Územní plán Čtyřkoly byl spolufinancován
z prostředků Ministerstva pro místní rozvoj ČR

ODŮVODNĚNÍ
ÚZEMNÍHO PLÁNU

ČTYŘKOLY

TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ
ÚZEMNÍHO PLÁNU
příloha č.:

II.A
etapa:

UPRAVENÝ NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU
PRO OPAKOVANÉ VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Pořizovatel dokumentace:

Obecní úřad Čtyřkoly
Čtyřkoly 70, 257 22 Čerčany

Objednatel:

Obec ČTYŘKOLY

Zhotovitel:

Atelier "AURUM" s.r.o., Pardubice

Datum:

zodpovědný projektant: Ing. Pavel Petrů
zakázka: Z16/16
05/2022

2
ODŮVODNĚNÍ ÚP ČTYŘKOLY

etapa: UPR. NÁVRH ÚP PRO OPAK. VEŘ. PROJEDNÁNÍ

příloha: II.A - TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚP

2
zpracováno v květnu 2022

3
ODŮVODNĚNÍ ÚP ČTYŘKOLY

etapa: UPR. NÁVRH ÚP PRO OPAK. VEŘ. PROJEDNÁNÍ

příloha: II.A - TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚP

Ve spolupráci zpracovali:
zpracovatel a pořizovatel Územního plánu Čtyřkoly

pořizovatel územního plánu:

Atelier "AURUM" s.r.o.,
Pardubice

Obecní úřad Čtyřkoly

ateliér

zpracovatel územního plánu:

ARCHITEKTURA URBANISMUS

Jiráskova 21, 530 02 Pardubice
tel.: 466 612 213-14
mob.: 602 137 322
aurum@aurumroom.cz
www.aurumroom.cz
www.uzemniplany.eu

Čtyřkoly 70, 257 22 Čerčany

Autorský kolektiv:
Zodpovědný projektant:
Ing. Pavel Petrů, A1 04476

Zodpovědná osoba pořizovatele:
Štěpán Benca, starosta obce

Zpracovatelský kolektiv:
Ing. arch. Ivana Petrů
Ing. Pavel Petrů
Ing. arch. Dana Suchánková
Ing. arch. Jana Půlpytlová
Olga Lukášová

Osoba splňující kvalifikační požadavky pro
výkon úz. plánovací činnosti:
Pavla Bechyňová

Odborná konzultace:
Ing. Zuzana Baladová (Územní systém
ekologické stability)
Ing. Drahomír Ježek – doprava, technická
infrastruktura
3
zpracováno v květnu 2022

4
ODŮVODNĚNÍ ÚP ČTYŘKOLY

etapa: UPR. NÁVRH ÚP PRO OPAK. VEŘ. PROJEDNÁNÍ

příloha: II.A - TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚP

Obsah:

Obsah
a) postup při pořízení územního plánu
7
b) přezkoumání souladu řešení úp s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem, s cíli
a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území a
požadavky na ochranu nezastavěného území, s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů,
s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů,
popřípadě s výsledkem rozporů
10
b) 1. vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje české republiky ve znění i. aktualizace ............................. 10
b) 2. vyhodnocení souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem – zásadami územního rozvoje
středočeského kraje ve znění 2. aktualizace....................................................................................................... 17
b) 3. vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů ................................................................... 24
b) 4. vyhodnocení souladu s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na ochranu architektonických a
urbanistických hodnot v území a požadavky na ochranu nezastavěného území ............................................... 25
b) 5. vyhodnocení souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů ......................... 28
b) 6. vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle
zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů ............................................................... 29
c) vyhodnocení splnění požadavků zadání
45
a) požadavky na základní koncepci rozvoje území obce ......................................................................................... 45
a) 1. požadavky na koncepci uspořádání území.......................................................................................................... 45
a) 2. požadavky na urbanistickou koncepci: ............................................................................................................... 46
a) 3. požadavky na koncepci veřejné infrastruktury ................................................................................................... 48
a) 4. požadavky na koncepci uspořádání krajiny, zejména na prověření plošného a prostorového uspořádání
nezastavěného území a na prověření možných změn, včetně prověření, ve kterých plochách je vhodné vyloučit
umísťování staveb, zařízení a jiných opatření pro účely uvedené v § 18 odst. 5 stavebního zákona .................. 49
b) požadavky na vymezení ploch a koridorů územních rezerv a na stanovení využití, které bude nutno prověřit 50
c) požadavky na prověření vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření a asanací, pro
které bude možné uplatnit vyvlastnění nebo předkupní právo. ........................................................................ 50
d) 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 ..... 50
e) případný požadavek na zpracování variant řešení.............................................................................................. 50
f)
požadavky na uspořádání obsahu návrhu územního plánu a na uspořádání obsahu jeho odůvodnění včetně
měřítek a počtu vyhotovení ................................................................................................................................ 50
g) požadavky na vyhodnocení předpokládaných vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území ..................... 50
d) výčet záležitostí nadmístního významu, které nejsou řešeny v zásadách územního rozvoje (§ 43 odst. 1 stavebního
zákona), s odůvodněním potřeby jejich vymezení
51
e) komplexní zdůvodnění přijatého řešení včetně vybrané varianty
51
e.1. předpoklady a podmínky rozvoje území ............................................................................................................. 51
e.2 odůvodnění vymezení zastavěného území (kapitola a) výrokové části úp) .......................................................... 56
e.3 odůvodnění členění území .................................................................................................................................... 59
e.4 odůvodnění základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot (kapitola b) výrokové části
úp) ....................................................................................................................................................................... 60
e.5 odůvodnění urbanistické koncepce včetně urbanistické kompozice, vymezení ploch s rozdílným způsobem
využití, zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně (kapitola c) výrokové části úp) ........... 62
e.6 odůvodnění koncepce veřejné infrastruktury včetně podmínek pro její umísťování (kapitola d) výrokové části
úp) ....................................................................................................................................................................... 86
e.7 odůvodnění koncepce uspořádání krajiny včetně vymezení ploch s rozdílným způsobem využití, ploch změn v
krajině a stanovení podmínek pro jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny,
protierozní opatření, ochranu před povodněmi, rekreaci, dobývání ložisek nerostných surovin a podobně .. 101
e.8 odůvodnění stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití (kapitola f) výrokové části úp)
.......................................................................................................................................................................... 110
e.9 odůvodnění vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření a ploch pro asanaci (kapitola
g) výrokové části úp) ......................................................................................................................................... 118
e. 10 odůvodnění stanovení kompenzačních opatření podle § 50 odst. 6 stavebního zákona (kapitola i) výrokové
části úp) ............................................................................................................................................................ 119
e.11 odůvodnění vymezení ploch a koridorů územních rezerv (kapitola j) výrokové části úp) ............................... 119

4
zpracováno v květnu 2022

5
ODŮVODNĚNÍ ÚP ČTYŘKOLY

etapa: UPR. NÁVRH ÚP PRO OPAK. VEŘ. PROJEDNÁNÍ

příloha: II.A - TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚP

e.12 odůvodnění vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno dohodou o
parcelaci (kapitola k) výrokové části úp)........................................................................................................... 119
e.13 odůvodnění vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno
zpracováním územní studie (kapitola l) výrokové části úp) .............................................................................. 119
e.14 odůvodnění vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno vydáním
regulačního plánu (kapitola m) výrokové části úp) ........................................................................................... 119
e.15 odůvodnění stanovení pořadí změn v území (kapitola n) výrokové části úp) .................................................. 119
e.16 odůvodnění údajů o počtu listů územnho plánu a počtu výkresů (kapitola o) výrokové části úp) .................. 120
f) zpráva o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území obsahující základní informace o výsledcích tohoto vyhodnocení
včetně výsledků vyhodnocení vlivů na životní prostředí
120
g) stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst. 5 stavebního zákona (sz)
120
h) sdělení, jak bylo stanovisko podle § 50 odst. 5 stavebního zákona zohledněno, s uvedením závažných důvodů, pokud
některé požadavky nebo podmínky zohledněny nebyly
120
i) vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch
121
j) vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a na pozemky určené
k plnění funkce lesa
126
zemědělský půdní fond: ............................................................................................................................................ 126
pozemky určené k plnění funkcí lesa: ....................................................................................................................... 129
k) rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění
132
l) vyhodnocení připomínek
132
m) údaje o počtu listů odůvodnění územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické části
132

PZN:




Doplněný text je zvýrazněn fialovou barvou
Rušený je text je zvýrazněn modrou barvou přeškrtnutého písma
Text citovaný z jiných dokumentů (předpisů, stanovisek, vyjádření apod.) je zvýrazněn kurzívou

5
zpracováno v květnu 2022

6
ODŮVODNĚNÍ ÚP ČTYŘKOLY

etapa: UPR. NÁVRH ÚP PRO OPAK. VEŘ. PROJEDNÁNÍ

příloha: II.A - TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚP

6
zpracováno v květnu 2022

7
ODŮVODNĚNÍ ÚP ČTYŘKOLY

etapa: UPR. NÁVRH ÚP PRO OPAK. VEŘ. PROJEDNÁNÍ

příloha: II.A - TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚP

ÚZEMNÍ PLÁN ČTYŘKOLY
II.A - TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

a) POSTUP PŘI POŘÍZENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU
Obec Čtyřkoly má platný územní plán sídelního útvaru Čtyřkoly. Ve smyslu ustanovení § 188 odst. 1 zákona
č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon)
je tato územně plánovací dokumentace platná do konce roku 2022, pak pozbývá platnosti z tohoto důvodu
Zastupitelstvo obce Čtyřkoly usnesením ze dne 26.2.2014 rozhodlo o pořízení nového územního plánu Čtyřkoly.
Usnesením ze dne 26.2.2014 určilo pana Štěpána Bencu, starostu obce spolupracovat s pořizovatelem na
pořízení územního plánu a schválilo v souladu s ustanovením § 6 odst. 6 písm. b) zákona č.183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon) osobu oprávněnou
pro výkon územně plánovací činnosti, která zajistí Obecnímu úřadu Čtyřkoly splnění kvalifikačních požadavků.
Pořizovatel územního plánu Čtyřkoly, kterým je Obecní úřad Čtyřkoly jako úřad obce, který zajistil splnění
kvalifikačních požadavků pro výkon územně plánovací činnosti ve smyslu ustanovení § 6 odst.2 stavebního
zákona s využitím pořízených územně analytických podkladů správního obvodu obce s rozšířenou působností
(ORP) Benešov, územně plánovací dokumentace ( územního plánu sídelního útvaru Čtyřkoly) a doplňujících
průzkumů a rozborů území, které v požadovaném rozsahu zpracovala vybraná oprávněná osoba ve smyslu
ustanovení § 159 stavebního zákona autorizovaný architekt pro obor územního plánování Ing. arch. Pavel
Petrů, ateliér „AURUM“ Pardubice. Návrh zadání se opíral o doplňující rozbory a průzkumy a byl zpracován ve
spolupráci s určeným členem zastupitelstva obce a projektantem v souladu s ustanovením § 47 odst. 1
stavebního zákona a podle přílohy č. 6 vyhlášky č. 500/2006 Sb. o územně analytických podkladech, územně
plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění platných předpisů (dále jen
vyhláška).
Návrh zadání následně veřejně projednal postupem, který ukládá ust. § 47 odst. 2 a 3 stavebního zákona.
Dotčeným orgánům, sousedním obcím, krajskému úřadu odeslal pořizovatel oznámení a návrh zadání jednotlivě
dopisem č.j. ZO-342/2017 dne 25.10.2017 elektronickou poštou. Dotčené orgány a krajský úřad byly vyzvány
k podání svých požadavků na obsah návrhu zadání územního plánu Čtyřkoly, a to do 30ti dnů ode dne obdržení
návrhu zadání; sousední obce byly vyzvány ve stejné lhůtě k uplatňování písemných podnětů. Veřejnost byla
vyrozuměna veřejnou vyhláškou, oznámením, která byla vyvěšena na úřední desce obce Čtyřkoly, č.j. ZO343/2017 od 25.10.2017 do 24.11.2017 současně s elektronickým uveřejněním návrhu zadání na webové stránce
obce Čtyřkoly, http://www.ctyrkoly.cz. Ve stejné lhůtě byl návrh zadání včetně grafické části vystaven na Obecním
úřadu Čtyřkoly k veřejnému nahlédnutí. (Což naplňuje zákonem stanovenou dobu 30 dnů). Součástí veřejné
vyhlášky bylo i poučení, že ve lhůtě do 15 ti dnů ode dne doručení veřejné vyhlášky může každý uplatnit své
písemné připomínky. Pořizovatel všechny upozornil na skutečnost, že k připomínkám, požadavkům a podnětům
uplatněným po stanovených lhůtách se nepřihlíží.
Pořizovatel po ukončení projednání návrhu zadání a po vyhodnocení požadavků, podnětů a připomínek ve
spolupráci s určeným zastupitelem návrh zadání upravil. Výsledek tohoto projednání pak byl ve smyslu
ustanovení § 47 odst. 4 zapracován do výsledné verze návrhu zadání, která byla ve smyslu ustanovení § 47 odst.
5 předložena ke schválení zastupitelstvu obce. Zastupitelstvo obce schválilo výslednou verzi zadání dne
28.3.208.
Schválené zadání územního
územního plánu Čtyřkoly.

plánu bylo pořizovatelem předáno projektantovi za účelem zpracování návrhu

Na základě zpracovaného a projektantem předaného návrhu územního plánu Čtyřkoly pak Obecní úřad Čtyřkoly
oznámil místo a dobu konání společného jednání o návrhu této územně plánovací dokumentace podle
ustanovení § 50 odst. 2 stavebního zákona dotčeným orgánům, krajskému úřadu a sousedním obcím dopisem ze
dne 10. 10. 2019, č.j. 238/2019. Obsahem oznámení byla i výzva dotčeným orgánům k uplatnění stanovisek a
sousedním obcím k uplatnění připomínek, a to včetně lhůty pro jejich uplatnění. Tato lhůta byla stanovena do 30
dnů ode dne společného projednání, tj. do 29. listopadu 2019 včetně. Pořizovatel všechny vyrozuměl o
skutečnosti, že k později uplatněným stanoviskům a připomínkám se nepřihlíží a že návrh územního plánu
Čtyřkoly včetně odůvodnění bude vystaven na obecním úřadu a na internetové adrese pořizovatele:

7
zpracováno v květnu 2022

8
ODŮVODNĚNÍ ÚP ČTYŘKOLY

etapa: UPR. NÁVRH ÚP PRO OPAK. VEŘ. PROJEDNÁNÍ

příloha: II.A - TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚP

http://www.ctyřkoly.cz. Zároveň pořizovatel naplnil ust. § 50 odst. 3 stavebního zákona, když projednávaný návrh
územního plánu doručil veřejnou vyhláškou ze dne 10.10.2019, č.j. 238/2019, která byla vyvěšena na úřední
desce dne 14.10.2019, sejmuta dne 30.11.2019. Veřejná vyhláška - oznámení vystavení návrhu územního plánu
byla taktéž zaslána oprávněným investorům. Rovněž tato veřejná vyhláška–oznámení obsahovala poučení o
možnosti veřejnosti uplatňovat k vystavenému návrhu územního plánu písemné připomínky. Veřejnost byla
upozorněna na lhůtu, která byla v souladu s ust. § 50 odst. 3 stavebního zákona stanovena do 30 dnů od
doručení veřejné vyhlášky s oznámením o vystavení návrhu územního plánu, tj. 29.11.2019 včetně.
Dokumentace byla poskytnuta v tištěné podobě krajskému úřadu ve smyslu ustanovení § 50 odst. 2 stavebního
zákona.
Společné ústní jednání se konalo na Obecním úřadu Čtyřkoly dne 30. října 2019. Výklad provedl projektant Ing.
arch. P. Petrů.
Projektant, pořizovatel a určený zastupitel po ukončení zákonem stanovených termínů provedli vyhodnocení
stanovisek k návrhu územního plánu Čtyřkoly ze společného jednání. Podrobné vyhodnocení stanovisek
dotčených orgánů je provedeno v části „b) 6. Vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních právních předpisů a
se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů“.
Požadavky uvedené ve stanoviscích dotčených orgánů byly respektovány a byly odpovídajícím způsobem do
dokumentace před veřejným projednáním zapracovány. Nebyl řešen žádný rozpor. Sousední obec Čerčany k
projednávanému návrhu ÚP Čtyřkoly uplatnila, ve smyslu ustanovení § 50 odst. 2 stavebního zákona, písemné,
připomínky. V rámci ustanovení § 50 odst. 3 stavebního zákona byly pořizovateli ze strany veřejnosti doručeny
písemné připomínky.
Obecní úřad Čtyřkoly ve smyslu ustanovení § 50 odst. 7 stavebního zákona požádal dne 27.12.2019 nadřízený
orgán územního plánování tj. Odbor územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Středočeského
kraje o vydání stanoviska k návrhu ÚP Čtyřkoly. Krajský úřad vydal stanovisko dne 10.1.2020, kde dokumentaci
posoudil z hlediska zajištění koordinace využívání území, zejména s ohledem na širší územní vztahy a z hlediska
souladu s politikou územního rozvoje s územně plánovací dokumentací vydanou krajem a konstatuje, že
neshledal žádné rozpory a lze postupovat v dalším řízení o územním plánu.
Krajský úřad upozornil na nutnost dořešení vymezení nadregionálního biokoridoru NRBK K61 dle dohodnutého
postupu v rámci 3. aktualizace ZÚR Středočeského kraje. Dále upozorňuje na povinnosti vyplývající po vydání
územního plánu.
Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem a projektantem vyhodnotil všechny obdržené písemnosti ve
smyslu ust. §51 stavebního zákona. Současně byly prověřeny i další podněty uplatněné určeným zastupitelem.
Dohodnuté závěry byly promítnuty do dokumentace upravené před veřejným projednáním.
Řízení o ÚP probíhalo v souladu s ust. § 52 odst. 1 až 4 stavebního zákona. Dotčeným orgánům, krajskému
úřadu a sousedním obcím bylo dopisem ze dne 25.8.2020 zasláno oznámení o konání veřejného projednání
Veřejnost byla seznámena s veřejným projednáním veřejnou vyhláškou, která byla vyvěšena na úřední desce
obecního úřadu a v elektronické podobě na webových stránkách obce od 4.9.2020 do 16. 10.2020. Dokumentace
byla v tomto termínu k nahlédnutí na obecním úřadu a v elektronické podobě na webových stránkách Obce
Čtyřkoly. Veřejnost byla upozorněna na možnost podání připomínek nebo námitek v zákonem stanoveném
termínu, tj. do 15. října 2020 (včetně) a o způsobu podání. V průběhu stanovených termínů došlo ke zrušení
veřejného projednání z důvodu vyhlášení nouzového stavu a obavy z nemožnosti naplnění razantních podmínek
stanovených pro shromažďování osob uvnitř budov. Stanoveným i podmínkami nešlo zajistit naplnění požadavku
vyplývajícího z ustanovení § 52 odst. 1 stavebního zákona. Dotčeným orgánům, krajskému úřadu a sousedním
obcím bylo zrušení veřejného projednání oznámeno dopisem č.j. 235/2020/ZO dne 5.10.2020, veřejnosti a
oprávněným investorům veřejnou vyhláškou č.j. 236/2020/ZO dne 5.10.2020. Všichni byli upozorněni, že
v případě, že již někdo předat písemné vyhotovení svých námitek, připomínek nebo stanovisek na Obecní úřad
Čtyřkoly, bude s nimi nakládáno jako s písemnostmi obdrženými v zákonné lhůtě. Pozvání na nové veřejné
projednání bylo zasláno dotčeným orgánům, krajskému úřadu a sousedním obcím dne 28.4.2021 pod č.j.
116/2021/ZO. Veřejnost a oprávnění investoři byli seznámeni s novým veřejným projednáním veřejnou vyhláškou
ze dne 28.4.2021, pod č.j. 117/2021/ZO vyvěšenou na úřední desce od 7. května 2021 do 16. června (včetně)
2021.
Nařízené veřejné projednání se konalo dne 9. června 2021 od 17.00 hodin v místnosti Obecního úřadu Čtyřkoly.
V rámci řízení byl projektantem zajištěn odborný výklad. O průběhu veřejného projednání byl veden
pořizovatelem písemný záznam podle ust. § 22 odst. 2 stavebního zákona.
Sousední obce se veřejného projednání nezúčastnily, z dotčených orgánů se zúčastnila krajská hygienická
stanice. V rámci řízení vedeném o návrhu ÚP Čtyřkoly byly uplatněny ve smyslu ustanovení § 52 odst. 3
stavebního zákona připomínky a ve smyslu ustanovení § 52 odst. 2 stavebního zákona námitky. Písemnosti
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uplatnil: Ivan a Ivana Kosařovi, Čtyřkoly; Mgr. Maršálková Grešová Jana, Čtyřkoly, Ing. Jaroslav Šnajberk,
Zaječice; Dalibor a Ludmila Hájkovi, Čtyřkoly; Mgr. Hana Kožnarová, Praha, zastoupena na základě plné moci
Davidem Šmídem, Kadaň; Zuzana Kypová a Ondřej Kyp, Praha; Klára Dvořáková, Praha; MUDr. Jiří Uhlík,
Ph.D., Javorník; Markéta Kadlecová, Praha; Michal Kadlec, Praha; Jaroslav Fousek, Říčany; Jiří Spolek, Říčany;
Karel Mladý, Praha; Ing. Tomáš Sedláček, Praha; Maršálková Grešová Jana Bc., Čtyřkoly; David Šmíd, Kadaň;
Povodí Vltavy, státní podnik, NET4GAS, s.r.o..
V rámci ust. § 52 odst. 3 stavebního zákona bylo k části řešení, které bylo od společného jednání vedeného
podle ust. § 50 změněno, uplatněna stanoviska dotčených orgánů.
Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem a projektantem vyhodnotil obdržené písemností ve smyslu
ustanovení § 53 odst. 1 stavebního zákona. V rámci konzultace provedené na obci dne 26.10.2021 byli přítomni
členové zastupitelstva obce se všemi písemnostmi seznámeni a byl dohodnut způsob řešení uplatněných
námitek a připomínek včetně dalšího postupu.
Provedené závěry vyhodnocení připomínek a připravené návrhy rozhodnutí o námitkách včetně vyjádření
oprávněného investora vyvolávaly proces opakovaného veřejného projednání.
Pořizovatel na základě dohody s obcí následně pozdržel pořizování dokumentace s ohledem na některé
uplatněné námitky a tím umožnil stavebníkům připravovat zástavbu dle platného územního plánu sídelního
útvaru. Až následně po obdržení dalších podkladů z obce a na základě jeho pokynů zajistil úpravu dokumentace
a projednání upravené dokumentace na opakovaném veřejném projednání za účasti dotčených orgánů,
sousedních obcí, veřejnosti a oprávněných investorů ve smyslu ustanovení § 53 odst. 2 stavebního zákona.
Další bude doplněno po opakovaném veřejném projednání.
Zpracoval: Pořizovatel
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b) PŘEZKOUMÁNÍ SOULADU ŘEŠENÍ ÚP S POLITIKOU ÚZEMNÍHO ROZVOJE A
ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ VYDANOU KRAJEM, S CÍLI A ÚKOLY
ÚZEMNÍHO
PLÁNOVÁNÍ,
ZEJMÉNA
S POŽADAVKY
NA
OCHRANU
ARCHITEKTONICKÝCH A URBANISTICKÝCH HODNOT V ÚZEMÍ A POŽADAVKY
NA OCHRANU NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ, S POŽADAVKY STAVEBNÍHO ZÁKONA
A JEHO PROVÁDĚCÍCH PŘEDPISŮ, S POŽADAVKY ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH
PŘEDPISŮ A SE STANOVISKY DOTČENÝCH ORGÁNŮ PODLE ZVLÁŠTNÍCH
PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ, POPŘÍPADĚ S VÝSLEDKEM ROZPORŮ

b) 1.

