
 

 
 

 
 

 

ÚZEMNÍ PLÁN 

ŠKVOREC 

Textová část odůvodnění změny č. 2 
BRNO, DUBEN 2022 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 

 



 
 

 

 

ŠKVOREC 

Odůvodnění změny č. 2 územního plánu 
Textová část 

 

 

 
Objednatel: Obec Škvorec 
Pořizovatel: Úřad městyse Škvorec, 

 prostřednictvím kvalifikované osoby 
 

 

Zhotovitel ÚP: Atelier URBI, spol. s r.o. 

Osoba oprávněná k projektové činnosti ve výstavbě: Ing. arch. Martina Kabelková 

 

 

 

 

 

 

 

Řešitelský kolektiv: Ing. arch. Jana Benešová 
 Ing. arch. Martina Kabelková 

 Ing. Hana Vyvialová 

  
  

 
 

 
 

Brno, duben 2022 číslo výtisku: 



Změna č. 2 územního plánu Škvorec       Odůvodnění 

Atelier URBI spol. s r.o. 1 

 

OBSAH TEXTOVÉ ČÁSTI  

B. Odůvodnění změny územního plánu ............................................................................................. 3 

B.1. Postup pořizování a zpracování změny územního plánu ............................................................... 3 

B.2. Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území .............................. 4 

B.2.1 Koordinace řešení se sousedními obcemi ................................................................................. 4 

B.3. Vyhodnocení souladu s Politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací 
vydanou krajem ............................................................................................................................. 4 

B.3.1 Nadřazená územně plánovací dokumentace ............................................................................. 4 

B.4. Výčet záležitostí nadmístního významu, které nejsou řešeny v zásadách územního rozvoje 
(§ 43 odst. 1 stavebního zákona), s odůvodněním potřeby jejich vymezení .................................. 8 

B.5. Soulad návrhu změny územního plánu s cíli a úkoly územního plánování, zejména s 
požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území a požadavky 
na ochranu nezastavěného území ................................................................................................... 8 

B.6. Soulad změny územního plánu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích 
právních předpisů......................................................................................................................... 10 

B.7. Soulad změny územního plánu s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky 
dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení 
rozporů ......................................................................................................................................... 10 

B.7.1 Vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů a krajského úřadu po společném jednání ........... 10 

B.7.2 Vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů a krajského úřadu po veřejném projednání ........ 10 

B.8. Zpráva o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území obsahující základní informace o 
výsledcích  tohoto vyhodnocení včetně výsledků vyhodnocení vlivů na životní prostředí ......... 11 

B.9. Stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst. 5 stavebního zákona ............................................. 11 

B.10. Vyhodnocení splnění požadavků zadání ...................................................................................... 11 

B.10.1 Upřesnění požadavků vyplývajících z politiky územního rozvoje. ........................................ 11 

B.10.2 Upřesnění požadavků vyplývajících z územně plánovací dokumentace vydané krajem ........ 11 

B.10.3 Upřesnění požadavků vyplývajících z územně analytických podkladů, zejména 
z problémů určených k řešení v územně plánovací dokumentaci a případně 
z doplňujících průzkumů a rozborů ........................................................................................ 11 

B.10.4 Požadavky na rozvoj obce ...................................................................................................... 12 

B.10.5 Požadavky vyplývající ze zprávy o uplatňování územního plánu podle § 55 odst. 1 
stavebního zákona ................................................................................................................... 17 

B.10.6 Požadavky vyplývající z projednání s dotčenými orgány a veřejností. .................................. 18 

B.10.7 Požadavky na základní koncepci rozvoje území obce ............................................................ 20 

B.10.8 Požadavky na vymezení ploch a koridorů územních rezerv a na stanovení jejich 
využití, které bude nutno prověřit ........................................................................................... 26 

B.10.9 Požadavky na prověření vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných 
opatření a asanací, pro které bude možné uplatnit vyvlastnění nebo předkupní právo ........... 26 

B.10.10 Požadavky na prověření vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude rozhodování 
o změnách v území podmíněno vydáním regulačního plánu, zpracováním územní 
studie nebo uzavřením dohody o parcelaci ............................................................................. 27 

B.10.11 Požadavky na uspořádání obsahu návrhu změny územního plánu a na uspořádání 
obsahu jeho odůvodnění včetně měřítek výkresů a počtu vyhotovení .................................... 28 

B.11. Vyhodnocení splnění pokynů pro úpravu návrhu po společném jednání .................................... 31 

B.12. Komplexní zdůvodnění přijatého řešení ...................................................................................... 38 



Změna č. 2 územního plánu Škvorec       Odůvodnění 

2 Atelier URBI spol. s r.o. 

 

B.12.1 Změny vyplývající z požadavků občanů................................................................................. 38 

B.12.2 Změny vyplývající z požadavků obce..................................................................................... 39 

B.12.3 Změny vyplývající z nového mapového podkladu ................................................................. 39 

B.12.4 Změny vyplývající ze zákona 183/2006 Sb. O územním plánování a stavebním řádu (v 
platném znění, včetně prováděcích vyhlášek) a z metodiky MINIS ....................................... 40 

B.12.5 Změny vyplývající z oprav chyb platné ÚPD ......................................................................... 41 

B.12.6 Změny vyplývající z požadavků dotčených orgánů státní správy........................................... 42 

B.12.7 Změny, které vyplynuly z Pokynů pro úpravu návrhu po společném jednání ........................ 43 

B.12.8 Soulad s požadavky na ochranu civilizačních a přírodních hodnot území ............................. 43 

B.12.9 Zvláštní zájmy Ministerstva obrany ČR ................................................................................. 47 

B.13. Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení 
zastavitelných ploch, asanace ...................................................................................................... 48 

B.13.1 Plochy bydlení ........................................................................................................................ 48 

B.13.2 Plochy rekreace ....................................................................................................................... 48 

B.13.3 Plochy občanského vybavení .................................................................................................. 48 

B.13.4 Plochy smíšené obytné ........................................................................................................... 48 

B.13.5 Plochy výroby ......................................................................................................................... 48 

B.14. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond 
a pozemky určené k plnění funkce lesa ....................................................................................... 49 

B.14.1 Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na ZPF ................................ 49 

B.14.2 Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na PUPFL ........................... 52 

B.15. Vyhodnocení připomínek ............................................................................................................ 52 

B.15.1 Vyhodnocení připomínek podaných v rámci společného jednání .......................................... 52 

B.16. Rozhodnutí o námitkách .............................................................................................................. 52 

 

+  Návrh úplného znění územního plánu po změně č. 2 (text s vyznačením změn) 

+  Příloha č. 1 Převodní tabulka 

+  Příloha č. 2 Předpokládaný zábor ZPF 

+  Příloha č. 3 Výkres předpokládané zábory půdního fondu – výřez A 

+  Příloha č. 4 Výkres předpokládané zábory půdního fondu – výřez B 

+  Příloha č. 5 Výkres předpokládané zábory půdního fondu – legenda 

+ Příloha č.6 Vyhodnocení společného jednání o návrhu změny č.2 územního plánu 
Škvorec 

 

 

 

 

 

 

Poznámka: texty upravené či doplněné po společném jednání jsou zvýrazněny fialově. 



Změna č. 2 územního plánu Škvorec       Odůvodnění 

Atelier URBI spol. s r.o. 3 

 

 

B. ODŮVODNĚNÍ ZM ĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU 

B.1. POSTUP POŘIZOVÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ ZM ĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU  

Městys Škvorec má platnou územně plánovací dokumentaci, a to územní plán Škvorec (dále 
také jen „ÚP Škvorec“ nebo jen „územní plán“), vydaný dne 3. února 2010 jako opatření 
obecné povahy Zastupitelstva městyse Škvorec a účinný od 19. února 2010. 

V následujícím období byla pořízena změna č. 1 ÚP Škvorec, účinná od 14. října 2014. 

Zastupitelstvo městyse schválilo dne 5.9.2019 pořízení změny č. 2 územního plánu Škvorec 
včetně jejího obsahu. 

Zpráva o uplatňování územního plánu Škvorec byla zpracována firmou PRISVICH, s.r.o. 
a její konečné znění schválilo Zastupitelstvo městyse Škvorec dne 10. března 2020. Součástí 
této zprávy je bod 6. Pokyny pro zpracování návrhu změny č. 2 územního plánu 
v rozsahu zadání změny. 

Orgán posuzování vlivů na životní prostředí, Krajský úřad Středočeského kraje, příslušný 
podle § 20 písm. b) a § 22 písm. e) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní 
prostředí, v souhrnném vyjádření č.j. 024494/2020/KUSK ze dne 18. 2. 2020 k návrhu Zprávy 
o uplatňování územního plánu Škvorec sdělil, že na základě ust. § l0i odst. 2 zákona, kritérií 
uvedených v příloze č. 8 zákona, nepožaduje zpracovat vyhodnocení vlivů změny č. 2 
územního plánu Škvorec na životní prostředí (tzv. SEA). 

Krajský úřad Středočeského kraje jako příslušný orgán ochrany přírody podle § 45i odst. 1 
zákona č. 114/1992 Sb. vydal stanovisko, č.j. 017540/2020/KUSK ze dne 30. 1. 2020, podle 
kterého lze vyloučit významný vliv předložené koncepce, samostatně i ve spojení s jinými 
záměry nebo koncepcemi, na předmět ochrany nebo celistvost evropsky významných 
lokalit nebo ptačích oblastí v působnosti Krajského úřadu. 

Změna č. 2 ÚP Škvorec je pořizována v souladu s platnou legislativou, I. fází zpracování je 
návrh pro společné jednání. 

Návrh Změny č. 2 ÚP Škvorec pro společné jednání je zpracován k datu 30.4.2021. 
Zhotovitelem dokumentace je na základě výběrového řízení firma Atelier URBI, spol. s r. o. 

Změna č. 2 ÚP Škvorec řeší řadu dílčích změn, specifikovaných v zadání, včetně aktualizace 
zastavěného území. Dále, vzhledem k tomu, že pro městys Škvorec byla vyhotovena nová 
katastrální mapa, byla v I. fázi řešení Změny č. 2 ÚP Škvorec provedena redigitalizace 
právního stavu ÚP Škvorec po změně č. 1 (dle částečně použitelných podkladů, předaných 
objednatelem dokumentace). Z této redigitalizace plynou další změny ÚP Škvorec, neboť 
mapové podklady jsou značně rozdílné a vyznačení změn problematické. 

Následně proběhlo společné jednání, na základě jehož výsledků byly zpracovány, schváleny 
a předány „Pokyny pro úpravu návrhu změny č.2 územního plánu Škvorec po společném 
jednání“ (Schváleno 10.2.2022). Na základě těchto pokynů byl návrh změny č. 2 ÚP 
Škvorec upraven a doplněn. Návrh k veřejnému projednání byl dokončen v dubnu 2022. 
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B.2. VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠI RŠÍCH 

VZTAH Ů V ÚZEMÍ  

Konkrétní záměry, požadované k prověření Změnou č. 2 ÚP Škvorec nejsou nadmístního 
charakteru, nedotknou se sousedních území. 

Vliv na sousední území byl předpokládán u dílčích záměrů Z2-3, Z2-4, Z2-5 a Z2-6, které 
požadovaly doplnit zastavitelné plochy bydlení, pro které by bylo nutné zajistit obsluhu 
technickou a dopravní infrastrukturou ze sousední obce Hradešín, na jehož zástavbu 
navazovaly. Tyto záměry byly však po společném jednání z návrhu vypuštěny. 

Další přeshraniční záležitostí je ve svém důsledku i zapracování územního systému 
ekologické stability z Plánu společných zařízení komplexních pozemkových úprav k. ú. 
Škvorec, které nad rámec řešení v platném ÚP Škvorec (Právní stav po Změně č. 1) vymezují 
lokální biokoridor sledující tok Přišimaského potoka. S tímto koridorem počítá též územní 
plán Přišimasy, v sousedním území tedy není úprava z důvodu návaznosti nutná. 

Na základě respektování údajů ÚAP ORP Brandýs nad Labem-Stará Boleslav byl nově 
vložen návrhový koridor pro vedení středotlakého plynovodu do obce Přišimasy. V 
sousedním území (obec Přišimasy) bude návaznost zajištěna při pořizování následné ÚPD.  

B.2.1 Koordinace řešení se sousedními obcemi 

Územní plán Škvorec, respektive řešení Změny č. 2 tohoto územního plánu plně navazuje na 
platnou územně plánovací dokumentaci sousedních obcí, pro tato území tedy nevyvolává 
žádnou potřebu změn či úprav, kromě výše zmíněného návrhového koridoru STL do Přišimas.  

B.3. VYHODNOCENÍ SOULADU S POLITIKOU ÚZEMNÍHO ROZVOJE A ÚZEMN Ě 

PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ VYDANOU KRAJEM  

B.3.1 Nadřazená územně plánovací dokumentace 

B.3.1.1 Politika územního rozvoje ČR 

V době vydání ÚP Škvorec byla platná Politika územního rozvoje České republiky 2008 (dále 
jen „PÚR ČR“) schválená usnesením vlády ČR č. 929/2009 ze dne 20. července 2009 – 
vydaný územní plán byl v souladu s touto PÚR. 

Ve sledovaném období byly schváleny usnesením vlády ČR  Aktualizace č. 1 PÚR ČR 
(2015),  Aktualizace č. 2 a 3 PÚR ČR (2019) a Aktualizace č. 5 PÚR ČR (2020), aktuální 
verzí je úplné znění po Aktualizaci č.4 (závazné od 1.9.2021). 

Městys Škvorec je dle PÚR ČR, ve znění Aktualizací č. 1, 2, 3, 4 a 5 součástí rozvojové 
oblasti „OB1 Metropolitní rozvojová oblast Praha“, vymezené pro řešené území správním 
obvodem města Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, obce s rozšířenou působností. 

Z připomínky provozovatele přenosové soustavy ČR společnosti ČEPS, a.s., vyplývá, že 
správní území obce je dotčeno rozvojovým záměrem přenosové soustavy ČR označeným 
v PÚR jako E14 – Koridor pro dvojité vedení 400kV Čechy-střed – Chodov. Jedná se 
o záměr nadmístního významu, který není řešen v ZÚR Středočeského kraje, v návrhu pro 
společné jednání nebyl tudíž zapracován s tím, že bude doplněn další změnou v době, kdy 
PÚR ČR a ZÚR SK budou v souladu (tedy v době po vydání aktualizace č.4 ZÚR SK). Proti 
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tomuto řešení se však ohradil v rámci projednání provozovatel přenosové soustavy i Krajský 
úřad, na základě pokynů tak byl koridor technické infrastruktury (odpovídající koridoru E14) 
zakreslen jako územní rezerva s tím, že po vydání příslušné aktualizace ZÚR SK bude 
převeden do návrhu.  

Dle aktuálně platné PÚR ČR (ÚZ po Aktualizace č.4) spadá řešené území do specifické 
oblasti SOB9 Specifická oblast, ve které se projevuje aktuální problém ohrožení území 
suchem. Změna č. 2 ÚP Škvorec nebyla zadána v takovém rozsahu, aby tuto problematiku 
řešila, obecně však lze říct, že řešená změna i měněná dokumentace jsou v souladu se 
stanovenými principy: jsou vymezeny plochy přírodní pro ochranu nejhodnotnějších ploch 
vegetace, plochy lesní, pro ochranu lesů, jejichž hydrický režim se vždy příznivější než u 
urbanizovaných či zemědělských ploch, plochy smíšené pro zachování krajinné zeleně, 
pestřejší krajinné mozaiky a mimoprodukčních funkcí krajiny. V případě ploch s rozdílným 
způsobem využití nezastavěného území je doplněno přípustné využití „vodní toky a plochy, 
revitalizace a renaturace vodních toků a niv a pro obnovu ostatních vodních prvků v krajině“. 
V urbanizovaných částech území jsou stabilizovány plochy sídelní zeleně, zasakování 
dešťových vod je řešeno na vlastním pozemku. 

PÚR ČR, ve znění Aktualizací č. 1, 2, 3, 4 a 5 stanovuje v kap. 2.2. Republikové priority (14-
31), tyto se však týkají spíše celkových koncepcí. Změna č. 2 zachovává koncepci řešení 
platného ÚP Škvorec, dílčí změny upravují využití území pouze v detailu. 

• Změna č. 2 ÚP Škvorec v souladu s bodem (14) ve veřejném zájmu chrání a rozvíjí 
přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území, včetně urbanistického, 
architektonického a archeologického dědictví.  

• Respektuje též bod (16) a při stanovování způsobu využití území dává přednost 
komplexním řešením před uplatňováním jednostranných hledisek a požadavků, které 
ve svých důsledcích zhoršují stav i hodnoty území.   

• V souladu s bodem (20) respektuje veřejné zájmy ochrany biologické rozmanitosti 
a kvality životního prostředí, zejména formou důsledné ochrany zvláště chráněných 
území, lokalit soustavy Natura 2000, ochrany zemědělského a lesního půdního fondu. 
Vytváří 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.  

• S ohledem na bod (20a) omezuje nežádoucí srůstání sídel s ohledem na zajištění 
přístupnosti a prostupnosti krajiny.  

• Nejen v kontextu bodu (25) vytváří podmínky pro preventivní ochranu území  - 
zejména před erozí – zapracováním Plánu společných zařízení Komplexních 
pozemkových úprav. 

Návrh změny č.2 ÚP Škvorec není v rozporu s PÚR ČR. 

B.3.1.2  Zásady územního rozvoje Středočeského kraje 

Územně plánovací dokumentace kraje - Zásady územního rozvoje Středočeského kraje (ZÚR 
SK), byla vydána dne 7. února 2012 podle § 41 stavebního zákona. Usnesením ze dne 27. 
července 2015 schválilo Zastupitelstvo Středočeského kraje vydání 1. aktualizace ZÚR SK, 
dne 26. dubna 2018 pak schválilo Zastupitelstvo Středočeského kraje vydání 2. aktualizace 
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ZÚR SK, která nabyla účinnosti dne 4. září 2018. V úplném znění po aktualizaci č. 2 jsou 
ZÚR SK platné dodnes. 

Ze stanovených priorit územního plánování kraje pro zajištění udržitelného rozvoje lze pro 
řešené území využít: 

(01) Pomocí nástrojů územního plánování vytvářet podmínky pro vyvážený rozvoj 
Středočeského kraje, založený na zajištění příznivého životního prostředí, stabilním 
hospodářském rozvoji a udržení sociální soudržnosti obyvatel kraje. Vyváženost a 
udržitelnost rozvoje území kraje sledovat jako základní požadavek při zpracování územních 
studií, územních plánů, regulačních plánů a při rozhodování o změnách ve využití území 

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

g) silnice I/12 v koridoru Praha – Úvaly – Český Brod;  

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

a) zachování a obnovu rozmanitosti kulturní krajiny a posílení její stability;  

b) ochranu pozitivních znaků krajinného rázu;  

c) zachování a citlivé doplnění výrazu sídel, s cílem nenarušovat cenné městské i venkovské 
urbanistické struktury a architektonické i přírodní dominanty nevhodnou zástavbou a omezit 
fragmentaci krajiny a srůstání sídel;  

d) upřesnit a zapracovat do ÚPD obcí cílové charakteristiky krajiny  

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

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

b) vyvážené a efektivní využívání zastavěného území a zachování funkční a urbanistické 
celistvosti sídel, tedy zajišťovat plnohodnotné využití ploch a objektů v zastavěném území 
a preferovat rekonstrukce a přestavby nevyužívaných objektů a areálů v sídlech před 
výstavbou ve volné krajině, vyšší procento volné zeleně v zastavěném území;  

• Všechny tyto priority a principy byly zohledněny při zpracování Změny č. 2 
a prověřování záměrů jednotlivých dílčích změn i dalších úprav, vyplývajících ze 
zadání, respektive Zprávy o uplatňování územního plánu. Odkaz na ně je pak uveden 
dále v textu při odůvodňování jednotlivých změn. 

 

V řešeném území vymezují ZÚR SK koridory dopravy pro přeložky I/12 (D021) a II/101 
(D066), jejich mimoúrovňové křížení a regionální biocentrum RC966 Bezchleby. 

• Tyto záměry jsou součástí ÚP Škvorec již v právním stavu po Změně č. 1, Změna č. 2 
je respektuje a zachovává – s ohledem na navrženou přeložku II/101 upravuje 
vymezení místního ÚSES v místě kolize,  
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ZÚR vymezují též oblasti se shodným krajinným typem a pro ně stanoví kromě charakteristik 
i zásady pro plánování změn v území: 

krajina příměstská (U21), do které se řadí katastrální území Škvorec 

 charakteristika: 

a) polyfunkční charakter s významným zastoupením bydlení;  

b) její části jsou dotčeny civilizačními jevy;  

 ZÚR stanovují tyto zásady pro plánování změn v území a rozhodování o nich:  

a) vytvářet kvalitní prostředí pro krátkodobou rekreaci obyvatel vlastního území i centra 
osídlení;  

b) změny využití území nesmí snižovat její rekreační potenciál a prostupnost pro 
nemotorovou přepravu. 

Krajina relativně vyvážená (N10), kam spadá katastr Třebohostice u Škvorce 

 charakteristika: 

a) relativně pestrá skladba zastoupených druhů pozemků;  

b) nepřevažují ani ekologicky labilní ani ekologicky stabilní plochy.  

 ZÚR stanovují tyto zásady pro plánování změn v území a rozhodování o nich:  

a) dosažení relativně vyváženého poměru ekologicky labilních a stabilních ploch;  

b) změny využití území nesmí narušit relativně vyváženou krajinu nebo zabránit dosažení 
vyváženého stavu.  

• I tyto zásady pro plánování byly zohledněny při prověřování podnětů v rámci Změny 
č. 2 ÚP Škvorec, zejména princip zachování prostupnosti území, posílení rekreačního 
potenciálu a podpora opatření pro zvýšení poměru ekologicky stabilních ploch. 

B.3.1.3 Soulad návrhu s dalšími podklady - Územně analytické podklady (ÚAP) 
obce s rozšířenou působností (ORP) Brandýs nad Labem – Stará 
Boleslav 

Změnou č. 2 byly zapracovány podklady předané pro řešené území z ÚAP po aktualizaci č. 5 
(2020). 

Z ÚAP vyplývají tři problémy pro území Škvorce, které mají být řešeny v ÚP: 

• Průtah silnice II/101 obytnou zástavbou 

• Přeložka silnice II/101 

• Absence kanalizace v Třebohosticích  

• Problém průtahu silnice II/101 zástavbou řeší její přeložka, vymezení koridoru 
dopravní infrastruktury CD1 II/101 je součástí dosud platné ÚPD Škvorce (územní 
plán, právní stav po Změně č. 1). Kanalizace v Třebohosticích je aktuálně ve fázi 
zpracování projektu. Ani jeden z těchto problémů tedy není k řešení zpracovávanou 
Změnou č. 2. 

Z ÚAP vyplývá tento záměr pro území Škvorce: 

• Návrh STL plynovodu do obce Přišimasy 
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B.4. VÝČET ZÁLEŽITOSTÍ NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU , KTERÉ NEJSOU ŘEŠENY 

V ZÁSADÁCH ÚZEMNÍHO ROZVOJE (§ 43 ODST. 1 STAVEBNÍHO ZÁKONA ), 
S ODŮVODNĚNÍM POTŘEBY JEJICH VYMEZENÍ  

Nad rámec aktuálně platných ZÚR SK byl vymezen koridor územní rezervy pro umístění 
technické infrastruktury (R4) pro dvojité vedení 400kV Čechy-střed – Chodov. Tento záměr 
je vymezen v platné PÚR ČR, ZÚR SK počítají s jeho zapracováním v rámci aktualizace č.4. 
 
 

B.5. SOULAD NÁVRHU ZM ĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU S CÍLI A ÚKOLY ÚZEMNÍHO 

PLÁNOVÁNÍ , ZEJMÉNA S POŽADAVKY NA OCHRANU ARCHITEKTONICKÝCH 

A URBANISTICKÝCH HODNOT V  ÚZEMÍ A POŽADAVKY NA OCHRANU 

NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ  

Návrh Změny č. 2 ÚP Škvorec je zpracován v souladu s cíli územního plánování, 
definovaných v §18 zákona 183/2006 Sb. (stavební zákon) – samozřejmě v rozsahu a šíři, 
které umožňuje řešení změny územního plánu. 

Jednotlivé záměry prověřuje s důrazem na udržitelnost rozvoje, upřednostňuje komplexní 
pohled a hledá vyvážený kompromis mezi realizací zájmů soukromých a veřejných. Chrání 
hodnoty území – přírodní, kulturní i civilizační, stejně jako chrání krajinu a její ráz. 

I úkoly územního plánování (dle §19 stavebního zákona) jsou v rámci možností aplikovány: 

zjištěn byl stav území, i když závěry z těchto zjištění byly často zapracovány v omezené míře 
s ohledem na skutečnost, že není řešena nová územně plánovací dokumentace pro celé území, 
ale pouze její změna, jejíž rozsah vychází ze zadání, respektive Zprávy o uplatňování 
územního plánu. Prověřeny a posouzeny byly tedy zejména požadované záměry, případně 
další záležitosti vyplývající z požadavků zadání. Toto posouzení nicméně vycházelo 
z posouzení potřeby změn v území, ze znalosti jeho hodnot a limitů, uplatněny byly poznatky 
z oborů architektury, urbanismu, územního plánování a ekologie. 

S ohledem na ochranu architektonických a urbanistických hodnot a ochranu nezastavěného 
území byly prověřeny stanovené podmínky využití ploch s rozdílným způsobem využití, 
přičemž byly stanoveny podmínky využití u ploch, u kterých dosud stanoveny územním 
plánem nebyly (přestože tyto plochy byly vymezeny), a to u ploch veřejných prostranství - 
PV. Dále byly původně nejasně definované plochy technické a dopravní infrastruktury 
rozděleny do ploch technické infrastruktury – inženýrské sítě – TI a do ploch dopravní 
infrastruktury – silniční – DS. Adekvátně byly stanoveny podmínky využití těchto ploch. 
Využití ploch pro bydlení, původně vymezené v plochách pro bydlení v rodinných domech – 
městské a příměstské – BM, bydlení v rodinných domech – řadová a skupinová zástavba – BS 
a bydlení v rodinných domech – BR bylo agregováno do vymezení nově stanoveného využití 
ploch pro bydlení v rodinných domech – městské a příměstské – BI (dle MINIS). 

Nově byly vymezeny plochy zeleně přírodního charakteru – ZP a stanoveny podmínky jejich 
využití. U ploch nezastavěného území a ploch změn v krajině byly revidovány podmínky 
využití, zejména stanovení nepřípustného využití, které dosud vylučovalo umísťování jiných 
staveb a činností, či využití, než bylo stanovené hlavní, přípustné a podmínečně přípustné. 
Takové vymezení se jevilo v určitých případech jako příliš striktní, neodůvodněně odporující 
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ustanovení § 18 odst. 5) stavebního zákona (SZ). Takto bylo upraveno nepřípustné využití u 
ploch zeleně soukromé a vyhrazené – ZS, kde je nad rámec výše zmíněného ustanovení SZ 
nepřípustné umísťovat stavby a zařízení pro, výrobu a technickou a dopravní infrastrukturu 
zabraňující užívání ploch a snižující kvalitu soukromé zeleně a těžba nerostů, jelikož se jedná 
o menší plochy soukromé zeleně, vymezené v návaznosti na plochy bydlení, nebo samostatně, 
které mají chránit kvalitu životního prostředí, estetickou a kulturní hodnotu okolního území a 
zemědělský půdní fond pro zachování zahrad a sadů, tedy rozmanitosti zemědělského 
využívání krajiny, přičemž se v území vyskytuje dostatek ploch, na kterých lze vyloučené 
využití realizovat. U ploch zeleně přírodního charakteru – ZP je nad rámec výše zmíněného 
ustanovení SZ nepřípustné umísťovat oplocování pozemků (s výjimkou dočasných oplocení 
nových výsadeb proti ničení zvěří), plantáže rychle rostoucích (energetických) dřevin, veškeré 
stavby, zařízení a opatření nesouvisející s hlavním, přípustným a podmíněně přípustným 
využitím, zejména pokud můžou negativně ovlivnit ekologickou stabilitu plochy nebo 
nevratně změnit přirozené podmínky stanoviště, včetně staveb a zařízení pro rekreaci 
a cestovní ruch, ekologická a informační centra, zemědělství a těžbu nerostů. U ploch 
smíšených nezastavěného území – přírodních -  NSP je nad rámec výše zmíněného ustanovení 
SZ nepřípustné umísťovat oplocování pozemků (s výjimkou dočasných oplocení nových 
výsadeb proti ničení zvěří), plantáže rychle rostoucích (energetických) dřevin, veškeré stavby, 
zařízení a opatření nesouvisející s hlavním, přípustným a podmíněně přípustným využitím, 
zejména pokud můžou negativně ovlivnit ekologickou stabilitu plochy nebo nevratně změnit 
přirozené podmínky stanoviště, včetně staveb a zařízení pro rekreaci a cestovní ruch, 
ekologická a informační centra, zemědělství a těžbu nerostů, jelikož se jedná o plochy 
menšího rozsahu, vymezené pro zachování rozmanitosti hospodaření na zemědělské půdě, 
stejně jako plochy přírodní zeleně, vymezené v návaznosti na plochy přírodní, kudy jsou 
vedeny biokoridory ÚSES, které mají chránit kvalitu životního prostředí a přírodní hodnoty 
spolu s prostupností území pro biotu, přičemž se v území vyskytuje dostatek ploch, na kterých 
lze vyloučené využití realizovat. U ploch smíšených nezastavěného území – sportovních NSS 
je nad rámec výše zmíněného ustanovení SZ nepřípustné umísťovat rozsáhlejší stavby a 
zařízení pro zemědělství a chov hospodářských zvířat (tj. pokud přesáhnou 20 m2 zastavitelné 
plochy), jelikož se jedná o plochy menšího rozsahu, vymezené pro zachování rozmanitosti 
hospodaření na zemědělské půdě, stejně jako ploch přírodní zeleně, které mají zlepšovat 
sportovní vyžití obyvatel v přírodě, přičemž se v území vyskytuje dostatek ploch, na kterých 
lze vyloučené využití realizovat. U ploch přírodních -  NP je nad rámec výše zmíněného 
ustanovení SZ nepřípustné umísťovat oplocování pozemků (s výjimkou dočasných oplocení 
nových výsadeb proti ničení zvěří), plantáže rychle rostoucích (energetických) dřevin, veškeré 
stavby, zařízení a opatření nesouvisející s hlavním, přípustným a podmíněně přípustným 
využitím, zejména pokud můžou negativně ovlivnit ekologickou stabilitu plochy nebo 
nevratně změnit přirozené podmínky stanoviště, včetně staveb a zařízení pro rekreaci 
a cestovní ruch, ekologická a informační centra, zemědělství, lesnictví a těžbu nerostů, jelikož 
se jedná o plochy přírodní, vymezené pro umístění biocenter a chráněná přírodní území, které 
mají prioritně chránit kvalitu životního prostředí a přírodní hodnoty, přičemž se v území 
vyskytuje dostatek ploch, na kterých lze vyloučené využití realizovat. U ploch vodních a 
vodohospodářských – W je nad rámec výše zmíněného ustanovení SZ nepřípustné umísťovat 
veškeré stavby, zařízení a opatření nesouvisející s hlavním, přípustným a podmíněně 
přípustným využitím, včetně staveb, zařízení a jiných opatření pro ekologická a informační 
centra, zemědělství, lesnictví a těžbu nerostů, jelikož se jedná o plochy vymezené pro vodní 
plochy a toky, které mají chránit kvalitu životního prostředí a vodní režim v krajině, přičemž 
se v území vyskytuje dostatek ploch, na kterých lze vyloučené využití realizovat. U ploch 
zemědělských – NZ je nad rámec výše zmíněného ustanovení SZ nepřípustné umísťovat 
oplocování pozemků (s výjimkou dočasných oplocení nových výsadeb proti ničení zvěří), 
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veškeré stavby, zařízení a opatření nesouvisející s hlavním, přípustným a podmíněně 
přípustným využitím, včetně staveb a zařízení pro rekreaci a cestovní ruch, ekologická a 
informační centra, jelikož se jedná o plochy vymezené pro hospodaření na zemědělské půdě, 
která požívá ochranu ZPF, přičemž se v území vyskytuje dostatek ploch, na kterých lze 
vyloučené využití realizovat a rovněž je třeba zachovat prostupnost území. U ploch lesních – 
NL je nad rámec výše zmíněného ustanovení SZ nepřípustné umísťovat stavby a zařízení pro 
výrobu, nebo nové stavby pro pobytovou rekreaci, jelikož se jedná o plochy vymezené pro 
hospodaření na pozemcích určených pro plnění funkcí lesa, které požívají ochrany, přičemž se 
v území vyskytuje dostatek ploch, na kterých lze vyloučené využití realizovat a rovněž je 
třeba zachovat prostupnost území. 
 

B.6. SOULAD ZM ĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU S POŽADAVKY STAVEBNÍHO ZÁKONA 

A JEHO PROVÁDĚCÍCH PRÁVNÍCH P ŘEDPISŮ 

Změna č. 2 ÚP Škvorec je zpracována v souladu s požadavky Stavebního zákona a jeho 
prováděcích vyhlášek, platnou dokumentaci (právní stav po Změně č. 1) poměrně výrazně 
formálně upravuje a uvádí ji do souladu s platnou legislativou.  

Z návrhové části odstraňuje záležitosti, které nejsou územním plánem schvalovány (zejména 
limity a další části související s odůvodněním), tyto většinou přesouvá do části Odůvodnění. 
Toto platí pro grafickou i textovou část. Zásadním způsobem reviduje vymezení veřejně 
prospěšných staveb a opatření, výrazně redukuje záměry s možností uplatnění předkupního 
práva, zejména tehdy, pokud lze využít institut vyvlastnění. Veřejně prospěšná opatření – 
založení prvků ÚSES vymezuje pouze v rozsahu prvků ÚSES skutečně navržených, 
nefunkčních, stabilizované prvky nejsou „k založení“, tudíž je z logiky věci jako veřejně 
prospěšné opatření vymezit nelze (byť ÚSES jako celek veřejným zájmem bezesporu je). 

V detailu pak Změna č. 2 upravuje terminologii a vymezení ploch s rozdílným způsobem 
využití (i když zde už se řídí spíše metodikou MINIS, která je s platnou legislativou 
samozřejmě v souladu, ale jde více do podrobnosti), eliminuje některé nedostatky platné 
dokumentace (např. vymezuje plochy s rozdílným způsobem využití pro celé řešené území, 
vyplňuje „díry“ mezi plochami s rozdílným způsobem využití). 

B.7. SOULAD ZM ĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU S POŽADAVKY ZVLÁŠTNÍCH 

PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A SE STANOVISKY DOTČENÝCH ORGÁNŮ PODLE 

ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH P ŘEDPISŮ, POPŘÍPADĚ S VÝSLEDKEM ŘEŠENÍ 

ROZPORŮ 

B.7.1 Vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů a krajského úřadu po společném 
jednání 

Připojeno jako příloha č.6. 

B.7.2 Vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů a krajského úřadu po veřejném 
projednání 

Bude doplněno po veřejném projednání. 
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B.8. ZPRÁVA O VYHODNOCENÍ VLIV Ů NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ 

OBSAHUJÍCÍ ZÁKLADNÍ INFORMACE O VÝSLEDCÍCH  TOHOTO  

VYHODNOCENÍ V ČETNĚ VÝSLEDKŮ VYHODNOCENÍ VLIV Ů NA ŽIVOTNÍ 

PROSTŘEDÍ  

Negativní vliv na udržitelný rozvoj se nepředpokládá, zpracování Vyhodnocení vlivů Změny 
č. 2 ÚP Škvorec na udržitelný rozvoj území nebylo požadováno. 
 

B.9. STANOVISKO KRAJSKÉHO Ú ŘADU PODLE § 50 ODST. 5 STAVEBNÍHO 

ZÁKONA  

Krajský úřad Středočeského kraje, jakožto příslušný orgán dle § 20 písm. b) a § 22 písm. e) 
zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v souhrnném vyjádření 
sděluje, že na základě ust. § 10i odst. 2 zákona a kritérií uvedených v příloze č. 8 zákona, 
nepožaduje zpracovat vyhodnocení vlivů změny č. 2 územního plánu Škvorec na životní 
prostředí. 
 

B.10. VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ POŽADAVK Ů ZADÁNÍ  

Změna č. 2 územního plánu Škvorec je pořizována na základě Zprávy o uplatňování 
územního plánu (schváleno Zastupitelstvem městyse v březnu 2020). 

Následující text vychází z kapitoly „Pokyny pro zpracování návrhu změny č. 2 územního 
plánu v rozsahu zadání změny“: 

B.10.1 Upřesnění požadavků vyplývajících z politiky územního rozvoje. 

PÚR ČR, ve znění Aktualizací č. 1, 2, 3 a 5 stanovuje v kap. 2.2. Republikové priority, odst. 
14 – 32, obecné republikové priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje 
území. Soulad s kap. 2.2. Republikové priority se požaduje prověřit v rámci pořízení změny 
č. 2 ÚP. 

• Vyhodnoceno v kapitole B.3.1.1. 

B.10.2 Upřesnění požadavků vyplývajících z územně plánovací dokumentace vydané 
krajem  

Územní plán Škvorec je v souladu s dokumentací ZÚR SK. 

• Z tohoto konstatování nevyplývá pro řešení Změny č. 2 ÚP žádný požadavek. 

B.10.3 Upřesnění požadavků vyplývajících z územně analytických podkladů, zejména 
z problémů určených k řešení v územně plánovací dokumentaci a případně 
z doplňujících průzkumů a rozborů 

Územně analytické podklady (ÚAP) obce s rozšířenou působností (ORP) města Brandýs nad 
Labem-Stará Boleslav byly pořízeny v souladu se stavebním zákonem a jsou průběžně 
aktualizovány. Čtvrtá úplná aktualizace ÚAP byla provedena v roce 2016. 

dopravní problémy 
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 průtah silnice II/101 obytnou zástavbou; 

 přeložka silnice II/101; 

technické problémy 

 absence kanalizace v Třebohosticích. 

• Ani v tomto textu nedošlo reálně k upřesnění požadavků vyplývajících z ÚAP, v textu 
Zprávy o uplatňování územního plánu níže je naopak uvedeno, že pro změnu č. 2 
nejsou stanoveny požadavky na řešení dopravní a technické infrastruktury (nad rámec 
napojení rozvojových ploch navržených ve Změně č. 2). 

• Lze však konstatovat, že průtah silnice II/101 obytnou zástavbou, respektive její 
přeložka, je řešena koridorem už v platném ÚP (Právní stav po Změně č. 1). 
Kanalizace v Třebohosticích je v současné době ve fázi projektu, její realizace je 
možná v rámci většiny typů ploch s rozdílným způsobem využití (umožňují to 
podmínky využití), není tedy s územním plánem, respektive Změnou č. 2 v kolizi. 

• Zároveň je třeba uvést, že v průběhu projednávání Zprávy o uplatňování ÚP byla 
dokončena aktualizace č. 5 ÚAP ORP Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, data 
předaná k zapracování Změnou č. 2 jsou již z této aktualizace. 

• Aktualizovaná data ÚAP obsahují záměr středotlakého plynovodu, vedeného ze 
Škvorce do sousední obce Přišimasy. V souvislosti s tímto podkladem byl tento záměr 
nově zapracován, jako návrhový koridor CT3. 

B.10.4 Požadavky na rozvoj obce 

na základě návrhů oprávněných subjektů uvedených v § 44 písm. b) až e) stavebního zákona, 
kterým bylo vyhověno Zastupitelstvem městyse Škvorce usnesením č. 31-9/2019 ze dne 
11. listopadu 2019 a usnesením č. 12-10/2019 ze dne 9. prosince 2019, jsou vymezeny tyto 
záměry k prověření návrhem změny č. 2 ÚP: 

 

Označení 
lokality 

k. ú. Parcelní 
číslo 

Výměra 
m2 

Současné 
využití dle 

ÚP 

Požadované 
využití 

Změna č. 2 

Z2-1 Škvorec 39/1  

 

3638 ZV – zeleň na 
veřejných 
prostranství 

ZS – zeleň 
soukromá 
a vyhrazená 

Respektováno, zapracováno 
dle požadavku jako plocha 
P22, po společném jednání 
převedeno do stabilizovaných 
ploch dle pokynu. Plocha 
zeleně soukromé by se však 
v budoucnu již dále rozšiřovat 
neměla, s ohledem na 
prostupnost území by bylo 
vhodné umožnit průchod. 

Z2-2 Škvorec 1345/2  

 

1298 ZV – zeleň na 
veřejných 
prostranství 

ZS – zeleň 
soukromá 
a vyhrazená 

nebo jižní část 
SK – smíšené 
obytné 
komerční 

Částečně respektováno. 
Severní část zmíněné parcely 
byla zahrnuta do plochy ZS 
P16, po společném jednání 
byla tato plocha převedena do 
stabilizovaných ploch dle 
pokynu. Zbytek parcely je 
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zahrnut ve stabilizovaných 
plochách PV – veřejná 
prostranství, tyto plochy byly 
Změnou č. 2 výrazně rozšířeny 
v souladu s požadavky 
Stavebního zákona a metodiky 
MINIS. I tato úprava vychází 
ze skutečného stavu území, 
není v zájmu území (zejména 
z pohledu jeho prostupnosti) 
jižní část parcely uzavřít. 

Z2-3 Škvorec 2000/1  

 

7461 NSP – plochy 
smíšené 
nezastavěného 

území 
přírodní 

BV – bydlení 
v rodinných 
domech 

– venkovské 
(s podmínkou 
pouze jednoho 
rodinného 
domu). 

V návrhu vymezena 
zastavitelná plocha Z39,  
vypuštěno z dalšího 
projednávání pro společném 
jednání (nesouhlas dotčených 
orgánů). 

Z2-4 Škvorec 1990 841 NSP – plochy 
smíšené 
nezastavěného 

území 
přírodní 

BV – bydlení 
v rodinných 
domech 

– venkovské 
(s podmínkou 
pouze jednoho 
rodinného 
domu) 

V návrhu vymezena 
zastavitelná plocha Z40,  
vypuštěno z dalšího 
projednávání pro společném 
jednání (nesouhlas dotčených 
orgánů). 

Z2-5 Škvorec 2008  

 

3968 NSP – plochy 
smíšené 
nezastavěného 

území 
přírodní 

BV – bydlení 
v rodinných 
domech 

– venkovské 
(s podmínkou 
stanovení 
etapizace) 

V návrhu vymezena 
zastavitelná plocha Z38,    
vypuštěno z dalšího 
projednávání pro společném 
jednání (nesouhlas dotčených 
orgánů). 

Z2-6 Škvorec 2003  

 

2000 NSP – plochy 
smíšené 
nezastavěného 

území 
přírodní 

BV – bydlení 
v rodinných 
domech 

– venkovské 
(s podmínkou 
stanovení 
etapizace) 

Z2-7 Třebohos
-tice u 
Škvorce 

57/2 

58/3 

  

304 Místní 
komunikace 

BV – bydlení 
v rodinných 
domech 

– venkovské 

Nezapracováno. V rámci 
převodu platného ÚP Škvorce 
do metodiky MINIS a souladu 
s platnou legislativou, byly 
překryvy linií vyznačující 
„místní komunikace“ 
prověřeny, a v místech, kde se 
nachází používaná veřejná 
komunikace, byly vymezeny 
plchy veřejných prostranství. 
Tato konkrétní plocha má 
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rovněž hodnotu pro zajištění 
prostupnosti území, tvoří 
přístup k několika domům a 
pozemkům, jejichž obsluha by 
při vyhovění požadavku a 
zrušení této komunikace, 
nemohla být nadále zajištěna. 

Z2-8 Škvorec 1934 

1933 

1932 

 

15267 NZ – plochy 
zemědělské 

 BM – bydlení 
v rodinných 
domech 

– městské a 
příměstské (s 
podmínkou 
stanovení 
etapizace) 

Do návrhu vymezena plocha 
Z32, vypuštěno z dalšího 
projednávání pro společném 
jednání (nesouhlas dotčených 
orgánů). 

   

Z2-9 Škvorec 1927 8145 NZ – plochy 
zemědělské 

BM – bydlení 
v rodinných 
domech 

– městské 
a příměstské 
(s podmínkou 
stanovení 
etapizace) 

Z2-10 Škvorec st.3 13763 Dvůr č.p. 2 – 
SK, textová 
část ÚP str. 
35, věta: 
„zachovat 
dvůr volný 
alespoň z 50% 
jako veřejný 
prostor“ 

Větu 
„zachovat 
dvůr volný 
alespoň z 50% 
jako veřejný 
prostor“ 
vymazat z 
textové části 
ÚP 

Zapracováno. 

Z2-11 Škvorec 33/2  

 

1110 ZV – zeleň na 
veřejných 
prostranství 

ZS – zeleň 
soukromá 
a vyhrazená 

Akceptováno, s ohledem na 
skutečnost, že parcela je 
zahradou i dle katastru 
nemovitostí uvedeno jako 
stabilizovaná plocha ZS. 

Z2-12 Škvorec 6  

 

518 ZV – zeleň na 
veřejných 
prostranství 

ZS – zeleň 
soukromá 
a vyhrazená 

Požadavek nezapracován, 
jedná se o ostrůvek veřejné 
zeleně – součást veřejného 
prostranství – s památkově 
chráněnou sochou sv. Prokopa, 
v kontextu požadavku na 
sousední parcele (Z2-2), 
prostupnosti území i potřebě 
zachovat a chránit významná 
veřejná prostranství i veřejnou 
zeleň, je nadále zachován 
současný stav. Parcela může 
sloužit jako veřejný 
předprostor zámku, nemělo by 
však dojít k jeho uzavření. 



Změna č. 2 územního plánu Škvorec       Odůvodnění 

Atelier URBI spol. s r.o. 15 

 

Z2-13 Škvorec 737/15  

 

784 NSP – plochy 
smíšené 
nezastavěného 

území 
přírodní 

BR – bydlení 
v rodinných 
domech 

Napravení 
chyby při 
vymezovaní 
zastavěného 
území 
v územním 
plánu. Dle 
údajů z 
katastru 
nemovitostí se 
jedná o druh 
pozemku 
zahrada a se 
sousedním 
pozemkem 
tvořil jeden 
celek. 

Respektováno.  

Zmíněná parcela skutečně tvoří 
jeden celek se sousední 
parcelou, je zcela 
nezpochybnitelně pod 
společným oplocením a jako 
zahrada rodinného domu 
využívána. 

Z2-14 Třebohos
-tice u 
Škvorce 

325/9 

325/10 

325/11 

325/12 

325/13 

325/14 

7407 NZ – plochy 
zemědělské 

BM – bydlení 
v rodinných 
domech 

– městské 
a příměstské 

Pro 
navrhované 
využití těchto 
pozemků je 
platné územní 
rozhodnutí. 
Dále jsou 
v lokalitě již 
zkolaudované 
inženýrské sítě 
a komunikace. 

Respektováno, vymezeny 
zastavitelné plochy Z33 a Z34 
dle parcelace v katastru 
nemovitostí pro 6 rodinných 
domů na základě platného 
územního rozhodnutí a 
provedené parcelace. 

Z2-15 Škvorec 33/1  

 

  

3830 SK – smíšené 
obytné 
komerční 

ZV – zeleň na 
veřejných 
prostranství 

BR – bydlení 
v rodinných 

domech 

Přepracování 
vymezení 
jednotlivých 
ploch 

SK (rozšíření 
směr sever) 

ZV 
(zmenšení) 

ZS (nová 
plocha ve 
východní části 
pozemku) 

BR (rozsah 
zůstává) 

Respektováno. Dle zákresu 
přiloženému k návrhu na 
pořízení změny ÚP byl severní 
výběžek parcely zahrnut do 
ploch bydlení BI, jižní do 
ploch SK smíšených obytných 
komerčních a východní okraj 
připojen k vymezené ploše ZS 
– zeleň soukromá a vyhrazená. 
Plocha ZV – veřejná 
prostranství – veřejná zeleň 
byla zmenšena. Vzhledem k 
výměře úprav (o 360m2 
zvětšeny plochy BI a o 420m2 
plochy SK), byly tyto plochy 
jakožto plochy hluboce 
podlimitní zahrnuty do 
sousedních ploch 
stabilizovaných. Pěší 
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prostupnost území směrem ke 
hřbitovu tak bude zásadně 
omezena. 

Z2-16 Škvorec 47/8  

 

2101 ZV – zeleň na 
veřejných 
prostranství 

BR – bydlení 
v rodinných 
domech 

(stav) 

Napravení 
chyby při 
vymezovaní 
funkčního 
využití 
v zastavěném 
území v 
územním 
plánu. Dle 
údajů z 
katastru 
nemovitostí se 
jedná o druh 
pozemku 
zahrada a měl 
být řešen 
obdobně jako 
pozemky jižně 
od něj. 

Respektováno, přesněji řečeno 
částečně respektováno. 
Vlastník se odvolává na chybu 
při vymezení v platném ÚP 
v kontextu parcel jižně, 
pravdou ale je, že z pohledu 
skutečného stavu území 
a využití parcel nelze tuto 
parcelu chápat jako součást 
stabilizované plochy bydlení – 
není na ni stavba, netvoří jeden 
celek s parcelou zastavěnou, 
není ani prolukou, součástí 
zastavěného území je pouze 
z důvodu respektování 
intravilánu z roku 1966. 
V katastru je parcela vedena 
jako zahrada, proto zde byla 
navržena přestavbová plocha 
P23 pro bydlení v RD – 
městské a příměstské (BI). 
Pokud by mělo jít skutečně o 
nápravu dle skutečného stavu, 
bylo by nutné tuto i sousední 
zmiňované parcely zařadit do 
ploch ZS – zeleň soukromá a 
vyhrazená, opačný argument 
není relevantní.  

Z2-17 Škvorec 848/1 

848/3 

848/75 

st. 250/1 

st. 274 

st. 292 

  

 

19288 BM10 – 
bydlení v 
rodinných 

domech – 
městské a 
příměstské 

Stejná 
pravidla 
prostorového 
uspořádání 
jako 
u ostatních 
ploch BM –
zejména 
vypuštění 
min. velikosti 
parcel 2000 
m2. 

Zapracováno. 
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Podněty městyse Škvorec k prověření možnosti jejich řešení návrhem změny č. 2, uplatněných 
podle § 44 písm. a) stavebního zákona a schválených Zastupitelstvem městyse Škvorec 
usnesením č. 32-9/2019 ze dne 11. listopadu 2019 

 

Označení 
lokality 

k. ú. Parcelní 
číslo 

Výměra 
m2 

Současné využití 
dle ÚP 

Požadované 
využití 

Změna č. 2  

Z2-18 Škvorec 1/5 5192 ZV – zeleň na 
veřejných 
prostranství 

PV – veřejná 
prostranství 

Zapracováno, plocha 
reálně z velké části 
využita pro parkování, 
doplněna zelení. Vhodné 
je však tuto zeleň 
zachovat v maximálním 
možném rozsahu, což 
plochy PV samozřejmě 
umožňují. 

