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projednávání návrhu zprávy o uplatňování územního plánu

B A V O R Y N Ě
Návrh zprávy o uplatňování územního plánu Bavoryně z června 2015 byl vystaven k veřejnému nahlédnutí od 4. července 2015 do 2. srpna 2015
ŘAZENÍ:
pořadové číslo
Vyjádření a stanoviska dotčených orgánů (§ 47 odst. 2 a 3 stavebního zákona) ................................................................................1 – 17
(celkem 17)
Vyjádření krajského úřadu a připomínky obce, pro kterou se zpráva pořizuje (§ 47 odst. 2 stavebního zákona).............................18 – 19 (celkem 2)
Podněty sousedních obcí (§ 47 odst. 2 stavebního zákona)..................................................................................................................20 – 24 (celkem 5)
Připomínky právnických osob a fyzických osob podnikajících (§ 47 odst. 2 stavebního zákona) ......................................................25 – 26 (celkem 2)
Připomínky fyzických osob (občanů) (§ 47 odst. 2 stavebního zákona) ..............................................................................................nebyly uplatněny
Použité zkratky: k. ú. = katastrální území
ÚSES = územní systém ekologické stability
poř.
číslo

údaje o podateli
(vyjádření, stanoviska, podnětu,
připomínky)

stavební zákon = zákon č. 183/2006 Sb. v platném znění
Zpráva = zpráva o uplatňování ÚP Bavoryně
čj. ze dne,
vyřizuje

ÚP = územní plán (Bavoryně)
ZPF = zemědělský půdní fond

úplné znění nebo významná část podání
(vyjádření, stanoviska, podnětu, připomínky)

ÚPD = územně plánovací dokumentace
ZÚR = zásady územního rozvoje
ZÁVĚR A ODŮVODNĚNÍ
POŘIZOVATELE

Vyjádření a stanoviska dotčených orgánů (§ 47 odst. 2 a 3 stavebního zákona) – 1 až 17
1

Hasičský záchranný sbor
Středočeského kraje,
územní odbor Beroun,
Pod Studánkou 1258, 266 01 Beroun

2

Krajská hygienická stanice
Středočeského kraje,
územní pracoviště Beroun,
oddělení hygieny obecné
a komunální,
Politických vězňů 455, 266 44 Beroun

Návrh zprávy o uplatňování ÚP byl doručen dne 7. 7. 2015 (doručenka uložena u pořizovatele).
Vyjádření bylo možno uplatnit dle § 47 odst. 2 stavebního zákona ve lhůtě do 6. 8. 2015.
Vyjádření nebylo v této lhůtě, ani po ní, uplatněno.
KHSSC 31442/2015
ze dne 22. 7. 2015,
MUDr. Alena
Bulvasová

Na základě oznámení Obecního úřadu Bavoryně, jako pořizovatele příslušného
k pořizování zprávy o uplatňování ÚP Bavoryně, posoudila Krajská hygienická
stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze jako dotčený správní úřad podle
§ 77 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), návrh Zprávy
o uplatňování ÚP Bavoryně.
Po zhodnocení souladu předloženého návrhu s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví vydává Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se
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Vzato na vědomí.
Část vyjádření dotčeného orgánu s posouzením vedení
vysokorychlostní trati (VRT) územím obce Bavoryně
jako nepřijatelného bylo doplněno do kapitoly 11
„Návrhy na aktualizaci zásad územního rozvoje“ návrhu Zprávy. Pro zpracování a projednávání návrhu
změny č. 1 ovšem podle § 52 odst. 4 stavebního zákona platí, že ke stanoviskům ve věcech, o kterých bylo

Příloha č. 2
poř.
číslo

údaje o podateli
(vyjádření, stanoviska, podnětu,
připomínky)

čj. ze dne,
vyřizuje

úplné znění nebo významná část podání
(vyjádření, stanoviska, podnětu, připomínky)

