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1. Důvody k pořízení Zprávy o uplatňování územního plánu Bavoryně
Obec Bavoryně má platnou územně plánovací dokumentaci, a to územní plán Bavoryně (dále také jen „ÚP Bavoryně“), vydaný dne 12. srpna 2010 (účinnosti nabyl dne 27. srpna
2010). V následujícím období nebyla zpracována žádná změna ÚP Bavoryně.
Zpráva o uplatňování územního plánu Bavoryně (dále jen „Zpráva“) byla zpracována
na základě § 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“).
Pořizovatelem Zprávy je Obecní úřad Bavoryně, který zajistil v souladu s § 6
odst. 2 stavebního zákona splnění kvalifikačních požadavků pro výkon územně plánovací
činnosti podle § 24 stavebního zákona uzavřením smlouvy s výkonným pořizovatelem, právnickou osobou, společností PRISVICH, s.r.o., IČ 27101053, jejíž pracovníci, Ing. Ladislav
Vich a Bc. Ladislav Vich, DiS., mají osvědčení Ministerstva vnitra o zvláštní odborné způsobilosti v územním plánování č. 800017664, resp. č. 800062677 a splňují kvalifikační požadavky vzdělání a praxe. Uzavření smlouvy se společností PRISVICH, s.r.o., na pořízení
Zprávy schválilo Zastupitelstvo obce Bavoryně usnesením ze dne 25. března 2022 podle § 6
odst. 6 písm. b) stavebního zákona.

2. Vyhodnocení uplatňování územního plánu včetně vyhodnocení změn
podmínek, na základě kterých byl územní plán vydán (§ 5 odst. 6 stavebního zákona), a vyhodnocení případných nepředpokládaných negativních dopadů na udržitelný rozvoj území.
2.1. Vyhodnocení uplatňování územního plánu
Území obce Bavoryně je tvořeno katastrálním územím Bavoryně, jehož celková výměra je 222,4561 ha z toho je:
– zemědělský půdní fond 175,9951 ha (79,12 % výměry)
– lesní pozemky 6,0752 ha (2,73 %)
– vodní plochy 3,4738 ha (1,56 %)
– zastavěné plochy 5,5772 ha a ostatní plochy 31,3348 ha (celkem 16,59 %)
Dle údajů ČSÚ má obec Bavoryně 367 obyvatel (k 1. lednu 2021).
Územní plán vymezuje zastavěné území, stanovuje základní koncepci rozvoje území,
základní koncepci ochrany a rozvoje hodnot řešeného území, výškovou regulaci zástavby,
urbanistickou koncepci, včetně vymezení zastavitelných ploch, systému zeleně, prvků ÚSES.
Plochy přestavby nejsou vymezeny.
Z hlediska koncepce rozvoje území obce ÚP dělí řešené území na: stabilizované území
(plochy stabilizované) a rozvojové území (plochy změn, zastavitelné plochy). Územní plán na
území obce vymezil celkem 15 zastavitelných ploch o rozloze cca 62,77 ha.
Z důvodu vymezení zastavitelných ploch bude nutné prověřit, zda na těchto plochách
došlo k realizaci staveb, které jsou zapsány do katastru nemovitostí a případně provést aktualizaci zastavěného území.
I když došlo k některým realizacím staveb, např. na plochách Z2, Z3, Z4, Z5, Z7, Z8,
Z9, Z11, Z12 a Z13, je zapotřebí konstatovat, že pro další rozvoj obce je stále dostatek návrhových ploch.
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Územní plán nevymezuje žádné plochy, ve kterých je pořízení a vydání regulačního
plánu podmínkou pro rozhodování o změnách jejich využití.
Územní plán vymezoval 8 ploch, ve kterých bylo pořízení územní studie podmínkou
pro rozhodování o změnách jejich využití. Žádná územní studie nebyla pořízena U všech
uplynula lhůta pro jejich pořízení. Celou kapitolu I) v textové části územního plánu je na
základě tohoto zjištění nutné přepracovat nebo vypustit.
Územní plán nevymezuje územní rezervu.
Územní plán vymezuje plochy veřejných prostranství, jejichž součástí jsou plochy zahrnující veřejně přístupné plochy s upravenou zelení.
Územní plán stanovuje koncepci veřejné infrastruktury, koncepci uspořádání krajiny.
Územní plán vymezuje veřejně prospěšné stavby (VPS), pro které lze práva
k pozemkům a stavbám vyvlastnit a veřejně prospěšná opatření (VPO).
2.2. Vyhodnocení změn podmínek, na základě kterých byl ÚP vydán
Ve sledovaném období byla schválena vládou ČR Aktualizace č. 2, 3, 4 a 5 Politiky
územního rozvoje České republiky (dále jen „PÚR ČR“).
Obec Bavoryně je dle PÚR ČR, součástí rozvojové osy „Rozvojová osa OS1 Praha
– Beroun – Plzeň“.
Území obce se nenachází v koridorech, ve specifických oblastech, v plochách technické infrastruktury a souvisejících rozvojových záměrů vymezených dle PÚR ČR.
Soulad a případné dopady na územní plán Aktualizací č. 1, 2, 3, 4 a 5 PÚR ČR se
požaduje prověřit v rámci pořízení změny územního plánu, jejíž požadavky na zpracování
návrhu změny č. 1 ÚP (dále také jen „změna č. 1“) v rozsahu zadání je součástí této zprávy.
Jelikož od vydání ÚP Bavoryně nebyla pořízena žádná změna ÚP Bavoryně je potřeba reagovat na všechny Aktualizace v souladu s požadavkem schválené Zprávy o uplatňování ÚP Bavoryně za období od vydání územního plánu Bavoryně dne 12. srpna 2010 do 23. října
2015.
Územní plán Bavoryně byl pořízen v době platnosti Územního plánu velkého územního celku Pražského regionu (ÚP VÚC PR)“, schválený zastupitelstvem Středočeského kraje
dne 18. 12. 2006. Ve sledovaném období bylo usnesením č. 022-13/2018/ZK ze dne 26. dubna 2018 schváleno Zastupitelstvem Středočeského kraje vydání 2. aktualizace ZÚR Stč. kraje, která nabyla účinnosti dne 4. září 2018.
V souladu s požadavkem schválené Zprávy o uplatňování ÚP Bavoryně za období od
vydání územního plánu Bavoryně dne 12. srpna 2010 do 23. října 2015 se požaduje uvést
do souladu ÚP Bavoryně se Zásadami územního rozvoje Středočeského kraje (ZÚR Stč.
kraje), které byly vydány dne 7. února 2012 podle § 41 stavebního zákona na základě usnesení Zastupitelstva Středočeského kraje č. 4-20/2011/ZK ze dne 19. prosince 2011 a účinnosti nabyla dne 22. února 2012. Usnesením č. 007-18/2015/ZK ze dne 27. července 2015
schválilo Zastupitelstvo Středočeského kraje vydání 1. aktualizace ZÚR Stč. kraje, která nabyla účinnosti dne 26. srpna 2015, tato aktualizace se netýká území okresu Beroun.
Pro území obce Bavoryně ze ZÚR Stč. kraje, vyplývají následující hlavní požadavky,
jejichž řešení bude zpřesněno (vymezeno) územním plánem jako veřejně prospěšné stavby a
opatření:
§ koridor železniční tratě č. 170: optimalizace úseku Zdice – Zbiroh, směrové úpravy
železniční tratě (VPS: D203).
Dále ZÚR Stč. kraje stanovuje k řešení další níže uvedené požadavky:
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§

