1, 566/3, 567/16 a 567/18 v k. ú. 
Jinočany bude z návrhu ÚP vypuštěno spolu s vý-
kresem č. 3 „Výkres dopravní a technické infrastruk-
tury“ grafické části návrhu ÚP a jeho relevantní 
část bude součástí hlavního výkresu. Pěší trasy bu-
dou řešeny pouze koncepčně tak, aby jejich zřízení 
nic nebránilo, v případě, že budou potřeba – viz 
Pokyny (bod SJ*21). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Připomínka akceptována. 
Využití návrhem ÚP vymezené zastavitelné plochy 
Z12 pro návrhovou plochu občanského vybavení – 
veřejná infrastruktura (OV-návrh) bude změněno 
na návrhovou plochu smíšenou obytnou (S-návrh) 
a spolu s tím bude zrušeno vymezení veřejně pro-
spěšné stavby veřejné vybavenosti PP2 „Plocha pro 
občanskou vybavenost (umístění sběrného dvora 
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tví Arciopatství zapsaných na LV 1219 k. ú. Jinočany) a převedení těchto po-
zemků do funkčního využití ploch výroby a skladování s povolenou výjimkou 
zemědělské výroby, včetně úpravy výkresové dokumentace. 
Odůvodnění námitky: 
Vlastník pozemku nesouhlasí se změnou využití funkčních ploch, která není ni-
jak odůvodněna. Poukazuje na to, že toto místo není vhodné k jinému ú čelu než 
k bydlení. Pokud by měl v této ploše vzniknout sběrný dvůr a hasičská zbrojni-
ce, jak je plánováno, bude to mít velmi negativní a rušivý dopad na stávající 
okolní obytnou zástavbu, nově vybudovanou v souladu s dosud platným ÚP. 
Celé území je v současnosti napojeno pouze na nově vybudovanou (bez souhla-
su vlastníka) „dočasnou účelovou staveništní komunikaci“ a jiné jeho napojení 
nebude možné. Změnou funkčního využití dále dojde k zhoršenému využití po-
zemku pro jeho vlastníka a k jeho znehodnocení. 
Určení občanského vybavení ploch v ploše P7 (na pozemcích č. parc. 305/1, 
305/2, 305/3, 305/4 a 305/5 v k. ú. Jino čany). V této ploše se v současné době 
nachází budovy historického dvora, který po staletí sloužil jako zázemí zem ě-
dělské výroby a drobné výroby. Nově navrhované občanské vybavení je tak 
v rozporu se současným využitím těchto ploch, které je stejné již po staletí. Po-
kud by došlo k tomuto omezení zemědělské výroby v dané ploše, ztratilo by Ar-
ciopatství jediné možné zázemí k obhospodařování zemědělských pozemků 
v jeho vlastnictví na území obce. V případě, že obec nenavrhuje v novém ÚP 
žádnou alternativní plochu pro zemědělskou výrobu za účelem výstavby země-
dělských budov na pozemcích Arciopatství. Celý areál je dále uváděn jako ar-
chitektonicky hodnotný, a proto pro jeho zachování je nejvhodn ější stanovit jeho 
využití s ohledem k historickému vývoji. Vhodnějším zařazením by bylo plochu 
vymezit jako výroba a skladování a v podmínkách povolit zem ědělskou výrobu. 
Pokud obec tomuto logickému a historicky danému využití nevyhoví je z řejmé, 
že úmyslně brání Arciopatství ve svobodném podnikání a v nakládání se země-
dělskými pozemky v jeho vlastnictví. 
Uplatnění námitky k bodu D.4 – Koncepce technické infrastruktury 
K bodu D.4 odst. (36) bod b) Zásobování požární vodou 
Námitka: 
Vypustit z tohoto odstavce část věty „a po realizování případně navrhovaný ryb-
ník“. 
Odůvodnění námitky: 
Nově navrhovaný rybník jako součást nového biocentra má sloužit k ekologické 
stabilizaci území a jako prvek krajinný a rekreační. Z těchto důvodů není možné 
uvažovat o jeho využití pro účel čerpání vody, prudkým poklesem hladiny, způ-
sobené čerpáním by mohl být ekosystém přímo ohrožen. K nově navrhovanému 
rybníku nevede a ani není navrhována vhodná komunikace, která by unesla t ěž-
ké hasičské vozy. 
K bodu D.4. odst. (37) bod b) Nakládání s odpady 

a hasičské stanice)“ s předkupním právem k po-
zemkům parc. č. 319/1 a 319/5, k. ú. Jinočany – viz 
Pokyny (bod SJ*24). Sběrný dvůr i hasičská zbroj-
nice byly již obcí Jinočany zajištěny v jiných plo-
chách a zastavitelnou plochu Z12 je proto možné 
využít pro bydlení. 
Využití plochy přestavby P7 historického zeměděl-
ského areálu Mirešovického statku bude změněno 
z návrhové plochy občanského vybavení – veřejná 
infrastruktura (OV-návrh) na nově definovanou 
stabilizovanou plochu vycházející z plochy smíšené 
obytné (S-návrh), ale s její modifikací pouze na 
současné objekty zemědělské výroby a drobné výro-
by se specifikací podmínek pro zemědělský dvůr 
s použitím požadavků podatele připomínky – viz 
Pokyny (bod SJ*25). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Připomínka neakceptována. 
V článku 36 písm. b) textové části návrhu ÚP je 
uvedeno „případně“, tzn., že o použití vody v ryb-
níce k hašení požáru bude rozhodovat velitel zása-
hu, pokud k takové potřebě dojde. Text bude pone-
chán, koncepce technické infrastruktury tím není 
dotčena, ani práva podatele připomínky. 
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Námitka: 
Vypustit odstavec a) v ploše Z12 (na pozemcích č. parc. 319/1 a 319/5 v k. ú. 
Jinočany, KP Praha-západ, KÚ pro Středočeský kraj ve vlastnictví Arciopatství 
zapsaných na LV 1219 k. ú. Jinočany) u Mirešovického statku, kde se počítá 
s vybudováním sběrného dvora, včetně úpravy výkresové dokumentace. 
Odůvodnění námitky: 
Odůvodnění stejné jako u námitky k bodu D.3 odst. (33) bod a) Konkretizace 
koncepce vymezení nových zastavitelných ploch občanského vybavení. 
Zamýšlený sběrný dvůr by v žádném případě neměl být navrhován v nově vy-
budované obytné zástavbě bez navrhovaného řešení odhlučněním, dojde tak ke 
znehodnocení pozemku Arciopatství i nové investice. 
Uplatnění námitky k bodu E.1 – Koncepce uspořádání krajiny 
K bodu E.1 odst. (40) bod b) Koncepční zásahy v krajině 
Námitka: 
Vypustit odstavec b) Nový rybník na Jinočanském potoce (3,35 ha) v rámci lo-
kálního biocentra LBC 49, vyhotovit Vodohospodá řský posudek na nové navr-
hovaný rybník. 
Odůvodnění námitky: 
Nově navrhovaný rybník má vzniknout na (pozemcích č. parc. 550/1, 550/5, 
550/16 a 547/1 v k. ú. Jinočany, KP Praha-západ, KÚ pro Středočeský kraj ve 
vlastnictví Arciopatství zapsaných na LV 1219 k. ú. Jinočany). Veřejný zájem 
na vzniku této stavby není nijak odůvodněn. Nově navrhovaný rybník se má stát 
výrazným krajinným prvkem, retenčním prvkem, rekreačním prvkem pro oby-
vatele (což dokazuje navrhnutá trasa komunikací a veřejných prostranství přímo 
navazujících na tento objekt), dále je zmiňován jako prvek ÚSES a lokální bio-
centrum. Z definice jednotlivých způsobů využití je patrné, že se všechny způ-
soby využití nemůžou existovat současně. 
1. Není postaveno na jisto, zda rybník opravdu zvýší retenci vody v krajin ě. Pře-

devším proto, že těsně po proudu pod navrhovaným rybníkem je propustek 
pod stavbou pražského okruhu, který svým průřezem v současné době průtok 
v Jinočanském potoce ovlivňuje. 

2. Není postaveno na jisto, zda retence vody je vhodně umístěna právě v navr-
hovaném místě. Obec Jinočany především problém se splachem zemědělské 
půdy severně od Jinočan, a nikoliv v tomto místě. 

3. Vzhledem k malému průtoku vody korytem Jinočanského potoka není posta-
veno najisto, zda pro napuštění rybníka bude vůbec dostatek vody, zvláště 
vzhledem k jejímu úbytku přirozeným odparem a průsakem a dále vzhledem 
k tomu že na povodí nad navrhovaným rybníkem jsou již vybudované dva 
rybníky, které v součtu splňují podmínky retence v tomto území. Bylo by da-
leko méně nákladným řešením přebudovat a odbahnit Mirešický rybník, aby 
s větší rezervou splňoval požadavky retence vody v krajině. Byl vybudovaný 
na historicky vhodném místě Benediktiny, kteří kultuře a využití krajiny ro-

Připomínka akceptována. 
Využití návrhem ÚP vymezené zastavitelné plochy 
Z12 pro návrhovou plochu občanského vybavení – 
veřejná infrastruktura (OV-návrh) bude změněno 
na návrhovou plochu smíšenou obytnou (S-návrh) 
a spolu s tím bude zrušeno vymezení veřejně pro-
spěšné stavby veřejné vybavenosti PP2 „Plocha pro 
občanskou vybavenost (umístění sběrného dvora 
a hasičské stanice)“ s předkupním právem k po-
zemkům parc. č. 319/1 a 319/5, k. ú. Jinočany – viz 
Pokyny (bod SJ*24). 
 
 
Připomínka neakceptována. 
Navrhovaný rybník na Jinočanském potoce bude 
v návrhu ÚP ponechán, významným způsobem se 
bude podílet na zadržování vody v krajině a jako 
VKP bude základem LBC49 ÚSES. Vymezení plo-
chy změny v krajině K1.5 s navrhovaným využitím 
jako plocha vodní a vodohospodářská (W-návrh) 
má svůj původ již v platném ÚPnSÚ Jinočany, který 
návrh ÚP převzal. Nový rybník nebude využívat vo-
du pouze z Jinočanského potoka, ale významně bu-
de dotován také z dešťové kanalizace a vyčištěnou 
splaškovou vodou z obecní ČOV, která má stávající 
odtok 385 m3/den a v návrhovém horizontu pak přes 
700 m3/den.  
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zuměli, a proto nevybudovali rybník na Jino čanském potoce, který sice byl je-
jich historickým vlastnictvím, ale nebyl pro takový záměr dostatečně vydatný. 

4. Při výstavbě rybníka v daném místě by muselo dojít k úpravě elektrického 
vedení, které nad pozemky v současné době vede. Další zátěží je pak katodo-
vá ochrana plynovodu, která je v pozemku v současné době uložena a dochází 
k její obnově. 

K bodu E.1 odst. (41) bod a) a b) Územní systém ekologické stability 
Námitka: 
Ponechat plochy lokálního biokoridoru a lokálního biocentra LBK 49 a LBC 49 
ve výkresové dokumentaci ve stejném rozsahu v jakém byl biokoridor navržen 
ve stávající ÚPD. Námitka se týká části území vymezeného pozemky parc. 
č. 576/12, 576/14, 576/13, 576/16, 576/18, 577, 558/6, 558/9, 566/3, 561/1, 
565/1, 564, 550/1, 550/5, 550/17, 550/24, 554, 555 a 547/1 v k. ú. Jino čany, KP 
Praha-západ, KÚ pro Středočeský kraj ve vlastnictví Arciopatství zapsaných na 
LV 1219 k. ú. Jinočany. A upravení výkresové dokumentace. 
Odůvodnění námitky: 
Není nijak prokázáno a je jasné, že lze pochybovat o takto navrženém prvku 
ÚSES. Pokud je navrhován biokoridor a plocha má zároveň sloužit jako veřejný 
park s volným přístupem veřejnosti a zároveň je po jeho straně navrhována pěší 
trasa v části využitá jako rekreační rybník a nově navrhovaný rekreační rybník 
s plochami veřejného prostranství obestavěný ze všech stran nově navrhovanou 
komunikací. Ze všech těchto důvodů je patrné, že se obec nesnaží vybudovat 
prvek ÚSES, ale rekreační plochu pro občany. Pokud by plochu nazvali pravým 
názvem, museli by jednat s vlastníkem dotčených pozemků, čemuž se těmito 
kroky snaží jasně vyhnout. Zároveň se tímto krokem snaží co nejvíce znehodno-
tit stávající ornou půdu. Což je v rozporu s dikcí Ministerstva zemědělství, které 
považuje úbytek orné půdy za zásadní problém krajiny České republiky. 
K bodu E.1 odst. (44) bod a) 
Námitka: 
Vypuštění odstavec a) ÚP Jinočan navrhuje nový rybník na Jinočanském potoce 
(součást LBC 49) Dotčeným územím jsou pozemky č. parc. (pozemcích č. parc. 
550/1, 550/5, 550/16 a 547/1 v k. ú. Jino čany, KP Praha-západ, KÚ pro Středo-
český kraj ve vlastnictví Arciopatství zapsané na LV 1219 k. ú. Jino čany), včet-
ně úpravy výkresové dokumentace. 
Odůvodnění námitky: 
Celá koncepce postrádá smysl, protože nový rybník tak jak je navržen nemůže 
výrazně ovlivnit protierozní ani protipovodňovou ochranu obce Jinočany a není 
v žádném případě ve veřejném zájmu obyvatel obce. 
Podle map uveřejněných na webu Výzkumného ústavu meliorací a ochrany pů-
dy, v.v.i, není bezprostředně navazující území nijak výrazně ohroženo vodní 
erozí. Z toho je patrné, že realizace v tomto místě je zbytečná a je pouze o mr-
háním veřejných financí. 

 
 
 
 
 
 
 
Připomínka neakceptována. 
Podatel připomínky chybně interpretoval hlavní vý-
kres grafické části návrhu ÚP, kdy v námitce uvedl 
i pozemky parc. č. 550/17, 550/24, 554, 555, 558/9, 
561/1, 565/1, 566/3, 576/16 a 576/18, k. ú. Jino ča-
ny, které nejsou vymezením stávajících funkčních 
prvků ÚSES, lokálního biocentra LBC19 a lokální-
ho biokoridoru LBK19, vůbec dotčeny. Nejedná se 
o nově navržené prvky ÚSES, ale o stávající, které 
jsou vymezeny platnou ÚPnSÚ Jinočany, a to již od 
jejího schválení dne 6. 12. 1995. Podatel p řipomín-
ky chybně zahrnul do plochy LBK49, resp. LBC49, 
i plochu označenou jako tzv. „registrovaný VKP“ 
dle legendy hlavního výkresu grafické části návrhu 
ÚP. Vymezení plochy registrovaného VKP je chyb-
né, protože na území obce Jinočany není žádný 
VKP registrován, a proto bude z grafické části ná-
vrhu ÚP odstraněn – viz Pokyny (bod SJ*23). 
 
 
 
Připomínka neakceptována. 
Podatelem připomínky posuzovaný význam navrho-
vaného rybníka v ploše změn v území K1.5, která je 
součástí lokálního biocentra ÚSES LBC49, pouze 
pro ochranu před povodněmi je příliš zúženo, i když 
do určité míry může zpomalit průchod povodňové 
vlny směrem k Dalejskému potoku, do kterého je na 
území hl. města Prahy zaústěn, je jeho význam pře-
devším krajinotvorný, každopádně v článku 44 
„Vodní toky a plochy, protierozní ochrana a ochra-
na před povodněmi“ má své místo, a proto tam bu-
de pod písm. a) ponechám, jedná se o vodní plochu.  
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Území Jinočan má závažnější problém s územím severo-západně od středu obce 
(pozemky č. parc. 507/1-507/26 v k. ú. Jinočany), které jsou erozí bezprostředně 
ohroženy a kde se žádné opatření navrhováno není. 
Jako protipovodňové opatření by daleko lépe sloužilo zvýšení retence Mirešic-
kého rybníka, které by zároveň nebylo nijak mimořádně nákladné. 
Uplatnění námitky k bodu E.2 – Koncepce dobývání nerostných surovin 
K bodu E.2 odst. (46) 
Námitka: 
Zrušit celý odstavec, báňský posudek není věcí návrhu ÚP, nýbrž procesu zpra-
cování dokumentace v rámci územního řízení. 
Odůvodnění námitky: Podmínka uvedená pod písmenem a) nepatří do návrhu 
ÚP, je podmínkou územního řízení. Arciopatství požaduje jeho vypuštění, pro-
tože je jím dotčeno na pozemcích č. parc. 291, 295/1, 296, 297, 303, 305/1, 
305/2, 305/3, 305/4, 305/5, 307/1, 307/4, 307/5, 307/6, 307/7, 314, 318, 319/1, 
319/2, 319/3, 319/4, 319/5, 529/1, 529/6, 529/9, 529/10, 529/19, 529/20, 529/23, 
529/24, 547/1, 550/1, 550/5, 550/13, 550/14, 550/16, 550/17, 550/18, 550/19, 
550/22, 550/24, 551/8, 551/11, 551/12, 552/3, 552/4, 553/1, 553/8, 554, 555, 
557/1, 558/6, 558/8, 558/9, 558/10, 558/15, 558/16, 558/18, 561/1, 564, 565/1, 
566/3, 567/16, 567/18, 576/12, 576/13, 576/14 a 577 v k. ú. Jino čany, KP Praha-
západ, KÚ pro Středočeský kraj ve vlastnictví Arciopatství zapsaných na LV 
1219 k. ú. Jinočany). 
Uplatnění námitky k bodu F – Stanovení podmínek pro využití ploch 
K bodu F odst. (51) Plochy občanského vybavení bod 5 b) Podmínky prosto-
rového uspořádání včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu 
Námitka: 
Vypustit celý odstavec b) týkající se plochy přestavby P7: 
Odůvodnění námitky: 
Plocha P7 (na pozemcích č. parc. 305/1, 305/2, 305/3, 305/4 a 305/5 v k. ú. Ji-
nočany, KP Praha-západ, KÚ pro Středočeský kraj ve vlastnictví Arciopatství 
zapsaných na LV 1219 k. ú. Jinočany), je nesmyslně dále regulována s myšlen-
kou zachování architektonické a historické a urbanistické struktury. Zde je z řej-
mé, že není nijak dotčen veřejný zájem a jedná se pouze o přání. V současné do-
bě jsou budovy Mirešického statku v naprosto dezolátním stavu po více než še-
desátiletém hospodaření státu a je patrné, že z urbanistického hlediska je vhodné 
zachovat pouze tvar budov nikoliv však jejich budoucí hmotu. Z hlediska ve řej-
ného zájmu nemůže být dána žádná nutnost jakéhokoliv omezení především 
s přihlédnutím k tomu, že většina budov je obklopena pozemky ve vlastnictví 
Arciopatství a jiná osoba tak není dotčena. Za hodnotné je možné považovat 
pouze koncepci budov jdoucích po obvodu t ěchto pozemků. Střed dvora však 
z historického hlediska plnil provozní funkci a postupn ě na něm byly umísťová-
ny a odstraňovány provozní budovy p řípadně jednoduchá zastřešení. Stanovení 
závazných podmínek pro využití ploch by byla porušena možn ost upravovat 

 
 
 
 
 
 
 
Připomínka neakceptována. 
Podmínka článku 46 subkapitoly E.2 „Koncepce 
dobývání ložisek nerostných surovin“ textové části 
návrhu ÚP bude ponechána, protože, jak vyplývá 
z jejího znění „Podmínkou využití rozvojových ploch, 
nacházejících se v tomto území, je zpracování báň-
ského posudku a postup podle ČSN 730039.“, týká 
se využití rozvojových ploch, tzn. teprve po účin-
nosti ÚP Jinočan, a proto do návrhu ÚP podle 
zvláštního právního předpisu tato podmínka patří. 
 
 
 
 
 
 
 
Připomínka akceptována. 
Podmínka prostorového uspořádání, týkající se 
plochy přestavby P7 na pozemcích parc. č. 305/1, 
305/2, 305/3, 305/4 a 305/5, k. ú. Jino čany, a uve-
dená v článku 51 bodu 5 písm. b) kapitoly F „Sta-
novení podmínek pro využití ploch s rozdílným způ-
sobem využití“ textové části návrhu ÚP bude vy-
puštěna. Využití plochy přestavby P7 historického 
zemědělského areálu Mirešovického statku bude 
změněno z návrhové plochy občanského vybavení – 
veřejná infrastruktura (OV-návrh) na nově defino-
vanou stabilizovanou plochu vycházející z plochy 
smíšené obytné (S-návrh), ale s její modifikací pou-
ze na současné objekty zemědělské výroby a drobné 
výroby se specifikací podmínek pro zemědělský 
dvůr – viz Pokyny (bod SJ*25). 
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areál, a to i u budov, které se zde v minulosti nacházeli. Tato podmínka nemá 
zjevně nic společného s veřejným zájmem a slouží pouze k omezení vlastníka 
areálu, to je, ale v rozporu se základní Listinou práv a svobod. Taková podmín-
ka není dále uvedena u žádného jiného areálu v obci a z vývoje je patrné, že ani 
ostatní areály dvorů nebyly v Jinočanech nijak omezeny (např. u dvorů čp. 9 
a čp. 17), které se nacházejí přímo na původní návsi a z urbanistického hlediska 
jsou tak daleko hodnotnější. 
Vhodným řešením pro budoucí koncepci tak, aby mohly být budovy zachovány 
je, ponechat budovy jen tak, aby sloužili k původnímu účelu, případně podob-
nému účelu, proto navrhujeme plochu převést do ploch výroby a skladování a v 
přípustném využití uvést zemědělskou výrobu. 
Uplatnění námitky k výkresu č. 3 – Výkres dopravní a technické infrastruktury 
Námitka: 
Na pozemcích 550/4 a 547/1 v k. ú. Jinočany, KP Praha-západ, KÚ pro Středo-
český kraj ve vlastnictví Arciopatství zapsaných na LV 1219 k. ú. Jino čany se 
nachází stavba technické infrastruktury konkrétně katodová ochrana plynovodu. 
Tato stavba není zakreslena v územní dokumentaci, a to je její závažná chyba 
a požadujeme její doplnění. 
Odůvodnění námitky: 
Je zřejmé, že při projektování nového ÚP nebyly dostatečně prošetřeny veškeré 
inženýrské sítě v obci, protože není zakreslena ani uvedená katodová ochrana. 
Doporučujeme se se žádostí obrátit na Pražskou plynárenskou, která by měla 
poskytnout úplnou informaci. 
 
 
Uplatnění námitky k bodu G – Vymezení veřejně prospěšných staveb… 
K bodu G1 odst. (63) 
Námitka: 
U koridoru veřejně prospěšné stavby WD1.1 D093 vymezeného na pozemcích 
č. parc. 547/1, 550/5, 554, 555, 558/6, 558/9, 558/10, 558/15, 558/16 a 558/18 
v k. ú. Jinočany, KP Praha-západ, KÚ pro Středočeský kraj ve vlastnictví Arci-
opatství zapsaných na LV 1219 k. ú. Jinočany, k upřesněnému oddělení pozem-
ku dle geometrického plánu z roku 2016. Stavba by pak m ěla být vymezena 
pouze na pozemcích č. parc. 558/7, 558/13, 558/14, 556, 557/4 a 558/17 v kat. 
úz. Jinočany, KP Praha – západ, KÚ pro Středočeský kraj ve vlastnictví Arcio-
patství zapsaných na LV 1219 kat. úz. Jinočany 
Odůvodnění námitky: 
V rámci správního řízení, kterým byly vydány Arciopatství pozemky v k. ú. Ji-
nočany vyhotoven upřesňující geometrický plán reflektující budoucí výstavbu 
platným ÚP navržených dopravních staveb, tyto pozemky zůstaly v majetku 
České republiky, pro uvedený účel. Je tak nevhodné stanovovat nově šíři korido-
ru nad uvedený rámec zmiňovaných pozemků ve vlastnictví České republiky. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Připomínka neakceptována. 
Výkres č. 3 „Výkres dopravní a technické infra-
struktury“ z grafické části návrhu ÚP Jinočan bude 
z návrhu ÚP vypuštěn. Po novele právních předpisů 
v roce 2018 nemá tento výkres své opodstatnění ja-
ko součást grafické části návrhu ÚP. Jeho obsah 
převezme hlavní výkres, pokud ho již neobsahuje 
podle § 43 stavebního zákona, a relevantní údaje 
o území, limitech jeho využití, po ověření projektan-
tem budou uvedeny ve výkresu č. OD1 „Koordinač-
ní výkres“ grafické části odůvodnění návrhu ÚP Ji-
nočan – viz Pokyny (bod SJ*21). 
 
 
Připomínka neakceptována. 
Návrhem ÚP vymezená VPS dopravní infrastruktury 
WD1.1 „Koridor dopravní stavby D093 dle ZÚR“ 
bude ponechán v navrhovaném  rozsahu, nebo ť je 
dán průnikem koridoru pro umístění VPS D093 
„Koridor silnice II/116: úsek Chýnice – Zbuzany, 
přeložka“ dle ZÚR Středočeského kraje v měřítku 
1 : 100 000 do návrhu ÚP v měřítku 1 : 5000, tzn., 
že došlo k jeho zpřesnění v souladu s nadřazenou 
ÚPD a § 36 odst. 5 stavebního zákona. K p řípad-
nému zúžení koridoru silnice II/116 v ÚP Jinočan 
lze přistoupit teprve po vydání pravomocného 
a platného územního rozhodnutí na p řeložku silnice 
II/116, do té doby jej zužovat nelze a musí být 
v souladu se ZÚR Středočeského kraje. 
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Námitka: 
Arciopatství nesouhlasí s vymezením plochy WR1 (na pozemcích č. parc. 550/1, 
550/5, 550/16 a 547/1 v k. ú. Jino čany, KP Praha-západ, KÚ pro Středočeský 
kraj ve vlastnictví Arciopatství zapsaných na LV 1219 k. ú. Jino čany) jako plo-
chy pro veřejně prospěšnou stavbu pro, kterou je možné vyvlastnění, tento řádek 
vypustit a upravit i výkresovou dokumentaci. 
Odůvodnění námitky: 
Stavební zákon ani žádná jiná právní judikatura nestanovuje rybník jako VPS 
a jednotlivé další využití již byla vyslovena námitka v p ředešlých bodech. 
 
 
Námitka: 
Benediktinské opatství nesouhlasí s vymezením plochy WD2.7 v rozvojové plo-
še Z12 (na pozemcích č. parc. 318, 319/1, 319/4, 319/5, 565/1, 566/3 a 567/18 
v k. ú. Jinočany, KP Praha-západ, KÚ pro Středočeský kraj ve vlastnictví Arci-
opatství zapsaných na LV 1219 k. ú. Jinočany) jako plochy pro veřejně prospěš-
nou stavbu pro, kterou je možné vyvlastnění, tento řádek vypustit a upravit vý-
kresovou dokumentaci, navrhujeme vypustit p ředmětný řádek. 
Odůvodnění námitky: 
Nově postavená (bez vědomí vlastníka) komunikace na předmětných pozemcích 
je dle stavebního povolení uvedena jako „Dočasná komunikace pro zásobování 
stavby Obytného souboru Jinočany-JIH“ a je navržena jako účelová komunika-
ce, účelová komunikace není podle stavebního zákona ani žádné jiné platné ju-
dikatury veřejně prospěšnou stavbou. 
 