Z2-19 Škvorec 1813 5954 NZ – plochy 
zemědělské 

OV + OS – 
občanské 
vybavení 
veřejná 
infrastruktura 
a tělovýchova 
a sport 
(vybudování 
nové hasičské 
zbrojnice a 
sportoviště) 

Zapracováno, jde o záměr 
přínosný pro obec, plocha 
zároveň „uzavře“ další 
rozvoj zástavby 
východním směrem.  

Pro celé území městyse Škvorec se požaduje změnou č. 2 prověřit a uvést do souladu údaje 
uvedené v katastru nemovitostí s údaji uvedenými v územním plánu, zejména pro druh 
pozemku ostatní plocha v nezastavěném území. V případě potřeby pro tento druh pozemků 
stanovit změnou (návrhová plocha) jejich požadované funkční využití vycházející z charakteru 
daného území. 

• Problematika druhu pozemku „ostatní plocha“ byla prověřována i v rámci zapracování 
komplexních pozemkových úprav, v místě nesouladu údajů v katastru, údajů v platné 
ÚPD a skutečného stavu území byly v návrhu pro společné jednání vymezeny 
zastavitelné plochy Z36 a Z37. 

• Na základě pokynu k úpravám po společném jednání byly následně zrušeny, 
respektive převedeny do stabilizovaných ploch. Vymezení těchto ploch jako 
stabilizovaných ploch veřejných prostranství odpovídá údajům v katastru nemovitostí, 
neodpovídá skutečnému stavu území ani platné ÚPD. 

B.10.5 Požadavky vyplývající ze zprávy o uplatňování územního plánu podle § 55 odst. 
1 stavebního zákona 

Ze Zprávy vyplývají požadavky na úpravu ÚP Škvorec uvedené v předešlých kapitolách 2. až 
5. 

• Vzhledem k faktu, že Změna č. 2 je zpracovávána na základě Zprávy o uplatňování 
územního plánu, které de facto nahrazuje zadání, je toto vyhodnocení zpracováno 
celou kapitolou B.10. 
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B.10.6 Požadavky vyplývající z projednání s dotčenými orgány a veřejností. 

B.10.6.1 Požadavky uplatněné ke zprávě o uplatňování územního plánu Škvorec  

Na základě vyjádření orgánu ochrany přírody a krajiny, Městského úřadu Brandýs nad 
Labem-Stará Boleslav, odbor životního prostředí, čj. MÚBNLSB-OŽP-128845/2019-HUZIV 
ze dne 10. 1. 2020 (viz podání k návrhu zprávy pod poř. č. 8), se požadují prověřit níže 
sdělené podrobnosti k nesouhlasné změně funkčního využití pro lokality Z2-3, Z2-4, Z2-5, Z2-
6 a Z2-16. „Nesouhlasíme s dílčími změna Z2-3, Z2-4, Z2-5 a Z2-6 z důvodu nevhodného 
šíření sídla do volné krajiny k samé hranici katastrálního území, které by vedlo 
k nežádoucímu propojování sídel a negativně ovlivnilo krajinný ráz. Nesouhlasíme s dílčí 
změnou Z2-16, předmětný pozemek je součástí registrovaného významného krajinného prvku 
(VKP č. 26 Břehové porosty Škvoreckého potoka včetně porostů okolních strání)“. 

• Požadavky dílčích změn Z2-3, Z2-4, Z2-5 a Z2-6 byly zapracovány, jelikož plochy 
nejsou vymezeny v takovém rozsahu, aby zapříčinily srůstání sídel. Vzhledem k 
opakovanému nesouhlasu jak z pohledu ochrany krajiny, tak z pozice ochrany ZPF, 
byly tyto plochy po společném jednání z dalšího projednávání vypuštěny. Požadavek 
na dílčí změnu Z2-16 byl zapracován, protože přítomnost registrovaného významného 
krajinného prvku (dále jen VKP) nebyla dostatečně doložena a nedaleký VKP ze 
zákona (niva vodního toku) nebude plochou P23 ovlivněn.  

• Na základě vyjádření Státního pozemkového úřadu, čj. SPU 004467/2020 ze dne 7. 1. 
2020 (viz podání k návrhu zprávy pod poř. č. 17), se požaduje prověřit a případně 
zapracovat výsledky dosažené pozemkovými úpravami. „V kontextu se záměry 
územního plánování jsou to zejména projednané a schválené plány společných 
zařízení (dále i PSZ). Pro realizaci jednotlivých opatření z PSZ byly vytvořeny a v 
katastru nemovitostí zapsány samostatné parcely, kterým byl rozhodnutím 
pozemkového úřadu určen druh pozemku.“. 

• Prověřen a částečně zapracován byl Plán společných zařízení Komplexních 
pozemkových úprav k. ú. Škvorec, pro k. ú. Třebohostice u Škvorce nebyly 
pozemkové úpravy dosud dokončeny. 

• S ohledem na měřítko a náplň územního plánu byly prověřovány prvky cestní sítě 
a prvky ÚSES: 

Prvky dopravní sítě: 

• HPC – hlavní polní cesty byly obvykle vymezeny jako stabilizované plochy veřejných 
prostranství, stabilizované ve většině případů skutečně jsou. HPC1 a HPC2, které mají 
být vedeny paralelně kolem obchvatu Úval – přeložky silnice I/12 nebyly zapracovány 
z toho důvodu, že jsou součástí koridoru CD1 I/12, který nebyl požadován zpřesnit dle 
podrobnější dokumentace, nelze proto předjímat, kudy přesně bude veden, natož kde 
mohou být situovány doprovodné zemědělské cesty. Silnice I/12 ani HPC1 a HPC2 
nemají parcely vymezené v katastrální mapě, v této fázi proto není vhodné v územním 
plánu hlavní polní cesty fixovat. 

• VPC – vedlejší polní cesty byly zapracovány též jako stabilizovaná veřejná 
prostranství v případě, že jde o existující cesty, které zajišťují též prostupnost území, 
nikoli pouze obsluhu pozemků, zohledněna byla opět skutečnost, zda jsou parcelně 
vymezeny v katastrální mapě. Dosud neexistující VPC1 a VPC5 byly v návrhu pro 
společné jednání navrženy jako veřejná prostranství (Z36 a Z37), v rámci úprav po 
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společném jednání byly i tyto cesty převedeny do stabilizovaných ploch (Pokyny, 
body SJ*26 a SJ*27), ačkoli realizovány stále nebyly. 

• DPC – doplňkové polní cesty byly nejčastěji zahrnuty do jiných typů ploch, zejména 
NZ (plochy zemědělské) nebo NSP (plochy smíšené nezastavěného území – přírodní), 
jejichž mohou být součástí (s odkazem na přípustné využití těchto typů ploch). 

Prvky ÚSES: 

• Část prvků vymezených v KPÚ lze převzít bez problémů (LBK 26, LBK 22, LBK 20 
a severní část LBK 36). 

• Dva prvky ÚSES je nutné upravit: LBC 35 a LBK 36 jižní část): vymezení LBC 35, 
které v KPÚ vůbec nepočítá s koridorem přeložky silnice II/101, což je dáno patrně 
souběhem zpracování Změny č. 1 ÚP, která tento koridor implementovala a právě 
KPÚ (obojí vydáno 2014). Byla zpracována již podrobnější dokumentace (DÚR) 
k přeložce II/101, která tuto kolizi potvrzuje. Biocentrum bylo tedy oproti PSZ KPÚ 
posunuto a tvarově upraveno, aby nedošlo se kolizi s plochou dopravní infrastruktury, 
respektováno bylo i ochranné pásmo vedení VVN, které neumožňuje trvalou existenci 
vegetace vyšší 3m, což by funkčnost biocentra dále omezovalo. Pro biocentrum byly 
v maximální možné míře využity pozemky vymezené pro ÚSES v KPÚ. Další úpravu 
prodělala jižní část LBK 36 (označeno jako 36a), jež je v KPÚ vymezena tak, že osou 
biokoridoru vede cesta - toto je ale v přímém rozporu s principy tvorby ÚSES, liniové 
prvky dopravní a technické infrastruktury mohou prvky ÚSES křížit, takovýto souběh 
ale fatálně ovlivňuje funkčnost biokoridoru. Pro biokoridor byla využita jen polovina 
vegetační plochy vymezené v KPÚ, která musela být s ohledem na minimální 
prostorové požadavky prvků ÚSES o něco rozšířena, cesta zůstala mimo LBK. 

• Část prvků ÚSES vymezených v PSZ KPÚ nelze převzít vůbec, respektive ne 
v kategoriích, do kterých byly prvky zařazeny (LBK 19, 20, 27, 25, 30, LBC 36, 37, 
45 a 57), tato „biocentra“ a „biokoridory“, nesplňují totiž prakticky žádný z principů 
vymezování prvků územního systému ekologické stability - nereprezentují klíčová 
společenstva, nejsou spojité, nejsou dostatečně velké, biokoridory opět zahrnují 
zpevněné cesty. Mimo jiné ani nenavazují na řešení v platném ÚP ani v ÚPD 
sousedních obcí. Tyto prvky byly proto vymezeny jako interakční prvky, pro které 
výše zmíněné podmínky neplatí, mohou to být jakékoliv významné plochy či linie 
aktuální vegetace. 
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B.10.7 Požadavky na základní koncepci rozvoje území obce 

B.10.7.1 Požadavky na urbanistickou koncepci 

Změnou č. 2 se požaduje prověřit dopad nově navrhovaných záměrů na urbanistickou 
koncepci stanovenou vydaným ÚP Škvorec. 

• Vzhledem k nutnosti zapracování nových zastavitelných ploch do návrhu Změny č.2 
na základě požadavků Z2-3, Z2-4, Z2-5 a Z2-6 ÚPD byla koncepce deklarovaná 
platnou ÚPD pozměněna, při akceptování těchto rozvojových ploch by musela být 
formulace „Stávající oddělené zastavěné plochy jihovýchodně od Škvorce nejsou dále 
rozvíjeny“ vyloučena. Na základě společného jednání byly ale tyto záměry z návrhu 
vypuštěny, lze tedy konstatovat, že Změna č.2 nebude mít vliv na urbanistickou 
koncepci stanovenou platným ÚP Škvorec, bude v bodech týkajících se omezování 
srůstání sídel v souladu s nadřazenou dokumentací a principy uváděnými v PÚR ČR 
(priorita 20a). 

• Ze základní urbanistické koncepce byly vypuštěny části, které svými detailními popisy 
a zdůvodňováním patří do odůvodnění územního plánu, nikoliv do výrokové části. 
Doplněny byly návrhové koridory dopravní infrastruktury silniční. Požadavky na 
koncepci veřejné infrastruktury 

Požadavky na řešení dopravní infrastruktury 

Požadavky se nestanovují. 

• Dopravní infrastruktura byla v maximální možné míře neřešena Změnou č. 2, ačkoli 
bylo identifikováno poměrně velké množství problémů, které by ÚP řešit mohl 
(vymezení veřejných prostranství pro dopravní a technickou obsluhu zastavitelných 
ploch). 

Požadavky na řešení koncepce technické infrastruktury 

Změna bude respektovat stávající i nově navrhovaná zařízení technické infrastruktury, včetně 
příslušných ochranných pásem. 

• Změna č. 2 respektuje technickou infrastrukturu dle předaných podkladů – ÚAP 
i platného ÚP. 

Vodohospodářské sítě 

Koncepce zásobování území městyse pitnou vodou bude v návrhu změny č. 2 doplněna 
o údaje, vyplývající z požadovaných bilancí nově navrhovaných ploch. Změna č. 2 bude řešit 
koncepci odkanalizování nově definovaného území a bude se podle potřeby zabývat řešením 
dopadů nově zastavovaných ploch na odtokové poměry v území. 

• Změna č. 2 respektuje stávající vodovodní sítě dle předaných podkladů – ÚAP 
i platného ÚP. Je vypuštěna veřejně prospěšná stavba vodovodního přivaděče do 
Třebohostic západně a jižně zástavby Škvorce – vodovod byl realizován s využitím 
rozvodné sítě ve Škvorci. 

• Změna č. 2 respektuje stávající kanalizační sítě dle předaných podkladů – ÚAP 
i platného ÚP. Místní část Třebohostice není dosud odkanalizována – změnou č. 2 ÚP 
Škvorec byla převzata koncepce řešení dle dokumentace „Návrh odkanalizování 
místní části Třebohostice“, poskytnuté objednatelem dokumentace Změny č. 2 ÚP 
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Škvorec. Způsob odkanalizování Třebohostic je dle tohoto projektu kombinací tlakové 
a gravitační kanalizace s odvedením splaškových vod přivaděčem do ČOV ve Škvorci 
při jejím současném zkapacitnění (kapacita ČOV je 1 900 EO, návrh až 2,5 násobek 
současné kapacity). Důvodem navýšení kapacity ČOV je skutečnost, že v současné 
době žije v obci až 2 500 obyvatel, nikoliv deklarovaných 1 800 a platný územní plán 
navrhuje dalších cca 29,8 ha ploch pro výstavbu bytů v rodinných domech a 1,7 ha 
ploch smíšených (při hustotě 25 obyv/ha u ploch bydlení a 15 obyv/ha u ploch 
smíšených se jedná o navýšení počtu obyvatel až o 770). Projekt vychází z technicko-
ekonomické studie, která byla zpracována v roce 2019. 

• Změnou č. 2 ÚP Škvorec byla pro výstavbu bytů nově navrhována pouze jedna 
významná plocha ve Škvorci o velikosti 2,36 ha pro cca 24 domů a menší plochy pro 
výstavbu RD v severní části Třebohostic o celkové velikosti 0,74 ha, pro cca 6 domů. 
Při obložnosti 2,5 obyv/byt by se tedy počet obyvatel zvýšil o cca 80 obyvatel. 
Vzhledem k tomu, že nové zastavitelné plochy ve Škvorci byly z návrhu po společném 
jednání vypuštěny, změnou č.2 dochází k navýšení pouze v Třebohosticích, kdy na 
plochách Z33 a Z34 může být realizováno 6 RD. Z toho lze predikovat nárůst počtu 
obyvatel o cca 15 osob. Tento nárůst počtu obyvatel je zcela zanedbatelný. Celkem by 
se počet obyvatel obce zvedl ze současných 2 500 obyvatel na cca 3 295 (dle rozsahu 
zastavitelných ploch po změně č. 2 ÚP). 

Zásobování zemním plynem 

Požadavky se nestanovují. 

• Na základě nestanovení požadavků zachováno řešení dle platného ÚP, kromě úprav, 
vyvolaných zapracováním aktuálních ÚAP (návrhový koridor STL do Přišimas). 

Zásobování elektrickou energií 

Požadavky se nestanovují. 

• Na základě nestanovení požadavků zachováno řešení dle platného ÚP. 

Nakládání s odpady 

Požadavky se nestanovují. 

• Na základě nestanovení požadavků zachováno řešení dle platného ÚP. 

B.10.7.2 Požadavky na koncepci uspořádání krajiny  

Změnou č. 2 se požaduje prověřit ovlivnění plošného a prostorového uspořádání krajiny. Na 
základě vyjádření Státního pozemkového úřadu, čj. SPU 004467/2020 ze dne 7. 1. 2020 (viz 
podání k návrhu zprávy pod poř. č. 17), se požaduje prověřit a případně zapracovat výsledky 
dosažené pozemkovými úpravami. „V kontextu se záměry územního plánování jsou to zejména 
projednané a schválené plány společných zařízení (dále i PSZ). Pro realizaci jednotlivých 
opatření z PSZ byly vytvořeny a v katastru nemovitostí zapsány samostatné parcely, kterým 
byl rozhodnutím pozemkového úřadu určen druh pozemku.“. 

• Prověřeno a zapracováno, podrobněji viz kapitolu B.10.6 Požadavky vyplývající 
z projednání s dotčenými orgány a veřejností. 

Změnou č. 2 se nepožaduje vymezit plochy, ve kterých se vylučuje umísťování staveb, zařízení 
a jiných opatření pro účely uvedené v § 18 odst. 5 stavebního zákona. 
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• Přestože to nebylo výslovně požadováno, byly, s ohledem na platné znění stavebního 
zákona, zejména § 18 odst. 5 SZ, prověřeny podmínky využití ploch s rozdílným 
využitím, a to zejména ploch nezastavěného území a ploch změn v krajině. 
Nepřípustné využití těchto ploch bylo revidováno a v případě stanovení staveb, 
zařízení či využití, které figuruje v § 18 odst. 5 jako přípustné, bylo toto stanovení 
nepřípustného využití řádně odůvodněno, viz kap. B.5. 

B.10.7.3 Požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území 

Dotčení prvků ÚSES a zájmů ochrany přírody a krajiny 

Při řešení požadavků provedených změnou č. 2 ÚP se požaduje respektovat rozsah 
vymezených prvků územního systému ekologické stability (ÚSES) a zajistit jejich ochranu. 

• Záměry prověřované Změnou č. 2 se nedotknou prvků ÚSES.  

Na základě vyjádření orgánu ochrany přírody a krajiny, Městského úřadu Brandýs nad 
Labem-Stará Bole-slav, odbor životního prostředí, čj. MÚBNLSB-OŽP-128845/2019-HUZIV 
ze dne 10. 1. 2020 (viz podání k návrhu zprávy pod poř. č. 8), se požadují prověřit níže 
sdělené podrobnosti k nesouhlasné změně funkčního využití pro lokality Z2-3, Z2-4, Z2-5, 
Z2-6 a Z2-16. „Nesouhlasíme s dílčími změna Z2-3, Z2-4, Z2-5 a Z2-6 z důvodu nevhodného 
šíření sídla do volné krajiny k samé hranici katastrálního území, které by vedlo 
k nežádoucímu propojování sídel a negativně ovlivnilo krajinný ráz. Nesouhlasíme s dílčí 
změnou Z2-16, předmětný pozemek je součástí registrovaného významného krajinného prvku 
(VKP č. 26 Břehové porosty Škvoreckého potoka včetně porostů okolních strání)“. 

• Požadavky dílčích změn Z2-3, Z2-4, Z2-5 a Z2-6 byly do návrhu Změny č.2 
zapracovány, po nesouhlasných stanoviscích při společném jednání byly ale z dalšího 
projednávání vypuštěny. 

• Požadavek na dílčí změnu Z2-16 byl zapracován, protože přítomnost registrovaného 
významného krajinného prvku (dále jen VKP) nebyla dostatečně doložena a nedaleký 
VKP ze zákona (niva vodního toku) nebude plochou P23 ovlivněn.  

Ochrana nemovitých kulturních památek 

Změnou č. 2 ÚP se požaduje respektovat všechny nemovité kulturní památky nacházející se 
v řešeném území v souladu se zákonem č. 20/1887 Sb., o státní památkové péči. 

• Ochrana nemovitých kulturních památek byla jedním z důvodů pro omezené 
zapracování některých požadavků dílčích změn – Z2-12 - ochrana veřejného 
prostranství – veřejné zeleně v okolí sochy sv. Prokopa a Z2-15 - ochrana veřejného 
prostranství – veřejné zeleně v okolí kostela sv. Anny (bude omezena prostupnost 
území pro pěší směrem ke hřbitovu). 

Ochrana zemědělského půdního fondu (ZPF) 

Ve změně č. 2 bude provedeno vyhodnocení důsledků navrhovaného řešení na zemědělský 
půdní fond. Plochy zemědělské půdy, navrhované k nezemědělskému využití, budou v návrhu 
změny č. 2 územního plánu doloženy konkrétními údaji o výměře, kultuře a bonitovaných 
půdně ekologických jednotkách, podklady budou zpracovány ve smyslu zásad ochrany ZPF, 
uvedených v ustanovení § 4 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, 
ve znění pozdějších předpisů, a § 3 vyhlášky č. 271/2019 Sb., kterou se upravují některé 
podrobnosti zákona o ochraně ZPF. 

• Vyhodnocení záborů ZPF je podrobněji obsaženo v kapitole B.13. 
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Ochrana pozemků určených k plnění funkcí lesa (PUPFL) 

Změnou č. 2 nedojde dojde k dotčení PUPFL. 

• Změnou č. 2 nedošlo k dotčení PUPFL. 

Ochrana ovzduší 

Změnou č. 2 nebudou dotčeny zájmy ochrany ovzduší. 

• Změnou č. 2 nebyly dotčeny zájmy ochrany ovzduší. 

B.10.7.4 Požadavky vyplývající ze zvláštních právních předpisů 

Změnou č. 2 nebudou dotčeny zájmy obrany a bezpečnosti státu. 

Požadavky na ochranu veřejného zdraví 

V řešeném území se změnou č. 2 požaduje dodržování veškerých hygienický předpisů. 

Požadavky požární a civilní ochrany 

Z hlediska zájmů požární a civilní ochrany bude změna dle potřeby obsahovat: 

1. požadavek na parametry přístupových komunikací k objektům a zástavbám podle 
charakteru jejich požárního nebezpečí vyplývajícího z požadavků ČSN o požární bezpečnosti 
staveb. 

2. jednoznačné řešení zásobování požární vodou dle ČSN 730873, vztahující se k zamýšleným 
lokalitám změn, a to ve vztahu k jejich charakteru. 

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

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

Požadavkem civilní ochrany k územnímu plánu dle vyhlášky MV č.380/2002 Sb., § 20 je 
zapracování návrhů ploch pro potřeby: 

a) ochrany území před průchodem průlomové vlny vzniklé zvláštní povodní, 

b) zón havarijního plánování, 

c) ukrytí obyvatelstva v důsledku mimořádné události, 

d) evakuace obyvatelstva a jeho ubytování, navržení ploch a objektů pro případ 
nouzového ubytování při vzniku neočekávané mimořádné události, 

e) skladování materiálu civilní ochrany a humanitární pomoci, 

f) vyvezení a uskladnění nebezpečných látek mimo současně zastavěné území a 
zastavitelná území města, 

g) záchranných, likvidačních a obnovovacích prací pro odstranění nebo snížení 
škodlivých účinků kontaminace, vzniklých při mimořádné události. Jedná se 
především o řešení obslužných komunikací tak, aby byl umožněn příjezd zasahujících 
jednotek i v případě zneprůjezdnění části komunikací v obci a o řešení sítí technické 
infrastruktury s možností operativní úpravy dodávek z jiných nezávislých zdrojů, 

h) ochrany před vlivy nebezpečných látek skladovaných v území, 

i) nouzového zásobování obyvatelstva vodou a elektrickou energií. 
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Ad a) ochrany území před průchodem průlomové vlny vzniklé zvláštní povodní 

Do území nezasahuje žádné záplavové území. 

Ad b) zón havarijního plánování 

V řešeném území se nenachází žádný objekt zařazený do příslušných skupin dle zákona č. 
224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými 
chemickými látkami nebo chemickými směsmi. 

Ad c) návrh ploch pro potřeby ukrytí obyvatelstva v důsledku mimořádné události 

Ukrytí obyvatelstva je řešeno s ohledem na potenciální zdroje ohrožení. Funkční stálé úkryty 
se v řešeném území nevyskytují. 

Z důvodů pozastavení výstavby stálých úkrytů bude hlavní těžiště ukrytí obyvatelstva 
v improvizovaných úkrytech. 

Improvizované úkryty (IÚ) se budují k ochraně obyvatelstva před účinky světelného a 
tepelného záření, pronikavou radiací, kontaminací radioaktivním prachem a proti tlakovým 
účinkům zbraní hromadného ničení v případě nouzového stavu nebo stavu ohrožení státu a v 
době válečného stavu v místech, kde nelze k ochraně obyvatelstva využít stálých úkrytů. IÚ 
se navrhují v souladu s plánem ukrytí v dosažitelných vzdálenostech k zabezpečení ukrytí 
obyvatelstva, jemuž nelze poskytnout stálé ukrytí. 

IÚ se budují v mírové době k ochraně obyvatelstva v kterékoliv budově či objektu (sklepy i v 
patře) individuálně podle konkrétní situace v předem vybraných, optimálně vyhovujících 
prostorech, ve vhodných částech domů, bytů, provozních a výrobních objektů. Tyto prostory 
budou upravovány před účinky mimořádných událostí s využitím vlastních materiálních a 
finančních zdrojů fyzickými a právnickými osobami pro jejich ochranu a pro ochranu jejich 
zaměstnanců. 

Úřadem městyse není evidován žádný stávající PRÚ-BS. Lze doporučit, aby nově budované 
podsklepené objekty byly v zájmu majitelů domů řešeny tak, aby vyhovovaly podmínkám, 
kladeným na improvizované úkryty. Požadovaná kapacita je přibližně 1 m2 na osobu. 

Doběhová vzdálenost pro úkryty je 500 m, čímž je splněn požadavek dosažení úkrytu do 
15 minut. Organizační zabezpečení je nutno řešit na úrovni samosprávy, není řešitelné v 
územním plánu. 

Ukrytí žáků mateřských a základních škol se předpokládá ve vlastním objektu. Další úkryty je 
vhodné koncipovat v rámci budov občanské vybavenosti v centru obcí, které splňují 
doběhovou vzdálenost pro velký počet obyvatel. Jedná se o objekty úřadu, hasičské stanice 
atd. 

Ad d) evakuace obyvatelstva a jeho ubytování, navržení ploch a objektů pro případ 
nouzového ubytování při vzniku neočekávané mimořádné události 

Evakuace obyvatelstva a jeho ubytování je řešeno dle havarijního plánu Středočeského kraje a 
způsob provádění evakuace a jejího všestranného zabezpečení stanoví § 12 a 13 vyhlášky MV 
č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva. 

Evakuace se provádí z míst ohrožených mimořádnou událostí do míst, která zajišťují pro 
evakuované obyvatelstvo náhradní ubytování a stravování, pro zvířata ustájení a pro věci 
uskladnění.  
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Přehled evakuačních míst: 

• Almed servis – jídelna (Masarykovo náměstí 112, Škvorec) 

• ZŠ Škvorec (Tyršova 130, Škvorec) 

• ZŠ Třebohostice (Třebohostice 41) 

Pro případ neočekávané (neplánované) mimořádné události lze využít pro nouzové, případně 
i náhradní ubytování obyvatelstva následující objekty a plochy: 

• prostory ZŠ a MŠ Škvorec, Sokolovna, ZŠ Třebohostice. 

• vhodné nebytové prostory v obytných domech a vhodné prostory v dalších 
objektech nezasažených mimořádnou událostí. 

Ad e) skladování materiálu civilní ochrany a humanitární pomoci 

Zajištění skladovacích prostor a distribuce materiálu civilní ochrany a humanitární pomoci 
není úkolem územního plánu. Je řešeno orgány obce v jejich dokumentaci a v HP SK.  

Ad f) vyvezení a uskladnění nebezpečných látek mimo současně zastavěné území a 
zastavitelná území města 

Zajištění prostor pro vyvezení a uskladnění nebezpečných látek mimo současně zastavěné 
území a zastavitelná území města není úkolem územního plánu. Je řešeno orgány obce 
v jejich dokumentaci a v HP SK.  

Ad g) návrh ploch pro požadované potřeby záchranných, likvidačních a 
obnovovacích prací pro odstranění nebo snížení škodlivých účinků kontaminace vzniklých 
při mimořádné události nouzového zásobování obyvatelstva vodou a elektrickou energií 

k usnadnění záchranných, likvidačních a obnovovacích prací je v urbanistickém řešení 
prostoru města zásadní: 

• výrobní zóny jsou prostorově a provozně odděleny od zón obytných, 

• doprava na komunikacích je řešena v souladu s platnou legislativou (vyhl. 
č. 23/2008 Sb., ve znění pozdějších předpisů) tak, aby umožnila příjezd 
zasahujících jednotek (včetně těžké techniky) a nouzovou obsluhu místních částí 
v případě zneprůjezdnění komunikací v obci,  

• při řešení důležitých místních komunikací bude zabezpečena jejich nezavalitelnost 
v důsledku rozrušení okolní zástavby, tedy jejich šířka bude minimálně (v1 + v2)/2 
+ 6m, kde v1 + v2 je výška budov po hlavní římsu v metrech na protilehlých 
stranách ulice. 

Organizační ani technické zabezpečení záchranných, likvidačních a obnovovacích prací není 
úkolem územního plánu. Je řešeno orgány městyse v jejich dokumentaci. 

Ad h) ochrany před vlivy nebezpečných látek skladovaných v území 

Zajištění ochrany před vlivy nebezpečných látek skladovaných v území není úkolem 
územního plánu. Je řešeno orgány obce v jejich dokumentaci, v dokumentacích jednotlivých 
firem a organizací, které tyto látky v území skladují a v HP SK, viz bod ad b). 
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Ad i) návrh ploch pro požadované potřeby nouzového zásobování obyvatelstva 
vodou a elektrickou energií 

Sítě technické infrastruktury (vodovod, plynovod, rozvod elektrické energie) jsou dle 
možností zaokruhovány a umožňují operativní úpravu dodávek z jiných nezávislých zdrojů. 

Organizační ani technické zabezpečení nouzového zásobování pitnou vodou není úkolem 
územního plánu, systémové zajištění nouzového zásobování pitnou vodou připravuje v 
přenesené působnosti KÚ SK. 

Požadavky na ochranu ložisek nerostných surovin 

V řešeném území se nevyskytuje žádné chráněné ložiskové území, dobývací prostor ani 
výhradní ložisko, které by bylo nutné respektovat. 

• Změnou č. 2 nedojde k dotčení ložisek nerostných surovin. 

Požadavky na ochranu geologické stavby území 

Požadavky na ochranu geologické stavby území se nestanovují. 

• Změnou č. 2 nedojde k dotčení geologické stavby území. 

Požadavky na ochranu před povodněmi a jinými rizikovými přírodními jevy 

S ohledem na charakter změny č. 2 se požadavky nestanovují. Rizikové přírodní jevy se 
v území nevyskytují. 

• Na základě nestanovení požadavků zachováno řešení dle platného ÚP. 

B.10.8 Požadavky na vymezení ploch a koridorů územních rezerv a na stanovení jejich 
využití, které bude nutno prověřit  

Žádné požadavky se nestanovují. 

• Návrh pro společné jednání Změny č. 2 ÚP Škvorec nevymezuje nové plochy 
územních rezerv, v rámci úprav po společném jednání byla doplněna územní rezerva 
R4 pro technickou infrastrukturu – dvojité vedení VVN Čechy-střed – Chodov. 

B.10.9 Požadavky na prověření vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně 
prospěšných opatření a asanací, pro které bude možné uplatnit vyvlastnění nebo 
předkupní právo 

Žádné požadavky se nestanovují. 

• Prověření vymezení veřejně prospěšných staveb a opatření bylo nutné s ohledem na 
platnou legislativu i požadovanou metodiku, jejich vymezení nebylo možné zachovat 
v rozsahu a zařazení dle platného ÚP.  

• Jediný záměr, prověřovaný Změnou č. 2 na základě zadání, který je ve své podstatě 
veřejně prospěšný, je záměr městyse (Z2-19) – vybudování hasičské zbrojnice a 
navazujícího sportoviště. Pozemek, na kterém tento záměr má být realizován je však 
již teď ve vlastnictví městyse, vymezení VPS proto není nutné. 

• V rámci úprav pro společném jednání přibyla plocha přestavby P41 pro OV – 
občanské vybavení – veřejnou vybavenost. Ani tento záměr však nebyl zahrnut do 
VPS, pozemek, na němž je vymezen, je již dnes majetkem městyse. 
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B.10.10 Požadavky na prověření vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude 
rozhodování o změnách v území podmíněno vydáním regulačního plánu, 
zpracováním územní studie nebo uzavřením dohody o parcelaci 

U lokalit Z2-BR3, Z3-BS1, Z8-BM4, Z9-BM5, Z16-BV2, Z19-BV4, Z21-BV5, Z27- BR5, 1/Z4 
a 1/Z7 vymezené v územním plánu Škvorec a ve změně č. 1 se požaduje prověřit jejich 
vymezení jako plochy, pro které by regulační plán stanovil podmínky pro rozhodování 
o změnách jejich využití. Pro všechny lokality by se jednalo o regulační plán na žádost. 

Požadavky na vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude uloženo prověření změn jejich 
využití územní studií nebo uzavřením dohody o parcelaci, se nestanovují. 

• Regulační plány budou zpracovány pro území výše uvedených ploch s nutným 
přesahem pro veřejná prostranství kvůli napojení na veřejnou dopravní a veřejnou 
technickou infrastrukturu. 

• Regulační plány stanoví (požadavky jsou podrobně specifikovány dle podkladů obce 
ve „výroku“): 

- podrobné podmínky umístění a prostorového uspořádání staveb – vymezení 
veřejných prostranství, 

- požadavky na umístění a prostorové uspořádání staveb, uličního oplocení, stanovení 
základních údajů o kapacitě staveb, zastavitelnosti pozemků dalšími stavbami vč. 
pravidel pro jejich umísťování, stanovení minimálního procenta zeleně, zajištění 
parkování na vlastním pozemku, 

- urbanistické a architektonické podmínky, které je nutno dodržet při následném 
zpracování dokumentace staveb. 

Regulační plány zajistí zachovat v maximální možné míře charakter řešeného území, včetně 
zohlednění přírodních podmínek území a krajinářských hodnot. Bude respektován venkovský, 
případně příměstský charakter zástavby, na rozhraní zástavby a volné krajiny budou 
respektovány, případně vytvořeny zelené pásy pro přirozené zapojení zástavby do krajiny 
a pro vytváření příznivého životního prostředí. 

Regulační plány stanoví rovněž požadavky na řešení následující veřejné infrastruktury: 

- veřejná dopravní infrastruktura 

- veřejná technická infrastruktura 

- veřejná prostranství 

Budou specifikovány veřejně prospěšné stavby tak, aby pro tyto pozemky a stavby na nich 
bylo možné uplatnit předkupní právo ve prospěch obce. 

Regulační plány budou zpracovány v souladu s Územní studií krajiny ORP Brandýs n. Labem 
– St. Boleslav. 

Před podáním dokumentace k územnímu řízení požaduje městys uzavřít smlouvu o budoucí 
plánovací smlouvě, týkající se převedení pozemků a staveb dopravní a technické 
infrastruktury a pozemků veřejných prostranství včetně vybavení na nich, na obec. 

Současně se zpracovaným regulačním plánem plochy musí být uzavřena a předložena dohoda 
o parcelaci pro danou plochu. 

Regulační plán nebude nahrazovat územní rozhodnutí. 
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Tyto požadavky byly respektovány. Jako plochy, ve kterých bude rozhodování o změnách v 
území podmíněno vydáním regulačního plánu, byly vymezeny plochy P19, Z2, Z3, Z8, Z9a, 
Z9b, Z9c, Z16, Z19, Z21, Z27a, Z27b a Z28 Bylo navrženo zadání regulačního plánu 
společné pro všechny tyto plochy a v něm stanoveny požadavky a podmínky, které má tento 
regulační plán na žádost prověřit a stanovit. 

B.10.11 Požadavky na uspořádání obsahu návrhu změny územního plánu a na 
uspořádání obsahu jeho odůvodnění včetně měřítek výkresů a počtu vyhotovení 

Změna č. 2 bude zpracována v souladu s ustanoveními stavebního zákona v digitální podobě 
a formátu podle metodiky vydané Krajským úřadem Středočeského kraje „MINIS – 
Minimální standard pro digitální zpracování územních plánů v GIS“ (verze 2.3, aktualizace 
únor 2014). Obsah územně plánovací dokumentace a způsob jejího zpracování bude 
odpovídat ustanovením vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně 
plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších 
předpisů. 

• Návrh změna č. 2 byl zpracována v souladu s platnou legislativou. Po dohodě s 
Pořizovatelem je zpracována dle metodiky MINIS v novější verzi 2.4 (2018). 

• Převod platného ÚP (Právního stavu po Změně č. 1) do metodiky MINIS generuje 
řadu úprav, z nichž část je pouze vizuální (úprava barevnosti dle tabulky barev 
předepsané metodikou), částečně se ale mění terminologie, rozdělení ploch a další: 

Plochy s rozdílným způsobem využití: 

• bydlení - v rodinných domech – městské a příměstské – kód se mění z BM na BI 

• BS – bydlení v rodinných domech – řadová a skupinová zástavba a BR – bydlení 
v rodinných domech se ruší, respektive spojuje s plochami BI 

• doplňuje se typ plochy RH - rekreace – plochy staveb pro hromadnou rekreaci pro 
plochu územní rezervy u Úval 

• u plochy typu SC se mění název z „smíšené obytné -  v centrum obce“ na „smíšené 
obytné -  v centru města“  

• u plochy typu SM se upravuje název z „smíšené obytné – městského typu“ na 
„smíšené obytné – městské“ 

• v případě ploch typu SR se mění název z „smíšené obytné a rekreační“ na „smíšené 
obytné – rekreační“ 

• u typu ploch OM - občanské vybavení - komerční zařízení se doplňuje „malá 
a střední“ 

• v případě ploch OS - občanské vybavení – se dovětek „tělovýchova a sport“ nahrazuje 
„tělovýchovná a sportovní zařízení“ 

• doplňují se plochy typu DS- dopravní infrastruktura – silniční 

• u ploch TI - technická infrastruktura se doplňuje upřesnění „inženýrské sítě“ 

• u ploch VL - výroba a skladování - lehký průmysl se vypouští specifikace „vč. 
potravinářství“ 
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• ruší se plochy VS – výroba a skladování, smíšená plocha drobné výroby a služeb – 
v území nebyla vymezena, respektive jediná plocha tohoto typu byla Změnou č. 1 
zrušena 

• u ploch typu ZV se mění název ze „zeleň na veřejných prostranstvích“ na „ veřejná 
prostranství – veřejná zeleň“ 

• doplňují se plochy ZP - zeleň - přírodního charakteru 

• upravuje se vymezení ploch NP - plochy přírodní, ruší se dovětek „přírodní památka“, 
jako plochy přírodní jsou vymezena i biocentra, v rámci úprav po společném jsou 
takto vymezena pouze ta biocentra či jejich části, které nejsou součástí PUPFL  

• mění se označení ploch vodních a vodohospodářských z VV na W 

• ruší se i druhý typ plochy označený VS – plochy specifické (vojenské), protože nelze 
vymezit dvě plochy s různým využitím nad sebou a stávající využití v lokalitě  

Rozvojové plochy: 

• „nezastavitelné plochy“ se mění na „plochy změn v krajině“ 

• dochází k poměrně zásadní úpravě identifikátorů rozvojových ploch, označení je 
zjednodušeno, z označení mizí navrhovaný způsob využití, eliminovány jsou duplicity 
a zahrnování více rozvojových ploch pod jediný kód; nutno je přitom konstatovat, že 
přístup k označování ploch v původním územním plánu byl poměrně srozumitelný 
(i když v nesouladu s aktuálně požadovanou metodikou), komplikace přináší Změna 
č. 1, která v identifikátorech uvádí označení dílčí změny, pod kterou byl záměr 
projednán (Zx), přičemž „Z“ je zároveň označení pro zastavitelné plochy, v číslování 
nenavazuje na číslování v platném ÚP, ale začíná znovu od 1, čímž vytváří duplicity. 
S ohledem na tuto nejednotnost a komplikovanost původních označení byla vytvořena 
následující tabulka, uvádějící označení ploch v platné ÚPD a označení dle MINISu 
(v číselných označeních byla snaha je v maximální možné míře zachovat): 

Poznámka: Převodní tabulka – viz přílohu č. 2 tohoto odůvodnění. Zahrnuje i rozvojové 
plochy vymezené v rámci Změny č. 2, tyto jsou označeny žlutě. 

Koridory: 

• Koridory dopravní infrastruktury byly graficky upraveny v souladu s požadavky 
metodiky, upraveno bylo i jejich označení: 1/Z51 – ZÚR 2012 se mění na CD1 I/12, 
1/Z52 – ZÚR 2012 na CD1 II/101. 

• Koridory technické infrastruktury byly upraveny: na základě skutečného stavu 
vodovodní sítě, zásobující i Třebohostice - byl vypuštěn koridor pro vodovodní 
přivaděč západně a jižně zástavby Škvorce. Na základě dokumentace „Návrh 
odkanalizování místní části Třebohostice“ bylo upraveno trasování koridoru 
kanalizačního sběrače z Třebohostic do ČOV Škvorec vč. vymezení VPS. 

Územní systém ekologické stability: 

Celková koncepce řešení byla v maximální možné míře zachována, přesto došlo k několika 
úpravám: 

• Zapracován byl Plán společných zařízení komplexních pozemkových úprav, vymezení 
některých prvků bylo upraveno, nově přibyl LBK 22 sledující tok Přišimaského 
potoka, plochy pro ÚSES vymezené v nesouladu se základními principy tvorby ÚSES 
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byly zapracovány jako interakční prvky (podrobněji viz kapitolu B.10.6 Požadavky 
vyplývající z projednání s dotčenými orgány a veřejností).  

• Došlo též k prověření návazností na platnou ÚPD sousedních obcí – zde je však třeba 
konstatovat, že LBK 22, doplněný na základě zapracování pozemkových úprav je 
v souladu s ÚP Přišimasy, další návaznosti byly pouze potvrzeny nebo šlo o úpravy 
detailu, odpovídající úpravám v kontextu nového mapového podkladu. 

• Velikost a vymezení prvků ÚSES byla navázána jednak na parcelní kresbu, dále byly 
zohledněny minimální prostorové parametry, což v reálu znamenalo téměř výhradně 
redukci šířky biokoridorů a velikosti biocenter. V případě prvků exitujících byla 
zachována jistá velkorysost vymezení, v případě prvků k založení byly striktně 
dodrženy minimální parametry, čímž by mělo dojít k minimalizaci omezení práv 
vlastníků pozemků při zachování funkčnosti prvků i systému jako celku. 

• Prvky ÚSES se nově vyhýbají překryvu se stavbami (pokud je to možné), protože 
tento střet přináší problémy pro ÚSES i stavby, které jsou v něm zahrnuty. Při 
průchodu zastavěným územím je ÚSES redukován místy i pod zmiňované požadované 
minimální prostorové parametry, často zabírá část zahrad, kde reálně bude fungovat 
pouze omezeně. Pro biokoridory je však prioritní zachování prostupnosti pro biotu, 
omezená funkčnost a prostupnost pro část organizmů je lepší než žádná, nadřadit 
biologickou funkci je v zastavěném území jednoduše nereálné. 

• Upraveno bylo značení prvků ÚSES, za jeden lokální biokoridor se považuje část 
spojující dvě sousedící lokální biocentra, nikoli všechny biokoridory sledující 
například jeden vodní tok. Vznikaly tak i zde problémy identifikace prvků z důvodů 
duplicit, s ohledem na kontinuitu označování byly takto rozdělené biokoridory 
odlišeny písmenem, např. LBK 7 byl rozdělen na LBK 7a, LBK 7b, LBK 7c a LBK 
7d.  

• Pojem „interaktivní prvek“ byl nahrazen oborově zaužívaným „interakční prvek“. 

Veřejně prospěšné stavby a opatření: 

• Vymezení veřejně prospěšných staveb a opatření bylo upraveno poměrně zásadně, tato 
úprava však nevychází z požadavků metodiky MINIS, ale z požadavků platného 
Stavebního zákona. S metodikou MINIS je však plně v souladu, po faktické i grafické 
stránce. 

 

Změna č. 2 bude obsahovat textovou a grafickou část, včetně textové a grafické části 
odůvodnění v rozsahu přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb. 

• Respektováno. 

 

Textová část návrhu změny č. 2 bude zpracována formou doplnění/vypuštění relevantních 
kapitol textové části platného ÚP Škvorec (kapitoly, které nejsou změnou č. 2 dotčeny, 
nebudou do textové části návrhu změny č. 2 zařazeny a zůstávají nadále platné v původním 
znění); textová část odůvodnění bude vycházet z přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb. 

• Zpracováno dle požadavku, který vychází z platné legislativy. Nicméně s ohledem na 
skutečnost, že bylo nutno dát do souladu s legislativou i samotnou textovou část 
územního plánu, jsou tyto zásahy poměrně rozsáhlé, rozhodně nad rozměr skutečných 
změn vyvolaných Změnou č. 2 ÚP Škvorec. 
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Grafická část návrhu změny č. 2 zahrne výkresy (případně jejich aktuální výřezy) dle 
struktury a členění v platném ÚP Škvorec, grafická část odůvodnění zahrne výkresy ve smyslu 
přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb. Výkresy budou zpracovány v měřítku a v pojetí shodném 
s grafickou částí platného ÚP Škvorec. Názvy výkresů budou převzaty z odpovídajících 
výkresů platného územního plánu. Vzhledem ke změně mapového podkladu, nad kterým byla 
grafická část ÚP Škvorec zpracována, bude prověřena potřeba nahrazení výkresů grafické 
části novými výkresy, popř. jejich agregace či aktualizace, a obsah grafické části bude dán 
do souladu se stavebním zákonem a vyhláškou č. 500/2006 Sb. 

Grafická část bude zpracována v souřadnicové síti S-JTSK nad aktuálním státním mapovým 
dílem, tj. nad digitální katastrální mapou v měřítku 1 : 1000, která bude převedena do měřítka 
1 : 5000 s ponecháním parcelních čísel. 

• Tento požadavek nebylo možno respektovat v plné šíři, i když je pro zadání změn ÚP 
obvyklý. Důvodů je několik: výkresy v platném ÚP Škvorec (právní stav po Změně 
č. 1) nejsou plně v souladu s požadavky Stavebního zákona a jeho prováděcích 
vyhlášek, grafické zpracování není v souladu s požadovanou metodikou MINIS, 
v některých případech neodpovídají ani měřítka (výkres Předpokládaný zábor půdního 
fondu je v ÚP zpracován v měřítku 1:2880). Výměnou mapového podkladu (spolu 
s požadavky na respektování MINIS a Stavební zákon) došlo de facto ke kompletnímu 
přepracování grafické části platné dokumentace, stoprocentně zachovány mohly být 
po formální stránce pouze názvy výkresů. 

• Parcelní čísla byla zobrazena z důvodu čitelnosti pouze ve Výkresu veřejně 
prospěšných staveb, opatření a asanací (1.4) 

Návrh i odůvodnění změny č. 2 budou odevzdány ve 2 vyhotovení pro veřejné projednání, po 
vydání (čistopis) pak ve 5 vyhotovení, vše bude odevzdáno také 1× na CD ve zdrojových 
(editovatelných) souborech a v PDF. Po vydání změny č. 2 bude vyhotoven ÚP Škvorec 
zahrnující úplné znění po vydání změny č. 2 se záznamem o účinnosti v 5 vyhotovení. 

• Respektováno. 

B.11. VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ POKYNŮ PRO ÚPRAVU NÁVRHU PO SPOLEČNÉM 

JEDNÁNÍ  

Na základě vyhodnocení výsledků společného jednání, provedeného ve spolupráci s určeným 
zastupitelem, místostarostkou městyse Ing. Barborou Seidlovou, a závěrů pořizovatele 
uvedených ve „Vyhodnocení společného jednání o návrhu změny č. 2 územního plánu 
Škvorec“ stanovuje pořizovatel pro úpravu návrhu změny č. 2 územního plánu Škvorec z 
června 2021 (dále jen „návrh změny č. 2 ÚP Škvorec“) po společném jednání konaném dne 
27. července 2021 tyto pokyny*: 

(poznámka: * V případě, že pokyn vyplývá z „Vyhodnocení společného jednání o návrhu změny č. 2 ÚP 
Škvorec“ – je v hranaté závorce uvedeno pořadové číslo příslušného stanoviska či připomínky.) 

SJ*1. Doplnit na základě stanoviska Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje, 
územního odboru Mladá Boleslav, požadavky civilní ochrany v souladu s § 19 odst. 1 písm. k) 
stavebního zákona a s vyhláškou č. 380/2002 Sb. Nehodící se body není nutné zpracovávat. 
[1]  

• Doplněno. 
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SJ*2. Prověřit jednotlivá upozornění Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje, 
územního odboru Mladá Boleslav, a v případě, že by je „Zadání regulačních plánů pro 
plochy P19, Z2, Z3, Z8, Z9a, Z9b, Z9c, Z16, Z19, Z21, Z27a, Z27b, Z28, Z32 neobsahovalo, 
tak je zadání doplnit. [1] 

• Doplněno. 

SJ*3. Z návrhu změny č. 2 ÚP Škvorec vypustit plochy Z32, Z38, Z39 a Z40. [4a]  

• Jmenované plochy vypuštěny z dalšího projednávání. 

SJ*4. Výčet kulturních památek uvést v textové časti odůvodnění změny č. 2 ÚP Škvorec.[6]  

• V odůvodnění výčet kulturních památek je (a byl) uveden v kapitole B.11.7.7., 
z tohoto bodu neplyne žádná úprava. 

SJ*5. Z návrhu změny č. 2 ÚP Škvorec vypustit plochy Z2-3, Z2-4, Z2-5 a Z2-6. [7]  

• Jmenované plochy neexistují, zmíněná označení nejsou označení ploch, ale dílčích 
změn, požadavek obsahově totožný s bodem SJ*3, byl zapracován. 

SJ*6. Z návrhu změny č. 2 ÚP Škvorec v části 4.1.1 Pozemní komunikace, v bodě (101) 
Podmínky pro využití koridorů dopravní infrastruktury, v první odrážce vypustit podmínku 
„napojení areálu VL a ČOV z MÚK“. [8]  

• Vypuštěna podmínka napojení z MÚK, napojení ze silnice zachováno. 

SJ*7. Z návrhu změny č. 2 ÚP Škvorec v části 4.1.1 Pozemní komunikace, v bodě (101) 
Podmínky pro využití koridorů dopravní infrastruktury, vypustit čtvrtou odrážku „součást 
realizace musí být doplnění střední a vysoké izolační zeleně podél komunikací v návaznosti na 
stávající a navrhovanou veřejnou zeleň“. [8]  

• Vypuštěno. 

SJ*8. Z návrhu změny č. 2 ÚP Škvorec v části 4.1.1 Pozemní komunikace, v bodě (101) 
Podmínky pro využití koridorů dopravní infrastruktury, vypustit v poslední odrážce text „tj. 
zachování stávajících tras místních a účelových cest“. [8] 

• Vypuštěno. 

SJ*9. V textové části návrhu změny č. 2 ÚP Škvorec v kapitole 6. „PODMÍNKY PRO 
VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ“ upravit „Obecná ustanovení pro 
ochranu zdravých životních podmínek“ a uvést do souladu s § 77 zákona č. 258/2000 Sb. v 
platném znění a souvisejícími metodickými pokyny. [8] 

• Upraveno. 

SJ*10. Do textové části návrhu změny č. 2 ÚP Škvorec v kapitole 7.1 „Veřejně prospěšné 
stavby a opatření....“ u VPS VD1 doplnit u přeložky silnice I/12 „včetně všech součástí, 
příslušenství a souvisejících staveb“. [8] 

• Doplněno. 
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SJ*11. Do textové části odůvodnění a v grafické časti do koordinačního výkresu v návrhu 
změny č. 2 ÚP Škvorec budou doplněny limity ve využití území dle uplatněného stanoviska 
Ministerstva obrany. [9] 

• Doplněno do textové i grafické části (102a a 107, 119). 