§

§
§
§
§

vymezit územní rezervu koridoru vysokorychlostní železniční tratě Praha – Plzeň –
státní hranice SRN. Aktualizací č. 4 PÚR ČR se tento požadavek vypouští a od
záměru je upuštěno. V ÚP Bavoryně nebude tato územní rezerva vymezena.
ověřit rozsah zastavitelných ploch v sídlech a stanovit směry jejich využití
s ohledem na kapacity obsluhy dopravní a technickou infrastrukturu, na možnosti
rozvoje občanského vybavení (jmenovitě veřejného vybavení), limity rozvoje
území a ochranu krajiny;
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).

Dne 17. října 2019 byla schválena Územní studie krajiny správního obvodu ORP
Beroun. Bude prověřen dopad této schválené územní studie na území obce Bavoryně. Územní
studie není závazná. V souladu s § 25 stavebního zákona slouží územní studie jako podklad
pro pořizování politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace, jejich změně a pro
rozhodování v území. Územní studie krajiny SO ORP Beroun bude sloužit jako podklad pro
pořizování územně plánovací dokumentace, konkrétně pro pořizování územních plánů, resp.
změn územních plánů na území správního obvodu ORP Beroun. Řešení navržená v Územní
studii krajiny SO ORP Beroun budou sloužit jako výchozí podklad pro zpřesnění v územně
plánovacích dokumentacích, resp. navazujících řízeních. Od řešení navržených v Územní
studii krajiny SO ORP Beroun se lze odchýlit, typicky pak za předpokladu, že odchylné řešení zachová původní záměr a cíle jeho řešení a naplní sledovaný veřejný zájem, a že bude řádně zdůvodněno.
2.3. Vyhodnocení případných nepředpokládaných negativních dopadů na udržitelný rozvoj území
Od doby vydání ÚP, po celé sledované období, nebyly při realizaci jednotlivých záměrů, či přípravných prací, v souladu s platným územním plánem, zaznamenány žádné negativní
dopady na udržitelný rozvoj území. Platný územní plán vytváří předpoklady pro vyvážený
rozvoj obce, zachovává jeho převážně obytnou funkci, přičemž jsou respektovány stávající
kvality životního prostředí. Rozvojové plochy jsou s ohledem na velikost obce navrženy tak,
aby byla zachována stávající urbanistická koncepce a uspořádání sídla. Negativní dopady na
udržitelný rozvoj území nebyly zjištěny a nepředpokládají se.