Uplatnění námitky k bodu H – Vymezení veřejně prospěšných staveb… 
K bodu H odst. (68) 
Námitka: 
Vymezení plochy PP2 na pozemku č. parc. 319/1 a 319/5 v k. ú. Jinočany, KP 
Praha-západ, KÚ pro Středočeský kraj ve vlastnictví Arciopatství zapsaných na 
LV 1219 k. ú. Jinočany pro umístění sběrného dvora a hasičské zbrojnice je na-
prosto nevhodné a proto navrhujeme tuto plochu PP2 vypustit. 
Odůvodnění námitky: 
Návrh sběrného dvora a hasičské zbrojnice v obytné zóně je zcela nekoncepční, 
protože do jinak klidové zóny navrhuje rušící prvky. Poukazujeme na nevhodné 
napojení na nově vystavěnou komunikaci (bez vědomí vlastníka pozemků), kte-
rá je podle stavebního povolení účelová komunikace s názvem „Dočasná komu-
nikace pro zásobování stavby Obytného souboru Jino čany-JIH“ není možné, sil-
nice sama totiž nesplňuje parametry pro průjezd hasičské techniky. 
 
 
Námitka: 

Připomínka neakceptována. 
Navrhovaný rybník vymezený návrhem ÚP v ploše 
změn v území K1.5 jako VPS pro dopravní infra-
strukturu WR1 „Plocha pro rybník“ bude v textové 
i grafické části návrhu ÚP ponechán s tím, že bude 
odstraněn rozpor ve vymezení WR1 „Plocha pro 
rybník“ jako VPS dopravní infrastruktury, a záro-
veň WR1 „Protihlukový val“ jako VPO v kapitole G 
„Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně 
prospěšných opatření, staveb…“ textové části ná-
vrhu ÚP – viz Pokyny (bod SJ*11). 
Připomínka neakceptována. 
Návrh ÚP vymezil ve výkresu č. 4 „Výkres veřejně 
prospěšných staveb, opatření a asanací“ grafické 
části a v článku 63 textové části VPS dopravní in-
frastruktury WD2.7 „Místní komunikace vedoucí 
v rozvojové ploše Z12“, která není ovšem vymezena 
na pozemcích parc. č. 318, 319/1, 319/4, 319/5, 
565/1, 566/3 a 567/18, k. ú. Jino čany, ve vlastnictví 
podatele připomínky, proto ji nelze akceptovat, do-
tčené pozemky VPS WD2.7 parc. č. 319/6, 319/7, 
317/8, 565/2, 565/4, 566/2, 567/548 a 567/558 , k. ú. 
Jinočany, jsou ve vlastnictví obce Jinočany a České 
republiky, vymezení VPS WD2.7 bude aktualizová-
no – viz Pokyny (bod SJ*26). 
 
 
Připomínka akceptována. 
Využití návrhem ÚP vymezené zastavitelné plochy 
Z12 pro návrhovou plochu občanského vybavení – 
veřejná infrastruktura (OV-návrh) bude změněno 
na návrhovou plochu smíšenou obytnou (S-návrh) 
a spolu s tím bude zrušeno vymezení veřejně pro-
spěšné stavby veřejné vybavenosti PP2 „Plocha pro 
občanskou vybavenost (umístění sběrného dvora 
a hasičské stanice)“ s předkupním právem k po-
zemkům parc. č. 319/1 a 319/5, k. ú. Jinočany – viz 
Pokyny (bod SJ*24). Sběrný dvůr i hasičská zbroj-
nice byly již obcí Jinočany zajištěny v jiných plo-
chách a zastavitelnou plochu Z12 je proto možné 
využít pro bydlení. 
Připomínka neakceptována. 
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Vymezení plochy PP3 na pozemku č. parc. 547/1 v k. ú. Jinočany, KP Praha-
západ, KÚ pro Středočeský kraj ve vlastnictví Arciopatství zapsaných na LV 
1219 k. ú. Jinočany a určení předkupního práva obci Jinočany navrhujeme roz-
volnit, tak aby případné předkupní právo získal budoucí investor stavby. 
Odůvodnění námitky: 
V současnosti není zřejmé, kdo bude investorem stavby ČOV, pokud má sloužit 
jako zázemí nově budované ČOV pro obec Zbuzany. 
 
 
 
 
Souhrnná námitka: 
Novým návrhem ÚP je závažným způsobem zasahováno do vlastnických práv 
Arciopatství, kdy veškerý rozvoj ohledně veřejných prostranství, veřejných sta-
veb, veřejné zeleně, staveb technické infrastruktury je navrženo převážně na po-
zemcích v jeho vlastnictví. 
Odůvodnění námitky: 
Navrženými změnami, které se dotýkají cca poloviny celkové výměry pozemků 
ve vlastnictví Arciopatství na území Obce Jinočany je závažným způsobem zá-
sahem do jeho práv. 
Judikatura soudů již několikrát stanovila, např. v rozsudku 2 AO 4/2008, že 
změna ÚP nesmí vlastníka pozemku omezit nad míru nedosahující intenzity nu-
ceného omezení vlastnického práva ve smyslu čl. 11 odst. 4 Listiny základních 
práv a svobod, kterou je vlastník povinen snášet bez kompenzace, ledaže by 
změna byla vydána až po dohodě s vlastníkem, jejíž součástí bude též poskytnutí 
náhrady způsobené újmy. Dále upozorňujeme, že podle § 102 odst. 2 stavebního 
zákona náleží vlastníkovi pozemku, kterému vznikla prokazatelná majetková 
újma v důsledku zrušení určení pozemku k zastavění na základě změny ÚP nebo 
vydáním nového ÚP, náhrada nákladů vynaložených na přípravu výstavby nebo 
náhrady v souvislosti se snížením hodnoty pozemku, který slouží k zajišt ění zá-
vazku. Jde zejména o náklady vynaložené na koupi pozemku a na projektovou 
přípravu výstavby. Povinnost poskytnout tuto náhradu má v souladu s odstav-
cem 5) zákona obec, jejíž zastupitelstvo ÚP nebo jeho změnu vydalo. V nepo-
slední řadě nakonec poukazujeme na judikaturu ve věci 25 Cdo 3444/2013, ve 
které soud vyslovil též závěr, že jde o nárok na náhradu škody podle zákona 
č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci 
rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem. Tím nejen potvrdil, že právo 
na náhradu újmy mimo případy podléhající režimu náhrady podle § 102 odst. 2 
stavebního zákona existuje, ale zároveň na jeho uplatnění vztáhl specifickou 
úpravu vyžadující například předběžné uplatnění nároku (jakož i stavební zákon 
vyžaduje nedosažení dohody). 
V souvislosti s vymezením rozsáhlým vymezením veřejných prostranství na po-

Návrh ÚP vymezil ve výkresu č. 4 „Výkres veřejně 
prospěšných staveb, opatření a asanací“ grafické 
části a v článku 68 textové části předkupní právo 
k VPS technické infrastruktury PP3 „Plocha pro 
občanskou vybavenost (rozšíření ČOV – Jinoča-
ny)“, která není ovšem vymezena na pozemku parc. 
č. 547/1, k. ú. Jinočany, ve vlastnictví podatele při-
pomínky, proto ji nelze akceptovat, dotčený poze-
mek VPS PP3 parc. č. 547/14, k. ú. Jinočany, je ve 
vlastnictví obce Jinočany, vymezení VPS PP3 bude 
aktualizováno – viz Pokyny (bod SJ*27). 
Připomínka vzata na vědomí. 
Jak je uvedeno v odůvodnění závěrů pořizovatele 
k předchozím připomínkám k návrhu ÚP, vyplynu-
lo, že veškerý rozvoj ohledně veřejných prostran-
ství, veřejných staveb, veřejné zeleně, staveb tech-
nické infrastruktury není navržen převážně na po-
zemcích ve vlastnictví podatele připomínek. Je pro-
to předčasné upozorňovat obec Jinočany na mož-
nou náhradu za majetkovou újmu vzniklou podle 
§ 102 odst. 2 stavebního zákona, kterou podle po ři-
zovatele nelze prokázat. 
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zemcích Arciopatství, se kterým Arciopatství nesouhlasí, dále poukazuje na roz-
sudek Nejvyššího soudu ze dne 7. 5. 2014 sp. zn. 28 Cdo 3684/2013, který uvá-
dí, že není-li v občanskoprávní rovině (např. smlouvou) upraveno obecné užívá-
ní veřejného prostranství, zahrnující i jen zčásti pozemky vlastnicky náležející 
třetí osobě, vzniká bezdůvodného obohacení na straně obce plněním bez právní-
ho důvodu, neboť i když existuje právní důvod užívání veřejného prostranství, 
nejedná se o titul, podle něhož by obci vzniklo oprávnění, aby takové plnění ze 
strany třetí osoby (strpění užívání jejího majetku) bylo poskytováno bezplatn ě. 
V souvislosti s rozsahem navrhovaných veřejných prostranství by uplatněná ná-
hrada mohla obci způsobit nemalou finanční zátěž. 
NÁMITKY ČÁST 2 
D.4 – KONCEPCE TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY 
[4] K bodu D.4 (34) – Koncepce zásobování elektrickou energií 

Námitka: Doplnit o odstavec c) ve znění:  
„Rozvojová plocha Z19 bude připojena kabelovým vedením 110 KV.“. 
Odůvodnění námitky: Kabelové vedení 110 KV bude sloužit pro vyvedení 
výkonu ze zařízení RZQS5 (Regulační záloha přenosové soustavy Quick 
Start 5) situovaného na ploše Z19. 
PŘÍLOHA č. 1: Základní informace o projektu RZQS5 
 
 

[5] K bodu D.4 (35) – Koncepce zásobování plynem 
Námitka: Doplnit o odstavec d) ve znění: 
„Přes plochy Z19, Z18 a Z17 vede vysokotlaký plynovod 2× DN 500 ve 
správě Pražské plynárenské a. s., ze kterého bude napojena lokalita Z19. “. 
Odůvodnění námitky: Plynovod 2× DN 500 bude sloužit k zásobování pro-
jektu RZQS5. V rámci využití ploch Z17, Z18 a Z19 je plánována p řeložka 
tohoto plynovodu na patu dálničního obchvatu v trase kryjící s východním 
krajem plochy Z17 v souladu s odůvodněním návrhu ÚP str. 27, OD.E.2.1.4 
odstavec 2). 

[9] Námitka: V Územně analytických podkladech obce s rozšířenou působnos-
tí Černošice, ve znění aktualizace k 31. 12. 2016 (dále též „ÚAP“), projed-
naných s obcí Jinočany dle ust. § 29 odst. 1 stavebního zákona, vyplývá, že 
obec Jinočany má plně zainvestovanou technickou infrastrukturu – vodo-
vod, kanalizaci a plynovod (viz textová část ÚAP str. 11/56), v ÚAP nejsou 
problémy s nedostatečnou kapacitou ČOV zmiňovány ani jako limit jejího 
dalšího rozvoje. V dokumentu Kanalizační řád stokové sítě v obci JINO-
ČANY, datum zpracování duben 2016 (viz https://www.vakberoun.cz/file/ 
/edee/dokumenty/verejne/jinocany_539350/kanalizacni_rad/kanalizacni-
rad-jinocany_2016.pdf) je uváděna projektovaná kapacita ČOV 4000 ekvi-
valentních obyvatel. Na str. 11 je uvedeno v bodě d.3 „V současné době je 
na čistírnu odpadních vod připojeno přibližně 784 obyvatel v aglomeraci 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Připomínka neakceptována. 
Článek 34 „Koncepce zásobování elektrickou ener-
gií“ textové části návrhu ÚP nebude doplňován. 
Návrh ÚP stanovuje podle § 43 odst. 1 stavebního 
zákona „koncepce“, nikoliv dílčí věcná řešení, kte-
rá jsou předmětem podrobnější ÚPD nebo projek-
tové dokumentace. Připomínka směřuje mimo po-
drobnost návrhu ÚP. 
 
Připomínka neakceptována. 
Článek 35 „Koncepce zásobování plynem“ textové 
části návrhu ÚP nebude doplňován. Návrh ÚP sta-
novuje podle § 43 odst. 1 stavebního zákona „kon-
cepce“, nikoliv dílčí věcná řešení, která jsou před-
mětem podrobnější ÚPD nebo projektové dokumen-
tace. Připomínka směřuje mimo podrobnost návrhu 
ÚP. Plynovod je vyznačen v koordinačním výkresu. 
Připomínka neakceptována. 
Článek 36 „Vodní hospodářství“ textové části ná-
vrhu ÚP bude ponechán se závěrem, že kapacita 
ČOV je nedostatečná pro zajištění společného čiš-
tění splaškových vod z obcí Jinočany a Zbuzany, 
a tento stav musí být řešen z hlediska koncepce čiš-
tění splaškových vod návrhem ÚP, a to zejména do 
doby přepojení splaškové kanalizace obce Zbuzany 
na vlastní ČOV, která bude rovněž napojena do Ji-
nočanského potoka. 
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trvale bydlících. Současné znečištění na přítoku do čistírny reprezentuje 
cca 2962 EO.“ Z těchto údajů nelze dovodit požadavky na další navýšení 
uváděné kapacity ČOV 4000 EO. Důvodnosti tohoto záměru nijak neodpo-
vídají ani údaje uvedené v Odůvodnění návrhu ÚP na str. 8 (OD.a.5.2.4) 
a na str. 33 (bilance v bodě OD.E2.9.4). 

F – STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH 
[10] K bodu (47) d) 

Námitka: Zrušit poslední část věty „…u rovných střech od nejnižšího bodu 
rostlého terénu v místě průniku půdorysu stavby;“ pro neodůvodněnost to-
hoto dodatečného limitu. 
Odůvodnění námitky: Jedná se o umělé diskriminační a administrativní sní-
žení již tak nedostačující výšky 11 m uvedené v bodě (53) odst. 5). 

[11] K bodu (53) VL – Plochy výroby a skladování 
K bodu (53) odst. 3 b) 
Námitka: Přepracovat nepřesnou formulaci „v blízkosti“ vzhledem k neur-
čitosti. 
Odůvodnění námitky: Definice vzdálenosti výrazem „v blízkosti“ je neurči-
tá a nepřesná. Současně není vymezen právní rámec ve smyslu hygienic-
kých norem. Projekty jinak vyhovující hlukové a rozptylové studii a všem 
dalším podmínkám v souladu s právními předpisy mohou být přes tento 
soulad subjektivně posouzeny jako umístěné v přílišné blízkosti. 

[12] K bodu (53), odstavec 3, písmeno d); odstavec 5, písmeno h) 
Námitka: Nahradit stávající znění písmene d) novým zněním: 
„d) výstavba v návrhových plochách, kromě plochy Z16, Z17, Z18 a Z19, je 
podmíněna prokázáním dostatečné kapacity ČOV, resp. její intenzifikací.“. 
Nahradit stávající znění písmene h) novým zněním: 
„h) při umísťování staveb v návrhových plochách VL je podmínkou z řízení 
retence dešťových vod na pozemku. Při umísťování staveb v návrhových 
plochách VL, kromě ploch Z16, Z17, Z18 a ZI9, je podmínkou dostate čná 
kapacita ČOV.“. 
Odůvodnění námitky: Neopodstatněné podmiňování rozvoje ploch Z16, 
Z17, Z18 a Z19 dostatečnou kapacitou ČOV Jinočany, která v současné do-
bě tak jako tak nesplňuje podmínky povolení k trvalému provozu čj. MUCE 
211/2012 OZP /V/Krs-R ze dne 2. 1. 2012 vzhledem k tomu, že její skute č-
ná kapacita 2600 EO je při nátoku 3665 EO přetížena o 1065 EO, je v roz-
poru s veřejným zájmem, kterým je posílení „pilíře hospodářského rozvo-
je“, který se jeví jako průměrný v souvislosti s nízkou podnikatelskou akti-
vitou a nízkým počtem pracovních míst (OD.F.1., strana 50). 

[13] K bodu (53) odst. 3 e) a zároveň k bodu OD.F.1 – záměry a doporučení, str. 47 
Námitka: Rozdělit plochu Z26 na plochy Z26a a Z26b z důvodu veřejného 
zájmu Středočeského kraje a obce Jinočany a z důvodu rozporu se smlouvou 
o spolupráci dle článku [3] těchto připomínek. Přeformulovat bod (53) odst. 3 

 
 
 
 
 
 
 
Připomínka neakceptována. 
Vymezení pojmu „výška stavby“ článku 47 písm. d) 
textové části návrhu ÚP bude ponecháno, protože 
se týká zejména staveb na svažitém terénu. 
 
 
 
Připomínka neakceptována. 
Definice vzdálenosti výrazem „v blízkosti“ bude 
v článku 53 „Plochy výroby a skladování“ bodu 3 
písm. b) textové části návrhu ÚP ponechána, proto-
že přesně stanovuje vzdálenost, která musí být zjiš-
těna v následném podrobnějším řešení při umísťo-
vání případných nových zdrojů znečištění a hluku. 
 
Připomínka neakceptována. 
Článek 53 „Plochy výroby a skladování“ textové 
části návrhu ÚP zůstane v bodě 3 písm. d) a v bodě 
5 písm. h) beze změn. Podmínka prokázání dosta-
tečné kapacity ČOV a retence dešťových vod je sta-
novena v souladu s koncepcí návrhu ÚP. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Připomínka neakceptována. 
Zastavitelná plocha Z26 plochy dopravní infra-
struktury – silniční (DS-návh) vymezená návrhem 
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e), který bude nově znít takto: 
„e) výstavba na ploše Z18 je podmíněna etapizovanou výstavbou komunika-
ce na ploše Z26a nebo Z23, výstavba v ploše Z19 je podmín ěna etapizova-
nou výstavbou komunikace v ploše Z23.“. 
Přeformulovat závěrečný odstavec na straně 47 bodu OD.F.1., který bude 
nově znít takto: 
„Výstavbu na plochách Z16 a Z17 podmínit etapizovanou výstavbou komu-
nikace na ploše Z26a a plochy Z16 a Z17 na komunikaci Z26a napojit. Vý-
stavbu na ploše Z15 podmínit výstavbou komunikace Z26b a plochu Z15 na 
komunikaci Z26b napojit.“. 
Odůvodnění námitky: Podmínění výstavby na plochách Z16, Z17 a Z18 vý-
stavbou okružní komunikace na ploše Z26 v celém rozsahu od dálni čního 
sjezdu až po křížení s komunikací „Žižkova“ není ve veřejném zájmu ani 
obce Jinočany ani Středočeského kraje, je zároveň v rozporu se smlouvou 
o spolupráci uvedenou v článku [3] těchto připomínek. V této smlouvě je 
velmi přesně vymezen rozsah a etapizace výstavby okružní komunikace, 
zajišťované společností JP Park a.s. Tento rozsah je přesně vymezen nejen 
ze smlouvy o spolupráci dle čl. [3], ale i z oznámení stavebního záměru, 
certifikátů autorizovaného inspektora č. CAI 01 – 2010/JT a č. CAI 02 – 
2012/JT a projektové dokumentace, která měla být dle ust. § 167 odst. 2 
stavebního zákona zaslaná obecným stavebním úřadem Rudná obecnímu 
úřadu Jinočany. Stavba nazývaná „Okružní komunikace III. třídy – 2. etapa, 
dříve infrastruktura území Jinočany – východ“ byla již zahájena. Etapizo-
vaná výstavba okružní komunikace na ploše Z26a umožní nejen napojení 
ploch Z16, Z17 a Z18, ale zejména napojení obce Jinočany na dálniční ob-
chvat. Investor, společnost JP Park a.s., zodpovědný za výstavbu 2. části 
okružní komunikace na ploše Z26a nemůže být zároveň zodpovědný (a je-
ho investiční záměry nemohou být podmiňovány) za výstavbu další části 
okružní komunikace na ploše Z26 v celém rozsahu. Majetkoprávní vztahy 
v severní části plochy Z26 nikterak nesouvisí se vztahy a zájmy společnosti 
JP Park a.s., která nemůže být rukojmím zájmů třetích osob a obce Jinočany 
zatíženým diskriminujícími nesplnitelnými podmínkami. V případě, že ne-
dojde k rozdělení plochy Z26 na plochu Z26a a Z26b hrozí poškození ve-
řejného zájmu v tom smyslu, že investor, spol. JP Park a.s., zcela ukončí re-
alizaci projektu výstavby „Okružní komunikace III. t řídy – 2. etapa“ a vy-
čká dalšího vývoje do okamžiku, kdy okružní komunikaci obce Jino čany 
v celém rozsahu zafinancuje a zrealizuje obec Jinočany eventuálně ve spo-
lupráci se Středočeským krajem. 
PŘÍLOHA č. 2: Zákres navrhovaných ploch Z26a a Z26b. 

[14] K bodu (53) odst. 2 – p řípustné využití 
Námitka: Doplnit odstavec 2 o písmeno h) v následujícím znění: 
,,h) na ploše Z19 záložní zdroj elektrické energie pro udržení funkčnosti 

ÚP pro VPS dopravní infrastruktury WD2.3 „Míst-
ní komunikace vedoucí v rozvojové ploše Z26“ bu-
de ponechaná bez dělení, jinak by mohlo hrozit za-
vedení dopravy do centra obce. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Připomínka neakceptována. 
Článek 53 „Plochy výroby a skladování“ textové 
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kritické infrastruktury.“. 
Odůvodnění námitky: Návrh ÚP nerespektuje územně analytické podklady. 
Projekt RZQS5 je v územně analytických podkladech ORP Černošice, na 
mapových listech A a B, výkres záměrů na provedení změn v území, datum 
pořízení 31. 12. 2016, zanesený v rámci plochy Z19 jako významný oboro-
vý záměr nových technologických objektů energetiky. V textové části ÚAP 
je tento záměr uveden na str. 50/56 „ZL56 elektrický záložní zdroj × záměr 
přeložky II/116“, dále je uveden i v příloze č. 1 ÚAP – Problémy k řešení 
v ÚPD jednotlivých obcí, list obce Jinočany. Společnost JP Park a.s. plánu-
je prostřednictvím sesterské společnosti STUX a.s. na ploše Z19 výstavbu 
regulačního záložního zdroje o výkonu 120 MWe pod názvem RZQS5 
(Regulační Záloha přenosové soustavy Quick Start 5). O tomto záměru in-
formovala spol. JP Park a.s. prostřednictvím spol. STUX a.s. obec Jinočany 
již v roce 2012 a předala obci Jinočany hlukovou a rozptylovou studii, 
technickou zprávu a popis technologie. Dle stavebním ú řadem Rudná po-
skytnuté územně plánovací informace z roku 2014, sp.zn. 09200/13/Ky, je 
vydání územního rozhodnutí pro projekt RZQS5 možné za podmínek, které 
dle přesvědčení spol. JP Park a.s. projekt RZQS5 bez problémů splňuje. 
Hlukové a rozptylové studie budou průběžně aktualizovány. Výstavba pro-
jektu RZQS5 je projektem nadmístního významu, veřejného zájmu a v 
souladu s krajskou a státní energetickou koncepcí, ve které je např. uve-
deno: 
4.3.1. Priorita I – Vyvážený energetický mix – Rozvoj zdrojů na zemní plyn 
ve špičkových či záložních zdrojích. 
4.3.5. Priorita V – Energetická bezpečnost. 

 …V oblasti elektroenergetiky zajišťovat stabilitu z hlediska zdrojového (ro-
bustní, výkonově přebytková soustava) tak i přenosového s důrazem na za-
jištění dostatečné a udržitelné domácí produkce s ohledem na velikost spo-
třeby. Dále soustřeďovat pozornost na přípravu ostrovních provozů pro ře-
šení nouzových stavů, udržení dostatečné výše regulačního výkonu a zkva-
litnění právního rámce pro zajištění bezpečnosti a kontinuity provozu prvků 
energetické infrastruktury. Zvyšovat odolnost elektrizační a plynárenské 
soustavy proti poruchám a výpadkům a jejich schopnost, v případě nouze, 
pracovat v ostrovních provozech. 

 Strategie do roku 2040 
PV.10. Dopracovat územní energetické koncepce tak, aby zajišťovaly ale-
spoň pro větší města nezbytné dodávky energie v ostrovních provozech pro 
případy nouzových stavů a rychlou a účinnou reakci v případech rozsáhlých 
poruch nebo přírodních katastrof. 
PV.13. Podporovat a rozvíjet schopnost dodávek energií v lokálních (os-
trovních) subsystémech v případě rozpadu systému vlivem rozsáhlých po-
ruch způsobených živelními událostmi nebo teroristickým či kybernetickým 

části návrhu ÚP nebude doplňován o písmeno h) 
v bodu 2. Návrh ÚP stanovuje podle § 43 odst. 1 
stavebního zákona „koncepce“, nikoliv dílčí věcná 
řešení, která jsou předmětem podrobnější ÚPD ne-
bo projektové dokumentace. Připomínka směřuje 
mimo podrobnost návrhu ÚP. Projekt RZQS5 je 
záměrem nadmístního významu, k jehož vymezení je 
příslušná ÚPD kraje, tj. ZÚR Středočeského kraje, 
ve které tento záměr není, nelze jej proto vymezovat 
v návrhu ÚP s odkazem na § 36 odst. 1 stavebního 
zákona. 
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útokem v rozsahu nezbytném pro minimální zásobování obyvatelstva a udr-
žení funkčnosti kritické infrastruktury. 

 Ak.6. Podporovat a rozvíjet energetickou odolnost a schopnost distribu ční 
soustavy zvládat vícenásobné výpadky kritických prvků infrastruktury, pří-
padně rozpad přenosové sítě a zajistit minimální úroveň dodávek elektřiny 
nezbytnou pro obyvatelstvo a kritickou infrastrukturu (formou posilování in-
frastruktury a ostrovních provozů u velkých aglomerací). V této souvislosti 
zajistit aktualizaci územních energetických koncepcí krajů tak, aby směřova-
ly k zabezpečení ostrovních provozů v havarijních situacích zejména pro 
velké městské aglomerace, a to především v lokalitách s vyhovující struktu-
rou zdrojů a spotřeby. 

 Funkcí zdroje RZQS5, který bude sloužit pouze jako pohotovostní za řízení 
a bude v provozu pouze v případech black-outů, tzn. v případech rozpadu 
systému dodávek elektrické energie, bude udržení funkčnosti kritické in-
frastruktury. Bude se jednat pouze o pohotovostní službu k řešení nou-
zových stavů a výpadků dodávek elektrické energie v případě přírod-
ních katastrof, živelních událostí a teroristických či kybernetických 
útoků v rozsahu nezbytném pro minimální zásobování obyvatelstva 
a udržení funkčnosti kritické infrastruktury. 
Viz PŘÍLOHA č. 1: Základní informace o projektu RZQS5 

[15] K bodu (53) odst. 4, písmeno d) – Nep řípustné využití 
Námitka: Bez náhrady zrušit text uvedený pod písmenem d) pro nesoulad 
s ÚAP ORP Černošice, se státní energetickou koncepcí a z důvodu neodů-
vodněného omezování podnikatelských aktivit a záměrů. 
 