ZÁVĚR A ODŮVODNĚNÍ
POŘIZOVATELE

rozhodnuto při vydání ZÚR se nepřihlíží, a to je tento
sídlem v Praze v souladu s § 4 odst. 2 písm. b) stavebního zákona, toto
případ.
vyjádření:
Dne 7. 7.2015 bylo na Krajskou hygienickou stanici Středočeského kraje se sídlem
v Praze, územní pracoviště v Berouně, doručeno oznámení o projednání návrhu
Zprávy o uplatňování ÚP Bavoryně.
Ve zprávě je konstatováno:
Zastavitelné plochy vymezené ÚP jsou dostačující a není nutné vymezovat další
rozvojové plochy. Obec Bavoryně je součástí rozvojové osy „Rozvojová osa OS1
Praha – Beroun – Plzeň a nachází se v koridoru vysokorychlostní dopravy – VR1
(Plzeň – Praha). Soulad s touto dokumentací se požaduje prověřit v rámci pořízení změny ÚP.
Pro obec Bavoryně vyplývají ze ZÚR následující požadavky: vymezit územní rezervu koridoru vysokorychlostní železniční tratě Praha – Plzeň – státní hranice
SRN, ekonomické aktivity dále rozvíjet zejména v prostoru Zdice a Cerhovice s
vazbou na MÚK na dálnici D5; logistické a výrobní areály umísťovat tak, aby neměly negativní důsledky na centrální a obytná území sídel; navržení cyklistické dopravy v souladu s koncepci zpracovaného Generelu cyklotras a cyklostezek Středočeského kraje; upřesnit vymezení a zásady péče o krajinu pro jednotlivé krajinné typy na základě podrobnějších informací v řešeném území (krajinný typ v řešeném
území je N – krajina relativně vyvážená).
Změnou ÚP se požaduje řešit v ÚPD:
– zapracovat územní rezervu VRT ze ZÚR Stč. Kraje.
Požadavek obce – změna funkčního využití z Z – zeleň nelesní (návrh) u pozemku
parc. č. 259/1 v k. ú. Bavoryně na OV – plochy občanského vybavení.
Změnou se požaduje provést revizi požadavků pořízení územních studií pro zastavitelné plochy Z1 až Z6, Z10 a Z15.
Na základě provedeného vyhodnocení uplatňování ÚP Bavoryně se pořízení nového
ÚP nenavrhuje. Obec nesouhlasí s územní rezervou pro VRT, vzhledem k prostorovému uspořádání zastavěného území a dálnici D5.
Po posouzení z hlediska požadavků v oblasti ochrany veřejného zdraví musím
konstatovat, že vzhledem k existenci zastavěného území obce, komunikaci II.
třídy a dálnice D5 a jejich vzájemné odstupové vzdálenosti je nepřijatelné vedení VRT v tomto územní, které je již v současné době zatížené hlukem z dopravy na uvedených komunikacích.

3

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

Návrh zprávy o uplatňování ÚP byl doručen dne 7. 7. 2015 (doručenka uložena u pořizovatele).
Vyjádření bylo možno uplatnit dle § 47 odst. 2 stavebního zákona ve lhůtě do 6. 8. 2015.
Vyjádření nebylo v této lhůtě, ani po ní, uplatněno.
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4

Krajský úřad Středočeského kraje,
odbor dopravy,
Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5

5

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

čj. ze dne,
vyřizuje

úplné znění nebo významná část podání
(vyjádření, stanoviska, podnětu, připomínky)

ZÁVĚR A ODŮVODNĚNÍ
POŘIZOVATELE

Návrh zprávy o uplatňování ÚP byl doručen dne 7. 7. 2015 (doručenka uložena u pořizovatele).
Vyjádření bylo možno uplatnit dle § 47 odst. 2 stavebního zákona ve lhůtě do 6. 8. 2015.
Vyjádření nebylo v této lhůtě, ani po ní, uplatněno.
094604/2015/KUSK
ze dne 10. 7. 2015,
Ing. Zdeněk Tesař