3. Problémy k řešení v územním plánu vyplývající z územně analytických
podkladů
Územně analytické podklady ORP Beroun (ÚAP) byly pořízeny v souladu se zákonem
č. 183/2006 Sb., zákon o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů
(stavební zákon) a jsou průběžně aktualizovány. Pátá úplná aktualizace ÚAP byla provedena
v roce 2020.
V souvislosti s Aktualizací č. 4 PÚR ČR, která vypouští územní rezervu koridoru vysokorychlostní železniční tratě, se žádné požadavky nestanovují.
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4. Vyhodnocení souladu územního plánu s politikou územního rozvoje a
územně plánovací dokumentací vydanou krajem
Ve sledovaném období byla schválena vládou ČR Aktualizace č. 2, 3, 4 a 5 Politiky
územního rozvoje České republiky (dále jen „PÚR ČR“).
Soulad a případné dopady na územní plán Aktualizací č. 1, 2, 3, 4 a 5 PÚR ČR se
požaduje prověřit v rámci pořízení změny územního plánu, jejíž požadavky na zpracování
návrhu změny č. 1 ÚP (dále také jen „změna č. 1“) v rozsahu zadání je součástí této zprávy.
Jelikož od vydání ÚP Bavoryně nebyla pořízena žádná změna ÚP Bavoryně je potřeba reagovat na všechny Aktualizace v souladu s požadavkem schválené Zprávy o uplatňování ÚP Bavoryně za období od vydání územního plánu Bavoryně dne 12. srpna 2010 do 23. října
2015.
Ve sledovaném období byla schválena vládou ČR Aktualizace č. 1, 2, 3, 4 a 5 PÚR
ČR.
Ve sledovaném období bylo usnesením č. 022-13/2018/ZK ze dne 26. dubna 2018
schváleno Zastupitelstvem Středočeského kraje vydání 2. aktualizace ZÚR Stč. kraje, která
nabyla účinnosti dne 4. září 2018.
V souladu s požadavkem schválené Zprávy o uplatňování ÚP Bavoryně za období od
vydání územního plánu Bavoryně dne 12. srpna 2010 do 23. října 2015 se požaduje uvést
do souladu ÚP Bavoryně se Zásadami územního rozvoje Středočeského kraje (ZÚR Stč.
kraje), které byly vydány dne 7. února 2012 podle § 41 stavebního zákona na základě usnesení Zastupitelstva Středočeského kraje č. 4-20/2011/ZK ze dne 19. prosince 2011 a účinnosti nabyla dne 22. února 2012. Usnesením č. 007-18/2015/ZK ze dne 27. července 2015
schválilo Zastupitelstvo Středočeského kraje vydání 1. aktualizace ZÚR Stč. kraje, která nabyla účinnosti dne 26. srpna 2015, tato aktualizace se netýká území okresu Beroun.
Pro území obce Bavoryně ze ZÚR Stč. kraje, vyplývají následující hlavní požadavky,
jejichž řešení bude zpřesněno (vymezeno) územním plánem jako veřejně prospěšné stavby a
opatření:
§ koridor železniční tratě č. 170: optimalizace úseku Zdice – Zbiroh, směrové úpravy
železniční tratě (VPS: D203).
Dále ZÚR Stč. kraje stanovuje k řešení další níže uvedené požadavky:
§ vymezit územní rezervu koridoru vysokorychlostní železniční tratě Praha – Plzeň –
státní hranice SRN. Aktualizací č. 4 PÚR ČR se tento požadavek vypouští a od
záměru je upuštěno. V ÚP Bavoryně nebude tato územní rezerva vymezena.
§ ověřit rozsah zastavitelných ploch v sídlech a stanovit směry jejich využití
s ohledem na kapacity obsluhy dopravní a technickou infrastrukturu, na možnosti
rozvoje občanského vybavení (jmenovitě veřejného vybavení), limity rozvoje
území a ochranu krajiny;
§ 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;
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§

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).

5. Prokázání nemožnosti využít vymezené zastavitelné plochy a vyhodnocení potřeby vymezení nových zastavitelných ploch podle § 55 odst. 4
stavebního zákona
Zastavitelné plochy vymezené územním plánem jsou dostačující. Viz vyhodnocení
uvedené pod bodem 2 této Zprávy.
Rozsah zastavitelných ploch v územním plánu odpovídá předpokládanému populačnímu vývoji.