 
 

[16] K bodu (53) odst. 4, písmeno f) 
Námitka: Bez náhrady zrušit v bodu (53) odst. 4 celé znění textu pod pís-
menem f) pro naprostou nesrozumitelnost, neodůvodněnost a nepředvída-
telnost budoucích možných výkladových stanovisek. 
Odůvodnění námitky: Rozsah výstavby lehké výroby je vymezen v jiných 
částech návrhu ÚP jako např. v bodě (53) odst. 5 a zaváděním nepřesných 
obecných definicí typu „rozsáhlá“ je vytvořen pouze prostor pro zlovolná 
výkladová stanoviska a jsou budovány základy nep řípustného klientelistic-
kého prostředí. 

[17] K bodu (53) odst. 4, písmeno i) 
Námitka: Bez náhrady zrušit v bodu (53) odst. 4 celé znění textu pod pís-
menem i), neboť se jedná o neodůvodněné diskriminační opatření omezují-
cí svobodu podnikání a veřejný zájem. 
Odůvodnění námitky: Není odůvodněno, proč by za předpokladu splnění 
všech dopravních, hlukových, emisních a dalších hygienických limit ů, měli 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Připomínka neakceptována. 
Podmínka nepřípustného využití, uvedená v článku 53 
„VL – Plochy výroby a skladování“ bodu 4 písm. d) 
textové části návrhu ÚP bude ponechána a zajistí, 
aby na území obce Jinočany, převážně s obytnou 
zástavbou, nebylo ohroženo životní prostředí. 
 
Připomínka neakceptována. 
Podmínka nepřípustného využití, uvedená v článku 53 
„VL – Plochy výroby a skladování (VL)“ bodu 4 
písm. f) textové části návrhu ÚP bude ponechána 
a zajistí, aby na území obce Jinočany, nebyla roz-
sáhlá výstavba lehké výroby nebo skladovacích 
a logistických budov situována v návaznosti na stá-
vající či navrhovanou obytnou zástavbu. 
 
Připomínka neakceptována. 
Podmínka nepřípustného využití, uvedená v článku 53 
„VL – Plochy výroby a skladování“ bodu 4 písm. f) 
textové části návrhu ÚP bude ponechána a zajistí, 
aby na území obce Jinočany, nebyly umožněny ne-
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podnikatelé být omezováni nepřípustností nepřetržitého provozu. Jako pří-
klad lze uvést provoz čerpací stanice, jejíž nepřetržitý provoz bude ve ve-
řejném zájmu, plánovaný v blízkosti sjezdu z dálničního obchvatu na plo-
chách Z17 nebo Z18, nebo provoz distribučních společností zabývajících se 
distribucí potravin, květin nebo jiného typu zboží. Podmínka uvedená pod 
písmenem i) snižuje atraktivitu a využitelnost území, hodnotu zájmových 
ploch a omezuje svobodu podnikání. 

[18] K bodu (53) odst. 5, písmeno a) 
Námitka: Přepracovat znění textu písmene a), který bude nově znít: „Výška 
staveb v zastavěném území a v zastavitelných plochách max. 11 m, výška 
staveb v ploše Z20 max. 8 m, a v zastavěném území Na Škrobech max. 8 m 
nebo ve stavu stávajícím, možnost podzemních podlaží. Výšku staveb, kro-
mě staveb na ploše Z19, nesmí převyšovat žádné konstrukce.“ z důvodu re-
spektování veřejného zájmu na významném oborovém záměru nových 
technologických objektů energetiky v souladu se státní energetickou kon-
cepcí a územně analytickými podklady. 
Odůvodnění námitky: Technologie záměru RZQS5 bude opatřena telesko-
pickým vývodem spalin (komínovým tělesem), které bude vysunuto max. 
do výše 14 m nad římsu pouze v případě provozu. Vzhledem k tomu, že 
u zařízení RZQS5 bude při standardním provozu pouze několik dnů v ka-
lendářním roce z důvodu revizí a kontrolních zkoušek, nejedná se o nep ři-
měřené narušení krajinného rázu. V návrhu uvedená maximální výška sta-
veb 11 m není odůvodněna žádným přezkoumatelným způsobem a není ni-
jak zřejmé, na základě, jakých skutečností byla stanovena, není zřejmé, jaká 
je povaha krajinného rázu v území, jak byla zjištěna a jak by mohl být do-
ložený krajinný ráz ohrožen stavbami vyššími než 11 m. 

[19] K bodu (53) odst. 5), písmeno b), c), d) a e) 
Námitka: Vzhledem k nesrozumitelnosti a nedostatečnému odůvodnění 
textů pod písmeny b), c) a d) přepracovat znění takto: 
„b) půdorysná plocha jednotlivé stavby nepřesáhne 4000 m2. 
c) koeficient celkové zastavitelnosti stavebního pozemku včetně vnitroareá-
lových komunikací, rozptylových ploch a zařízení pro dopravu v klidu v sou-
ladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, činí 
max. 70 %. 
d) koeficient zeleně včetně retenčních nádrží a vodních ploch činí min. 30 %“ 
a zcela vypustit text obsažený pod písmenem e). 
Odůvodnění námitky: Připomínkou se zvyšuje koeficient na 70 % z důvodu 
rozsáhlejšího vymezení funkcí zastavitelné části pozemku o funkce rozpty-
lových ploch a zařízení pro dopravu v klidu včetně chodníků. Do koeficien-
tu zeleně by měly být započítány vodní plochy či retenční nádrže splňující 
svým charakterem krajinotvorný prvek. Námitka vypouští text písmene e), 
neboť jeho obsah se stal součástí nově navrhovaného textu písmene c). 

přetržité provozy, které mají zásadní vliv na pohodu 
prostředím, převážně využívaného pro bydlení. 
 
 
 
 
 
 
Připomínka neakceptována. 
Podmínka prostorového uspořádání včetně základ-
ních podmínek ochrany krajinného rázu, uvedené 
pod bodem 5 písm. a) článku 53 „VL – Plochy vý-
roby a skladování“ textové části návrhu ÚP budou 
ponechány, není důvod umožnit na území obce Ji-
nočany výstavbu prostorově náročných staveb, kte-
ré by narušovaly charakter obce a krajinný ráz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Připomínka neakceptována. 
Podmínky prostorového uspořádání včetně základ-
ních podmínek ochrany krajinného rázu, uvedené 
pod bodem 5 písm. b), c) a d) článku 53 „VL – Plo-
chy výroby a skladování“ textové části návrhu ÚP 
budou ponechány, není důvod zvyšovat zastavění 
ploch VL o 10 % a započítávat do plochy zeleně re-
tenční nádrže a vodních plochy a rušit parkování, 
kde jinde by parkovaly vozidla, když ne v rámci sta-
vebního pozemku. Taková redukce podmínek pro-
storového uspořádání je nepřijatelná. 
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[20] K bodům: E.1 (40) písm. a) a b); E.1 (41) písm. a) a b); E.1 (44) písm. a); 
F (62) odst. 1, písm. b); G (63) – WR1; OD.A.1 (22); OD.A.1 (25); 
OD.B.3.4; OD.E.1.4.3; OD.E.4.4; OD.E.5.1.3; OD.E.5.2; OD.E.5.4.3 
Souhrnná námitka k výše uvedeným bodům: Změnit názvosloví při de-
finování funkcí rybníka s důrazem na jeho skutečnou, pořizovatelem ÚP 
doposud neprezentovanou majoritní funkci, kterou je do čišťování odpad-
ních vod ve III. stupni jako součásti technologického řešení ČOV Jinočany. 
Prokázat studií proveditelnosti a hydrotechnickými výpo čty nezbytný roz-
sah funkce dočišťování ve III. stupni dočišťovacího rybníka a tímto násled-
ně prokázat, že plocha LBC49 vymezená pro dočišťovací rybník o výměře 
3,35 ha je v souladu s ust. § 4, odst. 1, zákona č. 184/2006 Sb., o odnětí ne-
bo omezení vlastnického práva k pozemku nebo stavbě, ve znění pozdějších 
předpisů (zákon o vyvlastnění), plocha takového rozsahu, který je nezbytný 
k dosažení účelu vyvlastnění stanoveného zvláštním zákonem. Přepracovat 
umístění a rozsah plochy LBC49 a LBK49 (plochy NS a NP) ve výkresové 
části tak, aby tyto plochy nezasahovaly do pozemků parc. č. 550/16 a parc. 
č. 550/1 v k. ú. Jinočany z důvodu kolize s veřejným zájmem na výstavbě 
projektu RZQS5. V návaznosti na studii vodnosti a směšovacího poměru 
prokázat nezbytně nutný rozsah plochy LBC49. 
Odůvodnění souhrnné námitky: Pro rybník vymezený na ploše LBC49 
o výměře 3,35 ha využívá návrh ÚP a odůvodnění ÚP názvosloví jako: 
„nový rybník, lokální biocentrum, součást biocentra, krajinotvorný rybník 
s možností retence“ atd. Vytváření tohoto obrazu o funkci této vodní plochy 
je zamlčováním jedné z nejdůležitějších funkcí této vodní plochy, kterou je 
dočišťování odpadních vod ve III. stupni. Tato vodní plocha je v čistíren-
ském odborném názvosloví označována jako dočišťovací rybník, který je 
navrhován za čistírenskou technologií za účelem naředění a dočištění od-
padních vod v případě, že by nedostatečná vodnost, v tomto případě Jino-
čanského potoka, neumožňovala splnit požadavky vodoprávního ú řadu 
Černošice v rámci vodoprávního řízení na prokázání směšovacího poměru 
vody Jinočanského potoka a odpadních vod opouštějících ČOV Jinočany. 
Projekt a výstavba dočišťovacího rybníka na ploše LBC49 je vynucenou 
investicí související neoddělitelně s projektem a rekonstrukcí (intenzifikací) 
ČOV Jinočany na kapacitu 6000 EO. 

[21] K bodu OD.B.1 – Použité podklady 
Námitka: Nahradit a doplnit ve výčtu použitých podkladů staré podklady 
za aktuální podklady a tyto použít p ři zpracování návrhu ÚP a doplnit výčet 
podkladů o další nezbytně nutné. Použitím zastaralých podkladů a nepouži-
tím celostátně koncepčních podkladů, jako je např. státní energetická kon-
cepce a ÚAP ORP Černošice, vzniká riziko zanedbání ochrany veřejného 
zájmu. 
Odůvodnění námitky: Návrh ÚP a odůvodnění ÚP nesou datum vypraco-

 
 
 
Připomínky neakceptovány. 
Vymezení nového rybníka jako navrhované plochy 
vodní a vodohospodářské (W-návrh) a na něj nava-
zující plochy smíšené nezastavěného území (NS-stav) 
a přírodní (NP-návrh) je zpracováno v podrobnosti 
odpovídající podrobnosti ÚP. Účelem návrhu ÚP 
není věcně, do podrobnosti řešit, funkce nového 
rybníku, důležité z hlediska koncepce ÚP je vymezit 
jeho rozsah a stanovit jeho regulaci jako plochy 
s rozdílným způsobem využití a veřejně prospěšné 
opatření. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Připomínka vzata na vědomí. 
Podklady pro zpracování návrhu ÚP jsou průběžně 
aktualizovány a pro zpracování návrhu ÚP pro ve-
řejné projednání budou použity dostupné podklady. 
Pro zpracování návrhu ÚP z 05/2017 nemohly být 
použity aktualizované územně plánovací podklady 
k 31. 12. 2016, protože byly dokončeny k předání až 
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vání 05/2017. K tomuto datu byla již vydána aktualizace Územně analytic-
kých podkladů pro správní obvod ORP Černošice k datu 31. 12. 2016. Po-
řizovatel vycházel ze zastaralých a neúplných podkladů, kterými jsou ÚAP 
ORP Černošice z r. 2014. Do ÚAP ORP Černošice nebyly správcem tech-
nické infrastruktury (VaK Beroun, a.s.) poskytnuty údaje o území v podob ě 
pasportu zařízení ČOV Jinočany. VaK Beroun, a.s., jakožto poskytovatel 
údajů, má povinnost tyto informace aktualizovat a obec Jinočany musí tyto 
údaje verifikovat. Obec Jinočany a poskytovatel údajů VaK Beroun, a.s. 
nesplnili své zákonné povinnosti a obecní ú řad Jinočany v pozici pořizova-
tele ÚP zároveň nesplnil povinnosti pořizovatele vycházet z aktuálních a re-
levantních podkladů při pořizování ÚP. 

[22] K bodu OD.A.1 odst. (22) na str. 2 a dále vzhledem k podmínkách uvede-
ným v bodě OD.E.2.3.3 na str. 29 
Námitka: Zcela vypustit stavbu rozhledny na vrchu „Doksaňák“ nebo pře-
pracovat změnu podmínek uvedených v bodě OD.E.2.3.3. 
Odůvodnění námitky: Celý projekt výstavby rozhledny, která má mít čás-
tečně zakrytý výhled viz. bod OD.E.2.3.3: „Je doporučeno, aby výhled z ní 
byl převážně na jihozápad a byl omezen v severní části, kde se nachází ne-
vzhledné skladové areály na k. ú. Chrášťany a jednotvárné plochy orné pů-
dy” nese rysy Potěmkinovy vesnice. 

[23] K bodu OD.F.1 – Změny a doporučení (strana 47) 
Námitka: Zcela přepracovat znění odstavce 2, pasáže Závěry a doporučení, 
v jehož novém znění pořizovatel vypustí nevhodné, neodůvodněné a invek-
tivní hodnocení stávajícího ÚP: „…stávající a neúnosný rozsah zastavitel-
ných ploch, stejně jako jejich situování, byl dán již pochybením p ři zpraco-
vání stávajícího ÚP...“. 
Odůvodnění námitky: Současný platný ÚP obce Jinočany je vizionářským 
dílem, jehož předvídavost a koncepčnost ve strategickém horizontu není 
pořizovatel (obecní úřad Jinočany) v současné konstelaci vůbec schopen 
posoudit. Je nutné zdůraznit, že k pochybením nemohlo dojít při zpracová-
ní, neboť zpracovatel vyhověl pouze požadavkům obce Jinočany, ale při 
formulaci požadavků obce Jinočany. Namísto negativních hodnocení čin-
nosti předchůdců na poli územního plánování, by se měl pořizovatel (obec-
ní úřad Jinočany) koncentrovat na svá pochybení, patrná z kritického, a s 
vysokou pravděpodobností havarijního stavu současné ČOV Jinočany, za 
kterou nese plnou politickou odpovědnost. 
Poznámka: Jako nezbytná podmínka pro řešení kritického stavu ČOV 
Jinočany se jeví neprodlená výpověď v souladu s ust. článku 2.9.2. 
Smlouvy o čištění odpadních vod mezi obcí Jinočany a obcí Zbuzany 
uzavřené dne 17. 4. 2007. 

[24] K bodu (49) odstavec 2 písmeno a); odstavec 4 písmeno d) 
Námitka: Doplnit plochy Z2 a Z4. 

v 07/2017. Pořizovatelem územně analytických 
podkladů je Městský úřad Černošice, úřad územní-
ho plánování, který je poskytuje projektantům ÚP. 
Přezkoumávání jejich obsahu není předmětem tvor-
by ÚP ani činností jeho pořizovatele.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Připomínka neakceptována. 
Požadavek na možnost využití vrchu „Doksaňák“ 
pro stavbu rozhledny je uveden v kapitole 4 „Poža-
davky obce k řešení v územně plánovací dokumen-
taci“ zadání ÚP schváleného usnesením č. 14/2015 
Zastupitelstva obce Jinočany ze dne 30. 9. 2015, 
proto jej nelze vypustit. 
 
Připomínka neakceptována. 
Závěry a doporučení jsou vytrženy z kontextu sub-
kapitoly OD.F.1 „Vyhodnocení vlivů územního plá-
nu na vyváženost vztahu podmínek pro příznivé ži-
votní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro sou-
držnost společenství obyvatel území, jak byla zjiště-
na v rozboru udržitelného rozvoje“ kapitoly OD.F 
„Zpráva o vyhodnocení vlivů ÚP na udržitelný roz-
voj území, obsahující základní informace o výsled-
cích tohoto vyhodnocení včetně výsledků vyhodno-
cení vlivů na životní prostředí (shrnutí vyhodnoce-
ní)“ textové části odůvodnění návrhu ÚP a jsou 
převzaty z dokumentace „Vyhodnocení vlivů návrhu 
ÚP Jinočan na udržitelný rozvoj území“, která byla 
zveřejněna společně s návrhem ÚP. Protože se jed-
ná o informaci není důvod a nelze na jejím obsahu 
nic měnit. Povinnost uvedení této kapitoly je zakot-
vena v § 53 odst. 5 písm. b) stavebního zákona. 
 
 
Připomínka neakceptována. 
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K bodu (49) odstavec 2 písmeno b); odstavec 4 písmeno e) 
Námitka: Vyjmout plochu Z2. 
Odůvodnění připomínek: Kromě důvodu vhodné urbanistické koncepce zá-
stavby navrhujeme úpravy také z důvodu co nejpřesnějšího splnění pod-
mínky bodu (76) N.3.3, 
 
 
 
 
 
 

[25] K bodu (49) odstavec 3 písmeno d) 
Námitka: Nahradit stávající znění písmene d) novým zněním: „d) výstavba 
v návrhových plochách, kromě ploch Z2 a Z4, je podmíněna prokázáním 
dostatečné kapacity ČOV, resp. její intenzifikací.“. 
Odůvodnění námitky: Jedná se o neodůvodněné a protiprávní podmiňování 
rozvoje ploch Z2 a Z4 prokazováním stávajících a budoucích bilancí kapa-
city ČOV. Prokazování dostatečné kapacity ČOV, resp. její intenzifikace, je 
činnost spadající do povinností provozovatele ČOV (obce Jinočany) a pře-
nášení této povinnosti na investory a majitele ploch Z2 a Z4 je pokusem 
obce zbavit se politické odpovědnosti za hrubě zanedbaný rozvoj in-
frastruktury obce Jinočany. 

[26] K bodu (49) odstavec 5 písmeno a) a b) 
Námitka: Zrušit písmeno a), neboť povinnost doložit báňský posudek nel-
ze ukládat ÚP, protože tento požadavek na tento podklad je sou částí proce-
su zpracování dokumentace v rámci územního řízení. Dodatečně odůvodnit 
znění bodu b) – velikost uvedených rozloh nov ě oddělovaných stavebních 
pozemků. 
Odůvodnění námitky: Podmínka uvedená pod písmenem a) nepatří do ná-
vrhu ÚP, je podmínkou územního řízení. V písmenu b) chybí odůvodnění 
velikosti uvedených ploch. 
 
 
 
 

[27] K bodu (49) odstavec 5) písmeno ch) 
Námitka: Zrušit podmínku uvedenou v písmenu ch): „…je třeba dbát při-
měřeného hmotového rozsahu objektu dle konkrétního umístění stavby“, 
nebo lépe definovat z důvodu jednoznačného výkladu pojmů. 
Odůvodnění námitky: Současná definice umožňuje mnoho výkladů uvede-
ných pojmů. 
 

Článek 49 „S – Plochy smíšené obytné“ textové 
části návrhu ÚP zůstane v bodě 2 písm. a) a v bodě 
4 písm. d) beze změn. V souladu s koncepcí plošné-
ho a prostorového uspořádání obce Jinočany je ne-
přijatelné, aby v zastavitelných plochách Z2 a Z4 
byly přípustné bytové domy nebo v ploše Z2 řadové 
rodinné domy, když tento charakter zástavby je sta-
novenými podmínkami využití plochy smíšené obyt-
né určen jako nepřípustné využití, protože se jedná 
o okrajové polohy zastavěného území, které by měly 
být bez koncentrované zástavby. 
 
Připomínka neakceptována. 
Článek 49 „S – Plochy smíšené obytné“ textové 
části návrhu ÚP zůstane v bodě 3 písm. d) beze 
změn. Podmínka podmíněně přípustného využití bo-
du 3 písm. d), a to: „výstavba v návrhových plo-
chách je podmíněna prokázáním dostatečné kapaci-
ty ČOV resp. její intenzifikací“ platí pro všechny 
zastavitelné plochy a plochy přestavby bez rozdílu, 
a tento princip nebude narušován vyjmutím zastavi-
telných ploch Z2 a Z4, jak se připomínkou požaduje. 
 
Připomínka neakceptována. 
Článek 49 „S – Plochy smíšené obytné“ textové 
části návrhu ÚP zůstane v bodě 5 písm. a) beze 
změn. Podmínka prostorového uspořádání uvedená 
pod písm. a) je stanovena na základě stanoviska 
orgánu ochrany nerostného bohatství, Ministerstva 
životního prostředí, a použije se při územním řízení, 
nikoliv, že se jedná o podmínku svou podrobností 
příslušející územnímu řízení. Odůvodnění výměry 
stavebních pozemků nepatří do textové části, ale do 
textové části odůvodnění, proto nebude do písm. b) 
nic doplňováno. 
 
Připomínka neakceptováno. 
Článek 49 „S – Plochy smíšené obytné“ textové 
části návrhu ÚP zůstane v bodě 5 písm. ch) beze 
změn. Podmínka prostorového uspořádání uvedená 
pod písm. ch), a to: „při změnách staveb, nástav-
bách a přístavbách u stávající zástavby je třeba 
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[28] K bodu N (74) 
Námitka: Mezi plochy s regulací zahrnout i plochy Z1 a Z7, nebo ť není 
odůvodněno, proč jsou právě tyto plochy privilegovány absencí podmínky 
pořízení RP na rozdíl od ostatních ploch se stejným využitím. 
Odůvodnění námitky: Sjednocením podmínek pro všechny plochy stejného 
využití je nutné zajistit rovné postavení všech investorů. 

 
POUŽITÉ ZDROJE: 
1. Dokumentace pro stavební povolení (DSP) pro zakázku „Úprava a rozší ření 

ČOV Jinočany na kapacitu 6000 EO“ vypracovaná společností D-plus, pro-
jektová a inženýrská a.s. se sídlem Sokolovská 16/45A, 186 00 Praha 8 
a) Souhrnná technická zpráva 
b) Průvodní zpráva 
c) Příloha č. 1 – Hydrotechnické výpočty 
d) Koordinační situační výkres 
e) Katastrální situace 

2. Aktualizace ÚAP ORP Černošice 2016 
3. Technickoekonomická variantní studie proveditelnosti ČOV Zbuzany 

07/2016 vypracovaná společností Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.. 
Nábřežní 4, 150 00 Praha 5 

4. Strategie rozvoje obce Zbuzany, aktualizované vydání b řezen 2017, vypraco-
vané Ing. Vladimírem Glaserem a Monikou Flendrovou 

5. Návrh zprávy uplatňování ÚP Zbuzany za období 4/2011 – 4/2017 
6. Rozhodnutí MěÚ Černošice, odbor životního prostředí, oddělení vodního 

hospodářství, Podskalská 19, 120 00 Praha 2, sp.zn. S-MUCE 55420/2011 
OZP/V/Krs, čj. MUCE 211/2012 OZP/V/Krs-R ze dne 2. 1. 2012 o povolení 
užívání stavby vodního díla – ČOV Jinočany k trvalému provozu [910], 

7. Telefonický rozhovor mezi Ing. Petrem Klementem, zástupcem spol. JP Park 
a.s. a panem Ing. Josefem Marešem, zástupcem VaK Beroun a.s. ze dne 28. 3. 
2017 

8. Smlouva o vzájemné spolupráci mezi obcí Jinočany a společností JP Park a.s. 
uzavřená dne 13.10.2010 

9. Smlouva o čištění odpadních vod mezi obcí Jinočany a obcí Zbuzany ze dne 
17. 4. 2007 

10. Odpověď na žádost o poskytnutí informace obcí Jinočany ze dne 28. 6. 2017 

dbát přiměřeného hmotového rozsahu objektu dle 
konkrétního umístění stavby“ umožňuje v zastavě-
ném území stanovit podmínky umístění staveb a je-
jich prostorové proporce v územním řízení tak, aby 
nedošlo k narušení urbanistické koncepce stávající 
zástavby. Výklad pojmu bude případ od případu 
prováděn úřadem územního plánování. 
 
Připomínka neakceptována. 
Článek 74 textové části návrhu ÚP stanovuje pro 
zastavitelné plochy Z2, Z4, Z5 (část), Z6, Z9 a Z11 
podmínku vydání RP na žádost a nebude rozšiřován 
o zastavitelné plochy Z1 a Z7, které jsou již z větší 
části zastavěny nebo mají platné územní rozhodnutí. 
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11. ÚP Jinočan 05/2017, návrh – textová část + výkresová část 
12. Odůvodnění návrhu ÚP Jinočan 05/2017 
13. https://www.vakberoun.cz/file/edee/dokumenty/verejne/jinocany_539350/ 

/kanalizacni_rad/kanalizacni-rad-jinocany_2016.pdf 
https://www.kr-stredocesky.cz/web/20994/199 
http://up.mestocernosice.cz/UAP/UAP 2016/ 

14. Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Středočeského kraje – změna 2016, 
CZˇ021.3210.2105.0224 Jinočany 

15. Územně plánovací informace z r. 2014, sp.zn. 09200/13/Ky 
16. Státní energetická koncepce České republiky, dostupné z: 

https://www.mpo.cz/assets/dok.umenty/52841/60959/636207/priloha006.pdf  

30 Institut plánování a rozvoje 
hlavního města Prahy, 
příspěvková organizace, 
IČO 70883858, 
Vyšehradská 2077/57, 
128 00 Praha 2 

7226/17 ze dne 13. 7. 2017; 
zapsáno dne 20. 7. 2017 
pod čj. 2630/17 

Připomínky do společného jednání o návrhu ÚP Jinočan 
Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy (dále jen IPR Praha) v soula-
du se zřizovací listinou schválenou usnesením Zastupitelstva hlavního města 
Prahy č. 32/2 ze dne 7. 11. 2013 podává jménem hlavního m ěsta Prahy jako 
sousední obce dle ust. § 47 stavebního zákona do spole čného jednání o návrhu 
ÚP Jinočan připomínky: 
1. Naší zásadní připomínkou je nezapracování doporučení VVURÚ (kapitola 

OD.F.1, str. 48) k podmíněnosti rozvoje, resp. etapizaci výstavby v rozvojo-
vých plochách výstavbou veřejné infrastruktury. Tato podmínka je v rozporu 
s kapitolou OD.A.1 Vyhodnocení souladu ÚP s PÚR ČR, čl. 24, kde PÚR 
přímo vybízí ke stanovení podmínek pro novou výstavbu dodate čnou veřej-
nou infrastrukturou. Plán rozvoje obce Jinočany je koncipován extenzivně. 
O tomto principu svědčí např. kapitola OD.E.2.1.2 a další kapitoly, ve kterých 
se hovoří o potřebě výstavby jednotlivých prvků technické i dopravní in-
frastruktury a veřejného vybavení (školy). 