SJ*12. Z textové části odůvodnění v kapitole B.11.8. vypustit údaj „jejímž jménem jedná 
SNM. OOÚZ, odd. OŮZ Pardubice“. Vzhledem ke stavu, že odd. OÚZ Pardubice bylo v 
rámci systematizace zrušeno (a v podstatě ani pod odd. OÚZ Pardubice ani dříve správně 
nespadalo), je nutno uvádět pouze obecnou formulaci ve smyslu „na základě závazného 
stanoviska ČR – Ministerstva obrany.“ [9] 

• Upraveno. 

SJ*13. V návrhu změny č. 2 ÚP Škvorec upravit navrhovanou trasu hlavního přivaděče 
splaškové kanalizace dle zpracovávané dokumentace „Splašková kanalizace a rozšíření ČOV 
pro společné územní a stavební řízení“ firmou VIS spol. s r. o. Hradec Králové. [19] 

• Upraveno dle podkladu. 

SJ*14. Návrh změny č. 2 ÚP Škvorec uvést do souladu s územní studií Z23-SV1+7, 26-PVI 
Třebohostice zpracovanou společností C.H.S. Praha s.r.o. s datem schválení 9. 11. 2016 a s 
územní studií Obytná zóna Z1-BRI městys Škvorec zpracovanou společností C.H.S. Praha 
s.r.o. s datem schválení 22. 9. 2010. [19] 

• ÚS Z23-SV1+7, 26-PVI Třebohostice byla zapracována do grafické části (plocha Z23 
byla rozdělena veřejným prostranstvím na Z23A a Z23B), v textu upřesněna šířka 
veřejného prostranství na 8m (odpovídá i grafice). Z1-BRI městys Škvorec není 
přebrána do grafické části  (problém s kompatibilitou studie a aktuální DKM), pouze v 
textu uvedeno pro plochy Z1a a Z1b odkaz na tuto studii a min. šířku veřejných 
prostranství 8 m (namísto obecně uváděných 8,5m). 

SJ*15. Do návrhu změny č. 2 ÚP Škvorec zakreslit koridor pro dvojité vedení 400kV Čechy- 
střed – Chodov jako územní rezervu. [29] 

• Zapracován koridor v šířce 200-300 m dle poskytnutého podkladu (ČEPS), 
konzultován detail střetu již zastavěné části plochy Z1 s tímto koridorem, kdy tedy 
nebylo možno naplnit požadavek na omezení plochy Z1 v plném rozsahu, realizované 
stavby jsou mimo koridor, část jejich zahrad byla vyjmuta ze stabilizovaných ploch 
bydlení a byla zakreslena jako stabilizovaná plocha zahrad ZS. 

SJ*16. Návrh změny č. 2 ÚP Škvorec uvést do souladu hranici mezi plochami Z23 a Z26 s 
ohledem na územní studii Z23-SV1+7, 26-PVI Třebohostice zpracovanou společností C.H.S. 
Praha s.r.o. s datem schválení 9. 11. 2016. [39] 

• Shodné s bodem SJ*14, zapracováno. 

SJ*17. Pro plochy Z33, Z34 a P23 doplnit řádně vyhodnocení záborů na zemědělský půdní 
fond. [4a] 

• Přeformulován a mírně doplněn text odůvodnění, nicméně všechny podstatné 
informace odůvodnění návrhu pro společné jednání obsahovalo. Není možné uvádět, 
že pozemky ploch Z33 a Z34 byly již ze ZPF vyjmuty, pokud je na katastru stále 
uveden druh pozemku „zahrada“ a způsob ochrany nemovitosti „zemědělský půdní 
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fond“. V platné ÚPD v tomto rozsahu není ani zastavitelná plocha, abychom se mohli 
odvolat na schválení v platné ÚPD.  

• U plochy P23 bylo doplněno, že plocha byla Změnou č.1 schválena pro návrh veřejné 
zeleně a podrobněji popsán její stav. Parcela je vedena stále jako zahrada, je tedy 
nutné vyhodnocovat zábor ZPF, kterého je součástí. 

SJ*18. K textové části odůvodnění návrhu změny č. 2 ÚP Škvorec připojit „Vyhodnocení 
společného jednání o návrhu změny č. 2 ÚP Škvorec“ a „Pokyny pro úpravu návrhu změny č. 
2 ÚP Škvorec po společném jednání“. 

• „Vyhodnocení společného jednání o návrhu změny č. 2 ÚP Škvorec“ je připojeno jako 
příloha č.6, „Pokyny pro úpravu návrhu změny č. 2 ÚP Škvorec po společném 
jednání“ jsou obsaženy v této kapitole 

SJ*19. Provést aktualizaci zastavěného územní k současnému datu. 

• Zastavěné území aktualizováno k 10.2.2022. 

SJ*20. Přepracovat kapitolu „B.1. POSTUP POŘIZOVÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ ZMĚNY 
ÚZEMNÍHO PLÁNU“. Vypustit vše od a včetně „Proto projektant v záznamu z jednání ve 
Škvorci dne 25.2.2021 uvedl:“ Jedná se o teze a „nářky“ projektanta, které nemají co do 
činění s dokumentací změny č. 2 ÚP. Uvedené jednání bylo interní věcí mezi objednatelem a 
zhotovitelem. 

• Text z kapitoly B.1, vypuštěn. Popis a odůvodnění konkrétních úprav grafické i 
textové části, které proběhly v rámci Změny 2, jsou důležité v rámci zachování 
kontinuity ÚPD (tedy aby bylo možno dohledat kdy, jak a proč se jednotlivé části 
dokumentace zásadně změnily): 

Projektant postupoval u zpracování jednotlivých výkresů dohodnutým způsobem:  

• Hlavní výkres: obsahuje limity území (které zastupitelstvo nemůže schvalovat) – 
záplavové území, technická infrastruktura – RRS, vodní toky, VKP, PP a EVL, 
silnice, místní komunikace, aleje, ochr. zóna NRBK. Tyto jevy byly Změnou č. 2 z 
výkresu odstraněny.  

• Výkres základního členění území: „Nezastavitelné plochy“ bylo nutné změnit na 
plochy změn v krajině; hranice zastavěného území (HZÚ) je vymezená k datu 
zpracování Změny č.2, neobsahuje tedy informaci, které její části byly schváleny 
platnou ÚPD a kde dochází k jejím úpravám.  

• Výkres veřejné infrastruktury: z výkresu bylo nutné odstranit všechny limity (včetně 
stávajícího vedení) a ponechat pouze návrhové koridory. Pro tento výkres byla 
dohodnuta „agregace“- výkres byl vypuštěn a návrhové koridory veřejné 
infrastruktury jsou zobrazeny v Hlavním výkresu. 

• Výkres VPS, VPO a asanací – bylo nutno přepracovat většinu obsahu s ohledem na 
soulad s platnou legislativou. S tím souvisí i podstatná změna příslušných 
kapitol textové části. 

Přepracování textové části: 

• stávající ÚP (právní stav po změně č. 1) nerespektuje přesnou citaci bodů vyhlášky, co 
se týče názvů jednotlivých kapitol, obsah kapitol požadavkům vyhlášky odpovídá, 
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• s ohledem na nedostatky textové části platné ÚPD byly nutné poměrně velké zásahy, 
nešlo použít u změn ÚP obvyklý postup drobných úprav (zrušení a nahrazení 
jednotlivých bodů, vět či odstavců), bylo nezbytné vypustit a nahradit rozsáhlé části 
textu, často celé kapitoly. 

SJ*21. Vodní plochu P14 vyznačit jako stav. Jaký má význam stávající vymezení? Dle údajů 
katastru nemovitostí se jedná o druh pozemku vodní plocha. 

• Plocha P14 byla jako návrh (plocha přestavby) přebrána z platné ÚPD, konkrétně ze 
změny č.1. V katastru je sice druh pozemku vodní plocha, vodní plocha tam ale reálně 
není, pozemek je zarostlý zelení, nebyl proto shledám důvod měnit plochu změny na 
plochu stabilizovanou. Tato změna nebyla objednatelem ani pořizovatelem v rámci 
zadání či zpracování návrhu požadována. Na základě tohoto pokynu byla plocha P14 
(část 1/Z1-P1 dle platné ÚPD) převedena do stabilizovaných ploch. 

SJ*22. Plochy s označením P16, P18, P22, severní část P15 vymezit jako ZS – zeleň 
soukromá a vyhrazená – stav. 

• Plochy P16, P18 a P22 byly jako návrh (plocha přestavby) přebrány z platné ÚPD, 
konkrétně ze změny č.1. Tato změna nebyla objednatelem ani pořizovatelem v rámci 
zadání či zpracování návrhu požadována, plocha P22 měnila navržené využití ze ZV 
na ZS. Na základě tohoto pokynu byly tyto plochy (část 1/Z1-P1 a 1/Z2-P2 dle platné 
ÚPD) převedeny do stabilizovaných ploch. 

SJ*23. Jižní část plochy s označením P15 vymezit jako ZV – veřejná prostranství – veřejná 
zeleň – stav. 

• Plocha P15 byla jako návrh (plocha přestavby) přebrána z platné ÚPD, konkrétně ze 
změny č.1. Tato změna nebyla objednatelem ani pořizovatelem v rámci zadání či 
zpracování návrhu požadována. Na základě tohoto pokynu byla plocha P15 (část 1/Z1-
P1 dle platné ÚPD) převedena do stabilizovaných ploch. 

SJ*24. Pozemek parc. č. 47/7, k.ú. Škvorec vymezit jako ZS – Zeleň soukromá a vyhrazená. 
Návrat ke stavu dle ÚP. 

• Upraveno dle pokynu. Parcela v návrhu Změny č.2 zahrnuta do ploch ZP – zeleň 
přírodní z důvodů skutečného stavu území a vedení lokálního biokoridoru, jehož 
vedení přes plochy ZS je sice možné, vhodné nikoli. 

SJ*25. Plochy ZS – Zeleň soukromá a vyhrazená mimo zastavěné území vymezit jako 
produkční plochy NZ-ZS – plochy zemědělské – zahrady a sady nebo jako NSP – plochy 
smíšené nezastavěného území – přírodní. 

• Vymezení těchto ploch jako ZS je v souladu s metodikou MINIS, platným ÚP, údaji v 
KN. 

• Pokyn byl prověřen, plochy ZS mimo zastavěné území neodpovídají podmínkám 
využití ploch NSP, plochy NZ-ZS předepsaná metodika MINIS nezná. Plochy ZS 
mimo zastavěné území tedy byly zahrnuty do ploch NZ – plochy zemědělské a byly 
v tomto smyslu upraveny podmínky využití těchto ploch. 

SJ*26. Plochu Z2-39 (Z36) vymezit jako stav, územní plán nic nenavrhuje. Dle údajů katastru 
nemovitostí se jedná o druh pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace. 
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SJ*27. Plochu Z2-39 (Z37) vymezit jako stav, územní plán nic nenavrhuje. Dle údajů katastru 
nemovitostí se jedná o druh pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace. 

• Plochy Z36 a Z37 byly jako zastavitelné plochy navrženy na základě požadavku 
Státního pozemkového úřadu o zapracování KPÚ a požadavku zadání, kap. 6.4 „Pro 
celé území městyse Škvorec se požaduje změnou č. 2 prověřit a uvést do souladu 
údaje uvedené v katastru nemovitostí s údaji uvedenými v územním plánu, zejména 
pro druh pozemku ostatní plocha v nezastavěném území. V případě potřeby pro tento 
druh pozemků stanovit změnou (návrhová plocha) jejich požadované funkční využití 
vycházející z charakteru daného území.“ 

• Na základě tohoto pokynu byly vymezeny jako stabilizované plochy veřejných 
prostranství, což je v souladu s údajem v katastru nemovitostí, nikoli se skutečným 
stavem území a zadáním. 

SJ*28. Vypustit plochu P5 a vyznačit jí jako OH – občanské vybavení – hřbitovy – stav. 

• Zapracováno dle pokynu, P5 zakreslena jako stabilizovaná plocha OH. 

SJ*29. Pozemek parc. č. 186/2, k.ú. Škvorec, vymezit jako NL – plochy lesní – stav. Dle údajů 
katastru nemovitostí se jedná o druh pozemku lesní pozemek. Návrat ke stavu dle ÚP. 

SJ*30. Vypustit plochu Z2-38 a všechny plochy NP vymezené na lesních pozemcích a vyznačit 
je jako NL – plochy lesní!!!!!!! Dle údajů katastru nemovitostí se jedná o druh pozemku lesní 
pozemek. Návrat ke stavu dle ÚP. 

• Pokyn respektován. 

SJ*31. Sjednotit funkční využití pro vedení biokoridorů (ZP vs. NSP). 

• Ve věci vymezování biokoridorů vyhláška 501/2006 ani metodika MINIS tak 
vyhraněné nejsou, není stanoven jeden typ plochy. Změna č.2 reagovala na platnou 
ÚPD a přebírala návrh biokoridorů jako NSP a to zejména tam, kde navazují na 
stabilizované plochy tohoto typu. V tomto případě je možné více řešení, upraveno dle 
pokynu – plochy pro biokoridory v zastavěném území jsou vymezeny jako ZP, mimo 
zastavěné území jsou to plochy NSP (případně NL, je-li biokoridor veden lesem). 

SJ*32. Není vůbec řešena problematika staveb pro rodinnou rekreaci na lesních pozemcích. 
Tyto stavby vymezit jako zastavěné území v rámci aktualizace zastavěného území. 

• Problematika staveb pro rodinnou rekreaci byla naopak řešena velmi důkladně. Zde je 
nutná citace platné legislativy, dle které je ÚPD zpracována a dle které je vymezováno 
zastavěné území: 

11))  §2 Stavebního zákona (183/2006 Sb.): základní pojmy: v tomto zákoně se rozumí  

d) zastavěným územím území vymezené územním plánem nebo postupem podle tohoto 
zákona; nemá-li obec takto vymezené zastavěné území, 
je zastavěným územím zastavěná část obce vymezená k 1. září 1966 a vyznačená v 
mapách evidence nemovitostí (dále jen "intravilán"). 
Zmíněné stavby nejsou součástí zastavěného území vymezeného platným ÚP ani 
součástí intravilánu. 
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V rámci změny č.2 proběhla samozřejmě aktualizace zastavěného území, v rámci 
které bylo zastavěné území na několika místech zvětšováno. Zastavěné území je 
definováno v § 58 Stavebního zákona (183/2006 Sb.): 

(2) Do zastavěného území se zahrnují pozemky v intravilánu, s výjimkou 
vinic, chmelnic, pozemků zemědělské půdy určených pro zajišťování speciální 
zemědělské výroby (zahradnictví) nebo pozemků přiléhajících k hranici 
intravilánu navrácených do orné půdy nebo do lesních pozemků, a dále 
pozemky vně intravilánu, a to: 

a) zastavěné stavební pozemky, 
b) stavební proluky, 
c) pozemní komunikace nebo jejich části, ze kterých jsou vjezdy na 
ostatní pozemky zastavěného území, 
d) ostatní veřejná prostranství1), 
e) další pozemky, které jsou obklopeny ostatními pozemky zastavěného 
území, s výjimkou pozemků vinic, chmelnic a zahradnictví. 

Což nás vrací opět k §2 Stavebního zákona (183/2006 Sb.): základní pojmy: 
v tomto zákoně se rozumí 

b) zastavěným stavebním pozemkem pozemek evidovaný v katastru nemovitostí 
jako stavební parcela a další pozemkové parcely zpravidla pod společným 
oplocením, tvořící souvislý celek s obytnými a hospodářskými budovami. 
 

Pojem stavební parcela pak definuje §2 Katastrálního zákona (256/2013 Sb.):  
c) stavební parcelou pozemek evidovaný v druhu pozemku zastavěná 
plocha a nádvoří.  

Tato definice je zcela jednoznačná, nezahrnuje způsob využití ani jiné údaje 
z katastru.  

• Všechny rekreační stavby v lese byly v tomto kontextu prověřeny, většina s nich je 
vedena jako druh pozemku „lesní pozemek“.   

• Z důvodů opakovaného požadování zapracování všech bodů pokynu beze zbytku byl 
problém konzultován se zástupkyní krajského úřadu Středočeského kraje, oddělení 
územního plánování a bylo sděleno: k níže uvedenému dotazu 
doporučujeme  „samotnou stavbu rekreační budovy, která byla pravomocně povolena, 
vymezit jako zastavěné území, ale okolní lesní pozemek jako zastavěné území už 
vymezen nebude“. V případě vymezení zastavěného území doporučujeme  jeho využití 
přísně „zapodmínkovat". 

• Stavby s číslem evidenčním, uváděné v katastru nemovitostí jako stavba pro rodinnou 
rekreaci, byly tedy vymezeny individuálně jako plošky rekreace a byly zahrnuty do 
zastavěného území, i když jsou nadále v druhu pozemku vedeny jako lesní pozemky. 

SJ*33. Východní část pozemku parc. č. 71, k.ú. Třebohostice u Škvorce, je v zastavěném 
území vedena jako NSP – plochy smíšené nezastavěného území – přírodní. Vymezit část 
tohoto pozemku jako zastavěné území (jedná se o proluky) nebo zastavěné území upravit 
mimo tento pozemek. 

• Proluka zahrnuta do stabilizovaných ploch SV. 

SJ*34. V ploše Z1 aktualizovat zastavěné území, přibylo zde 11 RD. 

• Zastavěné území aktualizováno k 10.2.2022. 
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SJ*35. Pro plochy s funkčním využitím NSP – plochy smíšené nezastavěného území – přírodní 
v odst. „Nepřípustné využití území, činnosti a stavby:“ vypustit „včetně staveb a zařízení pro 
zemědělství, lesnictví“. 

• Upraveno dle pokynu. 

SJ*36. Na základě pokynu určeného zastupitele, místostarostky městyse Ing. Barbory 
Seidlové, rozšířit na pozemek par. č. 1344/13, k.ú. Škvorec, stávající plochu OV – občanské 
vybavení – veřejná infrastruktura na Masarykově náměstí v šířce 15 m západním směrem. 
Tuto plochu vymezit jako plochu přestavby. 

• Zakresleno dle předaného podkladu, vymezena plocha přestavby P41 pro OV – 
občanské vybavení – veřejná infrastruktura.  

 

B.12. KOMPLEXNÍ ZD ŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ 

Změna č. 2 není změnou koncepční, zachovává řešení platného ÚP. 

Změna č. 2 ÚP Škvorec se dotýká celého správního území městysu Škvorec, tedy celého 
katastrálního území Škvorec a katastrálního území Třebohostice u Škvorce. Nelze tudíž 
použít obvyklý postup zobrazení pouze měněných částí, některé úpravy není dost dobře 
možné ani graficky vymezit či přesně ohraničit, jsou však důsledně popsány a odůvodněny 
v textu. 

Požadavky prověřované Změnou č. 2 vzešly z několika stran, poměrně zásadně se liší 
charakterem, rozsahem i konkrétností, pro přehlednost jsou uvedeny a popsány 
v následujících kapitolách právě podle toho, kým nebo čím byla změna územního plánu 
vyvolána: 

B.12.1 Změny vyplývající z požadavků občanů 

Podrobněji popsáno a odůvodněno v tabulce v kapitole B.10.4 Požadavky na rozvoj obce, šlo 
o záměry: 

• Z2-1 změna ZV na ZS 

• Z2-2 změna ZV na ZS – zapracováno částečně 

• Z2-3 změna NSP na BV – zapracováno, po společném jednání vypuštěno 

• Z2-4 změna NSP na BV – zapracováno, po společném jednání vypuštěno 

• Z2-5 změna NSP na BV – zapracováno, po společném jednání vypuštěno 

• Z2-6 změna NSP na BV – zapracováno, po společném jednání vypuštěno 

• Z2-7 místní komunikace na BV - nezapracováno 

• Z2-8 změna NZ na BI - zapracováno, po společném jednání vypuštěno 

• Z2-9 změna NZ na BI - zapracováno, po společném jednání vypuštěno 

• Z2-10 úprava textu 

• Z2-11 změna ZV na ZS 

• Z2-12 změna ZV na ZS – nezapracováno 
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• Z2-13 oprava NSP na BI 

• Z2-14 změna NZ na BI 

• Z2-15 změna vnitřního členění pozemku do ploch SK, BI, ZV a ZS – zapracováno 

• Z2-16 změna ZV na BI – zapracováno 

• Z2-17 úprava textu 

B.12.2 Změny vyplývající z požadavků obce 

Podrobněji popsáno a odůvodněno v tabulce v kapitole B.10.4 Požadavky na rozvoj obce, šlo 
o záměry: 

• Z2-18 změna ZV na PV 

• Z2-19 vymezení plochy občanské vybavenosti pro novou hasičskou zbrojnici a 
sportoviště 

• Z2-20 u lokalit Z2, Z3, Z8, Z9a, Z9b i Z9c, Z16, Z19, Z21, Z27a i Z27b, Z28 a  P19 
vymezené v územním plánu Škvorec a ve změně č. 1 je požadováno jejich vymezení 
jako plochy, kde je rozhodování o změnách podmíněno vydáním  regulačního plánu. 

• Z2-41 úprava plochy NSP a částečně plochy NZ na plochu NSS, vymezena plocha 
změny v krajině K14 – v souladu se záměrem městyse na revitalizaci starého sadu 
Višňovka a vytvoření přírodně rekreační zóny. Tento záměr je rozhodně z kategorie 
záměrů pro území přínosných, jak pro zlepšení možností krátkodobé rekreace občanů, 
tak i pro zlepšení stavu krajiny, zlepšení jejích retenčních schopností i zvyšování 
biodiverzity. Tento záměr je městysem zvažován dlouhodobě (zpracovaná studie), 
nicméně až v průběhu zpracování Změny č. 2 vyvstala otázka, zda jeho realizaci 
platný ÚP plně umožňuje, s ohledem na zpracovanou studii došlo tedy k úpravě 
přesnější specifikace (v ÚP jde o plochu smíšenou přírodní NSP, která se mění na 
plochu smíšenou sportovní NSS). 

B.12.3 Změny vyplývající z nového mapového podkladu 

Pro obě katastrální území, která jsou správním územím městyse Škvorec, byla zpracována 
a pro zpracování Změny č. 2 předána digitální katastrální mapa (DKM), přičemž platný 
územní plán je zpracován nad mapou starší, která byla pro účely zpracování územního plánu 
digitalizována. Tato původní mapa však nebyla souřadnicově usazena, neměla správné 
měřítko ani orientaci, exaktní porovnání obou map proto není možné, neexistují totožné body 
mapové kresby. Data platného ÚP (PS po Z1), plně navázaná na původní mapu, byla tudíž 
zcela nepoužitelná, územní plán byl digitalizován kompletně znovu. 

• Z2-21 změna hranice řešeného území (správní území městyse Škvorec) 

řešené území mírně změnilo svůj tvar, nejde o změny plošně výrazné, ale pozemků 
u katastrálních hranic se dotýká, 

• Z2-22 změna hranic ploch 

k úpravám došlo prakticky u všech ploch v řešeném území, i když v různé míře – některé 
změny by byly okem viditelné (jedná se o posuny o desítky metrů), jiné jen detailní, 
posuny v rámci jednotek metrů, tuto změnu nelze exaktně vymezit. 
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B.12.4 Změny vyplývající ze zákona 183/2006 Sb. O územním plánování a stavebním 
řádu (v platném znění, včetně prováděcích vyhlášek) a z metodiky MINIS 

Vzhledem ke skutečnosti, že metodika MINIS je jakýmsi oborovým standardem pro tvorbu 
územně plánovací dokumentace, vychází samozřejmě z platné legislativy a dává konkrétnější 
návod, jak legislativní požadavky převést do praxe - změny zařazené do této kategorie nelze 
tudíž jednoznačně oddělit.  

• Z2-23 aktualizace hranic zastavěného území, která odráží stav území k 10.2.2022. 
Zohledněn byl intravilán z roku 1966 a informace z katastru nemovitostí (dle §2 
zákona 183/2006 Sb.). Zastavěné území bylo v principu zvětšováno dle realizované 
zástavby, ke zmenšení došlo jen výjimečně a v detailu. Zásadnějším krokem bylo 
zahrnutí ploch rodinné rekreace RI do zastavěného území (pokud naplňují §2 zákona 
183/2006 Sb.). 

• Z2-24 výkres základního členění území – z něj se odstraňují jevy, které do něho dle 
Přílohy č. 4 vyhlášky 500/2006 Sb. o územně analytických podkladech, územně 
plánovací dokumentaci a o způsobu evidence územně plánovací činnosti nepatří – 
přeložka komunikace 1/12 a přeložka komunikace 2/101, „nezastavitelné plochy“ jsou 
v souladu s legislativou přejmenovány na „plochy změn v krajině“; plochy, kde změny 
prověří územní studie se nadále ve výkrese neobjevují proto, že platná ÚPD stanoví 
termín pro vložení těchto studií do registru na 30.10.2018, tato podmínka tedy již 
expirovala, nebyl požadavek na její obnovu. Podmínky pro rozhodování v území jsou 
některé rozvojové plochy vymezeny dle požadavku Z2-20 (regulační plán). 

• Z2-25 původní plochy bydlení BS, BM a BR se spojují do jednoho typu plochy BI – 
bydlení rodinný domech - městské a příměstské 

• Z2-26 doplňuje se typ plochy RH - rekreace – plochy staveb pro hromadnou rekreaci 
pro plochu územní rezervy u Úval 

• Z2-27 doplňují se plochy typu DS - dopravní infrastruktura – silniční, z výkresů 
naopak mizí překryvná liniová kresba dopravní infrastruktury 

• Z2-28 výrazně byly plošně rozšířeny plochy veřejných prostranství PV – s odkazem 
na úkoly územního plánování a §3 odst. 5 vyhlášky 501/2006 Sb. o obecných 
požadavcích na využívání území  

• Z2-29 doplňují se plochy ZP - zeleň - přírodního charakteru, jakožto přírodní zeleň 
v zastavěném území nebo v návaznosti na něj. Je zde poměrně velký přesah do ploch 
NSP tak, jak je vymezuje platný ÚP (plochy smíšené jsou v textové části definovány v 
podstatě tak, jak jsou v MINIS popsány plochy ZP, naopak plochy NS jsou v MINIS i 
v legislativě popsány trochu jinak), hlubší revize ploch NSP by byla na místě. 
Nicméně nebyla zadána k prověření Změnou č. 2, s ohledem na kontinuitu 
dokumentací byly plochy NSP plošně zachovány (vyjma úprav plynoucích z dílčích 
změn Z2-22 a Z2-36, upraveny byly podmínky využití. 

• Z2-30 upravuje se vymezení ploch NP - plochy přírodní, ruší se dovětek „přírodní 
památka“, jako plochy přírodní byly v návrhu vymezeny v souladu s vyhláškou 
501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území i plochy biocenter – v 
tomto případě byla upřednostněna specifikace dle vyhlášky, metodika MINIS obvykle 
zařazuje do ploch přírodních plochy pro ÚSES obecně (včetně biokoridorů), což by 
ale vyvolalo rozsáhlejší změny platné ÚPD obce. V rámci úprav po společném jednání 
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byly plochy přírodní vyloučeny i z pozemků PUPFL, ačkoli tento krok je v nesouladu 
s požadovanou metodikou i zmíněnou vyhláškou. 

• Z2-31 ruší se i druhý typ plochy označený VS – plochy specifické (vojenské) 

• Z2-32 veřejně prospěšné stavby a opatření – u staveb a opatření, u kterých lze využití 
institutu předkupního práva nahradit zřízením věcného břemene a k využití předkupu 
není ze strany oprávněné osoby (tedy strany, v čí prospěch by předkupní právo mohlo 
být vymezeno) zájem, se vymezuje pouze možnost vyvlastnění.  Označení „W...“ se 
mění na „V“, tedy WD na VD, WT na VT, WU na VU a WR na VR. 

• Z2-33  veřejně prospěšné stavby a opatření – prvky ÚSES jsou jako VPO vymezeny 
v souladu se zákonným „založení prvků ÚSES“, z VPO jsou vyjmuty stabilizované 
prvky ÚSES, zachovány jsou pouze prvky nefunkční, navržené, v jejichž případě by k 
nějakému „založení“ mohlo v budoucnu dojít. Zároveň jsou i tato VPO individuálně 
očíslována.  

Poznámka: graficky nejsou řešeny drobné úpravy v názvech ploch, v legendách jsou již 
použita nová označení. 

B.12.5 Změny vyplývající z oprav chyb platné ÚPD 

Tyto změny nebyly vymezeny svévolně, vyplynuly z požadavků zadání (Zprávy), ze změny 
mapového podkladu, z legislativních požadavků, z požadavků na prověření od orgánů státní 
správy či z jednání s objednatelem. 

Z návrhové části jsou odstraněny záležitosti, které nejsou územním plánem schvalovány 
(zejména limity), do ploch s rozdílným způsobem využití je rozčleněno důsledně celé řešené 
území (odstraněny jsou duplicity a „díry“), tyto úpravy nejsou dost dobře graficky 
zobrazitelné. 

• Z2-34 zásadní úpravou prošly plochy staveb pro rodinnou rekreaci RI, byly takto 
vymezeny všechny plochy zahrnující budovu s číslem evidenčním – stavbu pro 
rodinnou rekreaci, čímž naplňují i podmínky pro zařazení do zastavěného území (kam 
v platném ÚP zařazeny nejsou). Chaty, které jsou postaveny na lesních pozemcích, 
nebyly takto vymezeny a zůstaly součástí lesních ploch. Tuto změnu vyvolala změna 
mapového podkladu a s ní spojená redigitalizace v souhře s převodem do metodiky 
MINIS (+ naplnění požadavků platné legislativy). 

• Z2-35 opraveno bylo vymezení ploch na Masarykově náměstí ve Škvorci, kdy bylo 
do ploch PV zařazeno téměř vše, včetně staveb pro bydlení či komerční aktivity, 
upraveno bylo i vymezení plochy OV jižně náměstí, plocha zahrnuje kromě budovy 
úřadu též stavby pro bydlení, což podmínky využití ploch OV neumožňují. Tato 
změna byla opět vyvolána prověřováním ploch s rozdílným způsobem využití v 
rozsahu celého správního území městyse, po jednání s objednatelem. 

• Z2-36 v krajině došlo na mnoha místech k úpravám hranic mezi plochami lesními 
NL, zemědělskými NZ a smíšenými plochami nezastavěného území NSP, tyto posuny 
jsou generovány jednak novým mapovým podkladem, informacemi z katastru 
nemovitostí a v neposlední řadě skutečným stavem území. Tato změna byla podnícena 
v prvé řadě změnou mapového podkladu a prověřováním vymezení všech ploch s 
rozdílným způsobem využití v souvislosti s redigitalizací a převodem do MINIS. 
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• Z2-37 plošně dosti rozsáhlou je oprava vymezení ploch v jižní části území v katastru 
Třebohostic u Škvorce – plochu o rozloze více než 10 ha zahrnuje platný ÚP do ploch 
lesních, kterými ale nejsou a nikdy nebyly, jedná se o plochy zemědělské. Potřeba této 
změny byla definována při prověřování vymezení všech ploch v souvislosti s novým 
mapovým podkladem a převodem do MINIS. 

• Z2-38 kompletní prověření vymezení ÚSES – vyvoláno jednak potřebou prověřit 
možnosti zapracování Plánu společných zařízení komplexních pozemkových úprav 
k. ú. Škvorec, dále též změnou mapového podkladu a převodem do MINIS a souladu s 
platnou legislativou. Došlo též k prověření návazností na platnou ÚPD sousedních 
obcí. Velikost a vymezení prvků ÚSES byla navázána jednak na parcelní kresbu, dále 
byly zohledněny minimální prostorové parametry, což v reálu znamenalo téměř 
výhradně redukci šířky biokoridorů a velikosti biocenter. Prvky ÚSES se nově 
vyhýbají překryvu se stavbami (pokud je to možné), protože tento střet přináší 
problémy pro ÚSES i stavby, které jsou v něm zahrnuty. Upraveno bylo značení prvků 
ÚSES (s ohledem na odstraňování duplicit a jednoznačnou identifikaci jevů), pojem 
„interaktivní prvek“ byl nahrazen oborově zaužívaným „interakční prvek“. 

B.12.6 Změny vyplývající z požadavků dotčených orgánů státní správy 

Požadavky vyplynuly z vyjádření dvou subjektů: 

- orgánu ochrany přírody a krajiny, Městského úřadu Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, 
odboru životního prostředí, který nesouhlasil  s vymezením záměrů dle dílčích změn Z2-3, 
Z2-4, Z2-5, Z2-6 a Z2-16. Toto stanovisko nebylo respektováno a uvedené záměry byly do 
návrhu zapracovány a odůvodněny. Po společném jednání byly po dalších nesouhlasných 
stanoviscích z návrhu vypuštěny. 

- Státního pozemkového úřadu, který požaduje prověřit a případně zapracovat výsledky 
dosažené pozemkovými úpravami. Prověřen a částečně zapracován byl Plán společných 
zařízení Komplexních pozemkových úprav (PSZ KPÚ)  k. ú. Škvorec, zapracovány byly: 

• Z2-39 prvky dopravní sítě, z nichž většina byla vymezena jako stabilizované plochy 
veřejných prostranství, protože se jedná většinou o stávající cesty (viz Z2-28). Dosud 
neexistující VPC1 a VPC5 byly v návrhu pro společné jednání navrženy jako veřejná 
prostranství (Z36 a Z37). Dle pokynů po společném jednání byly ale i tyto cesty 
(ačkoli stále neexistující) vymezeny jako stabilizovaná plocha veřejných prostranství. 
Cesty navržené v PSZ, které slouží pouze k obsluze zemědělských pozemků a nemají 
dopad na prostupnost území, stejně jako cesty, které nejsou parcelně vymezeny v 
katastrální mapě, přebírány nebyly. 

• Z2-40 prvky ÚSES – v kontextu řešení zapracování PSZ KPÚ byl prověřen územní 
systém ekologické stability jako celek (viz Z2-38).  LBK 22 byl nově přidán do řešení 
ÚSES na území městyse Škvorec. LBK 26, LBK 20 a LBK 26, LBK 22, LBK 20 a 
severní část LBK 36 (36b) byly přebrány dle PSZ KPÚ. Vymezení LBC 35 bylo 
prostorově upraveno kvůli kolizi s navrženým koridorem přeložky silnice II/101, se 
kterým KPÚ nepočítají. Méně byla upravena jižní část LBK 36 (označeno jako 36a), 
kvůli souběhu s navrženou polní cestou, což je v nesouladu s postupy vymezování 
prvků ÚSES. Část prvků ÚSES vymezených v PSZ KPÚ nebyla přebrána vůbec, 
respektive byla implementována jako interakční prvky – důvodem bylo, že tyto prvky 
nesplňovaly základní principy pro vymezování biocenter a biokoridorů. 
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B.12.7 Změny, které vyplynuly z Pokynů pro úpravu návrhu po společném jednání 

• Z2-42 zapracování územní studie Z23-SV1+7, 26-PVI Třebohostice (viz. Bod SJ*14 
a 16), zastavitelná plocha veřejného prostranství Z26 byla zpřesněna dle zmíněné ÚS, 
plocha Z23 byla tímto veřejným prostranstvím rozdělena na dvě plochy: Z23a a Z23b. 

• Z2-43 zapracování koridoru územní rezervy TI pro dvojité vedení 400kV Čechy- 
střed – Chodov v šíři 200-300m zpřesňujícím koridor E14 dle PÚR ČR (viz. Bod 
SJ*15). Na základě konzultace s provozovatelem sítě byla v detailu omezena 
zastavitelná plocha bydlení Z1 (resp. Z1a a Z1b), v části plochy, která již byla 
zastavěna a tudíž zahrnuta do stabilizovaných ploch a zastavěného území,  byl 
nejsevernější cíp (mimo stavby) převeden do ploch ZS – zeleně soukromé a 
vyhrazené. 

• Z2-44 úpravy vyplývající z bodů SJ*21, 22 a 23: vymezení ploch v platném ÚP po Z1 
uváděných jako návrhové plochy v rámci 1/Z1-P1 a 1/Z2-P2 jako plochy 
stabilizované. Plochy P14, část P15, P16, P18 a P22 byly změněny na stabilizované 
plochy. 

• Z2-45 zrušení ploch ZS – zeleň soukromá a vyhrazená mimo zastavěné území (viz. 
Bod SJ*25). Tyto plochy byly zahrnuty do stabilizovaných ploch NZ, jejichž 
podmínky využití byly v tomto smyslu upraveny. 

• Z2-46 plocha přestavby P5-OH1 z platného ÚP (P5 z návrhu Z2) byla v souladu se 
skutečným stavem území převedena do stabilizovaných ploch OH (bod SJ*28). 

• Z2-47 dle poskytnutého podkladu byla vymezena plocha přestavby OV P41 (bod 
SJ*36). 

• Z2-48 vymezení jednotlivých chat na pozemcích lesa jako podlimitních ploch staveb 
pro rodinnou rekreaci, včetně jejich zahrnutí do zastavěného území. 

B.12.8 Soulad s požadavky na ochranu civilizačních a přírodních hodnot území 

B.12.8.1 Zvláštní ochrana přírody 

• Přírodní památka (PP) Lom na Plachtě – plně respektována 

Předmětem ochrany jsou kuňka obecná (Bombina bombina), rosnička zelená (Hyla arborea), 
ropucha obecná (Bufo bufo), skokan štíhlý (Rana dalmatina), skokan hnědý (Rana 
temporaria), skokan zelený (Pelophylax esculentus), čolek velký (Triturus cristatus), čolek 
obecný (Lissotriton vulgaris), ještěrka obecná (Lacerta agilis), slepýš křehký (Anguis 
fragilis), užovka obojková (Natrix natrix), společenstvo bezobratlých vázané na vysychavé 
tůně a na přilehlá stanoviště rozličného charakteru, rostlinná společenstva makrofytní 
vegetace mělkých stojatých vod (V 2), štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin (S 1.2), 
vysokostébelné trávníky skalnatých terásek (S 1.3), vysoké mezofilní a xerofilní křoviny (K 
3) a dále umělé odkryvy s typickou ukázkou porfyrické biotitické žuly středočeského plutonu, 
místy s průniky žil pegmatitů.  

B.12.8.2 Natura 2000 

PP Lom na Plachtě je zároveň evropsky významnou lokalitou (EVL), předmětem ochrany 
jsou kuňka obecná (Bombina bombina). Plně respektováno. 
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B.12.8.3 Památné stromy 

• 103663 Lípa malolistá (Tilia cordata) 

• 103601 Lípy u Donáta  (Tilia cordata) 

• 103659 Stromořadí lip malolistých (Tilia cordata) 

Všechny památné stromy byly Změnou č. 2 ÚP respektovány. 

B.12.8.4 Významné krajinné prvky (VKP) 

• Významé krajinné prvky ze zákona (veškeré lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, 
jezera a údolní nivy) byly respektovány, graficky se v ÚPD samostatně nezobrazují. 

• Významné krajinné prvky registrované – jejich vymezení v platném ÚP bylo 
prověřováno, v území jich bylo vymezeno nezvykle mnoho, zároveň byly vymezeny 
i v duplicitách s jinými způsoby ochrany (VKP ze zákona nebo zvláštní ochranou 
přírody). V předaných ÚAP se tento jev nevyskytoval vůbec. Po konzultaci s odborem 
životního prostředí MěÚ Brandýs nad Labem-Stará Boleslav bylo shledáno, že 
registrace těchto krajinných prvků nemá dostatečnou oporu pro vymezení limitu 
v ÚPD, tento jev tedy nebyl Změnou č. 2 přebrán. 

B.12.8.5 Ochrana krajinného rázu 

Ochrana krajinného rázu byla respektována dle platné ÚPD, nebyly stanoveny další 
podmínky. Záměry prověřované Změnou č. 2 byly posuzovány i s ohledem na ochranu 
krajiny a její ráz. 

B.12.8.6 Územní systém ekologické stability 

Nadmístní ÚSES 

Do řešeného území zasahuje ochranné pásmo nadregionálního biokoridoru K66 
„Voděradské bučiny – Vidrholec“. Osa mezofilní hájová prochází Babickým lesem směrem 
k Březí a dále podél vodního toku Výmola k Úvalům. Účelem ochranných zón je podpora 
koridorového efektu. To znamená, že všechny prvky regionálních a místních ÚSES, 
významné krajinné prvky a společenstva s vyšším stupněm ekologické stability, nacházející 
se v zóně, jsou chápány jako součást nadregionálního biokoridoru. Podpora koridorového 
efektu v ochranných zónách se realizuje jako zvýšený zájem příslušného orgánu ochrany 
přírody v tomto území, uplatňovaný v rámci platných právních předpisů. 

V trase RK66 je vloženo regionální biocentrum RBC 966 Bezchleby, je vymezeno ve dvou 
katastrech a to v k. ú. Třebohostice u Škvorce a v sousedním katastru obce Březí. V řešeném 
území je biocentrum vymezeno na ploše 80 ha, částečně zahrnuje vojenský prostor. Jedná se 
převážně o smrkový a borový les mezi obcemi Březí, Babice a Třebohostice. Výrazný je 
žulový reliéf se solitérními balvany, kamennými rozpady a spletitými lesními cestami, 
zejména v údolích vodotečí mimo vojenský prostor.  

Místní ÚSES 

Místní (lokální) systém zahrnuje biocentra a biokoridory místní úrovně, doplňují a zahušťují 
nadmístní síť. V návaznosti na zpracované komplexní pozemkové úpravy a celkový stav 
krajiny (zejména v katastru Škvorce je ekologicky stabilních ploch trvalé vegetace zoufale 
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málo v poměru k nestabilním každoročně obnovovaným kulturám polí) byl systém dále 
zahuštěn o interakční prvky. 

Koncepce řešení ÚSES byla v maximální možné míře respektována dle platné ÚPD, došlo 
však ke zpřesňování vymezení prvků v návaznosti na nové katastrální mapy, doprovázené 
obvykle zmenšením (zúžením) velikostí prvků s ohledem na vyvážení požadavků na 
funkčnost systému na jedné straně a přiměřenost v omezování práv vlastníků na straně druhé. 
Prvky lokálního ÚSES se též nově vyhýbají střetu se stavbami. Některé zásahy vyvolalo 
zapracování komplexních pozemkových úprav, došlo též ke změnám ve značení biokoridorů 
kvůli jejich jednoznačné identifikaci (jako jeden biokoridor je chápán úsek spojující dvě 
biocentra), opět s maximálním možným respektováním značení původního s ohledem na 
kontinuitu zpracovaných a zpracovávaných ÚPD. 

Přehled prvků ÚSES: 

Lokální (místní) biokoridory: 

 LBK 5 biokoridor spojující LBC 19 a LBC 9 (Zlatá), jde o luční a lužní 
 porosty podél Dobročovického potoka, místy lemované lesními 
 porosty. 

 LBK 7a biokoridor spojující LBC 15 s prvky místního ÚSES na území 
 Hradešína, v tomto sousedním území by bylo vhodné návaznost 
 doplnit, nejlépe vymezením biocentra v místě prameniště.
 Samotný biokoridor tvoří soustava lužních lesních porostů podél 
 Škvoreckého potoka včetně samotného toku. 

 LBK 7b biokoridor spojující LBC 15 s LBC 36, tvoří ho soustava lužních 
 lesních porostů podél Škvoreckého potoka včetně samotného 
 toku. 

 LBK 7c   biokoridor spojující LBC 36  s LBC 18, jde o urbánní úsek ÚSES 
 podél Škvoreckého potoka , tedy část procházející zástavbou 
 městyse. Zde často nebylo možno dodržet minimální požadované 
 parametry, důležité je však zachování propojení, byť omezeného. 

 LBK 7d biokoridor spojující LBC 18 s místním ÚSES v Úvalech. Je to 
 soustava lužních, lučních a lesních porostů podél Škvoreckého 
 potoka včetně samotného toku. 

 LBK 20 biokoridor spojující LBC 15 a LBC 19, částí veden po území 
 sousední obce (Doubek). V úseku v k. ú. Škvorec vymezen 
v souladu s PSZ KPÚ, v těchto dosud chybějících částech byly též 
 vymezeny plochy změn v krajině pro realizaci chybějících částí. 
 Na území Třebohostic upraveno vymezení s ohledem na množství 
  rekreačních objektů, kterým se biokoridor nově vyhýbá. 

 LBK 22 biokoridor sledující tok Přišimaského potoka, zahrnuje i jeho 
  břehové porosty, do území přesahuje jen částí. Vymezeno dle 
PSZ KPÚ v souladu s ÚP Přišimasy. 

 LBK 36a biokoridor spojující LBC 36 a LBC 35, prvek chybějící, 
k založení. Vymezen částečně dle KPÚ, jeho vymezení bylo ale 
upraveno kvůli souběhu polní cesty a kvůli nutnému posunu LBC 
35. 
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 LBK 36b biokoridor spojující LBC 35 s prvky ÚSES na území sousední 
 obce (Sluštice),  prvek chybějící, k založení. Vymezen částečně 
 dle KPÚ Škvorec, na katastru Třebohostic u Škvorce upraven dle 
 parcelní kresby a návaznosti na vymezení (jak na katastru 
Škvorce, tak v sousedních územích). 

Lokální (místní) biocentra: 

 LBC 15 heterogenní lokální biocentrum zahrnující část toku Škvoreckého 
 potoka a jeho nivy a navazující lesní porosty v přírodě blízké 
 druhové skladbě. 

 LBC 18 lokální biocentrum zahrnující území místně meandrujícího 
 Škvoreckého potoka severně od zástavby Škvorce s břehovými 
a doprovodnými lučními porosty. 

 LBC 19 biocentrum zahrnující přírodě blízké lesní porosty kolem 
Dobročovického potoka. 

 LBC 41 Lesní biocentrum ve vlhkém údolním stanovišti Dobročovického 
 potoka. 

 LBC 35 chybějící - navržené biocentrum na orné půdě, k založení 
 mezofilních lesních porostů s druhovou skladbou dle STG. 
 Vymezeno v KPÚ, nicméně kvůli trase přeložky silnice II/101 
 muselo být kvůli přímému střetu posunuto, nadále byly 
v maximální možné míře využity pozemky, které pro prvky ÚSES 
 vyčlenily KPÚ, biocentrum je s ohledem na potřebu úplného 
 nového založení vymezeno v minimálních možných parametrech. 

 LBC 36 příměstské lokální biocentrum (z velké části obklopené 
 zástavbou), zahrnuje plochy lučních, sadových, lesních a lužních 
 porostů podél Škvoreckého potoka včetně plochy vodní nádrže a 
 přilehlých ploch. Vhodné je podporovat přirozenou druhovou 
 skladbu, zohlednit však i rekreační funkci území. 

B.12.8.7 Památková ochrana 

V řešeném území se nachází tyto nemovité kulturní památky: 

• 1000137053 objekt socha sv. Prokopa 

• 1000141462 objekt socha sv. Donáta 

• 1000158917 objekt boží muka 

• 1000159688 objekt kamenný kříž 

• 1000147843 objekt kostel sv. Anny 

• 1000149879 areál venkovská usedlost 

• 1000126157 areál Nový zámek 

• 1000131491 areál Starý zámek 

Všechny tyto památky byly Změnou č. 2 ÚP Škvorec plně respektovány. 
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B.12.9 Zvláštní zájmy Ministerstva obrany ČR 

Změnou č. 2 ÚP Škvorec nejsou dotčeny zájmy obrany a bezpečnosti státu. 

Při projednávání zadání nebyly vzneseny žádné požadavky Ministerstva obrany. 

Limity využití území jsou součástí Koordinačního výkresu a byly aktualizovány dle 
převzatých územně analytických podkladů. 

Celé správní území obce je situováno ve vzdušném prostoru k ochraně letového provozu na 
letištích a letadel letících na okruhu. V tomto vymezeném území lze povolit některé druhy 
staveb pouze na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany: 

• vysílače 
• výškové stavby, tvořící dominanty v terénu 
• větrné elektrárny 
• speciální stavby zejména stavby s vertikální ochranou (např. střelnice, nádrže plynu, 

trhací jámy) 
• venkovní vedení VN a VVN 
• těžební prostory 
• vzrostlá zeleň 

 

Celé správní území obce je situováno v ochranném pásmu radiolokačního zařízení 
Ministerstva obrany (ÚAP, jev 102a). Výstavba následujících staveb a zařízení může být 
výškově omezena nebo zakázána 

• výstavba větrných elektráren 
• výstavba výškových staveb nad 30 m nad terénem 
• výstavba venkovního vedení VN a VVN 
• výstavba základnových stanic mobilních operátorů 

Celé správní území obce je zájmovým územím Ministerstva obrany, jedná se o zájmové 
území objektu důležitého pro obranu státu, ve kterém lze umístit a povolit stavbu spojenou s 
prováděním zemních prací jen na základě stanoviska Ministerstva obrany (ÚAP, jev 107). 

Celé správní území obce je zájmovým územím Ministerstva obrany z hlediska povolování 
vyjmenovaných druhů staveb. Územní rozhodnutí lze vydat a povolit níže uvedené druhy 
staveb vždy a jen na základě závazného stanoviska ČR – Ministerstva obrany (ÚAP, jev 119). 
• výstavba, rekonstrukce a opravy dálniční sítě, rychlostních komunikací, silnic I., II. a 

III. t řídy 
• výstavba a rekonstrukce železničních tratí a jejich objektů 
• výstavba a rekonstrukce letišť všech druhů, včetně zařízení 
• výstavba vedení VN a VVN 
• výstavba větrných elektráren 
• výstavba radioelektronických zařízení včetně anténních systémů a opěrných 

konstrukcí 
• výstavba objektů a zařízení vysokých 30 m a více nad terénem 
• výstavba vodních nádrží 
• výstavba objektů tvořících dominanty v území 
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B.13. VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAV ĚNÉHO ÚZEMÍ 

A VYHODNOCENÍ POT ŘEBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH , ASANACE 

B.13.1 Plochy bydlení 

• V současné době žije v obci až 2 500 obyvatel, nikoliv deklarovaných 1 800 a platný 
územní plán navrhuje dalších 29,8ha ploch pro výstavbu bytů v rodinných domech 
a 1,7ha ploch smíšených (při hustotě 25 obyv/ha u ploch bydlení a 15 obyv/ha u ploch 
smíšených se jedná o navýšení počtu obyvatel až o 770). 

• Změnou č. 2 ÚP Škvorec byla pro výstavbu bytů nově navrhována pouze jedna 
významná plocha ve Škvorci o velikosti 2,36 ha pro cca 24 domů a menší plochy pro 
výstavbu RD v severní části Třebohostic o celkové výměře 0,74ha, pro cca 6 domů. 
Při obložnosti 2,5 obyv/byt se tedy počet obyvatel zvýší o cca 80. Plochy na 
východním okraji Škvorce jsou co do významu zvýšení počtu obyvatel obce 
zanedbatelné, jedná se o plochy pro celkově cca 4 RD, tj. 10 obyvatel. Vzhledem k 
podstatné eliminaci nově navrhovaných zastavitelných ploch v rámci úprav po 
společném jednání, kdy byly zachovány pouze plochy na severu Třebohostic, kde je 
již realizována místní komunikace včetně inženýrských sítí, vymezuje Změna č.2 jen 
dvě nové zastavitelné plochy Z33 a Z34 pro 6 RD (cca 15 obyvatel). 