6. Požadavky na zpracování návrhu změny č. 1 územního plánu v rozsahu
zadání změny
6.1. Upřesnění požadavků vyplývajících z politiky územního rozvoje.
Soulad a případné dopady na územní plán Aktualizací č. 1, 2, 3, 4 a 5 PÚR ČR se
požaduje prověřit v rámci pořízení změny územního plánu, jejíž požadavky na zpracování návrhu změny č. 1 ÚP (dále také jen „změna č. 1“) v rozsahu zadání je součástí
této zprávy.
6.2. Upřesnění požadavků vyplývajících z územně plánovací dokumentace vydané krajem
Pro území obce Bavoryně ze ZÚR Stč. kraje, vyplývají následující hlavní požadavky,
jejichž řešení bude zpřesněno (vymezeno) územním plánem jako veřejně prospěšné
stavby a opatření:
§ koridor železniční tratě č. 170: optimalizace úseku Zdice – Zbiroh, směrové úpravy
železniční tratě (VPS: D203).
Dále ZÚR Stč. kraje stanovuje k řešení další níže uvedené požadavky:
§ vymezit územní rezervu koridoru vysokorychlostní železniční tratě Praha – Plzeň –
státní hranice SRN. Aktualizací č. 4 PÚR ČR se tento požadavek vypouští a od
záměru je upuštěno. V ÚP Bavoryně nebude tato územní rezerva vymezena.
§ ověřit rozsah zastavitelných ploch v sídlech a stanovit směry jejich využití
s ohledem na kapacity obsluhy dopravní a technickou infrastrukturu, na možnosti
rozvoje občanského vybavení (jmenovitě veřejného vybavení), limity rozvoje
území a ochranu krajiny;
§ 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).
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6.3. Upřesnění požadavků vyplývajících z územně analytických podkladů, zejména z problémů určených k řešení v územně plánovací dokumentaci a případně z doplňujících
průzkumů a rozborů
V souvislosti s Aktualizací č. 4 PÚR ČR, která vypouští územní rezervu koridoru vysokorychlostní železniční tratě, se žádné požadavky nestanovují.
6.4. Požadavky na rozvoj obce
6.4.1. podněty obce Bavoryně k prověření možnosti jejich řešení návrhem změny č. 1
(označení záměrů je v souladu s grafickou Přílohou č. 2 Zprávy):
Označení
lokality

pozemek
parc. č.

k. ú.

Výměra
v m2

Současné využití plochy dle ÚP

Navrhované využití plochy

VK – výroba a skladování – skladování
Pozn. U západní časti plochy se
jedná o uvedení ÚP do souladu
s katastrem nemovitostí a u východní
části se jedná o uvedení ÚP do
souladu s vymezeným (oploceným)
areálem.
st. 101
77
Z – zeleň nelesní
OV – plochy občanského vybavení
Pozn. Oprava v ÚP, jedná se o budovu hasičské zbrojnice.
OV – plochy občanského vybavení
3600
Z – zeleň nelesní
269/7
NT – plochy zemědělské – trvalé BV – bydlení v rodinných domech –
269/1
venkovské
travní porosty
269/9
Pozn. Na p.p.č. 269/9 bydlení, na
p.p.č. 269/7 a 269/1 umístění hasičské zbrojnice, budovy OÚ, školky
a další potřebné vybavenosti obce.
11
1454
Z – zeleň nelesní
PV – Veřejná prostranství
Pozn. Jedná o uvedení ÚP do souladu s katastrem nemovitostí.
část 384/3 cca 1000 NT – plochy zemědělské – trvalé Cyklostezka – I. etapa
část 183/2
travní porosty
část 191/1
W – plochy vodní a vodohospodářské

Z1-1

Bavoryně část 185/8 cca 4500
část st. 195
191/21
část 191/1

Z1-2

Bavoryně

Z1-3

Bavoryně

Z1-4

Bavoryně

Z1-5

Bavoryně

NT – plochy zemědělské – trvalé
travní porosty
W – plochy vodní a vodohospodářské

6.4.2. další podněty obce Bavoryně k prověření možnosti jejich řešení návrhem
změny č. 1 (bez zákresu do Přílohy č. 2 Zprávy):
I. Vypuštění koridoru pro vysokorychlostní železniční trat VRT.
II.
III.

Vymezení koridoru zdvojeného ZVN (ČEPS) jako územní rezervu.
Aktualizace zastavěného území a zastavitelných ploch.