2. Odůvodnění ÚP obce Jinočany neobsahuje vyhodnocení dopadu extenzivního 
rozvoje obce na potřeby dojíždění obyvatel do hl. m. Prahy. Vzhledem k před-
pokládanému nárůstu počtu rezidentů v obci je možno očekávat výrazný 
vzrůst objemu dopravy jak soukromé, tak veřejné. 

Zpracování nového ÚP Jinočan bylo šancí revidovat neúměrný extenzivní plán 
rozvoje obce, jehož dopadem může být v konečném důsledku nežádoucí srůstání 
sousedních obcí. K této revizi však nedošlo. Tento fakt považujeme za zásadní 
nedostatek a chybu ve vyhodnocení rozvoje. 
Na základě výše zmíněných skutečností požadujeme alespoň stanovit podmíně-
nost, resp. etapizaci rozvoje obce. 

Podle § 6 odst. 6 písm. d) stavebního zákona uplat-
ňuje rada obce připomínky k ÚP sousední obce, tuto 
kompetenci nelze delegovat, protože je přímo stano-
vena zákonem, kdo připomínky sousední obce uplat-
ňuje, a tím není podatel, proto podání po řizovatel 
vyhodnotil jako připomínku právnické osoby. 
1. Připomínka akceptována. 

Návrh ÚP bude doplněn o stanovení podmínek 
pro pořadí změn v území (etapizaci), které zajistí 
harmonizaci potřeb spojených s realizací zastavi-
telných ploch a zajištění veřejné infrastruktury – 
viz Pokyny (SJ*14, SJ*15 a SJ*16). 
 
 
 

2. Připomínka vzata na vědomí. 
Nárůst objemu soukromé a veřejné dopravy lze 
předpokládat, ale bilance vyjíždějících do hl. 
města Prahy se bude vyvíjet v čase a nelze o něm 
hovořit jako o extenzivním, nehledě na to, že hl. 
města Praha má nedostatek pracovních sil. 
 
 

Požadavek podatele je akceptován v bodě 1 připo-
mínky. 

31 JINOČANY DEVELOPMENT, a.s., 
IČO 27919951, 
Záhřebská 247/37, 120 00 Praha 2; 

ze dne 20. 7. 2017; 
zapsáno dne 20. 7. 2017 
pod čj. 2635/17 

Připomínky k návrhu ÚP Jinočan 
V bodu F. Stanovení podmínek pro využití ploch pro plochy SMÍŠENÉ 
OBYTNÉ (49) navrhujeme u podmínky prostorového uspo řádání (5d) definovat 
maximální výškovou hladinu zástavby pro řadové RD stejně jako u RD (maxi-
málně 2 nadzemní podlaží a obytné podkroví).  

Připomínka neakceptována. 
Článek 49 „S – Plochy smíšené obytné“ textové 
části návrhu ÚP zůstane v bodě 5 písm. d) beze 
změn. Maximální výšková hladina u řadových RD 
max. 2 nadzemní podlaží bez podkroví nebo 1 nad-
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Definice uvedená v návrhu je v rozporu s již vydaným stavebním povolením 
v zastavitelné ploše Z1 a v sousedních stabilizovaných plochách stejného využití. 
Změna podmínky může být zúžena pouze na zastavitelné plochy Z1 a Z7, které 
vytvářejí jeden harmonicky celek. 

zemní podlaží a obytné podkroví zůstane zachová-
na, protože podmínka prostorového uspořádání od-
povídá tomuto charakteru soustředěné zástavby. 
Vydané stavební povolení v zastavitelné ploše Z1, 
a popř. také v Z7, nebude návrhem ÚP dotčeno. 

32a JP Park a.s., 
IČO 43224792, 
Komunardů 1091/36, 
170 00 Praha 7; 

ze dne 19. 7. 2017; 
zapsáno dne 19. 7. 2017 
pod čj. 2615/17 

Uplatnění připomínek k návrhu ÚP obce Jinočany dle ust. § 50 odst. 3 sta-
vebního zákona 
[1] Obecní úřad Jinočany jako pořizovatel příslušný k pořizování ÚP Jinočan 

podle § 6 odst. 2 stavebního zákona, vykonávající územně plánovací činnost 
podle § 24 odst. 1 stavebního zákona prost řednictvím Ing. Ladislava Vicha, 
výkonného pořizovatele, na základě smlouvy se společností PRISVICH, 
s.r.o., IČO 27101053, v souladu s ust. § 50 odst. 3 stavebního zákona, ozná-
mil a doručil veřejnou vyhláškou dne 5. 6. 2017 návrh ÚP Jino čan a vyhod-
nocení vlivů ÚP Jinočan na udržitelný rozvoj území se lhůtou k uplatnění 
připomínek dle ust. § 50 odst. 3 stavebního zákona do 20. 7. 2017. 

[2] V souladu s názorem Nejvyššího správního soudu NSS ( Rozsudek NSS 
čj. 1 Ao 5/2010-169, rozsudek NSS čj. 1 Ao 6/2011-162, rozsudek NSS 
čj. 6 Ao 3/2009-76), že „…proces pořizování změny ÚP je dynamický, její 
obsah se proměňuje v čase tak, jak tento proces prochází jednotlivými fá-
zemi s tím, že z § 50 odst. 1 stavebního zákona nelze dovodit p říkaz, aby 
návrh změny byl identický s obsahem schváleného zadání, nýbrž toliko po-
kyn, aby návrh ze schváleného zadání vycházel…“ a s názorem téhož soudu 
že „Jestliže do řešení po určitou dobu předvídaného vstoupí nová skuteč-
nost, která významně modifikuje předpoklady, s nimiž výchozí fáze pořizo-
vání ÚP počítaly, nelze než takovou skutečnost reflektovat.“, uplatňuje spol. 
JP Park a.s. následující připomínky, které by měly sloužit pořizovateli k po-
stupnému nalézání optimálních řešení a měly by pořizovateli rovněž umož-
nit výběr nejvhodnější varianty návrhu ÚP Jinočan. 

[3] Společnost JP Park a.s. odvozuje své právo k uplatnění připomínek ze 
Smlouvy o vzájemné spolupráci, uzavřené na základě usnesení zastupi-
telstva obce Jinočany, č. 39, ze dne 29.9.2010 , uzavřené mezi obcí Jino-
čany, Nám. 5. května 19, 252 25 Jinočany, IČO 00241342, zastoupenou pa-
ní Miluší Čančíkovou, starostkou obce a společností JP Park a.s., Ko-
munardů 1091/36, 170 00 Praha 7, IČO 43224792, zastoupenou panem 
Mgr. Františkem Buškem, předsedou představenstva a Ing. Ladislavem 
Adamcem, místopředsedou představenstva a z majetkoprávních vztahů 
k následujícím pozemkům v k. ú. Jinočany, parc. č. 298, 300, 301, 302/1, 
302/2, 493/2, 493/4, 493/6, 504/10, 504/11, 507/3, 507/4, 507/5, 507/6, 
507/7, 507/8, 507/9, 507/27, 508/2, 508/4, 509/2, 509/3, 509/8, 527, 529/5, 
529/9, 529/10, 529/20, 529/23, 529/24, 529/27, 529/28, 550/16, 550/18, 
550/22, 551/11, 551/12, 552/4, 571/4  a 582/2, zapsaným na LV 347. 
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PŘIPOMÍNKY 
D.4 – KONCEPCE TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY 
[4] K bodu D.4. (34) - Koncepce zásobování elektrickou energií 

Připomínka: Doplnit o odstavec c) ve znění:  
„Rozvojová plocha Z19 bude připojena kabelovým vedením 110 KV.“ 
Odůvodnění připomínky: Kabelové vedení 110 KV bude sloužit pro vyve-
dení výkonu ze zařízení RZQS5 (Regulační záloha přenosové soustavy 
Quick Start 5) situovaného na ploše Z19. 
PŘÍLOHA č. 1: Základní informace o projektu RZQS5 
 
 

[5] K bodu D.4 (35) – Koncepce zásobování plynem 
Připomínka: Doplnit o odstavec d) ve znění: 
„Přes plochy Z19, Z18 a Z17 vede vysokotlaký plynovod 2× DN 500 ve 
správě Pražské plynárenské a. s., ze kterého bude napojena lokalita Z19. “. 
Odůvodnění připomínky: Plynovod 2× DN 500 bude sloužit k zásobování 
projektu RZQS5. V rámci využití ploch Z17, Z18 a Z19 je plánována p ře-
ložka tohoto plynovodu na patu dálni čního obchvatu v trase kryjící s vý-
chodním krajem plochy Z17 v souladu s odůvodněním návrhu ÚP str. 27, 
OD.E.2.1.4 odstavec 2). 

[6] K bodu D.4. (36) – Vodní hospodá řství, odstavec c) – Splašková kanalizace 
– bod 2. 
Připomínka: V souvislosti s tímto bodem vyškrtnout zvýhodňující pod-
mínku obsaženou v bodě (53) VL Plochy výroby a skladování, odst. 3 d), 
která připouští pro plochu Z20 lokální ČOV. 
Odůvodnění připomínky: Zvýhodňování plochy Z20 vůči ostatním plo-
chám, na které se vztahuje generelní podmínka likvidace v centrální čistírně 
odpadních vod obsažená v bodě (36) c) 2., není v návrhu UP odůvodněné 
žádným veřejným zájmem a zjevně neodůvodněně zvýhodňuje vlastníka 
pozemků v této zastavitelné ploše oproti vlastníkům pozemků v jiných za-
stavitelných plochách. 
 

[7] K bodu D.4. (36) c) – Splašková kanalizace a zároveň k bodu OD.B.3.3.3 
– Požadavky na koncepci veřejné infrastruktury, požadavky na řešení tech-
nické infrastruktury, a zároveň k bodu OD.E.4.4 – Likvidace odpadních 
vod a dále k bodům OD.E.2.4.8, OD.E.4.4.1, OD.E.4.4.2, OD.E.4.4.4, 
OD.F.1, str. 46, druhý odstavec, H (68). 
Připomínka: Návrh řešení čištění odpadních vod, tj. zvyšování kapacity 
(intenzifikace) stávající čistírny odpadních vod (dále též „ČOV“) a s tím 
související navrhované vymezení zastavitelné plochy Z21/TI a VPS PP3 
neodpovídá skutečnostem uváděným v návrhu ÚP a dalším informacím, do-
stupným z veřejných informačních zdrojů (viz např. https://www.vakberoun.cz/ 

 
 
 
Připomínka neakceptována. 
Článek 34 „Koncepce zásobování elektrickou ener-
gií“ textové části návrhu ÚP nebude doplňován. 
Návrh ÚP stanovuje podle § 43 odst. 1 stavebního 
zákona „koncepce“, nikoliv dílčí věcná řešení, kte-
rá jsou předmětem podrobnější ÚPD nebo projek-
tové dokumentace. Připomínka směřuje mimo po-
drobnost návrhu ÚP. 
 
Připomínka neakceptována. 
Článek 35 „Koncepce zásobování plynem“ textové 
části návrhu ÚP nebude doplňován. Návrh ÚP sta-
novuje podle § 43 odst. 1 stavebního zákona „kon-
cepce“, nikoliv dílčí věcná řešení, která jsou před-
mětem podrobnější ÚPD nebo projektové dokumen-
tace. Připomínka směřuje mimo podrobnost návrhu 
ÚP. Plynovod je vyznačen v koordinačním výkresu. 
 
 
Připomínka neakceptována. 
Znění bodu 2 článku 36 „Vodní hospodářství“ písm. c) 
„Splašková kanalizace“ textové části návrhu ÚP 
bude ponecháno, protože samo od sebe neznamená 
zvýhodnění pravidel pro odkanalizování zastavitel-
né plochy Z20, neboť uvádí pouze, že splaškové vo-
dy „…jsou navrženy k likvidaci v centrální čistírně 
odpadních vod obce.“, tzn., jedná se o návrh kon-
cepce odkanalizování, která nemusí být pravidlem 
pro všechny plochy. 
 
 
 
 
 
Připomínka neakceptována. 
Koncepcí veřejné infrastruktury stanovenou ná-
vrhem ÚP je zajištění odpovídajícího čištění splaš-
kových vod v obecní ČOV a za tím účelem je vyme-
zena zastavitelná plocha Z21 v ploše technické in-
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/file/edee/dokumenty/verejne/jinocany_539350/kanalizacni_rad/kanalizacni
-rad-jinocany_2016.pdf, https://www.kr-stredocesky.ez/web/20994/199, 
http://up.mestocernosice.cz/UAP/UAP_2016/) a dále níže uvedeným pod-
kladům. 
Z dostupných informací je zřejmé, že neexistuje veřejný zájem ani jiný do-
ložený důvod, aby v návrhu ÚP byl podmiňován rozvoj v obytných plo-
chách a využití vymezených zastavitelných ploch intenzifikací ČOV. 
S ohledem na tytu skutečnosti požadujeme následující: 
1. Přepracovat kapitolu OD.E.4.4 – Likvidace odpadních vod, nebo ť uvá-

děné výpočty bilance kapacity ČOV Jinočany neodpovídají skutečnosti 
a nebylo doloženo a odůvodněno, že k porušování předpisů v oblasti ži-
votního prostředí již v současné době nedochází a nebude ještě s větší 
intenzitou docházet po rekonstrukci a intenzifikaci ČOV Jinočany na 
6000 EO, nemluvě o nátoku dalších 3000 EO do koryta Jino čanského 
potoka z plánované ČOV Zbuzany. 

2. V návrhu ÚP Jinočan důkladně přehodnotit nutnost intenzifikace ČOV 
Jinočany na 6000 EO z důvodu neodůvodněnosti, naprosté nekoncepč-
nosti a absence veřejného zájmu. Z tvrzení pořizovatele obsažených 
v návrhu ÚP a dalších dokladů totiž vyplývají pouze tři varianty: 
– Varianta A 

Současná kapacita ČOV Jinočany 4000 EO je reálná a dostačující i pro 
návrhový horizont do r. 2040 dle návrhu ÚP s tím, že si obec Zbuzany 
vybuduje pro své potřeby vlastní ČOV na svém k. ú. s kapacitou 
3000 EO. V tomto případě není žádná intenzifikace zapotřebí. 

– Varianta B 
Současná kapacita ČOV Jinočany 4000 EO je reálná a dostačující i pro 
návrhový horizont do r. 2040 dle návrhu ÚP s tím, že si obec Zbuzany 
vybuduje na ploše Z21 vlastní ČOV o kapacitě 3000 EO. V tomto pří-
padě taktéž není žádná intenzifikace zapotřebí. 

– Varianta C 
Současná kapacita ČOV Jinočany 4000 EO není reálná a je pouze fik-
tivním číslem s tím, že rozdíl mezi reálnou kapacitou 2600 EO a fik-
tivní kapacitou 4000 EO, tzn. 1400 EO, by m ěla obec Jinočany řešit 
jako výsledek vlastního pochybení z minulosti na vlastní ú čet. V tomto 
případě by se ale jednalo o reálnou intenzifikaci ze současných 2600 EO 
na 4000 EO a plánovaná rezerva na ploše Z21 pro obec Zbuzany, 
pakliže by obec Zbuzany vůbec o variantu výstavby své ČOV o kapa-
citě 3000 EO v k. ú. Jinočany měla zájem, by v rozsahu výstavby nové 
ČOV na ploše Z21 měla finančně zcela nést obec Zbuzany. 

3. Vysvětlit pojem intenzifikace ČOV. 
4. Vysvětlit pojem etapizace intenzifikace ČOV. 
5. Odstranit z bodu OD.E.2.4.8 část věty „…a plocha vymezená pro ČOV 

frastruktury (TI-návrh) pro její rozšíření jako plo-
cha VPS PP3 „Plocha pro občanskou vybavenost 
(rozšíření ČOV – Jinočany)“ s předkupním právem. 
Podrobné řešení splaškové kanalizace a čištění 
splaškových vod je věcí následného řízení a zjišťo-
vání, a to včetně řešení čištění splaškových vod 
z obce Zbuzany, které by mělo být řešeno změnou 
ÚP Jinočan až po jeho vydání. Připomínka řeší čis-
tění splaškových vod v podrobnosti, která jde dale-
ko za podrobnost návrhu ÚP, proto ji nelze akcep-
tovat, návrh ÚP s takovou podrobností nepracuje. 
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Zbuzany“. 
6. Plochu Z21 z návrhu ÚP Jinočan pro nereálnost důvodů uváděných pro 

její vymezení zcela odstranit. 
7. Pro nereálnost důvodů uváděných pro její vymezení odstranit z bodu H. 

(68) – Vymezení veřejně prospěšné stavby plochu označenou PP3 vy-
mezenou jako plochu pro občanskou vybavenost (rozšíření ČOV – Jino-
čany) 547/1 (část). 

8. Přepracovat umístění a rozsah (viz článek [20] těchto připomínek) plo-
chy WR1 – plocha rybníka (dočišťovací rybník) ve výkresové části tak, 
aby pro v budoucnu eventuálně potřebnou plochu Z21 existovalo dosta-
tečně rozsáhlé území pro případné budoucí umístění ČOV, to znamená 
situovat levý okraj rybníka a souvisejících ploch do dostate čné vzdále-
nosti od areálu stávající ČOV Jinočany. Při obecnosti měřítka ÚP hrozí 
riziko, že by v budoucnosti eventuálně nutné rozšíření ČOV vyvolalo 
také nutnost změny ÚP. 

9. V návrhu ÚP zohlednit závěry v budoucnu dokončených koordinačních 
jednání obce Jinočany a obce Zbuzany o koncepci a společném postupu 
při realizaci a financování intenzifikace ČOV Jinočany a dočišťovacího 
rybníka na ploše LBC49. 

10.Přepracovat a doplnit kapitolu OD.E.4.4 ve spolupráci: 
a) s VaK Beroun, a.s., v návaznosti na zjištění a hodnocení stavu povr-

chových a podzemních vod prováděné: 
i. Výzkumným ústavem vodohospodářským T.G.M., Podbabská 30, 

160 62 Praha 6 
ii. Českým hydrometeorologickým ústavem, Na Šabatce 17, 

143 06 Praha 4, v souladu s rozhodnutím vodoprávního ú řadu 
Černošice, čj. MUCE 211/2012 OZP/V/Krs-R, sp.zn. S-MUCE 
55420/2011 OZP/V/Krs ze dne 2. 1. 2012, a zároveň iniciovat 
kontrolu plnění podmínek povolení užívání stavby vodního díla – 
ČOV Jinočany v trvalém provozu, 

b) s obcí Zbuzany v návaznosti na: 
i. „Technicko-ekonomickou variantní studii proveditelnosti ČOV 

Zbuzany“ zpracovanou společností Vodohospodářství rozvoj 
a výstavba a.s., Nábřežní 4, Praha 5, PSČ 150 56, 

ii. „Strategii rozvoje obce Zbuzany“ – aktualizované vydání b řezen 
2017, 

iii. „Návrh zprávy o uplatňování územního plánu Zbuzany“ za období 
4/2011-4/2017, 

c) se spol. „D-Plus projektová a inženýrská a.s.“, Sokolovská 16/45A, 
186 00 Praha 8, v návaznosti na projekt Úprava a rozší ření ČOV Ji-
nočany na kapacitu 6000 EO, 

d) s Povodí Vltavy s.p., správcem vodního toku, o ov ěření vodnosti Ji-
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nočanského potoka a následně ve spolupráci s D-plus a.s. a s vodo-
právním úřadem Černošice o znovu ověření hydraulického vlivu na 
recipient (Jinočanský potok) a o znovu ověření hodnoty znečištění 
recipientu po smísení s vodami vypouštěnými ze stávající ČOV a z 
ČOV po intenzifikaci, 

e) s Českou inspekcí životního prostředí, vodoprávním úřadem Černo-
šice a Povodí Vltavy s.p. na základě nových studií a hydrotechnic-
kých výpočtů reálné současné hodnoty znečištění recipientu za vyús-
těním z ČOV Jinočany, 

f)  s Povodí Vltavy s.p., Českou inspekcí životního prostředí, VaK Be-
roun, a.s. a D-plus projektová a inženýrská a.s., na základě nových 
hydrotechnických výpočtů funkce dočišťování ve III. stupni dočišťo-
vacího rybníka umístěného na ploše LBC 49. 

 Odůvodnění připomínky: Údaje o kapacitě ČOV Jinočany a možnosti jejího 
navýšení (intenzifikaci) vyplývající z různých dostupných zdrojů včetně 
návrhu ÚP Jinočan jsou rozporuplné. 
Poznámka: V této souvislosti je nezbytně nutné také přepracovat DSP 
„Úprava a rozšíření ČOV Jinočany na kapacitu 6000 EO“, vypracova-
nou spol. D-plus a.s., ve které se nachází velké množství nereálných 
předpokladů a údajů! Údaje v DSP intenzifikace ČOV neodpovídají 
realitě ani návrhu ÚP a naopak. Jako příklad lze uvést chybný údaj z DSP, 
vypracované D-plus a.s. na str. 17 o průtoku Q355 40 m3/s (tohoto průtoku 
nedosahuje ani Berounka v Berouně!) a na to navazující nesmyslný údaj na 
str. 19, že odtok z ČOV je 1000× nižší než udávané Q355 recipientu. 
V rámci návrhu ÚP Jinočan (str. 13 odůvodnění) je konstatováno, že kapa-
citu ČOV Jinočany lze nyní považovat za dostatečnou s tím, že projektova-
ná kapacita ČOV je 4000 EO. Na projektovanou kapacitu navazuje tvrzení 
obsažené na str. 36 odůvodnění ÚP – OD.E.4.4, že ČOV Jinočany má ka-
pacitu 4000 EO, průměrné denní množství 600 m3/den. 
Údaj o stávající kapacitě ČOV uváděný v odůvodnění návrhu ÚP je v pří-
mém rozporu s informací poskytnutou telefonicky dne 28. 3. 2017, panem 
Ing. Josefem Marešem, zaměstnancem VaK Beroun, a.s., který tvrdí, že 
současná provozní kapacita ČOV Jinočany je pouze 3000 EO a ČOV Jino-
čany je dlouhodobě přetížená. I tento údaj však nepůsobí příliš důvěryhod-
ně, neboť v dokumentaci pro stavební povolení projektu „Úprava a rozší ře-
ní ČOV Jinočany na kapacitu 6000 EO“ v příloze č. 1 – Hydrotechnické 
výpočty, vypracované společností „D-plus projektová a inženýrská a.s.“, 
která tuto zakázku vyprojektovala pro obec Jinočany, je na straně 9 uvedeno: 

„3. Návrh čistírenských jednotek 
 V rámci zpracování hydrotechnických výpočtů byla nejprve ověřena reálná 

kapacita ČOV ve stávajícím uspořádání. Pro tento výpočet byly použity 
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hodnoty vyplývající z výše uvedeného vyhodnocení a výsledkem je stávající 
stav: 

 Projektovaná Reálná 
(se započtením REG) 

Reálná 
(bez započtení REG) 

Kapacita 4000 EO 3100 EO 2600 EO 
 Reálná kapacita ČOV je tak výrazně nižší, než je hodnota projektovaná . 

Důvodem, proč byly provedeny výpočty bez regenerace a s regenerací, je 
ten, že nádrž regenerace kalu není možné u ČOV s tímto uspořádáním za-
počítat do návrhového stáří kalu, viz článek „Slepé uličky a problematická 
technologická řešení v českém čistírenství“, který vyšel v časopisu Sovak 
v čísle 11 z roku 2012 (autoři. Novák, Chudoba, Šorma, Beneš). Tuto sku-
tečnost tak zohledňuje návrh nové linky biologického čištění, která je pro-
vedena ve stejném uspořádání, jako linka stávající, avšak její reálná kapa-
cita nebude pouze 2000 EO, ale bude výrazně vyšší, viz popis níže.“ 

 Návrh ÚP Jinočany nebyl koordinován se sousední obcí Zbuzany a nere-
flektuje výše uvedenou studii obce Zbuzany, která s využitím plochy Z21 
pro svou ČOV nepočítá, nehledě k tomu, že nová ČOV obce Zbuzany má 
dle těchto studií mít kapacitu 3000 EO, se kterou návrh ÚP Jino čany taktéž 
nepočítá a zároveň nebylo ověřeno, zda ČOV o kapacitě 3000 EO, vzhle-
dem k jejímu rozsahu lze na plochu Z21 stavebně umístit. Fakt, že obcí Ji-
nočany navrhovaná plocha Z21 je rezervována pro ČOV Zbuzany, byl pro 
Mgr. Otakara Novotného, místostarostu obce Zbuzany a zároveň ředitele 
výrobního útvaru společnosti „D-plus projektová a inženýrská a.s.“, se síd-
lem Sokolovská 16/45A, 186 00 Praha 8, která projektovala a dodala obci 
Jinočany dokumentaci pro stavební povolení (DSP) projektu „Úprava a roz-
šíření ČOV Jinočany na kapacitu 6000 EO“, na osobním jednání dne 26. 6. 
2017 označen za překvapující variantu, kterou doposud obec Zbuzany ne-
zvažovala. Návrh ÚP Jinočan v části OD.E.4.4, vzhledem k zanedbané ko-
ordinační činnosti ze strany obce Jinočany, nepočítá s variantou, že si obec 
Zbuzany vystaví vlastní ČOV v k. ú. Zbuzany v rámci preferované varianty 
I. (strana 32 Technicko-ekonomické variantní studie proveditelnosti ČOV 
obce Zbuzany). Tyto skutečnosti vyplývají taktéž z Plánu rozvoje vodovo-
dů a kanalizací Středočeského kraje (změna 2016) na základě žádosti 
Obecního úřadu Jinočany ze dne 30. 6. 2016, ve kterém je uvedeno: „Při-
pravuje se oddělení systémů splaškových kanalizací obou obcí, a vybudo-
vání nové samostatné ČOV pro obec Zbuzany. Tímto by celá kapacita 
ČOV Jinočany byla rezervována pro obec Jinočany. V budoucnu se ještě 
předpokládá dostavba ČOV tak, aby její kapacita pokryla požadavky plat-
ného ÚP.“. 