VYHODNOCENÍ SOULADU S POLITIKOU ÚZEMNÍHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY

(dále jen PÚR nebo PÚR ČR; schválena dne 20. 7. 2009 usnesením vlády č. 929, Aktualizace č. 1 schválena
usnesením vlády dne 15. 4. 2015 usnesením č. 276, Aktualizace č. 2 a 3 byla schválena usnesením vlády dne
2. 9. 2019 č. 629 a 630, aktualizace č. 5 schválená usnesením vlády č. 833 dne 17. 8. 2020, aktualizace č. 4
schválená usnesením vlády č. 618 ze dne 12. 07. 2021).
Z PÚR ČR, ve znění Aktualizací č. 1-5, vyplývá pro Územní plán Čtyřkoly požadavek souladu této ÚPD
s republikovými prioritami územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území (body 14 - 31) - tento
soulad je vyhodnocen samostatně v tabulce níže.
Řešené území je součástí rozvojové oblasti OB1 Metropolitní rozvojová oblast Praha / čl. (40)/. PÚR ČR
stanovuje úkoly pro územní plánování:
a) Pořídit územní studie řešící zejména vzájemné vazby veřejné infrastruktury.
b) Koordinovat rozvoj a využití území hlavního města Prahy a Středočeského kraje.
c) Pořídit územní studie řešící problémy suburbanizace, zejména nekoncepční rozvoj.
Tyto úkoly s ohledem na rozsah problematiky není možné řešit na jednom, ne příliš plošně rozsáhlém správním
území obce, v kterém navíc vysoké procento plochy řešeného území tvoří plocha zastavěného území, plochy
s přírodními hodnotami a prochází jím významné linie dopravní infrastruktury nadmístního významu (silnice,
železnice).
Řešené území leží v kontaktu s rozvojovou osou OS5a – Praha – Jihlava. Osa zahrnuje území obcí mimo
rozvojové oblasti s významnou vazbou na významnou dopravní cestu, tj. dálnici D1 v úseku Praha Jihlava. PÚR
nestanovuje úkoly pro územní plánování. Navíc řešené území leží v rozvojové oblasti.
Řešené území je součástí specifické oblasti SOB9, ve které se projevuje aktuální problém ohrožení území
suchem. PÚR ČR ve znění aktualizace č. 4 stanovuje tyto úkoly pro územní plánování:
Úkoly pro územní plánování

Řešení Územního plánu Čtyřkoly

a) vytvářet územní podmínky pro podporu přirozeného Územní plán respektuje síť vodních toků a vodní plochy
vodního režimu v krajině a zvyšování jejích retenčních
a akumulačních vlastností, zejm. vytvářením územních
podmínek pro vznik a zachování odolné stabilní
vyvážené pestré a členité krajiny, tj. krajiny s vhodným
poměrem ploch lesů, mezí, luk, vodních ploch a
vodních toků (zejména neregulované vodní toky s
doprovodnou zelení), cestní sítě (s doprovodnou
zelení), a orné půdy (zejm. velké plochy orné půdy
rozčleněné mezemi, cestní sítí, vsakovacími travními
pruhy),
b) vytvářet územní podmínky pro revitalizaci a
renaturalizaci vodních toků a niv a pro obnovu
ostatních vodních prvků v krajině,

v řešeném území, respektuje břehovou a doprovodnou
zeleň, vytváří podmínky pro doplnění liniové zeleně
v krajině podél vodních toků a cest. Chrání před
nežádoucími zásahy plochy lesa.

Možnost realizace revitalizačních úprav a renaturalizace
vodních toků je jedno z přípustných využití ploch RZV
zejména nezastavěného území.

c) vytvářet územní podmínky pro hospodaření se V podmínkách ploch s hlavní funkcí bydlení jsou
srážkovými vodami v urbanizovaných územích, tj. dbát

stanoveny podmínky intenzity využití ploch stanovením
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koeficientu maximálního zastavění a min. koeficientu
zeleně. V zásadách pro rozhodování v území s ohledem na
problematiku vodního hospodářství jsou stanoveny
podmínky pro nakládání se srážkovými vodami.

d) vytvářet územní podmínky pro zvyšování odolnosti Respektovány jsou plochy trvalých travních porostů.
půdy vůči větrné a vodní erozi, zejm. zatravněním a
zakládáním a udržováním dalších protierozních prvků,
např. větrolamů, mezí, zasakovacích pásů a příkopů,

Plochy smíšené nezastavěného území jsou vyznačeny i na
pozemcích, které jsou v evidenci KN vedeny jako trvalé
travní porosty, jsou součástí ÚSES, ale reálně je na nich
provozována intenzivní pěstební činnost – jsou
obdělávány jako pole.

e) vytvářet územní podmínky pro rozvoj a údržbu Respektována je síť vodních toků a vodní plochy

f)

vodohospodářské infrastruktury, pro zabezpečení
požadavků na dodávky vody v období nepříznivých
hydrologických podmínek, zejm. pro infrastrukturu k
zajištění dodávek vody z oblastí s příznivější
vodohospodářskou situací a s ohledem na místní
podmínky pro budování nových zejm. povrchových
zdrojů vody,
pro řešení problematiky sucha, zejm. tak jak je
specifikováno výše v písm. a) až e) (příp. navrhovat i
další vhodná opatření pro obnovu přirozeného
vodního režimu v krajině) využívat zejména územní
studie krajiny.

v řešeném území.

Při řešení problematiky v dokumentech, dokumentacích a
studiích vč. dalších úprav a změn ÚPD budou využívány
podklady řešící problematiku krajiny, zejména územní
studie krajiny.

Řešeného území se nedotýká žádný koridor ani plocha pro záměry rozvoje technické infrastruktury.
Z PÚR ČR neplyne žádný další úkol, který by měl být plněn Územním plánem Čtyřkoly.
tab. - vyhodnocení souladu ÚP Čtyřkoly s republikovými prioritami územního plánování stanovenými v PÚR ČR

Republikové priority

Řešení Územního plánu Čtyřkoly

(14) ve veřejném zájmu chránit a rozvíjet
přírodní, civilizační a kulturní hodnoty
území,
včetně
urbanistického,
architektonického
a
archeologického
dědictví.
Zachovat
ráz
jedinečné
urbanistické struktury území, struktury
osídlení a jedinečné kulturní krajiny, které
jsou výrazem identity území, jeho historie a
tradice….

a) V souladu s ÚAP, pracovních jednání s objednatelem a výsledky
místních šetření byly vyznačeny, vymezeny a definovány všechny
hodnoty území (přírodní, civilizační i kulturní). Územním plánem
jsou stanoveny podmínky zajišťujících ochranu a rozvoj těchto
hodnot (vymezení příslušných ploch s rozdílným způsobem využití a
koridorů a stanovení podmínek jejich využití za účelem ochrany a
rozvoje zejména přírodních hodnot a hodnot civilizačních, stanovení
podmínek využití ÚSES apod., respektováno je archeologické
dědictví, urbanistická struktura, přírodně cenná území apod.).
b) Možnosti rozvoje vlastního sídla (jihovýchodní, převážně obytné
části sídla) jsou navrhovány s ohledem na reálné podmínky,
s ohledem na hospodárné využívání zastavěného území a
s ohledem na ochranu zemědělského půdního fondu.
c) Vytvořeny jsou podmínky pro stabilizaci a rozvoj hlavních funkcí
sídla – bydlení a rekreace, občanského vybavení, výroby a
podnikání (v severozápadní části sídla).
d) Respektovány jsou přírodní hodnoty – lokality významné s ohledem
na ochranu přírody a krajiny, respektovány jsou plochy lesa
v rozptylu řešeného území, respektovány jsou vodoteče
s břehovými porosty, říční niva, VKP, ÚSES
a) Rozvojové záměry pro funkci výroby a podnikání jsou soustředěny
zejména do severozápadní části sídla ve vazbě na stávající silnici III.
třídy, která je MÚK připojena na silnici I/3.
b) V řešeném území se nacházejí významné plochy chráněné půd, a to
zejména II. třídy ochrany, půdy I. třídy ochrany se nacházejí podél

(14a) Při plánování rozvoje venkovských
území a oblastí ve vazbě na rozvoj
primárního sektoru zohlednit ochranu
kvalitních lesních porostů, vodních ploch a
kvalitní zemědělské, především orné půdy a
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ekologických funkcí krajiny.

toku Sázavy.
c) Rozvojové záměry v jihovýchodní části řešeného území jsou
vymezovány zejména pro funkci bydlení, a to převážně
v zastavěném území nebo na jeho okraji tak, že ho logicky doplňují.
d) Do krajiny nejsou navrhovány záměry, které by významně
kolidovaly s přírodními hodnotami a snižovaly ekologickou funkci
krajiny. Pokud jsou vymezovány plochy změn bez vazby na
kompaktní plochu zastavěného území (jihovýchodní část), pak se
jedná o drobné plochy pro rekreaci ve vazbě na území využívané
pro tuto funkci, nebo o plochy výroby a podnikání vymezené ve
vazbě na dopravní infrastrukturu v takové lokalitě, aby související
dopravní obsluha nezatěžovala negativními důsledky především
obytné části sídla.

(15) Předcházet při změnách nebo
vytváření urbánního prostředí prostorově
sociální segregaci a negativními vlivy na
sociální soudržnost obyvatel….

Návrh územního plánu přináší řešení, které vychází ze stávajícího
stavu v řešeném území, kdy jihovýchodní, převážně obytná část sídla,
je téměř plně zastavěna (mezi významnými bariérami – řeka,
železnice). Možnost využití severozápadní části kompaktního sídla je
ovlivněna konfigurací terénu, možností dopravního napojení (stávající
dopravní infrastruktura, šíře veřejných prostranství), mírou ovlivnění
negativními důsledky provozu na I/3 a navazujícími zemědělskými
plochami s kvalitními půdami. Tyto skutečnosti neumožňují vytváření
nové urbanistické koncepce nebo zásadní změny stávajícího
uspořádání. Části sídla, kde mohou být vnímány disproporce, jsou ty
části, kde většinu zástavby tvoří objekty individuální rekreace, kde
postupně dochází ke změně využití a objekty jsou využívány
k trvalému bydlení, a to i realizací nových rodinných domů. Územní
plán vytváří podmínky pro možnost rozvoje vhodného typu bydlení –
v rodinném domě. Územní plán vytváří podmínky pro stabilizaci
zejména stávajících výrobních kapacit a drobných ekonomických
aktivit v rozptylu zastavěného území.
a) Územní plán navazuje na založené schéma sídla a na záměry
prověřované již v platné ÚPD – rozvíjí plochy bydlení v návaznosti
na stávající plochy bydlení zejména v místech proluk v zastavěném
území a na okrajích stávajícího zastavěného území. Územní plán
vytváří podmínky pro možnost regeneraci veřejných prostranství
včetně drobných ploch veřejné zeleně. Funkce výroby je
stabilizována ve stávajících areálech.
b) Ochrana hodnot zohledňuje požadavky na zvyšování kvality života
obyvatel zejména s ohledem na zachování kvality obytného
prostředí a pohody bydlení. Vytvářeny jsou podmínky pro stabilizaci
a posílení složky veřejné infrastruktury – občanského vybavení
(zejména sloužící obyvatelům řešeného území), veřejných
prostranství, rozvoj a doplnění technické infrastruktury, posílení
ekologické stability území a současně rozvoj a ochrana přírodních
hodnot
c) Vytvářeny jsou podmínky pro možnost posílení složky občanského
vybavení a služeb stanovením odpovídajících podmínek využití
ploch s rozdílným způsobem využití, především pro plochy smíšené
obytné. Vytvořeny jsou podmínky pro možnost „zajištění souladu
s právními předpisy“ funkce občanského vybavení v části areálu
zahradnictví ležícího severozápadně od sídla (za silnicí I/3 a MÚK
Čtyřkoly).
d) Spolupráce s představiteli obce již od samého počátku zpracování
územního plánu.
e) Vytvořeny jsou podmínky pro rekreační využití krajiny,
respektována je turistická trasa, cestní síť v krajině, vytvořeny jsou
podmínky pro možnost její obnovy a doplnění.

(16) při stanovování způsobu využití území
v územně plánovací dokumentaci dávat
přednost komplexním řešením před
uplatňováním jednostranných hledisek a
požadavků, které ve svých důsledcích
zhoršují stav i hodnoty území. Vhodná
řešení územního rozvoje je zapotřebí hledat
ve spolupráci s obyvateli území i s jeho
uživateli a v souladu s určením a
charakterem oblastí, os, ploch a koridorů
vymezených v PÚR ČR.
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ODŮVODNĚNÍ ÚP ČTYŘKOLY

etapa: UPR. NÁVRH ÚP PRO OPAK. VEŘ. PROJEDNÁNÍ

(17)
Vytvářet
v území
podmínky
k odstraňování důsledků hospodářských
změn lokalizací zastavitelných ploch pro
vytváření pracovních příležitostí zejména
v hospodářsky problémových regionech a
napomoci tak řešení problémů v těchto
územích.

příloha: II.A - TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚP

a) Hlavní funkcí sídla je a nadále bude bydlení. Nepodstatný podíl
ploch zastavěného území je využíván pro rodinnou rekreaci.
V lokalitách, kde je zajištěna možnost napojení na technickou
infrastrukturu a uspořádání veřejných prostranství (uličních
prostorů) navazuje na strukturu ulic částí sídla s rodinnou
zástavbou, dochází postupně k přestavbě rekreačních objektů na
objekty k trvalému bydlení – rodinné domy.
b) Pro možnost posílení funkce výroby nevytváří územní plán
podmínky pro významný rozvoj s ohledem na skutečnost, že v sídle
již dlouhodobě jednoznačně dominuje funkce bydlení a rekreace.
Proto územní plán vytváří podmínky pro zachování podmínek pro
tyto funkce, tzn. že řešení územního plánu je vedeno snahou o
zachování kvalitního obytného a životního prostředí. Proto jsou
územním plánem stabilizovány plochy s hlavní funkcí výroby ve
stávajícím rozsahu. Stanovené podmínky využití těchto ploch
deklarují nepřekročení negativních vlivů činností provozovaných
v těchto plochách na jejich hranicích, resp. hranicích objektů, ve
kterých jsou činnosti provozovány.

(18) Podporovat vyvážený a polycentrický
rozvoj sídelní struktury. Vytvářet územní
předpoklady pro posílení vazeb mezi
městskými a venkovskými oblastmi s
ohledem na jejich rozdílnost z hlediska
přírodního, krajinného, urbanistického i
hospodářského prostředí.

(19) Vytvářet předpoklady pro rozvoj,
využití potenciálu a polyfunkční využívání
opuštěných areálů a ploch (tzv. brownfields
průmyslového, zemědělského, vojenského a
jiného původu, vč. území bývalých
vojenských újezdů). Hospodárně využívat
zastavěné území (podpora přestaveb
revitalizací a sanací území) a zajistit
ochranu nezastavěného území (zejména
zemědělské a lesní půdy) a zachování
veřejné zeleně, včetně minimalizace její
fragmentace. Cílem je účelné využívání a
uspořádání území úsporné v nárocích na
veřejné rozpočty na dopravu a energie,
které koordinací veřejných a soukromých
zájmů na rozvoji území omezuje negativní
důsledky suburbanizace pro udržitelný
rozvoj území.

c) Pokud územní plán umožňuje rozvoj funkce výroby, pak je to
v severozápadní části řešeného území za „bariérou“ tvořenou silnicí
I/3 a MÚK Čtyřkoly při silnici III/1096, kde je s ohledem na kvalitní
možnost dopravního napojení tato funkce stabilizovala.
a) Sídelní struktura v řešeném území je tvořena vlastním sídlem
Čtyřkoly, jehož převážná část leží v jižní a jihovýchodní části
řešeného území a vyplňuje téměř celé území mezi řekou Sázavou a
železnicí. Další převážně obytné části sídla, ležící „za železnicí“
logicky navazují na stávající komunikační síť – směřující k silnici I/3 a
již realizované MÚK. Lokality se zástavbou rekreačních objektů
(chaty) leží převážně na okrajích zastavěného území, případně
v samostatných „izolovaných“ lokalitách v řešeném území.
b) Přes řešené území je trasována významná linie nadřazené silniční
sítě (I/3), která je vedena v kontaktní vzdálenosti od zastavěného
území, umožňuje jeho kvalitní dopravní napojení, ale do vlastního
sídla je zajištěna dopravní obsluha jen slepým krátkým úsekem
silnice III. třídy. Dopravní napojení řešeného na sousední obce je
v jižní části zajištěno po místních komunikacích – jihozápadně podél
Sázavy na Čerčany a jižně přes most na Lštění. Směrem na západ je
přes MÚK po silnici III. třídy vedena doprava do sídla Pyšely.
a) Územní plán vytváří podmínky pro efektivní využití zastavěného
území sídla tak, aby zde mohly být umisťovány záměry, které jednak
mohou doplnit strukturu občanského vybavení zejména místního
významu a mohou tak podpořit zachování podmínek trvale
udržitelného rozvoje.
b) Územní plán vytváří podmínky pro hospodárné využití zastavěného
území, pro možnost budoucího rozvoje s ohledem na podmínky
v řešeném i širším území, respektuje systém veřejných prostranství
a vytváří podmínky pro vytvoření dalších zejména v plochách
s možností realizace nové zástavby.
c) Rozvojové plochy pro funkci bydlení vymezuje územní plán zejména
v rozsahu zastavěného území, pro další funkce urbanizovaného
území jsou vymezeny plochy změn ve vazbě na zastavěné území.
d) Územní plán se snaží vytvořit podmínky pro další rozvoj tak, aby
bylo možno vzájemně koordinovat veřejné a soukromé zájmy.
e) Významné plochy opuštěných areálů se v řešeném území
nenacházejí.
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ODŮVODNĚNÍ ÚP ČTYŘKOLY

etapa: UPR. NÁVRH ÚP PRO OPAK. VEŘ. PROJEDNÁNÍ

příloha: II.A - TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚP

(20) Rozvojové záměry, které mohou
významně
ovlivnit
charakter
krajiny,
umísťovat do co nejméně konfliktních lokalit
a
následně
podporovat
potřebná
kompenzační opatření. S ohledem na to při
územně plánovací činnosti, respektovat
veřejné zájmy např. ochrany biologické
rozmanitosti a kvality životního prostředí,
zejména formou důsledné ochrany zvláště
chráněných území, lokalit soustavy Natura
2000, mokřadů, ochranných pásem vodních
zdrojů, chráněné oblasti přirozené akumulace
vod a nerostného bohatství, ochrany
zemědělského a lesního půdního fondu...

a) Územní plán svými nástroji chrání životní prostředí - toto zohledňují
stanovené podmínky využití ploch s rozdílným způsobem využití,
ochranné režimy ap. Při zohlednění urbanistických, provozních a
technických podmínek jsou minimalizovány zásahy do
zemědělského a lesního půdního fondu. Vymezené zastavitelné
plochy maximálně zohledňují dlouhodobě sledované záměry, tj.
záměry platné ÚPD. Možnosti rozvoje jsou směřovány do
zastavěného území, případně do těsné vazby na silniční síť tak, aby
využívaly možnosti dobrého dopravního napojení bez nutnosti
realizace dalších komunikační spojení a nerozšiřovaly se významně
do nezastavěného území.