Stanovisko orgánu ochrany přírody a krajiny k „Návrhu zprávy o uplatňování
ÚP Bavoryně“
Krajský úřad Středočeského kraje, jako orgán ochrany přírody příslušný podle
§ 77a odst. 4 písm. x) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění
pozdějších předpisů, (tj. zejména k zvláště chráněným územím v kategorii přírodní
památka a přírodní rezervace, regionální ÚSES, zvláště chráněným druhům živočichů a rostlin), nemá k předložené zprávě žádné připomínky.
Uplatnění ÚP Bavoryně není v konfliktu se systémem NATURA 2000 ani s maloplošně chráněným územím. Rovněž není dotčen systém ÚSES.

6

Městský úřad Beroun,
odbor dopravy,
Politických vězňů 20,
266 43 Beroun 1

Návrh zprávy o uplatňování ÚP byl doručen dne 7. 7. 2015 (doručenka uložena u pořizovatele).
Vyjádření bylo možno uplatnit dle § 47 odst. 2 stavebního zákona ve lhůtě do 6. 8. 2015.
Vyjádření nebylo v této lhůtě, ani po ní, uplatněno.

7

Městský úřad Beroun,
odbor územ. plán. a reg. rozvoje,
úsek památkové péče,
Husovo náměstí 68, 266 43 Beroun 1

Návrh zprávy o uplatňování ÚP byl doručen dne 7. 7. 2015 (doručenka uložena u pořizovatele).
Vyjádření bylo možno uplatnit dle § 47 odst. 2 stavebního zákona ve lhůtě do 6. 8. 2015.
Vyjádření nebylo v této lhůtě, ani po ní, uplatněno.

8

Městský úřad Beroun,
odbor životního prostředí,
Husovo náměstí 68, 266 43 Beroun 1

9

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

443/2015-910-UPR/2
ze dne 27. 7. 2015,
Ing. Jarmila Šrámková

——————

Návrh zprávy o uplatňování ÚP byl doručen dne 7. 7. 2015 (doručenka uložena u pořizovatele).
Vyjádření bylo možno uplatnit dle § 47 odst. 2 stavebního zákona ve lhůtě do 6. 8. 2015.
Vyjádření nebylo v této lhůtě, ani po ní, uplatněno.
Ministerstvo dopravy jako dotčený orgán ve věcech dopravy podle § 40 odst. 2
Vzato na vědomí.
písm. g) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších
Požadavek na vymezení koridoru VRT dle ZÚR Střepředpisů, podle § 56 písm. d) zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějdočeského kraje je uveden v kapitolách 4 a 6.2 návrhu
ších předpisů, podle § 88 odst. 1 písm. o) a p) zákona č. 49/1997 Sb., o civilním le- Zprávy. Požadavek na respektování hlukových limitů
tectví, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 4 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitroje uveden v platném ÚP Bavoryně.
zemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, Vám zasílá následující vyjádření ke
Zprávě o uplatňování ÚP Bavoryně.
Doprava na pozemních komunikacích
Do řešeného území zasahuje dálnice D5, kterou požadujeme včetně silničního
ochranného pásma respektovat. V nově vymezených rozvojových či přestavbových lokalitách v silničním ochranném pásmu požadujeme zařadit objekty a zařízení, pro které jsou stanoveny hygienické hlukové limity do funkčního využití podmíněně přípustného, přičemž podmínka bude prokázat v územním resp. stavebním řízení nepřekročení stanovených hlukových limitů v chráněných vnitřních i venkovních prostorech staveb a venkovních prostorech.
Doprava drážní
Řešeným územím je vedena dvoukolejná elektrizovaná železniční trať č. 170 Be-
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roun – Plzeň – Cheb, která je dle § 3 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, zařazena
do kategorie dráhy celostátní. Požadujeme respektovat ochranné pásmo dráhy
dle výše uvedeného zákona o dráhách.
Dále požadujeme vymezit a územně chránit koridor územní rezervy pro vysokorychlostní železniční trať (VRT) Praha – Plzeň – státní hranice SRN dle
platných ZÚR Středočeského kraje, a to v plném rozsahu.
V nově vymezených rozvojových či přestavbových lokalitách v ochranném
pásmu dráhy požadujeme zařadit objekty a zařízení, pro které jsou stanoveny hygienické hlukové limity do funkčního využití podmíněně přípustného, přičemž podmínka bude prokázat v územním resp. stavebním řízení nepřekročení stanovených
hlukových limitů v chráněných vnitřních i venkovních prostorech staveb a venkovních prostorech.
Z hlediska dopravy letecké a vodní dopravy nemáme připomínky, neboť nejsou
dotčeny námi sledované zájmy.