6.5. Požadavky vyplývající ze zprávy o uplatňování územního plánu podle § 55 odst. 1
stavebního zákona
Ze Zprávy o uplatňování ÚP Bavoryně vyplývají požadavky z bodu 2 a 4.
6.6. Požadavky vyplývající z projednání s dotčenými orgány a veřejností.
Uplatněné požadavky dotčených orgánů byly na základě vyhodnocení výsledků projednání zapracovány do dílčích kapitol Zprávy.
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6.7. Požadavky na základní koncepci rozvoje území obce
6.7.1. Požadavky na urbanistickou koncepci
Změnou č. 1 se požaduje prověřit dopad nově navrhovaných změn na urbanistickou
koncepci stanovenou vydaným ÚP Bavoryně.
6.7.2. Požadavky na koncepci veřejné infrastruktury
Požadavky na řešení dopravní infrastruktury
Změnou č. 1 se požaduje prověřit dopad nově navrhovaných změn na koncepci dopravní infrastruktury stanovenou vydaným ÚP Bavoryně.
Při zpracování návrhu změny č. 1 Ministerstvo dopravy ve svém vyjádření čj. MD15861/2022-910/2 ze dne 9. 5. 2022 (viz podání k návrhu Zprávy pod poř. č. 9) sděluje, že „V platných Zásadách územního rozvoje Středočeského kraje je vymezena
územní rezerva pro vysokorychlostní trať Beroun – Plzeň a současně koridor pro veřejně prospěšnou stavbu D203 (koridor železniční tratě č. 170: optimalizace úseku
Zdice – Zbiroh, směrové úpravy železniční tratě) pro již realizovanou přeložku směrového vedení trati. V aktuálně projednávané 3. aktualizaci Zásad územního rozvoje
Středočeského kraje je zmíněný koridor D203 a územní rezerva rušena. V tomto ohledu není nadále potřebné jejich vymezení v rámci územního plánu Bavoryně.“
Požadavky na řešení koncepce technické infrastruktury
Změna č. 1 bude respektovat stávající i nově navrhovaná zařízení technické infrastruktury, včetně příslušných ochranných pásem.
Při zpracování návrhu změny č. 1 společnost ČEPS, a.s. ve své připomínce
čj. 300/22/18000 ze dne 4. 5. 2022 (viz podání k návrhu Zprávy pod poř. č. 26) požaduje opravu chybně vymezeného ochranného pásma nadzemního vedení zvn 400 kV –
V420 a opravu chybného značení zařízení přenosové soustavy, vedení zvn 400 kV –
V420 v územního plánu Bavoryně.
Vodohospodářské sítě
Pro nově navrhované zastavitelné plochy musí být vyřešeno zásobování pitnou vodou
a nezávadnou likvidaci odpadních vod podle platných právních předpisů.
Zásobování zemním plynem
Požadavky se nestanovují.
Zásobování elektrickou energií
Požadavky se nestanovují.
Nakládání s odpady
Požadavky se nestanovují.
6.7.3. Požadavky na koncepci uspořádání krajiny
Změnou č. 1 se nepředpokládají nové skutečnosti, které by se projevily na plošné
a prostorové uspořádání krajiny řešené v ÚP Bavoryně.
Změnou č. 1 se nepožaduje vymezit plochy, ve kterých se vylučuje umísťování staveb,
zařízení a jiných opatření pro účely uvedené v § 18 odst. 5 stavebního zákona.
6.7.4. Požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území
Dotčení prvků ÚSES a zájmů ochrany přírody a krajiny
Při řešení požadavků provedených Změnou č. 1 se požaduje respektovat rozsah vymezených prvků územního systému ekologické stability (ÚSES) a zajistit jejich ochranu.
–9–
Zpráva o uplatňování územního plánu Bavoryně [konečné (schválené) znění]