(20a) Vytvářet územní podmínky pro zajištění
migrační propustnosti krajiny pro volně žijící
živočichy a pro člověka, zejména při
umísťování
dopravní
a
technické
infrastruktury a při vymezování ploch pro
bydlení, občanskou vybavenost, výrobu a
skladování. V rámci územně plánovací
činnosti omezovat nežádoucí srůstání sídel s
ohledem na zajištění přístupnosti a
prostupnosti krajiny, uplatňovat integrované
přístupy
k
předcházení
a
řešení
environmentálních problémů.

a) Prostupnost krajiny je v současné době významně omezena
zejména liniemi stávající dopravní infrastruktury - trasou silnice I/3
a železnicí. Území mezi liniemi řeky Sázavy a železnicí je prakticky
plošně zastavěno – urbanizováno. Nezastavěné území je tvořeno na
západě zemědělsky využívanými, plošně zorněnými plochami, na
severu plochami lesa a dalšími zemědělskými různě intenzivně
využívanými plochami.

(21) Vymezit a chránit ve spolupráci s
dotčenými obcemi před zastavěním
pozemky nezbytné pro vytvoření souvislých
ploch veřejně přístupné zeleně (zelené
pásy) v rozvojových oblastech a v
rozvojových osách a ve specifických
oblastech, na jejichž území je krajina
negativně poznamenána lidskou činností, s
využitím její přirozené obnovy; cílem je
zachování souvislých pásů nezastavěného
území v bezprostředním okolí velkých měst,
způsobilých
pro
nenáročné
formy
krátkodobé rekreace a dále pro vznik a
rozvoj lesních porostů a zachování
prostupnosti krajiny.

a) Územní plán respektuje a navazuje na stávající strukturu sídla.

(22) Vytvářet podmínky pro rozvoj a využití
předpokladů pro různé formy cestovního
ruchu (např. cykloturistiky, agroturistika,
poznávací turistika), při zachování a rozvoji
hodnot území….

a) Pro denní rekreaci obyvatel sídla jsou využívány zejména plochy
zahrad u vlastních rodinných domů a okolní krajina.
b) Významný podíl uživatelů řešeného území tvoří chataři – vlastníci a
uživatelé objektů individuální rekreace, kteří rovněž většinou
využívají k rekreaci pozemky u svých rekreačních objektů.
c) V sídle se nenacházejí významné plochy veřejné zeleně. Stávající
plochy veřejných prostranství včetně rozšířených uličních prostorů
územní plán stabilizuje v jejich funkci a stanovenými podmínkami
využití vytváří podmínky pro možnost jejich zkvalitnění.
d) Územní plán stabilizuje stávající turistické a cyklistické trasy,
respektován je Generel cyklistických tras a cyklostezek na území

b) Respektovány, vymezeny a upřesněny jsou skladebné části ÚSES, do
krajiny je doplňována v návaznosti především na cestní síť liniová
zeleň.
c) Stanoven je ochranný režim ÚSES, respektován je krajinný ráz
území.

b) V nezastavěném území jsou respektovány trasy účelových
komunikací, vytvořeny jsou podmínky pro možnost doplnění tohoto
systému. Obecně jsou stanoveny podmínky využití ploch
nezastavěného území tak, aby případná realizace dalších účelových
komunikací a cest např. v souvislosti s komplexními pozemkovými
úpravami, nevyžadovala změnu územního plánu.
b) Respektovány jsou plochy lesa v severní části a v rozptylu řešeného
území.
c) Chráněny jsou přírodní hodnoty řešeného i kontaktního území např.
lokalita soustavy NATURA 2000 – EVL Dolní Sázava, PUPFL, ÚSES
nebo památné stromy.
d) Respektován je charakter nezastavěného území (krajiny), je
respektována síť zemědělských účelových komunikací.
e) Vymezen je systém ÚSES a jsou vytvořeny podmínky pro to, aby se
v krajině posílila složka liniové zeleně podél cest.
f) Respektovány jsou plochy nelesní zeleně v rozptylu řešeného
území.
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etapa: UPR. NÁVRH ÚP PRO OPAK. VEŘ. PROJEDNÁNÍ

(23) Podle místních podmínek vytvářet
předpoklady pro lepší dostupnost území a
zkvalitnění
dopravní
a
technické
infrastruktury s ohledem na prostupnost
krajiny. Při umísťování dopravní a technické
infrastruktury zachovat prostupnost krajiny
a minimalizovat rozsah fragmentace
krajiny; je-li to z těchto hledisek účelné,
umísťovat
tato
zařízení
souběžně.
Zmírňovat vystavení městských oblastí
nepříznivým účinkům tranzitní železniční a
silniční
dopravy,
mimo
jiné
i
prostřednictvím
obchvatů
městských
oblastí, nebo zajistit ochranu jinými
vhodnými opatřeními v území. Zároveň
však vymezovat plochy pro novou obytnou
zástavbu tak, aby byl zachován dostatečný
odstup od vymezených koridorů pro nové
úseky dálnic, silnic I. třídy a železnic, a
tímto způsobem důsledně předcházet
zneprůchodnění území pro dopravní stavby
i možnému nežádoucímu působení
negativních účinků provozu dopravy na
veřejné zdraví obyvatel (bez nutnosti
budování nákladných technických opatření
na eliminaci těchto účinků).

příloha: II.A - TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚP

Středočeského kraje a ZÚR Sk.
a) Stávající trasy dopravní infrastruktury (silniční a železniční) jsou
stabilizovány. Vyznačeny jsou významné místní a účelové
komunikace. Důležité je zachování prostupnosti krajiny pro všechny
uživatele řešeného území. Proto jsou stanoveny podmínky ploch
s rozdílným způsobem využití tak, aby bylo možno např. v souladu
s komplexními pozemkovými úpravami nebo dle požadavků na
průchodnost území, doplnit komunikační síť v krajině bez nutnosti
pořízení změny územního plánu.
b) Minimalizována je fragmentace krajiny, nedochází ke vzniku úzkých
hrdel na trasách nadřazené dopravní sítě.

(24) Vytvářet podmínky pro zlepšování
dostupnosti
území
rozšiřováním
a
zkvalitňováním dopravní infrastruktury s
ohledem na potřeby veřejné dopravy a
požadavky ochrany veřejného zdraví,
zejména uvnitř rozvojových oblastí a
rozvojových os. Možnosti nové výstavby je
třeba dostatečnou veřejnou infrastrukturou
přímo podmínit. Vytvářet podmínky pro
zvyšování bezpečnosti a plynulosti dopravy,
ochrany a bezpečnosti obyvatelstva a
zlepšování jeho ochrany před hlukem a
emisemi, s ohledem na to vytvářet v území
podmínky pro environmentálně šetrné
formy
dopravy
(např.
železniční,
cyklistickou).

a) Respektovány jsou dopravní systémy v řešeném území:
o systém silniční dopravy
o systém železniční dopravy
o systém turistických tras a cyklotras

(24a) Na územích, kde dochází dlouhodobě
k překračování zákonem stanovených
hodnot imisních limitů pro ochranu lidského
zdraví, je nutné předcházet dalšímu
významnému zhoršování stavu. V územích,
kde nejsou hodnoty imisních limitů pro
ochranu lidského zdraví překračovány,
vytvářet územní podmínky pro to, aby k
jejich překročení nedošlo. Vhodným
uspořádáním ploch v území obcí vytvářet
podmínky pro minimalizaci negativních
vlivů koncentrované výrobní činnosti na
bydlení. Vymezovat plochy pro novou
obytnou zástavbu tak, aby byl zachován

a) Výrobní aktivity jsou v řešeném území zastoupeny stávajícími areály
např. Fa Erwin Junker Grinding Technology a.s., nový areál jižně od
silnice III/1096. Pracovní příležitosti nabízí areál Zahradnického
centra GAZEBOO nebo Jezdecký areál Čtyřkolák, s.r.o. V rozptylu
zastavěného území mohou být provozovány další výrobně obslužné
činnosti, které by ale neměly být významnými zdroji negativních
důsledků na životní prostředí.
b) Do blízkosti výše uvedených areálů nejsou územním plánem
umisťovány záměry, které by byly v kolizi s provozovanou činností
v těchto areálech, resp. s případnými negativními vlivy vzniklých
v důsledku provozovaných činností.

b) Stanoveny jsou zásady a podmínky koncepce
infrastruktury s ohledem na bezpečnost obyvatel sídla.

dopravní

c) Respektován je stávající systém veřejné dopravy, který je zajištěn
dopravou po železnici. Řešené území není obsluhováno
autobusovou dopravou.
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ODŮVODNĚNÍ ÚP ČTYŘKOLY

etapa: UPR. NÁVRH ÚP PRO OPAK. VEŘ. PROJEDNÁNÍ

příloha: II.A - TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚP

dostatečný odstup od průmyslových nebo
zemědělských areálů.
(25) Vytvářet podmínky pro preventivní
ochranu území a obyvatelstva před
potenciálními
riziky
a
přírodními
katastrofami v území (záplavy, sesuvy
půdy, eroze, sucho atd.) s cílem jim
předcházet a minimalizovat jejich negativní
dopady. Zejména zajistit územní ochranu
ploch potřebných pro umísťování staveb a
opatření na ochranu před povodněmi a pro
vymezení území určených k řízeným
rozlivům povodní. Vytvářet podmínky pro
zvýšení přirozené retence srážkových vod v
území a využívání přírodě blízkých opatření
pro zadržování a akumulaci povrchové vody
tam, kde je to možné s ohledem na
strukturu osídlení a kulturní krajinu, jako
jedno z adaptačních opatření v případě
dopadů změny klimatu.

a) ÚP stabilizuje a chrání plochy smíšené nezastavěného území, které
přispívají ke zvýšení přirozené retence srážkových vod v území.
b) ÚP stanovuje v rozvojových plochách (pro jednotlivé pozemky)
koeficient maximálního zastavění (stavebního pozemku) (max.)
případně koeficient zeleně, jehojichž dodržením jsou vytvořeny
předpoklady pro dostatečnou plochu pro přirozenou retenci
srážkových vod na těchto plochách.
c) Protierozní opatření mohou být realizována i v rámci stanovených
podmínek využití pro plochy zejména nezastavěného území.
d) Podmínky pro hospodaření se srážkovými vodami jsou vytvořeny
prostřednictvím stanovených podmínek využití pro plochy RZV.

V území vytvářet podmínky pro zadržování,
vsakování i využívání srážkových vod jako
zdroje vody a s cílem zmírňování účinků
povodní a sucha.
Při vymezování zastavitelných ploch
zohlednit hospodaření se srážkovými
vodami.
(26) Vymezovat zastavitelné plochy v
záplavových územích a umisťovat do nich
veřejnou infrastrukturu jen ve zcela
výjimečných a zvlášť odůvodněných
případech.
Vymezovat
a
chránit
zastavitelné plochy pro přemístění zástavby
z území s vysokou mírou rizika vzniku
povodňových škod.

Územní plán nevymezuje v rozsahu záplavového území zastavitelné
plochy s výjimkou dvou ploch změn – Z20 a Z21. Důvody jejich
vymezení jsou uvedeny dále.

(27) Vytvářet podmínky pro koordinované
umísťování veřejné infrastruktury v území a
její rozvoj a tím podporovat její účelné
využívání v rámci sídelní struktury….

Územní plán stabilizuje plochy stávajících objektů a zařízení
občanského vybavení. Významné objekty nebo areály vyznačuje jako
plochy občanského vybavení. Další objekty a zařízení jsou a mohou
být realizovány a provozovány zejména v plochách smíšených
obytných, v menší míře pak i v plochách bydlení.

(28) Pro zajištění kvality života obyvatel
zohledňovat potřeby rozvoje území v
dlouhodobém horizontu a nároky na veřejnou
infrastrukturu, včetně veřejných prostranství.
Návrh a ochranu kvalitních městských
prostorů a veřejné infrastruktury je vhodné
řešit ve spolupráci veřejného i soukromého
sektoru s veřejností.

Územní plán ve svém řešení kromě podmínek zadání územního plánu
reflektuje na pokyny zohledňující výsledky pracovních jednání
s představiteli obce nad rozpracovanou dokumentací s ohledem
na podrobnost a nástroje územního plánu.

(30) Úroveň technické infrastruktury,
zejména dodávku vody a zpracování
odpadních vod je nutno koncipovat tak, aby
splňovala požadavky na vysokou kvalitu
života v současnosti i v budoucnosti.

Územní plán respektuje realizované systémy technické infrastruktury.
Navrhuje případně jejich rozšíření do vymezených zastavitelných
ploch.

Závěr: Územní plán Čtyřkoly je v souladu s požadavky PÚR ČR.
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b) 2.

etapa: UPR. NÁVRH ÚP PRO OPAK. VEŘ. PROJEDNÁNÍ

příloha: II.A - TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚP

VYHODNOCENÍ SOULADU S ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ VYDANOU KRAJEM –
ZÁSADAMI ÚZEMNÍHO ROZVOJE STŘEDOČESKÉHO KRAJE VE ZNĚNÍ 2. AKTUALIZACE
Priority územního plánování kraje

Řešení územního plánu Čtyřkoly

Respektovány budou stanovené priority územního plánování
kraje pro zajištění udržitelného rozvoje území. Kromě
obecných priorit jsou respektovány priority mající
bezprostřední vazbu na řešené území např.:

a) Územní plán rozděluje nezastavěné území do
jednotlivých typů ploch s rozdílným způsobem
využití, pro které stanovuje podmínky využití. Při
vymezování ploch je zohledněn stav v území, jeho
charakter, přírodní hodnoty a limity využití území
zejména ÚSES.
b) Při řešení urbanizovaného území s ohledem na
zachování kontinuity vychází řešení územního plánu
z platné ÚPD. Prověřeny jsou rozvojové možnosti a
potřeby řešeného území s ohledem na kvality a
charakter navazující volné krajiny a zachování kvality
obytného prostředí.
c) Respektována je založená urbanistická struktura
sídla, možnosti dalšího rozvoje na ni navazují.
Zastavitelné plochy pro funkci bydlení využívají
zejména volných ploch v zastavěném území. Pro
jednotlivé typy ploch RZV jsou stanoveny podmínky
prostorového uspořádání.

(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 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 a venkovské urbanistické
struktury a architektonické a přírodní dominanty
nevhodnou zástavbou a omezit fragmentaci krajiny a
srůstání sídel
d) upřesnit a zapracovat do ÚPD obcí cílové
charakteristiky krajiny
e) vytváření podmínek pro šetrné využívání přírodních
zdrojů
(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
nevyužitých objektů a areálů v sídlech před výstavbou ve
volné krajině, vyšší procento volné zeleně v zastavěném
území
c) Intenzivnější rozvoj aktivit cestovního ruchu, turistiky a
rekreace – vytvářet podmínky k vyššímu využívání
existujícího potenciálu, zejména v oblastech:
- poznávací a kongresové turistiky
- cykloturistiky rozvojem dálkových cyklostezek a ….
cyklostezek v dalších rozvojových oblastech
- krátkodobé rekreace především nekomerčních forem,
zejména v rozvojové oblasti Praha
d) rozvoj ekonomických odvětví s vyšší přidanou hodnotou,
zejména aplikovaného výzkumu, strategických služeb
(znalostní ekonomika);
e) na uplatnění mimoprodukční funkce zemědělství v krajině,
zajistit účelné členění pozemkové držby prostřednictvím
pozemkových úprav a doplnění krajinných prvků zvyšujících

V řešení územního plánu jsou zohledněny stanovené
podmínky cílových charakteristik krajiny.
a) Prověřeny byly rozvojové plochy vymezené v platné
ÚPD, jejich rozsah byl převážně respektován.
b) Možnosti pro rozvoj sídla jsou vytvořeny vymezením
ploch změn zejména pro funkci bydlení. Kde to bylo
účelné, jsou vymezeny plochy souvisejících
veřejných prostranství – uličních prostorů.
c) V těch částech sídla, které byly původně využívány
výhradně jako plochy rekreace (rodinné), což se
propsalo do jejich uspořádání (např. velikost parcel,
jejich struktura, šíře veřejných prostranství) a
v současné době navazují na plochy bydlení a je zde
vybudována základní technická infrastruktura, je
umožněno postupné zvýšení podílu objektů pro
trvalé bydlení (rodinné domy). Tento trend ovšem
naráží při zajištění dopravní obsluhy na zajištění
souladu s platnou legislativou, protože šíře
stávajících veřejných prostranství neumožňuje
realizaci pozemní komunikace v odpovídajícím
šířkovém uspořádání (zejména pro obousměrný
provoz).
d) Vymezeny jsou plochy veřejných prostranství
v rozsahu urbanizovaného území. Vytvořeny jsou
podmínky pro možnost jejich zkvalitňování.
e) Pro zajištění průchodnosti krajiny jsou vymezeny
plochy místních a účelových komunikací. Stanoveny
jsou podmínky využití ploch RZV nezastavěného
území tak, aby bylo možno realizovat doplnění nebo
upřesnění cestní sítě (převážně účelových
komunikací) bez nutnosti zpracování změny
územního plánu.
f) Stanovené podmínky využití umožňují zkvalitňování
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ekologickou stabilitu krajiny a eliminujících erozní
poškození;
f) na uplatnění mimoprodukční funkce lesů zejména v
rekreačně atraktivních oblastech, s cílem umožnit
intenzivnější rekreační a turistické využívání území;
g) rozvíjení systémů dopravní obsluhy a technické vybavenosti,
soustav zásobování energiemi a vodou a na využití
surovinových zdrojů pro výstavbu, s cílem zabezpečit
podmínky pro hospodářský rozvoj vybraných území kraje a
pro stabilizaci hospodářských činností v ostatním území
kraje.

příloha: II.A - TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚP

stavebního fondu a možnosti regenerace
jednotlivých lokalit, resp. objektů.
g) Vytvořeny jsou podmínky pro turistiku a
cykloturistiku, respektována je turistická trasa
procházející řešeným územím. Vyznačena je
cyklotrasa v souladu např. se ZÚR Sk.
h) Územní plán nevytváří podmínky pro další významný
rozvoj ekonomických aktivit. Stabilizuje stávající
výrobní areály a vytváří podmínky pro jejich
případnou vnitřní restrukturalizaci a intenzifikaci.
i) Do krajiny je kromě vymezených skladebných částí
územního systému ekologické stability doplňován
prvek liniové zeleně ve vazbě na cestní síť.

Řešené území je součástí ZÚR SK vymezené rozvojové oblasti
republikového významu OB1 Praha (10).
(11) ZÚR stanovují tyto zásady pro usměrňování územního
rozvoje a rozhodování o změnách v území:
a) vytvářet podmínky pro realizaci hlavních železničních tratí a)
mezinárodního významu (vč. vysokorychlostních tratí) v
nových koridorech do směrů: Ústí nad Labem, Plzeň, Brno,
České Budějovice, a tím i vytvořit podmínky pro zlepšení
regionální (příměstské) železniční dopravy na stávajících
tratích;

V rozsahu drážních pozemků jsou stabilizovány
plochy pro železniční dopravu, stanoveny jsou
odpovídající podmínky využití pro tento typ plochy
s rozdílným způsobem využití.