10

11

Ministerstvo obrany,
sekce ekonomická a majetková,
odbor ochrany územních zájmů
a řízení programů nemovité
infrastruktury Praha,
Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6

82500/2015-8201OÚZ-PHA
ze dne 12. 8. 2015,
Jaroslav Janoušek

Ministerstvo průmyslu a obchodu, MPO 32284/2015
ze dne 21. 7. 2015,
odbor hornictví,
využívání nerostných surovin,
Košatka
Na Františku 1039/32, 110 15 Praha 1

Ministerstvo obrany ČR, sekce ekonomická a majetková Praha, Vám sděluje, že
obdržela žádost o projednání návrhu zprávy o uplatňování ÚP Bavoryně.
Výše uvedená akce byla posouzena Ministerstvem obrany na základě ustanovení § 6
odst. 1 písm. h) zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, v platných zněních, a resortních předpisů.
Ministerstvo obrany – Česká republika
souhlasí
s předloženým „Návrhem zprávy o uplatňování ÚP Bavoryně“.
Vzhledem k tomu, že SEM Praha neshledala rozpor mezi návrhem funkčního využití ploch a zájmy Ministerstva obrany na zajišťování obrany a bezpečnosti státu, nemáme k řešené ÚPD připomínek. Je nutno dodržet ustanovení § 175 stavebního
zákona, viz příloha „Vyjmenované druhy staveb“.

——————

Z hlediska působnosti MPO ve věci využívání nerostného bohatství a těžby nerostných surovin neuplatňujeme podle ustanovení 55 odst. 1 stavebního zákona a ustanovení 15 odst. 2 horního zákona k výše uvedené ÚPD žádné připomínky, protože
v k. ú. Bavoryně se nenacházejí výhradní ložiska nerostných surovin.

——————

12

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

Návrh zprávy o uplatňování ÚP byl doručen dne 7. 7. 2015 (doručenka uložena u pořizovatele).
Vyjádření bylo možno uplatnit dle § 47 odst. 2 stavebního zákona ve lhůtě do 6. 8. 2015.
Vyjádření nebylo v této lhůtě, ani po ní, uplatněno.

13

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

Návrh zprávy o uplatňování ÚP byl doručen dne 7. 7. 2015 (doručenka uložena u pořizovatele).
Vyjádření bylo možno uplatnit dle § 47 odst. 2 stavebního zákona ve lhůtě do 6. 8. 2015.
Vyjádření nebylo v této lhůtě, ani po ní, uplatněno.
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14

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

Návrh zprávy o uplatňování ÚP byl doručen dne 6. 7. 2015 (doručenka uložena u pořizovatele).
Vyjádření bylo možno uplatnit dle § 47 odst. 2 stavebního zákona ve lhůtě do 5. 8. 2015.
Vyjádření nebylo v této lhůtě, ani po ní, uplatněno.

15

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

Návrh zprávy o uplatňování ÚP byl doručen dne 6. 7. 2015 (doručenka uložena u pořizovatele).
Vyjádření bylo možno uplatnit dle § 47 odst. 2 stavebního zákona ve lhůtě do 5. 8. 2015.
Vyjádření nebylo v této lhůtě, ani po ní, uplatněno.