[8] Připomínka: Návrh ÚP Jinočany omezuje vlastnická práva a veškeré in-
vestiční záměry nejrůznějšími způsoby podmiňuje a omezuje rekonstrukcí 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Připomínka neakceptována. 
Návrh ÚP vymezil ve výkresu č. 4 „Výkres veřejně 
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stávající (2600 EO) a výstavbou nové (3665 EO) ČOV Jinočany. Je povin-
ností obce předložit veřejnosti, majitelům dotčených pozemků, investorům, 
všem dotčeným orgánům a sousedním obcím srozumitelnou a reálnou studii 
stávajícího a budoucího stavu systému čištění odpadních vod a ČOV Jino-
čany, a zároveň vysvětlit v části OD.F.1 pojmy „intenzifikace“ a „etapizace 
intenzifikace“. Současné, v návrhu ÚP Jinočany uváděné údaje týkající 
se bilancí stávající i budoucí kapacity ČOV Jinočany, nelze považovat 
za dostatečně důvěryhodné podklady poskytnuté veřejnosti a všem 
účastníkům k připomínkám. 
Odůvodnění připomínky: Návrh ÚP Jinočan nereflektuje majetkoprávní 
vztahy k pozemkům, na kterých je plocha Z21 a sousedící plochy dočišťo-
vacího rybníka LBC49 (WR1) v návrhu ÚP Jinočan umístěny. Návrh ÚP 
Jinočan by měl vycházet ze stávajícího majetkoprávního uspořádání, které 
do budoucna skýtá pouze jedinou garantovanou reálnou variantu: Rekon-
strukce a intenzifikace stávající ČOV Jinočany v rámci stávajícího areálu 
s tím, že si obec Zbuzany dle své studie, varianta I, vystaví vlastní ČOV na 
k. ú. Zbuzany. Umísťování plochy Z21 do návrhu ÚP za situace, kdy obec 
Jinočany nemá pozemek pro tyto plochy ve svém vlastnictví a zároveň není 
schopna tyto plochy , získat konsenzuálním způsobem, není zodpovědný 
přístup při zpracování návrhu ÚP Jinočan. Plocha Z21 není pro plánovanou 
intenzifikaci dle projektu „Úprava a rozšíření ČOV Jinočany na kapacitu 
6000 EO“ potřebná. To jednoznačně vyplývá ze souhrnné technické zprávy 
DSP – příloha B, str. 9 a 10, kde je uvedeno, že „kotvení tohoto pažení se 
předpokládá pomocí pramencových kotev, které budou částečně a dočasně 
zasahovat v podzemí do pozemku č. 547/1. Z tohoto důvodu je nutné pro-
jednání souhlasu vlastníka pozemků s dočasným umístěním kotev“, a ná-
sledně v části průvodní zpráva, str. 10, kde je uvedeno, že „…stavba bude 
realizována na ploše stávající ČOV…“, a následně v situačním výkresu, 
číslo přílohy C.3, ze kterého vyplývá, že stavba bude realizována pouze na 
pozemcích parcelní č. 547/5 a 547/6. Není tedy prokázán ve řejný zájem, 
aby část pozemku parc. č. 547/1 byla vymezena jako veřejně prospěšná 
stavba a prostranství, pro které lze uplatnit předkupní právo, jak je uvedeno 
v návrhu ÚP v části H (68) – označení plochy PP3. 
Dalším rizikem, které by současným návrhem ÚP Jinočan obec Jinočany 
neměla na svá bedra naslepo přebírat, je dopad možných negativních vý-
sledků zmiňované studie hydraulického vlivu a znečištění v souvislosti 
s vodností Jinočanského potoka. Není nepravděpodobné, že tato studie pro-
káže, že objem vypouštěných odpadních vod z ČOV Zbuzany o kapacitě 
3000 EO v součtu s objemem vypouštěných odpadních vod z ČOV Jinoča-
ny po intenzifikaci nebude v důsledku nedostatečné vodnosti Jinočanského 
potoka možný. Riziko vypouštění odpadní vody v kumulovaném objemu 
těchto dvou ČOV a zejména její kvality ve vztahu k nedostatečné vodnosti 

prospěšných staveb, opatření a asanací“ grafické 
části a v článku 68 textové části předkupní právo 
k VPS technické infrastruktury PP3 „Plocha pro 
občanskou vybavenost (rozšíření ČOV – Jinoča-
ny)“, která již není vymezena na pozemku parc. 
č. 547/1, k. ú. Jinočany, ale na pozemku parc. 
č. 547/14, k. ú. Jinočany, dotčený pozemek VPS 
PP3 parc. č. 547/14, k. ú. Jinočany, je ve vlastnictví 
obce Jinočany, vymezení VPS PP3 bude aktualizo-
váno – viz Pokyny (bod SJ*27). Pojmy „intenzifi-
kace“ a „etapizace intenzifikace“, nejsou pojmy, 
které vymezil návrh ÚP, ten je pouze čerpal z do-
stupných podkladů, proto je nemůže ani vymezovat 
či vysvětlovat. Návrh ÚP v souladu s § 43 odst. 1 
stavebního zákona stanovil základní koncepci roz-
voje území obce, ochrany jeho hodnot, urbanistic-
kou koncepci, koncepci uspořádání krajiny a veřej-
né infrastruktury; vymezí zastavěné území, plochy 
a koridory, zejména zastavitelné plochy, plochy 
změn v krajině a plochy přestavby, pro veřejně pro-
spěšné stavby, pro veřejně prospěšná opatření 
a pro územní rezervy a stanoví podmínky pro využi-
tí těchto ploch a koridorů. Tento povinný obsah ná-
vrh ÚP splňuje a nemůže reagovat na podrobnosti 
citované v připomínce podatele, které vycházejí 
z podrobnějších dokumentací a nemají v návrhu ÚP 
oporu. Návrh ÚP z hlediska stanovených náležitostí 
vytvořil koncepční předpoklady pro čištění splaško-
vých vod obce Jinočany. Momentální kapacita ČOV 
Jinočany je vyhodnocena a posuzována v rámci 
územního řízení stavebního záměru nebo jiného 
správního aktu podobného charakteru na základ ě 
stanoviska vodoprávního úřadu a vyjádření provo-
zovatele ČOV, tento proces nemůže ÚP Jinočan 
ovlivnit, ani jej hodnotit v době zpracování. 
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Jinočanského potoka, která se může výrazně promítnout do investičních 
nákladů ČOV Jinočany, by neměla nést samostatně obec Jinočany. V této 
souvislosti je třeba upozornit na skutečnost, že tzv. krajinotvorný rybník 
s možností retence vymezený návrhem ÚP na ploše LBC49 – lokální bio-
centrum bude velmi pravděpodobně plnit ve skutečnosti hlavní funkci 
III. stupně dočištění odpadních vod z ČOV Jinočany – dočišťovací rybník, 
a je vynucenou investicí v souvislosti s intenzifikací ČOV Jinočany, na kte-
ré by se finančně měla také spolupodílet obec Zbuzany. 
Ze skutečných bilancí kapacity technologie ČOV Jinočany a ze skuteč-
ných bilancích objemu odpadních vod, vstupujících do ČOV Jinočany 
vyplývá, že stávající ČOV Jinočany o skutečné reálné kapacitě pouze 
2600 EO již v současné době nedokáže vyčistit odpadní vody o objemu 
3665 EO (údaj za ukončený rok 2016 – Odpověď na žádost o poskytnutí 
informace obcí Jinočany ze dne 28. 6. 2017) tak, aby byly splněny zákon-
né požadavky na kvalitu vypouštěných odpadních vod. 
Poznámka: Za této situace nelze připojit na ČOV ani projekty, pro kte-
ré bylo již vydáno stavební povolení. 
V návrhu ÚP nebylo doloženo a odůvodněno, že k porušování předpisů 
v oblasti životního prostředí nebude ještě s větší intenzitou docházet po re-
konstrukci a intenzifikaci ČOV Jinočany na 6000 EO. Výstavba vodní plo-
chy není pouze ušlechtilým počinem ve smyslu výstavby biocentra s kraji-
notvornou funkcí, ale výstavbou poslední části technologie ČOV Jinočany 
k naředění a dočištění odpadních vod. 
Plocha Z21 není plochou, kterou lze vymezit jako plochu pro ve řejně pro-
spěšnou stavbu. Za situace, kdy obec Zbuzany s výstavbou svojí ČOV na 
ploše Z21 nepočítá, a zároveň pro obec Jinočany bude i v návrhu ÚP zmi-
ňovaném návrhovém horizontu do r. 2040 kapacita stávající ČOV po údaj-
ně nutné rekonstrukci nebo intenzifikaci na 6000 EO plně dostačující, nee-
xistuje zde veřejný zájem na vymezení této plochy pro VPS s předkupním 
právem pro obec Jinočany (str. 20 návrhu ÚP, bod H (68)) 
Majitelé pozemků a investoři v k. ú. Jinočany by neměli být „rukojmím“ 
pro obec Zbuzany a obec Jinočany, na které budou přenášeny dopady zjev-
ných nedostatků v koordinaci rozvoje zmíněných obcí. Je sice pochopitelné, 
že Zastupitelstvo obce Jinočany také řeší přetíženost ČOV Jinočany v dů-
sledku pasivní politiky zastupitelstva Zbuzan, ale východiskem není p řená-
šení problémů na investory a majitele pozemků vlastní obce, jejichž zájmy 
Zastupitelstvo obce Jinočan má také povinnost hájit, v podobě podmiňování 
možnosti rozvoje a výstavby intenzifikací ČOV Jinočany. Z uvedených 
podkladů zcela evidentně vyplývá, že v rámci zpracování projektu, výběro-
vého řízení a realizace stavby stávající ČOV Jinočany v roce 2006 došlo 
k závažným pochybením, která však nikterak neodůvodňují navrhované ře-
šení rozvoje ČOV a s tím spojené zásahy do vlastnických práv. Obec Jino-
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čany byla pravděpodobně uvedena v omyl tím, že objednala a zaplatila 
ČOV o kapacitě 4000 EO a obdržela ČOV o kapacitě pouze 2600 EO. 
Pravděpodobným poškozeným je obec Jinočany, která nejen že neobdržela 
technologii dle dané specifikace, ale zároveň bude nucena pouze po 10 le-
tech !! tuto kompletní vadnou technologii demontovat a zlikvidovat a v 
rámci rekonstrukce nahradit nákupem nové technologie opět na kapacitu 
2600 EO. Rozdíl do kapacity 4000 EO (1400 EO) a další navýšení o 2000 
EO bude muset vyřešit nákupem nové, druhé ČOV o kapacitě 3380 EO, 
která ve své kapacitě bude zahrnovat v součtu navýšení na 6000 EO (str. 14, 
str. 42, souhrnná technická zpráva DSP „Úprava a rozšíření ČOV Jinočany 
na kapacitu 6000 EO“ vypracovaná D-plus a.s.). Obec Jinočany hodlá bez 
dohody s obcí Zbuzany investovat 57,3 milionů Kč do kompletně nových 
technologií dvou ČOV o kapacitě první ČOV 2620 EO a o kapacitě druhé 
ČOV 3380 EO. Ze současné ČOV budou po demolicích technologie použi-
ty pro výstavbu nových dvou ČOV (zavádějícím způsobem nazýváno in-
tenzifikace) pouze některé stavební objekty. Je otázkou znaleckého posou-
zení, do jaké míry bude pochybení při investicích do ČOV o skutečné kapa-
citě 2600 EO v roce 2006 ovlivňovat cenu nových dvou linek v rámci pro-
jektu takzvané intenzifikace ČOV na 6000 EO. 

[9] Připomínka: V Územně analytických podkladech obce , s rozšířenou pů-
sobností Černošice, ve znění aktualizace k 31. 12. 2016 (dále též „ÚAP“), 
projednaných s obcí Jinočany dle ust. § 29 odst. 1 stavebního zákona, vy-
plývá, že obec Jinočany má plně zainvestovanou technickou infrastrukturu 
– vodovod, kanalizaci a plynovod (viz textová část ÚAP str. 11/56), v ÚAP 
nejsou problémy s nedostatečnou kapacitou ČOV zmiňovány ani jako limit 
jejího dalšího rozvoje. V dokumentu Kanalizační řád stokové sítě v obci 
JINOČANY, datum zpracování duben 2016 (viz https://www.vakberoun.cz/ 
/file/edee/dokumenty/verejne/jinocany_539350/kanalizacni_rad/kanalizacni
-rad-jinocany_2016.pdf) je uváděna projektovaná kapacita ČOV 4000 
ekvivalentních obyvatel. Na str. 11 je uvedeno v bod ě d.3 „V současné době 
je na čistírnu odpadních vod připojeno přibližně 784 obyvatel v aglomeraci 
trvale bydlících. Současné znečištění na přítoku do čistírny reprezentuje 
cca 2962 EO.“. Z těchto údajů nelze dovodit požadavky na další navýšení 
uváděné kapacity ČOV 4000 EO. Důvodnosti tohoto záměru nijak neodpo-
vídají ani údaje uvedené v Odůvodnění návrhu ÚP na str. 8 (OD.a.5.2.4) 
a na str. 33 (bilance v bodě OD.E2.9.4). 

F – STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH 
[10] K bodu (47) d) 

Připomínka: Zrušit poslední část věty „…u rovných střech od nejnižšího 
bodu rostlého terénu v místě průniku půdorysu stavby;“ pro neodůvodně-
nost tohoto dodatečného limitu. 
Odůvodnění připomínky: Jedná se o umělé diskriminační a administrativní 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Připomínka neakceptována. 
Článek 36 „Vodní hospodářství“ textové části ná-
vrhu ÚP bude ponechán se závěrem, že kapacita 
ČOV je nedostatečná pro zajištění společného čiš-
tění splaškových vod z obcí Jinočany a Zbuzany, 
a tento stav musí být řešen z hlediska koncepce čiš-
tění splaškových vod návrhem ÚP, a to zejména do 
doby přepojení splaškové kanalizace obce Zbuzany 
na vlastní ČOV, která bude rovněž napojena do Ji-
nočanského potoka. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Připomínka neakceptována. 
Vymezení pojmu „výška stavby“ článku 47 písm. d) 
textové části návrhu ÚP bude ponecháno, protože 
se týká zejména staveb na svažitém terénu. 
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snížení již tak nedostačující výšky 11 m uvedené v bodě (53) odst. 5). 
[11] K bodu (53) VL – Plochy výroby a skladování 

K bodu (53) odst. 3 b) 
Připomínka: Přepracovat nepřesnou formulaci „v blízkosti“ vzhledem k ne-
určitosti. 
Odůvodnění připomínky: Definice vzdálenosti výrazem „v blízkosti“ je ne-
určitá a nepřesná. Současně není vymezen právní rámec ve smyslu hygie-
nických norem. Projekty jinak vyhovující hlukové a rozptylové studii 
a všem dalším podmínkám v souladu s právními předpisy mohou být přes 
tento soulad subjektivně posouzeny jako umístěné v přílišné blízkosti. 

[12] K bodu (53), odstavec 3, písmeno d); odstavec 5, písmeno h) 
Připomínka: Nahradit stávající znění písmene d) novým zněním: 
„d) výstavba v návrhových plochách, kromě plochy Z16, Z17, Z18 a Z19, je 
podmíněna prokázáním dostatečné kapacity ČOV, resp. její intenzifikací.“. 
Nahradit stávající znění písmene h) novým zněním: 
„h) při umísťování staveb v návrhových plochách VL je podmínkou z řízení 
retence dešťových vod na pozemku. Při umísťování staveb v návrhových 
plochách VL, kromě ploch Z16, Z17, Z18 a ZI9, je podmínkou dostate čná 
kapacita ČOV.“. 
Odůvodnění připomínky: Neopodstatněné podmiňování rozvoje ploch Z16, 
Z17, Z18 a Z19 dostatečnou kapacitou ČOV Jinočany, která v současné do-
bě tak jako tak nesplňuje podmínky povolení k trvalému provozu čj. MUCE 
211/2012 OZP/V/Krs-R ze dne 2. 1. 2012 vzhledem k tomu, že její skute č-
ná kapacita 2600 EO je při nátoku 3665 EO přetížena o 1065 EO, je v roz-
poru s veřejným zájmem, kterým je posílení „pilíře hospodářského rozvo-
je“, který se jeví jako průměrný v souvislosti s nízkou podnikatelskou akti-
vitou a nízkým počtem pracovních míst (OD.F.1, strana 50). 

[13] K bodu (53) odst. 3 e) a zároveň k bodu OD.F.1 – záměry a doporučení, str. 47 
Připomínka: Rozdělit plochu Z26 na plochy Z26a a Z26b z důvodu veřej-
ného zájmu Středočeského kraje a obce Jinočany a z důvodu rozporu se 
smlouvou o spolupráci dle článku [3] těchto připomínek. Přeformulovat bod 
(53) odst. 3 e), který bude nově znít takto: 
„e) výstavba na ploše Z18 je podmíněna etapizovanou výstavbou komunika-
ce na ploše Z26a nebo Z23, výstavba v ploše Z19 je podmín ěna etapizova-
nou výstavbou komunikace v ploše Z23.“. 
Přeformulovat závěrečný odstavec na straně 47 bodu OD.F.1., který bude 
nově znít takto: 
„Výstavbu na plochách Z16 a Z17 podmínit etapizovanou výstavbou komu-
nikace na ploše Z26a a plochy Z16 a Z17 na komunikaci Z26a napojit. Vý-
stavbu na ploše Z15 podmínit výstavbou komunikace Z26b a plochu Z15 na 
komunikaci Z26b napojit.“. 
Odůvodnění připomínky: Podmínění výstavby na plochách Z16, Z17 a Z18 

 
 
 
Připomínka neakceptována. 
Definice vzdálenosti výrazem „v blízkosti“ bude 
v článku 53 „Plochy výroby a skladování“ bodu 3 
písm. b) textové části návrhu ÚP ponechána, proto-
že přesně stanovuje vzdálenost, která musí být zjiš-
těna v následném podrobnějším řešení při umísťo-
vání případných nových zdrojů znečištění a hluku. 
 
Připomínka neakceptována. 
Článek 53 „Plochy výroby a skladování“ textové 
části návrhu ÚP zůstane v bodě 3 písm. d) a v bodě 
5 písm. h) beze změn. Podmínka prokázání dosta-
tečné kapacity ČOV a retence dešťových vod je sta-
novena v souladu s koncepcí návrhu ÚP. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Připomínka neakceptována. 
Zastavitelná plocha Z26 plochy dopravní infra-
struktury – silniční (DS-návh) vymezená návrhem 
ÚP pro VPS dopravní infrastruktury WD2.3 „Míst-
ní komunikace vedoucí v rozvojové ploše Z26“ bu-
de ponechaná bez dělení, jinak by mohlo hrozit za-
vedení dopravy do centra obce. 
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výstavbou okružní komunikace na ploše Z26 v celém rozsahu od dálni čního 
sjezdu až po křížení s komunikací „Žižkova“ není ve veřejném zájmu ani 
obce Jinočany ani Středočeského kraje, je zároveň v rozporu se smlouvou 
o spolupráci uvedenou v článku [3] těchto připomínek. V této smlouvě je 
velmi přesně vymezen rozsah a etapizace výstavby okružní komunikace, 
zajišťované společností JP Park a.s. Tento rozsah je přesně vymezen nejen 
ze smlouvy o spolupráci dle čl. [3], ale i z oznámení stavebního záměru, 
certifikátů autorizovaného inspektora č. CAI 01 – 2010/JT a č. CAI 02 – 
2012/JT a projektové dokumentace, která měla být dle ust. § 167 odst. 2 
stavebního zákona zaslaná obecným stavebním úřadem Rudná obecnímu 
úřadu Jinočany. Stavba nazývaná „Okružní komunikace III. třídy – 2. etapa, 
dříve infrastruktura území Jinočany – východ“ byla již zahájena. Etapizo-
vaná výstavba okružní komunikace na ploše Z26a umožní nejen napojení 
ploch Z16, Z17 a Z18, ale zejména napojení obce Jinočany na dálniční ob-
chvat. Investor, společnost JP Park a.s., zodpovědný za výstavbu 2. části 
okružní komunikace na ploše Z26a nemůže být zároveň zodpovědný (a je-
ho investiční záměry nemohou být podmiňovány) za výstavbu další části 
okružní komunikace na ploše Z26 v celém rozsahu. Majetkoprávní vztahy 
v severní části plochy Z26 nikterak nesouvisí se vztahy a zájmy společnosti 
JP Park a.s., která nemůže být rukojmím zájmů třetích osob a obce Jinočany 
zatíženým diskriminujícími nesplnitelnými podmínkami. V případě, že ne-
dojde k rozdělení plochy Z26 na plochu Z26a a Z26b hrozí poškození ve-
řejného zájmu v tom smyslu, že investor, spol. JP Park a.s., zcela ukončí re-
alizaci projektu výstavby „Okružní komunikace III. t řídy – 2. etapa“ a vy-
čká dalšího vývoje do okamžiku, kdy okružní komunikaci obce Jino čany 
v celém rozsahu zafinancuje a zrealizuje obec Jinočany eventuálně ve spo-
lupráci se Středočeským krajem. 
PŘÍLOHA č. 2: Zákres navrhovaných ploch Z26a a Z26b. 

[14] K bodu (53) odst. 2 – p řípustné využití 
Připomínka: Doplnit odstavec 2 o písmeno h) v následujícím znění: 
,,h) na ploše Z19 záložní zdroj elektrické energie pro udržení funkčnosti 
kritické infrastruktury.“. 
Odůvodnění připomínky: Návrh ÚP nerespektuje územně analytické pod-
klady. Projekt RZQS5 je v územně analytických podkladech ORP Černoši-
ce, na mapových listech A a B, výkres záměrů na provedení změn v území, 
datum pořízení 31. 12. 2016, zanesený v rámci plochy Z19 jako významný 
oborový záměr nových technologických objektů energetiky. V textové části 
ÚAP je tento záměr uveden na str. 50/56 „ZL56 elektrický záložní zdroj 
× záměr přeložky II/116“, dále je uveden i v příloze č. 1 ÚAP – Problémy 
k řešení v ÚPD jednotlivých obcí, list obce Jinočany. Společnost JP Park 
a.s. plánuje prostřednictvím sesterské společnosti STUX a.s. na ploše Z19 
výstavbu regulačního záložního zdroje o výkonu 120 MWe pod názvem 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Připomínka neakceptována. 
Článek 53 „Plochy výroby a skladování“ textové 
části návrhu ÚP nebude doplňován o písmeno h) 
v bodu 2. Návrh ÚP stanovuje podle § 43 odst. 1 
stavebního zákona „koncepce“, nikoliv dílčí věcná 
řešení, která jsou předmětem podrobnější ÚPD ne-
bo projektové dokumentace. Připomínka směřuje 
mimo podrobnost návrhu ÚP. Projekt RZQS5 je 
záměrem nadmístního významu, k jehož vymezení je 
příslušná ÚPD kraje, tj. ZÚR Středočeského kraje, 
ve které tento záměr není, nelze jej proto vymezovat 
v návrhu ÚP s odkazem na § 36 odst. 1 stavebního 
zákona. 
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RZQS5 (Regulační Záloha přenosové soustavy Quick Start 5). O tomto 
záměru informovala spol. JP Park a.s. prostřednictvím spol. STUX a.s. obec 
Jinočany již v roce 2012 a předala obci Jinočany hlukovou a rozptylovou 
studii, technickou zprávu a popis technologie. Dle stavebním ú řadem Rudná 
poskytnuté územně plánovací informace z roku 2014, sp.zn. 09200/13/Ky, 
je vydání územního rozhodnutí pro projekt RZQS5 možné za podmínek, 
které dle přesvědčení spol. JP Park a.s. projekt RZQS5 bez problémů splňu-
je. Hlukové a rozptylové studie budou průběžně aktualizovány. Výstavba 
projektu RZQS5 je projektem nadmístního významu, veřejného zájmu 
a v souladu s krajskou a státní energetickou koncepcí, ve které je např. 
uvedeno: 
4.3.1. Priorita I – Vyvážený energetický mix – Rozvoj zdrojů na zemní plyn 
ve špičkových či záložních zdrojích. 
4.3.5. Priorita V – Energetická bezpečnost. 

 …V oblasti elektroenergetiky zajišťovat stabilitu z hlediska zdrojového (ro-
bustní, výkonově přebytková soustava) tak i přenosového s důrazem na za-
jištění dostatečné a udržitelné domácí produkce s ohledem na velikost spo-
třeby. Dále soustřeďovat pozornost na přípravu ostrovních provozů pro ře-
šení nouzových stavů, udržení dostatečné výše regulačního výkonu a zkva-
litnění právního rámce pro zajištění bezpečnosti a kontinuity provozu prvků 
energetické infrastruktury. Zvyšovat odolnost elektrizační a plynárenské 
soustavy proti poruchám a výpadkům a jejich schopnost, v případě nouze, 
pracovat v ostrovních provozech. 

 Strategie do roku 2040 
PV.10. Dopracovat územní energetické koncepce tak, aby zajišťovaly ale-
spoň pro větší města nezbytné dodávky energie v ostrovních provozech pro 
případy nouzových stavů a rychlou a účinnou reakci v případech rozsáhlých 
poruch nebo přírodních katastrof. 
PV.13. Podporovat a rozvíjet schopnost dodávek energií v lokálních (os-
trovních) subsystémech v případě rozpadu systému vlivem rozsáhlých po-
ruch způsobených živelními událostmi nebo teroristickým či kybernetickým 
útokem v rozsahu nezbytném pro minimální zásobování obyvatelstva a udr-
žení funkčnosti kritické infrastruktury. 

 Ak.6. Podporovat a rozvíjet energetickou odolnost a schopnost distribu ční 
soustavy zvládat vícenásobné výpadky kritických prvků infrastruktury, pří-
padně rozpad přenosové sítě a zajistit minimální úroveň dodávek elektřiny 
nezbytnou pro obyvatelstvo a kritickou infrastrukturu (formou posilování in-
frastruktury a ostrovních provozů u velkých aglomerací). V této souvislosti 
zajistit aktualizaci územních energetických koncepcí krajů tak, aby směřova-
ly k zabezpečení ostrovních provozů v havarijních situacích zejména pro 
velké městské aglomerace, a to především v lokalitách s vyhovující struktu-
rou zdrojů a spotřeby. 
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 Funkcí zdroje RZQS5, který bude sloužit pouze jako pohotovostní za řízení 
a bude v provozu pouze v případech black-outů, tzn. v případech rozpadu 
systému dodávek elektrické energie, bude udržení funkčnosti kritické in-
frastruktury. Bude se jednat pouze o pohotovostní službu k řešení nou-
zových stavů a výpadků dodávek elektrické energie v případě přírod-
ních katastrof, živelních událostí a teroristických či kybernetických 
útoků v rozsahu nezbytném pro minimální zásobování obyvatelstva 
a udržení funkčnosti kritické infrastruktury. 
Viz PŘÍLOHA č. 1: Základní informace o projektu RZQS5 

[15] K bodu (53) odst. 4, písmeno d) – Nep řípustné využití 
Připomínka: Bez náhrady zrušit text uvedený pod písmenem d) pro nesou-
lad s ÚAP ORP Černošice, se státní energetickou koncepcí a z důvodu neo-
důvodněného omezování podnikatelských aktivit a záměrů. 
 
 
 

[16] K bodu (53) odst. 4, písmeno f) 
Připomínka: Bez náhrady zrušit v bodu (53) odst. 4 celé znění textu pod 
písmenem f) pro naprostou nesrozumitelnost, neodůvodněnost a nepředví-
datelnost budoucích možných výkladových stanovisek. 
Odůvodnění připomínky: Rozsah výstavby lehké výroby je vymezen v ji-
ných částech návrhu ÚP jako např. v bodě (53) odst. 5 a zaváděním nepřes-
ných obecných definicí typu „rozsáhlá“ je vytvo řen pouze prostor pro zlo-
volná výkladová stanoviska a jsou budovány základy nep řípustného klien-
telistického prostředí. 