• Celkem by se počet obyvatel obce zvedl ze současných 2 500 obyvatel na cca 3 295 
(při využití všech dosud navrhovaných zastavitelných ploch vč. zastavitelných ploch 
nově vymezených ve změně č. 2 ÚP). Zájem o výstavbu je potvrzením 
suburbanizačního procesu v okolí metropole Prahy. 

B.13.2 Plochy rekreace 

Změnou č. 2 ÚP Škvorec nejsou nově navrhovány. 

B.13.3 Plochy občanského vybavení 

Změnou č. 2 ÚP Škvorec nejsou plochy občanského vybavení nově navrhovány s výjimkou 
objektu požární zbrojnice. Je třeba poukázat na skutečnost, že v platném ÚP nejsou 
dostatečně posouzeny kapacity základní občanské vybavenosti, zejména škol, přitom je 
navrhováno více než 30 ha rozvojových ploch pro bydlení. Ani v zadání změny č. 2 ÚP 
nejsou vzneseny požadavky na rozšíření ploch veřejné vybavenosti v oblasti školství, 
zdravotnictví a kultury. 

B.13.4 Plochy smíšené obytné 

Změnou č. 2 ÚP Škvorec nejsou tyto plochy nově navrhovány, kapacitně jsou zohledněny 
zastavitelné plochy smíšené obytné, navržené dle platného ÚP, viz B.12.1. 

B.13.5 Plochy výroby 

Změnou č. 2 ÚP Škvorec nejsou nově navrhovány. 
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B.14. VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH D ŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO 

ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND A POZEMKY UR ČENÉ K PLNĚNÍ 

FUNKCE LESA  

B.14.1 Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na ZPF 

B.14.1.1 Použitá metodika 

Vyhodnocení vychází nadále ze zákona 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního 
fondu. Vyhláška 271/2019 Sb.o stanovení postupů k zajištění ochrany zemědělského půdního 
fondu je však poměrně nová, vydaná až po zpracování územního plánu Škvorec i jeho Změny 
č. 1. Respektována je i vyhláška 48/2011 Sb., o stanovení tříd ochrany. 

Územní plán Škvorec - právní stav po Změně č. 1, vyhodnocení záboru ZPF neobsahuje 
(právní stav se zpracovává bez odůvodnění), výkres pro původní územní plán (i pro Změnu 
č. 1) byl zpracován v měřítku 1 : 2 880, což není měřítko přípustné pro územní plán. Jak bylo 
již zmíněno opakovaně, mapový podklad je jiný, změnila se i legislativa. Výkres 
i vyhodnocení bylo zpracováno v souladu s platnou legislativou i doporučenými postupy. 

B.14.1.2 Struktura p ůdního fondu v území 

Z hlediska využití území jsou dotčená katastrální území členěna takto: 

Struktura půdního fondu v hektarech (ha) 

 celková 
výměra 

k. ú. 

ZPF 
celkem 

orná 
půda 

trvalý 
travní 
porost 

zahrada sad lesní 
pozemek 

vodní 
plocha 

zastavěná 
plocha 

ostatní 
plocha 

Škvorec 843,5 695,6 598,1 33,4 59,1 4,9 38 3,4 20,8 85,8 

Třebohostice 
u Škvorce 

432,2 250,8 221,4 10,6 16,2 2,6 158,8 0,2 4,6 17,8 

celkem 1275,7 946,4 819,5 44 75,3 7,5 196,8 3,6 25,4 103,6 

Struktura půdního fondu v % 
 celková 

výměra 
k. ú. 

ZPF 
celkem 

orná 
půda* 

trvalý 
travní 

porost* 

zahrada* sad* lesní 
pozemek 

vodní 
plocha 

zastavěná 
plocha 

ostatní 
plocha 

Škvorec 100 82,5 86 4,8 8,5 0,7 4,5 0,4 2,5 10,2 

Třebohostice 
u Škvorce 

100 58 88,3 4,2 6,4 1 36,7 0,1 1,1 4,1 

celkem 100 74,2 86,6 4,6 8 0,8 15,4 0,3 2 8,1 

Pozn.: * procento jednotlivých kultur v rámci zemědělského půdního fondu 

Z uvedeného přehledu vyplývá, že zemědělský půdní fond (ZPF) tvoří téměř tři čtvrtiny 
(74,2 %) výměry řešeného území, zastavěné a ostatní plochy (tedy velká část aktuálně 
zastavěného území a navazující infrastruktury) tvoří cca 10 %, lesy zabírají jen 15,4 %. Je 
však nutno říct, že rozdíly v členění pozemků u dvou katastrů řešeného území jsou markantní, 
v k. ú. Škvorec zabírá ZPF přes 82 %, lesy pouhá 4,5 %, v k. ú. Třebohostice u Škvorce tvoří 
ZPF naopak necelých 60 %, téměř 37 % zabírá les. Naopak velmi podobné je členění ZPF, 
kdy drtivou většinu tvoří orná půda, kolem 4,6 % trvalé travní porosty, 8 % zahrady a méně 
než 1 %  sady, vinice ani chmelnice se v území nenachází vůbec. Ostatní plochy jsou plošně 
i procentuálně výrazněji zastoupeny ve Škvorci, stejně jako zastavěné plochy. 
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B.14.1.3 Agronomická kvalita půd 

Výchozím podkladem pro ochranu zemědělského půdního fondu při územně plánovací 
činnosti jsou bonitované půdně ekologické jednotky (BPEJ). Pětimístný kód půdně 
ekologických jednotek vyjadřuje: 
1. místo - Klimatický region. 
2. a 3. místo - Hlavní půdní jednotka - je syntetická agronomická jednotka charakterizovaná 
půdním typem, subtypem, substrátem a zrnitostí včetně charakteru skeletovitosti, hloubky 
půdního profilu a vláhového režimu v půdě. 
4. místo - Kód kombinace sklonitosti a expozice. 
5. místo - Kód kombinace skeletovitosti a hloubky půdy. 

Pomocí tohoto pětimístného kódu se přiřazuje jednotlivým BPEJ třída ochrany zemědělské 
půdy (I. – V.) dle vyhlášky 48/2011 Sb., o stanovení tříd ochrany. 
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B.14.1.4 Opatření k zajištění ekologické stability 

Hlavním opatřením k zajištění ekologické stability je návrh územního systému ekologické 
stability. 

Na pozemky nezbytné k uskutečnění opatření, projektů a plánů tvorby systému ekologické 
stability podle § 4 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, se dle § 59 
odst. 3 téhož zákona nevztahují některá ustanovení o ochraně zemědělského půdního fondu. 

B.14.1.5 Zdůvodnění vhodnosti navrženého řešení 

Vymezení zastavitelných ploch, nově navrhovaných v rámci Změny č. 2, vycházelo z 
požadavků občanů a městyse. Jednotlivé záměry byly posouzeny z hlediska urbanistického 
a krajinářského, nutno však říct, že z pohledu ochrany ZPF byla většina z nich problematická. 
Vychází to ze skutečnosti, že řešené území se nachází v krajině, kde naprosto dominují 
kvalitní půdy, současná zástavba obou obcí (Škvorce i Třebohostic) také leží z velké části na 
chráněných půdách. Pokud má být rozvoj logický, navazovat na stávající i navrženou 
zástavbu, nelze se dotčení kvalitního půdního fondu vyhnout. Nutno také říci, že stavební 
činnost v řešeném území je dosti čilá, od doby vydání platného ÚP (cca 10 let) bylo 
prostavěno 12,2 ha ploch bydlení ve Škvorci a 2 ha v Třebohosticích.  

 

Z33 a Z34 (vymezeny v rámci dílčí změny Z2-14) -  plochy pro bydlení v rodinných domech 
– venkovské (BV) na severovýchodním okraji Třebohostic, v návaznosti na stávající 
zástavbu. Zábor se dotýká 0,74 ha zahrad na půdách I. třídy ochrany (BPEJ 2.10.00 a 
5.10.00), dle informací Pořizovatele Změny č. 2 je pro tyto plochy již vydáno územní 
rozhodnutí (Územní rozhodnutí Městského úřadu Úvaly, čj. K/5371/04/SU/Bul vydané dne 
23. 12. 2004 - rozhodnutí nabylo právní moci 10. 02. 2005), dle kterého byla již realizována 
místní komunikace a inženýrské sítě. Tato byla dimenzována pro 10 RD, přičemž 3 RD již 
byly v jižní části realizovány. Území obce se nachází v převážné většině na plochách I. třídy 
bonity půdního fondu, minimum zastavitelných ploch bylo možné vymezit na méně bonitních 
půdách, z nichž je většina pro rozvoj zástavby nevhodná, protože navazuje na přírodně 
hodnotná chráněná území. Jakýkoliv rozvoj obce naráží na tyto limity využití území. V 
případě ploch Z33 a Z34 jde o plochy pro 6 RD, reálně přitom bude většina výměry parcel 
nadále sloužit jako zahrady. Vymezením těchto ploch nedojde k fragmentaci půdního fondu, 
protože přirozeně navazují na zástavbu Třebohostic. V tomto případě veřejný zájem na rozvoj 
obce (zejména z důvodů právní předvídatelnosti a kontinuity rozvoje území s ohledem na 
vydané územní rozhodnutí) převažuje nad veřejným zájmem na ochranu ZPF. 

Z35 – plocha občanského vybavení – veřejné infrastruktury (OV). Jde o záměr městyse na 
výstavbu hasičské zbrojnice a realizaci přidruženého sportoviště, řešený v rámci dílčí změny 
Z2-19. Plocha Z35 se dotýká 0,6 ha orné půdy I. třídy ochrany na BPEJ 2.11.00, a navazuje 
na stávající obytnou zástavbu, kterou zakončuje. Z charakteru záměru je jednak patrné, že jde 
o stavbu ve veřejném zájmu pro zajištění bezpečnosti obyvatel, která není vymezena jako 
veřejně prospěšná stavba (VPS) jen z toho důvodu, že pozemek je již ve vlastnictví městyse a 
tudíž je stanovení předkupního práva zbytečné. V této poloze je vymezená veřejná 
vybavenost na zajištění požární ochrany městyse i okolních obcí velmi vhodná, jedná se o 
okraj zástavby s přímým sjezdem na silnici III. třídy s dobrými rozhledovými podmínkami, 
což zajišťuje bezpečnost provozu. Dále je jasné, že reálně nebude zabrána půda v celém 
rozsahu, velká část plochy pro výcvikové hřiště zůstane nezpevněná, travnatá či se vzrostlou 
zelení, retenční schopnosti území by se tímto měly spíše zlepšit. V tomto případě veřejný 
zájem na zajištění ochrany obyvatelstva převyšuje nad veřejným zájmem ochrany ZPF. 
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P23 (vymezeno v rámci dílčí změny Z2-16) - plocha přestavby pro bydlení v rodinných 
domech – městské a příměstské (BI) na severovýchodním okraji Škvorce, v návaznosti na 
stávající zástavbu. Zábor se dotýká celkem cca 0,21 ha zahrad na půdách IV. třídy ochrany 
(BPEJ 2.26.51). Jedná se o plochu přestavby v zastavěném území, která byla i součástí 
původního intravilánu, platnou ÚPD (Změnou č.1) byla schválena jako plocha změny (C.1) 
pro veřejnou zeleň. Ačkoli je stále vedena jako zahrada, není k zemědělským účelům 
využívána, jedná se spíš o ladem ležící plochu v přímé vazbě na zástavbu, jejím vymezením 
rozhodně nedojde k fragmentaci půdního fondu, spíše k efektivnějšímu využití nedostatečně 
využívaných ploch v zastavěném území. V tomto případě veřejný zájem na rozvoj obce, 
zejména kvůli intenzifikaci využití zastavěného území, převažuje nad veřejným zájmem na 
ochranu ZPF. 

Dále byly Změnou č. 2 vymezeny zastavitelné plochy pro veřejná prostranství, i když reálně 
jde o polní cesty, jejichž vymezení navazuje na pozemkové úpravy, tudíž byly již vypořádány 
a nejsou součástí ZPF. Jejich realizace by měla mít pozitivní vliv na ZPF – jednak zpřístupní 
zemědělské pozemky, drobnější členění a liniové prvky obecně mají dobrý vliv na omezování 
eroze a zlepšování retenčních schopností krajiny. 

Další plochy, které se dotýkají ZPF, jsou plochy změn v krajině navržené pro ÚSES. Na ně se 
však nevztahují některá ustanovení o ochraně zemědělského půdního fondu, jejich realizace 
by měla pro území jednoznačně pozitivní vliv. 

Záměrem, který se též dotýká ZPF, ale nelze ho chápat jako zábor půdního fondu, je 
vymezení plochy změny v krajině K14 jako plochy NSS – plochy smíšené nezastavěného 
území sportovně rekreační. Plocha byla vymezena v souladu se záměrem městyse na 
revitalizaci starého sadu Višňovka a vytvoření přírodně rekreační zóny, sad zůstane nadále 
sadem (byť kultura byla již změněna na zahradu), který bude revitalizován a doplněn o 
rekreační prvky, v nejvyšší jihovýchodní části bude rozšířen na současnou ornou půdu. 
Plochy smíšené nezastavěného území zahrnují i pozemky ZPF, v tomto případě půjde vlastně 
o změnu kultury a akcentování rekreační funkce před funkcí produkční. Tento záměr lze 
rozhodně označit jako záměr veřejně prospěšný, jak pro zlepšení možností krátkodobé 
rekreace občanů, tak i pro zlepšení stavu krajiny, zlepšení jejích retenčních schopností i 
zvyšování biodiverzity. 

Tabulka předpokládaných záborů ZPF je součástí odůvodnění jako Příloha č. 2 - 
Předpokládaný zábor ZPF. 

B.14.2 Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na PUPFL 

Záměry, které by se plošně dotýkaly pozemků určených k plnění funkcí lesa, nebyly Změnou 
č. 2 navrhovány. 

B.15. VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK  

B.15.1 Vyhodnocení připomínek podaných v rámci společného jednání 

Je součástí Přílohy č.6 tohoto odůvodnění. 
 

B.16. ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH  

Bude doplněno po projednání. 
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TEXTOVÁ ČÁST - VÝROKÚZEMNÍHO PLÁNU 

 
 

1. VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 
 

Správní území městyse Škvorce se skládá z katastrálního území Škvorec (842 843 ha) 
a katastrálního území Třebohostice (432 ha).  

 
V území jsou stanoveny hranice zastavěného území (ZÚ) dle definice v § 58 zákona č. 

183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) k   10.2.2022. 
Zastavěné území na obou katastrálních územích se skládá vždy z hlavního zastavěného území 
sídla a několika oddělených území.  
 

2. KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANA A ROZVOJ JEHO 
 HODNOT 
 

2.1. Koncepce rozvoje území 
 

 Koncepce rozvoje území vychází z historického vývoje správního území. Škvorec a 
Třebohostice, které jsou rozvíjeny jako dvě samostatná oddělená sídla.  
 
 Nová zástavba je soustředěna okolo historické zástavby obou sídel a zároveň využívá 
proluk a možnosti přestavby některých stávajících ploch. 
 
 ÚP řeší rozvoj hlavně obytné zástavby, ale zároveň doplňuje i potřebné plochy pro 
občanskou vybavenost včetně sportu, komerční plochy i výrobní plochy, které jsou 
orientovány samostatně u plánované přeložky silnice I/12 (v kategorii S 24,5/80) na severní 
straně k.ú.k. ú. Škvorce.  
 
 Soustředění zástavby kolem historických sídel umožňuje jasné oddělení zastavěných a 
zastavitelných ploch od nezastavitelných ploch nezastavěného území a ploch změn v krajině 
v obou katastrech. 
 
 Nezastavitelné plochyPlochy nezastavěného území nadále tvoří hlavně zemědělský a 
lesní půdní fond. Doplňují je plochy přírodní pro ochranu a rozvoj přírodně nejhodnotnějších 
částí území a plochy smíšené nezastavěného území, zahrnující ostatní krajinnou zeleň a 
biokoridory – tyto plochy Pro zlepšení ekologické stability jsou v ÚP stanoveny plochy pro 
územní systém ekologické stability a významné krajinné prvky, které spolu 
s nezastavitelnými přírodními plochami podporují nejen ekologickou stabilitu území, ale 
zvyšují atraktivnost území z hlediska krajinného rázu a možnosti rekreace.  
 
 Do nezastavitelných nezastavěného území zasahuje pouze stávající dopravní a 
inženýrská infrastruktura, doplněná nutnou přeložkou komunikace II/101 mimo centrum obce 
a nadřazenou dopravní trasou přeložky silnice I/12 (obchvat Úval).  
 
 Změnou č. 1 ÚP se tato koncepce nezměnila, pouze jsou upraveny některé lokality 
zastavěného, zastavitelného i nezastavitelného území.  
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 Do změny č. 1 ÚP a právního stavu po změně je zapracována nadřazená dokumentace 
ZÚR Středočeského kraje, z které vyplynula úprava přeložky komunikace 1/12 (obchvat 
Úval) a rozšířená přeložka komunikace 2/101 (obchvat Škvorce). Přeložka komunikace 1/12 
je zároveň veřejně prospěšnou stavbou dle ZÚR Středočeského kraje (č. D 021). Přeložka 
komunikace 2/101 je také veřejně prospěšnou stavbou (č. D 066).  
 

2.2. Ochrana hodnot území 
 

2.2.1. Ochrana historických a architektonických hodnot 
 

Ve správním území se nachází tyto objekty zapsané v seznamu nemovitých kulturních 
památek: 

 
číslo   část obce druh 
 
36016/2 – 2170 Škvorec kostel sv. Anny 
46412/2 – 727 Škvorec boží muka 
47137/2 – 2786 Škvorec krucifix 
30048/2 – 2785 Škvorec socha sv. Donáta 
25909/2 – 2173 Škvorec socha sv. Prokopa 
20649/2 – 2171 Škvorec č.p. 1 zámek Starý 
15659/2 – 2172 Škvorec č.p. 2 zemědělský dvůr Nový zámek 
    a barokní špýchar 
37935/2 – 4151 Škvorec č.p. 50 venkovská usedlost – předměstská 
 
 Objekty chráněných památek, které jsou v ÚP plně respektovány bez jakéhokoliv 
zásahu. 
 
 Mezi historické a architektonické hodnoty, které nepožívají ochranu jako nemovité 
kulturní památky, je nutné zařadit ijsou zařazeny stavby, které jsou dokladem historického 
vývoje nebo mají místně velký význam. Jejich údržbě a opravám je nutné věnovat zvýšenou 
péči. 
 
a) Náves – náměstí ve Škvorci 
 Svým velkorysým prostorovým uspořádáním a relativně ucelenou zástavbou má 
 urbanistickou a historickou hodnotu, kterou je nutné chránit před nevhodnými zásady. 
 
b) Sokolovna ve Škvorci – významná historická budova 
 
c) Základní škola v Třebohosticích – příklad historické budovy školy 
 
 Změnou č. 1 ÚP nedošlo k negativnímu zásahu do památkově chráněných objektů 
nebo historických hodnotných objektů.  
 
 Změna č. 1/Z2 doplňuje u zámku Starý č.p. 1 zámecké zahrady, takže bude doplněna 
původní urbanistická koncepce.  
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2.2.2. Ochrana přírodních hodnot 
 
 Územní plán provádí ochranu přírody a krajiny vymezením ploch přírodních a 
smíšených nezastavěného území – přírodních v místech: 
1) Zákonem zvláště chráněná území – přírodní památky 
2) Významné krajinné prvky ze zákona a vymezenéregistrovanéze zákona 
3) Územní systém ekologické stability (ÚSES) 
 
2.2.2.1.  Zvláště chráněná území přírody 
v území se nenachází chráněné krajinné oblasti 
v území se nachází chráněná přírodní památka „Lom na Plachtě“, který má určené ochranné 
pásmo a je součástí VKP 8 a zároveň prvkem Natura 2000 
 
 Změnou č. 1 ÚP dochází k úpravě hranic Lom na Plachtě dle podkladu Krajského 
úřadu Středočeského kraje o rozšíření katastrálních hranic EVL (změna 1/Z8). Zároveň je 
nově propojen Lom na Plachtě nelesní zelení, která jej propojuje s lesními plochami 
východním a jižním směrem a tím i s místním systémem ÚSES. 
 
 Plochy EVL a PP Lom na Plachtě jsou stanoveny na pozemcích k.ú. Třebohostice p.č. 
446/1, 446/3, 446/4, 446/5, 446/6.  
 
 Změnou č. 1 ÚP byly doplněny plochy na pozemcích k.ú. Třebohostice p.č. 449/2 a 
897 (části parcel). 
 
 Plochy nových interaktivních prvků změny 1/Z8 na pozemcích k.ú. Třebohostice p.č.: 
 
NSP 10 - 274, 451/1, 539, 540, 541, 552, 557/1, 557/2, 558, 560/1, 561, 562, 
606/1, 606/3, 606/4, 606/11, 897 
 
NSP 11 - 449/2, 451/2, 451/4, 451/5, 460, 461, 465, 482/1, 482/5, 533/3, 533/11, 
546, 547, 548, 549, 901/4 
 
NSP 12 - 443/4, 445, 449/1, 451/3, 451/5, 451/6, 454, 455, 458/1, 458/4, 458/5, 
458/6, 458/7, 461 
 
2.2.2.2.  Významné krajinné prvky (VKP) 
 
V území se nachází významné krajinné prvky ze zákona: 
 
L 1 – Lesík v údolí pravostranného přítoku Škvoreckého potoka (včetně potoka) – k.ú. 
Škvorec, Dymáka 
L 2 - Lesy „Na vrších a mravištích“ včetně údolí potoka Dobročovického, k.ú. Třebohostice 
 
Poznámka: Mimo lesy L1 a L2 jsou údolí obou potoků součástí lokálního ÚSES. 
 
V území jsou vymezeny podle evidence odboru životního prostředí Městského úřadu Brandýs 
nad Labem – Stará Boleslav tyto VKP: 
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Katastrální území ŠKVOREC: 
1 Území Na Dolíkách (Dolíky) včetně údolí Škvoreckého potoka a lesních pozemků 
(současně VKP ze zákona) 
2 Prameniště Škvoreckého potoka včetně lesních pozemků 
5 Sad Nad Vápenkou 
6 Pás neplodné půdy se zelení z náletů (u skládky hnojiv, Hadovka) 
26 Břehové porosty Škvoreckého potoka včetně porostů okolních strání, lesních a 
vodních pozemků 
27 Polní cesty s porostem (Donát – Škvorec, Donát – Hostín, Donát – Přišimasy, Donát – 
Hradešín, Donát – VKP 29) 
28 Polní rybníček včetně odtoku a břehové porosty (zároveň VKP ze zákona) 
29 Skupina lip kolem barokní sochy (Donát, pozemek je součástí VKP č. 27) 
30 Skupina lip u silnice na Přišimasy 
41 Lípa ve Škvorci u kom. II/101 
44 Vlhké lesní porosty u prameniště Škvoreckého potoka (spojuje VKP 1 a VKP 2) 
 
Katastrální území TŘEBOHOSTICE: 
1 Území navazující jihozápadně na „Dolíky“ (průleh s loukami včetně lesů) 
3 Polní cesta – mez s porosty „Ke Škvorci“ 
8 Přírodní památka „Lom na Plachtě“ včetně ochranného pásma 
9 Zeleň podél polní cesty „Na kopaninách“ 
10 Břehové porosty Dobročovického potoka včetně přilehlých svahů a lesů včetně vodní 
nádrže (zároveň VKP ze zákona) 
11 Sady a louky „K Chobotu“ navazující na VKP 10 
12 Pás neplodné půdy se zelení z  náletů 



Právní stavÚplné znění po změně č. 1 2 ÚP                                                                                                          11 

VKP č. k.ú. p.č. 

 Škvorec 174/1, 207/3, 211/1, 211/2, 1338/2, 207/1, 178, 179/1, 180, 
186/1, 186/2, 186/3, 186/4, 186/5, 1336, 1338/1, 207/2, 
207/10, 207/11, 207/12, 207/13, 207/14, 207/16, 207/17, 
207/18, 207/19, 207/20, 207/ 21, 207/22, 207/29, 254, 285, 
276, 196/1, 196/2, 197/1, 197/2, 197/3, 197/4, 292, 203/1,, 
203/2, 203/4, 205/1, 205/2, 205/3, 205/4, 205/5, 206/1, 206/3, 
206/4, 488, 494, 533/4, 207/23, 207/24, 516, 473, 474, 515, 
308/2, 310/2, 310/3, 327/2, 326/3, 343, 326/1, 319, 207/30, 
314/1, 510/2, 510/5, 505, 1332/2, 424/2, 387/5, 411/1, 411/2, 
414, 395/2, 408, 387/2, 398/2, 398/1, 404, 387/1, 501/2, 
501/4, 207/8, 207/7, 436, 437, 438, 438/1, 438/2, 438/3, 
439/3, 439/4, 442/1, 442/2, 442/3, 443/2, 432/1, 432/4, 439/2, 
448, 446, 457/1, 457/3, 458/1, 468/1, 468/3, 459, 470/3, 469, 
1327, 499/3, 1332/1, 499/1, 499/7 

2 Škvorec 523/3, 1332/1, 499/5, 499/8 

3 Třebohostice 268/1, 909, 325/3 

5 Škvorec 737/1, 737/14, 737/15, 1329/1, 1352, 733/1, 733/2 

6 Škvorec 259, 242/3, 264/1 

8 Třebohostice 444/1, 444/2, 446/1, 446/3, 897 

9 Třebohostice 920/1, 720/2, 834/3, 827, 834/3, 834/4, 822/2, 818/1, 825, 
782, 746, 595, 896, 597, 601, 689 

10 Třebohostice 883, 928/1, 917, 862, 864/1, 864/2, 894/5, 871, 869, 894/32, 
816, 813, 802, 805, 808, 817/1, 798, 799, 794, 795, 791, 
894/37, 894/38, 894/90, 894/64, 789/1, 789/2, 789/3, 789/4, 
789/5, 789/6, 817/2, 817/3, 817/4, 817/5, 817/7 

11 Třebohostice 886, 887, 891, 859/1, 885/1, 885/2, 858, 918, 850, 71 

12 Třebohostice 894/44, 894/53, 894/55, 894/56 

26 Škvorec 1035, 1026/1, 1008/1, 887/1, 887/2, 1298, 919, 886/14, 
886/13, 886/12, 925/1, 902/1, 902/3, 897, 906, 905/2, 903/3, 
902/5, 49/4, 49/1, 49/2, 904/2, 44/1, 50/18, 50/19, 50/20, 
50/21, 50/22, 879/4, 45, 46, 47/2, 47/4, 47/5, 47/7, 47/8, 42/1, 
36, 1308, 39/1, 39/2, 39/3, 40 

27 Škvorec 882/12, 883/2, 883/1, 883/3, 886/2, 882/2, 1311, 881/4, 882/1, 
869/9,  881/1, 1309, 864/1, 1315, 864/1, 879/3, 851/1, 872/1, 
876/2, 1315, 850/2, 864/1, 1318/1, 839/5, 839/6, 1319, 839/1, 
839/11, 1319, 826/9, 826/10, 839/7, 839/8 

28 Škvorec 885/2, 724, 704 

29 Škvorec 862, 864/1, 1309, 1315 
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30 Škvorec 839/5, 814/1, 839/5  

41 Škvorec 983 

44 Škvorec 1326, 500, 523/3, 1332/1, 1327, 499/5, 499/8, 501/1, 501/2 

L1 Škvorec 1350, 780/1, 780/2, 660/2, 661, 658, 642 

L2 Třebohostice 894/86, 894/11, 894/88, 772, 670/1, 769, 756/2, 753/2, 730/1, 
670/1, 668/1, 730/1, 894/77, 675/1, 673, 661/1, 674, 79, 
720/7, 652/1, 656/1, 896, 114/6, 615, 612 

 

2.2.2.1 Lokální prvky ÚSES 
 
Jsou vymezeny tyto prvky ÚSES: 
 
LBK 5  Lokální biokoridor podél Dobročovického potoka 
LBK 7a  Lokální biokoridor podél Škvoreckého potoka 
LBK 7b Lokální biokoridor podél Škvoreckého potoka 
LBK 7c Lokální biokoridor podél Škvoreckého potoka 
LBK 7d Lokální biokoridor podél Škvoreckého potoka 
 
LBC 15 Lokální biocentrum na Škvoreckém potoce 
LBC 18 Lokální biocentrum na severní části toku Škvoreckého potoka 
LBC 19 Lokální biocentrum lesních porostů na Dobročovickém potoce 
LBC 20 Lokální biocentrum jako spojnice údolí Dobročovického a Škvoreckého potoka 

na jihu území 
LBK 22 Lokální biokoridor sledující tok Přišimaského potoka 
 
LBC 41 Lokální biocentrum lesních porostů na horním toku Dobročovického potoka 
LBC 35 Lokální biocentrum na plochách ZPF 
LBC 36 Lokální biocentrum u Škvoreckého potoka 
LBK  36a Lokální mezofilní biokoridor, navržený dle KPÚ na plochách ZPF jako 

propojení údolí potoků Výmoly, Dobročovického a Škvoreckého 
LBK 36b Lokální mezofilní biokoridor, navržený dle KPÚ na plochách ZPF 
 
 Změnou č. 1 ÚP došlo k posunutí lokálního biocentra LBC 35 navrženého 
severovýchodním směrem, protože původně navrženým místem prochází koridor přeložky 
komunikace 2/101 stanovený ZÚR Středočeského kraje jako veřejně prospěšná stavba D 066. 
Plocha biocentra zůstává stejná, založení na stávajícím ZPF se nemění.  

 

2.2.2.2  Nadregionální a regionální prvky ÚSES 
 

Regionální biocentrum (vložené do nadregionálního biokoridoru RK 66)Ochranné 
pásmo nadregionálního biocentra RBC 966 Bezchleby a nadregionálního biokoridoru RK-66 
zasahuje na k.ú.k. ú. Třebohostice.   
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Při záměru zásahu do území zahrnutého do VKP nebo do ÚSES je třeba si vyžádat závazné 
stanovisko orgánu ochrany přírody. Mezi zásahy se řadí stavby, pozemkové úpravy, změny 
kultury pozemků, odvodňování pozemků, úpravy vodních toků a nádrží, těžba nerostů.  

2.3.  

 Do území ochranného pásma regionálního biokoridoru zasahuje koridor přeložky 
komunikace 2/101 stanovený ZÚR Středočeského kraje jako veřejně prospěšná stavba D 066.   

2.3 Plochy dle způsobu využití a dle významu 

 

2.3.1 Plochy s rozdílným způsobem využití 
 
 Pro územní plán městyse Škvorec jsou stanoveny tyto plochy s rozdílným využitím 
(viz výkres 1.2. Hlavní výkres): 
 
BH bydlení - v bytových domech 
BMBI bydlení - v rodinných domech – městské a příměstské 
BS bydlení v rodinných domech – řadová a skupinová zástavba 
BR bydlení v rodinných domech 
BV bydlení - v rodinných domech – venkovské 
 
RI rekreace – plochy staveb pro rodinnou rekreaci 
RH rekreace – plochy staveb pro hromadnou rekreaci 
 
 
SC smíšené obytné -  v centrum obceměsta 
SM smíšené obytné - městského typu 
SK smíšené obytné - komerční 
SV smíšené obytné - venkovské 
SR smíšené obytné obytné a- rekreační 
 
PV veřejná prostranství 
 
OV občanské vybavení - veřejná infrastruktura 
OM občanské vybavení - komerční zařízení malá a střední 
OS občanské vybavení - tělovýchova a sportovní zařízení 
OH občanské vybavení - hřbitovy 
 
DS dopravní infrastruktura - silniční 
 
TI technická infrastruktura - inženýrské sítě 
 
VL výroba a skladování - lehký průmysl vč. potravinářství 
VS výroba a skladování smíš. plocha drobné výroby a služeb 
 
ZV veřejná prostranství – veřejná zeleň na veřejných prostranstvích 
ZS zeleň soukromá a vyhrazená 
ZP zeleň - přírodního charakteru 
 
NSP plochy smíšené nezastavěného území - přírodní 
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NSS plochy smíšené nezastavěného území - sportovní 
NP plochy přírodní (přírodní památka) 
 
VVW plochy vodní a vodohospodářské 
NZ plochy zemědělské 
NL plochy lesní 
 
VS plochy specifické (vojenské) 
 

2.3.2 Plochy dle významu  
 

Při zpracování územního plánu Škvorce byly použity následující plochy dle významu, 
znázorněné ve výkrese č. 1.2. Hlavní výkresJsou stanoveny: 
-  stabilizované plochy – plochy, kde se navrhované využití shoduje se stávajícím využitím, 
-  rozvojové (návrhové) plochy – plochy, kde se navrhované využití neshoduje se stávajícím 
využitím, které zahrnují: 

- zastavitelné plochy 
- plochy přestavby 
- plochy změn v krajině s navrženou změnou využití  

 
- plochy územních rezerv 
 
  Plochy jsou značeny v grafické části: 
-  stabilizované plochy – plně, 
-  zastavitelné plochy – dvojšrafovaně (kostkovaně), 
-  plochy v krajině s navrženou změnou využití – dvojšrafovaně (kostkovaně) 
-  plochy územních rezerv – obalovou čarou 
 

3. Urbanistická koncepce 

 

3.1. Základní urbanistická koncepce 
 
Koncepce územního plánu vychází ze zachování Škvorce a Třebohostic jako dvou 

samostatných sídel s dominantním postavením Škvorce, kde rozvoj směřuje spíše k typu 
městského sídla s potřebným občanským vybavením, zatímco Třebohostice jsou navrženy 
jako rozvoj vesnického sídla.  

 
Městys Škvorec plně zachovává historické centrum s návsí – náměstím, které je 

obklopeno obytnou zástavbou. Nová obytná zástavba navazuje na stávající plochy hlavně na 
severní a jižní straně. Mimo obytné plochy jsou navrženy potřebné plochy pro občanskou 
vybavenost včetně sportu sportovních a komerčních plochy. 

 
Je zachováno dominantní postavení zámku, školy a sokolovny, podpořené plochami 

veřejné zeleně.  
 
Rozvoj Třebohostic je založen na rozvoji klidového bydlení vesnického typu 

s doplněním nové veřejné plochy pro občanskou vybavenost a komerční aktivity.  
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Stávající oddělené zastavěné plochy jihovýchodně od Škvorce nejsou dále rozvíjeny. 
V severní části k.ú.k. ú. Škvorec je navržena výrobní plocha u nové rychlostní silniční 
komunikace R I/12 z důvodu zachování co nejlepších podmínek pro bydlení v městysu 
Škvorec. 
 
 Změnou č. 1 ÚP nedošlo k zásadním změnám urbanistické koncepce a uspořádání 
krajiny. Změny č. 1 ÚP nenarušují územní systém ekologické stability ani řešení technické 
infrastruktury. 
 
Změna č. 1/Z1 – P1 – Obnova rybníku Pod školou 
 Bude obnoven rybník Pod školou, v současné době zasypaný, v původním rozsahu a 
na původní parcele. Návrh respektuje průchod koridoru LBK 7 územím, plochy v okolí 
rybníku budou ponechány jako plochy veřejné zeleně mimo parcel č. 39/2 a 39/3 k.ú. 
Škvorec, které jsou vyčleněny jako zeleň soukromá pro potřeby ZŠ. Hlavním účelem je 
zvýšení retenčních schopností krajiny (zadržení přívalových dešťů na Škvoreckém potoce, 
z kterého bude rybník napojen). Dalšími účely jsou zvýšení ekologické stability území a 
úpravou zeleně zvýšení průchodnosti území. Změna je přestavbovým územím, nedochází 
k novému záboru ZPF.  
 
Změna č. 1/Z2 – P2 – Zámecké zahrady 
 Pro využití ploch jsou navrženy u zámku Starý č.p. 1 nové soukromé zahrady, které 
budou doplňovat celkovou urbanistickou koncepci a obnovu nemovité kulturní památky.  
 
Změna č. 1/Z4 – P4 – Změna funkčního využití z výroby a skladování na bydlení BM 10 
 Území je bez zástavby, původní kravín a prasečák byly demolovány. Změnou č. 1 je 
navrženo využití pro obytnou zástavbu – bydlení v rodinných domech jako vhodnější typ 
zástavby a funkčního využití než výroba a skladování (původně VS 1) vzhledem k okolním 
nemovitým památkám a hřbitovu. Z uvedených důvodů byla také zrušena původně navržená 
smíšená obytná a komerční plocha Z4 SK 1.  
 
 Nová zástavba je navržena jako soliterní RD městského a příměstského typu bez 
hospodářského zázemí. Jedná se o přestavbové území, nedojde k novému záboru ZPF.  
 
Změna č. 1/Z6 – Doplnění zastavěného území „U Hradešína“ BV 6 
 Doplňuje se do zastavěného území zástavba „U Hradešína“ – rodinné domy dle 
potvrzení Stavebního úřadu Městského úřadu Úvaly o kolaudaci staveb. Jedná se o uvedení 
územní dokumentace do souladu se skutečným stavem území.   
 
Změna č. 1/Z7 – Obytná plocha Třebohostice BV 7 
 Obytná zástavba rodinnými domy venkovského typu (BV 7) je navržena na 
jihovýchodní straně sídla Třebohostice u komunikace 3/10172. Zástavba je podmíněna 
rozšířením nelesní zeleně a ochranou přírodní památky a evropsky významné lokality Lom na 
Plachtě.  
 
Změna č. 1/Z8 – Ochrana PP a EVL lokality „Lom na Plachtě“ 
 Doplnění přírodní památky a evropsky významné lokality (EVL) „Lom na Plachtě“ o 
pásmo nelesní zeleně č. 560/1 a její propojení s nelesní zelení. Součástí ochrany PP a EVL je 
umožnění migrace živočichů, proto jsou navrženy interaktivní prvky nelesní zeleně směrem 
jižním (podél bývalé polní cesty k navrhovanému biokoridoru LBK 20), směrem východním 



Právní stavÚplné znění po změně č. 1 2 ÚP                                                                                                          16 

(k údolí Škvoreckého potoka) a směrem severním (napojení na stávající zeleň na jihu 
Třebohostic a dále přes plochy NSP ke Škvorci).  
 Změnou č. 1 se rozšiřuje plocha ZCHÚ – zvláště chráněného území (tj. PP a EVL 
Lom na Plachtě) o části pozemků p.č. 449/2 a 897. 
 Zároveň se rozšiřuje ochranné pásmo ZCHÚ o pozemky p.č. 447 a 451/2 a o části 
pozemků p.č. 449/2 a 897.  
 
 Bez provedení výše uvedených úprav nelze povolit zástavbu v lokalitě 1/Z7.  
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Změna č. 1/Z9 – Sportovní a rekreační areál Třebohostice 
 Na základě platného územního rozhodnutí je doplněna na k.ú. Třebohostice občanská 
vybavenost OS – tělovýchova a sport. Příjezd do areálu je po komunikaci 3/10172. Veškeré 
objekty včetně parkoviště a technické objekty na inženýrských sítích musí být na vyhrazeném 
pozemku.  
 
Změna č. 1/Z51 – ZÚR 2012 
 Změnou č. 1 ÚP je na k.ú. Škvorec zanesen koridor přeložky komunikace 1/12 a nové 
křižovatky s komunikací 2/101 ze schválených Zásad územního rozvoje (ZÚR) 
Středočeského kraje 2012 a dle upřesnění trasy koridoru z ÚAP Brandýs nad Labem – Stará 
Boleslav 2012. Přeložka komunikace 1/12 je veřejně prospěšnou stavbou č. D 021 dle ZÚR 
Středočeského kraje.   
 
Změna č. 1/Z52 – ZÚR 2012 
 Změnou č. 1 ÚP je na k.ú. Škvorec a Třebohostice zanesen koridor přeložky 
komunikace 2/101 od komunikace resp. přeložky komunikace 1/12 směrem na obec Zlatá dle 
schválených ZÚR Středočeského kraje 2012 a dle upřesnění trasy koridoru z ÚAP Brandýs 
nad Labem – Stará Boleslav 2012. Z důvodu změny trasy přeložky je ve změně č. 1 ÚP 
zapracovaná také změna přeložky vedení trasy zemního plynu VVTL DN 500. Přeložka 
komunikace 2/101 je veřejně prospěšnou stavbou kraje č. D 064 dle ZÚR Středočeského 
kraje.Jsou navrženy koridory dopravní infrastruktury silniční pro umístění silnic I. a II. třídy.  
 

3.2. Plochy stabilizované  
 

Využití stabilizovaných ploch historického centra, bydlení, výroby, občanské 
vybavenosti veřejné infrastruktury i komerční občanské vybavenosti zůstává stejné. Stávající 
komunikační síť zůstává beze změn, protože po vybudování obchvatu komunikace II/101 na 
severozápadě Škvorce bude dostačující i při plánovaném rozvoji.  

 
Stávající plochy veřejné zeleně a nezastavěných ploch přírodních zůstávají zachovány.  
 
V zastavitelném zastavěném území Škvorce i Třebohostic byly vytipoványse nacházejí 

plochy, které bude možné využít pro jiné účely. Tyto plochy jsou nazvány vymezeny jako 
přestavbové a budou se řídit Podmínkami pro využití ploch s rozdílným způsobem využití. 
Pro stabilizované plochy jsou vzhledem k nutnosti regulovat rekonstrukce, dostavby, zástavbu 
volných parcel atp. stanovené podmínky obdobněvyužití.  

 
 Z

měnou č. 1 ÚP se tyto principy nemění, došlo pouze k drobným úpravám.  
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3.3. Zastavitelné plochy a plochy přestavby 
 

3.3.1. Bydlení 
 

Bydlení na nových plochách je navrženo ve třech okruzíchv plochách: 
 
BH bydlení - v bytových domech 
BI bydlení - v rodinných domech – městské a příměstské 
BV bydlení - v rodinných domech – venkovské 
BM  -  bydlení v rodinných domech městského typu – menší parcely, hustší zástavba, bez 
 hospodářského zázemí atp. 
 
BS  -  bydlení v rodinných domech – řadová a skupinová zástavba – hustá zástavba s malými 
 parcelami, event. společnými plochami zeleně, parkování 
 
BR  -  bydlení v rodinných domech – soliterní rodinné domy s možnostmi pro drobné 
 podnikání 
 
BV  - bydlení v rodinných domech venkovské – větší pozemky umožňující umístění 
 hospodářských staveb pro zemědělství nebo podnikání 
 
 Ve Škvorci jsou umístěny na severní straně plochy rodinných domů BR1Z1a, Z1b, 
BR2Z2, BR3Z3, BR5 Z27a, Z27ba soustředěnější skupinové a řadové zástavby BS1. Na jižní 
straně v návaznosti na stávající zástavbu je navržena hlavně zástavba rodinnými domy 
městského typu BM1, BM2, BM3Z6, BM4Z8, BM5 Z9.1a, Z9.2b, Z9.3c a BM7Z10, event. 
soliterními rodinnými domy BR3Z7. Na východní hranici k.ú.k. ú. je to samostatná enkláva 
rodinných domů BV3Z13 a Z31.  
 
 Změnou č. 1 ÚP byla doplněna nová plocha BM 10 (změna č. 1/Z4 – P2) místo 
původní plochy pro výrobu a skladování VS 1. Zároveň byla zrušena plocha BV 3 a doplňuje 
se do zastavěného území plocha BV 6 (změna 1/Z6 – kolaudovaná zástavba).  
 
 V Třebohosticích jsou umístěny plochy hlavně bydlení v rodinných domech 
venkovského typu BV2Z16, BV3Z17, BV4Z19, BV5Z21, BV6Z18, Z33, Z34 a Z28. Pouze 
výjimečně vzhledem k provedené parcelaci jsou zde umístěny menší plochy pro rodinné 
domky městského typu BM8, BM9. 
 
 Změnou č. 1 ÚP byla doplněna obytná plocha BV 7 na jihovýchodě Třebohostic jako 
podmínečně přípustná (změna č. 1/Z7).  
 
 Přestavbové územíPlocha přestavby P3 ve Škvorci umožňuje přestavbu na bytové 
domy u návsi BM1 v souvislosti s přestavbou zámku a pivovaru na bytové domy. Další 
přestavbová územíplochy přestavby jsou navržena navrženy dle umístění v zástavbě jako 
bydlení v rodinných domech BR2, BR4P8, BR6P9, ale i jako městského typu BM2P10, P19, 
P20 a BM7P23.  
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3.3.2. Rekreace 
  

Plochy staveb pro rodinnou rekreaci Z11, Z12a a Z12b jsou navrženy na jihozápadním 
okraji zástavby Škvorce. Rekreační bydlení je navrženo jen v minimální formě ve dvou 
malých lokalitách RI1, RI2 na jih od Škvorce a na východě Třebohostic jako přestavbové 
území, smíšené s novou obytnou zástavbou SR1.  
 

3.3.3. Občanské vybavení – veřejná infrastruktura 
 

Občanské vybavení má být umístěno v centru obce, a proto je ve Škvorci navrženo 
navržena přestavbové územíplocha přestavby OV1 P2 (školství), plocha přestavby P41 pro 
rozvoj vybavenosti v centru a na okraji zástavby plocha Z35 pro novou hasičskou zbrojnici 
včetně sportoviště a doplnění sportovních ploch OS1.  

 

3.3.4. Občanské vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení 
 
V Třebohosticích je navržena plocha Z29 pro sportovní a rekreační areál. 
 

3.3.5. Občanské vybavení – hřbitovy 
 

Na návsi – náměstí je uvažováno s rozšířením stávajícího obecního úřadu a 
navazujících objektů pro občanskou vybavenost typu veřejné infrastruktury dle potřeby. Ve 
Škvorci je navrženo také rozšíření hřbitova OH1.  Ve Škvorci je stabilizovaná plocha hřbitova 
u kostela Sv. Anny, v Třebohosticích je hřbitov situován mimo zástavbu severně obce. 
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3.3.6. Občanská vybavenost – komerční a smíšená územíPlochy smíšené obytné 
 

Pro Škvorec je typické smíšení bydlení a občanské vybavení komerčního typu, které 
se v čase může hodně měnit. Nové a přestavbové plochy jsou navrženy ve Škvorci SK1 a 
SK2. PodobnáZastavitelné plochy smíšené obytné venkovské jsou navrženy i 
v Třebohosticích SV1Z23A a Z23B. Samostatnou plochu tvoří soukromé sanatorium Topas – 
OM. 

 
 Rekreační bydlení je navrženo jen v minimální formě ve dvou malých plochách 
smíšených obytných rekreačních P12, a Z20 na východě Třebohostic.Změnou č. 1 ÚP byla 
zrušena přestavbová plocha SK 1 (dle ÚP) z důvodu nevhodného sousedství se stávající 
památkově chráněnou zástavbou a OP hřbitova, zůstává nadále jako ZPF - pole.  
 
 Změnou č. 1 ÚP byl doplněn sportovní a rekreační areál na k.ú. Třebohostice OS 1 
(změna č. 1/Z9).  

 

3.3.7. Veřejná prostranství 
 

Stávající plochy veřejných prostranství ve Škvorci jsou dostatečné, v Třehbohosticích 
je v souvislosti s novou smíšenou plochou bydlení a občanské vybavenosti SV1obytnou 
venkovskou vymezena také nová plocha PV1Z26. Pro vedení cest v krajině jsou na základě 
pozemkových úprav vymezeny plochy Z36 a Z37.Pro větší plochy nové obytné zástavby musí 
být také navrženy plochy veřejných prostranství v souladu s vyhláškou č. 269/2009 Sb. - čl. I. 
odst. 2, tj. pro každé 2 ha zastavitelných ploch bydlení musí být vymezena plocha veřejného 
prostranstvío minimální výměře 1000 m2. 
 

3.3.8. Výroba a zemědělstvískladování 
 

Nová Vvýrobní plocha VL Z15 je navržena mimo Škvorec u přeložky silnice I/12; je 
určena pro lehký a potravinářský průmysl, skladování. 

 
Stávající nevyužívané plochy zemědělské stavby na východní straně Škvorce jsou 

navrženy jako přestavbové území VS1 pro drobnou výrobu, služby a zemědělství. 
 
Změnou č. 1 ÚP bylo změněno funkční využití plochy VS 1 (drobná výroba, služby a 

zemědělství) na plochy bydlení v rodinných domech městského typu BM 10. 
 
V Třebohosticích se nadále počítá se zemědělskou výrobou ve stávajících plochách.  
 

3.3.9. Dopravní infrastruktura 
Jsou vymezeny koridory dopravní infrastruktury nadmístního významu – CD2 II/1041 

- Z ÚP VÚC Pražský region byly převzaty dvě důležité stavby, tj. přeložka komunikace 
II/101 mimo zastavěné území Škvorce a CD1 I/12 - obchvat Úval ve formě přeložky silnice 
I/12. 
3.3.9.3.3.10. Mí
stní komunikační síť je vyhovující mimo doplnění krátké komunikace v Třebohosticích 
k veřejnému prostranství. Na nových plochách obytné zástavby musí být navrženy místní 
komunikace v rámci urbanistických studií nebo komplexní dokumentaci k územnímu řízení.  
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3.3.10.3.3.11.  

 Změna č. 1 ÚP přebírá z platných ZÚR Středočeského kraje do ÚP stanovené 
koridory přeložek komunikace 1/12 (změna č. 1/Z51) a komunikace 2/101 (změna č. 1/Z52).  

 

3.3.11.3.3.12. Technická infrastruktura 
 

Nové plochy jsou navrženy pro rozšíření stávající čističky odpadních vod,Je navržena 
plocha Z30 pro rozšíření vodojemu a pro přivaděč pitné vody a splaškové kanalizace ze 
Škvorce do Třebohostic. 

 

3.4. Územní rezervy  
 
Bydlení (plochy smíšené obytné) 
 

Na severovýchodě severozápadě Třebohostic je navržena územní rezerva pro bydlení 
ve formě plochy smíšené výstavby s občanskou vybaveností a drobným podnikánímobytné 
venkovské (SV).  

 
Výroba a skladování 
 

U přeložky silnice I/12 na severu k.ú.k. ú. Škvorec jsou navrženy rezervní plochy pro 
výrobu a skladování (VSVL).   
 
Hromadná rekreace a sport  
 
 V severní části katastrálního území Škvorec jsou navrženy na žádost MěÚ Úvalyje 
vymezena rezervní plochy plocha pro hromadnou rekreaci a sport (RH)-R. 
 
Technická infrastruktura 
 
 Vymezena je územní rezerva pro koridor pro dvojité vedení 400kV Čechy-střed – 
Chodov. 
 