16

Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad
pro Středočeský kraj,
Pozemkový úřad Beroun,
Lubenská 2250, 269 01 Rakovník

Návrh zprávy o uplatňování ÚP byl doručen dne 7. 7. 2015 (doručenka uložena u pořizovatele).
Vyjádření bylo možno uplatnit dle § 47 odst. 2 stavebního zákona ve lhůtě do 6. 8. 2015.
Vyjádření nebylo v této lhůtě, ani po ní, uplatněno.

17

Státní úřad pro jadernou
bezpečnost,
Senovážné náměstí 1589/9,
110 15 Praha 1

Návrh zprávy o uplatňování ÚP byl doručen dne 7. 7. 2015 (doručenka uložena u pořizovatele).
Vyjádření bylo možno uplatnit dle § 47 odst. 2 stavebního zákona ve lhůtě do 6. 8. 2015.
Vyjádření nebylo v této lhůtě, ani po ní, uplatněno.

Vyjádření krajského úřadu a připomínky obce, pro kterou se zpráva pořizuje – 18 až 19
18

Krajský úřad Středočeského kraje,
odbor regionálního rozvoje,
oddělení územního řízení,
Zborovská 81/11, Praha 5

Návrh zprávy o uplatňování ÚP byl doručen dne 7. 7. 2015 (doručenka uložena u pořizovatele).
Vyjádření bylo možno uplatnit dle § 47 odst. 2 stavebního zákona ve lhůtě do 6. 8. 2015.
Vyjádření nebylo v této lhůtě, ani po ní, uplatněno.

19

Obec Bavoryně,
Bavoryně 8,
267 51 Zdice

Návrh zprávy o uplatňování ÚP byl doručen dne 7. 7. 2015 (doručenka uložena u pořizovatele).
Vyjádření bylo možno uplatnit dle § 47 odst. 2 stavebního zákona ve lhůtě do 6. 8. 2015.
Připomínka nebyla v této lhůtě, ani po ní, uplatněna.

Podněty sousedních obcí (§ 47 odst. 2 stavebního zákona) – 20 až 24
20

Město Zdice,
Husova 2,
267 51 Zdice

Návrh zprávy o uplatňování ÚP byl doručen dne 7. 7. 2015 (doručenka uložena u pořizovatele).
Vyjádření bylo možno uplatnit dle § 47 odst. 2 stavebního zákona ve lhůtě do 6. 8. 2015.
Podněty nebyly v této lhůtě, ani po ní, uplatněna.
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21

Obec Hředle,
Hředle 25,
267 51 Zdice

22

Obec Chlustina,
Chlustina 32,
267 51 Zdice

23

Obec Chodouň,
Chodouň 56,
267 51 Zdice

24

Obec Stašov,
Stašov 114,
267 51 Zdice

čj. ze dne,
vyřizuje

úplné znění nebo významná část podání
(vyjádření, stanoviska, podnětu, připomínky)

ZÁVĚR A ODŮVODNĚNÍ
POŘIZOVATELE

Návrh zprávy o uplatňování ÚP byl doručen dne 8. 7. 2015 (doručenka uložena u pořizovatele).
Podněty bylo možno uplatnit dle § 47 odst. 2 stavebního zákona ve lhůtě do 7. 8. 2015.
Podněty nebyly v této lhůtě, ani po ní, uplatněna.
Návrh zprávy o uplatňování ÚP byl doručen dne 7. 7. 2015 (doručenka uložena u pořizovatele).
Vyjádření bylo možno uplatnit dle § 47 odst. 2 stavebního zákona ve lhůtě do 6. 8. 2015.
Podněty nebyly v této lhůtě, ani po ní, uplatněna.
Návrh zprávy o uplatňování ÚP byl doručen dne 7. 7. 2015 (doručenka uložena u pořizovatele).
Vyjádření bylo možno uplatnit dle § 47 odst. 2 stavebního zákona ve lhůtě do 6. 8. 2015.
Podněty nebyly v této lhůtě, ani po ní, uplatněna.
Návrh zprávy o uplatňování ÚP byl doručen dne 8. 7. 2015 (doručenka uložena u pořizovatele).
Podněty bylo možno uplatnit dle § 47 odst. 2 stavebního zákona ve lhůtě do 7. 8. 2015.
Podněty nebyly v této lhůtě, ani po ní, uplatněna.