K návrhu Zprávy vydal stanovisko Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako příslušný orgán ochrany přírody,
čj. 049222/2022/KUSK ze dne 2. 5. 2022 (viz podání k návrhu Zprávy pod poř. č. 5),
ve kterém požaduje zanesení ochranného pásma přírodní památky Stroupínský potok
do grafické i textové části územního plánu Bavoryně a respektovat toto území v regulativech územního plánu.
Ochrana nemovitých kulturních památek
Změnou č. 1 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 zemědělského půdního fondu (ZPF)
Ve změně č. 1 bude provedeno vyhodnocení důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond.
Plochy zemědělské půdy, navrhované k nezemědělskému využití, budou v návrhu
změny 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, ve znění pozdějších předpisů.
V souladu se zásadami ochrany ZPF a nezastavěného území bude součástí odůvodnění
územního plánu vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch v souladu s § 53 odst. 5 písm. f) stavebního zákona.
Při zpracování návrhu změny č. 1 bude respektováno upozornění orgánu ochrany
ZPF uvedené v souhrnném vyjádření Krajského úřad Středočeského kraje, ředitele
krajského úřadu, čj. 047101/2022/KUSK ze dne 4. 5. 2022 (viz podání k návrhu Zprávy pod poř. č. 4) na ustanovení § 4 odst. 1 zákona č. 334/1992 Sb., podle kterého lze
zemědělskou půdu odejmout ze ZPF pouze v nezbytném případě, a na ustanovení § 4
odst. 3 zákona č. 334/1992 Sb., podle kterého lze velmi kvalitní zemědělskou půdu
zařazenou do I. a II. třídy ochrany odejmout ze ZPF pouze v případech, kdy jiný
veřejný zájem výrazně převažuje nad veřejným zájmem ochrany ZPF.
Podle ustanovení 5 odst. 1 zákona č. 334/1992 Sb. jsou pořizovatelé a projektanti
územně plánovací dokumentace a územně plánovacích podkladů povinni řídit se zásadami ochrany ZPF, navrhnout a zdůvodnit takové řešení, které je z hlediska ochrany
ZPF a ostatních zákonem chráněných obecných zájmů nejvýhodnější, a to zpravidla ve
srovnání s jiným možným řešením.
Ochrana pozemků určených k plnění funkcí lesa (PUPFL)
Změnou č. 1 se nepředpokládá dotčení pozemků určených k plnění funkcí lesa.
Při zpracování návrhu změny č. 1 bude respektován požadavek orgánu státní správy lesa (dále jen OSSL) uvedený v souhrnném vyjádření Krajského úřad Středočeského kraje, ředitele krajského úřadu, čj. 047101/2022/KUSK ze dne 4. 5. 2022 (viz podání k návrhu zadání pod poř. č. 4). OSSL požaduje dbát maximální ochrany pozemků určených k plnění funkcí lesa tak, aby nedocházelo ke snižování ekologické stability krajiny a v současné době velmi důležité schopnosti lesa zadržovat vodu v krajině
jejím zasakováním. Správní orgán upozorňuje na ustanovení § 13 odst. 1 lesního zákona: „Veškeré pozemky určené k plnění funkcí lesa musí být účelné obhospodařovány
podle tohoto zákona. Jejich využiti k jiným účelům je zakázáno.“... a § 14 odst. 1 lesního zákona: „Projektanti nebo pořizovatelé územně plánovací dokumentace, návrhů
na stanovení dobývacích prostorů a zpracovatelé dokumentací staveb jsou povinni
dbát zachování lesa a řídit se přitom ustanoveními tohoto zákona. Jsou povinni navrh– 10 –
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nout a zdůvodnit taková řešení, která jsou z hlediska zachování lesa, ochrany životního
prostředí a ostatních celospolečenských zájmů nejvhodnější; přitom jsou povinni provést vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení, navrhnout alternativní řešení, způsob následné rekultivace a uspořádání území po dokončení stavby.“
Na základě toho požaduje správní orgán, aby v dalším stupni zpracování ÚP bylo konkretizováno případné dotčení pozemků určených k plnění funkcí lesa (např. par-celní
číslo, výměra) a náležitě zdůvodněny požadavky na změnu funkčního využití území
vedoucích k záboru pozemků určených k plnění funkcí lesa zejména umísťováním rekreačních a sportovních staveb tak, jak je výše uvedeno. K dotčení pozemků určených
k plnění funkcí lesa dochází i změnou využití území např. k bytové zástavbě do 50
metrů od pozemků učených k plnění funkcí lesa v tzv. ochranném pásmu lesa. Na tomto základě bude správní orgán souhlasit, či nesouhlasit s návrhem územního plánu.
Z výše uvedeného důvodu doporučuje OSSL ve výkresové části ÚP vyznačit tzv.
ochranné pásmo lesa a v textové části ÚP v příslušných plochách, které se nachází
v tomto pásmu (50 m od pozemků určených k plnění funkcí lesa) uvést text, který bude upozorňovat investory staveb na nutnost souhlasu orgánu státní správy lesa dle
ustanovení § 14 odst. 2 zákona o lesích s umístěním stavby v tomto ochranném pásmu.
Ochrana ovzduší
Změnou č. 1 nebudou dotčeny zájmy ochrany ovzduší.
6.7.5. Požadavky vyplývající ze zvláštních právních předpisů
Požadavky na obranu státu a civilní obranu
Ministerstvo obrany požaduje ve svém vyjádření čj. 135802/2022-1322-OÚZ-PHA ze
dne 26. 4. 2022 (viz podání k návrhu zadání pod poř. č. 10), zapracování limitů a zájmů Ministerstva obrany do textové a grafické části návrhu změny č. 1.