Jsou vymezeny tyto plochy územních rezerv:  
R1 – k prověření využití pro hromadnou rekreaci, podmínkou je prověřit využití této 
lokality v souvislosti s využitím návrhového koridoru pro dopravní infrastrukturu silniční. Po 
realizaci přeložky silnice I. třídy bude možný rozvoj plochy pro rekreaci v návaznosti na 
sousední obec. 
R2 – k prověření využití pro výrobu a skladování, podmínkou je prověřit využití této 
lokality v souvislosti s využitím návrhového koridoru pro dopravní infrastrukturu silniční. Po 
realizaci přeložky silnice I. třídy bude možný rozvoj plochy pro výrobu a skladování 
v návaznosti na silnici I. třídy. 
R3 – k prověření využití pro bydlení, podmínkou je prověřit využití této lokality 
v souvislosti s využitím návrhových ploch smíšených obytných. Po realizaci zástavby v dosud 
vymezených zastavitelných plochách, bude možný rozvoj výstavby pro bydlení v této 
lokalitě, tvořící proluku ve stávající zástavbě. 
R4 – pro vedení technické infrastruktury, dvojité vedení 400kV Čechy-střed – Chodov, 
podmínkou je zapracování tohoto záměru do ZÚR SK. 
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Omezení rezerv  
 
 Z
měnou č. 1 ÚP se upravuje dle ZÚR Středočeského kraje 2012 přeložka komunikace 
1/12 jako koridor šířky cca 300 m (změna č. 1/Z51 – ZÚR 2012). Tím se také omezuje 
rozsah rezervních ploch VS-R a HR-R.  
 

4. KONoncepce Veřejné infrastruktury 

 

4.1. Dopravní infrastruktura 
 

4.1.1. Pozemní komunikace 
 

Novou hlavní komunikací pro řešené území bude přeložka silnice I/12 v kategorii 
S 24,5/80 včetně doprovodných staveb (přemostění Škvoreckého potoka, křižovatka 
s komunikací II/101, odtok dešťových vod). 

 
Komunikace II/101 bude přeložena do nové trasy severovýchodně od Škvorce. Pro 

další pokračování komunikace II/101 do obce Zlatá je vyhrazena rezervní plocha, protože 
z důvodu změny využití ploch na k.ú. Zlatá bude nutno i zde provést přeložku.  

 
 Změnou č. 1 ÚP je navržen koridor přeložky 2/101 v novém koridoru šířky cca 180 m, 

který omezuje v severní části již schválené zastavitelné plochy pro výrobu a skladování – 
potravinářský průmysl (VL). Na západní straně Škvorce je koridor částečně upraven dle již 
schválené zastavitelné plochy obytné zástavby. Součástí stavby přeložky 2/101 musí být 
protihlukové řešení u zastavěných i zastavitelných ploch Škvorce a Třebohostic.  
 
Jsou vymezeny koridory dopravní infrastruktury CD2 II/101 a CD1 I/12. 
Podmínky pro využití koridorů dopravní infrastruktury 
- řešení přeložek a křížení komunikací musí umožnit napojení areálu VL, ČOV, Škvorce a 

Třebohostic z přeložky komunikace II/101  
- součástí podrobnější dokumentace (DUR, DSP) a schválení stavby mohou být opatření 

zajišťující splnění platných hygienických limitů dle vyhodnocení zatížení hlukem a 
imisemi zástavby Škvorce a Třebohostic  

- součástí podrobnější dokumentace a schválení přeložek bude v případě potřeby 
vyhodnocení vlivu na krajinný ráz a lokální ÚSES i VKP 

- pro přeložku komunikace II/101 musí být úprava trasy VVTL DN 500; přeložka vedení 
zemního plynu nesmí zhoršit podmínky pro výstavbu ve schválených zastavitelných 
územích 

- přeložka komunikace II/101 nesmí žádným způsobem negativně ovlivnit schválené 
zastavěné a zastavitelné území Třebohostic a Škvorce ani zhoršit podmínky pro zástavbu  

- součástí přeložek komunikace I/12 a II/101 musí být vyřešení průchodnosti území pro 
nemotorovou dopravu a bezpečná průjezdnost po cyklotrase Dobročovice – Škvorec – 
Hradešín (silnice III/01216) i průchodnost území pro zvěř 

 
V Třebohosticích bude provedena nová místní dvoupruhová komunikace jako příjezd 

z komunikace III/10172 na novou veřejnou plochu Z26.  
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Vnitřní komunikační síť sídel Škvorec a Třebohostice a místní síť cest a komunikací 
III. třídy musí zůstat plně zachována bez omezení (viz výkres 1.3. Koncepce veřejné 
infrastruktury).  

 
Stávající cykloturistická trasa Dobročovice – Škvorec – Hradešín zůstane zachována.  
 
Nastane-li u nové zástavby potřeba provádět opatření k odstranění negativních vlivů 

ze stávajícího silničního provozu na pozemních komunikacích, budou je provádět vlastníci 
nemovitostí svým nákladem. 

 
Nové místní obslužné komunikace jsou součástí jednotlivých ploch, územní plán 

nenavrhuje vnitřní komunikační členění jednotlivých lokalit.  
 

4.1.2. Dráha 
 

V území se nenachází stávající ani plánovaná trasa železnice.  
 

4.1.3. Letecká doprava 
 

V území se nenachází stávající ani plánované stavby pro leteckou dopravuNouzová 
přistávací plocha na severovýchodě k.ú. Škvorec zůstane zachována.  
 

4.1.4.  Ochranná pásma dopravní infrastruktury 

 
 Z koncepce řešení dopravy v území vyplývají tato ochranná pásma: 
 
ochranné pásmo komunikací II. a III. třídy  ohraničení svislými plochami do výšky 50 m 
    ve vzdálenosti 15 m od osy přilehlého pásu 
 
ochranné pásmo komunikace I. třídy
 ohraničení svislými plochami do výšky 50 m ve vzdálenosti 50 m od osy přilehlého 
jízdního pásu 
 

4.2. Technická infrastruktura 

 

4.2.1. Vodní hospodářství 
 
Zásady uspořádání technického vybavení: jsou vyznačeny ve výkrese 1.3. Koncepce 

technické infrastruktury.  
 

4.2.1.1. Vodní toky a vodní nádrže 
 
Bude postupně provedena revitalizace potoků Škvoreckého a Dobročovického za 

účelem zlepšení odtokových poměrů a dosadby zeleně dle ÚSES.  
 
Všechny stávající nádrže zůstanou zachovány a budou udržovány. 
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V území je třeba respektovat záplavové území Q100 Škvoreckého potoka.  
 

 Změnou č. 1 ÚP se nově doplňuje obnova rybníku Pod školou jako opatření zvýšení 
retenčních schopností krajiny a zachycení přívalových dešťů ze Škvoreckého potoka. 
 
 Zároveň se určuje volná plocha – manipulační pásmo šířky 6 m podél vodních toků a 
nádrží.  
 

4.2.1.2. Zásobování pitnou vodou 
 
Stávající systém skupinového vodovodu zůstane zachován. Bude doplněn vodojem ve 

Škvorci o kapacitu 250 m3. Zároveň musí být posílena čerpací stanice. 
 
Nově bude proveden přivaděč pitné vody do Třebohostic a místní síť.  
 
Navrhovaná nová zástavba musí být napojena na nové vodovodní řady přes stávající 

síť. Nové řady musí být zaokruhovány.  

4.2.1.3. Dešťová kanalizace 
 

Dešťové vody z vozovek a veřejných ploch mohou být svedeny do vodotečí nebo 
vodních nádrží žlaby nebo příkopy event. dešťovou kanalizací. Stávající žlaby a příkopy musí 
být opraveny a vyčištěny pro zlepšení odtokových poměrů.  

 
Dešťové vody z nových staveb a rodinných domů musí být zasakovány na vlastním 

pozemku.  
 
 Změnou č. 1 ÚP se doplňuje Oodvodnění velkých ploch a areálů, které nesmí 
negativně ovlivnit průtoky vodních toků. U jednotlivých areálů ploch VL, VS, a OS budou 
v případě nutnosti realizovány retenční nádrže s regulovanými odtoky dešťových vod, 
kontaminované vody musí být vhodně předčištěny.  
 

4.2.1.4. Splašková kanalizace a čištění odpadních vod 
 

Stávající síť tlakové splaškové kanalizace bude dostavěna pro celý městys a Škvorec 
včetně napojení nových zastavitelných ploch.  

 
V Třebohosticích bude vybudována nová tlaková splašková kanalizace a přivaděč 

v koridoru CT1 o šířce 5m na ČOV Škvorec s potřebnými přečerpávacími stanicemi. 
 
Pro cílový stav dle ÚP bude ČOV intenzifikována nebo bude rozšířena o nový blok. 

Pro rozšíření je rezervována plocha jako veřejně prospěšná stavba. 
 
Veškerá nová zástavba musí být povinně napojena na splaškovou kanalizaci obce.  
 

Ochranná pásma 
 
ochranné pásmo vodovodního řadu do DN 500 v krajině   2 m od osy 
ochranné pásmo vodojemu   20 m od hrany násypu 
ochranné pásmo kanalizačního řadu do DN 500 v krajině   2 m od osy 
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4.2.2. Energetika a spoje 
 
 Zásady uspořádání technického vybavení: jsou vyznačeny ve výkrese 1.3. Koncepce 
technické infrastruktury.  
 

4.2.2.1. Vytápění 
 

U lokalit nové zástavby bude vytápění, vaření a ohřev TUV řešen využitím zemního 
plynu nebo elektrické energie. U objektů k bydlení i nebytových objektů je možné využití 
biomasy (dřevního odpadu a štěpek) nebo netradičních zdrojů energie (tepelná čerpadla, 
solární energie). Ve stávající zástavbě budou omezována tuhá paliva, zejména hnědě uhlí, u 
nové zástavby nebudou povolovány neekologické zdroje tepla.  

 

4.2.2.2. Zásobování zemním plynem 
 
V severní části k.ú.k. ú. Škvorec prochází nadřazená vysokotlaká trasa zemního plynu 

VVTL DN 500, která bude plně zachována. Z důvodu křížení s komunikací II/101 severně od 
Škvorce bude provedena přeložka trasy VVTL tak, aby křížila komunikaci pod úhlem 90° 
v koridoru CT2 o šířce min. 40 m.  

 
 Z

měnou č. 1 ÚP je upravena přeložka trasy zemního plynu VVTL DN 500 podle nově 
určeného koridoru přeložky komunikace 2/101 (změna č. 1/Z52 – ZÚR 2012).   

 
Navrhovaná nová zástavba bude zásobována zemním plynem z STL vedení z Úval. Ve 
stávající zástavbě bude doplněn rozvod zemního plynu dle potřeby. Je navržen koridor 
CT3 o šířce 5 m pro vedení STL plynovodu ze Škvorce do Přišimas. 
  

4.2.2.3. Zásobování elektrickou energií 
 
Územím  prochází  nadřazená  síť  rozvodu  el.  energie  velmi  vysokého   napětí 

VVN 400 kV a trasy vysokého napětí VN 22 kV, které zároveň zásobují obě sídla 
Třebohostice a Škvorec. Tyto trasy jsou v ÚP plně zachovány včetně ochranných pásem.  

 
Nově jeJe navržena zásobovací trasa VN 22 kV – TI 20v koridoru CT45 o šířce 30 m 

od Škvorce do Třebohostic včetně nové trafostanice pro novou navrženou obytnou zástavbu 
v Třebohosticích (BV – 7Z28).  

V lokalitách navržených pro zástavbu je navržena kabelizace vzdušného vedení VN 
v koridoru CT4 o šířce 2 m. 

Zásobování   nových   území   zastavitelných ploch bude   prováděno  přípojkami  ze  
sítě  do  trafostanic 22 kV/400 V. Trasy všech vedení budou v zastavitelném území vedené 
kabelem v zemi. Typ trafostanice bude určen v dalším stupni projektové dokumentace tak, 
aby svou velikostí a ochranným pásmem zbytečně neomezovaly okolní plochy a pozemky.  

 
Pro nově zastavitelná území a přestavbová území budou místa trafostanic určená 

urbanistickou studií nebo územní dokumentací, protože není možné na úrovni ÚP přesně 
stanovit umístění a velikost trafostanice vzhledem k probíhající výstavbě v mnoha lokalitách. 
Trasy kabelů budou vedeny v prostoru veřejných komunikací v zemi. Trafostanice jsou vždy 
součástí ploch investora nebo majitele pozemků.  
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4.2.2.4. Spoje 
 
 Místní síť bude vedená v trasách kabelově v zemi z místní sítě nebo bezdrátově. 
V zastavitelných územích budou v rámci urbanistických studií nebo dokumentací 
k územnímu řízení určeny body napojení a potřebná tTechnická zařízení, která jsou vždy 
součástí pozemků investora nebo majitele pozemků. Územím prochází trasa 
telekomunikačního vedení (dálkový sdělovací kabel) AČR, které musí být plně respektováno.  
 
Ochranná pásma energetických rozvodů 
 
ochranné pásmo VVN 400 kV   12 (15) m od krajního vodiče 
ochranné pásmo VN 22 kV     7 (10) m od krajního vodiče 
ochranné pásmo vedení NN 1 kV     1 m od osy 
ochranné pásmo trafostanic   20 m nebo 2 m dle typu 
ochranné pásmo vysokotlakého plynu VVTL DN 500 150 m od osy 
bezpečnostní pásmo VVTL DN 500 
 (kategorie B se součinitelem zesílení 1,2) 105 m od osy 
ochranné pásmo plynovodu STL     1 m od osy 
ochranné pásmo sdělovacích kabelů     1 m od osy 
 

4.2.3. Nakládání s odpady 
 
Komunální a velkoobjemový odpad z řešeného území bude i nadále odvážet smluvně 

sjednaná firma na zabezpečenou skládku mimo řešené území. V obcích probíhá sběr tříděných 
a nebezpečných odpadů (plasty, papír, bílé a barevné sklo), zároveň probíhá i vyhlašovaný 
odvoz nebezpečných a velkoobjemových odpadů. 

 
Obec vybuduje sběrný dvůr pro nebezpečný, tříděný a velkoobjemový odpad na ploše 

VS1 (přestavbová plocha bývalého zemědělského provozu). 
 
 Z

měnou č. 1 ÚP se mění umístění nového sběrného dvora z plochy VS 1, která je změněna na 
funkční využití pro bydlení (změna č. 1/Z4 – P4). Sběrný dvůr se nově umísťuje na plochu 
T/1, tj. kena stávající ploše TI u ČOV.   

 
Skládka TI5 bude jako středně ekologická zátěž krajiny prozkoumána a bude navržená 

případná sanace. Do té doby nesmí být jakkoliv využívána.  
 

4.3. Občanské vybavení charakteru veřejné infrastruktury 
 
Umístění občanské výstavby charakteru veřejné infrastruktury jsou vyznačeny na 

výkrese 1.2. Hlavní výkres. Jsou vyznačeny tyto plochy: 
 

OV1  Škvorec, zastavěné přestavbové území - školství 
PV1  Třebohostice, nové veřejné prostranství v nové zástavbě SV1Je vymezeno výše 
v kapitole Občanské vybavení – veřejná infrastruktura. 
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5. KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY 

 

5.1. Základní uspořádání krajiny  
 
Krajina k. ú. Škvorce a k. ú. Třebohostic u Škvorce je intenzivně zemědělsky 

využívána. Výjimkou jsou lesní porosty, břehové porosty potoků smíšené s loukami a 
menšími plochami lesů podél Dobročovického potoka a Škvoreckého potoka s pravostranným 
bezejmenným přítokem. Na ně navazují další přírodě blízképřírodní plochy, které je nutné 
kompletně zachovat vzhledem k nízkému stupni ekologické stability území.  

 
ÚP zásadně stabilizuje všechny prvky a významné krajinné prvky (VKP) ze zákona 

(lesy, vodní plochy, vodní toky a jejich nivy)nebo vymezené a místní územní systém 
ekologické stability (ÚSES). Samozřejmě vymezuje chráněnou přírodní památku Lom na 
Plachtě včetně ochranného pásma, respektuje a vymezuje ochranné pásmovedení 
nadregionálního biokoridoru RK-66 a vymezení nadregionálního biocentra RBC 966 
Bezchleby (k. ú. Třebohostice u Škvorce).  

 
Navazující přírodní plochy smíšené nezastavitelné jsou definovány jako NSP – 

přírodní event. NSS – se sportovně-rekreační funkcísportovními plochami.  
 
Zemědělské plochy zůstávají zachovány. Specifické plochy vojenského prostoru 

v lesích na k.ú. Třebohostice zůstávají zachovány.  
 
Uvedený systém je znázorněn na výkrese č. 1.2. Hlavní výkres.  
 

5.2. Územní systém ekologické stability 

 

5.2.1. Nadmístní územní systém ekologické stabilityNadřazené systémy SES  
 

  RBC 966 Bezchleby – které je biocentrem vloženým v K66, je tak v podstatě 
jeho součástí 

Do řešeného území zasahuje ochranné pásmo nadregionálního biokoridoru K66 „Voděradské 
bučiny – Vidrholec“. Osa mezofilní hájová prochází Babickým lesem směrem k Březí a dále 
podél vodního toku Výmola k Úvalům. V trase RK-66 je vloženo regionální biocentrum RBC 
966 „Bezchleby“, je vymezeno ve dvou katastrech a to v k.ú. Třebohostice a v k.ú. Březí. 

  
 V řešeném území je biocentrum vymezeno na ploše 80 ha, částečně zahrnuje vojenský 
prostor. Jedná se převážně o smrkový a borový les mezi obcemi Březí, Babice a Třebohostice. 
Výrazný je žulový reliéf se solitérními balvany, kamennými rozpady a spletitými lesními 
cestami, zejména v údolích vodotečí mimo vojenský prostor.  
 

5.2.2. Místní územní systém ekologické stability 
 

Místní systém se skládá z místních biokoridorů a biocenter se zahrnutím většiny 
významných krajinných prvků. Vymezení prvků viz kapitola 7.1.2. – Veřejně prospěšná 
opatření. 

 
Přehled prvků ÚSES, včetně navržených opaření: 
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LBK 5  Lokální biokoridor 
Luční a lužní porosty podél Dobročovického potoka, místy lemované lesními porosty. 

Návrh opatření: 
Udržovat přírodě blízké prosty extenzivně obhospodařovaných luk, doplňovat 
břehové porosty, nedopustit nitrifikaci v důsledku nadměrného hnojení okolních 
pozemků. 

 
LBK 7a Lokální biokoridor 
Soustava lužních, lučních a lesních porostů podél Škvoreckého potoka včetně vodních ploch a 
prameniště potoka. 

Návrh opatření: 
Udržovat přirozenou skladbu lesních porostů, extenzivně obhospodařovaných 
luk, v jižní části regulovat rekreační výstavbu.  

 
LBK 7b Lokální biokoridor  

Návrh opatření: 
Udržovat přirozenou skladbu lesních porostů, extenzivně obhospodařovaných 
luk, v jižní části regulovat rekreační výstavbu.  

 
LBK 7c Lokální biokoridor 

Návrh opatření:  
Ve Škvorci dokončit sukcesní přeměnu okolních porostů bývalého rybníka 
z ovocných sadů k přirozené skladbě.  
 

LBK 7d Lokální biokoridor  
Návrh opatření: 
Podporovat přirozenou skladbu lesních porostů, extenzivně obhospodařovaných 
luk. 
Ve Škvorci dokončit sukcesní přeměnu okolních porostů bývalého rybníka 
z ovocných sadů k přirozené skladbě. Obnovení rybníka již zřejmě není možné, 
protože byl zcela zasypán.  
 

LBC 15 Lokální biocentrum 
Součást lesního porostu v LBK 7, složení blízké přirozené skladbě.  

Návrh opatření: 
Dodržovat zásady hospodaření v lesním porostu dle LHP.  
 

LBC 18 Lokální biocentrum 
Území místně meandrujícího Škvoreckého potoka severně od Škvorce s břehovými a 
doprovodnými lučními porosty.  

Návrh opatření: 
Zamezit intenzifikaci využívání travních a bylinných porostů, podpořit stranovou 
vegetaci směrem k přirozené druhové skladbě, zachovat přirozený charakter 
vodního toku. 
Poznámka: Znovunavržené místo původní lokality, kde probíhá bytová 
výstavby.  

 
LBC 19 Lokální biocentrum 
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Lesní biocentrum včetně břehových porostů Dobročovického potoka, vložené mezi LBK 5 a 
LBK 20. 

Návrh opatření: 
Zahrnout do LHP, dodržovat zásady lesního hospodaření.  

 
LBK 20 Lokální biokoridor 
Navržený biokoridor zčásti lesního typu je vymezen i na orné půdě jako spojující biokoridor 
mezi údolím Dobročovického a Škvoreckého potoka.  

Návrh opatření: 
Na lesní půdě zahrnout do LHP, na orné půdě realizovat chybějící části (dle PSZ 
KPÚ)nově upravit.  
 

LBK 22 Lokální biokoridor 
Návrh opatření: 
Podporovat přirozenou druhovou skladbu břehových porostů, omezovat 
nitrifikaci splachem z okolních polí. 
 

LBC 41 Lokální biocentrum 
Lesní biocentrum ve vlhkém údolním stanovišti.  

Návrh opatření: 
Zahrnout do LHP.  

 
LBC 35 Lokální biocentrum 
Navržené biocentrum na ZPF jako reprezentativní BC pro STG, které se nevyskytují 
v údolních polohách. Příčná spojnice lokálních biokoridorů LBK 7 a LBK 5.  

Návrh opatření: 
Založit porosty podle geobiocenologické typizace.  
 

 
LBC 36 Lokální biocentrum 
Plochy lučních, sadových, lesních a lužních porostů podél Škvoreckého potoka včetně plochy 
vodní nádrže a přilehlých ploch.  

Návrh opatření: 
Zamezit intenzifikaci lučních porostů a sadů, udržovat přirozenou skladbu 
lesních a lužních porostů, zachovat přirozený charakter vodního toku, regulovat 
rekreační zástavbu na jihovýchodní straně území. 
 
Poznámka: 
Znovunavržená lokalita místo původního zastavěného biocentra (původně 
severně na Škvoreckém potoce od této lokality).  

 
LBK 36a Lokální biokoridor 

Navržený biokoridor na ZPF, částečně využívá stávajících interakčních prvků 
(meze). Příčné spojení mezi biokoridory Výmoly, Dobročovického a 
Škvoreckého potoka. 
Návrh opatření: 
Založit porosty podle geobiocenologické typizace.  
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LBK 36b Lokální biokoridor 
Návrh opatření: 
Založit porosty podle geobiocenologické typizace. 
 

5.3. Plochy stabilizovanénezastavěného území 
 

5.3.1. Vodní a vodohospodářské plochy (VVW) 
 

Zahrnuje stávající vodní plochy a toky v krajině. 
 
 Nově je navržena obnova rybníka Pod školou jako změna č. 1/Z1 – P1.  

5.3.2. Zemědělské plochy (NZ) 
 

Zahrnuje zemědělský půdní fond, převážně ornou půdu, méně pak trvalé travní 
porosty, zahrady a sady mimo zastavěné území a zastavitelné plochy a mimo plochy zařazené 
do přírodních ploch (NP) a smíšených ploch nezastavěného území přírodní (NSP) a sportovní 
(NSS).  

 

5.3.3. Lesní plochy (NL) 
 
Zahrnují plochy pozemků určených k plnění funkcí lesa, kromě ploch zařazených do 

přírodních ploch (NP) a ploch smíšených nezastavitelného nezastavěného území přírodních 
(NSP) nebo sportovních (NSS). Určeny rovněž pro průchod biokoridorů.  
 

5.3.4. Přírodní plochy (NP) 
 

 Vymezené za účelem zajištění podmínek pro ochranu přírody a krajiny jako plochy s 
prioritní biologickou funkcí, zahrnují zvláště chráněná území, evropsky významné 
lokalityMezi plochy přírodní byla zařazena plocha přírodní památky Lom na Plachtě, která je 
zároveň plochou Natura 2000 a plochy biocenter. Navrženy jsou plochy změn v krajině K7 a 
K8 pro založení biocenter (LBC 36 a LBC 35). 

Proto bylo zpracováno Vyhodnocení vlivu ÚP na evropský významnou lokalitu Natura 
2000 – Lom na Plachtě a výsledky jsou promítnuty do podmínek využití území.  

 
 Změnou č. 1 ÚP byla rozšířena plocha NP o pozemky k.ú. Třebohostice p.č. 449/2 a 

897 (změna č. 1/Z8). Zároveň byly doplněny okolní ochranné plochy nelesní zelení a 
rozšířeno ochranné pásmo ZCHÚ.   

 

5.3.5. Smíšené plochy nezastavěného území přírodní (NSP) a sportovní (NSS) 
 

 Zahrnují plochy krajinné zeleně neprodukčního stromového či keřového charakteru, 
většinou dřevinnou vegetaci, ale zahrnují i menší fragmenty zemědělské půdy (nejčastěji 
trvalé travní porosty) či pozemků lesních, mohou zahrnovat i méně významné plochy vodní. 
Plochy NSP – přírodní akcentují funkci přírodní, jsou součástí biokoridorů a interakčních 
prvků. Plochy NSS – sportovní mají doplňkovou funkci sportovně rekreační, umožňují 
významnější využíváníkteré nejsou zahrnuty v přírodních plochách (NP) nebo lesních 
plochách (NL). Jedná se např. o ladem ponechané plochy bývalých luk a sadů, dále mokřiny, 
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doprovodná zeleň potoků, porosty podél komunikací, meze a remízky, náletová zeleň na 
ostatních plochách. Jsou určeny také pro realizaci prvků ÚSES nebo plochy se zelení okolo 
sportovišť. Nově byly doplněny i plochy NPS v návaznosti na přírodní památku Lom na 
Plachtě.  
Navrženy jsou plochy změn v krajině K1, K2, K3,  
 Změnou č. 1 ÚP byly doplněny ochranné prvky EVL a PP Lomu na Plachtě jako 
interaktivní prvkyplochy nelesní zeleně, navazující na PP Lom na Plachtě K4, K5 a K6 k 
realizaci lokálního biokoridoru LBK 20. NSS – plocha změny v krajině K14 pro realizaci 
obnovy sadu Višňovka a doplnění sportovně - rekreačního využití. NSP 10, NSP 11 a NSP 
12. Byly upřesněny podmínky pro využití těchto ploch.   
 

5.4. Ochrana před povodněmi  
 
 V řešeném území se nachází pouze zátopové území Q100 Škvoreckého potoka na 
severní hranici k.ú.k. ú. Škvorec mimo zastavěné a zastavitelné území ÚP. Řešení přechodu 
této plochy zřejmě jako průchodu regionálního biokoridoru LBC LBK 7d Škvorecký potok 
musí být upřesněno v řešení přeložky silnice I/12. 
 

5.5. Vymezení ploch pro dobývání nerostů a hornin 
 
 V území se nenachází žádná evidovaná nebo provozovaná ložiska dobývání nerostů a 
hornin. Na území nezasahují ani žádná ochranná pásma evidovaných ložisek nebo dobývacích 
prostorů. V území se nenachází bývalé důlní prostory nebo sesuvná území.  
 

5.6. Protierozní opatření 
 
 V území nebyly provedeny protierozní opatření ani nejsou navrhovány. Jejich 
realizace je však možná v rámci většiny typů ploch nezastavěného území. Plochy v krajině 
s navrženou změnou využití 
 

NSS  Plochy smíšené nezastavitelného území – sportovní pro rekreační chov koní  
  (západní okraj Škvorce a Třebohostic – navazující plochy v krajině) na plochách 
  ZPF. 

5.7.  

NSP  Plochy smíšené nezastavitelného území – přírodní navazující na přírodní  
  památku Lom na Plachtě jižně a východně od Třebohostic na plochách ZPF 

5.8.  

LBC 35 a LBK 36 Plochy místního ÚSES na k.ú. Škvorec – západ na plochách ZPF. 

5.9.  

LBK 20 Plochy místního ÚSES na k.ú. Škvorec a k.ú. Třebohostice na plochách ZPF. 

5.10.  

5.11. Prostupnost krajiny a rekreační využívání 
 
 Prostupnost krajiny pro pěší a cyklisty je dobrá, protože v území je dostatečné 
množství komunikací III. třídy a polních cest. Všechny musí být zachovány. 
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 Územím prochází cykloturistická stezka Dobročovice – Škvorec – Hradešín, která 
zůstává zachována. 
 
 Individuální rekreační objekty v údolí Dobročovického a Škvoreckého potoka, u 
Třebohostického lesa a jižně od Škvorce jsou v plném rozsahu zachovány. Nové plochy Z11, 
Z12a a Z12b jsou určeny jižně od Škvorce v návaznosti na stávající zástavbu RI1, RI2. 
 
 Pro sportovní a rekreační využití jsou mimo stávající plochy navrženy ve Škvorci 
plochy OS v návaznosti na stávající areál u Sokolovny. Pro rekreační a sportovní účely jsou 
také vymezeny na východní západní straně Škvorce i Třebohostic vymezeny plochy NSS 
(např. rekreační jízda na koních, jejich chov).  
 Z
měnou č. 1 ÚP byly určeny plochy pro sport a rekreaci jako areál jihovýchodně od 
Třebohostic (změna č. 1/Z9).  
 

6. PODMÍNKY PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ  
 

6.1. Společná ustanovení 
 

V území řešením územním plánem Škvorec a Třebohostice je možno umisťovat stavby 
a zařízení, povolovat jejich změny, změny jejich využívání a rozhodovat o změnách ve využití 
území ve smyslu stavebního zákona jen v souladu s následujícími ustanoveními.  

Území je členěno na plochy s rozdílným způsobem využití, které jsou vyznačené ve 
výkrese č. 1.2. Hlavní výkres – urbanistická koncepce a koncepce uspořádání krajiny 
v měřítku 1 : 5 000. Označení ploch zkratkami v textu dokumentace územního plánu 
odpovídá značení ve výkrese. 

 
Pro každý druh plochy s rozdílným způsobem využití je stanoveny stanoveno hlavní, 

přípustné, nepřípustné, případně podmínečněpodmíněně přípustné a nepřípustné využití a 
pravidla pro uspořádání území.  

 
Vymezenému využití ploch musí odpovídat účel umísťovaných a povolovaných 

staveb, příp. jejich změn. Změny v území, které vymezené škále přípustných nebo podmíněně 
přípustných využití neodpovídají, jsou nežádoucí. Stávající objekty, které vymezenému 
využití neodpovídají, jsou ponechány na dožití, rozvoj se nepřipouští, je možné při současném 
využití provádět pouze udržovací práce. Nové stavby, které vymezenému využití 
neodpovídají, jsou nepřípustné.  

 
Podmínky pro využití ploch Změny č. 1 ÚP platí stejné jako pro stávající druhy ploch: 
 

1/Z1 – P1 – Obnova rybníku Pod školou a přilehlé plochy zeleně: 
   plochy VV – plochy vodní a vodohospodářské 
   plochy ZV – zeleň na veřejných prostranstvích 
 
1/Z2 – P2 – Zámecké zahrady (ZS 1):  
   plochy ZS – zeleň soukromá a vybrazená 
 
1/Z4 – P4 – Změna funkčního využití z výroby a skladování na bydlení (BM 10): 
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   plochy BM  
 
1/Z6  – Doplnění zastavěného území „u Hradešína“: 
  plochy BV – bydlení v domech rodinných  
 
1/Z7  – Obytná plocha BV 7 - Třebohostice: 
  plochy BV – bydlení v rodinných domech – venkovského typu 
1/Z8  – Ochrana PP a EVL „Lom na Plachtě“: 
  plochy NP – plochy přírodní památky 
  plochy NSP – plochy smíšené nezastavěného území - přírodní 
 
1/Z9  – Sportovní a rekreační areál Třebohostice – OS 1: 
  plochy OS – občanská vybavenost – tělovýchova a sport 
 
1/Z51 – ZÚR 2012 – Přeložka komunikace 1/12: 
  plochy Ti – technická a dopravní infrastruktura 
 
1/Z52 – ZÚR 2012 – Přeložka komunikace 2/101: 
  plochy Ti – technická a dopravní infrastruktura 

 
Všechny nové stavby musí být povinně napojeny na vybudovanou technickou 

infrastrukturu nebo se povinně na ni napojí po její dostavbě.  
 
 Podmínka pro všechny plochy s rozdílným využitím: v případě dotčení pozemků 
s melioračním nebo zavlažovacím zařízením bude zachována jejich funkčnost a realizace 
zástavby bude projednána s jejich správci, provozovateli nebo vlastníky. Nesmí dojít 
k narušení systému v nedotčených pozemcích. 
 
Obecná ustanovení pro ochranu zdravých životních podmínek: 

• Nově vymezené chráněné prostory definované platnými právními předpisy na úseku 
ochrany veřejného zdraví, resp. ochrany zdraví před nepříznivými účinky hluku a 
vibrací, respektive stavby je obsahující (např. bytové a rodinné domy, školská či  
předškolní vzdělávací, zdravotní a sociální zařízení), lze umístit pouze do lokality, v 
níž celková hluková zátěž nepřekračuje hodnoty stanovených hygienických limitů 
hluku pro tyto prostory; musí být zohledněna i zátěž z povolených, doposud však 
nerealizovaných záměrů, zástavbu do ploch přiléhajících k silnicím lze umístit pouze 
pokud nebudou vznášeny nároky na omezování provozu nebo stavební úpravy na 
přilehlých silnicích.  

• Při umisťování nových záměrů, u kterých lze důvodně předpokládat, že budou po 
uvedení do provozu zdrojem hluku nebo vibrací, zejména z provozu na pozemních 
komunikacích (např. dopravní stavby, plochy výroby atd.) musí být respektovány 
stávající i nově navrhované, resp. v územně plánovací dokumentaci vymezené 
chráněné prostory před nepříznivými účinky hluku a vibrací, musí být zohledněna i 
zátěž z povolených, doposud však nerealizovaných, záměrů. Nepřípustná je obsluha a 
zásobování ploch výroby kapacitní nákladní dopravou z ulic s převažujícím využitím 
obsluhy pro bydlení, 
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• Na plochách pro výrobu, komerční aktivity a na plochách funkčně obdobných lze 
umístit chráněné prostory pouze v souladu se stanovenými hygienickými limity, musí 
být zohledněna i zátěž z povolených, doposud však nerealizovaných, záměrů, 

• U vybraných ploch (např. občanského vybavení, případně u ploch dalších, funkčně 
obdobných bez možnosti pronájmu) je podmíněně přípustné v omezeném rozsahu 
doplňkové bydlení (byt správce, majitele, ostrahy apod.), pokud v chráněných 
vnitřních prostorech staveb nebudou překračovány hygienické limity hluku; 
hygienické limity hluku pro chráněný venkovní prostor a chráněný venkovní prostor 
stavby se na takovou stavbu nevztahují, 

• U ploch primárně určených k umístění chráněných prostor je podmíněně přípustné 
využití pro stavby, zařízení a činnosti, které mohou být zdrojem hluku a vibrací 
(občanské vybavení komerčního charakteru, drobná výroba apod.), s tím, že bude 
prokázáno, že v chráněných prostorech staveb nebudou překračovány hygienické 
limity hluku, nepřípustné je využití pro všechny druhy staveb, zařízení a činností, 
jejichž negativní účinky na životní prostředí a veřejné zdraví překračují nad 
přípustnou mez limity stanovené v souvisejících právních předpisech nebo takové 
důsledky vyvolávají druhotně. 

 
Definice použitých pojmů: 

• Podlaží – jedna úroveň budovy v dané výšce nad či pod zem. Počet podlaží je jedním 
ze základních údajů o budově a je roven počtu podlah, které dům má, bez ohledu na 
to, zda tato podlaží jsou v podzemí nebo v přízemí anebo u poschoďového domu nad 
přízemím. Pro stanovení výšky zástavby, uvedené v územním plánu, se nadzemním 
podlažím (zkráceně NP) rozumí podlaží, které není podzemním. 

• Podkroví – využitým podkrovím se rozumí využitelný prostor půdy s nadezdívkou v 
místě obvodové stěny na vnějším líci výšky 0–1 m. 

 

6.2. Ustanovení pro jednotlivé druhy plochy s rozdílným využitím 
 

6.2.1. Bydlení v bytových domech 
 BH 
 
Hlavní využití: 
- bydlení v bytových domech 
- místní komunikace, pěší cesty 
- veřejná prostranství se zelení a mobiliářem 
- dětská hřiště 
 
Přípustné využití území, činnosti a stavby: 
- místní komunikace, pěší cesty 
- veřejná prostranství se zelení a mobiliářem 
- dětská hřiště 
- zařízení sportovní, relaxační a rehabilitační 
- maloobchod 
- administrativa 
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- zařízení péče o dítě 
- zdravotnická a sociální zařízení 
- kulturní zařízení 
- odstavná a parkovací stání 
- sítě a zařízení technické infrastruktury 
 
Podmínečně Podmíněně přípustné využití území, činnosti a stavby: 
- ubytovací zařízení s kapacitou do 45 lůžek 
- stravovací zařízení v parteru objektů 
- servisy a služby, ostatní podnikatelské aktivity v parteru objektů 
 
Podmínky: Tyto činnosti nesmí snižovat kvalitu prostředí a pohodu bydlení žádným 
 způsobem (ani dopravním zatížením)., nesmí mít negativní účinky na životní 
 prostředí dané limity dle § 13 vyhlášky č. 137/1998 SbV rámci následného 
řízení (pro účely územního rozhodnutí) musí být prokázáno dodržení obecných ustanovení 
pro ochranu zdravých životních podmínek, viz výše. 
 
Nepřípustné využití území, činnosti a stavby: 
- jiné než hlavní, přípustné a podmínečněpodmíněně přípustné využití území, činnosti a 

stavby 
 
Pravidla pro uspořádání území: 
- max. plocha zastavění v rozsahu stávajících staveb 
- výška zástavby musí být zachována, objekty nesmí být navyšovány, mohou být využity 

podkrovní prostory 
 

6.2.2. Bydlení v rodinných domech – městské a příměstské BMBI 
 
Hlavní využití: 
- bydlení v rodinných domech 
- zeleň soukromá - zahrady 
- místní komunikace, pěší cesty 
Přípustné využití území, činnosti a stavby: 
- zeleň soukromá - zahrady 
- místní komunikace, pěší cesty 
- bydlení v rodinných řadových a skupinových domech, event. dvojdomech – jen v k. ú. 

Škvorec event. dvojdomech 
- administrativní nebo komerční prostory v rámci rodinného domu (zkráceně RD) 
- stravovací zařízení – jen k.ú. Škvorec 
- zařízení péče o dítě v rozsahu 1 RD 
- sportovní a relaxační zařízení – jen k.ú. Škvorec 
- veřejná prostranství se zelení a mobiliářem 
- sítě a zařízení technické infrastruktury 
- cykloturistické trasy 
- dětské hřiště 
- odstavná a parkovací stání 
 
PodmínečněPodmíněně přípustné využití území, činnosti a stavby: 
- zdravotnická zařízení, sportovní, relaxační a rehabilitační zařízení nebo služby v rámci 

RD 
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- ubytovací zařízení s kapacitou do 25 lůžek ve formě pensionu – jen k.ú. Škvorec 
- samostatné objekty komerční občanské vybavenosti nebo podnikatelské činnosti 

nepřesahující velikost rodinného domu nebo dvojdomu (včetně služeb, servisů) – jen k.ú. 
Škvorec 

 
Podmínky: Tyto činnosti nesmí snižovat kvalitu prostředí a pohodu bydlení žádným  
 způsobem (ani dopravním zatížením), nesmí mít negativní účinky na životní 
 prostředí dané limity dle § 13 vyhlášky č. 137/1998 Sb. V rámci následného 
řízení (pro účely územního rozhodnutí) musí být prokázáno dodržení obecných ustanovení 
pro ochranu zdravých životních podmínek, viz výše. 
 
Nepřípustné využití území, činnosti a stavby: 
- jiné než hlavní, přípustné a podmínečněpodmíněně přípustné využití území, činnosti a 

stavby 
 
Pravidla pro uspořádání území: 
nová výstavba: 

- min. výměra parcely 800 m2 u soliterní zástavby, 400 m2 u řadové a skupinové 
zástavby 

- max. plocha zastavění – 30 % u soliterní zástavby, 40 % u řadové a skupinové 
zástavby 

- max. výška zástavby - 2 nadzemní podlaží nebo 1 nadzemní podlaží a využité 
podkroví mimo ploch navazujících na plochy stabilizované zástavby směrem do 
veřejného prostranství, kde musí být zachována stávající výška hřebene a objektu 

- minimální šířka veřejných prostranství pro umístění komunikací 8,5 m, doporučuje se 
zklidněný režim třída D - obytná zóna 

- řadová nebo skupinová zástavba může tvořit maxt. 30 % plochy území mimo plochu BM8 
a BM9, kde není přípustná 

- parcely sousedící s nezastavěným územím smí být využity pouze pro soliterní zástavbu 
RD s výškou 1 nadzemní podlaží a využité podkroví 

- pokud dojde k dělení stávajících parcel, nesmí být nový pozemek menší než 700 m2 
 Podmínky pro využití lokalit Z1a, Z1b: 
- minimální šířka veřejných prostranství pro umístění komunikací 8 m. 
 
 
 Podmínky pro využití lokality BM 10 (změna č. 1/Z4 P2): 
min. velikost parcel je 2 000 m2 
max. výška objektu je 1 nadzemní podlaží a využité podkroví 
max. plocha zástavby je 20 % 
zástavba pouze soliterními rodinnými domy 
veškerá dokumentace včetně parcelace území musí být schválena NPÚ Středočeského kraje 
pro území musí být zpracována územní studie  
 
6.2.3.  Bydlení v rodinných domech – řadová skupinová zástavba BS 
 
Hlavní využití: 
- bydlení v rodinných domech řadových a skupinových 
- zeleň soukromá a veřejná 
- komunikace a pěší cesty 
veřejná prostranství se zelení a mobiliářem 
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Přípustné využití území, činnosti a stavby: 
- bydlení v rodinných domech soliterních 
- administrativní nebo komerční prostory v rozsahu 1 RD 
- zařízení péče o dítě v rozsahu 1 RD 
- zdravotnická zařízení v rozsahu 1 RD 
- dětské hřiště 
- odstavná a parkovací stání 
sítě a zařízení technické infrastruktury 
 
Podmínečně přípustné využití území, činnosti a stavby: 
- stravovací zařízení v rozsahu 1 RD 
- služby v rozsahu 1 RD 
sportovní, relaxační a rehabilitační zařízení v rozsahu 1 RD 
 
Podmínky: Tyto činnosti nesmí snižovat kvalitu prostředí a pohodu bydlení žádným 
 způsobem (ani dopravním zatížením), nesmí mít negativní účinky na životní 
 prostředí dané limity dle § 13 vyhlášky č. 137/1998 Sb. 
 
Nepřípustné využití území, činnosti a stavby: 
jiné než hlavní, přípustné a podmínečně přípustné využití území, činnosti a stavby 
 
Pravidla pro uspořádání území: 
- nová výstavba: 

- min. výměra parcely 400 m2 pro skupinovou a řadovou zástavbu, 800 m2 pro soliterní 
zástavbu 

- max. plocha zastavění – 40 % u řadové a skupinové zástavby, 30 % u soliterní 
zástavby 

- max. výška zástavby - 2 nadzemní podlaží nebo 1 nadzemní podlaží a využité 
podkroví 

minimální šířka komunikací 8,5 m 
 
6.2.4.  Bydlení v rodinných domech  BR 
 
Hlavní využití: 
- bydlení v soliterních rodinných domech 
- zeleň soukromá a veřejná 
komunikace a pěší cesty 
 
Přípustné využití území, činnosti a stavby: 
- bydlení v rodinných domech řadových, skupinových nebo dvojdomech 
- administrativní nebo komerční prostory v rámci RD 
- stravovací zařízení 
- zařízení péče o dítě v rozsahu 1 RD 
- sportovní a relaxační zařízení 
- veřejná prostranství se zelení a mobiliářem 
- sítě a zařízení technické infrastruktury 
- cykloturistické trasy 
- dětské hřiště 
odstavná a parkovací stání 
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Podmínečně přípustné využití území, činnosti a stavby: 
- sportovní a relaxační zařízení 
- zdravotnická zařízení  
- ubytovací zařízení  
- služby a servisy 
stavby pro maloobchod 
 Výše jmenované využití může být pouze ve velikosti 1 RD nebo rodinného dvojdomu 
a  musí splňovat Podmínky. 
 
Podmínky: Tyto činnosti nesmí snižovat kvalitu prostředí a pohodu bydlení žádným 
 způsobem (ani dopravním zatížením), nesmí mít negativní účinky na životní 
 prostředí dané limity dle § 13 vyhlášky č. 137/1998 Sb. 
 
Nepřípustné využití území, činnosti a stavby: 
jiné než hlavní, přípustné a podmínečně přípustné využití území, činnosti a stavby 
 
Pravidla pro uspořádání území: 
- nová výstavba: 

- min. výměra parcely 800 m2 u soliterní zástavby, 400 m2 u řadové a skupinové 
zástavby 

- max. plocha zastavění – 30 % u soliterní zástavby, 40 % u řadové a skupinové 
zástavby 

- max. výška zástavby - 2 nadzemní podlaží nebo 1 nadzemní podlaží a využité 
podkroví mimo zástavby směrem do náměstí, kde musí být zachována stávající výška 
hřebene a objektu 

- minimální šířka komunikací 8,5 m, doporučuje se zklidněný režim zóna D - obytná zóna 
- řadová nebo skupinová zástavba může tvořit max. 20 % plochy území mimo plochu BM8, 

kde není přípustná 
- parcely sousedící s nezastavěným územím smí být využity pouze pro soliterní zástavbu 

RD s výškou 1 nadzemní podlaží a využité podkroví 
pokud dojde k dělení stávajících parcel, nesmí být nový pozemek menší než 700 m2 
 

6.2.3. Bydlení v rodinných domech - venkovské BV 
 
Hlavní využití: 
- bydlení v soliterních rodinných domech 
- zahrady, zeleň soukromá  
- místní komunikace a pěší cesty 
- veřejná prostranství se zelení a mobiliářem 
 
Přípustné využití území, činnosti a stavby: 
- zahrady, zeleň soukromá  
- místní komunikace a pěší cesty 
- veřejná prostranství se zelení a mobiliářem 
- zdravotnické a sociální zařízení 
- ubytování s kapacitou do 40 lůžek – jen k.ú. Škvorec 
- sportovní, relaxační a rehabilitační zařízení 
- administrativní prostory v rozsahu 1 RD 
- zařízení péče o dítě v rozsahu 1 RD 
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- dětské hřiště 
- odstavné a parkovací plochy 
- sítě a zařízení technické infrastruktury 
- cykloturistické trasy 
 
PodmínečněPodmíněně přípustné využití území, činnosti a stavby: 
- servisy, opravny a služby 
- nerušící výroba – jen k.ú. Škvorec 
- stravovací zařízení – jen k.ú. Škvorec 
- stavby a zařízení pro maloobchod 
- zemědělská rostlinná výroba a technické zázemí zemědělské výroby (sklady, garáže) 
- chov zvířat a zemědělská živočišná výroba menšího rozsahupro samozásobení 
- plochy pro výcvik a chov koní 
 
Podmínky: 
- Tyto činnosti nesmí snižovat kvalitu prostředí a pohodu bydlení žádným 

 způsobem (ani dopravním zatížením), nesmí mít negativní účinky na životní 
 prostředí dané limity dle § 13 vyhlášky č. 137/1998 Sb. V rámci následného řízení (pro 
účely územního rozhodnutí) musí být prokázáno dodržení obecných ustanovení pro 
ochranu zdravých životních podmínek, viz výše. 

- Živočišná výroba pouze za předpokladu, že při zřizování, rozšiřování areálu, zvyšování 
počtu kusů, změně druhu chovaných zvířat, změnách technologie chovu a větrání nebo 
zavádění nových provozů živočišné výroby je třeba vždy prokázat výpočtem dle platného 
metodického pokynu nebo jiné platné legislativní úpravy, že případné negativní vlivy 
z provozu umísťovaných staveb a zařízení nepřekročí limity, stanovené pro chráněné 
prostory že produkce pachu (pachová zóna) příslušného areálu živočišné výroby nebude 
zasahovat do objektů a ploch hygienické ochrany (plochy určené pro bydlení, občanskou 
vybavenost, sport, rekreaci). Následně je třeba podle výpočtu stanovit a vyhlásit opatřením 
stavebního úřadu (nebo jiného legislativně určeného orgánu) pásmo hygienické ochrany 
(PHO).  

 
Nepřípustné využití území, činnosti a stavby: 
- jiné než hlavní, přípustné a podmínečněpodmíněně přípustné využití území, činnosti a 

stavby 
 
Pravidla pro uspořádání území: 
nová výstavba: 

- min. výměra parcely 1 200 m2  
- max. plocha zastavění – 30 % pro RD, 40 % pro RD a související podnikatelskou 
činnost 

- max. výška zástavby - 1 nadzemní podlaží a využité podkroví 
- minimální šířka veřejných prostranství pro umístění komunikací 8,5 m 
- pro komerční aktivity dle přípustného a podmínečně přípustného využití povolovat 

samostatné stavby na pozemku nebo sloučení s bydlením při zachování platných ČSN a 
vyhlášek 

 
 Podmínky pro lokalitu BV 7 Obytná plocha – Třebohostice (změna 1/Z7): 
pro území musí být zpracována územní studie 
územní studie musí být projednána s NPÚ Středočeského kraje 
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výstavba na celé ploše nesmí být zahájena dříve než budou provedena ochranná opatření EVL 
a PP „Lom na Plachtě“, tj. plochy NSP 10, NSP 11 a NSP 12 
-  
 

6.2.4. RekreacePlochy staveb pro rodinnou rekreaci 
 RI 
 
Hlavní využití: 
objekty individuální rekreacestavby pro rodinnou rekreaci 
- komunikace a pěší cesty 
- zeleň soukromá a veřejná 
 
Přípustné využití území, činnosti a stavby: 
- komunikace a pěší cesty 
- zeleň soukromá a veřejná 
- sportovní plochy 
- veřejná prostranství se zelení a mobiliářem 
- dětské hřiště 
- cykloturistické trasy 
- sítě a zařízení technické infrastruktury 
 
PodmínečněPodmíněně přípustné využití území, činnosti a stavby: 
- stavby pro zajištění sportovních ploch ve formě jednopodlažní zástavby s rozsahem max. 

50 m2 
- parkovací stání pro sportovní zařízení 
 
Nepřípustné využití území, činnosti a stavby: 
- jiné než hlavní, přípustné a podmínečněpodmíněně přípustné využití území, činnosti a 

stavby, není povolen převod objektů na trvalé bydlení 
 
Pravidla pro uspořádání území: 
nová výstavba: 

- min. výměra parcely 400 m2  
- max. plocha zastavění – 20 % plochy pozemku 
- max. výška zástavby - 1 nadzemní podlaží a využité podkroví 

- stávající objekty nesmí být rozšiřovány žádným způsobemna úkor ZPF a PUPFL 
- stávající objekty umístěné na pozemcích plnící funkci lesa nesmí být oplocovány, 

rozšiřovány ani doplňovány zpevněnými plochami 
 

6.2.5. Smíšené obytné a rekreační SR 
 
Hlavní využití: 
- bydlení v soliterních RDrodinných domech 
- stavby pro rodinnou rekreaciobjekty individuální rekreace s možností transformace na 

rodinné domy 
- komunikace a pěší cesty 
- zahrady 
 
Přípustné využití území, činnosti a stavby: 
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- komunikace a pěší cesty 
- zahrady 
- sportovní plochy 
- veřejná prostranství se zelení a mobiliářem 
- dětské hřiště 
- cykloturistické trasy 
- sítě a zařízení technické infrastruktury 
 
PodmínečněPodmíněně přípustné využití území, činnosti a stavby: 
- stravovací zařízení v rozsahu 1 RD 
- služby a maloobchod v rozsahu 1 RD 
- sportovní, relaxační a rehabilitační zařízení v rozsahu 1 RD 
 
Podmínky: V rámci následného řízení (pro účely územního rozhodnutí) musí být 
prokázáno dodržení obecných ustanovení pro ochranu zdravých životních podmínek, viz 
výše.Tyto činnosti nesmí snižovat kvalitu prostředí a pohodu bydlení žádným 
 způsobem (ani dopravním zatížením), nesmí mít negativní účinky na životní 
 prostředí dané limity dle § 13 vyhlášky č. 137/1998 Sb. 
 