Přestože řešeným územím prochází železniční trať,
nejsou v zde plochy, jejichž využití by bylo vázáno
na tuto dopravní infrastrukturu (s výjimkou
železniční zastávky). Ani územní plán s ohledem na
reálné podmínky v území nevymezuje plochy,
jejichž využití by využívalo této vazby. (železnice
při průchodu řešeným území je vedena na násypu
nebo v zářezu). V blízkosti MÚK na silnici I/3 je
vymezena drobná zastavitelná plocha pro rozvoj
ekonomických aktivit, plochy brownfields se
v řešeném území nenacházejí.
h) rozvoj bydlení orientovat do lokalit s možností kvalitní h) Čtyřkoly jsou sídlem s jednoznačně převažující
hromadné dopravy, zejména kolejové a s vazbou na sídla s
funkcí bydlení a rekreace. Leží na železniční trati
odpovídající sociální infrastrukturou;
č. 221, která je využívána obyvateli pro dopravní
spojení s okolními většími sídly (osobní
automobilová doprava není považována za
hromadnou dopravu, sídlo není obsluhováno
autobusovou dopravou).
i) pro rozvoj bydlení sledovat možnosti transformace ploch v
zastavěném území sídel a využití dosud volných ploch i) Zastavitelné plochy pro rozvoj bydlení jsou
vymezeny výhradně v zastavěném území nebo
vymezených v zastavitelném území v územních plánech
v přímé návaznosti na něj
obcí;
k) V řešeném území je poměrně vysoký podíl ploch
k) vytvářet podmínky pro rekreaci a to včetně potřeb obyvatel
využívaných pro rodinnou rekreaci. S ohledem na
a návštěvníků hl. m. Prahy;
počet trvale bydlících obyvatel, resp. objektů
k trvalému bydlení (291) je počet objektů pro
rekreaci (374) nezvykle vysoký. Tato skutečnost
ovlivňuje mj. i hospodaření obce, neboť někteří
„rekreanti“ využívají své objekty celoročně,
využívají služeb obce, ale nemají pro obec
ekonomický efekt ve smyslu např. daňové
výtěžnosti. S ohledem na výše uvedené není
žádoucí další rozšiřování ploch pro rodinnou
e)

rozvoj ekonomických aktivit soustřeďovat do ploch s vazbou e)
na železnici, silnice nadřazené sítě a na letiště, zejména na
plochy brownfields;
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příloha: II.A - TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚP

rekreaci.
l) chránit prostupnost krajiny, zejména zelené klíny, l) V nezastavěném území jsou respektovány trasy
účelových komunikací, vytvořeny jsou podmínky
umožňující propojení s územím hl. m. Prahy a zelené
pro možnost doplnění tohoto systému. Obecně
prstence okolo měst;
jsou
stanoveny
podmínky
využití ploch
nezastavěného území tak, aby případná realizace
dalších účelových komunikací a cest např.
v souvislosti
s komplexními
pozemkovými
úpravami, nevyžadovala změnu územního plánu.
n) respektovat prvky přírodních, kulturních a civilizačních n) Viz vyhodnocení souladu s PÚR ČR, priorita (14).
hodnot území;
o) chránit ve zvýšené míře pozitivní znaky charakteristik o) Územní plán s ohledem na reálný stav
nezastavěného území, jeho pozitivní znaky, limity
krajinného rázu a dotvářet krajinu s cílem zvýšení její
využití území a další - např. územní systém
estetické
hodnoty a ekologické
stability před
ekologické stability - vymezil v nezastavěném
nekoordinovanou výstavbou.
území plochy s rozdílným způsobem využití. Ty
reflektují tedy jak stávající stav, který je nutno
chránit – pak jsou vyznačeny jako plochy
stabilizované, nebo jsou vymezeny plochy změn
v krajině, kde je vyznačen požadovaný způsob
využití. Chráněny jsou plochy trvalých travních
porostů s podílem nelesní zeleně, remízy, větší i
menší lesní plochy, doprovodná zeleň vodotečí –
zejména podél Sázavy. V nezastavěném území
nejsou vymezovány zastavitelné plochy, které by
nežádoucím způsobem významně ovlivňovaly
charakter krajiny.
(12) ZÚR stanovují tyto úkoly pro územní plánování:
a) Koridor vymezený v ZÚR Sk pro dopravu D015 a
a) zpřesnit koridory dopravy, vymezené v ZÚR;
plocha D013 nejsou v ÚP vyznačeny jako záměr,
ale jsou vymezeny jako stabilizované plochy
b) vymezit
přeložky
(zejména
obchvaty)
silnic
dopravní infrastruktury – silniční, protože
nesledovaných v ZÚR pro potřeby zlepšení vazeb osídlení
záměry jsou již realizovány, resp. v realizaci.
na nadřazenou silniční síť;
b)
V řešeném území s ohledem na uspořádání
c) optimalizovat rozmístění železničních zastávek na
silniční sítě není nutno vymezovat jejich
regionálních tratích;
přeložky.
d) ověřit rozsah zastavitelných ploch v sídlech a stanovit
c) V řešeném území je na trati č. 221 procházející
směry jejich využití s ohledem na kapacity obsluhy
řešeným územím jedna železniční zastávka,
dopravní a technickou infrastrukturu, na možnosti
která je dostačující pro obsluhu řešeného území.
rozvoje občanského vybavení (jmenovitě veřejného
d) Rozsah zastavitelných ploch zejména pro funkci
vybavení), limity rozvoje území a ochranu krajiny;
bydlení byl prověřen. S hledem na prostavěnost
e) respektovat požadavky na ochranu: …….
území mezi železniční tratí a Sázavou se
vytvořené možnosti pro rozvoj bydlení jeví jako
mezní.
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Koridor vymezený v ZÚR Sk pro dopravu D015 a
plocha D013 nejsou v ÚP vyznačeny jako záměr, ale
jsou vymezeny jako stabilizované plochy dopravní
infrastruktury – silniční, protože záměry jsou již
realizovány.

Čl. (138) – zajistit vymezení a územní ochranu koridorů pro
dopravní stavby
 Pro silnice I. třídy koridor v šířce 300 m (případech
rozšíření, resp. rekonstrukce, kdy je koridor
stabilizován, vymezuje se územní ochrana v poloviční
šířce (tj. 150 m).
Čl. 139 ZÚR navrhují na vybrané silniční síti tyto koridory pro
umístění přeložek a obchvatů:
3) koridor pro umístění stavby D013 - silnice I/3: MÚK
Čtyřkoly, přestavba na úplnou mimoúrovňovou
křižovatku
5) koridor pro umístění stavby D015 – silnice I/3: Mirošovice
– Benešov, rozšíření a rekonstrukce, vč. napojení
jižního obchvatu Benešova
Vytvářeny budou podmínky pro splnění stanovených úkolů
pro územní plánování čl. (155) – cyklistická doprava:
a) V územních plánech obcí navrhovat nahrazení cyklotras
nezávisle vedenými cyklostezkami, a to zejména
v případech dálkových „cyklotras“, v území rozvojových
oblastí (vč. jejich okolí) a turisticky atraktivních územích
Chráněny budou stanovené zásady pro usměrňování
územního rozvoje a vytvářeny budou možnosti pro plnění
stanovených úkolů pro systém ekologické stability (čl. 194,
195):
a) respektovat plochy a koridory pro biocentra a
biokoridory ÚSES na regionální a nadregionální úrovni
jako nezastavitelné s využitím pro zvýšení biodiverzity a
ekologické stability krajiny;
b) stavby dopravní a technické infrastruktury v plochách a
koridorech pro biocentra a biokoridory ÚSES připouštět
v nezbytných případech za podmínky, že nedojde k
významnému snížení schopnosti ekosystému odolávat
znečištění, erozi či jiné fyzikální nebo chemické zátěži
prostředí, a zároveň nedojde k podstatnému snížení
schopnosti bez dalších opatření plnit stabilizující funkce
v krajině;
c) při plánování a realizaci biocenter a biokoridorů ÚSES
vycházet z požadavků stanovených specifickými
oborovými dokumentacemi.
d) zpřesnit vymezení regionálních a nadregionálních
biocenter a biokoridorů v souladu s metodikou ÚSES a
požadavky specifických oborových dokumentací tak, aby
byly dodrženy jejich minimální parametry a zajištěna
jejich funkčnost;
e) zpřesnit vymezení ochranných zón nadregionálních
biokoridorů podle konkrétních geomorfologických a
ekologických podmínek daného území tak, aby byly
dodrženy prostorové parametry biokoridorů.

Územní plán vyznačuje trasování cyklotrasy dle
Generelu cyklistických tras a cyklostezek na území
Středočeského kraje.













ZÚR Sk zahrnují řešené území do krajinného typu – krajina 
příměstská - U. Respektovány budou stanovené zásady pro
činnost v území a rozhodování o změnách v území (čl. 211)
a) vytvářet kvalitní prostředí pro krátkodobou rekreaci
obyvatel vlastního území i centra (center) osídlení;
b) změny využití území nesmí snižovat její rekreační
potenciál a prostupnost pro nemotorovou přepravu.

Územní plán vymezil a upřesnil skladebnou část
nadregionálního ÚSES zasahující do řešeného
území: NRBK 61 Štěchovice – Chraňbožský les.
Územní plán respektuje skladebné části ÚSES jako
plochy nezastavitelné, do jejich rozsahu nejsou
vymezovány zastavitelné plochy (s výjimkou
plochy Z14, která je jako zastavitelná vymezena
z důvodu, že stávají areál Zahradního centra
včetně realizovaných objektů není evidován
v katastru nemovitostí. V reálu se jedná o plochu
stabilizovanou s funkční aktivitou. Proto je trasa
NRBK 61 (k založení) trasována kolem tohoto
areálu.
Stanoveny jsou zásady pro rozhodování v území
tak, aby byly minimalizovány zásahy do
skladebných částí ÚSES, a to včetně záměrů
dopravní a technické infrastruktury.
Vymezení skladebných částí respektuje zásady
metodiky
vymezování
územního
systému
ekologické stabilita.
Upřesněné vymezení skladebných částí ÚSES
dodržuje jejich minimální parametry a vychází
z reálného stavu v území tak, aby byla zajištěna
jejich funkčnost.
Ochranná zóna NRBK není v ÚP vymezena.
Upřesněno je vymezení skladebných částí ÚSES.

Řešení územního plánu respektuje přírodní a
kulturní hodnoty řešeného území, stanovuje
podmínky pro jednotlivé plochy s rozdílným
způsobem využití a pro jednotlivé plochy změn
tak, aby tyto hodnoty byly respektovány zejména
při rozhodování o změnách v území. S ohledem na
zachování kvalitního prostředí jsou vymezené
zastavitelné plochy pro funkci bydlení soustředěny
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ZÚR Sk vymezují na řešeném území plochy a koridory pro tyto 
veřejně prospěšné stavby a opatření (čl. 230, 237):
a) D013 – Koridor silnice I/3: MÚK Čtyřkoly, přestavba na 
úplnou mimoúrovňovou křižovatku
b) D015 - Koridor silnice I/3: Benešov, rozšíření;
rekonstrukce úseku Mirošovice – Benešov
c) NK 61 – NRBK 61 – Štěchovice – Chraňbožský les

příloha: II.A - TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚP

zejména do rozsahu zastavěného území a nejsou
rozšiřovány do nezastavěného území. S ohledem
na rozsah ploch individuální rekreace není žádoucí
jejich další rozšiřování (dle údajů ČÚZK převyšuje
počet objektů s přidělený číslem evidenčním počet
objektů pro bydlení s přiděleným číslem
popisným).
Zejména jižní a jihovýchodní část řešeného území,
která je atraktivní pro funkci rekreace, je
v současné době poměrně intenzivně zastavěna a
její průchodnost je zajištěna zejména v plochách
veřejných prostranství v sídle, po místních, resp.
účelových komunikacích v nezastavěném území.
Územní plán v souladu se ZÚR Sk vymezuje koridor
pro veřejně prospěšné opatření NK 61 – NRBK 61.
Územní plán nevymezuje plochy pro VPS dopravní
infrastruktury D013 a D015, protože tyto záměry
jsou již realizovány.

V ZÚR Sk jsou kromě jevů týkajících se řešeného území a popsaných výše včetně zhodnocení, jakým způsobem jsou
zohledněny a zapracovány do návrhu územního plánu Čtyřkoly další jevy, které jsou součástí odůvodnění ZÚR Sk:

a)

Vodní plochy a toky - jsou vyznačeny v grafických přílohách územního plánu Čtyřkoly. Jednak jsou vyznačeny
v rozsahu pozemků evidovaných v KN jako vodní plochy. V místech, kde vodoteče reálně existují, ale nejsou
pozemkově odděleny, jsou v grafických přílohách I. B2a Hlavní výkres, I.B2 Koncepce veřejné infrastruktury a II.B1
Koordinační výkres vyznačeny linií nad vymezenými plošnými jevy – nad plochami s rozdílným způsobem využití.

b) Stanovené záplavové území – je vyznačeno dle předaných ÚAP a podkladů dostupných na internetových stránkách
správce toku
c)

Silnice I. třídy – je vyznačena v grafických přílohách územního plánu v rozsahu pozemků evidovaných v KN jako ostatní
plochy – komunikace ve stávající trase silnice I/3.

d) Plynovody VTL, regulační stanice - jsou vyznačeny dle předaných ÚAP
e)

Nadzemní el. vedení - jsou vyznačeny dle předaných ÚAP

f)

Evropsky významné lokality – EVL je vyznačena dle předaných ÚAP

g)

Hlavní cyklotrasy – vyznačeno v souladu s Generelem cyklotras a cyklostezek na území Středočeského kraje

h) Dálkové přivaděče pitné vody - je vyznačen dle předaných ÚAP
Územní plán výše uvedené jevy s ohledem na koordinaci se Zásadami územního rozvoje Středočeského kraje vyznačuje a
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respektuje režimy jejich ochranných pásem.
ZÚR Sk v čl. (195) odst. b) stanovují úkol pro územní plánování – zpřesnit vymezení ochranných zón nadregionálních
biokoridorů podle konkrétních geomorfologických a ekologických podmínek daného území tak, aby byly dodrženy
prostorové parametry biokoridorů.
V ZÚR Sk je nadregionální biokoridor trasován v severní části řešeného území. Západně od řešeného území je vloženo do
NRBK regionální biocentrum RC 1671 Nespeky, východně, těsně za hranicí řešeného území je vloženo RBC 964 Hláska.
Zároveň je v ZÚR Sk vyznačena ochranná zóna NRBK.

Zde je nutno se zmínit o něktrých aspektech:


Územně plánovací dokumentace kraje, vymezující nadregionální a regionální úroveň ÚSES pro celé území kraje, jsou zásady
územního rozvoje. ÚSES je v nich vymezován jako plochy a koridory nadmístního či republikového významu.
Poznámka
V původní republikové koncepci byl NR ÚSES vymezen pomocí osy a ochranné zóny, které měly být v ÚPD upřesněny. Některé
ZÚR tento systém převzaly, jiné vymezují koridory pro upřesnění vymezení NRBK, což také odpovídá původní myšlence využít
ochrannou zónu pro upřesňování v rámci ÚPD či KPÚ. Ochranná zóna NRBK však není definována legislativou a je tedy vhodné
ji v nadřazené dokumentaci nevymezovat jako ochrannou zónu. Vhodnější je využití ploch a koridorů nadmístního či
republikového významu, které jsou definovány ve stavebním zákoně. V rámci těchto ploch a koridorů by pak mělo docházet ke
zpřesňování NR ÚSES. Problematickou se jeví šíře těchto koridorů a ploch, která často neumožňuje vhodné upřesnění
skladebných částí NR ÚSES v ÚPD, neboť omezuje možnost posunu NRBK mimo tento koridor či plochu. Vhodným řešením by
bylo nastavení šíře podobně jako tomu bylo u republikové koncepce do doby upřesnění v ÚP a následně v rámci aktualizace
nadřazené dokumentace zapracovat upřesněné vymezení do ZÚR.
(citováno z Věstníku MŽP ČR, srpen 2012)



Nadregionální biokoridory mají vymezenou osu a ochrannou zónu. Minimální šířka osy nadregionálního biokoridoru odpovídá
šířce regionálního biokoridoru příslušného typu. Maximální šíře ochranné zóny je 2 km na každou stranu od osy biokoridoru. Do
nadregionálního biokoridoru složeného musí být ve vzdálenostech maximálně 5–8 km vkládána regionální biocentra
diferencovaná podle typů společenstev a mezi nimi pak samozřejmě lokální biocentra (Löw et al. 1995, Maděra & Zimová 2005).
AOPK ČR zajišťuje na základě pověření MŽP přesné vymezení nadregionálních biokoridorů v detailu skladebných částí ÚSES (tj.
NR BK bude složen z plošně vymezených dílčích segmentů nadregionálního biokoridoru a vložených biocenter nižších řádů). Tím
ztratí význam ochranná zóna; podrobněji viz Kosejk et al. (2012).
Minimální parametry (šíře) regionálního biokoridoru se dle společenstva pohybují od 20 do 50 m.
(citováno z článku Plánování územních systémů ekologické stability, autor. Miroslav Hájek, 21. 4. 2013)



Při návrhu systému ekologické stability v řešeném území s ohledem na širší územní vztahy byly
prověřovány i možnosti upřesnění ochranné zóny NRBK tak, aby byl naplněn úkol stanovený ZÚR Sk.
S ohledem na podmínky v širším území je ale nutno konstatovat, že koridorový efekt, který má plnit
ochranná zóna nadregionálního biokoridoru, je v kontaktním území, zejména západně od řešeného
území a v západní části řešeného území, kde díky absenci této skladebné části v platné ÚPD byla do jeho
trasy povolena realizace nových záměrů, značně omezen strukturou osídlení, která tvoří podél Sázavy
kompaktní strukturu urbanizovaného území. Pokud má být zajištěna funkčnost nadregionálního
biokoridoru, pak by měl být vymezen po reprezentativních biotopech, což představuje koridor
v proměnné šíři vedený zejména v severovýchodní části řešeného území. Průchod NRBK K61 řešeným
územím je vyznačena, osa je vyznačena ve výkrese širších vztahů.
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Obr. Schematické vyznačení možného upřesněného vymezení jižní hranice ochranné zóny NRBK
Při upřesněném vymezení skladebných částí nadregionálního a lokálního ÚSES územní plán Čtyřkoly respektuje přírodní
hodnoty řešeného území tak, aby byla zajištěna plná funkčnost systému ÚSES.
Závěr: Územní plán Čtyřkoly je v souladu s požadavky ZÚR Sk, u některých jevů dochází v územním plánu na základě
podrobnějšího prověření k jejich zpřesnění.

23
zpracováno v květnu 2022

24
ODŮVODNĚNÍ ÚP ČTYŘKOLY

b) 3.

etapa: UPR. NÁVRH ÚP PRO OPAK. VEŘ. PROJEDNÁNÍ

příloha: II.A - TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚP

VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ

Řešené území leží v jihovýchodní části Středočeského kraje, cca 23 km vzdušnou čarou od jihovýchodního okraje
Prahy, cca 14 km jižně od Říčan, cca 9 km severovýchodně od Benešova.
Řešené území sousedí na západě s k.ú. Pyšely (obec Pyšely, ORP Benešov, okres Benešov, Středočeský kraj) a k.ú.
Čerčany (obec Čerčany, ORP Benešov, okres Benešov, Středočeský kraj). Na jihu a východě sousedí s k.ú. Lštění (obec Lštění,
ORP Benešov, okres Benešov, Středočeský kraj). Na severovýchodě sousedí s k.ú. Senohraby (obec Senohraby, ORP Říčany,
okres Praha – východ, Středočeský kraj) a na severu sousedí s k.ú. Pětihosty (obec Pětihosty, ORP Říčany, okras Praha –
východ, Středočeský kraj).
Sídlo Čtyřkoly spolu se sídly ležícími východně a jihozápadně vytváří významnou sídelní strukturu, kterou propojují
významné urbanizační linie – přírodní – řeka Sázava, technické, resp. dopravní – silnice I/3, železnice.
Železnice prochází řešeným územím ve směru jihozápad – severovýchod (trať č. 221 Praha Benešov).
Severovýchodně od řešeného území ve vzdálenosti cca 3,5 km (měřeno vzdušnou čarou) je trasována stávající
dálnice D1 (Praha – Brno)
Z ní na severozápadním okraji Mirošovic odbočuje jižním směrem silnice I/3, která prochází východní částí
řešeného území. Zde je MÚK připojena silnice III. třídy III/1096, která pokračuje východním směrem do Čtyřkol, kde končí.
Silnice III/1096 od MÚK pokračuje západním směrem do Pyšel, kde se napojuje na silnici III/6031. Ta vede nejprve jižním
směrem, na jižním okraji sídla Pyšely se stáčí k jihozápadu a severně od sídla Nespeky se napojuje na silnici II/603.
Západně od řešeného území jsou navrhovány významné záměry pro budování silniční infrastruktury (dle ZÚR SK):
jednak je navrhována trasa (koridoru) dálnice D3 (D005), z ní východním směrem odbočuje trasa (koridor) silnice II/107
Týnec nad Sázavou – MÚK Dunávice (D076) a (koridor) silnice II/112 (D081) Benešov – Václavice, silniční napojení na D3.
Jižní, resp. východní hranici řešeného území tvoří řeky Sázava.
Severní částí řešeného území prochází trasa nadregionálního biokoridoru K61, která vchází do řešeného území na
západě z k.ú. Čerčany a řešené území opouští na severovýchodě do k.ú. Senohraby.

Na hranicích řešeného území je s ÚPD sousedních sídel koordinováno vymezení skladebných částí
územního systému ekologické stability:
 do k.ú. Pětihosty je zajištěno propojení:
o LBK 28 do LBC 61d vymezeného v severovýchodní části řešeného území,
o LBK 23 na rozhraní s k.ú. Pyšely do LBC 61b vymezeného východně od I/3 v řešeném
území,
 do k.ú. Čerčany:
o LBK trasovaném po Čtyřkolské strouze – druhá větev LBK B mezi železnicí a řekou
vymezena v řešeném území
 do k.ú. Lštění :
o LBK Sázava
o LBC U jezu vložené do LBK Sázava – nenavazuje na řešení ÚSES v ÚP Lštění
Sídlo díky své poloze a blízkosti nadřazené silniční sítě (stávající trasa silnice I. třídy) má velice kvalitní
dopravní spojení s kontaktním i širším územím. Blízkost větších sídel, které mají možnost větší nabídky
občanského vybavení a pracovních příležitostí, využívá většina obyvatel řešeného území. V oblasti základní
občanské vybavenosti, např. zajištění základní školy, spolupracuje obec se sousedními sídly.
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VYHODNOCENÍ SOULADU S CÍLI A ÚKOLY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, ZEJMÉNA S POŽADAVKY
NA OCHRANU ARCHITEKTONICKÝCH A URBANISTICKÝCH HODNOT V ÚZEMÍ A POŽADAVKY NA
OCHRANU NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ

CÍLE ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ §18 SZ

ŘEŠENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ČTYŘKOLY

(1) Cílem územního plánování je vytvářet předpoklady
pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území, spočívající
ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní
prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost
společenství obyvatel území a který uspokojuje
potřeby současné generace, aniž by ohrožoval
podmínky života generací budoucích.