„Na celém správním území je zájem Ministerstva obrany posuzován z hlediska povolování níže uvedených druhů staveb podle ustanovení § 175 zákona 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. základnové stanice....)
– výstavba objektů a zařízení vysokých 30 m a více nad terénem
– výstavba vodních nádrží (přehrady, rybníky)
– výstavba objektů tvořících dominanty v území (např. rozhledny)
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 povolování vyjmenovaných druhů staveb”.
Požadavky na ochranu veřejného zdraví
V řešeném území Změnou č. 1 se požaduje dodržování veškerých hygienický předpisů.
Při zpracování návrhu změny č. 1 Krajská hygienická stanice Středočeského kraje ve
svém vyjádření čj. KHSSC 19094/2022 ze dne 26. 4. 2022 (viz podání k návrhu Zprá– 11 –
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vy pod poř. č. 2) požaduje zařadit lokalitu Z3-1 jako plochu podmíněně přípustného
využití pro bydlení. Dále pro tuto lokalitu důkladně řešit požadavek stejného dotčeného orgánu, který nesouhlasí s navrhovaným využitím pro budoucí mateřskou školku
z důvodu pobytu dětí venku, kde zatížení nejen hlukem ale i znečišťujícími látkami v
ovzduší (prašný aerosol, benzo(a) pyren, benzen) bude mít nepříznivý dopad na dětský
organismus, který se projeví nejen nárůstem onemocnění dýchacích cest, ale může se
dále podílet na poškození imunitního systému dětí.
Požadavky na požární a civilní ochranu
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 73 0873, 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) zákona č. 183/2006
Sb., vyhláškou č. 380/2002 Sb. a stanoviskem dotčeného orgánu.
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.
Požadavky na geologické stavby území
Požadavky na geologické stavby se nestanovují.
Požadavky na ochranu před povodněmi a jinými rizikovými přírodními jevy
Záměry řešené změnou č. 1 budou respektovat záplavové území Q100.
Při zpracování návrhu změny č. 1 společnost Povodí Vltavy, státní podnik, ve své připomínce čj. PVL-29011/2022/340/Ha ze dne 20. 4. 2022 (viz podání k návrhu Zprávy
pod poř. č. 30) požaduje do koordinačního výkresu zakreslit nově stanovené záplavové území Červeného potoka včetně jeho vymezené aktivní zóny.
Ministerstvo životního prostředí požaduje ve svém vyjádření čj. MZP/2022/500/826 ze
dne 2. 5. 2022 (viz podání k návrhu zadání pod poř. č. 14), zapracování limitů v podobě drobných sesuvů, které je nutno v dokumentaci akceptovat.
6.8. Požadavky na vymezení ploch a koridorů územních rezerv a na stanovení jejich využití, které bude nutno prověřit
Požaduje se vymezení koridoru zdvojeného vedení ZVN (ČEPS) jako územní rezervu.
6.9. Požadavky na prověření vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných
opatření a asanací, pro které bude možné uplatnit vyvlastnění nebo předkupní právo
Dle potřeby budou Změnou č. 1 do ÚP Bavoryně doplněny nebo z něj vypuštěny,
popř. upraveny, veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření.
Změna č. 1 nepožaduje plošné asanační zásahy v území.
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6.10. 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
Žádné požadavky na vymezení ploch a koridorů, pro které by regulační plán stanovil
podmínky pro rozhodování o změnách jejich využití, se nestanovují.
Požadavky na vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude uloženo prověření změn jejich využití územní studií nebo uzavřením dohody o parcelaci, se nestanovují.
6.11. Požadavky na uspořádání obsahu návrhu změny územního plánu a na uspořádání
obsahu jeho odůvodnění včetně měřítek výkresů a počtu vyhotovení
Změna č. 1 bude zpracována v souladu s ustanoveními stavebního zákona v digitální
podobě. 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.
Změna č. 1 bude obsahovat textovou a grafickou část, včetně textové a grafické části
odůvodnění v rozsahu přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb.
Textová část návrhu změny č. 1 bude zpracována formou doplnění/vypuštění relevantních kapitol textové části platného ÚP Bavoryně (kapitoly, které nejsou Změnou
č. 1 dotčeny, nebudou do textové části návrhu změny č. 1 zařazeny a zůstávají nadále
platné v původním znění); textová část odůvodnění bude vycházet z přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb.
Grafická část návrhu změny č. 1 zahrne výkresy (případně jejich aktuální výřezy)
dle struktury a členění v platném ÚP Bavoryně, 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 Bavoryně. Názvy výkresů
budou převzaty z odpovídajících výkresů platného územního plánu.
Grafická část bude zpracována nad mapovým podkladem mapy katastru nemovitostí,
která bude převedena do měřítka 1 : 5000 s ponecháním parcelních čísel.
Návrh i odůvodnění změny č. 1 budou odevzdány ve 2 vyhotovení pro společné jednání a jednou 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. 1 bude vyhotoven ÚP Bavoryně zahrnující úplné znění po vydání
změny č. 1 se záznamem o účinnosti v 5 vyhotovení.