Nepřípustné využití území, činnosti a stavby: 
- jiné než hlavní, přípustné a podmínečněpodmíněně přípustné využití území, činnosti a 

stavby 
 
Pravidla pro uspořádání území: 
nová výstavba: 

- min. výměra parcely 800 m2 pro RD, 400 m2 pro objekty individuální rekreace 
- max. plocha zastavění – 30 % plochy pozemku 
- max. výška zástavby - 1 nadzemní podlaží a využité podkroví 

- minimální šířka veřejných prostranství pro umístění komunikací 8,5 m, doporučuje se 
zklidněný režim třídy D – obytná zóna 

- povoluje se převod rekreačních objektů na trvalé bydlení v souladu se zákonem č. 
183/2006 Sb.  

 

6.2.6. Smíšené obytné – v centrum centrech obce měst  SC 
 
Hlavní využití: 
- občanská vybavenost 
- bydlení v rodinných a bytových domech 
- komunikace pěší a vozidlové 
- zeleň veřejná 
- veřejná prostranství 
 
Přípustné využití území, činnosti a stavby: 
- komunikace pěší a vozidlové 
- zeleň veřejná 
- veřejná prostranství 
- zařízení školská, zdravotnická, sociální, církevní 
- veřejná správa a administrativa 
- zařízení kulturní 
- stavby pro přechodné ubytování a stravování 
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- stavby pro maloobchod 
- odstavná a parkovací stání 
- cykloturistická stezka 
- sítě a zařízení technické infrastruktury 
- zahrady 
- dětská hřiště 
 
PodmínečněPodmíněně přípustné využití území, činnosti a stavby: 
- služby, servisy a drobná podnikatelská činnost 
- drobná výroba v rozsahu stávajících objektů 
 
Podmínky: V rámci následného řízení (pro účely územního rozhodnutí) musí být 
prokázáno dodržení obecných ustanovení pro ochranu zdravých životních podmínek, viz 
výše. 
Tyto činnosti nesmí snižovat kvalitu prostředí a pohodu bydlení žádným 
 způsobem (ani dopravním zatížením), nesmí mít negativní účinky na životní 
 prostředí dané limity dle § 13 vyhlášky č. 137/1998 Sb. 
 
Nepřípustné využití území, činnosti a stavby: 
- jiné než hlavní, přípustné a podmínečněpodmíněně přípustné využití území, činnosti a 

stavby 
 
Pravidla pro uspořádání území při rekonstrukcích a stavbách v území: 
- zachovat stávající stavební čáru náměstí a ulic 
- výška zástavby 2 nadzemní podlaží a využité podkroví 
- max. zastavěnost 50 %  
- min. plocha zeleně 30 % 
 

6.2.7. Smíšené obytné – městského typu SM 
 
Hlavní využití: 
- bydlení v bytových a rodinných domech 
- občanská vybavenost 
- komunikace pěší a vozidlové 
 
Přípustné využití území, činnosti a stavby: 
- komunikace pěší a vozidlové 
- zařízení školská, zdravotnická, sociální, církevní 
- zařízení kulturní 
- veřejná správa a administrativa 
- objekty integrovaného záchranného systému (hasiči, policie, první pomoc) 
- stavby pro přechodné ubytování a stravování 
- stavby pro maloobchod 
- odstavná a parkovací stání 
- cykloturistická stezka 
- sítě a zařízení technické infrastruktury 
- zahrady a veřejná zeleň 
- dětská hřiště 
 
PodmínečněPodmíněně přípustné využití území, činnosti a stavby: 
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- sportovní stavby a relaxační zařízení 
- drobná výroba v rozsahu stávajících objektů 
- servisy, služby a ostatní drobná podnikatelská činnost 
 
 
Podmínky: V rámci následného řízení (pro účely územního rozhodnutí) musí být prokázáno 
dodržení obecných ustanovení pro ochranu zdravých životních podmínek, viz výše. 
 Tyto činnosti nesmí snižovat kvalitu prostředí a pohodu bydlení žádným 
 způsobem (ani dopravním zatížením), nesmí mít negativní účinky na životní 
 prostředí dané limity dle § 13 vyhlášky č. 137/1998 Sb. 
 
Nepřípustné využití území, činnosti a stavby: 
- jiné než hlavní, přípustné a podmínečněpodmíněně přípustné využití území, činnosti a 

stavby 
 
Pravidla pro uspořádání území: 
zachovat stávající stavební čáru ulic 
- výška zástavby 2 - 3 nadzemní podlaží nebo 2 nadzemní podlaží a využité podkrovía 

využité podkroví 
- maximální zastavěnost 50 % 
- minimální plocha zeleně 30 % 
 

6.2.8. Smíšené obytné komerční SK 
 
Hlavní využití: 
- občanská vybavenost komerční 
- trvalé bydlení 
- komunikace pěší a vozidlové 
- veřejná prostranství 
 
Přípustné využití území, činnosti a stavby: 
- komunikace pěší a vozidlové 
- veřejná prostranství 
- zařízení školská, zdravotnická, sociální, církevní 
- zařízení kulturní 
- administrativa 
- stavby pro přechodné bydlení a stravování 
- stavby pro maloobchod a velkoobchod 
- sportovní stavby a relaxační zařízení 
- servisy, služby a ostatní drobná podnikatelská činnost 
- drobná výroba 
- odstavná a parkovací stání 
- sítě a zařízení technické infrastruktury 
Podmíněně přípustné využití území, činnosti a stavby: 
- sportovní stavby a relaxační zařízení 
- drobná výroba v rozsahu stávajících objektů 
- servisy, služby a ostatní drobná podnikatelská činnost 
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Podmínky pro hlavní a přípustné využití: V rámci následného řízení (pro účely územního 
rozhodnutí) musí být prokázáno dodržení obecných ustanovení pro ochranu zdravých 
životních podmínek, viz výše. 
 
bydlení trvalé a ostatní činnosti nesmí být v rozporu s památkovou ochranou, nesmí být 
překročeny hygienické limity, využití území musí splňovat podmínky dle § 13 vyhl. č. 
137/1998 Sb. 
 
Nepřípustné využití území, činnosti a stavby: 
- jiné než hlavní, přípustné a podmínečněpodmíněně přípustné využití území, činnosti a 

stavby 
 
Pravidla pro uspořádání území: 
- zachovat a rekonstruovat zapsanou kulturní památku č. p. 2 včetně barokního špýcharu 
- zachovat zástavbu okolo původního dvora statku 
- zachovat volný dvůr alespoň z 50 % jako veřejný prostor 
- zachovat stávající výšku zástavby a tvar střech 
- u nové výstavby (mimo původní dvůr – Nový zámek) max. výška 1 NP a využité 

podkroví (plochy Z4), tato zástavba nebo stavební úpravy musí být schváleny vždy 
orgánem památkové péče MěÚ Brandýs nad Labem – Stará Boleslav 

- max. zastavěnost 60 % 
- minimální plocha zeleně 20 % 
 

6.2.9. Smíšené obytné venkovské SV 
 
Hlavní využití: 
- bydlení v rodinných domech 
- občanská vybavenost 
- soukromá zeleň 
- místní komunikace, pěší cesty 
- veřejná prostranství se zelení a mobiliářem 
 
Přípustné využití území, činnosti a stavby: 
- soukromá zeleň 
- místní komunikace, pěší cesty 
- veřejná prostranství se zelení a mobiliářem 
- stavby pro maloobchod a služby 
- stavby pro stravování a ubytování s kapacitou do 25 lůžek 
- zařízení zdravotnická, sociální, církevní 
- administrativa 
- sportovní a relaxační zařízení 
- zařízení péče o děti 
- odstavná a parkovací stání 
- zahrady 
- sítě a zařízení technické infrastruktury 
 
PodmínečněPodmíněně přípustné využití území, činnosti a stavby: 
- servisy, opravny a ostatní drobná podnikatelská činnost 
- drobná výroba a výrobní služby 
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Podmínky: V rámci následného řízení (pro účely územního rozhodnutí) musí být 
prokázáno dodržení obecných ustanovení pro ochranu zdravých životních podmínek, viz 
výše. 
Tyto činnosti nesmí snižovat kvalitu prostředí a pohodu bydlení žádným 
 způsobem (ani dopravním zatížením), nesmí mít negativní účinky na životní 
 prostředí dané limity dle § 13 vyhlášky č. 137/1998 Sb. 
 
Nepřípustné využití území, činnosti a stavby: 
- jiné než hlavní, přípustné a podmínečněpodmíněně přípustné využití území, činnosti a 

stavby 
 
Pravidla pro uspořádání území: 
zachovat ve stávajících plochách stávající stavební čáru 
- min. výměra parcely 1 000 m2 
- max. plocha zastavění 30 % pro RD, pro ostatní účely 50 % 
- min. plocha zeleně 50 % pro RD, pro ostatní účely 30 % 
- výška zástavby 2 NP nebo 1 NP a využité podkroví 
- zástavbu provádět jako soliterní RD nebo dvojdomky, nepřipouští se řadová nebo 

skupinová zástavba 
- min. šířka veřejných prostranství pro umístěnínových komunikací je 8,5 m 
- provozovny občanské vybavenosti nebo podnikatelské činnosti mohou být umístěny 

v rodinném domě nebo v samostatných stavbách nepřesahujících velikost rodinného domu 
nebo dvojdomu 

- pokud dojde k dělení stávajících parcel, nesmí být nový pozemek menší než 700 m2 
 Podmínky pro využití lokalit Z23a, Z23b: 

- - minimální šířka veřejných prostranství pro umístění komunikací 8 m. 
 

6.2.10. Občanské vybavení – veřejná infrastruktura OV 
 
Hlavní využití: 
- občanské vybavení veřejného charakteru 
- veřejná prostranství se zelení a mobiliářem 
- komunikace pěší a vozidlové 
 
Přípustné využití území, činnosti a stavby: 
- veřejná prostranství se zelení a mobiliářem 
- komunikace pěší a vozidlové 
- zařízení školská, zdravotní a sociální 
- veřejná správa a administrativa 
- kulturní zařízení 
- zařízení integrovaného záchranného systému (hasiči, policie, první pomoc) 
- zařízení pro ochranu obyvatelstva 
- odstavná a parkovací stání 
- sítě a zařízení technické infrastruktury 
- dětské hřiště 
 
PodmínečněPodmíněně přípustné využití území, činnosti a stavby: 
- ubytování pro zaměstnance státní správy a samosprávy 
- zařízení sportovní, relaxační a rehabilitační 
- zařízení pro maloobchod a služby 
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Podmínky: Využití komerčního charakteru musí být schváleno zastupitelstvem obce.  V 
rámci následného řízení (pro účely územního rozhodnutí) musí být prokázáno dodržení 
obecných ustanovení pro ochranu zdravých životních podmínek, viz výše. 
 
Nepřípustné využití území, činnosti a stavby: 
- jiné než hlavní, přípustné a podmínečněpodmíněně přípustné využití území, činnosti a 

stavby 
Pravidla pro uspořádání území: 
- max. plocha zastavění 40 – 80 % pozemku podle funkčního využití 
- max. výška zástavby 2 nadzemní podlaží a využité podkroví 
 

6.2.11. Občanské vybavení – komerční zařízení malá a střední OM 
 
Hlavní využití: 
- občanská vybavenost - zdravotnictvíkomerčního charakteru 
- veřejné prostranství se zelení a mobiliářem 
- komunikace pěší a vozidlové 
 
Přípustné využití území, činnosti a stavby: 
- veřejné prostranství se zelení a mobiliářem 
- komunikace pěší a vozidlové 
- zařízení zdravotní 
- administrativa 
- kulturní zařízení 
- zařízení sportovní, relaxační a rehabilitační 
- zařízení pro maloobchod a služby, servisy 
- zařízení péče o dítě 
- přechodné ubytování a stravování 
- ubytovací a stravovací zařízení 
- odstavná a parkovací stání 
- sítě a zařízení technické infrastruktury 
 
PodmínečněPodmíněně přípustné využití území, činnosti a stavby: 
- ubytování zaměstnanců a majitelů 
- administrativa 
- kulturní zařízení 
- zařízení pro sociální péči 
- zařízení sociální a kulturní 
 
Podmínka: V rámci následného řízení (pro účely územního rozhodnutí) musí být 
prokázáno dodržení obecných ustanovení pro ochranu zdravých životních podmínek, viz 
výše.Ubytování zaměstnanců musí splňovat všechny platné hygienické předpisy a  
 ČSN. 
 
Nepřípustné využití území, činnosti a stavby: 
- jiné než hlavní, přípustné a podmínečněpodmíněně přípustné využití území, činnosti a 

stavby 
 
Pravidla pro uspořádání území: 
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- zachovat stávající výšku a objem zástavby 
- max. zastavěnost pozemku 80 %  
- stávající hřeben střechy a štíty objektu při případné rekonstrukci objektu musí být 

zachovány 
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6.2.12. Občanské vybavenost vybavení – tělovýchovnáa a sportovní zařízení OS 
 
Hlavní využití: 
- sportovní stavby 
- plochy pro sport a rekreaci 
- zeleň veřejná 
- komunikace pěší 
 
Přípustné využití území, činnosti a stavby: 
- komunikace pěší 
- veřejná zeleň a zeleň ochranná 
- rehabilitační a relaxační zařízení 
- stavby a zařízení pro obsluhu plochy (např. hygienická zařízení, šatny, prostory pro 

techniku údržby, zpevněné plochy) 
- administrativní prostory a sklady pro sportovní činnost 
- dětské hřiště 
- prostory pro občerstvení 
- komunikace cyklistické 
- sítě a zařízení technické infrastruktury 
 
PodmínečněPodmíněně přípustné využití území, činnosti a stavby: 
- ubytování zaměstnanců a majitelů 
- podnikatelská činnost související se sportovní činností (prodej, servis) 
- zařízení školská, zdravotnická, sociální (dle usnesení zastupitelstva 2/2013) 
- odstavná a parkovací stání 
Podmínka: V rámci následného řízení (pro účely územního rozhodnutí) musí být 
prokázáno dodržení obecných ustanovení pro ochranu zdravých životních podmínek, viz 
výše.Ubytování zaměstnanců musí splňovat všechny platné hygienické předpisy a  
 ČSN. 
 
Nepřípustné využití území, činnosti a stavby: 
- jiné než hlavní, přípustné a podmínečněpodmíněně přípustné využití území, činnosti a 

stavby 
 
Pravidla pro uspořádání území: 
- max. plocha zastavění objekty - 25 %  
- min. plocha zeleně – 20 % 
- max. výška objektů 3 NP nebo 2 NP a využité podkroví 
 
 Podmínky pro využití plochy OS 1 (změna č. 1/Z9)Z29: 
doplňuje se funkční je stanoveno využití pro přechodné ubytování pro hosty areálu jako 
podmínečněpodmíněně přípustné 
- minimální podíl zeleně v území je 40 % 
- maximální výška staveb je 9,5 m v nejvyšším bodě 
- zastavěné plochy, sportoviště, komunikace, parkoviště a jiné zpevněné plochy mohou 

tvořit maximálně 60 % pozemku 
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6.2.13. Občanské vybavení – hřbitovy OH 
 
Hlavní využití: 
- hřbitov 
- ochranná a doprovodná zeleň 
- pěší cesty 
 
Přípustné využití území, činnosti a stavby: 
- ochranná a doprovodná zeleň 
- pěší cesty 
- církevní a hřbitovní zařízení a stavby 
- pozemní komunikace 
- hygienické zařízení pro návštěvníky 
- plochy pro shromažďování odpadu 
- odstavná a parkovací stání 
- sítě a zařízení technické infrastruktury 
 
Podmínečně přípustné využití území, činnosti a stavby: 
- objekty pro údržbu a provoz hřbitova 
- administrativa pro provoz objektu  
- šatny a hygienické zařízení pro obsluhu a údržbu 
- kamenická dílna 
 
Nepřípustné využití území, činnosti a stavby: 
- jiné než hlavní, přípustné a podmínečněpodmíněně přípustné využití území, činnosti a 
stavby 
 
Pravidla pro uspořádání území: 
- max. výška zástavby pro provoz hřbitova 1 nadzemní podlaží a využité podkroví 
- max. plocha všech pomocných provozů (mimo církevních zařízení): 10 % plochy 

pozemku 
 

6.2.14. 6.2.16.  Technická a dDopravní infrastruktura - silniční TIDS 
 
Hlavní využití: 
- pozemní komunikace -– silnice  
- sítě technické infrastruktury 
 
Přípustné využití území, činnosti a stavby: 
- komunikace místní a účelové 
- doprovodné chodníky a cyklistické trasy 
- zastávky hromadné dopravy 
- plochy a koncová zařízení technické infrastruktury obce 
- odstavná a parkovací stání 
- zeleň veřejná, ochranná apod. 
- sítě a zařízení technické infrastruktury 
- sběrný dvůr na ploše TI 1 (lokalita ČOV) 
 
Podmínky: 
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 Změna č. 1 ÚP stanovuje podmínky pro Přeložku komunikace 1/12 (změna 1/Z51 – ZÚR 
2012) a Přeložku komunikace 2/101 (změna 1/Z52 – ZÚR 2012): 
- řešení přeložek a křížení komunikací musí umožnit napojení areálu VL, ČOV, Škvorce a 

Třebohostic z přeložky komunikace II/101 nebo MÚK 
- součástí podrobnější dokumentace (DUR, DSP) a schválení stavby mohou být opatření 

zajišťující splnění platných hygienických limitů dle vyhodnocení zatížení hlukem a 
imisemi zástavby Škvorce a Třebohostic  

- součástí podrobnější dokumentace a schválení přeložek by mělo být vyhodnocení vlivu na 
krajinný ráz a lokální ÚSES i VKP  

- součást realizace musí být doplnění střední a vysoké izolační zeleně podél komunikací 
v návaznosti na stávající a navrhovanou veřejnou zeleň 

- pro přeložku komunikace 2/201 musí být úprava trasy VVTL DN 500 dle změny č. 1 ÚP; 
přeložka vedení zemního plynu nesmí zhoršit podmínky pro výstavbu ve schválených 
zastavitelných územích 

- přeložka komunikace 2/101 nesmí žádným způsobem negativně ovlivnit schválené 
zastavěné a zastavitelné území Třebohostic a Škvorce ani zhoršit podmínky pro zástavbu  

součástí přeložek komunikace 1/12 a 2/101 musí být vyřešení průchodnosti území pro 
nemotorovou dopravu, tj. zachování stávajících tras místních a účelových cest (polních) a 
bezpečná průjezdnost po cyklotrase Dobročovice – Škvorec – Hradešín (kom. III/01216) i 
průchodnost území pro zvěř 
 
Nepřípustné využití území, činnosti a stavby: 
- jiné než hlavní, přípustné a podmínečněpodmíněně přípustné využití území, činnosti a 

stavby 
 
Pravidla pro uspořádání území: 
- max. plocha zastavění technických zařízení 40 % 
- max. výška stavby 1. NP + podkroví, výška objektů nesmí přesáhnout 5 m. 

 

6.2.15. Technická infrastruktura – inženýrské sítě TI 
 

Hlavní využití: 
- sítě technické infrastruktury 

 
Přípustné využití území, činnosti a stavby: 
- pozemní komunikace (doprovodné chodníky)  
- plochy a koncová zařízení technické infrastruktury obce 
- odstavná a parkovací stání 
- zeleň veřejná, ochranná apod. 
- čistírna odpadních vod (ČOV) 
- sběrný dvůr  

 
Nepřípustné využití území, činnosti a stavby: 
- jiné než hlavní, přípustné a podmíněně přípustné využití území, činnosti a stavby 

 
- Pravidla pro uspořádání území: 
- max. plocha zastavění technických zařízení 40 % 
- max. výška stavby 1. NP + podkroví, výška objektů nesmí přesáhnout 5 m 
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6.2.16. Výroba a skladování – lehký průmysl včetně potravinářství  VL 
 
Hlavní využití: 
- lehká průmyslová výroba, (strojírenství, elektrotechnika, polygraf. průmysl, nábytkářství, 

montážní provozy atp.) 
- potravinářství 
 
Přípustné využití území, činnosti a stavby: 
- sklady a skladovací plochy 
- stavby pro opravárenství, servisy 
- nerušící a drobná výroba 
- administrativní objekty 
- garáže a technické zázemí výroby 
- zařízení údržby a správy regionálního charakteru 
- sítě a zařízení technické infrastruktury 
- komunikace místní, účelové a pěší 
- odstavná a parkovací stání 
- zeleň doprovodná a izolační 
- plochy pro obchod a supermarket 
- prostory pro zemědělskou rostlinnou výrobu 
 
PodmínečněPodmíněně přípustné využití území, činnosti a stavby: 
- přechodné bydlení 
-  
Podmínka: V rámci následného řízení (pro účely územního rozhodnutí) musí být 
prokázáno dodržení obecných ustanovení pro ochranu zdravých životních podmínek, viz 
výše.. 
- plochy pro obchod a supermarket 
- prostory pro zemědělskou rostlinnou výrobu 
 
Nepřípustné využití území, činnosti a stavby: 
- jiné než hlavní, přípustné a podmínečněpodmíněně přípustné využití území, činnosti a 

stavby 
 
Pravidla pro uspořádání území: 
- max. plocha zastavění 40 % 
- min. plocha zeleně 15 % 
- max. výška zástavby 15 m 
 

6.2.17. Veřejná prostranství PV 
 

Hlavní využití: 
- zpevněné plochy veřejných prostranství veřejně přístupné 

 
Přípustné využití území, činnosti a stavby: 
- chodníky, místní a účelové komunikace  
- odstavná a parkovací stání, zařízení dopravní infrastruktury 
- veřejná zeleň, travní porosty 
- pěší a cykloturistické cesty 
- městský a parkový mobiliář 
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- dětské hřiště 
- sítě a zařízení technické infrastruktury 

 
Podmíněně přípustné využití území, činnosti a stavby: 
- stavby občanského vybavení (drobné sakrální stavby, sochy, občerstvení, prodejna tisku) 

 
Nepřípustné využití území, činnosti a stavby: 
- jiné než hlavní, přípustné a podmíněně přípustné využití území, činnosti a stavby 

 
Pravidla pro uspořádání území: 
- max. zastavěná plocha 35 m2 staveb pro obchod a služby 
- max. výška v nejvyšším bodě 4 m staveb pro obchod a služby 

 

6.2.17.6.2.18. Veřejnýchá  prostranstvích – veřejná zeleň ZV 
 
Hlavní využití: 
- plochy veřejných prostranství veřejně přístupné 
- vysoká a střední zeleň, travní porosty  
 
Přípustné využití území, činnosti a stavby: 
- pěší a cykloturistické cesty 
- parkový mobiliář 
- dětské hřiště 
- sítě a zařízení technické infrastruktury 
 



Právní stavÚplné znění po změně č. 1 2 ÚP                                                                                                          53 

PodmínečněPodmíněně přípustné využití území, činnosti a stavby: 
- stavby pro obchod a službyobčanského vybavení (drobné sakrální stavby, 

sochy,občerstvení, prodejna tisku) 
- komunikace místní a účelové 
- odstavná a parkovací stání 
 
Podmínka: S těmito stavbami musí souhlasit zastupitelstvo obce, orgány ochrany přírody 
akrajiny včetně památkové péčeZpevněné plochy a plochy staveb nesmějí přesáhnout 50% 
vymezené plochy veřejné zeleně. 
 
 Změna č. 1 ÚP stanovuje podmínky pro využití lokality Obnova rybníka Pod školou 
(změna č. 1/Z1 – P1): 
pro území musí být proveden přírodovědný průzkum před návrhem konkrétního řešení dle 
požadavků odboru živ. prostředí a zemědělství Krajského úřadu Středočeského kraje 
pro území musí být zpracována územní studie 
územní studie musí být projednána s dotčenými orgány ochrany přírody a krajiny a NPÚ 
Středočeského kraje 
 
Nepřípustné využití území, činnosti a stavby: 
- jiné než hlavní, přípustné a podmínečněpodmíněně přípustné využití území, činnosti a 

stavby 
 
Pravidla pro uspořádání území: 
max. zastavěná plocha 35 m2 staveb pro obchod a služby 
- max. výška v nejvyšším bodě 4 m staveb pro obchod a služby 
- max. 3 stavby na území ZV 
 

6.2.18.6.2.19. Zeleň soukromá a vyhrazená ZS 
 
Hlavní využití: 
- zahrada 
zemědělský půdní fond samostatně vymezené zahrady a sady 

 
Přípustné využití území, činnosti a stavby: 
- drobné stavby pro obsluhu plochyzemědělství (skleník, přístřešky na nářadí, nádrže na 

dešťovou vodu) 
- odstavná a parkovací stání, garáž 
- sítě a zařízení technické infrastruktury 
- zasakování dešťových vod 
- sportovní plochy 
- bazény 
 
Nepřípustné využití území, činnosti a stavby: 
jiné než hlavní, přípustné a podmínečně přípustné využití území, činnosti a stavbystavby a 
zařízení pro bydlení, pobytovou rekreaci, výrobu, občanské vybavení, služby a technická a 
dopravní infrastruktura zabraňující užívání ploch a snižující kvalitu soukromé zeleně, těžba 
nerostů 
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Pravidla pro uspořádání území: 
- zpevněné plochy sportovišť, parkovišť, garáží a bazénů nesmí přesáhnout 30 % plochy 

pozemku 
 
 Podmínky pro zámecké zahrady - změna 1/Z2 – P (ZS 1): 
pro území musí být proveden přírodovědný průzkum před konkrétním návrhem dle 
požadavků odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Středočeského kraje 
plochy sportovišť, bazénů, parkování a stavby pro obsluhu zahrad nesmí přesáhnout 15 % 
plochy všech „zámeckých zahrad“ 
provedení zámeckých zahrad včetně druhů výsadby zeleně musí být odsouhlaseno NPÚ 
Středočeského kraje 
 
 Podmínky využití pro nové plochy ZS – parcelní č. 39/2 a 39/3P16: 
- plochy zeleně jsou určeny pro využití ZŠ Purkrábka 
- na plochách mohou být mimo veřejné zeleně umístěny pouze sportovní plochy a zařízení 

v rozsahu do 30 % plochy obou parcel 
- manipulační pásmo podél rybníku Pod školou musí zůstat v šíři 6 – 8 m volně přístupné, 

bez oplocení  
- oplocením a umístěním sportovních ploch nesmí být dotčen lokální biokoridor LBK 7c 

ani VKP rybníka Pod školou 
-  
6.2.20 Plochy zeleně přírodního charakteru
 ZP 
 
Hlavní využití: 
- plochy přírodní zeleně mimo ZPF a PUPFL pro vedení biokoridorů v zastavěném území  
 
Přípustné využití území, činnosti a stavby: 
- přirozené louky nebo trvalé travní porosty (extenzivní zemědělská produkce) 
- náletová zeleň, keřové porosty, meze 
- břehové porosty, mokřady 
- výsadba zeleně střední a vysoké lesního a nelesního typu, aleje, solitery 
- komunikace účelové (polní a lesní cesty) 
- komunikace pěší a cyklostezky 
- sítě a zařízení technické infrastruktury 

 
Nepřípustné využití území, činnosti a stavby: 
- oplocování pozemků (s výjimkou dočasných oplocení nových výsadeb proti ničení zvěří), 

plantáže rychle rostoucích (energetických) dřevin, veškeré stavby, zařízení a opatření 
nesouvisející s hlavním, přípustným a podmíněně přípustným využitím, zejména pokud 
můžou negativně ovlivnit ekologickou stabilitu plochy nebo nevratně změnit přirozené 
podmínky stanoviště, včetně staveb a zařízení pro rekreaci a cestovní ruch, ekologická a 
informační centra, zemědělství a těžbu nerostů 
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6.2.21 Plochy smíšené nezastavěného území – přírodní NSP 
 
Hlavní využití: 
- plochy přirozených a přírodě blízkých ekosystémů bez primární produkční funkce, u 

kterých s ohledem na charakter území není účelné jeho podrobnější členění, např. na 
plochy vodní, vodohospodářské, zemědělské a lesnínezastavitelné polyfunkční plochy bez 
specifikace – přírodní 

- zeleň nízká, střední a vysoká 
- území přírodního prostředí určené pro biocentra a biokoridory 
 
Přípustné využití území, činnosti a stavby: 
- zeleň přírodního charakteru 
- území přírodního prostředí určené pro biokoridory a interakční prvky 
- přirozené louky nebo trvalé travní porosty (zemědělská produkce) 
- náletová zeleň , keřové porosty, meze 
- břehové porosty, mokřady 
- vodní toky a plochy, revitalizace a renaturace vodních toků a niv a pro obnovu ostatních 

vodních prvků v krajině, 
- pozemky plnící funkci lesa (rozrostlé lesy) 
- výsadba zeleně střední a vysoké lesního a nelesního typu, aleje, solitery 
- nová zeleň ploch územního systému ekologické stability a VKP 
- komunikace účelové (polní a lesní cesty) 
- komunikace pěší a cyklostezky 
- sítě a zařízení technické infrastruktury 
- stavby sloužící pro veřejné rekreační užívání území – přístřešky, altány, pobytové a 

rekreační louky, prvky drobné architektury (sochy, pítka) a mobiliář (lavičky, odpadkové 
koše), infostánky, dětská hřiště malého rozsahu, drobné vyhlídkové stavby 

- Podmínky pro změnu 1/Z7: 
-  Pro plochy NSP 10, NSP 11 a NSP 12 jsou stanoveny podmínky v části NP. 
 
Nepřípustné využití území, činnosti a stavby: 
- oplocování pozemků (s výjimkou dočasných oplocení nových výsadeb proti ničení zvěří a 

ohrazení pro pastvu dobytka), plantáže rychle rostoucích (energetických) dřevin, veškeré 
stavby, zařízení a opatření nesouvisející s hlavním, přípustným a podmíněně přípustným 
využitím, zejména pokud můžou negativně ovlivnit ekologickou stabilitu plochy nebo 
nevratně změnit přirozené podmínky stanoviště, včetně staveb a zařízení pro těžbujiné než 
hlavní, přípustné a podmínečně přípustné využití území, činnosti a stavby 

 

6.2.22 Plochy smíšené nezastavěného územítypu – sportovní NSS 
 
Hlavní využití: 
- plochy vyskytující se ve volné krajině, kdy s ohledem na charakter nezastavěného území 

není účelné jeho členění, např. na plochy vodní, vodohospodářské, zemědělské a lesní, 
nezastavitelné polyfunkční plochy s možností využití části pro sport a rekreaci 
nepobytového charakteru  

- zeleň nízká, střední a vysoká 
 
Přípustné využití území, činnosti a stavby: 
- přirozené louky nebo trvalé travní porosty (zemědělská produkce) 
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- náletová zeleň , keřové porosty, meze, sady, další vegetační plochy bez primární 
produkční funkce 

- břehové porosty, mokřady 
- vodní toky a plochy, revitalizace a renaturace vodních toků a niv a pro obnovu ostatních 

vodních prvků v krajině, 
- pozemky plnící funkci lesa (rozrostlé lesy) 
- výsadba zeleně střední a vysoké lesního a nelesního typu, aleje, solitery 
- nová zeleň  
- zeleň ploch územního systému ekologické stability a VKP 
- komunikace účelové (polní a lesní cesty) 
- komunikace pěší a cyklostezky 
- sportovní travnaté plochy 
- rekreační pobytové plochy s dětskými hřišti 
- chov a výcvik koní a psů 
- PodmínečněPodmíněně přípustné využití území, činnosti a stavby: 
- komunikace vozidlové 
- odstavná a parkovací stání 
- drobné stavby 
- stavby pro údržbu a provoz ploch 
- stavby pro občerstvení 
- přístřešky pro návštěvníky 
- sítě a zařízení technické infrastruktury 
 
Podmínka: Pouze se souhlasem obce a orgánů ochrany přírody a krajinypro obsluhu 

nepobytových sportovních a rekreačních zařízení a zároveň za  podmínky, že 
nesmí omezitnebude omezeno hlavní využití v území.  

 
Nepřípustné využití území, činnosti a stavby: 
- stavby a zařízení občanského vybavení, pro bydlení, pobytovou rekreaci, rozsáhlejší 

stavby a zařízení pro zemědělství a chov hospodářských zvířat (tj. pokud přesáhnou 20 m2 
zastavitelné plochy)jiné než hlavní, přípustné a podmínečně přípustné využití území, 
činnosti a stavby 

 
Pravidla pro uspořádání území: 
- max. plocha staveb pro občerstvení a přístřešku – 20 m2 
- max. výška v nejvyšším bodě – 4 m 
 

6.2.23 Plochy přírodní (přírodní památka) NP 
 
Hlavní využití: 
- plochy pro ochranu přírody a krajiny, přirozených a přírodě blízkých ekosystémů, zvláště 

chráněných ploch a biocenter přírodní památka – evropsky významná lokalita CZ 
0213058 „LOM NA PLACHTĚ“ včetně ochranného pásma (zároveň součást VKP 8) 

-  
 
Přípustné využití území, činnosti a stavby: 
- stávající polní cesta pro pěší 
- realizace prvků ÚSES (biocenter), 
- vodní toky a plochy, revitalizace a renaturace vodních toků a niv a pro obnovu ostatních 

vodních prvků v krajině, 
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Podmíněně přípustné využití území, činnosti a stavby: 
- liniové inženýrské stavby, účelové a pěší cesty 
- zřizovat vodní plochy, toky 
 
 
PodmínkyPodmínka:
 Pokud nebude negativně ovlivněna ekologická funkce plochy nebo ochrana přírody a 
krajiny a zároveň za podmínky, že nebude omezeno hlavní využití v území. 
 
Jakékoliv úpravy v území přírodní památky včetně ochranného pásma smí být prováděny 
jedině po vydání souhlasu orgánů ochrany přírody a krajiny. Celé území ZCHÚ včetně 
navazujících ploch interaktivních prvků NSP 10, NSP 11, NSP 12 je nezastavitelným 
územím. V ochranném pásmu a interaktivních prvcích může dojít k terénním a 
vodohospodářským úpravám, k použití chemických prostředků, změnám kultury pozemků a 
ke stanovení způsobu hospodaření v lesích pouze se souhlasem krajského orgánu ochrany 
přírody a krajiny. 
Celé území (ZCHÚ) včetně navazujících ploch interaktivních prvků NSP 10, NSP 11, NSP 12 
je nezastavitelným územím. 
V ochranném pásmu a interaktivních prvcích může dojít k terénním a vodohospodářským 
úpravám, k použití chemických prostředků, změnám kultury pozemků a ke stanovení způsobu 
hospodaření v lesích pouze se souhlasem krajského orgánu ochrany přírody a krajiny. 

Území EVL a PP Lom na Plachtě i jako plocha přírodní vyžaduje nezbytné zásahy a 
pravidelnou údržbu, která je detailně popsána v Plánu péče o Přírodní památku Lom 
na Plachtě (Zelený svět, 2005). Městys Škvorec jako vlastník pozemků zajistí údržbu 
lokality odpovídající funkčnímu zařazení plochy buď vlastními silami nebo smluvně. 
Údržba lokality je důležitá i z hlediska výchovného vůči místním obyvatelům. 
Městys Škvorec zajistí ve spolupráci s hospodařícím subjektem vytvoření pásu kolem 
EVL a PP Lom na Plachtě o šířce cca 10 m, možno s využitím Agro-envi titulu 
„Biopásy“ se specifiky vůči obojživelníkům (nesekat v době migrace). 
V remízu jihozápadně od lokality (parc. č. 562, 560/1 a 557/2 KN) vytvořit 
v proláklinách skrývkou drnu na skalní podloží několik nových tůněk, využitelných 
pro obojživelníky. Skalní podloží je zde mělko pod povrchem a v území zřejmě také 
probíhala těžba kamene.  

 
Změna č. 1 ÚP doplňuje ochranu EVL a PP: 
Plocha EVL a PP se rozšiřuje o části pozemků p.č. 449/2 a 897, které se přičleňují 
jako trvalá součást k původním pozemkům 446/1, 446/3, 446/4, 446/5 a 446/6. 
Zároveň bylo rozšířeno ochranné pásmo ZCHÚ. Nově je určeno ochranné pásmo na 
parcelách p.č. 444/1, 445, 447 a na částech pozemků p.č. 449/2, 451/2 a 897. 
Součástí ochrany EVL a PP jsou nové interaktivní prvky nelesní zeleně dle změny č. 
1/Z8: 
 NSP 10 -
 jižní část – podél bývalé polní cesty k navrhovanému biokoridoru LBK 20 
 NSP 11 -
 východní část údolí Škvoreckého potoka 
NSP 12 - severní část – napojení na stávající plochy zeleně NSP na jižním okraji 
obce až ke komunikaci 3/10172 
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Plochy interaktivních prvků budou osázeny nízkou, střední a vysokou zelení, vhodně 
doplněné malými mělkými vodními plochami pro obojživelníky. Realizaci zajistí 
Městys Škvorec ve spolupráci s investory na ploše BV 7.  
Pro úpravy území interaktivních prvků musí být zpracován projekt odbornou firmou 
s oprávněním, který musí odsouhlasit dotčené orgány ochrany přírody a krajiny.  
Pokud nebude kompletně provedena úprava ploch interaktivních prvků NSP 10, NSP 
11 a NSP 12, nesmí být zahájena výstavba ani přípravné práce na plochách BV 7 
(změna č. 1/Z7), protože nyní slouží jako migrační plocha a cesta pro obojživelníky a 
musí být nejdříve nahrazena novými migračními plochami a cestami.  
 

Nepřípustné využití území, činnosti a stavby: 
- oplocování pozemků (s výjimkou dočasných oplocení nových výsadeb proti ničení zvěří), 

plantáže rychle rostoucích (energetických) dřevin, veškeré stavby, zařízení a opatření 
nesouvisející s hlavním, přípustným a podmíněně přípustným využitím, zejména pokud 
můžou negativně ovlivnit ekologickou stabilitu plochy nebo nevratně změnit přirozené 
podmínky stanoviště, včetně staveb a zařízení pro rekreaci a cestovní ruch, ekologická a 
informační centra, zemědělství, lesnictví a těžbu 

- jiné než hlavní, přípustné a podmínečně přípustné využití území, činnosti a stavby 
- - nesmí být vedeny v území žádné cyklostezky, inženýrské sítě a nesmí zde být 

umísťovány zařízení a technické stavby na inženýrských sítích 
 

6.2.24 Plochy vodní a vodohospodářské VVW 
 
Hlavní využití: 
- plochy pro vodní toky a plochy (přírodní a umělé) 
 
Přípustné využití území, činnosti a stavby: 
- mokřady, pobřežní porosty a zeleň  
- revitalizace a renaturace vodních toků a niv a pro obnovu ostatních vodních prvků v 

krajině, 
- zeleň významných krajinných prvků VKP 
- zeleň ploch územního sytému ekologické stability (ÚSES) 
- chov ryb 
- vodohospodářské stavby, přemostění toků 
- rekreační využití vodních ploch 
- sítě a zařízení technické infrastruktury, pouze mimo stromové porosty, přes vodní toky 

vedené nejkratším směrem  
 
Podmínka:  
- Jakékoliv úpravy ploch vodních toků a nádrží včetně přilehlých pozemků a zeleně smí být 

provedeny jedině po vydání souhlasu orgánů ochrany přírody a krajiny i příslušného 
vodohospodářského orgánu. 

- Změna č. 1 ÚP stanovuje podmínky pro využití lokality Obnova rybníka Pod školou 
(změna 1/Z1 – P1): 

- pro území musí být zpracována územní studie  
územní studie musí být projednána s dotčenými orgány ochrany přírody a krajiny, příslušným 

povodím a NPÚ Středočeského kraje 
-  

Nepřípustné využití území, činnosti a stavby: 



Právní stavÚplné znění po změně č. 1 2 ÚP                                                                                                          59 

- veškeré stavby, zařízení a opatření nesouvisející s hlavním, přípustným a podmíněně 
přípustným využitím, včetně staveb, zařízení a jiných opatření pro individuální rekreaci, 
ekologická a informační centra, zemědělství, lesnictví a těžbu nerostůjiné než hlavní, 
přípustné a podmínečně přípustné využití území, činnosti a stavby 
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6.2.25 Plochy zemědělské  NZ 
 
Hlavní využití: 
- zemědělský půdní fond – orná půda a trvalé travní porosty 
 
Přípustné využití území, činnosti a stavby: 
- zemědělská produkce 
- zvláštní režim hospodaření (plochy ÚSES na trvalém travním porostu) 
- liniové a plošné keřové a nelesní stromové porosty pro ekologickou stabilizaci krajiny 

(stromořadí, remízy, meze, keřové pláště apod.) 
- stavby, které jsou součástí ZPF dle § 1, odst. 3, zákona č. 334/1992 o ochraně ZPF, ve 

znění pozdějších předpisů (zák. č. 231/1999 Sb.) – např. účelové komunikace pro 
zemědělské účely (polní cesty), závlahová a odvodňovací zařízení, stavby určené pro 
obsluhu plochy 

- stavby dle § 9, odst. 2 b) zák. č. 334/1992 o ochraně ZPF, ve znění pozdějších předpisů 
(zák. č. 231/1999 Sb.) – např. sítě technické infrastruktury: vedení vody, kanalizace, 
vedení VVN, VN, NN, sdělovací vedení, vedení plynu VTL, STL 

- protierozní, protipovodňová a ekostabilizační opatření, stezky pro pěší a cyklisty a jejich 
vybavenost, změny kultur 

- vodní toky a plochy, revitalizace a renaturace vodních toků a niv a pro obnovu ostatních 
vodních prvků v krajině, 

- stavby dle § 18, odst. 5, zák. č. 183/2006 Sb. 
 
Nepřípustné využití území, činnosti a stavby: 
- oplocování pozemků (s výjimkou dočasných oplocení nových výsadeb proti ničení zvěří a 

ohrazení pro pastvu dobytka), veškeré stavby, zařízení a opatření nesouvisející s hlavním, 
přípustným a podmíněně přípustným využitím, včetně staveb a zařízení pro rekreaci 
a cestovní ruch, ekologická a informační centrajiné než hlavní, přípustné a podmínečně 
přípustné využití území, činnosti a stavby 

 
Pravidla pro uspořádání území: 
změny druhu pozemku (kultury) v rámci zemědělského půdního fondu nejsou omezeny; 
hospodaření na plochách ÚSES – omezit hnojení, kosit 1 – 2 x ročně 
 

6.2.26 Plochy lesní  LENL 
 
Hlavní využití: 
- pozemky určené k plnění funkce lesa 
 
Přípustné využití území, činnosti a stavby: 
- lesní produkce (lesy hospodářské) 
- zeleň ploch územního systému ekologické stability - biokoridory 
- plochy a stavby, které jsou součástí PUPFL – plochy dle § 3, odst. 1 b) zákona č. 

289/1995 Sb. o lesích, ve znění pozdějších předpisů  
- stavby dle § 18, odst. 5, zák. č. 183/2006 Sb., zvláště komunikace účelové, pěší a 

cyklistické 
-  a zařízení a sítě technické infrastruktury; stavby pouze mimo stromové porosty 
- protierozní, protipovodňová a ekostabilizační opatření 
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- vodní toky a plochy, revitalizace a renaturace vodních toků a niv a pro obnovu ostatních 
vodních prvků v krajině, 

 
Podmíněně přípustné využití území, činnosti a stavby: 
- drobné stavby pro individuální rekreaci - chaty 
 
Podmínka: 
- pouze stávající objekty, možná je jejich údržba a obnova, není možná realizace nových 

staveb 
 
Nepřípustné využití území, činnosti a stavby: 
- stavby a zařízení občanského vybavení, pro bydlení, výrobu, nebo nové stavby pro 

pobytovou rekreaci 
- jiné než hlavní, přípustné a podmínečně přípustné využití území, činnosti a stavby 
 
Pravidla pro uspořádání území: 
- hospodaření na plochách biokoridorů podléhá režimu ÚSES 
- stávající objekty umístěné na pozemcích plnící funkci lesa, které neslouží pro lesní 

hospodaření, nesmí být oplocovány, rozšiřovány ani doplňovány zpevněnými plochami 

7. VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY A VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ OPATŘENÍ  
 

Veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření jsou zobrazena ve výkrese č. 
1.4. Veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a asanace.  
 

7.1. ZáměryVeřejně prospěšné stavby a opatření, pro které lze práva k pozemkům a 
stavbám vyvlastnit i uplatnit předkupní právo 
 

Plochy a koridory s možností vyvlastnění ve prospěch obce dle § 170 zák. č. 183/2006 Sb. 
(stavební zákon) i s možností uplatnění předkupního práva ve prospěch obce nebo státu dle § 
101 zák. č. 183/2006 Sb. (stavební zákon) včetně ploch nezbytných k zajištění jejich výstavby 
a řádného užívání pro stanovený účel.  

7.1.1.  

7.1.1.  Veřejně prospěšné stavby 

7.1.1.1 Dopravní infrastruktura 
 

VPS označení využití k. ú. 

VD1 CD1 I/12 Přeložka silnice I/12 -  včetně 
všech součástí, příslušenství a 
souvisejících staveb 

Škvorec 

VD2 CD2 II/101 Přeložka silnice II/101 Škvorec 
Třebohostice u Škvorce 

 

7.1.1.2 Technická infrastruktura 
 

VPS označení využití k.ú.k. ú. 
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WT1 TI1 Rozšíření ČOV Škvorec 

WT2
VT1 

CT1TI7 Přivaděč splaškové 
kanalizace z Třebohostic 

Škvorec, 
Třebohostice 
u Škvorce 

VT2 CT2 Přeložka VVTL DN 500 Škvorec 

VT3 CT3 STL plynovod ze Škvorce 
do Přišimas 

Škvorec 

WT3
VT4 

TI8CT4 Kabelové vedení VN a 
včetně trafostanice 

Škvorec 
Třebohostice 

WT4 TI6 Přivaděč pitné vody a 
kanalizace Třebohostice 

Škvorec 
Třebohostice 

WT5 TI9 Přeložka VVTL DN 500 Škvorec 

WT 
VT65 

TI20CT5 Trasa VN 22 kV včetně  
trafostanice 

Škvorec 
Třebohostice 

 
Dopravní infrastruktura 
 

 označení využití k.ú. 

WD1 1/12 Přeložka silnice I/12 Škvorec 

WD2 2/101 Přeložka silnice II/101 Škvorec 
Třebohostice 

WD3 
 

TI4 
 

Místní komunikace v 
Třebohosticích 

Třebohostice 
 

 

7.1.2. Veřejně prospěšná opatření 

7.1.2.1 Založení prvků územního systému ekologické stability 
 

VPO označení využití k. ú. 

VU1 LBC 35 Úplné založení lokálního 
biocentra 

Škvorec 
Třebohostice u Škvorce 

VU2 LBC 36 Založení, respektive doplnění 
lokálního biocentra 

Škvorec 
Třebohostice u Škvorce 

VU3 LBK 7c Založení, respektive doplnění 
lokálního biokoridoru 

Škvorec 

VU4 LBK 20 Založení, respektive doplnění 
lokálního biokoridoru 

Škvorec 
Třebohostice u Škvorce 

VU5 LBK 36a Úplné založení lokálního 
biokoridoru 

Škvorec 

VU6 LBK 36b Úplné založení lokálního 
biokoridoru 

Škvorec 
Třebohostice u Škvorce 
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Plochy pro ÚSES 

 

označení využití k.ú. p.č. 

WU LBK7 Škvorec 1026, 1003, 1008/1, 887/1, 887/2, 919, 925/1, 925/2, 1348/1, 
1348/2, 902/1, 902/3, 935/2, 49/4, 49/2, 50/18, 50/19, 50/20, 
50/21, 50/22, 44/1, 902/5, 50/6, 47/7, 47/2, 42/1, 42/2, 42/3, 
53/1, 53/2, 53/3, 53/17, 53/86, 53/20, 53/21, 53/22, 53/23, 
53/24, 53/25, 1347/3, 55/1, 55/2, 55/3, 55/4, 57/1, 112/2, 
108/1, 108/2, 108/3, 102, 104, 105, 103/1, 103/2, 103/3, 
103/4, 103/6, 138/3, 131/1, 132/18, 95, 133, 137, 1342/1, 
147/4, 147/2, 1374, 1375, 144/3, 70/2, 145, 168/1, 168/2, 
168/4, 168/5, 169/1, 1335, 170, 207/3, 211/1, 174/14, 174/15, 
174/16, 174/17, 174/30, 174/1, 174/29, 211/1, 211/2, 207/1, 
178, 179/1, 180, 186/1, 186/2, 207/10, 196/1, 196/2, 197/1, 
197/2, 207/11, 207/19, 197/4, 207/10, 207/2, 203/1, 205/2, 
206/3, 207/11, 314/1, 510/2, 505, 207/7, 207/8, 501/2, 499/8, 
437, 446, 457/1, 457/3, 458/1, 468/3, 468/1, 499/3, 499/5, 
499/8 

WU LBC18 Škvorec 902/3, 935/2, 897, 906, 904/2, 905/2, 903/3 

WU LBC15 Škvorec 298/1, 292, 207/11, 290/1, 308/2, 310/2, 354/1, 1338/1 

WU LBK5 Třebohostice 891, 886, 885/1, 922/1, 883, 917, 918, 862, 864/2, 880, 
864/1, 871, 894/32, 869, 818, 818/1, 817/1,  

WU LBC18 Třebohostice 869, 894/32, 813, 808, 805, 802, 798, 793, 794, 795, 894/37, 
791, 780/1, 780/3, 780/2, 789/2, 789/1, 894/38, 894/64, 
817/2, 817/3, 817/4, 817/5, 817/7, 789/3, 789/4, 789/5, 
894/34,  

WU LBK20 Třebohostice 668/1, 817/2, 780/2, 668/4, 894/121, 769, 765/2, 753/2, 
730/1, 670/1, 730/1, 670/1, 675/1, 675/3, 675/5, 675/6, 675/8, 
673, 668/1, 894/77, 894/88, 720/6, 720/7, 720/8,  720/11, 
612, 615, 114/6, 896, 451 

WU LBK20 Škvorec 357, 1335, 343, 326/1, 326/3, 327/2, 207/11 

WU LBK38 Třebohostice 894/88, 894/11 

WU LBC41 Třebohostice 894/11, 89/10,  

WU LBK36 Třebohostice 811, 250, 384, 325/3 

WU LBK36 Škvorec 1180/1, 1298, 1181/1, 1341 

WU LBC35 Škvorec 1180/1 

WU LBC 36 Škvorec 178, 307/1, 179/1, 180, 186/1, 186/2, 209/1, 207/6, 207/12, 
207/13, 207/10 

WU LBC 36 Třebohostice 383/1, 382, 395 
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 Změnou č. 1 ÚP se upravují a doplňují veřejná prospěšná opatření takto: 
 

označení využití k.ú. p.č. 