Územní plán Čtyřkoly s ohledem na stávající strukturu
zástavby, rozložení a rozsah hlavních funkcí v urbanizovaném i
nezastavěném území, linie dopravní infrastruktury, přírodní
hodnoty území a rozsah limitů využití území, nemůže
v rozsahu řešeného území, které je poměrně plošně malé,
vytvořit podmínky pro vyvážený rozvoj území. Akcentovány
jsou priority jako kvalita životního a obytného prostředí,
zachování podmínek pro bydlení v klidném prostředí s dobrou
dopravní obslužností (železnicí a osobní automobilovou
dopravou), ochrana přírodních hodnot území.
Vymezené rozvojové plochy pro bydlení jsou vymezeny
v rozsahu stanovené potřeby rozvojových ploch na příštích 10
let. Protože ale není v době zpracování návrhu ÚP známá
reálnost jednotlivých záměrů, především ve vztahu
k majetkoprávním vztahům k pozemkům, na kterých jsou
zastavitelné plochy vymezeny (není znám časový horizont
možné realizace zástavby ve vztahu k zájmům nebo
možnostem majitelů pozemků), je rozsah ploch pro bydlení
vymezen v plném rozsahu tak, jako to reálné možnosti v sídle
dovolují.
Ale s ohledem na podmínky v území a snahu obce o zachování
kvalit zejména obytného prostředí a charakteru obce, se jeví
vytvořené podmínky pro další rozvoj zejména bydlení a
rekreace jako mezní. Obec by si i do budoucna chtěla zachovat
stávající charakter a měřítko sídla ve struktuře osídlení.
Funkce občanského vybavení je stabilizována územním plánem
ve stávajících objektech, resp. areálech. Kromě vymezené
plochy změny pro tuto funkci mohou vznikat další zařízení
zejména v rámci ploch smíšených obytných, v menším měřítku
i v plochách bydlení. Občanské vybavení ve vlastním sídle by
mělo zásadně sloužit obyvatelům sídla a tomu by měl
odpovídat jeho charakter a měřítko. Není žádoucí, aby do
zastavěného území byla přiváděna zbytná doprava (např.
v případě staveb a zařízení pro obchod).
Podrobněji jsou prověřovány možnosti využití vymezených
ploch pro systém sídelní zeleně, kterých je v zastavěném území
málo. Proto ve spolupráci s obcí jsou v územním plánu
vyznačeny plochy s funkčním vymezením: veřejná prostranství
– s vyšším podílem zeleně, které by mohly dále plnit funkci
ploch pro denní rekreaci obyvatel.
ÚP respektuje historicky založenou, resp. vzniklou
urbanistickou strukturu sídla.
Pro dopravní obsluhu rozvojových ploch jsou vyznačeny
způsoby zapojení do struktury veřejných prostranství, resp.
systému místních obslužných komunikací.
Respektován a stabilizován je stávající dopravní silniční systém
(silnice I. a III. třídy).
Územní plán prověřil předpoklady a požadavky na další rozvoj
sídla s ohledem na rozsah limitů využití území a jejich

(2) Územní plánování zajišťuje předpoklady pro
udržitelný rozvoj území soustavným a komplexním
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řešením účelného využití a prostorového uspořádání
území s cílem dosažení obecně prospěšného souladu
veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území. Za
tím účelem sleduje společenský a hospodářský
potenciál rozvoje.
(3) Orgány územního plánování postupem podle
tohoto zákona koordinují veřejné a soukromé záměry
změn v území, výstavbu a jiné činnosti ovlivňující
rozvoj území a konkretizují ochranu veřejných zájmů
vyplývajících ze zvláštních právních předpisů.

ochranné režimy. Tyto budou nadále po vydání ÚP sledovány a
prověřovány. V případě potřeby budou nové požadavky na
změny v území zapracovány do územního plánu formou jeho
změny.

(4) Územní plánování ve veřejném zájmu chrání a
rozvíjí přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území,
včetně
urbanistického,
architektonického
a
archeologického dědictví. Přitom chrání krajinu jako
podstatnou složku prostředí života obyvatel a základ
jejich totožnosti. S ohledem na to určuje podmínky pro
hospodárné využívání zastavěného území a zajišťuje
ochranu nezastavěného území a nezastavitelných
pozemků. Zastavitelné plochy se vymezují s ohledem
na potenciál rozvoje území a míru využití zastavěného
území.

(5) V nezastavěném území lze v souladu s jeho
charakterem umisťovat stavby, zařízení a jiná
opatření pouze pro zemědělství, lesnictví, vodní
hospodářství, těžbu nerostů, pro ochranu přírody a
krajiny, pro veřejnou dopravní a technickou
infrastrukturu, pro snižování nebezpečí ekologických a
přírodních katastrof a pro odstraňování jejich
důsledků, a dále taková technická opatření a stavby,
které zlepší podmínky jeho využití pro účely rekreace a
cestovního ruchu, například cyklistické stezky,
hygienická zařízení, ekologická a informační centra.

Územní plán respektuje kulturní, přírodní a civilizační hodnoty
území. Vyznačuje jako limity využití území veškeré známé
údaje o řešeném území. Upřesňuje vymezení skladebných částí
územního systému ekologické stability. Vymezil plochy
s rozdílným způsobem využití v nezastavěném území
s ohledem na stávající i budoucí způsob jejich využití ploch a
stanovil pro ně podmínky využití. ÚP maximálně chrání plochy
určené k plnění funkcí lesa. S ohledem na charakter území jsou
stanoveny podmínky využití ploch s rozdílným způsobem
využití pro nezastavěné území tak, aby byly vytvořeny
podmínky pro případnou možnost zalesnění. Chráněné půdy
ZPF I. třídy ochrany se v řešeném území vyskytují ve vazbě na
tok Sázavy. Půdy II. třídy ochrany se na řešeném území
vyskytují hojně, a to zejména v jižní a západní části řešeného
území. Proto je velice obtížné koordinovat veřejné zájmy tak,
aby byly minimalizovány zábory kvalitních půd, ale zároveň
aby byly zohledněny možnosti kvalitního napojení na dopravní
a technickou infrastrukturu. Rozvojové plochy pro funkci
bydlení jsou vymezovány v zastavěném území, případně ve
vazbě na něj. Rozvojové plochy pro občanské vybavení a
výrobu jsou vymezeny ve vazbě na silnici III. třídy do blízkosti
MÚK Čtyřkoly (dobrá dopravní obslužnost bez negativních
důsledků na obytné části sídla). Do krajiny doplňuje ÚP
v souladu s charakterem území linie zeleně – podél cest
(komunikací).
Do nezastavěného území, resp. volné krajiny, nenavrhuje
územní plán žádné záměry s výjimkou rozvojových ploch, které
jsou vymezeny vždy ale ve vazbě na zastavěné území nebo
jsou ve vazbě na stávající komunikace.
V řešeném území je pro denní rekreaci obyvatel stabilizována
a posilována složka sídelní zeleně na drobných plochách
v rozptylu zastavěného území.
Pro možnost vedení cyklotras v řešeném území je možno
využít kromě silniční sítě i síť místních a účelových komunikací.
Vytvořeny jsou podmínky pro obnovu nebo rozšíření cestní
sítě v krajině.

(6) Na nezastavitelných pozemcích lze výjimečně
umístit technickou infrastrukturu způsobem, který
neznemožní jejich dosavadní užívání.

Řešení územního plánu se snaží formou stanovených zásad a
podmínek naplňovat tento cíl. Nejsou navrhovány záměry pro
změny koncepce technické infrastruktury.

Územní plán bude v souladu se stavebním zákonem projednán
a posouzen, případně upraven. Po jeho vydání se stane
závazným podkladem pro rozhodování v území a bude jedním
z nástrojů pro práci orgánů územního plánování.
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ÚKOLY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ §19 SZ

ŘEŠENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ČTYŘKOLY

(1) Úkolem územního plánování je zejména:

Před zpracováním návrhu územního plánu zpracovatel:

a) Zjišťovat a posuzovat stav území, jeho přírodní,
kulturní a civilizační hodnoty
b) Stanovovat koncepci rozvoje území včetně
urbanistické koncepce s ohledem na hodnoty a
podmínky území
c) Prověřovat a posuzovat potřebu změn v území,
veřejný zájem na jejich provedení, jejich přínosy,
problémy, rizika s ohledem například na veřejné
zdraví, životní prostředí, geologickou stavbu
území, vliv na veřejnou infrastrukturu a na její
hospodárné využívání,
d) Stanovovat urbanistické, architektonické a
estetické požadavky na využívání a prostorové
uspořádání území a na jeho změny, zejména na
umístění, uspořádání a řešení staveb
e) Stanovovat podmínky pro provedení změn
v území, zejména pak pro umístění a uspořádání
staveb s ohledem na stávající charakter a hodnoty
území
f) Stanovovat pořadí provádění změn v území
(etapizaci),
g) Vytvářet v území podmínky pro snižování
nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a
pro odstraňování jejich důsledků, a to přírodě
blízkým způsobem
h) Vytvářet v území podmínky pro odstraňování
důsledků náhlých hospodářských změn
i) Stanovovat podmínky pro obnovu a rozvoj sídelní
struktury a pro kvalitní bydlení
j) Prověřovat a vytvářet v území podmínky pro
hospodárné vynakládání prostředků z veřejných
rozpočtů na změny v území
k) Vytvářet v území podmínky pro zajištění civilní
ochrany
l) Určovat nutné asanační, rekonstrukční a
rekultivační zásahy do území
m) Vytvářet podmínky pro ochranu území podle
zvláštních právních předpisů před negativními
vlivy záměrů na území a navrhovat kompenzační
opatření, pokud zvláštní právní předpis nestanoví
jinak,
n) Regulovat rozsah ploch pro využívání přírodních
zdrojů
o) Uplatňovat
poznatky
zejména
z oborů
architektury, urbanismu, územního plánování a
ekologie a památkové péče
(2) Úkolem územního plánování je také vyhodnocení vlivů
politiky územního rozvoje, zásad územního rozvoje a
územního plánu na vyvážený vztah územních podmínek
pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a
soudržnost společenství obyvatel území (dále jen
„vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území“); jeho
součástí je posouzení vlivů na životní prostředí zpracované
podle přílohy k tomuto zákonu a posouzení vlivu na

i)

provedl vlastní průzkumy v terénu, aby se seznámil
s řešeným územím a poznal charakter jednotlivých
lokalit řešeného území.
j) Nastudoval poskytnuté podklady – ÚAP, vyhodnotil
vztah řešeného území k nadřazené dokumentaci –
ZÚR Sk a PÚR ČR.
k) Vyhodnotil vazby řešeného území na sousední
správní území s ohledem na platnou ÚPD těchto
sídel.
l) Při osobních schůzkách s představiteli obce
prodiskutoval řešenou problematiku
Územní plán stanovuje urbanistickou koncepci, koncepci
uspořádání krajiny. Vymezil rozvojové plochy, a to
především pro funkci bydlení. Pro funkce občanského
vybavení a výroby jsou vymezeny drobnější plochy
v severozápadní části řešeného území, a to pro záměry,
které buď byly vyjádřeny již v platné ÚPD, nebo své
požadavky uplatnili vlastníci pozemků u obce a ta s jejich
záměrem souhlasila.
Územní plán rozdělil řešené území do jednotlivých ploch
s rozdílným způsobem využití podle převládající (stávající
nebo požadované) funkce a pro jednotlivé funkční typy
stanovil podmínky využití těchto ploch. Podmínky využití
jednotlivých ploch změn jsou dále upřesněny s ohledem na
konkrétní lokalizaci – podmínky v lokalitě, limity využití
území apod.
Územní plán upřesnil vymezení skladebných částí ÚSES,
vymezil v krajině plochy, kde by měla být stabilizována,
resp. posilována funkce trvalých travních porostů,
doplňuje do krajiny zejména podél cest liniovou zeleň.
Územní plán vymezil plochy veřejných prostranství včetně
ploch s vyšším podílem (veřejné) zeleně.
ÚP vymezil plochy a koridory pro veřejně prospěšné stavby
a pro veřejné prospěšné opatření – skladebné části
nadregionálního ÚSES v souladu se ZÚR Sk.

Dle stanoviska dotčeného orgánu (krajského úřadu) nebylo
zadáním ÚP požadováno zpracování vyhodnocení vlivů ÚP
na životní prostředí a byl vyloučen významný vliv ÚP na
vymezené ptačí oblasti a evropsky významné lokality.
Tudíž není zpracováno vyhodnocení ÚP na udržitelný
rozvoj území.
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evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast, pokud
orgán ochrany přírody svým stanoviskem takovýto vliv
nevyloučil.

b) 5.

VYHODNOCENÍ SOULADU S POŽADAVKY STAVEBNÍHO ZÁKONA A JEHO PROVÁDĚCÍCH
PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Územní plán naplňuje priority územního plánování, kdy vychází zejména z charakteru řešeného území a z jeho kontextu,
respektuje povahu obce, chrání a rozvíjí hodnoty zástavby a akceptovatelným způsobem zachovává a chrání přírodní
prostředí.
Územní plán je zpracován v souladu s požadavky zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon) ve znění pozdějších předpisů, s jeho příslušnými prováděcími vyhláškami – zejména vyhláškou č. 500/2006 Sb., o
územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a o způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve
znění pozdějších předpisů a č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů:






byl zpracován projektantem – autorizovaným architektem, splňujícím požadavky stavebního zákona i zákona č.
360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků
činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů;
o pořízení územního plánu rozhodlo zastupitelstvo obce dle ust. § 44 odst. 1, písm. d) stavebního zákona;
návrh zadání územního plánu byl projednán v souladu s § 47 stavebního zákona a byl schválen zastupitelstvem
obce;
zpracovaný územní plán vychází z doplňujících průzkumů, z územně analytických podkladů zpracovaných pro ORP
Benešov, aktualizovaných v letech 2012, 2014 a 2016.

Územní plán je zpracován v souladu s principy metodiky MINIS – Minimální standard pro digitální zpracování
územních plánů v GIS v prostředí zákona č. 183/2006 Sb. verze 2.3.
Věcný obsah grafické i textové části je zpracován v souladu s přílohou č. 7 k vyhlášce č.500/2006 Sb.
Územní plán Čtyřkoly stanovuje v souladu s ust. § 43 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. základní koncepci rozvoje
řešeného území, ochrany jeho hodnot, plošného a prostorového uspořádání, koncepci uspořádání krajiny, koncepci veřejné
infrastruktury zejména dopravní a technické. Vymezil zastavěné území, zastavitelné plochy a plochy změn v krajině. Vymezil
plochy a koridory pro veřejně prospěšné stavby a opatření, pro které lze práva k pozemkům vyvlastnit. Plochy s rozdílným
způsobem využití jsou v územním plánu vymezeny v souladu s ustanoveními §§ 4-19 vyhlášky č. 501/2006 Sb. Struktura
ploch s rozdílným způsobem využití je v souladu s ust. § 3 odst. (4) této vyhlášky dále podrobněji členěna, a to i nad rámec
členění ploch v MINIS zejména pro:
 Plochy občanského vybavení jsou dále v souladu se zadáním ÚP rozděleny na:
o občanské vybavení
o občanské vybavení – komerční zařízení malá a střední,
o občanské vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení,
 Plochy smíšené obytné jsou dále rozděleny na:
o plochy smíšené obytné
o plochy smíšené obytné - rekreační
 Plochy dopravní infrastruktury silniční jsou dále rozděleny na:
o dopravní infrastrukturu - silniční – silniční síť
o dopravní infrastrukturu - silniční – místní a účelové komunikace
 Plochy výroby a skladování jsou dále rozděleny na:
o výroba a skladování – lehký průmysl
o výroba a skladování – zemědělská výroba
o výroba a skladování – zemědělská výroba specifická
o výroba a skladování – se specifickým využitím – fotovoltaická elektrárna
 Plochy veřejných prostranství jsou dále členěny na:
o veřejná prostranství – uliční prostory,
o veřejná prostranství – s vyšším podílem zeleně.
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Toto řešení bylo zvoleno s ohledem na vhodnější naplnění sledovaného cíle při vymezení funkčního řešení v jednotlivých
plochách.
V souladu s ust. § 44 písm. a) zákona 183/2006 Sb. je územní plán zpracován pro celé správní území obce Čtyřkoly,
které je tvořeno jedním katastrálním územím – Čtyřkoly (kód k.ú. 624331).
Pověřeným zastupitelem pro pořízení územního plánu Čtyřkoly byl zastupitelstvem obce zvolen starosta obce – p.
Štěpán Benca.
Pořizovatelem územního plánu je Obecní úřad Čtyřkoly, osobou splňující kvalifikační požadavky pro výkon územně
plánovací činnosti je paní Pavla Bechyňová.

b) 6.

VYHODNOCENÍ SOULADU S POŽADAVKY ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A SE STANOVISKY
DOTČENÝCH ORGÁNŮ PODLE ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ, POPŘÍPADĚ S VÝSLEDKEM
ŘEŠENÍ ROZPORŮ
Řešení územního plánu Čtyřkoly respektuje požadavky:



zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Vymezeny a respektovány jsou
skladebné části územního systému ekologické stability, stabilizovány a respektovány jsou plochy lesa, vodní plochy
a toky, plochy nelesní zeleně,



zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. Vyznačeny a respektovány jsou ÚAN,
objekty lokální historické hodnoty a urbanistická struktura,



zákona č. 500/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů (správní řád). Textová část územního plánu je rozdělena na
část výrokovou a část odůvodnění,



zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů,



vyhlášky č.13/1994 Sb. Ministerstva životního prostředí, která upravuje některé podrobnosti ochrany
zemědělského půdního fondu. Odůvodnění návrhu ÚP respektuje obsah vyhodnocení stanovený přílohou č. 3 této
vyhlášky, resp. vyhodnocení je zpracováno v souladu se společným metodickým doporučením Odboru územního
plánování MMR a Odboru ochrany horninového a půdního prostředí MŽP – „Vyhodnocení předpokládaných
důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond v územním plánu“ (2013),



vyhlášky č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva. S ohledem na skutečnost, že územní
plán nenavrhuje nové záměry související s ochranou obyvatelstva, obsahuje výroková část jen obecné zásady této
problematiky. Další problematika je popsána v textové části odůvodnění
územního plánu, která obsahuje
v přiměřeném rozsahu náležitosti vyžadované § 20 písm. a) až i) této vyhlášky. Kapitola je zpracována ve spolupráci
projektanta a objednatele (Obce), neboť v souladu s ust. § 20 nebyly předány žádné podklady, v jejichž rozsahu by
měly být do návrhu územního plánu vymezeny plochy pro požadované potřeby,



dalších zvláštních předpisů např.:
o
o
o
o
o

zákona č. 361/200 Sb., o provozu na pozemních komunikacích (silniční zákon),
zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
(vodní zákon),
zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
(lesní zákon),
zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší,
zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, a dalších.

Vypořádání stanovisek dle ust. § 51 stavebního zákona uplatněných ve společném jednání o návrhu ÚP Čtyřkoly a
vypořádání stanovisek dotčených orgánů uplatněných k návrhu ÚP Čtyřkoly pro veřejné řízení dle § 53 odst. (1) stavebního
zákona budou doplněny po projednání
Zpracoval: Atelier „AURUM“ s.r.o.
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Vyhodnocení stanovisek došlých ke společnému jednání
Dotčené orgány mohly uplatnit svá stanoviska ve lhůtě 30-ti dnů ode dne společného jednání, které se
uskutečnilo dne 10. listopadu 2019. Níže je uveden datum vydání stanoviska nebo vyjádření. Pořizovatel zaslal
oznámení dotčeným orgánům, sousedním obcích dne 10. října 2019 pod č.j. 239/2019.
Oznámení obdržely dotčené orgány: Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje se sídlem v Kladně, územní
odbor Benešov; Krajská hygienická stanice se sídlem v Praze, územní pracoviště v Benešově; Krajská
veterinární správa Státní veterinární správy pro Středočeský kraj; Krajský úřad Středočeského kraje, Zástupce
ředitele úřadu, koordinované stanovisko; Městský úřad Benešov, odbor životního prostředí; Městský úřad
Benešov, odbor výstavby a územního plánování ( zákon o pozemních komunikacích); Ministerstvo dopravy,
odbor technické infrastruktury a územního plánu; Ministerstvo obrany, Agentura hospodaření s nemovitým
majetkem, Odbor územní správy majetku; Ministerstvo průmyslu a obchodu, odbor hornictví a stavebnictví;
Ministerstvo vnitra ČR, Odbor správy majetku; Ministerstvo životního prostředí; Ministerstvo životního prostředí,
odbor výkonu státní správy I; Obvodní báňský úřad pro území Hlavního města Prahy a kraje Středočeského;
Krajské ředitelství policie Středočeského kraje; Státní energetická inspekce, Územní inspektorát pro Hlavní město
Prahu a Středočeský kraj; Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj, Pobočka
Benešov: Dále nadřízený orgán, úřad územního plánování a stavební úřad: Městský úřad Benešov, odbor
výstavby a územního plánování, úřad územního plánování a stavební úřad; Krajský úřad Středočeského kraje,
odbor regionálního rozvoje, oddělení územního řízení a sousední obce: Město Pyšely, Obec Lštění, Obec
Čerčany, Obec Senohraby.
Výše uvedené organizace obdržely písemnost elektronickou poštou. Níže je uveden datum vydání stanoviska
nebo vyjádření. V případě, že obecní úřad neobdržel stanovisko nebo vyjádření, je uveden datum, kdy obdrželi
zaslanou písemnost.