Připomínky právnických osob a fyzických osob podnikajících (§ 47 odst. 2 stavebního zákona) – 25 až 26
25

Ředitelství silnic a dálnic ČR,
státní příspěvková organizace,
odbor koncepce a technické přípravy,
IČO 65993390,
Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4

13 872-ŘSD-15-110
Na katastrální území obce okrajově zasahuje dálnice D5, kterou požadujeme včetně
ze dne 16. 7. 2015,
silničního ochranného pásma respektovat. Vedení dálnice je řešeno s ohledem na
Ing. Veronika Fléglová; splnění platných hygienických limitů vztažených ke stávající zástavbě (vedení D5
v zářezu doplněné PHS). Doporučujeme posoudit vhodnost vymezení návrhových
ploch SV, SK v blízkosti dálnice a MÚK, v území ovlivněném provozem na D5.
V případě zachování vymezení ploch SV, SK a BV v blízkosti D5 (vč. MÚK), požadujeme, aby využití ploch bylo podmíněno prokázáním splnění platných hygienických
limitů s tím, že veškerá opatření na snížení negativních účinků dopravy na D5 budou
součástí výstavby v předmětných lokalitách.

Vzato na vědomí.
Dálnice D5 a její silniční ochranné pásmo bylo respektováno v platném ÚP Bavoryně, rovněž tak hygienické požadavky na hlukové poměry.

26

Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace,
odbor strategie,
IČO 70994234,
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

31332/2015-SŽDC-O26 Řešeným územím je vedena dvoukolejná elektrizovaná železniční trať č. 170 Beroun
ze dne 23. 7. 2015,
– Plzeň – Cheb, která je ve smyslu § 3 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, zařazena
Ing. Andrle
do kategorie dráhy celostátní. Požadujeme respektovat ochranné pásmo dráhy dle
výše uvedeného zákona o dráhách.
Z hlediska výhledových záměrů je sledováno vedení vysokorychlostní tratě (VRT)
ve směru Praha – Plzeň – státní hranice SRN. S ohledem na schválené ZÚR Středočeského kraje je nutné v plném rozsahu respektovat koridor územní rezervy (který je již v ZÚR částečně zúžený) VRT zanesený v této nadřazené ÚPD.
V nově vymezených rozvojových či přestavbových lokalitách v ochranném pásmu
dráhy požadujeme zařadit objekty a zařízení, pro které jsou stanoveny hygienické
hlukové limity, do funkčního využití podmínečně přípustného. Podmínka bude znít, že
v dalším stupni projektové přípravy bude prokázáno nepřekročení maximální přípustné hladiny hluku v chráněných vnitřních i venkovních prostorech staveb a venkovních
prostorech.

Vzato na vědomí.
Požadavek na vymezení koridoru VRT dle ZÚR Středočeského kraje je uveden v kapitolách 4 a 6.2 návrhu
Zprávy. Požadavek na respektování hlukových limitů
je uveden v platném ÚP Bavoryně.
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Připomínky fyzických osob (občanů) (§ 47 odst. 2 stavebního zákona)
N E B Y LY U P L A T N Ě N Y

Vypracoval: Ing. Ladislav Vich, výkonný pořizovatel, PRISVICH, s.r.o.
Spolupráce: Ing. Jan Nedvěd, určený zastupitel, starosta obce
V Bavoryni dne 25. září 2015

Ing. Jan Nedvěd
starosta obce
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