WU PP, EVL 
Lom na Plachtě 

Třebohostice 446/1, 446/3, 446/4, 446/5, 446/6, 449/2. 897 

WU NSP 10 
Interaktivní prvek 

Třebohostice 274, 451/1, 539, 540, 541, 552, 557/1, 557/2, 
558, 560/1, 561, 562, 606/1, 606/3, 606/4, 
606/11, 897 

WU NSP 11 
Interaktivní prvek  

Třebohostice 449/2, 451/2, 451/4, 451/5, 460, 461, 465, 
482/1, 482/5, 533/3, 533/11, 546, 547, 548, 549, 
901/4 

WU NSP 12 
Interaktivní prvek  

Třebohostice 443/4, 445, 449/1, 451/3, 451/5, 451/6, 454, 
455, 458/1, 458/4, 458/5, 458/6, 458/7, 461 

WR1 Obnova rybníku 
Pod školou a 
veřejná zeleň 

Třebohostice 39/3, 40, 1308, 42/1, 47/8 

 
 

7.2. Veřejně prospěšné stavby a veřejná prostranstvíZáměry, pro které lze uplatnit 
pouze předkupní právo 
 

Plochy a koridory s možností uplatnění předkupního práva ve prospěch obce nebo státu dle § 
101 zák. č. 183/2006 Sb. (stavební zákon).  

 

7.2.1. Veřejně prospěšné stavby 
 
Nenavrhují se. 
Občanské vybavení – ruší se změnou č. 1 ÚP  

 
 označení využití k.ú. p.č. 

PO1 OS1 Rozšíření sportovních ploch Škvorec 39/3, 40, 42/1, 1308 

 
 

7.2.1.7.2.2. Veřejná prostranství 
 

VP označení využití k.ú.k. ú. p.č. 

PV1 PV1Z26 Veřejné prostranství Třebohostice 12/1, 12/2, 12/3, 14/4, 14/5, 
28/216, 17, 695/1 
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8. STANOVENÍ POŘADÍ ZMĚN V ÚZEMÍ (ETAPIZACE) 
 
 Je stanovena etapizace pro tyto plochy:  
 
A1   pro plochu K1 – v I. etapě bude realizována výsadba přirozeně se vyskytující zeleně 

pro zajištění odpovídající migrační plochy a cesty pro obojživelníky. 
A2   pro plochu  Z28 – v II. etapě bude realizována výstavba v ploše, poté co bude 

přesunuto migračně významné území a realizována přírodní plocha. 
 
B1   pro plochu Z6 – v I. etapě bude realizována výstavba na min. 60% plochy. 
 
7.2.2.  Veřejně prospěšná opatření 
 
Nenavrhují se.   
 

9. PLOCHY VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH BUDE 
ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH V ÚZEMÍ PODMÍNĚNO VYDÁNÍM 
REGULAČNÍHO PLÁNUS PODMÍNKOU PROVĚŘENÍ ZMĚN ÚZEMNÍ STUDIÍ 
 
 Pro vybrané plochy bude třebaje rozhodování v území podmíněno zpracovat vydáním 
územní studie, které vyřeší parcelaci, trasování komunikací a inženýrských sítí i případné 
další potřebné náležitostiregulačního plánu:.  
 

9.1. Zadání regulačního plánu na žádost pro plochy P19, Z2, Z3, Z8, Z9a, Z9b, Z9c, 
Z16, Z19, Z21, Z27a, Z27b a Z28 
 

9.1.1. Vymezení řešeného území 
  
Regulační plán bude zpracován pro území této plochy s nutným přesahem pro veřejná 
prostranství kvůli napojení na veřejnou dopravní a veřejnou technickou infrastrukturu. 

9.1.1.9.1.2. Požadavky na vymezení pozemků a jejich využití 
 
Navrhované pozemky budou vymezovány v navrhovaném hlavním využití plochy tak, aby 
byla navržená hranice řešeného pozemku identifikovatelná (např. spojnicemi lomových bodů 
pozemku), do řešení je nutno zahrnout všechny prostorově a funkčně související pozemky, 
které by byly samostatně nevyužitelné 

9.1.2.9.1.3. Požadavky na umístění a prostorové uspořádání staveb 
 
Regulační plán stanoví: 
- podrobné podmínky umístění a prostorového uspořádání staveb – šířka veřejného prostoru 
min. 9 m, zajištění parkovacích míst pro návštěvníky, tedy veřejnost, vymezení veřejného 
prostoru o ploše min. 0,5 % z plochy upravované regulačním plánem, umožňující 
shromažďování a lokální rekreaci dle požadavků uvedených níže, přičemž se do této plochy 
nezapočítávají pozemní komunikace a plochy doprovodné zeleně u nich (zelené ostrůvky, 
zálivy mezi parkovacími místy apod.), 
- požadavky na umístění a prostorové uspořádání staveb – stanovení uliční a stavební čáry, 
max. půdorysné velikosti staveb, podlažnosti, výšky, objemu a tvaru staveb, zastřešení – 
odlišně uvnitř zástavby (2 nadzemní podlaží anebo 1 nadzemní podlaží a využité podkroví) a 
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na okrajích (1 nadzemní podlaží a využité podkroví), hraničících s nezastavěným územím, 
stanovení uličního oplocení - vždy s podezdívkou výšky max. 0,8 m a mezerovitou výplní 
(plné zdi jsou nepřípustné), kdy celková výška plotu nepřesáhne 1,8 m od úrovně terénu 
veřejného prostoru, stanovení základních údajů o kapacitě staveb, upřesnění zastavitelnost 
pozemku dalšími stavbami (samostatné garáže, zděné zahradní domky) a pravidla jejich 
umísťování, stanovení minimálního procenta zeleně 30 %, zajištění parkování na vlastním 
pozemku pro 1 rodinný dům v počtu min. 2 parkovacích míst. 

9.1.3.9.1.4. Požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území 
 
Regulační plán 
- stanoví urbanistické a architektonické podmínky, vyplývající z návrhu předchozích 
požadavků, které je nutno dodržet při následném zpracování dokumentace staveb. 
- v maximální možné míře zachová charakter řešeného území, včetně zohlednění přírodních 
podmínek území a krajinářských hodnot. Bude respektován venkovský, případně příměstský 
charakter zástavby, na rozhraní zástavby a volné krajiny budou respektovány, případně 
vytvořeny zelené pásy pro přirozené zapojení zástavby do krajiny a pro vytváření příznivého 
životního prostředí. 

9.1.4.9.1.5. Požadavky na řešení veřejné infrastruktury 
 
- veřejná dopravní infrastruktura – šířka dopravního prostoru min. 9 m, řešit jako zklidněné 
komunikace, parkování pouze na vyznačených místech, pro každou bytovou jednotku vždy 
min. 1 parkovací místo pro návštěvy na komunikaci, doprovodná zeleň (zelené ostrůvky, 
zálivy, pásy atd.) u komunikace se nezapočítává do plochy veřejného prostranství, umožnit 
propojení slepých oblastí pro pěší (minimalizovat zacházky mezi jednotlivými částmi obce), 
komunikace musí umožňovat příjezd složek integrovaného záchranného systému včetně těžké 
techniky, případný zásah požárních jednotek musí být proveditelný mimo ochranné pásmo 
nadzemních energetických vedení. 
- veřejná technická infrastruktura – všechny domy budou napojeny na veřejné vodovodní a 
kanalizační řady a budou povinně zadržovat dešťovou vodu (podzemní nádrže, jezírka) se 
zasakováním přepadu na vlastním pozemku (včetně požadavku na kapacity jednotlivých 
systémů, jejich polohy a místa napojení na stávající infrastrukturu), řešeno bude i zásobování 
vodou k hasebním účelům, umístění veřejného osvětlení, 
- veřejná prostranství – v docházkové vzdálenosti 200 m bude v rámci veřejných prostranství 
dotčené plochy zajištěno umístění dětského hřiště, v docházkové vzdálenosti 300 m bude 
v rámci veřejných prostranství dotčené plochy zajištěno místo pro tříděný odpad, v ostatních 
případech bude provedena parková úprava s lavičkami. 

9.1.5.9.1.6. Požadavky na veřejně prospěšné stavby 
 
- budou umístěny na samostatném (odděleném) pozemku, nebudou umisťovány na pozemcích 
jednotlivých domů, pro tyto pozemky a stavby na nich bude možné uplatnit předkupní právo 
ve prospěch obce (např. trafostanice). 

9.1.6.9.1.7. Další požadavky (vyplývající z územně plánovacích podkladů) 
 
Regulační plán bude zpracován v souladu s Územní studií krajiny ORP Brandýs n. Labem – 
St. Boleslav. 

9.1.7.9.1.8. Požadavky na plánovací smlouvu a dohodu o parcelaci 
 
Před podáním dokumentace k územnímu řízení bude s městysem uzavřena smlouva o budoucí 
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plánovací smlouvě týkající se převedení pozemků a staveb dopravní a technické 
infrastruktury a pozemků veřejných prostranství včetně vybavení na nich, které jsou součástí 
řešené plochy, na obec a dále týkající se případné výstavby související veřejné infrastruktury 
mimo řešené plochy, kterou výstavba ovlivní (bude potřeba posílit kapacitu). 
Současně se zpracovaným regulačním plánem plochy musí být uzavřena a předložena dohoda 
o parcelaci pro danou plochu. 

9.1.8.9.1.9. Požadavky na uspořádání obsahu návrhu regulačního plánu a obsahu jeho 
odůvodnění 
 
S ohledem na charakter území a problémy k řešení lze hlavní výkres regulačního plánu 
zpracovat a vydat v měřítku 1 : 1 000, popř. 1 : 500, jelikož regulační plán nebude nahrazovat 
územní rozhodnutí, lze vydat i v měřítku 1 : 2 000. 
-  
-  
- výroba a skladování Z15 – VL 
-  
- bydlení  Z2 – BR3 
   Z6 – BM3 
   Z7 – BR4 
   Z8 – BM4 
   Z9 – BM5 
   Z10 – BM7 
   Z16 – BV2 
   Z19 – BV4 
   Z21 – BV5 

 1/Z1 – P1 Obnova rybníku Pod školou (VV) a přilehlé plochy veřejné 
zeleně (ZV) 

    1/Z4 – P4   Změna funkčního využití z výroby a skladování na bydlení 
BM 10 

-     1/Z7  
 Obytná plocha BV 7 Třebohostice 

-  
- smíšené plochy bydlení a občanské vybavenosti Z23 – SV1 + Z26 – PV1 
-  
 Lhůta pro zápis územních studií do registru: 30.10.2018 
 (Změna č. 1 ÚP stanovuje nový termín pro evidenci územních studií). 
 
-  Dotčená území jsou zobrazena ve výkrese č. 1.1. Základní členění území. 
 
 
9. ROZSAH DOKUMENTACE 

10. ÚDAJE O POČTU LISTŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU A POČTU VÝKRESŮ 
K NĚMU PŘIPOJENÉ GRAFICKÉ ČÁSTI 

 
Územní plán je zpracován v rozsahu 40 stran (tj. 20 listů oboustranného tisku), grafická část 
zahrnuje 3 výkresy. Název :
  ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTYSU ŠKVOREC 
   PRÁVNÍ STAV PO ZMĚNĚ č. 1 
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Obsah : 
    FA 4 

I. TEXTOVÁ ČÁST – VÝROK 50 
 
II. GRAFICKÁ ČÁST: 
 

1.1. Výkres základního členění území  1 : 5 000 16 
1.2. Hlavní výkres 1 : 5 000 16 
1.3. Výkres koncepce veřejné infrastruktury  1 : 5 000 16 
1.4. Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací  1 : 5 000 16 
2.1. Koordinační výkres  1 : 5 000 16 
 



Příloha č.1: Převodní tabulka

Identifikátor 
plochy

označení v 
ÚP (2010)

označení dle 
Změny č.1 

(2014) poznámka
nový název 

využití
P1-BR2 plně využito – stabilizovaná plocha

P2 P2-OV1 OV
P3 P3-BH1 BH
P8 P8-BM2 BI
P9 P9-BR4 BI

P10 P10-BR6 BI
P11-BM6 plně využito – stabilizovaná plocha

P12 P12-SR1 SR

P17 1/Z2-P2
pod stejným označením zahrnuty 2 fyzicky 
oddělené plochy ZS

P19 1/Z4-P4 BI

P20 Z9-BM5
část zastavitelné plochy v zastavěném území, 
odděleno BI

P23 Nově navrženo Změnou č.2 (Z2-16) BI
P41 Doplněno po SJ na podnět objednatele OV

Z1 Z1-BR1 částečně zastavěno, plocha zmenšena BI
Z2 Z2-BR3 BI
Z3 Z3-BS1 BI

Z5-BM1 plně využito – stabilizovaná plocha
Z6 Z6-BM3 částečně zastavěno, plocha zmenšena BI
Z7 Z7-BR4 částečně zastavěno, plocha zmenšena BI
Z8 Z8-BM4 BI

Z9a BI
Z9b BI
Z9c BI
Z10 Z10-BM7 BI
Z11 Z11-RI1 částečně zastavěno, plocha zmenšena RI

Z12a RI

Z12b RI
Z13 Z13-BV1 BV
Z15 Z15-VL VL
Z16 Z16-BV2 BV
Z17 Z17-BV3 BV
Z18 Z18-BM8 téměř zastavěno, plocha výrazně zmenšena SV
Z19 Z19-BV4 BV
Z20 Z20-SR2 SR
Z21 Z21-BV5 BV
Z23a

Z23b

Z24-BM9 plně využito – stabilizovaná plocha
Z26 Z25-PV1 PV

Z27a BI

Z27b BI
Z28 1/Z7 BV
Z29 1/Z9 OS

Z30 P13-TI3
v ÚP vymezeno uvnitř zastavěného území jako 
plocha přestavby, ale není TI

Z31

V ÚP bez označení, nejspíš chápáno jako 
součást Z13-BV1, ale fyzicky odděleno BV

Z33 BV
Z34 BV
Z35 Nově navrženo Změnou č.2 (Z2-19) OV

SV

Z27-BR5

malá část již zastavěna, původní plocha 
rozdělena již realizovaným veřejným 
prostranstvím (dle KPÚ)

Nově navrženo Změnou č.2 (Z2-14)

za
st

av
ite

ln
é 

pl
oc

hy

Z9-BM5
částečně zastavěno, celková plocha zmenšena, 
rozděleno na 3 izolované dílčí plochy

Z12-RI2

částečně zastavěno, celková plocha zmenšena, 
rozděleno veřejným prostranstvím na 2 izolované 
dílčí plochy

Z23-SV1 Podrobněji rozčleněno dle ÚS C.H.S. Praha 2016

pl
oc

hy
 p
ře

st
av

by
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Příloha č.1: Převodní tabulka

K1 NSP
K2 NSP
K3 NSP
K4 NSP
K5 NSP

K6

Nově navrženo Změnou č.2 s ohledem na 
logické pokračování prkvku ÚSES (LBK 20) 
vymezené v KPÚ NSP

K7

Nově navrženo Změnou č.2 s ohledem na 
požadovanou metodiku (a platnou legislativu), 
která vymezuje biocentra jako plochy přírodní – 
LBC 36 NP

K8

Nově navrženo Změnou č.2 s ohledem na 
požadovanou metodiku (a platnou legislativu), 
která vymezuje biocentra jako plochy přírodní – 
LBC 35 NP

K9 NSP

K10 NSP
K11 NSP
K12 NSP
K13 NSP

K14

Nove vymezeno změnou č. 2, jde převážně o 
úpravu podrobnější specifikace plochy smíšené 
NS (NSP na NSS) s ohledem na záměr městyse NSS

pl
oc

hy
 z

m
ě
n 

v 
kr

aj
in
ě

1/Z7
Nově navrženo Změnou č.2 na základě 
zapracování PSZ KPÚ (navržený LBK 20)

Nově navrženo Změnou č.2, zapracování PSZ 
KPÚ a ploch pro ÚSES dle legislativy i MINIS – 
LBK 36a
Nově navrženo Změnou č.2, zapracování PSZ 
KPÚ a ploch pro ÚSES dle legislativy i MINIS – 
LBK 36b

Stránka 2



Změna č.2 ÚP Škvorec

Předpokládaný záboru ZPF (vyhodnocený v navržených plochách změn) Příloha č. 2
K

ó
d

 p
lo

ch

Způsob využití ploch I. II. III. IV. V. 

Z33 BV bydlení v rodinných domech – venkovské 0,27 0,27 - - - -

Z34 BV bydlení v rodinných domech – venkovské 0,47 0,47 - - - -

P23 BI bydlení v rodinných domech – městské a příměstské 0,21 0,21 - - - -

celkem 0,95 0,74 0,00 0,00 0,21 0,00 0,00

Z35 OV občanské vybavení veřejné 0,60 0,60 - - - -

celkem 0,60 0,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

celkem 1,55 1,34 0,00 0,00 0,21 0,00 0,00

Informace o 

existenci 

odvodnění

Informace o 

existenci 

staveb k 

ochraně 

pozemku před 

erozní činností 

vody

Informace 

podle 

ustanovení §3 

odst. 2 písm. 

g)

plochy bydlení

plochy občanského vybavení

navržené plochy Změnou č.2 ÚP

Souhrn 

výměry 

záboru [ha]

Výměra záboru podle tříd ochrany [ha] Odhad výměry 

záboru, na které 

bude provedena 

rekultivace na 

zemědělskou půdu 

podle tříd ochrany 

[ha]

Informace o 

existenci 

závlahO
zn

ač
en

í 

p
lo

ch
y/

ko
ri

d
o

ru

Navržené využití

1









1 – Vyhodnocení společného jednání o návrhu změny č. 2 ÚP Škvorec z 06/2021 

V Y H O D N O C E N Í 
společného jednání o návrhu změny č. 2 územního plánu 

Š K V O R E C  
Společné jednání o návrhu změny č. 2 územního plánu Škvorec z června 2021, vystaveného od 13. července 2021 do 26. srpna 2021, 

se uskutečnilo v úterý dne 27. července 2021 od 10:00 hodin v zasedací místnosti Úřadu městyse Škvorec, Masarykovo nám. 122. 

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 17) 
Stanovisko krajského úřadu jako nadřízeného orgánu (§ 50 odst. 7 stavebního zákona) ................................................................. 18  (celkem 1) 
Připomínky obce, pro kterou se změna územního plánu pořizuje (§ 50 odst. 2 a 3 stavebního zákona)  .......................................... 19  (celkem 1) 
Připomínky sousedních obcí (§ 50 odst. 2 stavebního zákona) ............................................................................................................ 20 – 28 (celkem 9) 
Připomínky oprávněných investorů (§ 23a a § 50 odst. 3 stavebního zákona) ................................................................................... 29 – 35 (celkem 7) 
Připomínky právnických a fyzických osob (§ 50 odst. 3 stavebního zákona) ...................................................................................... 36 – 39 (celkem 4) 
 

POUŽITÉ ZKRATKY: 
KN = katastr nemovitostí 
k. ú. = katastrální území 
LV = list vlastnictví 
parc. č. = parcelní číslo 
Pokyny = pokyny pro úpravu návrhu změny č. 2 ÚP Škvorec po SJ (SJ*číslo bodu) 
PUPFL = pozemky určené k plnění funkcí lesa 
PÚR = Politika územního rozvoje (České republiky) 
regulativy = podmínky stanovené pro využití ploch s rozdílným způsobem využití 
SJ = společné jednání 
správní řád = zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů 
stavební zákon = zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 

zákon), ve znění pozdějších předpisů 
ÚP = územní plán (Škvorec) podle stavebního zákona platného od 1. 1. 2007  
ÚPD = územně plánovací dokumentace 
ÚS = územní studie 
ÚSES = územní systém ekologické stability 
VKP = významný krajinný prvek 

Změna č. 2 = změna č. 2 územního plánu Škvorec  
ZPF = zemědělský půdní fond 
Zpráva = zpráva o uplatňování ÚP Škvorec s pokyny pro zpracování návrhu Zm ěny č. 2 
ZÚR = zásady územního rozvoje (Středočeského kraje) 
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Příloha č.  
 

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, 
územní odbor Mladá Boleslav, 
Laurinova ul. 1370/111,  
293 05 Mladá Boleslav 

HSKL-5551-2/2021 – MB 
ze dne 29. 7. 2021, 
por. Ivana Konývková, DiS. 

Na základě posouzení dané dokumentace vydává podmíněné souhlasné stano-
visko s požadavky. 
Požadavky: 
V souladu s § 2 odst. 1 písm. k) a § 19 odst. 1 písm. k) zákona č. 183/2006 Sb., 
se do územního plánu zapracuje návrh ploch (i víceúčelových) odpovídající 
potřebám obce, které vyplývají z požadavků civilní ochrany uvedených § 20 vy-
hlášky č. 380 /2002 Sb. Při změnách územního plánu zhodnotit jejich vliv na již 
zpracované požadavky civilní ochrany a v případě nevyhovujícího stavu je 
nutné provést úpravy (popř. nové řešení) požadavků civilní ochrany. 
V Textové části odůvodnění změny č. 2 v bodu B. 10. 7. 5. odstavci Požadavky 
na požární a civilní ochranu je uvedeno: „Na základ ě nestanovení konkrétního 
požadavku zachováno řešení dle platného ÚP“. 
Z dostupných materiálů na HZS Stř. kraje ÚO Mladá Boleslav – Územní plán – 
městys Škvorec, zpracovaný září 2008 a předložený HZS k vydání stanoviska, 
je patrné, že problematika požární ani civilní ochrany není řešena. Vydané Ko-
ordinované stanovisko dotčeného orgánu č. j. HSKL 5-95/MB-OO-2008 ze dne 
4. 12. 2008. 
Upozornění: 
V technické infrastruktuře při řešení zásobování vodou požadujeme  navrh-
nout i zásobování vodou k hasebním účelům, a to v souladu s příslušnými tech-
nickými a právními předpisy. V lokalitách, které nebudou pokryty požární vo-
dou ze stávajících odběrných míst, ani z požárních vodovodů, vytvořit pod-
mínky pro výstavbu a údržbu jiných zdrojů požární vody (požární nádrže, 
studny, odběrní místa z vodních ploch atd.). 
Plochy pro umístění nových komunikací včetně úprav komunikací stávajících 
by měly odpovídat požadavkům na zajištění příjezdu a přístupu techniky složek 
integrovaného záchranného systému včetně těžké techniky jednotek požární 
ochrany, a to i v návaznosti na nástupní plochy u objektů, kde jsou technickými 
a právními předpisy požadovány. Případný zásah požárních jednotek musí být 
proveditelní mimo ochranná pásma nadzemních energetických vedení. 
S tímto souvisí i řešení odstavných a parkovacích ploch v nových rozvojových 
plochách, zejména u bytové výstavby. 
K vytvoření podmínek pro správnou činnost integrovaného záchranného sys-
tému je nutné zejména v oblasti funkčnosti systému ochrany obyvatelstva vy-
tvořit podmínky pro varování a informování občanů. Dále se věnovat rozvoji 
a ochraně kritické infrastruktury, která je nezbytnou součástí potřeb pro udrži-
telný rozvoj posuzovaného území. Nedílnou součástí musí být zohlednění do-
padu nově připravovaných řešení na funkční systém ochrany obyvatelstva hen-
dikepovaných a zdravotně postižených občanů a na rozvoj systému ochrany 

Akceptováno. 
Doplnit požadavky civilní ochrany v souladu s § 19 
odst. 1 písm. k) stavebního zákona a s vyhláškou 
č. 380/2002 Sb. Nehodící se body není nutné zpra-
covávat – viz Pokyny (bod SJ*1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vzato na vědomí. 
Uvedená upozornění jsou věcí navazujících správ-
ních řízení. 
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Příloha č.  

poř. 
číslo 

údaje o podateli stanoviska 
(připomínky) 

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

POŘIZOVATELE 

obyvatelstva v turistických a rekreačních oblastech a ve specifických prostřed-
cích jako jsou obchodní centra, multikina, sídliště, multifunkční areály atd. 
Upozorňujeme na povinnost obce dle § 29 zákona č. 133/85 Sb. o požární 
ochraně, ve znění pozdějších předpisů, zabezpečovat pro potřeby svého územ-
ního obvodu v rámci občanské vybavenosti popř. ploch veřejné vybavenosti 
i výstavbu a údržbu objektů požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízení 
a umožňovat dislokaci jednotek hasičského záchranného sboru. 
Při řešení zastavitelných ploch zohlednit další vývoj jak nových staveb, tak bý-
valých výrobních a skladovacích areálů především z pohledu bezpečnosti oby-
vatelstva (nebezpečí vzniku požárů, mimořádných událostí s únikem nebezpeč-
ných látek atd.). 
Vyjádření dotčeného orgánu státní správy na úseku požární ochrany, inte-
grovaného záchranného systému a ochrany obyvatelstva 
Název dokumentace: Zadání regulačního plánu na žádost pro plochy P19, Z2, 
Z3, Z8, Z9a, Z9b, Z9c, Z16, Z19, Z21, Z27a, Z27b, Z28, Z32 
Řešené území: k. ú. Škvorec 
Na základě posouzení dané dokumentace uplatňuje následující požadavky 
a upozornění. 
Požadavky: 
V souladu s § 2 odst. 1 písm. k) a § 19 odst. 1 písm. k) zákona č. 183/2006 Sb., 
se do územního plánu zapracuje návrh ploch (i víceúčelových) odpovídající po-
třebám obce, které vyplývají z požadavků civilní ochrany uvedených § 20 vy-
hlášky č. 380 /2002 Sb. Při změnách územního plánu zhodnotit jejich vliv na již 
zpracované požadavky civilní ochrany a v případě nevyhovujícího stavu je 
nutné provést úpravy (popř. nové řešení) požadavků civilní ochrany. 
Upozornění: 
V technické infrastruktuře při řešení zásobování vodou požadujeme  navrh-
nout i zásobování vodou k hasebním účelům, a to v souladu s příslušnými tech-
nickými a právními předpisy. V lokalitách, které nebudou pokryty požární vo-
dou ze stávajících odběrných míst, ani z požárních vodovodů, vytvořit pod-
mínky pro výstavbu a údržbu jiných zdrojů požární vody (požární nádrže, 
studny, odběrní místa z vodních ploch atd.). 
Plochy pro umístění nových komunikací včetně úprav komunikací stávajících 
by měly odpovídat požadavkům na zajištění příjezdu a přístupu techniky složek 
integrovaného záchranného systému včetně těžké techniky jednotek požární 
ochrany, a to i v návaznosti na nástupní plochy u objektů, kde jsou technickými 
a právními předpisy požadovány. Případný zásah požárních jednotek musí být 
proveditelní mimo ochranná pásma nadzemních energetických vedení. 
S tímto souvisí i řešení odstavných a parkovacích ploch v nových rozvojových 
plochách, zejména u bytové výstavby. 
K vytvoření podmínek pro správnou činnost integrovaného záchranného sys-
tému je nutné zejména v oblasti funkčnosti systému ochrany obyvatelstva 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
Budou prověřeny jednotlivé požadavky a upozor-
nění a v případě, že by je Zadání regulačních plánů 
pro plochy P19, Z2, Z3, Z8, Z9a, Z9b, Z9c, Z16, 
Z19, Z21, Z27a, Z27b, Z28, Z32 neobsahovalo, tak 
bude doplněno – viz Pokyny (bod SJ*2). 
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vytvořit podmínky pro varování a informování občanů. Dále se věnovat roz-
voji a ochraně kritické infrastruktury, která je nezbytnou součástí potřeb pro 
udržitelný rozvoj posuzovaného území. Nedílnou součástí musí být zohlednění 
dopadu nově připravovaných řešení na funkční systém ochrany obyvatelstva 
hendikepovaných a zdravotně postižených občanů a na rozvoj systému ochrany 
obyvatelstva v turistických a rekreačních oblastech a ve specifických prostřed-
cích jako jsou obchodní centra, multikina, sídliště, multifunkční areály atd. 
Upozorňujeme na povinnost obce dle § 29 zákona č. 133/85 Sb. o požární 
ochraně, ve znění pozdějších předpisů, zabezpečovat pro potřeby svého územ-
ního obvodu v rámci občanské vybavenosti popř. ploch veřejné vybavenosti 
i výstavbu a údržbu objektů požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízení 
a umožňovat dislokaci jednotek hasičského záchranného sboru. 
Při řešení zastavitelných ploch zohlednit další vývoj jak nových staveb, tak bý-
valých výrobních a skladovacích areálů především z pohledu bezpečnosti oby-
vatelstva (nebezpečí vzniku požárů, mimořádných událostí s únikem nebezpeč-
ných látek atd.). 
Odůvodnění: 
HZS Středočeského kraje vycházel při vydání stanoviska z těchto podkladů: 
– Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně někte-

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

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

– Havarijní plán Středočeského kraje, 
– Krizový plán Středočeského kraje, 
– Územní plán Škvorec – Textová část odůvodnění změny č. 2, zpracovaný čer-

ven 2021, zpracovatel Ing. arch. Martina Kabelková, 
– Územní plán – městys Škvorec, zpracovaný září 2008, zpracovatel Ing. arch. 

Jaroslav Sixta, 
– Koordinované stanovisko dotčeného orgánu č. j. HSKL 5-95/MB-OO-2008 ze 

dne 4. 12. 2008. 

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

Oznámení o místě a době konání společného jednání o návrhu změny č. 2 ÚP Škvorec podle § 50 odst. 2 stavebního zákona 
bylo doručeno dne 9. července 2021 (doručenka uložena u pořizovatele). 

Stanovisko nebylo ve stanovené lhůtě do 26. srpna 2021, ani po ní, uplatn ěno. 
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3 Krajská veterinární správa pro 
Středočeský kraj, 
Inspektorát Praha-východ, 
Na Kozačce 3/870, 120 00Praha 2 

Oznámení o místě a době konání společného jednání o návrhu změny č. 2 ÚP Škvorec podle § 50 odst. 2 stavebního zákona 
bylo doručeno dne 9. července 2021 (doručenka uložena u pořizovatele). 

Stanovisko nebylo ve stanovené lhůtě do 26. srpna 2021, ani po ní, uplatn ěno. 

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

086308/2021/KUSK 
ze dne 6. 8. 2021, 
Ing. Aleš Rybář 

1. Odbor životního prostředí a zemědělství 
 
Stanovisko dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve 
znění pozdějších předpisů (Jng. A. Světlíková) 
Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prost ředí a zemědělství, jako 
orgán ochrany přírody podle ustanovení § 77a zákona č. 114/1992 Sb., odst. 4 
písm. x) zákona o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „zákon“), konstatuje, že z hlediska zvláště chráněných území, regionálních 
a nadregionálních územních systémů ekologické stability (dále jen ÚSES) 
a zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů, nemá k návrhu změny č. 2 
Škvorec, v předkládaném rozsahu, žádných připomínek. 
Na základě zhodnocení důsledků koncepcí a záměrů na evropsky významné lo-
kality a ptačí oblasti ve smyslu ust. § 45i zákona č. 114/1992 Sb., zůstává nadále 
v platnosti naše stanovisko ze dne 30. 1. 2020 pod č. j. 017540/2020/KUSK, 
kterým byl již významný vliv vyloučen, neboť rozsah návrhu změny č. 2 územ-
ního plánu Škvorec, nezakládá důvod na změnu, či vydání nového stanoviska 
z hlediska § 45i zákona č. 114/1992 Sb. 
 
Stanovisko dle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního 
fondu, ve znění pozdějších předpisů (Ing. N. M. Rašáková) 
Orgán ochrany zemědělského půdního fondu (dále jen „ZPF“) příslušný dle 
§17a zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „zákona“) posoudil dokumentaci „Změna č. 2 k návrhu územního plánu 
Škvorec,“ návrh pro společné projednání z června 2021 odůvodnění a na zá-
kladě ustanovení § 5 odst. 2 zákona souhlasí s navrhovaným záborem ZPF v lo-
kalitě: Z35 plocha OV – občanské vybavení. 
Dále orgán ochrany ZPF příslušný podle ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) 
a § 17a písm. a) zákona č. 334/1992 Sb., na základě ustanovení § 5 odst. 2 zá-
kona nesouhlasí s nezemědělským využitím ploch Z32, Z33, Z34, Z38, Z39, 
Z40 a P23 popsaných v tabulkách – Převodní tabulka a tabulka předpokláda-
ných záborů ZPF (vyhodnocení v navržených ploch změn) v příloze č. 1 a 2 
v celkovém rozsahu 4,54 ha. 
Podle ustanovení § 4 odst. 1 zákona o ochraně ZPF může k odnětí zemědělské 
půdy ze ZPF dojít pouze v nezbytném případě. Nezbytnost navrhovaného řešení 
rozsahu záboru ZPF – nebyla v předložené dokumentace prokázána. 
Jedná se o plochy vymezené zcela nebo z části na zemědělských půdách I. a II. 
třídy ochrany, které lze podle usnesení § 4 odst. 3 zákona o ochran ě ZPF 

 
 
 
 
Vzato na vědomí. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno dle změny stanoviska, jak je uvedeno 
pod poř. č. 4b tohoto vyhodnocení. 
Plochy Z32, Z38, Z39 a Z40 budou z návrhu změny 
č. 2 ÚP Škvorec vypuštěny – viz Pokyny (bod SJ*3). 
Plochy Z33, Z34 a P23 v návrhu změny č. 2 ÚP 
Škvorec zůstávají, bude doplněno vyhodnocení zá-
borů ZPF pro tyto lokality – viz Pokyny (bod SJ*17). 
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odejmout ze ZPF pouze v případech, kdy jiný veřejný zájem výrazně převažuje 
nad veřejným zájmem ochrany zemědělského půdního fondu. Takový veřejný 
zájem v předložené dokumentace popsán nebyl. 
Rozvoj obce je umožněn v lokalitách již dříve odsouhlasených k nezeměděl-
skému využití. 
Z hlediska ochrany ZPF nelze udělit souhlas k vymezení nových zastavitelných 
ploch na ZPF, dokud nebudou vyčerpány nebo redukovány stávající – nevyužité 
plochy pro daný účel. 
 
Stanovisko dle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění někte-
rých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (Ing. T. Šídlová) 
Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prost ředí, jako orgán státní 
správy lesů příslušný dle ust. § 47 odst. 1 písm. b) zákona č. 289/1995 Sb., o le-
sích a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění (dále jen „lesní 
zákon“) kompetentní dle ust. § 48a odst. 2 písm. a) lesního zákona k p ředlože-
nému návrhu změny č. 2 ÚP Škvorec uvádí následující: 
Krajský úřad upozorňuje, že zde dochází k umisťování zástavby do 50 m od 
okraje lesa, nicméně byla stanovena podmínka minimálního odstupu staveb od 
hranice lesních pozemků na sníženou vzdálenost 20 m. K posouzení změny této 
podmínky je kompetentní obecní úřad obce s rozšířenou působností, tj. Městský 
úřad Brandýs nad Labem, odbor životního prost ředí. 
Krajský úřad konstatuje, že k dotčení pozemků do vzdálenosti 50 m od okraje 
lesa je nutný souhlas orgánu státní správy lesů dle ustanovení § 14 odst. 2 les-
ního zákona. Kompetentním orgánem k uplatnění stanoviska k dotčení pozemků 
v ochranném pásmu lesa je ve smyslu ust. § 48 odst. 2 písm. b) lesního zákona 
obecní úřad obce s rozšířenou působností, tj. také Městský úřad Brandýs nad La-
bem, odbor životního prostředí. 
 
Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, na 
základě jemu svěřených kompetencí podle jednotlivých složkových zákonů na 
úseku životního prostředí: 
zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně ně-
kterých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve 
znění pozdějších předpisů, zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně někte-
rých 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 zá-
važných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami 
nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních po-
platcích (zákon o prevenci závažných havárií), ve znění pozdějších předpisů, 
nemá připomínky k návrhu změny č. 2 ÚP Škvorec, neboť změna územního 
plánu se netýká zájmů uvedených dle zákonů výše, případně Krajský úřad není 
příslušný k uplatnění stanoviska. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vzato na vědomí. 
Stanovisko příslušného orgánu státní správy lesů, 
Městského úřadu Brandýs nad Labem, odboru ži-
votního prostředí a zemědělství, je uvedeno pod poř. 
č. 7 tohoto vyhodnocení. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vzato na vědomí. 
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2. Odbor dopravy (H. Lacková) 
Krajský úřad Středočeského kraje. Odbor dopravy, jako příslušný silniční správní 
úřad uplatňující stanovisko k územně plánovací dokumentaci z hlediska řešení sil-
nic II. a III. třídy podle § 40 odst. 3 písm. f) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních 
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů nemá připomínky. 
Návrh neobsahuje řešení silnic II. či III. třídy, proto Odbor dopravy Krajského 
úřadu Středočeského kraje není ve věci dotčeným správním orgánem. 

–––––––––––– 

3. Odbor kultury a památkové péče 
Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor kultury a památkové péče, není pří-
slušný k uplatnění stanoviska k předloženému návrhu změny č. 2 územního plánu 
Škvorec. Příslušným správním orgánem státní památkové péče k uplatnění stano-
viska k územně plánovací dokumentaci je obec s rozšířenou působností. 

Vzato na vědomí. 
Stanovisko příslušného orgánu státní památkové 
péče, Městského úřadu Brandýs nad Labem, odboru  
územního rozvoje a památkové péče, je uvedeno pod 
poř. č. 6 tohoto vyhodnocení. 

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

141878/2021/KUSK 
ze dne 1. 12. 2021, 
Ing. Aleš Rybář 

Stanovisko dle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního 
fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) (Ing. N. M. Rašáková) 
Orgán ochrany zemědělského půdního fondu (dále jen „ZPF”) příslušný dle 
§17a zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „zákona”) posoudil dokumentaci „Přehodnocení stanoviska k změně č. 2 
k návrhu ÚP Škvorec,” návrh pro společné projednání ze dne 16. 11. 2021 odů-
vodnění a na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona souhlasí s navrhovaným zá-
borem ZPF v lokalitě: 
Z2-14 (Z33 a Z34) BV bydlení v rodinných domech – venkovské o vým ěře 0,27 
a 0,47 ha v I. třídě ochrany. Pro tuto lokalitu vydáno platné územní rozhodnutí. 
Územním rozhodnutím Městského úřadu Úvaly, čj. K/5371/04/SU/Bul vydané 
dne 23. 12. 2004 (rozhodnutí nabylo právní moci 10. 02. 2005). Lokalita má již 
zkolaudované inženýrské sítě a komunikace. Komunikace a inženýrské sítě byly 
vybudovány pro výstavbu 10 RD. Již jsou postaveny 3 RD (v jižní části nalevo 
od komunikace). 
Z2-16 (P23) BI bydlení v rodinných domech – městské a příměstské o výměře 
0,21 ha v IV. třídě ochrany. Plocha je v zastavěném území. Vymezením této 
plochy nedojde k fragmentaci půdního fondu, protože navazuje na zástavbu. 
Plocha změna funkčního využití ve změně C. 1 byla odsouhlasena jako plochy 
veřejné zeleně. Lokalita se nachází v intravilánu obce vymezeného k 1. zá ří 
1966. 

Závěry pořizovatele, vyplývající ze změny stano-
viska k návrhu změny č. 2 ÚP Škvorec jsou zapra-
covány do závěrů pořizovatele uvedených u stano-
viska pod poř. č. 4a tohoto vyhodnocení. 

5 Městský úřad Brandýs nad La-
bem-Stará Boleslav, 
odbor dopravy, 
úsek dopravy a sil. hospodářství, 
Orebitská 477/18, 130 00 Praha 3  

Oznámení o místě a době konání společného jednání o návrhu změny č. 2 ÚP Škvorec podle § 50 odst. 2 stavebního zákona 
bylo doručeno dne 9. července 2021 (doručenka uložena u pořizovatele). 

Stanovisko nebylo ve stanovené lhůtě do 26. srpna 2021, ani po ní, uplatn ěno. 
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6 Městský úřad Brandýs nad La-
bem-Stará Boleslav, 
odbor územního rozvoje a památ-
kové péče, 
Orebitská 477/18, 130 00 Praha 3  

OSÚÚPPP-85030/2021-VE-
SHA 
ze dne 13. 8. 2021, 
Hana Veselá 

Z hlediska zájmů státní památkové péče, je Návrh změny č. 2 ÚP Škvorec pří-
pustný, za splnění následujících podmínek: 
1. Výčet kulturních památek zůstane zachovaný i v textové částí, z níž byl aktu-

ální změnou odstraněn (viz str. 3: Textová část – výrok, 2.2 Ochrana hodnot 
území, 2.2.1 Ochrana historických a architektonických hodnot, bod (8)). 
 
 

2. Regulativy pro území Z2-17 budou konzultovány se zástupci památkové pé če 
ORP Brandýs nad Labem – Stará Boleslav. 

Odůvodnění: 
Zdejší úřad na základě prostudování předložených podkladů, vyjádření NPÚ 
a znalosti situace konstatuje, že upravený návrh změny č. 2 ÚP Škvorec, bude 
v souladu se zájmem ochrany výše uvedených kulturně historických hodnot při 
splnění výše uvedených podmínek, které je třeba odůvodnit následujícím způso-
bem: 
Ad 1) Výčet památek má být dle návrhu změny č. 2 ÚP Škvorec nově z textu 
odstraněn. Je důležité, aby všichni pracovníci, kteří pracují s územním plánem, 
hned při prvním seznámení s územním plánem věděli, jaké kulturní památky se 
v území nacházejí. Odstraněním explicitního výčtu památek dochází ke schema-
tizování textu a tím pádem hrozí opomenutí některé z kulturních památek, čímž 
může dojít k nevratnému poškození jejich prostředí a tedy porušení § 9 odst. 3 
zákona č. 20/1987 Sb., zákona o státní památkové péči. 
Ad 2) Území označené jako Z2-17 se nachází v prostředí kulturní památky a je 
třeba, aby domy na těchto parcelách neohrozily svým vzhledem společenské 
uplatnění KP. Opět zde hrozí porušení § 9 odst. 3 zákona č. 20/1987 Sb., zákona 
o státní památkové péči. Konzultací regulativů se zástupci památkové péče je 
důležité s ohledem na současné i budoucí majitele nemovitostí a jejich včasnou 
informovanost o regulativech jakýchkoliv změn v prostředí kulturní památky tak 
aby nedošlo k jejímu (vizuálnímu) znehodnocení a tím poškození. 

1. Akceptováno částečně. 
Výčet kulturních památek bude uveden v textové 
časti odůvodnění změny č. 2 ÚP Škvorec. Ve vý-
rokové části územního plánu nemá být tento výčet 
uveden, protože se v těchto kapitolách stanovuje 
koncepce, tedy nějaká vize a nepopisuje se stav – 
viz Pokyny (bod SJ*4). 

2. Vzato na vědomí. 
Orgán státní památkové péče má zřejmě namysli, 
že případná výstavba v tomto území bude s nimi 
projednávána. Toto problematika není věcí územ-
ního plánu, ale navazujících správních řízení. 
Jinak jsou navrhované regulativy pro toto území 
součástí projednávané dokumentace a orgán 
státní památkové péče, v případě, že měl nějaké 
pochybnosti, mohl uplatnit k těmto regulativům 
stanovisko. 

7 Městský úřad Brandýs nad La-
bem-Stará Boleslav, 
odbor životního prostředí, 
Orebitská 477/18, 130 00 Praha 3  

MÚBNLSB-OŽP-
73250/2021-HUZIV 
ze dne 20. 8. 2021, 
Ing. Ivana Húževková 

Městský úřad Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, odbor životního prost ředí, 
jako dotčený orgán státní správy v územním plánování, vydává toto stanovisko 
k předloženému návrhu: 
Orgán státní správy lesů (SSL) příslušný dle ust. § 48 zákona č. 289/1995 
Sb. o lesích (Ing. Andrea Čadilová): 
V případě změny Z40 požadujeme 20 m odstupovou vzdálenost od lesního po-
zemku zanést jako nepřekročitelný regulativ pro danou lokalitu.  

Vzato na vědomí. 
Plocha Z40 bude na základě nesouhlasného stano-
viska orgánu ochrany ZPF KrÚ z návrhu změny 
č. 2 ÚP Škvorec vypuštěna. 

Orgán ochrany přírody a krajiny příslušný podle ust. § 65 zákona 
č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny (Mgr. Hana Hubálková): 
Ohledně změn Z2-3, 4, 5 a 6 nadále platí naše stanovisko ze dne 10. 1. 2020; n ě-
které pozemky sice částečně navazují na zastavěné pozemky na okraji Hrade-
šína, avšak existencí pomístně stávající zástavby nelze odůvodnit vstup další 

Akceptováno. 
Plochy Z2-3, Z2-4, Z2-5 a Z2-6 budou z návrhu 
změny č. 2 ÚP Škvorec vypuštěny – viz Pokyny 
(bod SJ*5). 
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zástavby do lokality vysoké krajinářské hodnoty s významnou přírodní charak-
teristikou krajinného rázu. 
Vodoprávní úřad příslušný podle ust. § 104 zákona č. 254/2001 Sb., ve 
znění pozdějších předpisů, vodní zákon (Ing. Jana Bucková): 
1. Je nutné, aby vlivem urbanizace nedošlo ke zvětšení odtoku v recipientech 

oproti současnému stavu a ke zhoršení odtokových poměrů daného území. 
2. Veškeré objekty v obci budou napojeny do centrální splaškové kanalizace za-

končené na centrální ČOV a zásobovány budou vodovodní sítí v obci. ČOV 
musí být dostatečně kapacitní, je třeba zajistit dostatečný bilanční příslib 
vody. 

3. Požadujeme, aby neznečištěné vody dešťové byly v max. možné míře zasako-
vány na vlastních pozemcích. 

4. Záplavová území drobných vodních toků nejsou v tomto území určena. Pokud 
nejsou záplavová území určena, ve smyslu § 66 odst. 5 zák. č. 254/2001 Sb., 
v platném znění, zákon o vodách a o změně některých zákonů, lze o pravdě-
podobné hranici území ohroženého povodněmi vycházet z dostupných pod-
kladů správce povodí a správců vodních toků. Území ohrožená povodněmi je 
třeba do výkresové části vyznačit. 

5. Odkanalizování a zásobování vodou určené územním plánem musí být v sou-
ladu s plánem rozvoje vodovodů a kanalizací, který zajišťuje, zpracovává 
a schvaluje kraj v samostatné působnosti (§ 4 zák. č. 274/2001 Sb., o vodovo-
dech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, v plat-
ném znění). 

6. Je třeba respektovat ochranná pásma vodovodních řadů, kanalizačních stok 
a ČOV tak, jak je uvedeno v § 23 zák. č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kana-
lizacích pro veřejnou potřebu, v úplném znění. 

7. Zákres vodních toků musí být v souladu s centrální evidencí vodních toků Mi-
nisterstva zemědělství ČR zveřejněnou na www.voda.gov.cz. 

Vzato na vědomí. 
Vodoprávní úřad by měl uplatnit stanovisko k před-
ložené dokumentaci návrhu změny č. 2 ÚP Škvorec. 
Pořizovatel musí konstatovat, že se tak nestalo. 
Dle uvedeného textu se spíše jedná o vyjádření, kde 
se stanovují jednotlivé požadavky pro projektanta 
na zapracování návrhu změny č. 2 ÚP Škvorec. 
Pořizovatel k bodům č. 1 až č. 3 a č. 5 až 7 uvádí, 
že jsou v dokumentaci ÚP Škvorec řešeny. K bodu 
č. 4 musí pořizovatel konstatovat, že pro zakreslení 
území ohrožená povodněmi nemá dostatek podkladů 
a jeho vymezení by byla pouhá spekulace. 

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

MD-26819/2021-910/2 
ze dne 25. 8. 2021, 
Ing. Alena Tesařová 

K návrhu změny č. 2 ÚP Škvorec vydává stanovisko podle § 4 odst. 2 písm. b) 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zá-
kon), v platném znění, (dále jen „stavební zákon“), obdobně podle § 149 odst. 2 
zákona č. 500/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů: 
Z hlediska drážní, letecké a vodní dopravy  souhlasíme s projednávaným ná-
vrhem změny č. 2 ÚP Škvorec a požadavky neuplatňujeme, jelikož nejsou do-
tčeny námi sledované zájmy. 
 
Z hlediska dopravy na pozemních komunikacích, námi sledovaných dálnic 
a silnic I. třídy souhlasíme s projednávaným návrhem změny č. 2 ÚP Škvorec 
za následujících podmínek: 
1. Požadujeme v textové části územního plánu v kapitole 4.1 „Dopravní in-

frastruktura“, v části 4.1.1 Pozemní komunikace, v bodě (101) Podmínky pro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Akceptováno. 

Z návrhu změny č. 2 ÚP Škvorec bude vypuštěna 

http://www.voda.gov.cz
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využití koridorů dopravní infrastruktury, v první odrážce vypustit podmínku 
„napojení areálu VL a ČOV z MÚK“. 

2. Požadujeme v bodě (101) vypustit čtvrtou odrážku - „součást realizace musí 
být doplnění střední a vysoké izolační zeleně podél komunikací v návaznosti 
na stávající a navrhovanou veřejnou zeleň“. 

3. V poslední odrážce bodu (101) požadujeme vypustit text „tj. zachování stáva-
jících tras místních a účelových cest“. 
 

4. Požadujeme v textové části územního plánu na str. 14 vypustit „Obecná usta-
novení pro ochranu zdravých životních podmínek“ nebo upravit do souladu se 
zákonem č. 258/2000 Sb. v platném znění (§ 77) a souvisejícími metodickými 
pokyny. 

5. Požadujeme v textové části územního plánu, v kapitole 7.1 „Veřejně pro-
spěšné stavby a opatření....“ u VPS VD1 ve využití doplnit u p řeložky silnice 
I/12 „včetně všech součástí, příslušenství a souvisejících staveb“. 

Odůvodnění: 
Ad1) Napojení areálů samostatnými sjezdy přímo z mimoúrovňové křižovatky 
je v rozporu s ustanovením ČSN 73 6101. 
Ad2) Návrh výsadby zeleně podél plánované přeložky silnice I/12 je předmětem 
podrobné technické dokumentace a posouzení vyhodnocení vlivů na životní pro-
středí (dále jen „EIA“). Vegetační úpravy v blízkosti komunikací musí splňovat 
podmínky ČSN 73 6101 a dalších zvláštních předpisů. 
Ad3) Zachování průchodnosti území je řešeno v podrobné technické dokumen-
taci a může se jednat např. o přeložky stávajících cest a podobně. 
Ad4) Vzhledem k tomu, že v „ustanoveních“ jsou uvedeny požadavky, které 
jsou předmětem Zákona o ochraně veřejného zdraví a souvisejících metodic-
kých pokynů, požadujeme „obecná ustanovení“ vypustit nebo upravit a p řesu-
nout do části odůvodnění. 
Ad5) Katastrální území městyse je dotčeno koridorem pro přeložku silnice I/12 
vymezeným v Zásadách územního rozvoje Středočeského kraje jako VPS D021. 
Požadujeme u VPS VD1 ve využití doplnit u p řeložky silnice I/12 „včetně všech 
součástí, příslušenství a souvisejících staveb“. 

podmínka „napojení areálu VL a ČOV z MÚK“ – 
viz Pokyny (bod SJ*6). 