Dotčené orgány
Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje se sídlem v Kladně, územní odbor Benešov,
oznámení obdrželi dne 14. 10. 2019, nevyjádřili se.
Krajská hygienická stanice se sídlem v Praze, územní pracoviště v Benešově, ze dne 27. 11. 2019,
č.j. KHSSC 54028/2019, doručeno na OÚ dne 27. 11. 2019
Stanovisko:
Na základě oznámení Obecního úřadu Čtyřkoly, přijatého dne 14.10.2019 a společného jednání konaného dne
30.10 .2019 na Obecním úřadě Čtyřkoly 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 územního plánu Čtyřkoly.
Po zhodnocení souladu předloženého návrhu s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví vydává
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze (dále jen „KHS“) v souladu s § 4 odst. 2 písm.
b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„stavební zákon“), toto stanovisko:
S návrhem územního plánu Čtyřkoly se souhlasí, za splnění následující podmínky stanovené v souladu s
ustanovením § 77 odst. 1 zákona:
Návrh územního plánu Čtyřkoly, bude upraven v podobě podmíněně využitelného území do doby prokázání
splnění hygienických limitů hluku daných nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými
účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů v problémových lokalitách (lokality ve vazbě na nacházející
se zdroje hluku tj. např. komunikace I. třídy).
Odůvodnění:
Vymezen je koridor a zajištěna územní ochrana pro záměr dopravní infrastruktury D015 - silnici 1/3 Mirošovice Benešov. Jelikož se jedná o rozšíření stávající silnice - bude koridor vymezen v poloviční šíři tj. 150 m. Dále je
vymezena plocha pro záměr D013 - MÚK Čtyřkoly, přestavba na
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úplnou mimoúrovňovou křižovatku. Záměr je již realizován, není vymezován v ÚP Čtyřkoly rozsáhlý koridor, ale
jsou vymezeny plochy v souladu s reálným stavem v území.
Respektovány jsou plochy a koridory pro veřejně prospěšné stavby a opatření vymezené v ZÚR SK:
DO 13 - koridor silnice 1/3: MÚK Čtyřkoly, přestavba na úplnou mimoúrovňovou křižovatku,
DO 15 - koridor silnice 1/3: Benešov, rekonstrukce úseku Mirošovice,
NK 61 Štěchovice - Chraňbožský les.
Vyznačeny jsou další jevy dle grafické části odůvodnění ZÚR (hlavní cyklotrasa, dálkový přivaděč pitné vody,
plynovody, nadzemní elektrické vedení, evropsky významná lokalita).
Dalšími faktory, které ovlivňují kvalitu životního prostředí v řešeném území, jsou liniové zdroje hluku: nadřazená
silniční síť - silnice 1/3 v západní části řešeného území a železniční trať vedená přes celé řešené území ve směru
jihozápad - severovýchod.
Územní plán vytvořil podmínky pro rozvoj zejména obytné zástavby, který bude úměrný reálným potřebám území,
velikosti obce, trendu nárůstu počtu obyvatel i stávajícím kapacitám a možnostem rozšíření veřejné infrastruktury.
Sídelní struktura ani širší vztahy nejsou územním plánem zásadním způsobem měněny, nová sídla ani samoty
určené pro bydlení nebo rekreaci, které by nenavazovaly na zastavěné území obce, nejsou navrhovány.
Územní plán rozdělil řešené území na jednotlivé plochy s rozdílným způsobem využití a pro ně stanovil
odpovídající podmínky, prověřil a navrhnul vhodné zastavíteIné plochy pro rozvoj obce
v souladu se základní strategií jejího dalšího vývoje sledovanou orgánem obce.
Územní plán navázal na Územní plán sídelního útvaru (ÚPnSÚ) Čtyřkoly včetně jeho změn. Změny v rozsahu již
vymezených zastavitelných ploch však nejsou vyloučeny a umožňuje se plochy vymezené v dokumentaci ÚPnSÚ
prověřovat, tj. posoudit jejich vhodnost a reálnost, územní rozsah, funkční využití těchto ploch, odborného
posouzení např. hlukové zátěže z dopravních staveb a na základě prověření se umožňuje provést jejich úpravy.
Územním plánem však prověřil možnost a vhodnost i další zástavby v případě, kdy jejich oprávněnost je řádně
odůvodněna např. s ohledem na demografický vývoj a opírá se o veřejné zájmy. Nové zastavitelné plochy (mimo
současnou platnou dokumentaci) budou vymezeny pouze výjimečně na základě odůvodnění a prokázání
oprávněnosti záměru.
Územní plán nevymezuje nové rozsáhlejší plochy pro rodinnou rekreaci. Plochy pro rodinnou rekreaci jsou
stabilizované,
posouzení
závazných
podmínek
pro
novou
zástavbu
bude
provedeno
s ohledem na specifické podmínky daného území v jednotlivých částech obce. V případě, že dojde
k rozšíření plochy, (např. vzhledem k vlastnickým vztahům) toto rozšíření umožní realizaci nové zástavby
rekreačními objekty ve zcela výjimečných a ojedinělých případech (doplnění zástavby). Územní plán navrhl
řešení, které zohlední stávající zástavbu včetně stanovení podmínek prostorového uspořádání.
Územní plán prověří vhodnost dopravního napojení rekreačních lokalit na čestní síť, případně bude reagováno na
reálný stav v území.
Plochy pro výrobu a skladování (stabilizované a rozvojové) lokalizované východně od MÚK
u silnice 1/3 (B4 a B3) budou prověřeny a jejich plošné vymezení bude vycházet z platného územního plánu.
Vymezeny budou pro možnost rozšíření stávajícího areálu zaměřeného na chov a výcvik koní.
V ploše v blízkosti silnice 1/3 je realizován areál zahradnictví - není zatím zanesen do evidence KN.
Plocha výroby v blízkosti silnice 1/3 bude vyznačena v rozsahu, který odpovídá realizované fotovoltaické
elektrárně.
Stabilizovaná plocha výroby na jižním okraji řešeného území, resp. jižním okraji sídla, bude stabilizována v
rozsahu stávajícího areálu.
Územní plán vymezí zastavitelné plochy prioritně na volných plochách (prolukách) v zastavěném území a v
enklávách v návaznosti na zastavěné území. Jako plochy změny budou vymezeny plochy
v zastavěném území umožňující realizaci 3 a více rodinných domů. Plochy menší budou vyhodnoceny jako
proluky a budou součástí stabilizovaných ploch. V plochách zastavěného území, kde hlavní funkcí je zejména
bydlení, budou vymezovány plochy změn zejména pro plochy bydlení, případně plochy smíšené obytné s tím, že
další činnosti provozované v těchto plochách nebudou snižovat pohodu bydlení.
Výstavba nových vícepodlažních bytových domů se nepředpokládá, rozvíjena bude funkce bydlení výhradně v
objektech charakteru rodinného domu.
Územní plán stanoví pro plochy změny v území s možným ohrožením hlukové zátěže (např.
z dopravní stavby) podmíněně přípustné využití týkající se staveb, pro které jsou stanoveny limitní hodnoty hluku.
Územní plán prověří možnost rozšíření zastavitelné plochy pro umístění 1 objektu individuální rekreace v ploše
D6.
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Návrhem byly prověřovány další uplatněné záměry vlastníků pozemků a staveb v příloze označeno C1-C3:
Plocha Cl (pozemek č. 272/3, individuální rekreace) jako jediná z nových záměrů rozšiřuje zastavěné území, ale
pozemek není ZPF - ostatní plocha.
Záměr C2 (pozemek č. 209/1, záměr je bydlení) leží v zastavěném území a byl již řešen v platné územně
plánovací dokumentaci.
Záměr C3 (pozemek č. 167/1, záměr je bydlení) leží v zastavěném území, v ploše zastavěného stavebního
pozemku, kde na ploše rozsáhlejší zahrady je záměr realizovat 1 rodinný dům.
Prověřena je možnost úprav stanovených podmínek využití s ohledem na platnou územně plánovací
dokumentaci. Při stanovení podmínek využití pro jednotlivé typy ploch s rozdílným způsobem využití v novém
územním plánu budou zohledněny uplatněné žádosti.
C4- pozemek č. 486/3 a /4 - možnost chovu domácího a hospodářského zvířectva
C5- pozemek č. 36/1,207/1 a 36/2- změna zařazení do ploch RZV- smíšené území
B3, B4- pozemek 456- možnost bydlení správce nebo ubytování
C6- pozemek č. 219/1- změna zařazení do ploch RZV- venkovské bydlení
C7- pozemek č. 523/6, st. 547- změna zařazení do ploch RZV- umožnění bydlení a občanská vybavenost.
KHS požaduje v návrhu územního plánu Čtyřkoly podmíněně využitelné území do doby prokázání splnění
hygienických limitů hluku daných nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky
hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů u problémových lokalit v blízkosti komunikace 1/3.
Vyhodnocení:
Výše uvedená podmínka bude zapracována do textové části výroku do kapitoly c1 urbanistické koncepce a je již
uvedena v kapitole. c2 vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby. Podmínka v textu již stanovena, bude
ponechána.
Projektant prověří, zda pro všechny zastavitelné plochy, na které se vztahuje ochrana proti nepříznivým účinkům
hluku vibrací, jsou požadavky zapracovány. Doplnění textu se prověří i ve vztahu k podmínkám ploch RZV
bydlení a smíšených obytných.

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Středočeský kraj,
oznámení obdrželi dne 14. 10. 2019, nevyjádřili se.

Krajský úřad Středočeského kraje, ředitel krajského úřadu, ze dne 22. 11. 2019,
č.j. 135802/2019/KUSK, doručeno na OÚ dne 26. 11. 2019.
Koordinované stanovisko:
Krajský úřad Středočeského kraje, se sídlem Zborovská 11, Praha 5, jako věcně a místně příslušný správní
orgán, uplatňuje u pořizovatele podle ustanovení § 50 odst. 2, v souladu s ust. § 4 odst. 2 písm. b) a § 4 odst. 7
zákona 5. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
toto koordinované stanovisko k návrhu ÚP Čtyřkoly.
Předmětem územního plánu Čtyřkoly jsou následující změny:
aktualizace zastavěného hranice obce k datu 17. 09. 2019
Vymezení zastavitelných ploch:
Z01, Z02, Z04a, Z07a, Z08, Z09, Z10Z11, Z12BI bydlení - v rodinných domech - příměstské
Z03 TI technická infrastruktura - inženýrské sítě
ZP4b PV1 veřejná prostranství veřejná prostranství - uliční prostory
Z05, Z06 SR plochy smíšené obytné - rekreační
Z07b SP plochy smíšené obytné - příměstské
Z13 DS2 dopravní infrastruktura silniční - místní a účelové komunikace
Z 14a OM občanské vybavení - komerční zařízení malá a střední
Z14b VZ2 výroba a skladování - zemědělská výroba specifická
Z15 VL výroba a skladování - lehký průmysl
Z16, Z17 RI rekreace - plochy staveb pro rodinnou rekreaci
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1. Odbor životního prostředí a zemědělství
Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství na základě jemu svěřených
kompetencí podle jednotlivých složkových zákonů na úseku životního prostředí vydává následující:
Stanovisko dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí 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 č. 114/1992 Sb.), konstatuje, že z hlediska zvláště
chráněných území (přírodní rezervace, porodní památky), regionálních a nadregionálních ÚSES, nemáme k
návrhu
územního
plánu
Čtyřkoly,
předkládaného
v
rámci
společného
jednání,
žádných připomínek.
Z hlediska zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů, upozorňujeme, že se v řešeném území dle nálezové
databáze Agentury ochrany přírody, vyskytují zvláště chráněné druhy, jako např. krutihlav obecný (Jynx torquilla
L.) a užovka hladká (Coronella austriaca). Upozorňujeme vás, že je třeba dbát podmínek ochrany zvláště
chráněných druhů živočichů, které jsou uvedeny v ust. § 50 zákona.
Na základě zhodnocení důsledků koncepcí a záměrů na evropsky významné lokality a ptačí oblasti ve smyslu
ust. §45i zákona č. 114/1992 Sb., a zůstává v platnosti naše stanovisko ze dne 1. 11. 2017
k č.j. 131029/2017/KUSK.
Vyhodnocení: Informace o zvláště chráněných druzích bude doplněna do odůvodnění územního plánu.
Stanovisko dle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších
předpisů.
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 „Územní plán Čtyřkoly“ ze
září 2019. V souladu s ustanovením § 5 odst. 2 zákona uplatňuje následující stanovisko:
souhlasí s nezemědělským využitím následujících lokalit uvedených v tabulkách 1 a 2 „Vyhodnocení
předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na ZPF“:
Z01 - bydlení - v RD - příměstské - výměra 0,3532 ha
Z09 - bydlení - v RD - příměstské - výměra 1,1264 ha
Z14a - občanské vybavení - komerční zařízení - výměra 0,8585 ha
Z14h - výroba a skladování - zem. výroba specif. - výměra 1,3196 ha
Z15 - výroba a skladování - lehký průmysl - výměra 0,5428 ha
V návrhu ÚP jsou vymezeny zastavitelné plochy na zemědělských půdách zařazených dle BPEJ do II. (výměra
2,8475 ha), IV. (výměra 0,2266 ha) a V. (výměra 1,1264 ha) třídy ochrany.
K01, K02, K03 - plochy smíšené nezastavěného území - celková výměra 4,81 ha - plochy vymezené pro prvky
ÚSES.
Orgán ochrany ZPF souhlasí s vymezením zastavitelných ploch v zastavěném území:
Z02 - bydlení - v RD - příměstské - výměra 0,3501 ha
Z04a - bydlení - v RD - příměstské - výměra 1,5583 ha
Z07a - bydlení - v RD - příměstské - výměra 0,6191 ha
Z10 - bydlení - v RD - příměstské - výměra 0,7968 ha
Z 1 1 - bydlení - v RD - příměstské - výměra 0,9402 ha
Z07b - plochy smíšené obytné příměstské - výměra 0,2331 ha
Z04b - veřejná prostranství - výměra 0,0846 ha
Všechny výše uvedené plochy jsou převzaté z platného územního plánu.
Navrhované zastavitelné plochy odpovídají předpokládanému rozvoji obce.
Vyhodnocení: Vzato na vědomí.
Stanovisko dle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů,
v platném znění
Z předložené dokumentace vyplývá, že návrhem jsou dotčeny pozemky určené k plnění funkcí lesů (dále jen
„PUPFL“). K záboru lesa dochází na plochách Z05, Z06, Z16 a Z17. Způsobem využití jsou plochy staveb pro
rodinnou rekreaci. Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o uvedení do souladu se skutečností pro plochy již
uzavřené zástavbou, nebo plochy kde prakticky nelze lesnicky hospodařit, krajský úřad nemá připomínky k
umístění staveb pro rodinnou rekreaci.
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Krajský úřad upozorňuje, že na str. 104 předložené dokumentace je uvedena v tabulce záboru PUPFL plocha
Z15, která se však vůbec na lesním pozemku nenachází a naopak zde není uvedena plocha Z17. Krajský úřad
požaduje odstranění této nepřesnosti a přesné vymezení požadovaného záboru PUPFL.
Krajský úřad dále upozorňuje, že v návrhu nejsou vymezeny pozemky ve vzdálenosti 50 m od okraje lesa, tedy v
tzv. „ochranném pásmu lesa“, které je nutno vymezit. K vyjádření je kompetentní úřad obce s rozšířenou
působností, tj. Městský úřad Benešov podle ust. § 48 odst. 2 písm. b) lesního zákona.
Vyhodnocení: Souhlas s odnětím z PUPFL vzat na vědomí. Označení ploch v tabulce ze Z15 na Z17 bude
odstraněno (údaje parametrů a hodnot jsou správné, tj. odpovídají vymezení plochy Z17).
Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství na základě jemu svěřených
kompetencí podle jednotlivých složkových zákonů na úseku životního prostředí: zákona č. 201/2012 Sb., o
ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a
o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci
závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o
změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích (zákon o prevenci závažných havárií), ve znění
pozdějších předpisů nemá k návrhu územního plánu Čtyřkoly připomínky, neboť nejsou dotčeny naše zájmy.
Vyhodnocení: Vzato na vědomí.

2. Odbor dopravy
Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor dopravy, jako příslušný silniční správní úřad uplatňující stanovisko k
územně plánovací dokumentaci z hlediska řešení silnic 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 územního plánu Čtyřkoly neobsahuje řešení silnic II. či III. třídy, proto Odbor dopravy Krajského úřadu
Středočeského kraje není ve věci dotčeným správním orgánem.
Vyhodnocení: Vzato na vědomí.
3. Odbor kultury a památkové péče
Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor kultury a památkové péče, není příslušný k uplatnění stanoviska k
předloženému návrhu územního plánu Čtyřkoly. S novým stavebním zákonem č. 183/2006 Sb., byla přijata
novela zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, kde je v § 26 odst. 2c), §
28 odst. 2c) a § 29 odst. 2c) dána příslušnost správního orgánu státní památkové péče jako dotčeného orgánu
příslušného k uplatnění stanoviska k územně plánovací dokumentaci obci s rozšířenou působností.
Vyhodnocení: Vzato na vědomí. Městský úřad Benešov, jako příslušný orgán z hlediska památkové péče byl
obeslán k uplatnění stanoviska.

Městský úřad Benešov, odbor výstavby a územního plánování,
zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
oznámení obdržel dne 14. 10. 2019, nevyjádřili se.

Městský úřad Benešov, odbor životního prostředí, ze dne 14. 11. 2019, č.j. MUBN/191864/2019/ŽP,
doručeno na OÚ dne 19. 11. 2019.
Soubor stanovisek:
Městský úřad Benešov, Odbor životního prostředí jako věcně a místně příslušný orgán státní správy dle
ustanovení § 61 a § 66 zákona 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, se seznámil s Vámi
předloženou dokumentací ve věci: Společné jednání o návrhu ÚP Čtyřkoly Podle jednotlivých zákonů v naší
kompetenci uplatňujeme k výše uvedenému návrhu dle ustanovení § 50 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, následující soubor
stanovisek:
Orgán ochrany zemědělského půdního fondu příslušný podle ustanovení § 14 a § 15 zákona ČNR č.
334/1992
Sb.,
o
ochraně
zemědělského
půdního
fondu,
ve
znění
pozdějších
předpisů:
Dle § 17a písm. a) citovaného zákona uplatňuje podle § 5 odst. 2 stanovisko k územně plánovací dokumentaci
Krajský úřad Středočeského kraje.
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Vyhodnocení: Krajský úřad byl obeslán a vydal souhlasné stanovisko k odnětí ze ZPF.
Orgán státní správy lesů příslušný podle ustanovení § 48 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a
doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů:
1. K návrhu využití části lesa, lesních pozemků pro rekreaci (Rl) - navržené změny č. Z16, Z17
je kompetentní k udělení souhlasu Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí
a zemědělství dle § 48a odst. 2) písm. a) zákona o lesích.
Zdejší orgán státní správy lesů doporučuje vzhledem k původní zástavbě rekr. chatami v této lokalitě a
současnému stavu lokality začlenit do této změny celou dotčenou lokalitu, nikoli pouze 2 parcely.
2. Nesouhlasíme se zařazením nových ploch pro bydlení nebo pro rekreační zástavbu blíže jak 50 m od okraje
lesních pozemků (PUPFL). Upozorňujeme na podmínku lesního zákona (znění § 14 odst. 2), kdy je pro
umístění staveb do 50m od okraje lesa nutný souhlas orgánu státní správy lesů. Souhlas lze udělit pouze za
určitých podmínek (např. stavba umístěna dále než je absolutní výšková bonita dřevin dle porostní skladby
konkrétní lokality). Nesouhlasíme proto s umísťováním nových ploch pro nové stavby blíže jak 50 m od hranic
stávajících lesů (do tzv. ochranného pásma lesa).
Vyhodnocení: K bodu 1. krajský úřad vydal kladné stanovisko k odnětí PUPFL spadající do jeho kompetence.
Doporučení k odnětí celé plochy lokality navazující na zastavitelné plochy Z16 a Z17 nebylo akceptováno,
stávající vymezení nebude měněno, z důvodu, že celoplošné vymezení by umožňovalo realizaci dalších objektů
chat.
K bodu 2. Územní plán nenavrhuje nové plochy k zástavbě do ochranného pásma lesa. Toto je překročitelné
výhradně ve vymezené části v tzv. proluce ležící v zastavěném území a v případě, že mezi nově navrženou
plochou a lesním porostem leží jiný územní limit, který sám o sobě výrazně ovlivňuje zástavbu, neumožňuje
umístění zástavby blíže k lesu. Tím je rovněž naplněna podmínka akceptování absolutní výškové bonity dřevin
dle porostní skladby, kdy i terénní podmínky prokazatelně vylučují pád stromů na vymezenou plochu.
Orgán ochrany přírody a krajiny příslušný podle ustanovení § 77 odst. 1 písm. q) zákona ČNR č. 114/1992 Sb.,
o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů: Orgán ochrany přírody souhlasí s vymezením
významných krajinných prvků a prvků ÚSES mimo nešťastného přerušení nadregionálního biokoridoru NRBK
K61 v lokalitě u silnice na Pyšely plochou VL.
Proto doporučujeme přetrasování přes lokální biokoridor LBK 614 pokud je to technicky možné.
Požadujeme překontrolovat návaznost ploch biokoridorů na území sousedních obcí v navazujících katastrálních
územích.
Pokud dochází k překryvu nebo kolizi zájmů u konkrétních lokalit se zájmy ochrany přírody, požadujeme dle
zákona č. 114/1992 Sb. upřednostnit zájem celospolečenský na zachování stavu krajiny a přírody před záborem
ploch pro zástavbu.
V návrhu územního plánu doporučujeme prověřit zákres a umístění dopravní sítě včetně existujících cest a
návrhů (obnovy polních a lesních cest) z důvodu přístupnosti pozemků.
Požadavek zdejšího úřadu v návrhu zadání je vyčlenit plochy BK, BC až do pozemků (p. č.) u konkrétních lokalit,
tak aby se předešlo následujícím nedorozuměním v této problematice.
Nelze souhlasit s nově navrženými plochami pro zástavbu na plochách - pozemcích s významnými krajinnými
prvky ze zákona dle § 3 odst. 1) zákona o ochraně přírody a krajiny jako jsou lesy, vodní plochy, údolní nivy na
zemědělské půdě a ostatní ploše, ostatní plochy, zeleň.
U těchto ploch je třeba zdůvodnit návrh doložitelným, prokazatelným veřejným zájmem.
Pokud dochází k překryvu nebo kolizi zájmů u konkrétních lokalit, požadujeme dle zákona
č. 114/1992 Sb. upřednostnit zájem celospolečenský na zachování stavu krajiny a přírody před záborem ploch
pro zástavbu.
Rovněž nelze souhlasit s nově navrhovanými plochami pro zástavbu na plochách ve volné krajině
- bez návaznosti na stávající zástavbu.
Vyhodnocení: Trasa NRBK – pořizovatel prověřil návrh 3. aktualizace ZÚR pro společné projednání. Tato
dokumentace ještě nebyla vyhodnocena. V rámci konzultace na KÚ bylo dohodnuto řešení, které nevylučuje
možnost dalšího prověřování trasy pro LBK, tj. možnost drobného posunu směrem od obce. Projektant
v odůvodnění zdůvodní změnu v posunu návrhu LBK, který byl uplatněn v rámci konzultace orgánem obce.
Současně vymezí zastavitelnou plochu, která v současné době zasahuje do dříve vymezené trasy LBK 61A (tj.
náhradní pro NRBK). I tento návrh řešení nijak neovlivňuje návaznost ploch biokoridorů na území sousedních
obcí. Protože požadavek uplatněný určeným zastupitelem vyžaduje nové trasování LBK 61A, doporučuje se
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úpravu provedenou zpracovatelem zaslat na KÚ ke konzultaci před odevzdáním výsledného návrhu k veřejnému
projednání.
Požadavek úřadu vyčlenit plochy BK, BC až do pozemků (p. č.) u konkrétních lokalit, tak aby se předešlo
následujícím nedorozuměním v této problematice, nebude akceptován. V některých případech nelze ani ctít
hranice pozemků. Územní plán řeší základní koncepci a z grafického vyjádření ploch ÚSES je průběh biokoridorů
a vymezení biocenter odpovídající požadavkům kladeným na územně plánovací dokumentaci a tvoří dostatečný
podkladem pro případná další jednání s vlastníky pozemků v případě, že dojde k zahájení procesu realizace
ÚSES. Požadavek nemá oporu ve stavebním zákonu, čehož si je vědom i dotčený orgán.
Územní plán nově nenavrhuje plochy pro zástavbu na plochách - pozemcích s významnými krajinnými prvky ze
zákona dle § 3 odst. 1) zákona o ochraně přírody a krajiny jako jsou lesy, vodní plochy, údolní nivy na
zemědělské půdě a ostatní ploše, ostatní plochy, zeleň, která by nebyla s dotčeným orgánem již dohodnuta.
Územní plán nenavrhuje nové plochy ve volné krajině.
Orgán odpadového hospodářství příslušný podle ustanovení § 79
o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů:
Bez připomínek.