[17] K bodu (53) odst. 4, písmeno i) 
Připomínka: Bez náhrady zrušit v bodu (53) odst. 4 celé znění textu pod 
písmenem i), neboť se jedná o neodůvodněné diskriminační opatření ome-
zující svobodu podnikání a veřejný zájem. 
Odůvodnění připomínky: Není odůvodněno, proč by za předpokladu splně-
ní všech dopravních, hlukových, emisních a dalších hygienických limit ů, 
měli podnikatelé být omezováni nepřípustností nepřetržitého provozu. Jako 
příklad lze uvést provoz čerpací stanice, jejíž nepřetržitý provoz bude ve 
veřejném zájmu, plánovaný v blízkosti sjezdu z dálničního obchvatu na 
plochách Z17 nebo Z18, nebo provoz distribu čních společností zabývají-
cích se distribucí potravin, květin nebo jiného typu zboží. Podmínka uvede-
ná pod písmenem i) snižuje atraktivitu a využitelnost území, hodnotu zá-
jmových ploch a omezuje svobodu podnikání. 

[18] K bodu (53) odst. 5, písmeno a) 
Připomínka: Přepracovat znění textu písmene a), který bude nově znít: 
„Výška staveb v zastavěném území a v zastavitelných plochách max. 11 m, 
výška staveb v ploše Z20 max. 8 m, a v zastavěném území Na Škrobech max. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Připomínka neakceptována. 
Podmínka nepřípustného využití, uvedená v článku 53 
„VL – Plochy výroby a skladování“ bodu 4 písm. d) 
textové části návrhu ÚP bude ponechána a zajistí, 
aby na území obce Jinočany, převážně s obytnou 
zástavbou, nebylo ohroženo životní prostředí. 
 
Připomínka neakceptována. 
Podmínka nepřípustného využití, uvedená v článku 53 
„VL – Plochy výroby a skladování (VL)“ bodu 4 
písm. f) textové části návrhu ÚP bude ponechána 
a zajistí, aby na území obce Jinočany, nebyla roz-
sáhlá výstavba lehké výroby nebo skladovacích 
a logistických budov situována v návaznosti na stá-
vající či navrhovanou obytnou zástavbu. 
 
Připomínka neakceptována. 
Podmínka nepřípustného využití, uvedená v článku 53 
„VL – Plochy výroby a skladování“ bodu 4 písm. f) 
textové části návrhu ÚP bude ponechána a zajistí, 
aby na území obce Jinočany, nebyly umožněny ne-
přetržité provozy, které mají zásadní vliv na pohodu 
prostředím, převážně využívaného pro bydlení. 
 
 
 
 
 
 
Připomínka neakceptována. 
Podmínka prostorového uspořádání včetně základ-
ních podmínek ochrany krajinného rázu, uvedené 
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8 m nebo ve stavu stávajícím, možnost podzemních podlaží. Výšku staveb, 
kromě staveb na ploše Z19, nesmí převyšovat žádné konstrukce.“ z důvodu 
respektování veřejného zájmu na významném oborovém záměru nových 
technologických objektů energetiky v souladu se státní energetickou kon-
cepcí a územně analytickými podklady. 
Odůvodnění připomínky: Technologie záměru RZQS5 bude opatřena teles-
kopickým vývodem spalin (komínovým tělesem), které bude vysunuto 
max. do výše 14 m nad římsu pouze v případě provozu. Vzhledem k tomu, 
že u zařízení RZQS5 bude při standardním provozu pouze několik dnů 
v kalendářním roce z důvodu revizí a kontrolních zkoušek, nejedná se o ne-
přiměřené narušení krajinného rázu. V návrhu uvedená maximální výška 
staveb 11 m není odůvodněna žádným přezkoumatelným způsobem a není 
nijak zřejmé, na základě, jakých skutečností byla stanovena, není zřejmé, 
jaká je povaha krajinného rázu v území, jak byla zjištěna a jak by mohl být 
doložený krajinný ráz ohrožen stavbami vyššími než 11 m. 

[19] K bodu (53) odst. 5), písmeno b), c), d) a e) 
Připomínka: Vzhledem k nesrozumitelnosti a nedostatečnému odůvodnění 
textů pod písmeny b), c) a d) přepracovat znění takto: 
„b) půdorysná plocha jednotlivé stavby nepřesáhne 4000 m2. 
c) koeficient celkové zastavitelnosti stavebního pozemku včetně vnitroareá-
lových komunikací, rozptylových ploch a zařízení pro dopravu v klidu v sou-
ladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, činí 
max. 70 %. 
d) koeficient zeleně včetně retenčních nádrží a vodních ploch činí min. 30 %“ 
a zcela vypustit text obsažený pod písmenem e). 
Odůvodnění připomínky: Připomínkou se zvyšuje koeficient na 70 % z dů-
vodu rozsáhlejšího vymezení funkcí zastavitelné části pozemku o funkce 
rozptylových ploch a zařízení pro dopravu v klidu včetně chodníků. Do ko-
eficientu zeleně by měly být započítány vodní plochy či retenční nádrže 
splňující svým charakterem krajinotvorný prvek. Připomínka vypouští text 
písmene e), neboť jeho obsah se stal součástí nově navrhovaného textu 
písmene c). 

[20] K bodům: E.1 (40) písm. a) a b); E.1 (41) písm. a) a b); E.1 (44) písm. a); 
F (62) odst. 1, písm. b); G (63) – WR1; OD.A.1 (22); OD.A.1 (25); 
OD.B.3.4; OD.E.1.4.3; OD.E.4.4; OD.E.5.1.3; OD.E.5.2; OD.E.5.4.3 
Souhrnná Připomínka k výše uvedeným bodům: Změnit názvosloví při 
definování funkcí rybníka s důrazem na jeho skutečnou, pořizovatelem ÚP 
doposud neprezentovanou majoritní funkci, kterou je do čišťování odpad-
ních vod ve III. stupni jako součásti technologického řešení ČOV Jinočany. 
Prokázat studií proveditelnosti a hydrotechnickými výpo čty nezbytný roz-
sah funkce dočišťování ve III. stupni dočišťovacího rybníka a tímto násled-
ně prokázat, že plocha LBC49 vymezená pro dočišťovací rybník o výměře 

pod bodem 5 písm. a) článku 53 „VL – Plochy vý-
roby a skladování“ textové části návrhu ÚP budou 
ponechány, není důvod umožnit na území obce Ji-
nočany výstavbu prostorově náročných staveb, kte-
ré by narušovaly charakter obce a krajinný ráz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Připomínka neakceptována. 
Podmínky prostorového uspořádání včetně základ-
ních podmínek ochrany krajinného rázu, uvedené 
pod bodem 5 písm. b), c) a d) článku 53 „VL – Plo-
chy výroby a skladování“ textové části návrhu ÚP 
budou ponechány, není důvod zvyšovat zastavění 
ploch VL o 10 % a započítávat do plochy zeleně re-
tenční nádrže a vodních plochy a rušit parkování, 
kde jinde by parkovaly vozidla, když ne v rámci sta-
vebního pozemku. Taková redukce podmínek pro-
storového uspořádání je nepřijatelná. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Připomínky neakceptovány. 
Vymezení nového rybníka jako navrhované plochy 
vodní a vodohospodářské (W-návrh) a na něj nava-
zující plochy smíšené nezastavěného území (NS-stav) 
a přírodní (NP-návrh) je zpracováno v podrobnosti 
odpovídající podrobnosti ÚP. Účelem návrhu ÚP 
není věcně, do podrobnosti řešit, funkce nového 
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3,35 ha je v souladu s ust. § 4, odst. 1, zákona č. 184/2006 Sb., o odnětí ne-
bo omezení vlastnického práva k pozemku nebo stavbě, ve znění pozdějších 
předpisů (zákon o vyvlastnění), plocha takového rozsahu, který je nezbytný 
k dosažení účelu vyvlastnění stanoveného zvláštním zákonem. Přepracovat 
umístění a rozsah plochy LBC49 a LBK49 (plochy NS a NP) ve výkresové 
části tak, aby tyto plochy nezasahovaly do pozemků parc. č. 550/16 a parc. 
č. 550/1 v k. ú. Jinočany z důvodu kolize s veřejným zájmem na výstavbě 
projektu RZQS5. V návaznosti na studii vodnosti a směšovacího poměru 
prokázat nezbytně nutný rozsah plochy LBC49. 
Odůvodnění souhrnné připomínky: Pro rybník vymezený na ploše LBC49 
o výměře 3,35 ha využívá návrh ÚP a odůvodnění ÚP názvosloví jako: 
„nový rybník, lokální biocentrum, součást biocentra, krajinotvorný rybník 
s možností retence“ atd. Vytváření tohoto obrazu o funkci této vodní plochy 
je zamlčováním jedné z nejdůležitějších funkcí této vodní plochy, kterou je 
dočišťování odpadních vod ve III. stupni. Tato vodní plocha je v čistíren-
ském odborném názvosloví označována jako dočišťovací rybník, který je 
navrhován za čistírenskou technologií za účelem naředění a dočištění od-
padních vod v případě, že by nedostatečná vodnost, v tomto případě Jino-
čanského potoka, neumožňovala splnit požadavky vodoprávního ú řadu 
Černošice v rámci vodoprávního řízení na prokázání směšovacího poměru 
vody Jinočanského potoka a odpadních vod opouštějících ČOV Jinočany. 
Projekt a výstavba dočišťovacího rybníka na ploše LBC49 je vynucenou 
investicí související neoddělitelně s projektem a rekonstrukcí (intenzifikací) 
ČOV Jinočany na kapacitu 6000 EO. 

[21] K bodu OD.B.1 – Použité podklady 
Připomínka: Nahradit a doplnit ve výčtu použitých podkladů staré podkla-
dy za aktuální podklady a tyto použít p ři zpracování návrhu ÚP a doplnit 
výčet podkladů o další nezbytně nutné. Použitím zastaralých podkladů 
a nepoužitím celostátně koncepčních podkladů, jako je např. státní energe-
tická koncepce a ÚAP ORP Černošice, vzniká riziko zanedbání ochrany ve-
řejného zájmu. 
Odůvodnění připomínky: Návrh ÚP a odůvodnění ÚP nesou datum vypra-
cování 05/2017. K tomuto datu byla již vydána aktualizace Územně analy-
tických podkladů pro správní obvod ORP Černošice k datu 31. 12. 2016. 
Pořizovatel vycházel ze zastaralých a neúplných podkladů, kterými jsou 
ÚAP ORP Černošice z r. 2014. Do ÚAP ORP Černošice nebyly správcem 
technické infrastruktury (VaK Beroun, a.s.) poskytnuty údaje o území v po-
době pasportu zařízení ČOV Jinočany. VaK Beroun, a.s., jakožto poskyto-
vatel údajů, má povinnost tyto informace aktualizovat a obec Jinočany musí 
tyto údaje verifikovat. Obec Jinočany a poskytovatel údajů VaK Beroun, 
a.s. nesplnili své zákonné povinnosti a obecní ú řad Jinočany v pozici poři-
zovatele ÚP zároveň nesplnil povinnosti pořizovatele vycházet z aktuálních 

rybníku, důležité z hlediska koncepce ÚP je vymezit 
jeho rozsah a stanovit jeho regulaci jako plochy 
s rozdílným způsobem využití a veřejně prospěšné 
opatření. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Připomínka vzata na vědomí. 
Podklady pro zpracování návrhu ÚP jsou průběžně 
aktualizovány a pro zpracování návrhu ÚP pro ve-
řejné projednání budou použity dostupné podklady. 
Pro zpracování návrhu ÚP z 05/2017 nemohly být 
použity aktualizované územně plánovací podklady 
k 31. 12. 2016, protože byly dokončeny k předání až 
v 07/2017. Pořizovatelem územně analytických 
podkladů je Městský úřad Černošice, úřad územní-
ho plánování, který je poskytuje projektantům ÚP. 
Přezkoumávání jejich obsahu není předmětem tvor-
by ÚP ani činností jeho pořizovatele.  
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a relevantních podkladů při pořizování ÚP. 
[22] K bodu OD.A.1 odst. (22) na str. 2 a dále vzhledem k podmínkách uvede-

ným v bodě OD.E.2.3.3 na str. 29 
Připomínka: Zcela vypustit stavbu rozhledny na vrchu „Doksaňák“ nebo 
přepracovat změnu podmínek uvedených v bodě OD.E.2.3.3. 
Odůvodnění připomínky: Celý projekt výstavby rozhledny, která má mít 
částečně zakrytý výhled viz. bod OD.E.2.3.3: „Je doporučeno, aby výhled 
z ní byl převážně na jihozápad a byl omezen v severní části, kde se nachází 
nevzhledné skladové areály na k. ú. Chrášťany a jednotvárné plochy orné 
půdy” nese rysy Potěmkinovy vesnice. 

[23] K bodu OD.F.1 – Změny a doporučení (strana 47) 
Připomínka: Zcela přepracovat znění odstavce 2, pasáže Závěry a doporu-
čení, v jehož novém znění pořizovatel vypustí nevhodné, neodůvodněné 
a invektivní hodnocení stávajícího ÚP: „…stávající a neúnosný rozsah za-
stavitelných ploch, stejně jako jejich situování, byl dán již pochybením p ři 
zpracování stávajícího ÚP...“. 
Odůvodnění připomínky: Současný platný ÚP obce Jinočany je vizionář-
ským dílem, jehož předvídavost a koncepčnost ve strategickém horizontu 
není pořizovatel (obecní úřad Jinočany) v současné konstelaci vůbec scho-
pen posoudit. Je nutné zdůraznit, že k pochybením nemohlo dojít při zpra-
cování, neboť zpracovatel vyhověl pouze požadavkům obce Jinočany, ale 
při formulaci požadavků obce Jinočany. Namísto negativních hodnocení 
činnosti předchůdců na poli územního plánování, by se měl pořizovatel 
(obecní úřad Jinočany) koncentrovat na svá pochybení, patrná z kritického, 
a s vysokou pravděpodobností havarijního stavu současné ČOV Jinočany, 
za kterou nese plnou politickou odpovědnost. 
Poznámka: Jako nezbytná podmínka pro řešení kritického stavu ČOV 
Jinočany se jeví neprodlená výpověď v souladu s ust. článku 2.9.2. 
Smlouvy o čištění odpadních vod mezi obcí Jinočany a obcí Zbuzany 
uzavřené dne 17. 4. 2007. 

[24] K bodu (49) odstavec 2 písmeno a); odstavec 4 písmeno d) 
Připomínka: Doplnit plochy Z2 a Z4. 
K bodu (49) odstavec 2 písmeno b); odstavec 4 písmeno e) 
Připomínka: Vyjmout plochu Z2. 
Odůvodnění připomínek: Kromě důvodu vhodné urbanistické koncepce zá-
stavby navrhujeme úpravy také z důvodu co nejpřesnějšího splnění pod-
mínky bodu (76) N.3.3, 
 
 
 
 
 

 
 
 
Připomínka neakceptována. 
Požadavek na možnost využití vrchu „Doksaňák“ 
pro stavbu rozhledny je uveden v kapitole 4 „Poža-
davky obce k řešení v územně plánovací dokumen-
taci“ zadání ÚP schváleného usnesením č. 14/2015 
Zastupitelstva obce Jinočany ze dne 30. 9. 2015, 
proto jej nelze vypustit. 
 
Připomínka neakceptována. 
Závěry a doporučení jsou vytrženy z kontextu sub-
kapitoly OD.F.1 „Vyhodnocení vlivů územního plá-
nu na vyváženost vztahu podmínek pro příznivé ži-
votní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro sou-
držnost společenství obyvatel území, jak byla zjiště-
na v rozboru udržitelného rozvoje“ kapitoly OD.F 
„Zpráva o vyhodnocení vlivů ÚP na udržitelný roz-
voj území, obsahující základní informace o výsled-
cích tohoto vyhodnocení včetně výsledků vyhodno-
cení vlivů na životní prostředí (shrnutí vyhodnoce-
ní)“ textové části odůvodnění návrhu ÚP a jsou 
převzaty z dokumentace „Vyhodnocení vlivů návrhu 
ÚP Jinočan na udržitelný rozvoj území“, která byla 
zveřejněna společně s návrhem ÚP. Protože se jed-
ná o informaci není důvod a nelze na jejím obsahu 
nic měnit. Povinnost uvedení této kapitoly je zakot-
vena v § 53 odst. 5 písm. b) stavebního zákona. 
 
 
Připomínka neakceptována. 
Článek 49 „S – Plochy smíšené obytné“ textové 
části návrhu ÚP zůstane v bodě 2 písm. a) a v bodě 
4 písm. d) beze změn. V souladu s koncepcí plošné-
ho a prostorového uspořádání obce Jinočany je ne-
přijatelné, aby v zastavitelných plochách Z2 a Z4 
byly přípustné bytové domy nebo v ploše Z2 řadové 
rodinné domy, když tento charakter zástavby je sta-
novenými podmínkami využití plochy smíšené obyt-
né určen jako nepřípustné využití, protože se jedná 
o okrajové polohy zastavěného území, které by měly 
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[25] K bodu (49) odstavec 3 písmeno d) 

Připomínka: Nahradit stávající znění písmene d) novým zněním: „d) vý-
stavba v návrhových plochách, kromě ploch Z2 a Z4, je podmíněna proká-
záním dostatečné kapacity ČOV, resp. její intenzifikací.“. 
Odůvodnění připomínky: Jedná se o neodůvodněné a protiprávní podmiňo-
vání rozvoje ploch Z2 a Z4 prokazováním stávajících a budoucích bilancí 
kapacity ČOV. Prokazování dostatečné kapacity ČOV, resp. její intenzifi-
kace, je činnost spadající do povinností provozovatele ČOV (obce Jinoča-
ny) a přenášení této povinnosti na investory a majitele ploch Z2 a Z4 je po-
kusem obce zbavit se politické odpovědnosti za hrubě zanedbaný rozvoj in-
frastruktury obce Jinočany. 

[26] K bodu (49) odstavec 5 písmeno a) a b) 
Připomínka: Zrušit písmeno a), neboť povinnost doložit báňský posudek 
nelze ukládat ÚP, protože tento požadavek na tento podklad je sou částí 
procesu zpracování dokumentace v rámci územního řízení. Dodatečně odů-
vodnit znění bodu b) – velikost uvedených rozloh nov ě oddělovaných sta-
vebních pozemků. 
Odůvodnění připomínky: Podmínka uvedená pod písmenem a) nepat ří do 
návrhu ÚP, je podmínkou územního řízení. V písmenu b) chybí odůvodnění 
velikosti uvedených ploch. 
 
 
 
 

[27] K bodu (49) odstavec 5) písmeno ch) 
Připomínka: Zrušit podmínku uvedenou v písmenu ch): „…je třeba dbát 
přiměřeného hmotového rozsahu objektu dle konkrétního umístění stavby“, 
nebo lépe definovat z důvodu jednoznačného výkladu pojmů. 
Odůvodnění připomínky: Současná definice umožňuje mnoho výkladů 
uvedených pojmů. 
 
 
 
 
 
 
 
 

[28] K bodu N (74) 
Připomínka: Mezi plochy s regulací zahrnout i plochy Z1 a Z7, nebo ť není 
odůvodněno, proč jsou právě tyto plochy privilegovány absencí podmínky 

být bez koncentrované zástavby. 
 
Připomínka neakceptována. 
Článek 49 „S – Plochy smíšené obytné“ textové 
části návrhu ÚP zůstane v bodě 3 písm. d) beze 
změn. Podmínka podmíněně přípustného využití bo-
du 3 písm. d), a to: „výstavba v návrhových plo-
chách je podmíněna prokázáním dostatečné kapaci-
ty ČOV, resp. její intenzifikací“ platí pro všechny 
zastavitelné plochy a plochy přestavby bez rozdílu, 
a tento princip nebude narušován vyjmutím zastavi-
telných ploch Z2 a Z4, jak se připomínkou požaduje. 
 
Připomínka neakceptována. 
Článek 49 „S – Plochy smíšené obytné“ textové 
části návrhu ÚP zůstane v bodě 5 písm. a) beze 
změn. Podmínka prostorového uspořádání uvedená 
pod písm. a) je stanovena na základě stanoviska 
orgánu ochrany nerostného bohatství, Ministerstva 
životního prostředí, a použije se při územním řízení, 
nikoliv, že se jedná o podmínku svou podrobností 
příslušející územnímu řízení. Odůvodnění výměry 
stavebních pozemků nepatří do textové části, ale do 
textové části odůvodnění, proto nebude do písm. b) 
nic doplňováno. 
 
Připomínka neakceptováno. 
Článek 49 „S – Plochy smíšené obytné“ textové 
části návrhu ÚP zůstane v bodě 5 písm. ch) beze 
změn. Podmínka prostorového uspořádání uvedená 
pod písm. ch), a to: „při změnách staveb, nástav-
bách a přístavbách u stávající zástavby je třeba 
dbát přiměřeného hmotového rozsahu objektu dle 
konkrétního umístění stavby“ umožňuje v zastavě-
ném území stanovit podmínky umístění staveb a je-
jich prostorové proporce v územním řízení tak, aby 
nedošlo k narušení urbanistické koncepce stávající 
zástavby. Výklad pojmu bude případ od případu 
prováděn úřadem územního plánování. 
 
Připomínka neakceptována. 
Článek 74 textové části návrhu ÚP stanovuje pro 
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pořízení RP na rozdíl od ostatních ploch se stejným využitím.  
Odůvodnění připomínky: Sjednocením podmínek pro všechny plochy stej-
ného využití je nutné zajistit rovné postavení všech investorů. 

PŘÍLOHY: 
č. 1 – Základní informace o projektu RZQS5 
č. 2 – Zákres navrhovaných ploch Z26a a Z26b 
POUŽITÉ ZDROJE: 
1. Dokumentace pro stavební povolení (DSP) pro zakázku „Úprava a rozší ření 

ČOV Jinočany na kapacitu 6000 EO“ vypracovaná společností D-plus, pro-
jektová a inženýrská a.s. se sídlem Sokolovská 16/45A, 186 00 Praha 8 
a) Souhrnná technická zpráva 
b) Průvodní zpráva 
c) Příloha č. 1 – Hydrotechnické výpočty 
d) Koordinační situační výkres 
e) Katastrální situace 

2. Aktualizace ÚAP ORP Černošice 2016 
3. Technickoekonomická variantní studie proveditelnosti ČOV Zbuzany 

07/2016 vypracovaná společností Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., 
Nábřežní 4, 150 00 Praha 5 

4. Strategie rozvoje obce Zbuzany, aktualizované vydání b řezen 2017, vypraco-
vané Ing. Vladimírem Glaserem a Monikou Flendrovou 

5. Návrh zprávy uplatňování ÚP Zbuzany za období 4/2011 – 4/2017 
6. Rozhodnutí MěÚ Černošice, odbor životního prostředí, oddělení vodního 

hospodářství, Podskalská 19, 120 00 Praha 2, sp.zn. S-MUCE 55420/2011 
OZP/V/Krs, čj. MUCE 211/2012 OZP/V/Krs-R ze dne 2. 1. 2012 o povolení 
užívání stavby vodního díla – ČOV Jinočany k trvalému provozu [910], 

7. Telefonický rozhovor mezi Ing. Petrem Klementem, zástupcem spol. JP Park 
a.s. a panem Ing. Josefem Marešem, zástupcem VaK Beroun a.s. ze dne 28. 3. 
2017 

8. Smlouva o vzájemné spolupráci mezi obcí Jinočany a společností JP Park a.s. 
uzavřená dne 13.10.2010 

9. Smlouva o čištění odpadních vod mezi obcí Jinočany a obcí Zbuzany ze dne 
17. 4. 2007 

10. Odpověď na žádost o poskytnutí informace obcí Jinočany ze dne 28. 6. 2017 
11. ÚP Jinočan 05/2017, návrh – textová část + výkresová část 
12. Odůvodnění návrhu ÚP Jinočan 05/2017 
13. https://www.vakberoun.cz/file/edee/dokumenty/verejne/jinocany_539350/ 

/kanalizacni_rad/kanalizacni-rad-jinocany_2016.pdf 
https://www.kr-stredocesky.cz/web/20994/199 
http://up.mestocernosice.cz/UAP/UAP 2016/ 

14. Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Středočeského kraje – změna 2016, 
CZˇ021.3210.2105.0224 Jinočany 

zastavitelné plochy Z2, Z4, Z5 (část), Z6, Z9 a Z11 
podmínku vydání RP na žádost a nebude rozši řován                                                                             
o zastavitelné plochy Z1 a Z7, které jsou již z větší 
části zastavěny nebo mají platné územní rozhodnutí. 
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15. Územně plánovací informace z r. 2014, sp.zn. 09200/13/Ky  
16. Státní energetická koncepce České republiky, dostupné z: 

https://www.mpo.cz/assets/dok.umenty/52841/60959/636207/priloha006.pdf  

32b JP Park a.s., 
IČO 43224792, 
Komunardů 1091/36, 
170 00 Praha 7; 

ze dne 17. 7. 2018; 
zapsáno dne 18. 7. 2018 
pod čj. 2117/18 

Žádost o provedení nezbytných rozhodnutí a opatření k zajištění akceptace 
připomínek společnosti JP Park a.s., ze dne 19.7.2017, k návrhu ÚP obce 
Jinočany 
V návaznosti na Smlouvu o vzájemné spolupráci, čl. 2.1 a čl. 2.2, 
„2.1. – OBEC prohlašuje, že je v souladu s ustanovením § 5 a 6 zákona č. 183/ 
/2006 Sb., stavební zákon, orgánem územního plánování odpov ědným za pořízení, 
projednání a schválení územně plánovací dokumentace (územního plánu obce) 
a z tohoto titulu bude vyvíjet snahu pro provedení investičních záměrů společnosti 
JP PARK v rámci ZÚB v souladu s obecně závaznými právními předpisy ČR. 
2.2. – OBEC prohlašuje, že při splnění všech závazků a prohlášení JP PARK 
v této smlouvě, podporuje investiční záměry společnosti JP PARK v rozsahu 
ZÚB této smlouvy a vyvine snahu, bude-li toho třeba, jakožto orgán územního 
plánování přiměřená a z hlediska realizace záměru veškerá nezbytná rozhodnutí 
a/nebo organizační opatření v souladu s právními předpisy, k zabezpečení pro-
vedení těchto investičních záměrů z hlediska územního plánu OBCE, a to tak, 
aby mohly být investiční záměry realizovány ve smyslu sjednaném touto 
smlouvou.“, 
uzavřenou na základě usnesení Zastupitelstva obce Jinočany č. 39, ze dne 29. 9. 
2010 mezi obcí Jinočany a společností JP Park a.s., žádáme, aby obec Jinočany 
vyvinula snahu a učinila veškerá nezbytná rozhodnutí nebo organizační opatření 
k zabezpečení provedení investičních záměrů společnosti JP Park a.s., z hlediska 
ÚP obce Jinočany následovně: 
1. Konkrétně žádáme o zajištění akceptace našich připomínek ze dne 19. 7. 2017 

k návrhu ÚP obce Jinočany oznámeného veřejnou vyhláškou dne 31. 5. 2017, 
čj. 0001940/17, obsažených v bodě 4, 5, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 
24, 26, 27 těchto připomínek. Za naprosto klíčovou považujeme akceptaci 
a kladné vypořádání našich připomínek č. 10, 13, 17 a 19. 
 