2. Akceptováno. 
Z návrhu změny č. 2 ÚP Škvorec bude podmínka 
vypuštěna – viz Pokyny (bod SJ*7). 

3. Akceptováno. 
Z návrhu změny č. 2 ÚP Škvorec bude podmínka 
vypuštěna – viz Pokyny (bod SJ*8). 

4. Akceptováno. 
V návrhu změny č. 2 ÚP Škvorec bude upraveno 
– viz Pokyny (bod SJ*9). 
 

5. Akceptováno. 
V návrhu změny č. 2 ÚP Škvorec bude doplněno 
– viz Pokyny (bod SJ*10). 

9 Ministerstvo obrany, 
sekce nakládání s majetkem, 
odbor ochrany územních zájmů, 
Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6  

126670/2021-1150-OÚZ-
PHA 
ze dne 26. 8. 2021, 
Ing. Jana Vlčková 

Odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, Sekce nakládání 
s majetkem, Ministerstvo obrany, žádá o zapracování limitů a zájmů MO do ná-
vrhu územně plánovací dokumentace před veřejným projednáním. 
Do správního území obce zasahuje vymezené území Ministerstva obrany: 
LK D pro létání ve vzdušném prostoru k ochraně letového provozu na letiš-
tích a letadel letících na okruhu (dle ustanovení § 175 odst. 1 zákona 
č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu), který je nutno re-
spektovat podle ustanovení § 41 zákona č. 49/1997 Sb. o civilním letectví 
a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání.  

Akceptováno. 
V návrhu změny č. 2 ÚP Škvorec budou tyto limity 
ve využití území doplněny do textové části odůvod-
nění a v grafické časti do koordinačního výkresu – 
viz Pokyny (bod SJ*11). 
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V tomto vymezeném území lze umístit a povolit výstavbu vysílačů, výškových 
staveb, staveb tvořících dominanty v terénu, větrných elektráren, speciálních 
staveb, zejména staveb s vertikální ochranou (např. střelnice, nádrže plynu, tr-
hací jámy), venkovního vedení vn a vnn, rozší ření stávajících nebo povolení no-
vých těžebních prostorů (dle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. 
o územním plánování a stavebním řádu) jen na základě závazného stanoviska 
Ministerstva obrany - viz. jev ÚAP -102a. Ve vzdušném prostoru vyhlášeném 
od země je nutno posoudit také výsadbu vzrostlé zeleně. Výstavba včetně vý-
stavby VE a výsadba může byt výškově omezena nebo zakázána. 
Ministerstvo obrany požaduje respektovat výše uvedené vymezené území a 
zapracovat je do textové části návrhu územního plánu do Odůvodnění, ka-
pitoly Zvláštní zájmy Ministerstva obrany. Do grafické části pod legendu 
koordinačního výkresu zapracujte následující textovou poznámku: „Celé 
správní území obce je situováno ve vzdušném prostoru k ochraně letového 
provozu na letištích a letadel letících na okruhu ”. 
 
Celé správní území obce se nachází ve vymezeném území Ministerstva obrany: 
OP radaru SRE, které je nutno respektovat podle ustanovení § 37 zákona 
č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 
Sb., o živnostenském podnikání. V tomto území lze vydat územní rozhod-
nutí a povolit níže uvedené stavby jen na základě závazného stanoviska Mi-
nisterstva obrany (dle ustanovení § 175 odst. 1 zákona ě. 183/2006 Sb. 
o územním plánování a stavebním řádu) - viz ÚAP - jev 102a. Jedná se o vý-
stavbu (včetně rekonstrukce a přestavby) větrných elektráren, výškových staveb, 
venkovního vedení vvn a vn, základnových stanic mobilních operátor ů. V tomto 
vymezeném území může být výstavba větrných elektráren, výškových staveb 
nad 30 m nad terénem a staveb tvořících dominanty v terénu výškově omezena 
nebo zakázána. 
Ministerstvo obrany požaduje respektovat výše uvedené vymezené území 
a zapracovat jej do textové části návrhu územního plánu do Odůvodnění, 
kapitoly Zvláštní zájmy Ministerstva obrany. Do grafické části pod legendu 
koordinačního výkresu zapracujte následující textovou poznámku: „Celé 
správní území obce je situováno v ochranném pásmu radiolokačního zaří-
zení Ministerstva obrany”. 
 
Do správního území obce zasahuje vymezené území Ministerstva obrany: 
Zájmové území Ministerstva obrany (dle ÚAP jev 107) 
Jedná se o zájmové území objektu důležitého pro obranu státu, ve kterém (dle 
ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a staveb-
ním řádu) lze umístit a povolit stavbu spojenou s prováděním zemních prací jen 
na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany. 
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Na celém správním území je zájem Ministerstva obrany posuzován z hle-
diska povolování níže uvedených druhů staveb podle ustanovení § 175 zá-
kona č. 183/2006 Sb. (dle ÚAP jev 119) 
Na celém správním území umístit a povolit níže uvedené stavby jen na základě 
závazného stanoviska Ministerstva obrany: 
– výstavba, rekonstrukce a opravy dálniční sítě, rychlostních komunikací, silnic 

I. II. a III. třídy 
– výstavba a rekonstrukce železničních tratí a jejich objektů 
– výstavba a rekonstrukce letišť všech druhů, včetně zařízení 
– výstavba vedení VN a VVN 
– výstavba větrných elektráren 
– výstavba radioelektronických zařízení (radiové, radiolokační, radionavigační, 

telemetrická) včetně anténních systémů a opěrných konstrukcí (např. základ-
nové stanice....) 

– výstavba objektů a zařízení vysokých 30 m a více nad terénem 
– výstavba vodních nádrží (přehrady, rybníky) 
– výstavba objektů tvořících dominanty v území (např. rozhledny) 
Ministerstvo obrany požaduje respektovat výše uvedené vymezené území 
a zapracovat je do textové části návrhu územního plánu do Odůvodnění, 
kapitoly Zvláštní zájmy Ministerstva obrany. Do grafické části pod legendu 
koordinačního výkresu zapracujte následující textovou poznámku: „Celé 
správní území je zájmovým územím Ministerstva obrany z hlediska povolo-
vání vyjmenovaných druhů staveb“. 
 
V grafické části návrhu zm. č. 2 ÚP Škvorec nejsou zapracována v koordi-
načním výkrese všechna zájmová území MO ČR. Požadujeme dle výše uve-
deného do koordinačního výkresu zapracovat. 
 
V textové části v Odůvodnění je zapracován jev 119. Požadujeme do textové 
části do odůvodnění, kapitoly „B.11.8 Zvláštní zájmy MO ČR“ doplnit i 
ostatní zájmová území jevy 102a a 107. 
 
Zároveň požadujeme z textové části z Odůvodnění v kapitole B.11.8. vy-
jmout údaj „jejímž jménem jedná SNM. OOÚZ, odd. OŮZ Pardubice“. 
Vzhledem ke stavu, že odd. OÚZ Pardubice bylo v rámci systematizace zru-
šeno (a v podstatě ani pod odd. OUZ Pardubice ani dříve správně nespa-
dalo), je nutno uvádět pouze obecnou formulaci ve smyslu „na základě zá-
vazného stanoviska ČR – Ministerstva obrany.“ 
 
MO ČR souhlasí s navrženými změnami řešenými v rámci návrhu zm. č. 2 
územního plánu Škvorec, které nejsou v rozporu se zájmy Ministerstva ob-
rany. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
V návrhu změny č. 2 ÚP Škvorec v textové části 
odůvodnění bude opraveno – viz Pokyny 
(bod SJ*12). 
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Příloha č.  

poř. 
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vyřizuje úplné znění nebo významná část stanoviska (připomínky) ZÁVĚR A ODŮVODNĚNÍ 

POŘIZOVATELE 

Odůvodnění: 
Ministerstvo obrany v souladu se zmocněním v § 6 odst. 1 písmeno h) zákona 
o zajišťování obrany a zmocněním v § 175 odst. 1 stavebního zákona provedlo 
po obdržení oznámení pořizovatele územně plánovací dokumentace (dále jen 
„ÚPD“) vyhodnocení výše uvedeného návrhu z pozice dotčeného orgánu. 
Výše uvedená vymezená území Ministerstva obrany tvoří neopomenutelné li-
mity v území nadregionálního významu a jejich respektování a zapracování do 
ÚPD je požadováno ve veřejném zájmu pro zajištění obrany a bezpečnosti státu. 
Toto stanovisko Ministerstva obrany je uplatněno v kontinuitě na poskytnuté 
údaje o území úřadu územního plánování pro zpracování územně analytických 
podkladů ORP (102a, 107 a 119). 
Veškeré požadavky Ministerstva obrany jsou uplatněny ve veřejném zájmu na 
zajištění obrany a bezpečnosti státu a jsou deklarací stávajících strategicky důle-
žitých limitů v území, jejichž nerespektování by vedlo k ohrožení funk čnosti 
speciálních zařízení MO. 
Ministerstvo obrany nemá k předloženému návrhu ÚPD další připomínky za 
předpokladu zapracování výše uvedeného vymezeného území MO do textové 
i grafické části v souladu s tímto stanoviskem. Jedná se o provedení úprav části 
Odůvodnění, které neovlivňují koncepci předložené ÚPD. Veškeré požadavky 
Ministerstva obrany jsou uplatněny ve veřejném zájmu na zajištění obrany a 
bezpečnosti státu a jsou deklarací stávajících strategicky důležitých limitů v 
území, jejichž nerespektování by vedlo k ohrožení funkčnosti speciálních zaří-
zení MO. 

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

MPO 558552/2021 
ze dne 15. 7. 2021, 
RNDr. Zdeněk Tomáš 

S návrhem Změny č. 2 ÚP Škvorec souhlasíme. 
ODŮVODNĚNÍ 
Na správním území obce Škvorec se nevyskytují žádné dobývací prostory, vý-
hradní ložiska nerostů, schválené prognózní zdroje vyhrazených nerostů ani 
chráněná ložisková území. Pouze mezi sídly Škvorec a Zlatá se nachází ložisko 
nevyhrazených nerostů - cihlářské suroviny č. 3185300 Škvorec, které je ovšem 
dle § 7 horního zákona součástí pozemku. Na území ložiska nevymezuje Změna 
č. 2 ÚP žádné zastavitelné plochy, upozorňujeme ovšem, že jeho jihovýchodní 
částí procházejí koridory dopravní infrastruktury CD2 II/101 a CD I/12. 

–––––––––––– 

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

Oznámení o místě a době konání společného jednání o návrhu změny č. 2 ÚP Škvorec podle § 50 odst. 2 stavebního zákona 
bylo doručeno dne 9. července 2021 (doručenka uložena u pořizovatele). 

Stanovisko nebylo ve stanovené lhůtě do 26. srpna 2021, ani po ní, uplatn ěno. 

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 změny č. 2 ÚP Škvorec podle § 50 odst. 2 stavebního zákona 
bylo doručeno dne 9. července 2021 (doručenka uložena u pořizovatele). 

Stanovisko nebylo ve stanovené lhůtě do 26. srpna 2021, ani po ní, uplatn ěno. 
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13 Ministerstvo životního prostředí, 
odbor výkonu státní správy I, 
ochrana nerostného bohatství, 
Kodaňská 1441/46, 101 00 Praha 10 

MZP/2021/500/1672 
ze dne 24. 8. 2021, 
Mgr. Daniela Bauerová 

V území obce Škvorec se nevyskytují limity ve smyslu výše uvedených p řed-
pisů. 
Proto proti návrhu změny č. 2 ÚP Škvorec nemáme žádné námitky. –––––––––––– 

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

SBS 28640/2021/OBÚ-02/1 
ze dne 12. 7. 2021, 
Bc. Helena Tomková 

OBÚ sděluje, že uvedený návrh se týká území, které je situováno mimo hranice 
stávajících dobývacích prostorů evidovaných u OBÚ a mimo hranice chráně-
ných ložiskových území, a tudíž není dotčena ochrana výhradních ložisek. 
OBÚ k tomuto návrhu nemá námitky. 

–––––––––––– 

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 změny č. 2 ÚP Škvorec podle § 50 odst. 2 stavebního zákona 
bylo doručeno dne 9. července 2021 (doručenka uložena u pořizovatele). 

Stanovisko nebylo ve stanovené lhůtě do 26. srpna 2021, ani po ní, uplatn ěno. 

16 Státní pozemkový úřad, 
Krajský pozemkový úřad pro Stč. 
kraj, 
Pobočka Nymburk, 
Soudní 17/3, 288 00 Nymburk  

Oznámení o místě a době konání společného jednání o návrhu změny č. 2 ÚP Škvorec podle § 50 odst. 2 stavebního zákona 
bylo doručeno dne 9. července 2021 (doručenka uložena u pořizovatele). 

Stanovisko nebylo ve stanovené lhůtě do 26. srpna 2021, ani po ní, uplatn ěno. 

17 Státní úřad pro jadernou 
bezpečnost, 
Senovážné náměstí 1589/9, 
110 15 Praha 1 

Oznámení o místě a době konání společného jednání o návrhu změny č. 2 ÚP Škvorec podle § 50 odst. 2 stavebního zákona 
bylo doručeno dne 9. července 2021 (doručenka uložena u pořizovatele). 

Stanovisko nebylo ve stanovené lhůtě do 26. srpna 2021, ani po ní, uplatn ěno. 

 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 plánování, 
Zborovská 81/11, Praha 5 

157339/2021/KUSK 
ze dne 20. 12. 2021, 
Mgr. Nováková 

Krajský úřad posoudil podle ustanovení § 50 odst. 7 stavebního zákona návrh 
změny územního plánu z hlediska zajištění koordinace využívání území, 
zejména s ohledem na širší územní vztahy a z hlediska souladu s politikou 
územního rozvoje a s územně plánovací dokumentací vydanou krajem a zjistil 
následující: 
Návrh změny územního plánu není v souladu s Politikou územního rozvoje ČR, 
ve znění pozdějších aktualizací (dále jen „PÚR“), neboť z republikových priorit 
platné PUR, konkrétně čl. 8), vyplývá, citujeme: „Politika územního rozvoje ČR 
vymezuje oblasti, osy, koridory (pozn. mj. „koridory, plochy a rozvojové záměry 
technické infrastruktury”) a plochy s ohledem na prokázané pot řeby rozvoje 
území státu, které odůvodňují v souladu s § 5 stavebního zákona zásah do p ů-
sobnosti orgánů krajů a obcí v záležitostech týkajících se jejich územního roz-
voje, a jestliže je důvodné pro tyto oblasti, osy, koridory a plochy stanovit krité-
ria a podmínky pro rozhodování o změnách v nich“. 

Akceptováno dle potvrzení o odstranění nedo-
statků, jak je uvedeno pod poř. č. 18b tohoto vy-
hodnocení. 
Koridor pro dvojité vedení 400kV Čechy-střed – 
Chodov bude do návrhu Změny č. 2 ÚP Škvorec, 
zakreslen jako územní rezerva – viz Pokyny (bod 
SJ*15). 
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Platná PÚR v zájmovém území obce Škvorec definuje důležité omezení z hle-
diska energetiky, tj. koridor pro dvojité vedení 400 kV Čechy-střed – Chodov 
„E 14”, který v návrhu územního plánu není vymezen, citujeme (viz PÚR bod 
150c str. 63): „Koridor E14 pro dvojité vedení 400 kV Čechy-střed—Chodov 
a Čechy-střed – Týnec a související plochy pro rozšíření elektrických stanic 
400/110 kV Týnec a Čechy střed. Důvody vymezení: Plochy a koridory umožňu-
jící navýšení výkonů zdrojů, transport výkonu z výrobních oblastí do oblastí spo-
třeby ve směru západ-východ a zajišťující zvýšení spolehlivosti v oblasti střed-
ních Čech“ (viz grafická část schéma 7 Elektroenergetika). 
S ohledem na uvedená zjištění konstatujeme, že pro řádné posouzení souladu 
návrhu s nadřazenou územně plánovací dokumentací je nutné doplnit do výkre-
sové i textové části odůvodnění veškeré jevy a jejich limity vymezené v platné 
Politice územního rozvoje ČR (tj. koridor E14) a prokázat zajištění koordinace 
návrhu s touto dokumentací a že tyto jevy nebudou návrhem dot čeny. 
Podle § 54 odst. 6 stavebního zákona je obec povinna bez zbyte čného odkladu 
uvést do souladu územní plán /změnu územního plánu/ s územně plánovací do-
kumentací vydanou krajem a schválenou politikou územního rozvoje. 
Krajský úřad v předloženém materiálu shledal výše uvedené nedostatky, 
proto lze podle § 50 odst. 8 stavebního zákona zahájit řízení o změně územ-
ního plánu až na základě potvrzení o odstranění nedostatků. 

18b Krajský úřad Středočeského kraje, 
odbor územního plánování 
a stavebního řádu, 
oddělení územního plánování, 
Zborovská 81/11, Praha 5 

010208/2022/ 
ze dne 7. 2. 2022, 
Mgr. Nováková 

Krajský úřad posoudil podle ust. § 50 odst. 8 stavebního zákona návrh zm ěny 
územního plánu a konstatuje, že nedostatky uvedené ve stanovisku ze dne 
20. 12. 2021 č.j. 157339/2021/KUSK spočívající v rozporu s platnou Politikou 
územního rozvoje ČR ve znění pozdějších aktualizací, dle vyjádření pořizova-
tele č.j. 2022/003/Vj ze dne 18. 1. 2022, citujeme: „Koridor E14 pro dvojité ve-
dení 400 kV Čechy-střed – Chodov bude v návrhu změny č. 2 ÚP Škvorec vyme-
zen jako územní rezerva …..Po vydání Aktualizace č. 3 Zásad územní rozvoje 
Středočeského kraje bude tento koridor „převeden” z územní rezervy do ná-
vrhu.... Pořizovatel na základě potvrzení o odstranění nedostatků krajským úřa-
dem a vyhodnocení výsledků společného jednání, zajistí před veřejným projed-
náním upravení návrhu změny č. 2 ÚP Škvorec z 06/2021... ", byly odstraněny. 
 
S ohledem na výše uvedené skutečnosti krajský úřad konstatuje, že lze postupo-
vat v dalším řízení o územním plánu. 
 
Krajský úřad upozorňuje pořizovatele na povinnosti následující po vydání ná-
vrhu změny ÚP: 
– Opatřit záznamem o účinnosti změny ÚP všechna paré změny ÚP a 1 paré 

včetně dokladů o jejím pořízení uložit u obce, pro kterou byla po řízena a dále 
pak jednotlivě poskytne změnu územního plánu příslušnému stavebnímu 
úřadu, úřadu územního plánování a krajskému úřadu, jemuž se uvedená 

Závěry pořizovatele, vyplývající z potvrzení o od-
stranění nedostatků k návrhu změny č. 2 ÚP Škvo-
rec jsou zapracovány do závěrů pořizovatele uve-
dených u stanoviska pod poř. č. 18a tohoto vyhod-
nocení. 
 
 
 
 
 
 
Vzato na vědomí. 
Krajský úřad upozorňuje pořizovatele na úkony, 
které je povinen provést dle stavebního zákona. 
Tyto úkony zajistí pořizovatel v souladu se staveb-
ním zákonem a prováděcími předpisy. 
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dokumentace poskytuje rovněž v elektronické verzi ve strojově čitelném for-
mátu, ve smyslu ustanovení § 165 odst. 1 stavebního zákona. 

– Zveřejnit způsobem umožňujícím dálkový přístup údaje o vydané územně plá-
novací dokumentaci (dále jen „ÚPD”) a místech, kde je možné do této ÚPD 
a do její dokladové dokumentace nahlížet, toto oznámit dotčeným orgánům 
neuvedeným v odst. 1 § 165 stavebního zákona jednotliv ě. 

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

– Vyhotovit územní plán zahrnující úplné znění po vydání jeho změny opatřený 
záznamem o účinnosti dle § 55 odst. 5 stavebního zákona. 

 Připomínky obce, pro kterou se změna pořizuje (§ 50 odst. 2 a 3 stavebního zákona) – 19 
19 Městys Škvorec, 

Masarykovo nám. 122, 
250 83 Škvorec 

02557/21/UM 
ze dne 20. 8. 2021, 
Ing. Martina Vodičková 

Vzhledem k výsledkům jednání s vlastníky pozemků na navrhované trase hlav-
ního přivaděče splaškové kanalizace bylo nezbytné upravit trasu v severní části, 
v návrhu obcházející Škvorec přes plochu nově označenou Z2-25 a sledující 
přeložku silnice II/101. 
Nově je trasa vedena z ulice Komenského, ulicí Havlíčkova, do ulice Čs. Ar-
mády, kterou pak opouští před napojením navrhované přeložky II/101 a pro-
chází vpravo po soukromých pozemcích až do obecní komunikace k ČOV. 
Podklad k zapracování do návrhu změny č. 2 územního plánu Škvorec na požá-
dání poskytne firma VIS spol. s r. o. Hradec Králové, která pro městys zpraco-
vává dokumentaci splaškové kanalizace a rozšíření ČOV pro společné územní 
a stavební řízení. 
 
Dále požadujeme uvést návrh změny územního plán do souladu s územní studií 
Z23-SV1+7, 26-PVI Třebohostice zpracovanou společností C.II.S. Praha s.r.o. 
s datem schválení 9. 11. 2016, zejména co se týče rozsahu ploch pro dané 
funkční využití a navržené šířky veřejného prostranství pro umístění komuni-
kací. Stejně tak u plochy Z1-BR1 uvést šířku veřejného prostranství pro umís-
tění komunikací do souladu s územní studií Obytná zóna Z1-BRI m ěstys Škvo-
rec zpracovanou společností C.H.S. Praha s.r.o. s datem schválení 22. 9. 2010. 

Akceptováno. 
Návrh změny č. 2 ÚP Škvorec bude upraven – viz 
Pokyny (bod SJ*13). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
Návrh změny č. 2 ÚP Škvorec bude upraven – viz 
Pokyny (bod SJ*14). 

 Připomínky sousedních obcí (§ 50 odst. 2 stavebního zákona) – 20 až 28 
20 Město Úvaly, 

Arnošta z Pardubic 95, 250 82 Úvaly 
Oznámení o místě a době konání společného jednání o návrhu změny č. 2 ÚP Škvorec podle § 50 odst. 2 stavebního zákona 

bylo doručeno dne 12. července 2021 (doručenka uložena u pořizovatele). 
Připomínka nebyla ve stanovené lhůtě do 26. srpna 2021, ani po ní, uplatn ěna. 
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21 Obec Babice, 
Na Návsi 6, 251 01 Babice 

Oznámení o místě a době konání společného jednání o návrhu změny č. 2 ÚP Škvorec podle § 50 odst. 2 stavebního zákona 
bylo doručeno dne 13. července 2021 (doručenka uložena u pořizovatele). 

Připomínka nebyla ve stanovené lhůtě do 26. srpna 2021, ani po ní, uplatn ěna. 

22 Obec Březí, 
Obecní 101, 251 01 Březí 

Oznámení o místě a době konání společného jednání o návrhu změny č. 2 ÚP Škvorec podle § 50 odst. 2 stavebního zákona 
bylo doručeno dne 10. července 2021 (doručenka uložena u pořizovatele). 

Připomínka nebyla ve stanovené lhůtě do 26. srpna 2021, ani po ní, uplatn ěna. 

23 Obec Dobročovice, 
Dobročovice 38, 250 82 Dobročovice 

Oznámení o místě a době konání společného jednání o návrhu změny č. 2 ÚP Škvorec podle § 50 odst. 2 stavebního zákona 
bylo doručeno dne 12. července 2021 (doručenka uložena u pořizovatele). 

Připomínka nebyla ve stanovené lhůtě do 26. srpna 2021, ani po ní, uplatn ěna. 

24 Obec Doubek, 
Doubek 77, 251 01 Doubek 

Oznámení o místě a době konání společného jednání o návrhu změny č. 2 ÚP Škvorec podle § 50 odst. 2 stavebního zákona 
bylo doručeno dne 14. července 2021 (doručenka uložena u pořizovatele). 

Připomínka nebyla ve stanovené lhůtě do 26. srpna 2021, ani po ní, uplatn ěna. 

25 Obec Hradešín, 
Hradešín 114, 282 01 Hradešín 

Oznámení o místě a době konání společného jednání o návrhu změny č. 2 ÚP Škvorec podle § 50 odst. 2 stavebního zákona 
bylo doručeno dne 12. července 2021 (doručenka uložena u pořizovatele). 

Připomínka nebyla ve stanovené lhůtě do 26. srpna 2021, ani po ní, uplatn ěna. 

26 Obec Přišimasy, 
Jana Čermáka č.p. 80, 
282 01 Přišimasy 

Oznámení o místě a době konání společného jednání o návrhu změny č. 2 ÚP Škvorec podle § 50 odst. 2 stavebního zákona 
bylo doručeno dne 12. července 2021 (doručenka uložena u pořizovatele). 

Připomínka nebyla ve stanovené lhůtě do 26. srpna 2021, ani po ní, uplatn ěna. 

27 Obec Sluštice, 
Sluštice 21, 250 84 Sibřina 

Oznámení o místě a době konání společného jednání o návrhu změny č. 2 ÚP Škvorec podle § 50 odst. 2 stavebního zákona 
bylo doručeno dne 15. července 2021 (doručenka uložena u pořizovatele). 

Připomínka nebyla ve stanovené lhůtě do 26. srpna 2021, ani po ní, uplatn ěna. 

28 Obec Zlatá, 
Zlatá 7, 250 83 Škvorec 

Oznámení o místě a době konání společného jednání o návrhu změny č. 2 ÚP Škvorec podle § 50 odst. 2 stavebního zákona 
bylo doručeno dne 9. července 2021 (doručenka uložena u pořizovatele). 

Připomínka nebyla ve stanovené lhůtě do 26. srpna 2021, ani po ní, uplatn ěna. 

 Připomínky oprávněných investorů (§ 23 a § 50 odst. 3 stavebního zákona) – 29 až 35 

29 ČEPS, a.s., 
Elektrárenská 774/2, 101 00 Praha 10  

bez čj. ze dne 24. 8. 2021, 
Ing. Hana Kuchařová 

Připomínka se týká nedostatečného zapracování připomínky ČEPS, a.s. ze 
zprávy o uplatňování územního plánu z ledna 2020. Jak je uvedeno v návrhu 
Změny č. 2 ÚP Škvorec pro společné jednání, správní území obce je dotčeno 
rozvojovým záměr přenosové soustavy ČR označeným v Politice územního roz-
voje ČR, ve znění Aktualizací 1, 2, 3 a 5 (dále jen „PÚR“) jako E14 - Koridor 
pro dvojité vedení 400kV Čechy-střed – Chodov, avšak záměr není zanesen 
v platných Zásadách územního rozvoje Středočeského kraje (dále jen „ZÚR“). 
Jak uvádíte, tento nesoulad bude případně řešen samostatnou změnou na návrh 
oprávněného investora podle § 44 písm. e) stavebního zákona nebo vyplyne z 
aktualizace ZÚR Středočeského kraje. 
Dovolujeme si upozornit, že záměr je taktéž uveden i v územně analytických 
podkladech, což v kapitole B.3.1.3 není uvedeno. V souladu s § 5 odst. 6 

Neakceptováno. 
Jedná se o záměr nadmístního významu, který není 
řešen v ZÚR Středočeského kraje. Tento záměr 
bude případně řešen samostatnou změnou na návrh 
oprávněného investora podle § 44 písm. e) staveb-
ního zákona nebo vyplyne z aktualizace ZÚR Stře-
dočeského kraje. 
Koridor pro dvojité vedení 400kV Čechy-střed – 
Chodov bude do návrhu Změny č. 2 ÚP Škvorec, 
zakreslen jako územní rezerva – viz Pokyny 
(bod SJ*15). 
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stavebního zákona je obec povinna soustavně sledovat uplatňování územního 
plánu a vyhodnocovat ho, p řitom využívá územně plánovací podklady. 
Tento záměr je zároveň projednáván v aktualizaci č. 3 Zásad územní rozvoje 
Středočeského kraje pod označením E34 jako koridor pro veřejně prospěšnou 
stavbu. 
Na základě výše uvedeného žádáme o vymezení koridoru pro dvojité vedení 
400kV Čechy-střed – Chodov do návrhu Změny č. 2 ÚP Škvorec, aby mohly 
být koordinovány veřejné zájmy. 
Upozorňujeme, že výše uvedený rozvojový záměr musí být uveden jako veřejně 
prospěšná stavba, pro kterou lze využít §170 zákona č. 183/2006 Sb. Vedení je 
stavbou přenosové soustavy, která je podle § 2 odst. 2 písm. a) bodu 10 zákona 
č. 458/2000 Sb., energetický zákon zřizována a provozována ve veřejném zá-
jmu a dále slouží k přenosu elektřiny, který se podle § 3 odst. 2 zákona 
č. 458/2000 Sb., uskutečňuje ve veřejném zájmu. 

30 ČEZ Distribuce, a.s., 
IČO 24729035, 
Teplická 874/8, 405 02 Děčín 

Oznámení o místě a době konání společného jednání o návrhu změny č. 2 ÚP Škvorec podle § 50 odst. 2 stavebního zákona 
bylo doručeno dne 12. července 2021 (doručenka uložena u pořizovatele). 

Připomínka nebyla ve stanovené lhůtě do 26. srpna 2021, ani po ní, uplatn ěna. 

31 GasNet, s.r.o., 
Klišská 940/96, 
400 01 Ústí nad Labem 

Oznámení o místě a době konání společného jednání o návrhu změny č. 2 ÚP Škvorec podle § 50 odst. 2 stavebního zákona 
bylo doručeno dne 9. července 2021 (doručenka uložena u pořizovatele). 

Připomínka nebyla ve stanovené lhůtě do 26. srpna 2021, ani po ní, uplatn ěna. 

32 Krajská správa a údržba silnic 
Středočeského kraje, příspěvková 
organizace, 
Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5 

Oznámení o místě a době konání společného jednání o návrhu změny č. 2 ÚP Škvorec podle § 50 odst. 2 stavebního zákona 
bylo doručeno dne 12. července 2021 (doručenka uložena u pořizovatele). 

Připomínka nebyla ve stanovené lhůtě do 26. srpna 2021, ani po ní, uplatn ěna. 

33 NET4GAS, s.r.o., 
Na Hřebenech II 1718/8, 
140 00 Praha 4 

8101/21/OVP/Z 
ze dne 3. 8. 2021, 
Mgr. Karolína Jelínková 

Dotčené sítě: 
Elektropřípojka 
stanice katodové ochrany Škvorec, anodové uzemnění a příslušné kabelové roz-
vody 
kabel protikorozní ochrany 
VTL plynovod nad 40 barů DN 500 
Na základě Vašeho oznámení o konání společného jednání o návrhu změny č. 2. 
ÚP Škvorec ze dne 7. 7. 2021, Vám sdělujeme následující: 
1. Do přiložené situace jsme Vám informativně zakreslili trasu stávajících inže-

nýrských sítí ve správě NET4GAS, s.r.o. Digitální data dotčených podzem-
ních zařízení NET4GAS, s.r.o. si můžete vyžádat na e-mailové adrese 
data@net4gas.cz. 

2. Ustanovením § 68 odst. (2) písm. c) energetického zákona je pro uvedený stá-
vající plynovod stanoveno ochranné pásmo na 4 m a bezpečnostní pásmo na 
150 m kolmé vzdálenosti od půdorysu plynovodu na obě strany. 
Ustanovením § 68 odst. (2) písm. g) energetického zákona je ochranné pásmo 

Vzato na vědomí. 
Žádné nové plochy, které by zasahovaly do ochran-
ného a bezpečnostního pásma nejsou změnou č. 2 
vymezovány. 
Případné umísťování staveb v těchto pásmech je 
věcí navazujících správních řízení. 
Požadavek ke koridorům CD1, CD2, CT2 a CT5 do 
textové části doplnit informaci o tom, že umístění 
staveb v ochranném pásmu plynárenských zařízení 
je dle § 69 zákona č. 458/2000 Sb., Energetický zá-
kon, v platném znění, podmíněno předchozím vydá-
ním písemného souhlasu provozovatele je věcí na-
vazujících správních řízení, do územního plánu tyto 
informace nepatří. VTL plynovod nad 40 barů DN 
500 je v územním plánu zakreslen jako limit využití 
území. 

mailto:data@net4gas.cz
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anodového uzemnění a příslušných kabelových rozvodů 1 m, dle TPG 920 25 
je ochranná vzdálenost anodového uzemnění 100 m na všechny strany. 
Ochranné pásmo elektropřípojky je 4 m kolmé vzdálenosti od půdorysu ka-
belu na obě strany. 

3. Na WEB portálu http://portal.geostore.cz/uap/ jsou pro po řizovatele územně 
analytických podkladů k dispozici aktuální údaje o území. V případě, že po-
třebujete nové přístupové údaje, zažádejte si o ně na adrese: data@net4gas.cz. 
Data na webovém portále jsou vždy aktuální. Pasport č. 1 (údaje o území) se 
stahuje společně s daty. Stažením dat pořizovatel ÚAP bere na vědomí, že 
data použije výhradně pro potřeby ÚAP a při zapracování těchto dat do ná-
vrhu nové úplné aktualizace územně analytických podkladů nedojde k jejich 
změně. 

4. Upozorňujeme, že koridory CD1, CD2, CT2, CT5 a plochy Z1 a Z15 zasahují 
do bezpečnostního pásma VTL plynovodu ve správě společnosti NET4GAS, 
s.r.o. Umístění staveb v bezpečnostním pásmu plynových zařízení je dle § 69 
zákona č. 458/2000 Sb., Energetický zákon, v platném zn ění, podmíněno 
předchozím vydáním písemného souhlasu provozovatele. Každý zásah do 
ochranného a bezpečnostního pásma musí být projednán s naším útvarem pro 
každou plánovanou akci jednotlivě. 

5. Umístit stavby v bezpečnostním pásmu plynových zařízení, lze pouze po 
předchozím písemném souhlasu provozovatele a pouze pokud to technické 
a bezpečnostní podmínky umožňují. 

V zájmovém území, které je přílohou tohoto stanoviska, se nacházejí plynáren-
ská zařízení provozovaná společností NET4GAS, s.r.o. 
Upozorňujeme, že na daném území se mohou nacházet plynárenská zařízení ji-
ných vlastníků či správců a zařízení nefunkční/neprovozovaná. 
Připomínky: 
K změně č. 2 ÚP Škvorec máme následující připomínky, které jsou uplatňo-
vány v rámci § 50 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů: 
Upozorňujeme, že plochy výstavby Z1 a Z15 zasahují do bezpečnostního 
pásma inženýrských sítí ve správě NET4GAS, s.r.o. Požadujeme je umístit za 
hranici bezpečnostního pásma plynárenského zařízení z důvodu, že technické 
a bezpečnostní podmínky neumožňují výstavbu v těchto plochách. 
Požadujeme ke koridorům CD1, CD2, CT2 a CT5 do textové části doplnit in-
formaci o tom, že umístění staveb v ochranném pásmu plynárenských zařízení je 
dle § 69 zákona č. 458/2000 Sb., Energetický zákon, v platném zn ění, podmí-
něno předchozím vydáním písemného souhlasu provozovatele. 
Požadujeme do textové části doplnit informace o průběhu stávajících inženýr-
ských sítí ve správě NET4GAS, s.r.o., (eletropřípojka a stanice katodové 
ochrany Škvorec, anodové uzemnění a příslušné kabelové rozvody) včetně in-
formací o jejich ochranných a bezpečnostních pásmech. 

http://portal.geostore.cz/uap/
mailto:data@net4gas.cz
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Odůvodnění připomínek: 
Jedná se o požadavek vyplývající z platné legislativy. Bezpečnostní pásma jsou 
určena k zamezení nebo zmírnění účinků případných havárií plynových zařízení 
a k ochraně života, zdraví, bezpečnosti a majetku osob. Umístění staveb v bez-
pečnostním pásmu je dle §69 zákona č. 458/2000 Sb., Energetický zákon, v plat-
ném znění, podmíněno předchozím vydáním písemného souhlasu provozova-
tele. 

34 Povodí Labe, státní podnik, 
Víta Nejedlého 951/8, 
500 03 Hradec Králové 

Oznámení o místě a době konání společného jednání o návrhu změny č. 2 ÚP Škvorec podle § 50 odst. 2 stavebního zákona 
bylo doručeno dne 12. července 2021 (doručenka uložena u pořizovatele). 

Připomínka nebyla ve stanovené lhůtě do 26. srpna 2021, ani po ní, uplatn ěna. 

35 T-Mobile Czech Republic a.s., 
Tomíčkova 2144/1, 
148 00 Praha 4 

Oznámení o místě a době konání společného jednání o návrhu změny č. 2 ÚP Škvorec podle § 50 odst. 2 stavebního zákona 
bylo doručeno dne 9. července 2021 (doručenka uložena u pořizovatele). 

Připomínka nebyla ve stanovené lhůtě do 26. srpna 2021, ani po ní, uplatn ěna. 

 Připomínky právnických a fyzických osob (§ 50 odst. 3 stavebního zákona) – 36 až 39 

36 Ředitelství silnic a dálnic ČR, 
Čerčanská 2023/12, 
140 00 Praha 4 

RSD-510916/2021-2, 
ze dne 23. 8. 2021, 
Ing. Veronika Fléglová; 
došlo dne 25. 8. 2021, 
pod čj. 01943/21/UM 

ŘSD ČR uplatňuje k návrhu změny č. 2 ÚP Škvorec v souvislosti s vymezením 
koridoru CD1 pro přeložku silnice I/12 následující připomínky: 
– V textové části návrhu změny č. 2 ÚP v kapitole „Dopravní infrastruktura“ 

v části 4.1.1 Pozemní komunikace v bodě (101) požadujeme v prvním bodě 
podmínek pro využití koridorů dopravní infrastruktury vypustit podmínku na-
pojení areálu VL a ČOV z MÚK. Napojení areálů samostatnými sjezdy přímo 
z MÚK je v rozporu s ustanovením ČSN 73 6101. 

– Dále požadujeme v bodě (101) vypustit 4. odrážku – návrh výsadby zelen ě po-
dél plánované přeložky silnice I/12 je předmětem podrobné technické doku-
mentace a posouzení EIA. Vegetační úpravy v blízkosti komunikací musí spl-
ňovat podmínky ČSN 73 6101 a dalších zvláštních předpisů. 

– V poslední odrážce bodu (101) požadujeme vypustit text „tj. zachování stáva-
jících tras místních a účelových cest“. Zachování průchodnosti území je ře-
šeno v podrobné technické dokumentaci a může se jednat např. o přeložky stá-
vajících cest a podobně. 

– V textové části návrhu změny č. 2 ÚP požadujeme na str. 14 vypustit „Obecná 
ustanovení pro ochranu zdravých životních podmínek“, nebo upravit do sou-
ladu se zákonem č. 258/2000 Sb. v platném znění (§ 77) a souvisejícími meto-
dickými pokyny. Vzhledem k tomu, že v „ustanoveních“ jsou uvedeny poža-
davky, které jsou předmětem Zákona o ochraně veřejného zdraví a souvisejí-
cích metodických pokynů, doporučujeme „obecná ustanovení“ upravit a pře-
sunout do části odůvodnění. 

– V textové části návrhu změny č. 2 ÚP, v kapitole 7.1 požadujeme u VPS VD1 
ve využití doplnit u přeložky silnice I/12 „včetně všech součástí, příslušenství 
a souvisejících staveb“. 

Vzato na vědomí. 
Uvedené připomínky jsou vyřešeny v rámci stano-
viska Ministerstva dopravy uvedeného pod poř. č. 8 
tohoto vyhodnocení. 
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Další připomínky k návrhu změny č. 2 územního plánu Škvorec nemáme. 

37 Květa Březinová, 
Náměstí Svobody 1065, 
250 82 Úvaly 

ze dne 26. 7. 2021; 
došlo dne 27. 7. 2021, 
pod čj. 01661/21/UM 

Žádám o zařazení pozemků parc. č. 1983 a 1984 v k.ú. Škvorec, který je v mém 
vlastnictví do změny územního plánu, jako parcely určené k zástavbě rodinných 
domů. 
Pozemky se v současné době nacházejí mezi plochou zastavitelného území 
a k pozemku po p.č. 1955 v k.ú. Škvorec vede komunikace. V budoucnu by-
chom chtěli pozemky využít k výstavbě RD, které by zapadly do současné kra-
jiny a nikterak nenarušovaly její původní ráz a zároveň vytvořit příjemné byd-
lení našim potomkům. 

Neakceptováno. 
Požadavek je mimo řešené plochy změnou č. 2. 
Jedná se nový záměr. Podatel musí podat na Úřad 
městyse Škvorec návrh na změnu ÚP, o kterém za-
stupitelstvo rozhodne, zdali bude řešen v případné 
další změně. 

38 Bc. Renata Janíková, 
Třebohostice 83, 25083 Škvorec 
Jaroslav Hodr; 
K Moravině 1872/5, 
190 00 Praha 9; 
Ing. Daniel Janík, 
Ortenovo náměstí 448/9, 
170 00 Praha 7 

ze dne 25. 8. 2021; 
došlo dne 30. 8. 2021, 
pod čj. 01956/21/UM 

Jako podíloví vlastníci pozemků p. č. 58/3 a 58/2 evidovaných na listu vlastnic-
tví č. 928 k.ú. Třebohostice u Škvorce (dále jako „Dotčené pozemky“) uplatňu-
jeme připomínku (námitku) vůči pro společné jednání zveřejněnému návrhu 
změny č. 2 ÚP Škvorec. 
Na Dotčených pozemcích se nenachází ani místní ani veřejná komunikace, 
jedná se o soukromé pozemky sloužící jako přístup k pozemkům pare. č. 57/1 
a parc. č. 286 a k rodinným domům na nich umístěných. Pro tyto rodinné domy 
se na dotčených pozemcích nachází vlastní stavby přípojek plynu, vodovodu, 
elektřiny, datové přípojky a osvětlení, projektované jsou přípojky splaškové ka-
nalizace. 
Všechny okolní pozemky, které s Dotčenými pozemky v lokalitě hraničí, mají 
zajištěn přístup buď přímo z veřejně přístupné komunikace, nebo přes nádvoří 
svých vlastníků, na veřejně přístupnou komunikací. Konkrétně pozemkové parc. 
č. 285 a č. 945 přes nádvoří parc. č. st. 53/1 a pozemková parc. č. 55 přes ná-
dvoří pare. č. st. 13. 
Návrh změny územního plánu č. 2 v návrhové ploše Z2-7 shledáváme jako ús-
tavněprávně nekonformním, neodůvodněným a nespravedlivým. 
Žádáme, aby byla plocha Z2-7 vyjmuta z místních veřejných komunikací a zařa-
zena v rámci funkčního využití dle skutečného stavu, a to i majetkoprávního. 
 
Návrh územního plánu shledáváme nepřehledným, zmatečným, a to jak v roz-
sahu a počtu jeho změn, tak jeho formálním zpracováním s množstvím odkazů 
do stávajícího územního plánu, které je pro běžného občana nesrozumitelné. 
Odkazujeme se na vyjádření samotného řešitele, který na začátku odůvodnění 
změny č. 2 územního plánu Škvorec uvádí: 
citujeme " ...„Průzkumem předaných podkladů bylo zjištěno, že územní plán 
(právní stav po změně č. 1) byl sice zpracován digitálně, ale nad analogovou 
mapou, předané vektory tedy zásadně nesedí nad novou katastrální mapou, 
která je již digitální. Vektory nejenže nejsou zpracovány v SJTSK, nejsou zpra-
covány ani v metodice MINIS, i když se tak na první pohled jeví. Vymezení ploch 
v ÚP nerespektuje pravidla MINIS, a proto, aby mohla být ÚPD zpracována dle 
požadované metodiky, bude třeba provést zásadní změny - odstranění děr mezi 

Neakceptováno. 
Plocha Z2-7 byla v rámci převodu platného ÚP 
Škvorce do metodiky MINIS a souladu s platnou le-
gislativou, byly překryvy linií vyznačující „místní 
komunikace“ prověřeny, a v místech, kde se na-
chází používaná veřejná komunikace, byly vyme-
zeny plochy veřejných prostranství. Tato konkrétní 
plocha má rovněž hodnotu pro zajištění prostup-
nosti území, tvoří přístup k několika domům a po-
zemkům, jejichž obsluha by při vyhovění požadavku 
a zrušení této komunikace, nemohla být nadále za-
jištěna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vzato na vědomí. 
Jedná se pouze o subjektivní posouzení stavu zpra-
covatelem dokumentace, který se v rámci výběro-
vého řízení dostatečně neseznámil s požadavky měs-
tyse Škvorec na zpracování změny č. 2 ÚP. Pořizo-
vatele prakticky nezajímají nářky zpracovatele z ně-
jakého interního jednání na ÚM Škvorec dne 
25. 2. 2021.Tento paskvil bude z odůvodnění změny 
č. 2 vypuštěn. 
 
Pořizovatel si byl vědom od samého začátku, že se 
bude jednat o složitější změnu, proto i přistoupil 
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plochami (ulice a silnice, ale i další jednotlivé parcely) - dopln ění dosud nevy-
mezených ploch a zrušení ploch vymezených nad sebou (plochy specifické). Vy-
mezení ploch dopravní infrastruktury - silniční (DS) absentují a nejsou řešeny 
ani jako koridory (kromě návrhů). Veřejná prostranství jsou řešena jen čás-
tečně, přičemž překrývají i současné objekty občanského vybavení a podmínky 
využití pro ně vůbec nejsou stanoveny. 
Plochy biocenter nejsou, ale měly by být vymezeny jako plochy přírodní (NP). 
Dále využití ploch neodpovídá jejich zařazení a stanovené podmínky využití ně-
kdy ani neumožňují současnou funkci (např. zámek - objekt občanské vybave-
nosti - je vymezen jako plocha hromadného bydlení BH, mate řská škola leží 
v ploše občanského vybavení - tělovýchova a sport - OS, atd.). Jedná se o hrubé 
nesrovnalosti (chyby). 
Z těchto nově zjištěných skutečností vyplývá potřeba nové digitalizace územního 
plánu v rozsahu celého řešeného území (obou katastrů). Co se týče katastrální 
mapy - rozdíly nejsou při porovnání podkladů PDF příliš patrné, ale vše je vek-
torově posunuto, posuny budou na mnoha místech okem viditelné (jiné vedení 
i náplň parcel v extravilánu, někde je nelze rozlišitelně označit v daném měřítku 
a prakticky všechny plochy v extravilánu jsou změnou). 
Z předpokládaného počtu změn, které projektant odhaduje v řádu stovky, se jeví 
vhodnější pořízení nového územního plánu, nikoliv jeho změny. Projektant proto 
navrhuje, aby obec revidovala ZUÚP a zpracovala zadání územního plánu. “ 
Pořizovatel ÚP tento postup odmítl a objednatel se rozhodl pokra čovat v řešení 
změny č. 2 ÚP Škvorec i s riziky, že dokumentace bude nepřehledná. ..." konec 
citace. 
Rozsah změn je dle našeho názoru nad rámec zastupitelstvem veřejně předlože-
ného, projednaného a schváleného zadání změny č. 2 ÚP Škvorce. 
Předložený návrh změny územního plánu pokládáme za neobhajitelný, žádáme, 
aby byl nově přepracován a projednán tak, aby byl pro běžného občana, jehož 
majetku a práv se týká čitelný a ve všech souvislostech srozumitelný. 

k tomu, že se změna č. 2 nebude pořizovat zkráce-
ným postupem, ale standardně minimálně ve dvou 
krocích – společné jednání a pak řízení o změně 
ÚP. 

39 Ing. Branko Sušić, 
Renata Sušićová 
Na Týnici 108, 252 17 Chýnice 

ze dne 9. 8. 2021; 
došlo dne 9. 8. 2021, 
pod čj. 01765/21/UM 

V rámci změny ÚP Škvorce dochází obecně ke změně pojmenování ploch. Bez 
označení změny a jejího odůvodnění rovněž dochází ve výkresech dotčené loka-
lity ke zvětšení plochy Z26 (PV) oproti ploše Z23 (SV). Požadujeme, aby hra-
nice mezi plochami Z23 a Z26 byla ve výkresu ÚP zakreslena s ohledem na 
územní studii, která byla zpracována projekční kanceláří C.H.S. Praha (Ing. 
Arch. Sixta) dle požadavků městyse Škvorec pro tuto lokalitu a řádně schválena. 
Studie byla zpracována v souladu s vyhláškou 501/2006 Sb., na kterou se rovn ěž 
odvolává územní plán, a není tedy důvod, aby se výkres ÚP podle této studie 
a v souladu s vyhláškou neupravil. 
Ve výkresu ÚP po změně č. 2 nejen že plocha Z26 (PV) neodpovídá uvedené 
studii, ale je zakreslena větší než ve výkresu územního plánu po změně č. l. Ob-
čané mohou z posledního výkresu změny ÚP mylně nabývat dojmu, že veřejné 

Akceptováno. 
Návrh změny č. 2 ÚP Škvorec bude upraven – viz 
Pokyny (bod SJ*14). 
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prostranství zahrnuje celou plochu určenou hranicemi mezi pozemky 12/18 
a 12/17 na západním okraji a hranicemi pozemku 28/1 s pozemkem 21/2 na vý-
chodním okraji dotčené lokality. Dle studie je počítáno s touto hranicí podstatně 
severněji. 
Na základě studie je již zpracováno dělení pozemků pro GP a probíhá zpraco-
vání projektů inženýrských sítí a komunikace. Dělení pozemků dle studie bylo 
podkladem pro výpočet ekonomiky projektu rozvoje lokality a jakékoliv změny 
směřující k dalšímu rozšiřování veřejného prostranství nad rámec studie vý-
znamně negativně ovlivní celý projekt a přinese kritické ekonomické ztráty. 
Uvedené posunování hranic a vyžadování ploch ve řejného prostranství navíc 
působí jako diskriminace a zaujatost městyse vůči jedinému investorovi, protože 
v žádné z rozvojových lokalit v Třebohosticích nejsou plochy PV v ÚP zakres-
leny či požadovány. 
Doufáme, že jde o neúmyslnou chybu projektanta, která bude ve finálním ná-
vrhu výkresu ÚP opravena. 

 
Vypracoval: Bc. Ladislav Vich, DiS. výkonný pořizovatel, PRISVICH, s.r.o. 
Spolupráce: Ing. Barbora Seidlová, určený zastupitel, místostarostka městyse 
 
Ve Škvorci dne 10. února 2022  Ing. Martina Vodičková 

starostka městyse 