7. Požadavky a podmínky pro vyhodnocení vlivů návrhu změny územního
plánu na udržitelný rozvoj území (§ 19 odst. 2 stavebního zákona)
Požadavky na vyhodnocení předpokládaných vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území se nestanovují. Změna č. 1 nebude mít negativní vliv na udržitelný rozvoj území.
Řešené území Změnou č. 1 nezasahuje do evropsky významných lokalit nebo ptačích
oblastí soustavy Natura 2000.
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 čj. 047101/2022/KUSK ze dne 4. 5. 2022 k návrhu
Zprávy (viz podání k návrhu zadání pod poř. č. 4) sděluje, že na základě § 10i odst. 2 zákona
č. 100/2001 Sb., a kritérií uvedených v příloze č. 8 zákona č. 100/2001 Sb. k předložené zprá– 13 –
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vě nepožaduje zpracování vyhodnocení vlivů změny č. 1 ÚP Bavoryně na životní prostředí (tzv. SEA). Koncepce rozvoje obce nepředpokládá významné střety zájmů z hlediska
vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví v daném území. Celková rozloha ploch navržených
k prověření činí cca 10 600 m2. Dojde především k uvedení územního plánu do souladu s aktuálním využitím území. Změna č. 1 územního plánu Bavoryně nepředstavuje významnou
změnu koncepce. Příslušný úřad neshledal žádnou z charakteristik vlivů koncepce na životní
prostředí a veřejné zdraví ani charakteristiku dotčeného území, zejména s ohledem na pravděpodobnost, dobu trvání, četnost a vratnost vlivů, kumulativní a synergickou povahu vlivů,
důležitost a zranitelnost oblasti, za významnou do té míry, aby bylo nutné tyto vlivy posoudit
podle zákona. Závažnost a rozsah vlivů tedy lze vyloučit, jelikož nebyly identifikovány žádné
jako významné. Rizika pro životní prostředí a veřejné zdraví z provedení koncepce nejsou
významná. V ÚP nebyly identifikovány významné střety se zvláštními přírodními charakteristikami území, nebo kulturním dědictvím. Přeshraniční povahu vlivů provedení koncepce lze
vyloučit.
V navrhovaném území nebyly shledány významné střety zájmů nebo závažné problémy, střety nebo rizika v oblasti ochrany životního prostředí a veřejného zdraví, nebo významné vlivy koncepce na udržitelný rozvoj území. S přihlédnutím ke kritériím uvedeným v
příloze č. 8 zákona příslušný úřad dospěl k závěru, že úpravu koncepce není nutné posuzovat
podle zákona.
Příslušný orgán ochrany přírody svým stanoviskem č.j. 049222/2O22/KUSK ze dne 2.
5. 2022 vyloučil významný vliv koncepce na území Natura 2000 podle ustanovení § 45i odst.
1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.
K návrhu Zprávy vydal stanovisko Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako příslušný orgán ochrany přírody, čj. 049222/2O22/KUSK
ze dne 2. 5. 2022 (viz podání k návrhu Zprávy pod poř. č. 5), podle § 45i odst. 1 zákona č.
114/1992 Sb., ve kterém sděluje, lze vyloučit významný vliv předložené koncepce, samostatně i ve spojení s jinými záměry nebo koncepcemi, samostatně i ve spojení s jinými záměry
nebo koncepcemi, na předmět ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit (dále jen
EVL) nebo ptačích oblastí v působnosti Krajského úřadu. Nejbližší území soustavy Natura
2000 v působnosti Krajského úřadu je EVL Stroupínský potok (CZ0214039), jejíž hranice se
nachází v těsné blízkosti se severní hranicí obce Bavoryně. Předmětem ochrany EVL je rak
kamenáč (Arrstropotcrmobius torrentirun) a vranka obecná (Cottrrs gobio). Vzhledem k charakteru koncepce a předmětu ochrany EVL, nelze její negativní ovlivnění očekávat.

8. Požadavky na zpracování variant řešení návrhu změny územního plánu
Vzhledem k rozsahu a charakteru změny č. 1 se zpracování variant nepožaduje.

9. Návrh na pořízení nového územního plánu
Na základě provedeného vyhodnocení uplatňování Územního plánu Bavoryně se pořízení nového územního plánu nenavrhuje.
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10.Požadavky na eliminaci, minimalizaci nebo kompenzaci negativních dopadů na udržitelný rozvoj území
Negativní dopady na udržitelný rozvoj území nebyly při vyhodnocení územního plánu
Bavoryně zjištěny.

11.Návrhy na aktualizaci zásad územního rozvoje
Žádné návrhy se neuplatňují.

12.Grafické přílohy zprávy o uplatňování územního plánu Bavoryně
Příloha č. 1: Přehledná mapa oblasti (na podkladě výřezu platného koordinačního výkresu
ZÚR Stč. kraje), grafické měřítko
Příloha č. 2: Vymezení lokalit změn Z1-1 až Z1-5 na podkladě koordinačního výkresu ÚP
Bavoryně, bez měřítka
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