 
 
 
 

2. Zároveň žádáme, aby obec Jinočany nepřipustila implementaci závěrů a dopo-
ručení ze Zprávy o VVÚP na URÚ (bod OD.F.l, str.47) v části, kde je výstav-
ba na plochách Z2 podmiňována výstavbou komunikací na plochách Z25 
a Z26. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Připomínka neakceptována. 

Všechny připomínky uvedené pod body 4, 5, 10, 
11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 24, 26, 27 v podání 
uplatněném podatelem pod čj. 2615/17 ze dne 
19. 7. 2017 – viz poř. číslo 32a tohoto vyhodno-
cení, nebyly akceptovány, připomínka pod bodem 
21 byla vzata na vědomí. Pořizovatel není při po-
řizování návrhu ÚP v přenesené působnosti vá-
zán žádnou smlouvou mezi obcí Jinočany a poda-
telem připomínek. 

2. Připomínka neakceptována. 
Co nemá připustit obec Jinočany, není pro poři-
zovatele směrodatné. Krajský úřad Středočeské-
ho kraje, odbor životního prostzředí a zeměděl-
ství, jako příslušný úřad k posuzování vlivů návr-
hu ÚP na životní prostředí, ve stanovisku k po-
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3. Dále žádáme, aby obec Jinočany nepřipustila implementaci závěrů a doporučení 
ze Zprávy o VVÚP na URÚ v části kde je výstavba na plochách Z16, Z17 pod-
miňována výstavbou komunikací na plochách Z25 a Z26, dále kde je výstavba 
na ploše Z18 podmiňována výstavbou na ploše Z26 a dále kde je výstavba na 
ploše Z19 podmiňována výstavbou komunikace na ploše Z23 (bod OD.F1, 
str. 47 a 48). V případě akceptace naší připomínky č. 13 uvedené v bodě 1) to-
hoto přípisu považujte žádost obsaženou v tomto bodě 3) za vyřízenou. 

Příloha: 
Uplatnění připomínek k návrhu ÚP ze dne 19. 7. 2017 dle ust. § 50 odst. 3 sta-
vebního zákona 

souzení vlivů provádění ÚP na životní prostředí, 
čj. 097696/2017/KUSK ze dne 26. 9. 2017 – viz 
poř. č. 5b tohoto vyhodnocení, pro fázi vydání 
a uplatňování ÚP Jinočan stanovil požadavky, 
které je povinnost zohlednit, a pokud nejsou zo-
hledněny, nebo jen zčásti, postup odůvodnit a zve-
řejnit, podle § 10g odst. 4 zákona č. 100/2001 Sb., 
o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně 
některých souvisejících zákonů (zákon o posuzo-
vání vlivů na životní prostředí), ve znění pozděj-
ších předpisů. Problematika tzv. „stanoviska 
SEA“ bude návrhem ÚP řešena – viz Pokyny 
(bod SJ*8). 

3. Připomínka neakceptována. 
Odůvodnění dtto bod 2 této připomínky. 

33 Ředitelství silnic a dálnic ČR, 
odbor koncepce a technické přípravy, 
IČO 65993390, 
Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4 

14 489-ŘSD-17-110 
ze dne 11. 7. 2017, 
Ing. Veronika Fléglová; 
zapsáno dne 14. 7. 2017 
pod čj. 2570/17 

ŘSD ČR, oddělení koncepce a technické přípravy, uplatňuje k návrhu ÚP Jino-
čan následující připomínky. 
Na řešené území okrajově zasahuje dálnice D0/SOKP, resp. větev MÚK a sil-
niční ochranné pásmo (dále jen OP), které požadujeme v grafické části ÚP vy-
mezit v souladu s § 30 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, tedy 
100 m od osy přilehlého jízdního pásu dálnice anebo od osy větve křižovatky. 
Rozvojové plochy Z15, Z17, Z19 a Z26 zasahují do OP. Upozor ňujeme, že dle 
§ 32 zákona č. 13/1997 Sb. lze v OP provádět stavby a terénní úpravy jen na zá-
kladě povolení vydaného silničním správním úřadem a za podmínek v povolení 
uvedených. 
V řešeném území je prověřen záměr zkapacitnění dálnice D0 v úseku Slivenec – 
Třebonice (PGP 09/2016). Pro tento záměr jsme v připomínkách k zadání změny 
ÚP č. 4 (čj. 4924-ŘSD-17-110) požadovali vymezit a chránit koridor pro VPS, 
a to v šíři minimálně 10 m vně od hrany tělesa dálnice (včetně větví MÚK). 
V případě, že vymezení ploch Z17, Z26 a plocha Z19 je s požadovaným korido-
rem pro připravované rozšíření dálnice DO ve střetu, požadujeme upravit rozsah 
ploch mimo tento koridor. 
Kromě výše uvedeného nemáme k návrhu ÚP Jinočan další připomínky. 

Připomínky částečně akceptovány. 
Ochranné pásmo pozemních komunikací bude ve vý-
kresu č. OD1 „Koordinační výkres“ revidováno 
a vymezeno v souladu s § 30 zákona č. 13/1997 Sb., 
o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 
předpisů – viz Pokyny (bod SJ*28). Jeho respekto-
vání při využití zastavitelných ploch Z15, Z17, Z19 
a Z26, zasahující do silničního ochrannéího pásma 
dálnice D0, je předmětem následných řízení. 
Aby mohlo být zkapacitnění dálnice D0 v úseku Sli-
venec – Třebonice zapracováno do návrhu ÚP musí 
být jako záměr nadmístního významu vymezen v ZÚR 
Středočeského kraje, pořizovatel návrhu ÚP nebude 
přejímat odpovědnost za zásah požadovaného kori-
doru pro rozšíření dálnice D0 do návrhu ÚP a vlast-
nických práv, když tato povinnost mu není uložena 
stavebním zákonem. 
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34 Jaroslav Satorie, 
7. května 81/44, 149 00 Praha 4; 
Ing. Roman Satorie, 
Pejevové 3132/26, 143 00 Praha 4; 
Ing. Martina Uttendorfská, 
Za Devítkou 255, 252 25 Jinočany 

ze dne 18. 7. 2017; 
zapsáno dne 19. 7. 2017 
pod čj. 2617/17 

Uplatnění připomínek k návrhu ÚP Jinočan 
jako vlastníci pozemků v k. ú. Jinočany (660744) zapsaní na LV 481, 984, 372 
a 448 podáváme společně níže uvedené připomínky k návrhu ÚP obce Jinočany 
a navrhujeme provést úpravu tohoto návrhu ÚP dle těchto připomínek, protože 
stávající návrh ÚP nezohledňuje aktuální situaci předmětné lokality. 
1) Úprava ploch s rozdílným využitím území ve vybrané části předmětné 
lokalit 
Jako vlastníci pozemku parc. č. 572/24 a 570/22 navrhujeme změnu využití části 
pozemků v návrhu ÚP definovaných jako plocha veřejného prostranství na plochu 
smíšenou obytnou. Jedná se o části pozemků s parc. č. 572/24, 572/7, 570/22 
a 571/3 definováno prodlouženou podélnou hranou parc. č. 570/14 na majetko-
vou hranici parc. č. 459. 
Odůvodnění: 
Návrh studie zpracovaný firmou BEMETT, a.s. IČO: 261 86284 a následně tou-
to firmou s paní starostkou obce Jinočany projednaný počítá s dopravní obsluž-
ností nové lokality ze silnice parc. č. 452/9 resp. parc. č. 567/29. Propojení 
předmětné lokality na komunikaci parc. č. 571/3 resp. 570/44 se nepředpokládá. 
Z tohoto důvodu považujeme stávající návrh ÚP za neopodstatněný. 
Schválením tohoto návrhu dojde ke sjednocení využití této plochy o rozloze cca 
298 m2 a do budoucna nebude územním plánem blokována možnost odstran ění 
stávajících negativních vlivů, kdy soustavné zanedbávání péče ostatních vlastní-
ků o tuto část pozemků způsobuje zanedbání vzhledu a také zhoršení bezpečnos-
ti těchto veřejně přístupných neoplocených částí pozemků. Rádi bychom po-
zemky v našem vlastnictví připojili k pozemku parc. č. 570/12, na vlastní nákla-
dy vysadili zeleň a zajistili tak jejich čistotu. 
2) Úprava hranice zastavitelné plochy jižní části lokality Z6 
Jako vlastníci pozemku parc. č. 572/14, 572/10, 570/6 a 570/17 žádáme o zm ěnu 
využití části pozemků parc. č. 572/14, 570/6 a 570/17 včetně navazujících po-
zemků, které nejsou v našem vlastnictví, v návrhu ÚP definovaných jako plochy 
přírodní, na plochu smíšenou obytnou s posunutím hranice zastavitelné plochy, 
ve které je rozhodování o změnách území podmíněno vydáním regulačního plá-
nu, až na majetkovou hranici drobného vodního toku parc. č. 573/1, 573/2, 
568/3 a 568/4. 
Odůvodnění: 
Územně analytické podklady ORP Černošice pořízené 31. 12. 2016 určují pří-
rodně rekreační plochy na druhé straně drobného vodního toku. O pruh zelen ě 
okolo drobného vodního toku se jako rodina staráme již desetiletí. Jsou zde námi 
vysázené vzrostlé stromy, které již dnes zkrášlují krajinu a zkvalitňují život 
místním obyvatelům. I kvůli osobnímu vztahu k této zeleni požadujeme její za-
chování. 
Zanesení tohoto pruhu zeleně a specifikaci jeho šířky v návrhu ÚP však považu-
jeme za nadbytečnou a neopodstatněnou. Není vyžadována jinými územně ana-

 
 
 
 
 
1) Připomínka neakcetována. 
Stabilizovaná plocha veřejného prostranství (PV-
stav) vymezená návrhem ÚP a na pozemcích parc. 
č. 570/22, 571/3, 572/7 a 572/24, k. ú. Jino čany, 
nebo jejich částech, zůstane zachována do vydání 
RP RP-5 – Jinočany-jih v zastavitelné ploše Z6 plo-
chy smíšené obytné (S-návrh), teprve pak bude 
možné revidovat využití citovaných pozemků. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2) Připomínka neakceptována. 
Na části pozemků parc. č. 572/14, 570/6 a 570/17, 
k. ú. Jinočany, ve vlastnictví podatele připomínky, 
je vymezen funkční biokoridor ÚSES LBK 49 jako 
stabilizovaná plocha přírodní (NP-stav) v ose Jino-
čanského potoka, který je již takto vymezen v plat-
ném ÚPnSÚ Jinočany, a tak byl i do návrhu ÚP 
převzat. Jeho zrušení není možné, protože by došlo 
k narušení koncepce ÚSES, která byla takto založe-
na již platným ÚPnSÚ Jinočany od roku 1994. 
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lytickými podklady a bude řešena Územní studií předmětné lokality, resp. zasta-
vitelné plochy, ve které je rozhodování o změnách území podmíněno vydáním RP. 
3) Zrušení umístění průchodů pro pěší na pozemcích v našem vlastnictví 
Jako vlastníci pozemků parc. č. 570/6, 570/21, 570/23, 570/14 a 572/14, 570/17 
žádáme vzhledem k zajištění klidové zóny předmětné lokality o zrušení navrže-
ných průchodů pro pěší na všech našich pozemcích a jejich přesunutí na jiná, 
k tomuto účelu vhodnější místa. 
Odůvodnění: 
Předmětná lokalita, kterou je veden navržený průchod pro pěší směrem do ulice 
Za Devítkou, je počítána jako klidová, určená k zástavbě RD. Dle již zmíněné 
studie, která byla paní starostce představena, je počítáno s rozpuštěním komuni-
kace parc. č. 570/23 a části komunikace par. č. 570/21 mezi sousední pozemky 
s parc. č. 570/48, 570/19, 570/1 a 570/15. 
Dále bychom rádi připomněli, že se souhlasem OÚ Jinočany a po dohodě s pa-
nem starostou Galertem, byl pozemek parc. č. 570/23 vytyčen jako zelený pás, 
který dle sjednaných dohod bude sloužit pouze jako zelení osázená plocha. Na 
základě této dohody neumožní vlastník pozemku parc. č. 570/23 přes něj žádný 
průjezd ani průchod. 
Dalším důvodem, který nás vede k nepochopení tohoto návrhu je hustota obyva-
telstva této lokality, která je v porovnání s jinými lokalitami Jino čan, které žád-
ným připojením přes drobný vodní tok nedisponují, zcela zanedbatelná. Navrhu-
jeme tedy zajistit veškerá pěší propojení a vybudování přechodu přes drobný 
vodní tok blíže k oblastem s mnohem vyšší koncentrací obyvatel. 
Dle zmíněné studie se předpokládá umístění zklidněné komunikace ve spodní 
části předmětné lokality. Ta propojí lokalitu „U potoka/Mirešická“ se stávající 
silnicí 3. třídy směr Dobříč. Trasování dalšího průchodu pro pěší v ploše mezi 
drobným vodním tokem a předpokládanou komunikací se nám jeví jako bez-
předmětné a neodůvodněné. Průchod pro pěší bude zajištěn výše zmíněnou a ve 
studii předběžně odsouhlasenou komunikací. Případně je možno tento další prů-
chod pro pěší přesunout na druhý břeh drobného vodního toku (p řes pozemek 
parc. č. 574/2, 574/12 a 576/5).  

 
 
3) Připomínka částečně akceptována. 
Výkres č. 3 „Výkres dopravní a technické infrastruk-
tury“ grafické části návrhu ÚP bude vypuštěn a je-
ho relevantní část bude součástí hlavního výkresu. 
Pěší trasy budou řešeny pouze koncepčně tak, aby 
jejich zřízení nic nebránilo, v případě, že budou po-
třeba – viz Pokyny (bod SJ*21). 

35 Ing. Marek Zukal, 
Mirešická 381, 225 25 Jinočany 

ze dne 18. 7. 2017; 
zapsáno dne 20. 7. 2017 
pod čj. 2632/17 

Připomínky k návrhu ÚP Jinočan 
Tímto uplatňuji své připomínky k návrhu ÚP Jinočan zpracovaného firmou 
PRISVICH s.r.o. 
– V části „F. STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH“ kapitola 

(49), čl. 5. odst. ch) jsou uvedeny pouze obecné zásady pro změny u stávající 
zástavby a např. nejsou vůbec řešeny stavby pro rodinnou rekreaci (terasy, za-
hradní přístřešky, skleníky, bazény apod.), tedy stavby, které se řídí § 79 – 
Rozhodnutí o umístění stavby, Stavebního zákona. Navrhuji p řesněji specifi-
kovat, že uvedené drobné nebytové stavby, které neslouží k chovu zví řat ani 
podnikání, mohou být u stávající zástavby realizovány, pokud jejich velikost 

Připomínka neakceptováno. 
Článek 49 „S – Plochy smíšené obytné“ textové 
části návrhu ÚP zůstane v bodě 5 písm. ch) beze 
změn. Podmínka prostorového uspořádání uvedené 
pod písm. ch), a to: „při změnách staveb, nástav-
bách a přístavbách u stávající zástavby je třeba 
dbát přiměřeného hmotového rozsahu objektu dle 
konkrétního umístění stavby“ umožňuje v zastavě-
ném území stanovit podmínky umístění staveb a je-
jich prostorové proporce v územním řízení tak, aby 
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nepřesáhne 20 % plochy pozemku, na kterém budou umístěny. Pozemkem je 
myšlena parcela s konkrétním číslem, nikoliv stavební pozemek skládající se 
i z několika parcel. 

– Podobná regulativa by měla být vyžadována i u koeficientu zastavění pozem-
ku nově realizované zástavby tak, aby stavebník nevyčerpal povolenou zasta-
věnost (např. 35 % u středového RD) pouze svým stavebním záměrem – byto-
vou zástavbou, ale aby v rámci zastavěnosti zachoval majiteli nemovitosti re-
zervu pro vybudování drobných staveb pro rodinnou rekreaci. 

– Tímto upřesněním stavebních regulativ by došlo k výraznému omezení nepo-
volené zástavby zahradních staveb u RD na území obce a stanovením pravidel 
pro případné nové stavitele rodinných či bytových domů. 

nedošlo k narušení urbanistické koncepce stávající 
zástavby. Rovněž nelze návrhem ÚP řešit čerpání 
přípustné výměry dle koeficientu zastavění staveb-
níky v zastavitelné ploše, protože to je pod podrob-
ností ÚP. 

 
Vypracoval: Ing. Ladislav Vich, výkonný po řizovatel, PRISVICH, s.r.o. 
Spolupráce: Miluše Čančíková, určený zastupitel, starostka obce 
 
V Jinočanech dne 17. května 2019 
 
Za pořizovatele ÚP Jinočan: 
 

Ing. Ladislav Vich 
výkonný pořizovatel 

Miluše Čančíková 
starostka obce 



  

– 1 – 
Pokyny pro úpravu návrhu ÚP Jinočan z 05/2017 po společném jednání 

 

POKYNY PRO ÚPRAVU 
NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU JINOČAN 



Na základě vyhodnocení výsledků společného jednání, provedeného ve spolupráci 
s určeným zastupitelem, starostkou obce Miluší Čančíkovou (do 17. února 2020), resp. mís-
tostarostou Janem Sýkorou (od 17. února 2020), a závěrů pořizovatele uvedených ve „Vy-
hodnocení společného jednání o návrhu územního plánu Jinočan“ stanovuje pořizovatel pro 
úpravu návrhu územního plánu Jinočan z května 2017 (dále jen „návrh ÚP Jinočan“) po 
společném jednání konaném dne 20. června 2017 tyto pokyny:*) 

SJ*1. Podmínku prokázání splnění hygienických hlukových limitů staveb pro bydlení 
ze železniční dopravy v zastavitelných plochách Z7, Z8, Z9, Z11a, Z13 s využitím 
jako plochy smíšené obytné (S-návrh) a plochy smíšené obytné – venkovské (SV-
návrh) doplnit do podmíněně přípustného využití článků 49 a 50 kapitoly F 
„STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSO-
BEM VYUŽITÍ“ textové části návrhu ÚP Jinočan.  [2/1] 

SJ*2. Podmínku prokázání splnění hygienických hlukových limitů staveb pro bydlení 
ze silniční dopravy (ulice Karlštejnská) v zastavitelných plochách Z8, Z9, Z10, 
Z11a, Z13 s využitím jako plochy smíšené obytné (S-návrh) doplnit do podmíněně 
přípustného využití článku 49 bodu 3 kapitoly F „STANOVENÍ PODMÍNEK 
PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ“ textové části 
návrhu ÚP Jinočan.  [2/2] 

SJ*3. Podmínku prokázání splnění hygienických hlukových limitů staveb pro bydlení 
v zastavitelné ploše Z2 smíšené obytné (S-návrh) z navrhované silniční dopravy 
veřejně prospěšné stavby dopravní infrastruktury WD2.2 Místní komunikace vedou-
cí v rozvojové ploše Z25 doplnit do podmíněně přípustného využití článku 49 
bodu 3 kapitoly F „STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZ-
DÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ“ textové části návrhu ÚP Jinočan.  [2/3] 

SJ*4. Podmínku prokázání splnění hlukových hygienických limitů v zastavitelných plo-
chách Z3 a Z4 smíšených obytných (S-návrh) od navrhovaných či stávajících zdro-
jů hluku – veřejně prospěšné stavby dopravní infrastruktury WD2.3 Místní komuni-
kace vedoucí v rozvojové ploše Z26, Pražského okruhu a zastavitelných ploch Z16, 
Z17 výroby a skladování (VL-návrh) – doplnit do podmíněně přípustného využití 
článku 49 bodu 3 kapitoly F „STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH 
S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ“ textové části návrhu ÚP Jinočan.  [2/4] 

SJ*5. Podmínku prokázání splnění hlukových hygienických limitů v plochách přestav-
by P1 a P2 ploch smíšených obytných (S-návrh) od stávajících zdrojů hluku – ze 
zastavěného území stabilizované plochy výroby a skladování (VL-stav) – doplnit do 
podmíněně přípustného využití článku 49 bodu 3 kapitoly F „STANOVENÍ 
PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ“ 
textové části návrhu ÚP Jinočan.  [2/5] 

 
*) V případě, že pokyn vyplývá z „Vyhodnocení spole čného jednání o návrhu územního plánu Jino čan“ – je v hranaté závorce uvedeno po-

řadové číslo příslušného stanoviska či připomínky, v případě, že pokyn vyplývá ze spolupráce s ur čeným zastupitelem podle § 51 odst. 1 
stavebního zákona, je v hranaté závorce uvedeno „ur čený zastupitel“, jinak se jedná o vlastní pokyn po řizovatele. 
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SJ*6. Odstavec OD.D.1.1.2 „Přehled lokalit záborů zemědělské půdy“ kapitoly OD.D 
„VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO 
ŘEŠENÍ NA ZPF A PUPFL“ textové části odůvodnění návrhu ÚP Jinočan upravit 
takto  [4a/ZPF, 4b] 

1. Zábory ZPF pod označením PV.P1 a PV.P2, které nebyly vymezené ve výkre-
su OD3 „Zábory půdního fondu“ (dále jen „výkres ZPF“), zařadit do záborů 
ploch přestavby P1 a P2, tzn., že se k záboru P1 doplní plocha veřejného pro-
stranství PV (dříve zábor PV.P1) a k záboru P2 se doplní plocha veřejného pro-
stranství – veřejné zeleně PZ (dříve zábor PV.P2). 

2. Zábory ZPF pod označením PV.Z1, PV.Z4 a PV.Z12, které nebyly vymezené 
ve výkresu ZPF, zařadit do záborů ZPF zastavitelných ploch Z1, Z4 a Z12, 
tzn., že se k záboru Z1 doplní plocha veřejného prostranství PV (dříve zábor 
PV.Z1), do výměry záboru Z4 se započte výměra plochy veřejného prostranství 
PV (dříve zábor PV.Z4) a k záboru Z12 se doplní plocha veřejného prostranství 
PV (dříve zábor PV.Z12). 

3. Vyhodnocení záborů ZPF doplnit o zábory ZPF, které jsou vymezené ve vý-
kresu ZPF jako zábory pro změny v krajině K2.1b, K2.2 a K2.3a, vymezené 
návrhem ÚP Jinočan jako plochy veřejných prostranství – veřejné zeleně (PZ). 

SJ*7. Plochu změny v krajině K2.1a, vymezenou návrhem ÚP Jinočany jako plochu ve-
řejného prostranství – veřejné zeleně (PZ), z návrhu ÚP Jinočan vypustit.  [4a/ZPF, 
4b] 

SJ*8. Požadavky orgánu posuzování vlivů na životní prostředí, Krajského úřadu Středo-
českého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, pro fázi vydání a uplatňo-
vání ÚP Jinočan, uvedené v souhlasném stanovisku k posouzení vlivů provádění 
ÚP Jinočan na životní prostředí čj. 097696/2017/KUSK ze dne 26. září 2017, zapra-
covat do textové části návrhu ÚP Jinočan:  [5b, 32b/2, 32b/3, určený zastupitel] 

1. Nová výstavba na celém území obce Jinočany bude realizována pouze v případě 
dostatečné kapacity a funkčnosti ČOV a vodojemu. 

2. Výstavba v plochách Z8, Z9, Z10, Z11a, Z11b a Z13 bude realizována až po vý-
stavbě obchvatu Jinočan v navrženém koridoru DZ-K. 
[určený zastupitel – upřesnění]: Plochy Z8, Z9 a Z13 vyčlenit, nemohou být pod-
miňovány výstavbou obchvatu Jinočan, plochy Z8 a Z9 mají již platné ÚR a SP, 
plocha Z13 má již schválený záměr. 

3. Plochy Z8, Z9, Z10, Z11a, Z11b a Z13 budou napojeny na vybudovaný obchvat 
mimo průtah obcí Jinočany. 
[určený zastupitel – upřesnění]: Plochy Z8, Z9 a Z13 vyčlenit, nemohou být pod-
miňováno výstavbou obchvatu Jinočan, plochy Z8 a Z9 mají již platné ÚR a SP, 
plocha Z13 má již schválený záměr. 

4. Výstavba na ploše Z20 bude realizována po výstavbě komunikací na plochách 
Z24, Z25 a Z26. Plocha Z20 bude na tyto komunikace dopravně napojena. 
[určený zastupitel – upřesnění]: Vázat výstavbu v ploše Z20 na výstavbu komu-
nikací na plochách Z24, Z25 a Z26 je nesmyslné. Pro dopravní obslužnost plo-
chy Z20 o výměře 1,69 ha jsou zcela postačující stávající komunikace. 

5. Výstavba na ploše Z2, Z7, Z15, Z16, Z17 bude realizována po výstavbě komu-
nikací na ploše Z25 a Z26. Plochy Z2, Z7, Z15, Z16, Z17 budou na tyto komu-
nikace dopravně napojeny. 
[určený zastupitel – upřesnění]: Plocha Z2 – přímo napojena na krajskou komu-
nikaci III/00516 a III/00512, nesouhlas s podmínkou realizace po výstavbě ko-
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munikací na plochách Z25 a Z26 (budoucí investice přeložky silnic Stč. kraje ur-
čené pro tranzitní dopravu). Podmínku pro plochu Z7 vypustit, má již platné ÚR 
a SP. U plochy Z15 – nesouhlas s podmínkou výstavby vázanou na komunikaci 
na ploše Z25; souhlas s podmínkou realizace komunikace na ploše Z26 pouze 
v úseku dané plochy Z15, dopravně napojeno na pojmenovanou část komunikace 
na ploše Z26 (budoucí investice přeložky silnic Stč. kraje určené pro tranzitní 
dopravu). U ploch Z16 a Z17 – nesouhlas s podmínkou výstavby vázanou na 
komunikaci na ploše Z25, souhlas s podmínkou realizace komunikace na ploše 
Z26 pouze v úseku daných ploch Z16 a Z17, dopravně napojeno na pojmenova-
nou část komunikace na ploše Z26 (budoucí investice přeložky silnic Stč. kraje 
určené pro tranzitní dopravu). 

6. Výstavba na ploše Z18 bude realizována po výstavbě komunikace na ploše Z26. 
Plocha Z18 bude na plochu Z26 dopravně napojena. 
[určený zastupitel – upřesnění]: Souhlas s podmínkou realizace komunikace na 
ploše Z26 pouze úseku daném plochy Z18, stavba zahájena, dopravní napojení 
na část komunikace na ploše Z26 v daném úseku (budoucí investice přeložky 
silnic Stč. kraje určené pro tranzitní dopravu). Dále se požadujeme rozdělení 
komunikace na ploše Z26 na obchvat a místní komunikaci a vyčlenění komuni-
kační propojky, která je dnes místní komunikaci (viz změna č. 3 ÚPnSÚ Jinoča-
ny). Na toto propojení obec Jinočany zpracovává dopravní studii, kde je již dnes 
zřejmé, že tímto propojením by došlo ke zprovoznění sjezdu z D0 do Jinočan, 
což by mělo pro obec katastrofické důsledky. Propojení komunikace na ploše 
Z26 na silnici III/00516 v úseku místní komunikace, není možné pro jakoukoliv 
dopravu, bude sloužit pouze pro cyklodopravu a pro pěší. 