zákona

č.

185/2001

Sb.,

Vyhodnocení: Vzato na vědomí.
Orgán ochrany ovzduší příslušný podle ustanovení § 27 odst. 1 písm. f) zákona č. 201/2012 Sb.,
o ochraně ovzduší (zákon o ochraně ovzduší):
Stanovisko je kompetentní vydat dle § 11, odst. 2 písm. a) Krajský úřad Středočeského kraje.
Vyhodnocení: Vzato na vědomí. Krajský úřad byl obeslán, vydal stanovisko bez dalších požadavků na doplnění
dokumentace.
Vodoprávní úřad příslušný podle ustanovení § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých
zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů:
Bez připomínek.
Vyhodnocení: Vzato na vědomí.
Orgán státní památkové péče příslušný pole ustanovení § 29 odst. 2 písm. c) zákona č. 20/1987 Sb.,
o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů:
Bez připomínek.
Vyhodnocení: Vzato na vědomí.
Z hlediska ostatních zákonů v kompetenci Odboru životního prostředí Městského úřadu v Benešově bez
připomínek a požadavků.

Ministerstvo dopravy, odbor technické infrastruktury a územního plánu, ze dne 28. 11. 2019,
zn. 790/2019-910-UPR/2, na OÚ doručeno dne 28. 11. 2019.
Stanovisko:
Ministerstvo dopravy je podle § 17 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní
správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, ústředním orgánem a odpovídá za tvorbu státní politiky v
oblasti dopravy a v rozsahu své působnosti za její uskutečňování. § 22 citovaného zákona dále stanovuje, že
ministerstva zpracovávají koncepce rozvoje svěřených odvětví
Ministerstvo dopravy jako dotčený orgán podle § 40 odst. 2 písm. g) zákona č. 13/1997 Sb.,
o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, podle § 56 písm. d) zákona č. 266/1994 Sb., o
dráhách, ve znění pozdějších předpisů, podle § 88 odst. 1 písm. k) a 1) zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví
ve znění pozdějších předpisů a podle § 4 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších
předpisů, k návrhu územního plánu Čtyřkoly vydává stanovisko podle § 4 odst. 2 písm. b) zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, (dále jen „stavební
zákon“), obdobně podle § 149 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů:
Z hlediska letecké a vodní dopravy souhlasíme s projednávaným návrhem územního plánu Čtyřkoly a požadavky
neuplatňujeme, jelikož nejsou dotčeny námi sledované zájmy.
Z hlediska drážní dopravy souhlasíme s projednávaným návrhem územního plánu Čtyřkoly a požadavky
neuplatňujeme, jelikož naše zájmy jsou respektovány.

36
zpracováno v květnu 2022

37
ODŮVODNĚNÍ ÚP ČTYŘKOLY

etapa: UPR. NÁVRH ÚP PRO OPAK. VEŘ. PROJEDNÁNÍ

příloha: II.A - TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚP

Z hlediska dopravy na pozemních komunikacích, námi sledovaných dálnic a silnic I. třídy souhlasíme s
projednávaným návrhem územního plánu Čtyřkoly za následujících podmínek:
1) Požadujeme v grafické části územního plánu doplnit zákres silničního ochranného pásma.
Odůvodnění:
Ad Doprava na pozemních komunikacích, námi sledovaných dálnic a silnic I. třídy)
Adl) V hlavním výkrese dopravy a v koordinačním výkrese požadujeme doplnit zákres silničního ochranného
pásma v jižní části území. Plocha fotovoltaické elektrárny ani samostatně stojící dům nejsou souvisle zastavěným
územím ve smyslu § 30 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
Vyhodnocení: Z hlediska letecké, vodní dopravy a drážní dopravy vzato na vědomí. Z hlediska dopravy na
pozemních komunikacích bude podmínka naplněna zakreslením silničního ochranného pásma do koordinačního
výkresu procházející plochou fotovoltaické elektrárny i na plochou samostatně stojícího domu (plocha BI na
parc.č. 581/1). Zakreslení silničního ochranného pásma do výkresu I.B2b bude rovněž zakresleno.

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Praha 4, ze dne 11. 11. 2019, zn.: 25 607-19-ŘSD-11110, na OÚ
doručeno dne 19. 11. 2019.
Vyjádření:
ŘSD ČR je státní příspěvková organizace zřízená Ministerstvem dopravy, pro které vykonává vlastnická práva
státu k nemovitostem tvořícím dálnice a silnice I. třídy, zabezpečuje výstavbu a modernizaci dálnic a silnic I. třídy,
spolupracuje s příslušnými orgány státní správy včetně orgánů samosprávy, poskytuje jim podklady a zpracovává
vyjádření, které jsou podkladem pro vyjádření a stanoviska Ministerstva dopravy, které je v procesu územního
plánování dotčeným orgánem podle § 4 zákona č. 183/2006 Sb., (Stavební zákon).
ŘSD ČR zasílá následující připomínky k návrhu územního plánu (dále jen ÚP) Čtyřkoly.
Řešeným územím prochází stávající silnice I/3, která byla v nedávné době zmodernizována a v současné době
zde nesledujeme žádné rozvojové záměry.
V hlavním výkrese dopravy a v koordinačním výkrese požadujeme doplnit zákres silničního ochranného pásma v
jižní části území. Plocha fotovoltaické elektrárny ani samostatně stojící dům nejsou souvisle zastavěným územím
ve smyslu § 30 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích.
K návrhu územního plánu Čtyřkoly nemáme další připomínky.
Vyhodnocení: viz.MD ČR

Ministerstvo obrany, Oddělení ochrany územních zájmů Praha, Sekce nakládání s majetkem,
ze dne 27. 11. 2019, Sp. zn. 111930/2019-1150-OÚZ-PHA, doručeno na OÚ dne 27. 11 2019.
Stanovisko:
Ministerstvo obrany, Sekce nakládání s majetkem Praha Vám sděluje, že obdržela žádost o projednání návrhu
územního plánu Čtyřkoly.
Ministerstvo obrany (dále jen „MO“), jehož jménem, na základě pověření ministra obrany č.j. 2613/2014-1140 ze
dne 5. ledna 2015, jednám, posoudilo výše uvedený dokument a ve smyslu ustanovení § 7, odst. 2, zákona č.
219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů,
na základě ustanovení § 6, odst. 1, písmeno h) zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zajišťování obrany ČR“), a zmocněním v § 175 odst. 1 zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„stavební zákon“) a v souladu s Rozkazem ministra obrany č. 39/2011 - Zabezpečení výkonu působnosti MO ve
věcech územního plánování a stavebního řádu, v platném znění, ve smyslu § 50 odst. 2 stavebního zákona a dle
§ 4 odst. 2 písm. b) stavebního zákona vydává souhlasné stanovisko, k předložené územně plánovací
dokumentaci.
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.
Dotčený orgán neshledal rozpor mezi návrhem funkčního využití ploch a zájmy MO na zajišťování obrany a
bezpečnosti státu a nemá k řešené ÚPD, při dodržení ustanovení § 175 stavebního zákona, připomínky.
Vyhodnocení: Vzato na vědomí.
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Ministerstvo průmyslu a obchodu, odbor hornictví a stavebnictví, ze dne 10. 10. 2019,
zn. MPO 78684/2019, doručeno na OÚ dne 22. 10. 2019.
Stanovisko:
Z hlediska působnosti Ministerstva průmyslu a obchodu ve věci využívání nerostného bohatství
a ve smyslu ustanovení § 15 odst. 2 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní
zákon), ve znění pozdějších předpisů uplatňujeme k výše uvedené územně plánovací dokumentaci podle
ustanovení § 50 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve
znění pozdějších předpisů následující stanovisko. S návrhem výše uvedeného územního plánu souhlasíme.
Odůvodnění:
Ve správním území obce se nenacházejí žádné dobývací prostory, ložiska nerostů, prognózní zdroje
vyhrazených nerostů ani chráněná ložisková území. Z uvedeného důvodu není nutno stanovit žádné
podmínky k ochraně a hospodárnému využití nerostného bohatství.
Vyhodnocení: Vzato na vědomí.

Ministerstvo vnitra ČR, Odbor správy majetku, Praha 7,
oznámení obdrželo dne 14. 10. 2019, nevyjádřili se

Ministerstvo životního prostředí, Praha,
oznámení obdrželo dne 14. 10. 2019, nevyjádřili se

Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy I, (OVSS I), ze dne 25. 11. 2019,
č.j. MZP/2019/500/2301, doručeno na OÚ dne 25. 11. 2019.
Sdělení:
Jako dotčený orgán státní správy na úseku ochrany nerostného bohatství ve smyslu § 15 zákona
č. 44/1988 Sb.ř zákon o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), v platném znění,
a § 13 odst. 1 zákona č. 62/1988 Sb., zákon o geologických pracích, v platném znění, sdělujeme:
V
území
obce
nejsou
evidovány
limity
ve
smyslu
výše
uvedených
předpisů.
Proti návrhu územního plánu Čtyřkoly proto nemáme žádné námitky.
Vyhodnocení: Vzato na vědomí.

Obvodní báňský úřad pro území Hlavního města Prahy a kraje Středočeského, Praha 1,
oznámení obdržel dne 14. 10. 2019, nevyjádřili se

Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Praha – Zbraslav, ze dne 18. 10. 2019,
č.j. KRPS-281315-1/ČJ-2019-0100MN, doručeno na OÚ dne 21. 10. 2019
Stanovisko:
Sdělujeme Vám, že z hlediska zájmů Krajského ředitelství policie Středočeského kraje nemáme
k návrhu územního plánu Čtyřkoly připomínek.
Vyhodnocení: Vzato na vědomí.

Státní energetická inspekce, Územní inspektorát pro Hlavní město Prahu a Středočeský kraj, Praha 2,
oznámení obdržela dne 14. 10. 2019, nevyjádřili se
Státní

pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad
oznámení obdržel dne 14. 10. 2019, nevyjádřili se

pro

Středočeský

kraj,

Pobočka

Benešov,
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Nadřízený orgán, úřad územního plánování a stavební úřad
Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor územního plánování a stavebního řádu, Oddělení územního
plánování, Praha 5,
oznámení ke společnému projednání obdrželi dne 14. 10. 2019, nevyjádřili se
Kladné stanovisko podle ustanovení § 50 odst. 7 stavebního zákona krajský úřad vydal dne 10.1.2020 pod č.j.
004635/2020/KUSK

Městský úřad Benešov, Odbor výstavby a územního
a stavební úřad,
oznámení obdržel dne 14. 10. 2019, nevyjádřili se

plánování,

úřad

územního

plánování

Město Pyšely, Obec Lštění, Obec Senohraby se nevyjádřily.

Obec Čerčany, ze dne 18. 10. 2019, č.j. OUCE/2631/2019, doručeno na OÚ dne 30. 10. 2019
Připomínka:
V souladu s § 50 zákona 183/2006 Sb., v platném znění, podáváme připomínku k návrhu územního plánu
Čtyřkol.
Vzhledem k dynamickému nárůstu obce (v roce 2014 - 647 trvale bydlících osob, v roce 2018 704 trvale bydlících
osob) se domníváme, že by v návrhu územního plánu měla být určena plocha pro občanskou vybavenost, např.
plocha pro mateřskou školu.
Vyhodnocení:
Plocha nebude dokumentací konkrétně vymezena, samotná obec nevlastní žáden pozemek, který by byl vhodný
pro tento druh využití, z tohoto důvodu ani územní plán konkrétně neurčuje plochu, kde lze záměr realizovat,
protože konkrétní vymezení na cizím pozemku by bylo obtížně zdůvodnitelné. Z tohoto důvodu bylo zvoleno
řešení, kdy tato problematika a možnost umístění občanské vybavenosti byla včleněna do výčtu podmínek
přípustného využití ploch bydlení (pod čarou), který tento typ zástavby umožňuje. S ohledem na zajištění
odpovídajících podmínek byl text výroku ještě před veřejným projednáním doplněn: stavby a zařízení pro
školství, vzdělávání a výchovu (např. MŠ) s tím, že max. zastavěná plocha 150 m2 pro tento typ zástavby se
nepoužije. V odůvodnění došlo ke zdůvodnění vypuštění prostorových podmínek, které se opřelo o
upřednostnění zajištění kvalitních prostorových podmínek těchto zařízení.

Vyhodnocení stanovisek došlých k veřejnému projednání
Oznámení obdržely dotčené orgány, sousední obce, nadřízený orgán, úřad územního plánování a stavební úřad.
V rámci veřejného projednání vedeného podle ustanovení § 52 stavebního zákona vydala stanoviska:

Krajská hygienická stanice se sídlem v Praze, územní pracoviště v Benešově, ze dne 16. 6. 2021, č.j. KHSSC
22592/2021, doručeno na OÚ dne 16. 6. 2021.
Veřejné projednání návrhu územního plánu Čtyřkoly - stanovisko k veřejnému projednání
o návrhu územního plánu.
Na základě pozvání Obecního úřadu Čtyřkoly, k veřejnému projednání návrhu územního plánu Čtyřkoly,
doručeného dne 5. 5. 2021 a veřejného projednání konaného dne 9. 6. 2021 posoudila Krajská hygienická
stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze (dále jen „KHS“) 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 „zákon4') návrh územního plánu Čtyřkoly.
Po zhodnocení souladu předloženého návrhu s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví vydává
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze v souladu s § 4 odst. 2 písm. b) zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“),
toto stanovisko:
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S návrhem územního plánu Čtyřkoly se souhlasí, za splnění následující podmínky stanovené v souladu s
ustanovením § 77 odst. 1 zákona: U lokality označené Z 14a při navrženém využití území OBČANSKÉ
VYBAVENI - KOMERČNÍ ZAŘÍZENÍ MALÁ A STŘEDNÍ není možná výstavba objektů chráněných z pohledu
hygienických limitů hluku daných nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky
hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů, a proto se podmínka v odstavci č.2 Výstavba objektů a zařízení,
pro které jsou stanoveny hygienické hlukové limity, je podmíněně přípustná za předpokladu splnění podmínky, že
při rozhodování o změnách v území bude prokázáno nepřekročení maximální přípustné hladiny hluku v
chráněných vnitřních i venkovních prostorech (ze stávající silnice 1/3 a 111/1096) jeví jako zavádějící a
nadbytečná.
Odůvodnění:
Dne 5. 5. 2021 KHS přijala pozvání Obecního úřadu Čtyřkoly, k veřejnému projednání návrhu územního plánu
Čtyřkoly konaného dne 9. 6. 2021.
K návrhu územního plánu Čtyřkoly KHS konstatuje, že nebyl negativně dotčen zájem, který jakožto místně
příslušný orgán ochrany veřejného zdraví chrání a byl shledán soulad se všemi požadovanými předpisy za
splnění výše uvedené podmínky. Podmínka byla stanovena u lokality označené Z 14a, kde při navrženém využití
území OBČANSKÉ VYBAVENÍ — KOMERČNÍ ZAŘÍZENÍ MALÁ A STŘEDNÍ není možná výstavba objektů
chráněných z pohledu hygienických limitů hluku daných nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před
nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů, a proto se podmínka v odstavci územního
plánu v části označené č.2 (Výstavba objektů a zařízení, pro které jsou stanoveny hygienické hlukové limity, je
podmíněně přípustná za předpokladu splnění podmínky, že pří rozhodování o změnách v území bude prokázáno
nepřekročení maximální přípustné hladiny hluku v chráněných vnitřních i venkovních prostorech (ze stávající
silnice I/3 a III/1096)), jeví jako zavádějící a nadbytečná.
Vyhodnocení: Požadavek na vypuštění podmíněně přípustného využití u lokality označené Z 14a pro využití
území OBČANSKÉ VYBAVENI - KOMERČNÍ ZAŘÍZENÍ MALÁ A STŘEDNÍ za předpokladu splnění podmínky,
že při rozhodování o změnách v území bude prokázáno nepřekročení maximální přípustné hladiny hluku v
chráněných vnitřních i venkovních prostorech (ze stávající silnice 1/3 a 111/1096) byl akceptován.