7. Výstavba na ploše Z19 bude realizována po výstavbě komunikace na ploše Z23. 
Plocha Z19 bude na plochu Z23 dopravně napojena. 
[určený zastupitel – upřesnění]: Nesmí dojít k propojení silnice III/00156 s ko-
munikací na ploše Z23 – tím by došlo k propojení sjezdu z D0 do Jinočan, ko-
munikace na ploše Z23 musí být provedena v celém koridoru DZ-K s dořešením 
tranzitní dopravy v regionu. 

SJ*9. Koncepci hospodaření se srážkovými vodami v článku 36 „Vodní hospodářství“ 
textové části návrhu ÚP Jinočan podle požadavku vodoprávního úřadu více rozpra-
covat. Je třeba posoudit reálné hydrogeologické podmínky zastavěného území a za-
stavitelných ploch s ohledem na stávající a budoucí zastavěnost území. Na základě 
tohoto posouzení stanovit vhodnou koncepci hospodaření se srážkovými vodami, 
včetně případného vymezení potřebných ploch a koridorů v územní a stanovení 
podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití.  [8a/vod] 

SJ*10. Zadání regulačních plánů RP-2, RP-4, RP-5, RP-6, RP-9 a RP-11, uvedená v ka-
pitolách N3 až N8 textové části návrhu ÚP Jinočan, doplnit vždy v subkapitole „Po-
žadavky na řešení technické infrastruktury:“ o požadavek „hospodaření se srážko-
vými vodami“.  [8a/vod] 

SJ*11. Odstranit rozpor ve vymezení veřejně prospěšné stavby dopravní infrastruktury 
WR1 „Plocha pro rybník“, a zároveň jako veřejně prospěšné opatření WR1 „Pro-
tihlukový val“ v kapitole G „Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně pro-
spěšných opatření, staveb…“ textové části návrhu ÚP Jinočan.  [8a/vod, 29/čl. 63] 

SJ*12. Do podmínek prostorového uspořádání včetně základních podmínek ochrany kra-
jinného rázu ploch veřejných prostranství (PV), ploch veřejné zeleně (PZ), ploch 
dopravní infrastruktury (DS) a ploch zemědělských (NZ) kapitoly F „Stanovení 
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podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití“ textové části návrhu ÚP 
Jinočan doplnit podmínku „nové cesty (tj. cyklostezky, pěší a smíšené stezky) ve 
volné krajině umisťovat a technicky řešit tak, aby jejich realizací nebyly snižovány 
estetické a přírodní hodnoty krajinného rázu“.  [8a/OOP/3, 8b/3] 

SJ*13. V textové a grafické části odůvodnění návrhu ÚP Jinočan okomentovat a vyzna-
čit průběh, rozsah a prověřit míru dotčení zájmového území Armády ČR (Minister-
stva obrany ČR), jevu 103 (letecká stavba včetně ochranných pásem) jako limitu vy-
užití území.  [10] 

SJ*14. Návrh ÚP Jinočan doplnit v kapitole O „STANOVENÍ POŘADÍ ZMĚN V ÚZE-
MÍ (ETAPIZACE)“ textové části o stanovení podmínek pro 1. a 2 etapu pořadí 
provádění změn v území a grafickou část návrhu ÚP doplnit o výkres „VÝKRES 
POŘADÍ ZMĚN V ÚZEMÍ (ETAPIZACE)“.  [18a, 18b, 30/1] 

SJ*15. V souladu s požadavkem nadřízeného orgánu územního plánování, Krajského 
úřadu Středočeského kraje, odboru územního rozhodování a stavebního řádu, na 
podmínění zastavění zastavitelných ploch Z11a a Z11b až po vyčerpání ostatních 
ploch pro bydlení stanovit etapizaci a zastavitelné plochy Z10 (část – pouze plocha 
pro bydlení), Z11a a Z11b zařadit do 2. etapy návrhu ÚP Jinočan.  [18a, 18b, 30/1, 
určený zastupitel] 
[určený zastupitel – upřesnění]: Vypouští se požadavek z plochy Z10 vyčlenit plochu 
veřejně prospěšné stavby WD5, celá plocha Z10 bude jen pro bydlení a ve 2. etapě 
spolu s plochami Z11a a Z11b. 

SJ*16. Podmínky 2. etapy stanoveného pořadí provádění změn v území (etapizace) ná-
vrhu ÚP Jinočan vymezit takto  [18a, 18b, 30/1, určený zastupitel] 

1. výstavba v zastavitelných plochách … Z10 (část pro bydlení), Z11a, Z11b … (vý-
čet dalších zastavitelných ploch pro bydlení bude upřesněn) zařazených v 2. eta-
pě, je možná po využití 80 % výměry ploch příslušného způsobu využití, zahrnu-
tých do 1. etapy. Využitím se rozumí, že na ploše se nachází alespoň jedna stav-
ba, pro kterou je plocha určena; rozsah využité plochy je dán rozsahem oplocení 
v rámci vymezených zastavitelných ploch; 
[určený zastupitel – upřesnění]: Podmínku vstupu do 2. etapy zjednoznačnit, vy-
světlit. Vypouští se požadavek z plochy Z10 vyčlenit plochu veřejně prospěšné 
stavby WD5, celá plocha Z10 bude jen pro bydlení a ve 2. etapě spolu s plocha-
mi Z11a a Z11b. 

2. před zahájením nové výstavby v obytných plochách prokázat dostatečnou kapa-
citu a funkčnost obecní ČOV a vodojemu; 

3. výstavbu v zastavitelných plochách Z8, Z9, Z10, Z11a, Z11b a Z13 realizovat až 
po výstavbě obchvatu Jinočan v navrženém koridoru DZ-K přeložky II/116; 
[určený zastupitel – upřesnění]: Plochy Z8, Z9, Z13 vyčlenit, ponechat plochy 
Z10, Z11a, Z11b. 

4. zastavitelné plochy Z8, Z9, Z10, Z11a, Z11b a Z13 napojit na vybudovaný ob-
chvat mimo průtah obcí Jinočany a přeložku II/116; 
[určený zastupitel – upřesnění]: Plochy Z8, Z9, Z13 vyčlenit, ponechat plochy 
Z10, Z11a, Z11b. 

5. výstavbu na zastavitelné ploše Z20 realizovat po výstavbě pozemních komuni-
kací na zastavitelných plochách Z24, Z25 a Z26 a zastavitelnou plochu Z20 na 
tyto pozemní komunikace dopravně napojit; 
[určený zastupitel – upřesnění]: Vázat výstavbu v ploše Z20 na výstavbu komu-
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nikací na plochách Z24, Z25 a Z26 je nesmyslné. Pro dopravní obslužnost plo-
chy Z20 o výměře 1,69 ha jsou zcela postačující stávající komunikace. 

6. výstavbu na zastavitelných plochách Z2, Z7, Z15, Z16, Z17 realizovat po výstavbě 
pozemních komunikací na zastavitelných plochách Z25 a Z26 a zastavitelné plo-
chy Z2, Z7, Z15, Z16, Z17 na tyto pozemní komunikace dopravně napojit; 
[určený zastupitel – upřesnění]: Plocha Z2 – přímo napojena na krajskou komu-
nikaci III/00516 a III/00512, nesouhlas s podmínkou realizace po výstavbě ko-
munikací na plochách Z25 a Z26 (budoucí investice přeložky silnic Stč. kraje ur-
čené pro tranzitní dopravu). Podmínku pro plochu Z7 vypustit, má již platné ÚR 
a SP. U plochy Z15 – nesouhlas s podmínkou výstavby vázanou na komunikaci 
na ploše Z25; souhlas s podmínkou realizace komunikace na ploše Z26 pouze 
v úseku dané plochy Z15, dopravně napojeno na pojmenovanou část komunikace 
na ploše Z26 (budoucí investice přeložky silnic Stč. kraje určené pro tranzitní 
dopravu). U ploch Z16 a Z17 – nesouhlas s podmínkou výstavby vázanou na 
komunikaci na ploše Z25, souhlas s podmínkou realizace komunikace na ploše 
Z26 pouze v úseku daných ploch Z16 a Z17, dopravně napojeno na pojmenova-
nou část komunikace na ploše Z26 (budoucí investice přeložky silnic Stč. kraje 
určené pro tranzitní dopravu). 

7. výstavbu na zastavitelné ploše Z18 realizovat po výstavbě pozemní komunikace 
na zastavitelné ploše Z26 a zastavitelnou plochu Z18 na tuto pozemní komuni-
kaci dopravně napojit; 
[určený zastupitel – upřesnění]: Souhlas s podmínkou realizace komunikace na 
ploše Z26 pouze úseku daném plochy Z18, stavba zahájena, dopravní napojení 
na část komunikace na ploše Z26 v daném úseku (budoucí investice přeložky 
silnic Stč. kraje určené pro tranzitní dopravu). Dále se požadujeme rozdělení 
komunikace na ploše Z26 na obchvat a místní komunikaci a vyčlenění komuni-
kační propojky, která je dnes místní komunikaci (viz změna č. 3 ÚPnSÚ Jinoča-
ny). Na toto propojení obec Jinočany zpracovává dopravní studii, kde je již dnes 
zřejmé, že tímto propojením by došlo ke zprovoznění sjezdu z D0 do Jinočan, 
což by mělo pro obec katastrofické důsledky. Propojení komunikace na ploše 
Z26 na silnici III/00516 v úseku místní komunikace, není možné pro jakoukoliv 
dopravu, bude sloužit pouze pro cyklodopravu a pro pěší. 

8. výstavbu na zastavitelné ploše Z19 realizovat po výstavbě pozemní komunikace 
na zastavitelné ploše Z23 a zastavitelnou plochu Z19 na tuto pozemní komuni-
kaci dopravně napojit. 
[určený zastupitel – upřesnění]: Nesmí dojít k propojení silnice III/00156 s ko-
munikací na ploše Z23 – tím by došlo k propojení sjezdu z D0 do Jinočan, ko-
munikace na ploše Z23 musí být provedena v celém koridoru DZ-K s dořešením 
tranzitní dopravy v regionu. 

SJ*17. Z podmínek prostorového uspořádání včetně základních podmínek ochrany krajin-
ného rázu článku 49 odst. 5 písm. c) textové části návrhu ÚP, z textu v závorkách, 
vypustit slovo „komunikace“, text v závorce pak bude znít: „(zahrnující stavby BD, 
jejich pozemky a parkoviště)“.  [28a, určený zastupitel] 
[určený zastupitel – upřesnění]: Slovo „komunikace“ nevypouštět. Dále požadujeme 
do regulativu výše uvedeného článku doplnit podmínku, že jeden ŘRD = 1 byt. 

SJ*18. V zastavitelných plochách s podmínkou vydání regulačního plánu uplatnit pro by-
tové domy podmínku prostorového uspořádání článku 49 bodu 5 písm. i) „parková-
ní vozidel bude zajištěno v rámci stavebního pozemku, na každý byt 2 parkovací mís-
ta“ a l) „musí být zajištěno parkování pro návštěvy: pro každých 5 bytů jedno parko-
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vací stání.“ textové části návrhu ÚP Jinočan pouze přiměřeně, a tak to uvést i v za-
dáních regulačních plánů kapitoly N „Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je 
rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním a vydáním regulačního 
plánu, zadání regulačního plánu“ textové části návrhu ÚP Jinočan.  [28a, určený za-
stupitel] 
[určený zastupitel – upřesnění]: Podmínka 2 parkovací stání na 1 byt trvá. 

SJ*19. Podmínku zajištění parkování vozidel v rámci stavebního pozemku podmínek 
prostorového uspořádání článku 49 bodu 5 písm. i) textové části návrhu ÚP Jinočan 
uplatnit pouze na pozemcích rodinných domů.  [28a, určený zastupitel] 
[určený zastupitel – upřesnění]: U rodinných domů a řadových rodinných domů bu-
dou 2 stání v rámci stavebního pozemku, u bytových domů platí regulativ 2 parko-
vací stání na 1 byt. 

SJ*20. Podmínka zajištění likvidace dešťových vod na vlastním pozemku podmínek pro-
storového uspořádání článku 49 bodu 5 písm. k) textové části návrhu ÚP nahradit 
podmínkou zajištění likvidace srážkových vod podle § 20 odst. 5 a 6 a § 21 odst. 3 
vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění 
pozdějších předpisů.  [28a] 

SJ*21. Výkres č. 3 „Výkres dopravní a technické infrastruktury“ z grafické části návrhu 
ÚP Jinočan vypustit. Po novele právních předpisů v roce 2018 nemá tento výkres 
své opodstatnění jako součást grafické části návrhu ÚP. Jeho obsah převezme 
hlavní výkres, pokud ho již neobsahuje podle § 43 stavebního zákona, a relevantní 
údaje o území, limitech jeho využití, po ověření projektantem uvést ve výkresu č. OD1 
„Koordinační výkres“ grafické části odůvodnění návrhu ÚP Jinočan. Problematiku 
pěších tras na území obce Jinočany řešit pouze koncepčně tak, aby jejich zřízení nic 
nebránilo, v případě, že budou potřeba.  [28b, 29/čl. 30, 29/výkres č. 3, 34/3] 

SJ*22. Způsob pořízení všech regulačních plánů vymezených návrhem ÚP Jinočan stanovit 
„z podnětu“ a stanovit lhůtu pro jejich vydání 6 let, současně zvážit možnost nahra-
dit regulačními plány územní rozhodnutí pro stavby veřejné infrastruktury, pokud to 
není ust. § 61 odst. 2 stavebního zákona vyloučeno.  [28b, určený zastupitel] 
[určený zastupitel – upřesnění]: Nesouhlas „nahradit regulačními plány územní roz-
hodnutí pro stavby veřejné infrastruktury“ – tento text vypustit. 

SJ*23. Z návrhu ÚP Jinočan vypustit v grafické části vymezený registrovaný významný 
krajinný prvek „Horka“ (VKP 130), který podle podkladů úřadu územního pláno-
vání, Městského úřadu Černošice, neexistuje.  [29/čl. 15, 29/čl. 41 písm. a) a b), ur-
čený zastupitel] 
[určený zastupitel – upřesnění]: Nesouhlas s celým bodem – VKP 130 existuje. 

SJ*24. Využití zastavitelné plochy Z12 vymezené návrhem ÚP Jinočan pro návrhovou 
plochu občanského vybavení – veřejná infrastruktura (OV-návrh) změnit na 
návrhovou plochu smíšenou obytnou (S-návrh) a spolu s tím zrušit vymezení ve-
řejně prospěšné stavby veřejné vybavenosti PP2 „Plocha pro občanskou vybave-
nost (umístění sběrného dvora a hasičské stanice)“ s předkupním právem k pozem-
kům parc. č. 319/1 a 319/5, k. ú. Jinočany. Sběrný dvůr i hasičská zbrojnice byly již 
obcí Jinočany zajištěny v jiných plochách a zastavitelnou plochu Z12 je proto možné 
využít pro bydlení.  [29/čl. 33 písm. a), 29/čl. 68] 

SJ*25. Využití plochy přestavby P7 historického zemědělského areálu Mirešovického 
statku návrhu ÚP Jinočan změnit z návrhové plochy občanského vybavení – ve-
řejná infrastruktura (OV-návrh) na nově definovanou stabilizovanou plochu vy-
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cházející z plochy smíšené obytné (S-návrh), ale s její modifikací pouze na současné 
objekty zemědělské výroby a drobné výroby se specifikací podmínek pro zeměděl-
ský dvůr s použitím požadavků vlastníka pozemků parc. č. 305/1, 305/2, 305/3, 
305/4 a 305/5, k. ú. Jinočany.  [29/čl. 33 písm. a), 29/čl. 51 bod 5 písm. b)] 

SJ*26. Při zpracování návrhu ÚP Jinočan aktualizovat vymezení veřejně prospěšné stavby 
dopravní infrastruktury WD2.7 „Místní komunikace vedoucí v rozvojové ploše 
Z12“ ve výkresu č. 4 „Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací“ gra-
fické části a v článku 63 textové části, který je vymezen na pozemcích parc. č. 319/6, 
319/7, 317/8, 565/2, 565/4, 566/2, 567/548 a 567/558, k. ú. Jinočany, ve vlastnictví 
obce Jinočany a České republiky.  [29/čl. 63] 

SJ*27. Při zpracování návrhu ÚP Jinočan aktualizovat vymezení veřejně prospěšné stavby 
technické infrastruktury PP3 „Plocha pro občanskou vybavenost (rozšíření ČOV – 
Jinočany)“, pro kterou lze uplatnit předkupní právo ve výkresu č. 4 „Výkres veřejně 
prospěšných staveb, opatření a asanací“ grafické části a v článku 68 textové části, 
která je vymezena na pozemku parc. č. 547/14, k. ú. Jinočany, ve vlastnictví obce Ji-
nočany.  [29/čl. 68, 32a/8] 

SJ*28. Silniční ochranné pásmo pozemních komunikací vyznačené ve výkresu č. OD1 
„Koordinační výkres“ grafické části odůvodnění návrhu ÚP Jinočan revidovat a vy-
mezit v souladu s § 30 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění 
pozdějších předpisů, zejména respektovat u dálnice D0 silniční ochranné pásmo 
100 m od osy přilehlého jízdního pásu dálnice anebo od osy větve křižovatky.  [33] 

SJ*29. Prověřit možnost vypuštění podmínky určeného rozvoje zastavitelných ploch Z15, 
Z16, Z17, Z18 návrhu ÚP Jinočan. Jde o vybudování ulice Okružní, tj. výstavbu celé 
komunikace v ploše Z26.  [určený zastupitel] 

SJ*30. Pro zastavitelné plochy Z16, Z17, Z18, Z19 návrhu ÚP Jinočan doplnit samostatnou lo-
kální ČOV o kapacitě max. 350 EO s napojením na Jinočanský potok.  [určený zastupi-
tel] 

SJ*31. V plochách s využitím veřejné prostranství – veřejná zeleň (PS) a dalších návrhu 
ÚP Jinočan (např. plochy NP), doplnit přípustné využití o „stavby a zařízení do-
pravní a technické infrastruktury“, pokud již není uvedeno.  [určený zastupitel] 

SJ*32. Subkapitoly C.2 „Vymezení zastavitelných ploch“ a C.3 „Vymezení ploch přestav-
by“ kapitoly C „Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, 
ploch přestavby a systému sídelní zeleně“ doplnit o seznam zastavitelných ploch 
a ploch přestavby a kapitolu E „Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení 
ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich využití, ÚSES, prostupnost krajiny, 
protierozní opatření, ochrana před povodněmi, rekreace, dobývání ložisek nerost-
ných surovin“ doplnit o plochy změn v krajině, u všech ploch uvést jejich výmě-
ry.  [určený zastupitel] 
[určený zastupitel – upřesnění]: V textové části ÚP oddíl C4, bod 24 v textu vypustit 
ulici Dobříčská – tato ulice není a nebude součástí hlavních urbanistických os. Ulice 
Dobříčská je místní účelovou komunikací v obytné zóně. 

SJ*33. Prověřit a revidovat článek 68 kapitoly H „Vymezení veřejně prospěšných staveb, 
a veřejných prostranství, pro které lze uplatnit předkupní právo“ textové části ná-
vrhu ÚP Jinočan a potřebu jejich vymezení s ohledem na § 101 stavebního zákona. 

SJ*34. Aktualizovat označení zastavitelných ploch, ploch přestavby a ploch změn v území 
vymezených návrhem ÚP Jinočan do normálních číselných řad bez použití písmen-
ných indexů. 
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SJ*35. Při zpracování návrhu ÚP Jinočan aktualizovat vymezení zastavěného území podle 
§ 58 stavebního zákona a v návaznosti na to aktualizovat vymezení zastavitelných 
ploch, ploch přestavby a ploch změn v krajině k datu zpracování návrhu ÚP Jino-
čan pro veřejnému projednání. 

SJ*36. U všech regulačních plánů, vymezených v článku 74 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 Jinočan, stanovit jejich pořízení „na žádost“. 

SJ*37. Prověřit a revidovat články 63 až 67 kapitoly G „Vymezení veřejně prospěšných 
staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bez-
pečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vy-
vlastnit“ textové části návrhu ÚP Jinočan a potřebu jejich vymezení. 

SJ*38. Návrhu ÚP zpracovat v souladu s § 43 zákona č. 183/2006 Sb., o územním pláno-
vání a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „sta-
vební zákon“), a vyhláškou č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, 
územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 500/2006 Sb.“, zejména pak v sou-
ladu s přílohou č. 7 „Náležitosti obsahu územního plánu“, která stanovuje obsah 
a strukturu územního plánu. V souladu s doporučením Krajského úřadu Středočes-
kého kraje při zpracování návrhu ÚP Jinočan použít metodiky MINIS, tj. „Mini-
mální standard pro digitální zpracování územních plánů v GIS“ v poslední verzi 2.4 
z května 2018. 

SJ*39. Strukturu textové části návrhu ÚP Jinočan uvést do souladu s odstavci 1 a 2 části I 
Přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb. Textová část musí mít legislativní členění – 
viz např. ZÚR Stč. kraje, PÚR ČR, každá věta musí mít svou adresu (článek, pís-
meno, bod), vypustit odrážky bez identifikace. Žádné používání budoucích časů či 
tvarů slova „návrh“, „doporučuje se“, „bude“. ÚP ve výroku vymezuje a stanovuje, 
určuje. Žádné popisy stavu nebo řešení, to patří do odůvodnění. Výrok musí být 
stručný a srozumitelný a při změnách jednoznačně upravitelný. Územní plán sta-
novuje koncepce ne věcné řešení. 

SJ*40. Aktualizovat výkres č. OD-2 „Širší vztahy“ s použitím úplného znění Zásad územ-
ního rozvoje Středočeského kraje po 1. a 2. aktualizaci. 

SJ*41. Plochy s rozdílným způsobem využití vymezovat v návrhu ÚP Jinočan podle § 3 vy-
hlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění poz-
dějších předpisů, plochy s jiným způsobem využití lze stanovit ve zvlášť odůvod-
něných případech a za předpokladu, že to bude zdůvodněno v textové části odů-
vodnění, např. plochy zeleně, které ve vyhlášce chybí. 

SJ*42. K textové části odůvodnění návrhu ÚP Jinočan připojit „Vyhodnocení společného 
jednání o návrhu územního plánu Jinočan“ a „Pokyny pro úpravu návrhu územ-
ního plánu Jinočan po společném jednání“. 

SJ*43. Strukturu textové části odůvodnění návrhu ÚP Jinočan uvést do souladu s odstav-
cem 1 části II Přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb. a pro názvy kapitol použít body 

1. vyhodnocení souladu návrhu územního plánu s politikou územního rozvoje 
a územně plánovací dokumentací vydanou krajem; 

2. vyhodnocení souladu návrhu územního plánu s cíli a úkoly územního plánování, 
zejména s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot 
území a požadavky na ochranu nezastavěného území; 
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3. vyhodnocení souladu návrhu územního plánu s požadavky stavebního zákona 
a jeho prováděcích právních předpisů; 

4. vyhodnocení souladu návrhu územního plánu s požadavky zvláštních právních 
předpisů; 

5. komplexní zdůvodnění přijatého řešení; 
6. vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vyme-

zení zastavitelných ploch; 
7. vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území; 
8. vyhodnocení splnění požadavků zadání; 
9. vyhodnocení souladu s pokyny k úpravě návrhu územního plánu po společném 

jednání podle § 51 odst. 1 stavebního zákona; 
10. výčet záležitostí nadmístního významu, které nejsou řešeny v zásadách územní-

ho rozvoje (§ 43 odst. 1 stavebního zákona), s odůvodněním potřeby jejich vyme-
zení; 

11. vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský 
půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa. 

SJ*44. Pro zpracování grafické části návrhu ÚP použít aktuální mapové podklady a údaje 
o území z územně analytických podkladů zpracovaných úřadem územního plánová-
ní Městského úřadu Černošice s informativním přesahem na území sousedních obcí. 
U použité katastrální mapy uvést datum platnosti a ponechat místopisná označe-
ní, včetně parcelních čísel. 

SJ*45. V textové části odůvodnění uvést obsah grafické části odůvodnění. 
SJ*46. V textové části návrhu ÚP Jinočan neuvádět změnovou vyhlášku č. 269/2009 Sb., 

ale kmenovou vyhlášku č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání 
území, ve znění pozdějších předpisů. 

SJ*47. Plocha veřejných prostranství (PV) musí mít v grafické části návrhu ÚP nějakou 
barvu, např. podle „MINIS“; bílá barva, resp. barva papíru, znamená, že je chyba tisku 
nebo plocha nemá využití, proto ji nepoužívat. 

SJ*48. V článku 27 textové části návrhu ÚP Jinočan je 2× použito písm. b), opravit. 
SJ*49. Názvy regulačních plánu v návrhu ÚP Jinočan sjednotit, pro další zpracování re-

gulačních plánů musí být jejich názvy jednoznačné. 
SJ*50. Zajistit harmonizaci textové a grafické části návrhu ÚP Jinočan i jeho odůvodnění 

z hlediska používaných názvů a označení jevů, ploch, limitů atd. 
SJ*51. V návrhu ÚP Jinočan zrevidovat a opravit vymezení územního systému ekolo-

gické stability, např. lokální biocentrum LBC 49 neexistuje, přitom je v hlavním 
výkresu vymezeno jako stávající, funkční, včetně návrhu vodní plochy. 

SJ*52. Strukturu a obsah grafické části návrhu ÚP Jinočan uvést do souladu s odstavcem 
4 části I Přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb. 

SJ*53. Elektronickou podobu návrhu ÚP Jinočan, tj. jeho identickou podobu k tištěné 
dokumentaci, včetně obsahu dokumentace, zpracovat ve vektorových PDF, umož-
ňující přiblížení bez ztráty čitelnosti, vyloučit rastrovou transformaci. 

SJ*54. Vzhledem k rozsahu Pokynů, doby od zpracování návrhu ÚP Jinočan pro společné 
jednání (05/2017) a změny legislativy, pořizovatel požaduje návrh ÚP Jinočan při 
zpracování průběžně konzultovat a před předáním objednateli, obci Jinočany, 
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předložit pořizovateli v elektronické verzi ke kontrole jeho úplnosti, souladu s Po-
kyny a právními předpisy. 


V Jinočanech dne 29. září 2020 
 
 
 
 
 
Za pořizovatele ÚP Jinočan: 
 

Ing. Ladislav Vich 
výkonný pořizovatel 
 
 
 

Miluše Čančíková 
starostka obce 
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