Krajský úřad Středočeského kraje, ředitel krajského úřadu, ze dne 23. 9. 2020,
č.j. 117487/2020/KUSK, doručeno na OÚ dne 25. 9. 2020.
Koordinované stanovisko:
Krajský úřad Středočeského kraje, jako věcně a místně příslušný správní orgán, uplatňuje
u pořizovatele podle ustanovení § 52 odst. 3, v souladu s ust. § 4 odst. 2 písm. b) a § 4 odst. 7 zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, toto
koordinované
stanovisko
k
veřejnému
projednání
návrhu
územního
plánu
Čtyřkoly.
Po společném jednání o návrhu územního plánu Čtyřkoly došlo k úpravě textové a grafické části územně
plánovací dokumentace a byly doplněny tyto změny:
 aktualizace zastavěného území ke dni 15. 7. 2020
 plochách lokalizovaných ve vazbě na zdroje hluku (např. komunikaci I. třídy) je podmíněně možno realizovat
zástavbu, pro kterou jsou stanoveny limitní hodnoty hluku, pokud bude při rozhodování o změnách v území
prokázáno splnění hygienických limitů hluku daných nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před
nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů,
 nově plocha Z18 Západní okraj sídla, BI Výstavba objektů a zařízení, pro které jsou stanoveny hygienické
hlukové limity
 v aktivní zóně záplavového území nebudou umisťovány žádné stavby, nebudou zde prováděny terénní
úpravy zhoršující odtokové poměry, zřizováno oplocení, živé poty a podobné překážky;
 úprava podmínek bydlení - v rodinných domech, rekreace - plochy staveb pro rodinnou rekreaci, plochy
smíšené obytné, plochy smíšené obytné – rekreační.
Veřejné projednání se bude konat dne 8. 10. 2020.
1. Odbor životního prostředí a zemědělství
Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, na základě jemu svěřených
kompetencí podle jednotlivých složkových zákonů na úseku životního prostředí vydává následující:
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Stanovisko dle zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.
Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „Krajský úřad“), jako
příslušný orgán ochrany přírody dle ustanovení § 77a odst. 4 písm. x) zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákoně. 114/1992 Sb.“), konstatuje, že z hlediska
zvláště chráněných území (přírodní rezervace, přírodní památky), regionálních a nadregionálních ÚSES,
nemáme k návrhu územního plánu Čtyřkoly, v rozsahu předkládaném v rámci veřejného projednám, žádných
připomínek.
Z hlediska zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů, zůstává nadále v platnosti z předchozích stupňů
projednávání upozornění, že se v řešeném území návrhu územního plánu Čtyřkoly, dle nálezové databáze
Agentury ochrany přírody, vyskytují zvláště chráněné druhy, jako např. krutihlav obecný (Jynx torquilla L.) a
užovka hladká (Coronelía austríaca). Upozorňujeme vás, že je třeba dbát podmínek ochrany zvláště chráněných
druhů živočichů, které jsou uvedeny v ust. § 50 zákona.
Na základě zhodnocení důsledků koncepcí a záměrů na evropsky významné lokality a ptačí oblasti ve smyslu
§ 45i zákona č. 114/1992 Sb., zůstává nadále v platnosti naše stanovisko ze dne 1. 11. 2017 k č.j.
131029/2017/KUSK, neboť na jeho znění nemá, v rámci veřejného projednání nově předkládaná plocha k
zastavění Z18, žádný vliv.
Stanovisko dle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších
předpisů.
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 „Upravený návrh územního
plánu Čtyřkoly“ z července 2020. Orgán ochrany ZPF uplatňuje v souladu s § 5 odst. 2 zákona následující
stanovisko k nově vymezené lokalitě Z18 uvedené v tabulce „Vyhodnocení předpokládaných důsledků
navrhovaného řešení na ZPF“: Orgán ochrany ZPF souhlasí s nezemědělským využitím této lokality o výměře
0,1185 ha pro bydlení v RD. Lokalita je umístěna na kvalitní zemědělské půdě zařazené dle BPEJ do II. třídy
ochrany. Lokalita je převzatá z platného územního plánu, navazuje na stávající zástavbu. Umístěním lokality v
„proluce“ mezi stávajícími rodinnými domy a stávající zelení nedojde k narušení organizace ZPF.
Ostatní lokality orgán ochrany ZPF zůstávají beze změny a orgán ochrany ZPF je odsouhlasil v koordinovaném
stanovisku č.j. 135802/2019/KUSK ze dne 22. 11. 2019.
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 některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na
životní prostředí), věznění pozdějších předpisů, č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, č. 224/2015 Sb. o prevenci
závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými směsmi a o změně
zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích (zákon o prevenci závažných havárií), ve znění pozdějších
předpisů, nemá k veřejnému projednám návrhu Čtyřkoly připomínky, neboť nejsou dotčeny naše zájmy.
2. Odbor dopravy
Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor dopravy, jako příslušný silniční správní úřad uplatňující stanovisko k
územně plánovací dokumentaci z hlediska řešení silnic II. a III. třídy podle § 40 odst. 3 písm. f) zákona č. 13/1997
Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů nemá k návrhu územního plánu Čtyřkoly pro
veřejné projednání připomínky, neboť nejsou dotčeny naše zájmy.
3. Odbor kultury a památkové péče
Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor kultury a památkové péče podle zákona č. 20/1987 Sb., o státní
památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, není příslušný k uplatnění stanoviska k veřejnému projednání
návrhu územního plánu Čtyřkoly.
Vyhodnocení: Vzato na vědomí.
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Městský úřad Benešov, odbor životního prostředí, ze dne 4. 11. 2020,
č.j. MUBN/188554/2020/OOPLH, doručeno na OÚ dne 5. 11. 2020.Soubor stanovisek:
Městský úřad Benešov, Odbor životního prostředí jako věcně a místně příslušný orgán státní správy dle
ustanovení § 61 a § 66 zákona 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, se seznámil s Vámi
předloženou dokumentací ve věci:
Návrh územního plánu Čtyřkoly k veřejnému projednání.
Podle jednotlivých zákonů v naší kompetenci uplatňujeme k výše uvedenému návrhu dle ustanovení § 52 odst. 3
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,
následující soubor stanovisek:
 Orgán ochrany zemědělského půdního fondu příslušný podle ustanovení § 14 a § 15 zákona ČNR č.
334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů:
Dle § 17a písm. a) citovaného zákona uplatňuje podle § 5 odst. 2 stanovisko k územně plánovací
dokumentaci Krajský úřad.
Vyhodnocení: Vzato na vědomí. Krajský úřad vydal stanovisko k odnětí ze ZPF.


Orgán státní správy lesů příslušný podle ustanovení § 48 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích
a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů:
1) Návrh územního plánu Čtyřkoly navrhuje zábor pozemků určených k plnění funkcí lesa (PUPFL) zčásti
pro plochy smíšené obytné + rekreační plochy a zčásti pro plochy zcela rekreační pro chatovou zástavbu.
K novým plochám pro rekreaci na lesních pozemcích je oprávněn se vyjádřit dle lesního zákona Krajský
úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství jako místně a věcně příslušný orgán
státní správy lesů. Zdejší orgán státní správy lesů předběžně souhlasí s předloženým návrhem vzhledem
k tomu, že jde o osamocené malé lesní pozemky mezi stávající zástavbou, kde je z hlediska negativních
civilizačních vlivů na les dlouhodobá existence lesa těžko udržitelná.
Vyhodnocení: Krajský úřad odsouhlasil odnětí z PUPFL v rámci společného projednání. Další nové plochy na
lesní pozemky pro rekreaci se nenavrhují.
2) Některé návrhové plochy k zástavbě zasahují do tzv. ochranného pásma lesa, tj. jsou umístěny blíže jak
50 m od hranic lesa. Zde je třeba navrhovat jejich zástavbu tak, aby bylo ochranné pásmo lesa co
nejméně zasaženo. Realizace výstavby v těchto plochách je možná pouze se souhlasem k umístění
stavby v tomto ochranném pásmu. Upozorňujeme na podmínku lesního zákona (znění § 14 odst. 2), kdy
je pro umístění staveb do 50 m od okraje lesa nutný souhlas orgánu státní správy lesů. Souhlas lze udělit
pouze za určitých podmínek (např. stavba umístěna dále, než je absolutní výšková bonita dřevin dle
porostní skladby konkrétní lokality v přiléhající části lesa). Nedoporučujeme, proto umísťování nových
staveb blíže jak 50 m od hranic stávajících lesů (do tzv. ochranného pásma lesa).
U nových ploch pro zástavbu požadujeme ponechat podél lesa volný pruh pro přístup do lesa a manipulaci,
odvoz dřeva atp. o šíři minimálně alespoň 4 m jako přístupovou cestu k lesu.
Vyhodnocení: Nové plochy k zástavbě se v rámci veřejného projednání nenavrhovaly. Na základě pokynu
orgánu obce se práce na pořizování územního plánu pozastavily a umožnilo se vlastníkům pozemků a staveb
postupovat ve smyslu dosud platného územního plánu sídelního útvaru např. využít závazné stanovisko státní
správy lesů pro stavbu 3 rekreačních objektů vydanou dne 24.3.2020.


Orgán ochrany přírody a krajiny příslušný podle ustanovení § 77 odst. 1 písm. q) zákona ČNR č. 114/1992
Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů: OOP trvá na jasném vymezení
Nadregionálního biokoridoru K61. Tento NRBK musí být vymezen tak, aby o jeho průběhu a zejména
funkčnosti, nevznikaly v budoucnosti žádné pochybnosti. V ÚP je také nutno zdůraznit omezení, vyplývající z
umístění prvků ÚSES na dotčených pozemcích, aby již nedocházelo k negativnímu ovlivnění celé soustavy
ÚSES díky nekoncepčním postupům zcela jasně kolidujících nejen s veřejným zájmem, ale i s platnou
legislativou, kdy je dle zákona č. 114/1992 Sb. upřednostněn zájem celospolečenský na zachování stavu
krajiny a přírody před záborem ploch pro zástavbu.
Vyhodnocení: Územní plán má nezpochybnitelně vymezené plochy pro územní systém ekologické stability. Pro
tyto plochy jsou stanoveny podmínky. Orgán MěÚ Benešov není dotčeným orgánem ve věci vymezování
Nadregionálního biokoridoru K61. Krajský úřad a rovněž nadřízený orgán územního plánování neuplatnil
k vymezení v rámci veřejného projednání žádné požadavky. Dokumentace je v souladu s platnou legislativou a
metodikou vydanou pro vymezování ploch ÚSES. Pořizovatel není odpovědný za dříve vydaná stavební povolení.
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Orgán odpadového hospodářství příslušný podle ustanovení § 79 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o
změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů: Bez připomínek.
Vyhodnocení: Vzato na vědomí.


Orgán ochrany ovzduší příslušný podle ustanovení § 27 odst. 1 písm. f) zákona
č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší (zákon o ochraně ovzduší): Stanovisko je kompetentní vydat dle § 11,
odst. 2 písm. a) citovaného zákona Krajský úřad.
Vyhodnocení: Vzato na vědomí.


Vodoprávní úřad příslušný podle ustanovení § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých
zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů: Budou respektovány stávající záplavové zóny. Jinak
bez připomínek.
Vyhodnocení: Vzato na vědomí.


Orgán státní památkové péče příslušný pole ustanovení § 29 odst. 2 písm. c) zákona č. 20/1987 Sb., o státní
památkové péči, ve znění pozdějších předpisů:
Bez připomínek.
Vyhodnocení: Vzato na vědomí
Z hlediska ostatních zákonů v kompetenci Odboru životního prostředí Městského úřadu v Benešově bez
připomínek a požadavků.
Vyhodnocení: Vzato na vědomí
Stanovisko k novému veřejnému projednání:
Městský úřad Benešov, odbor životního prostředí, ze dne 27. 5. 2021,
č.j. MUBN/83468/2021/OOPLH, doručeno na OÚ dne 28. 5. 2021.
Soubor stanovisek:
Městský úřad Benešov, Odbor životního prostředí jako věcně a místně příslušný orgán státní správy dle
ustanovení § 61 a § 66 zákona 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, se seznámil s Vámi
předloženou dokumentací ve věci:
Nové veřejné projednání – řízení o návrhu ÚP Čtyřkoly.
Podle jednotlivých zákonů v naší kompetenci uplatňujeme k výše uvedenému návrhu dle ustanovení § 52 odst. 3
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,
následující soubor stanovisek:
 Orgán ochrany zemědělského půdního fondu příslušný podle ustanovení § 14 a § 15 zákona ČNR č.
334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů:
Dle § 17a písm. a) citovaného zákona uplatňuje podle § 5 odst. 2 stanovisko k územně plánovací
dokumentaci Krajský úřad.
 Orgán státní správy lesů příslušný podle ustanovení § 48 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a
doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů:
Potvrzujeme platnost stanoviska z 4. 11. 2020.
 Orgán ochrany přírody a krajiny příslušný podle ustanovení § 77 odst. 1 písm. q) zákona ČNR č. 114/1992
Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů:
Potvrzujeme platnost stanoviska z 4. 11. 2020.
 Orgán odpadového hospodářství příslušný podle ustanovení § 79 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o
změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů:
Bez připomínek.
 Orgán ochrany ovzduší příslušný podle ustanovení § 27 odst. 1 písm. f) zákona
č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší (zákon o ochraně ovzduší): Stanovisko je kompetentní vydat dle § 11,
odst. 2 písm. a) citovaného zákona Krajský úřad.
 Vodoprávní úřad příslušný podle ustanovení § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých
zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů: Potvrzujeme platnost stanoviska z 4. 11. 2020 pod č.j.
MUBN/188554/2020/OOPLH.
 Orgán státní památkové péče příslušný pole ustanovení § 29 odst. 2 písm. c) zákona
č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů:
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Bez připomínek.
Z hlediska ostatních zákonů v kompetenci
v Benešově bez připomínek a požadavků.
Vyhodnocení: Vzato na vědomí.

Odboru

příloha: II.A - TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚP

životního

prostředí

Městského

úřadu

Ministerstvo průmyslu a obchodu, odbor hornictví a stavebnictví, ze dne 26. 8. 2020,
zn. MPO 549648/2020, doručeno na OÚ dne 1. 9. 2020.
Stanovisko: Z hlediska působnosti Ministerstva průmyslu a obchodu ve věci využívání nerostného bohatství a ve
smyslu stanovení § 15 odst. 2 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve
znění pozdějších předpisů uplatňujeme k výše uvedené územně plánovací dokumentaci podle ustanovení § 52
odst. 3 a § 55b odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve
znění pozdějších předpisů následující stanovisko.
S návrhem výše uvedeného územního plánu souhlasíme.
Odůvodnění: Ve správním území obce se nenacházejí žádné dobývací prostory, ložiska nerostů, prognózní
zdroje vyhrazených nerostů ani chráněná ložisková území. Z uvedeného důvodu není nutno stanovit žádné
podmínky k ochraně a hospodárnému využití nerostného bohatství.
Vyhodnocení: Vzato na vědomí.

Obvodní báňský úřad pro území Hlavního města Prahy a kraje Středočeského, Praha,
ze dne 7. 9. 2020, zn. SBS 32457/2020/OBÚ-02/1, doručeno na OÚ dne 9. 9. 2020.
Vyjádření:
K Vašemu oznámení o veřejném projednání návrhu územního plánu Čtyřkoly ze dne 25.8.2020 č.j.:
ÚP/326.1/n/237/2019, které bylo zaevidované Obvodním báňským úřadem pro území Hlavního města Prahy a
kraje Středočeského (dále jen „OBÚ“) dne 25. 8. 2020 pod č.j. SBS 32457/2020/OBÚ-02/1, Vám OBÚ sděluje, že
tento cit. návrh se týká území, které je situováno mimo hranice stávajících dobývacích prostorů evidovaných u
OBÚ a mimo hranice chráněných ložiskových území, a tudíž není dotčena ochrana výhradních ložisek. OBU
nemá námitky k tomuto cit. návrhu.
Vyhodnocení: Vzato na vědomí.
Stanovisko k opakovanému veřejnému projednání:
Obvodní báňský úřad pro území Hlavního města Prahy a kraje Středočeského, Praha, ze dne 17. 5. 2021, zn.
SBS 17819/2021/OBÚ-02/1, doručeno na OÚ dne 18. 5. 2021.
Vyjádření: K Vašemu oznámení o veřejném projednání návrhu územního plánu Čtyřkoly č.j.: 116/2021/ZO ze dne
28. 4. 2021, zaevidované Obvodním báňským úřadem pro území Hlavního města Prahy a kraje Středočeského
(dále jen „OBÚ“) dne 5. 5. 2021 pod č.j. SBS 17819/2021/OBÚ-02/1, Vám OBÚ sděluje, že uvedený návrh se
týká území, které je situováno mimo hranice stávajících dobývacích prostorů evidovaných u OBÚ a mimo hranice
chráněných ložiskových území, a tudíž není dotčena ochrana výhradních ložisek. OBÚ nemá námitky k tomuto
cit. návrhu.
Vyhodnocení: Vzato na vědomí.

Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Praha – Zbraslav, ze dne 14. 5. 2021,
č.j. KRPS-103474-1/ČJ-2021-0100MN, doručeno na OÚ dne 14. 5. 2021
Stanovisko: Sdělujeme Vám, že z hlediska zájmů Krajského ředitelství policie Středočeského kraje nemáme k
návrhu územního plánu Čtyřkoly připomínek.
Vyhodnocení: Vzato na vědomí.
Ostatní dotčené orgány neuplatnily stanoviska, sousední obce nepodaly připomínky. Rovněž nadřízený orgán,
úřad územního plánování a stavební úřad neuplatnily žádné požadavky na doplnění dokumentace nebo vhodnost
úprav závazné části dokumentace.
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c) VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ ZADÁNÍ
Zadání územního plánu bylo projednáno a zastupitelstvem obce Čtyřkoly schváleno dne 28. 03. 2018. Schválen byl
upravený text Zadání, který akceptuje požadavky z jeho projednání.
Zadání územního plánu je plněno. Respektovány jsou požadavky a záměry nadřazené ÚPD a územně analytické
podklady (ÚAP), vymezeny byly prvky nadregionálního i lokálního systému ekologické stability. Rozvoj obce respektuje
založenou urbanistickou strukturu sídla, kulturní, civilizační a přírodní hodnoty řešeného území. Respektovány jsou
technické podmínky území, respektován je krajinný ráz řešeného území.
Územní plán řeší celé správní území obce Čtyřkoly, tj. katastrální území – Čtyřkoly – o výměře 288,24 ha. Územní
plán je zpracován nad digitální mapou (DKM), získanou z veřejného zdroje (http://services.cuzk.cz/vfk/kp/)
Požadavky na základní koncepci rozvoje území obce, vyjádřené zejména v cílech zlepšování dosavadního stavu,
včetně rozvoje obce a ochrany hodnot jejího území, v požadavcích na změnu charakteru obce, jejího vztahu k sídelní
struktuře a dostupnosti veřejné infrastruktury:
a)

Požadavky na základní koncepci rozvoje území obce
a) 1.

Požadavky na koncepci uspořádání území
1. Z politiky územního rozvoje České republiky: vyhodnocení splnění republikových priorit je provedeno
v kapitole b)1. textové části odůvodnění ÚP Čtyřkoly.
2. Ze Zásad územního rozvoje Středočeského kraje: vyhodnocení splnění priorit územního plánování kraje je
provedeno v kapitole b)2. textové části odůvodnění ÚP Čtyřkoly.
3. Prověřeny jsou jednotlivé jevy ze SWOT analýzy ÚAP ORP Říčany:

Horninové prostředí a geologie: není uveden žádný jev, který by bylo možno ovlivnit řešením
územního plánu nebo naopak

Vodní režim – respektován a chráněn je charakter nezastavěného území, nejsou vymezeny
zastavitelné plochy, které by zasahovaly do sítě vodních toků, respektován je vodní tok Sázava.
Do rozsahu záplavových území nejsou vymezeny nové zastavitelné plochy (vymezená plocha
Z07 vyplňuje plochu ve stávající struktuře zástavby). Vyznačen a respektován je rozsah
záplavového území Q100 a aktivní zóny záplavového území.

Oblast hygieny – nejsou vytvářeny podmínky pro záměry, které by byly zdroji negativních vlivů
na životní prostředí. Do blízkosti liniových zdrojů hluku nejsou vymezován zastavitelné plochy
s možností realizace staveb, pro které jsou stanoveny limitní hodnoty hluku. Plocha Z02 sice leží
v blízkosti železnice, ale v místech, kde jsou realizována protihluková opatření (protihlukové
stěny). V sídle je realizována centrální ČOV, plocha pro novou ČOV je v souladu s koncepcí je
vymezena (Z03).

Ochrana přírody a krajiny: Vymezeny jsou skladebné části územního systému ekologické
stability nadregionálního a lokálního významu, vyznačena jsou s ohledem na přírodní hodnoty
chráněná území, respektovány jsou plochy lesa, do nezastavěného území nejsou navrhovány
záměry, které by negativním způsobem ovlivňovaly ekologickou stabilitu území a krajinný ráz.
Respektována je přírodní hodnota – EVL Dolní Sázava. Je prověřena návaznost systémů ÚSES
v kontaktním území. Není podporován rozvoj individuální rekreace.

ZPF a les – respektovány jsou plochy lesa, minimalizovány jsou zábory PUPFL (zábory jsou
vyznačena na drobných plochách lesa v rozsahu nebo na okraji vymezeného zastavěného
území. Možnost zalesnění je uvedena jako přípustné využití ploch nezastavěného území,
respektovány jsou plochy trvalých travních porostů (většinou vyznačeny jako plochy smíšené
nezastavěného území). Minimalizovány jsou zábory ZPF. Navrženo je doplnění doprovodné
zeleně podél cestní sítě v krajině. Vyznačen je stávající areál fotovoltaické elektrárny, nejsou
vymezeny plochy nové plochy pro FVE. Není podporován plošný nárůst sídla směrem do krajiny.

Veřejná dopravní a technická infrastruktura – územní plán využívá stávající dobré možnosti
dopravního napojení na nadřazenou silniční síť (řešeným územím prochází silnice I. třídy).
Systémy technické infrastruktury jsou v řešeném území většinou realizovány, vytvořeny jsou
podmínky pro možnost jejich doplnění s ohledem na vymezené plochy změn. Realizována je
ČOV, vymezena je plocha pro novou ČOV, respektován je štolový vodovodní přivaděč Želivka,
plynovodní síť STL, průchod VTL plynovodu a VVTL VTL plynovodu nad 40 barů. Pro dopravní
dostupnost širšího území je využívána železniční trať – v řešeném území je funkční železniční
zastávka.
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Sociodemografické podmínky: územní plán využívá demografických ukazatelů pro další rozvoj
sídla s tím, že ten není navrhován v takovém rozsahu, aby sídlo ztratilo svůj charakter. Blízkost
Prahy a větších sídel saturuje potřeby občanského vybavení. V sídle je minimální možnost
pracovního uplatnění, nejsou vymezovány plochy pro záměry, které by byly významnějšími
zdroji pracovních příležitostí.
Bydlení:
Plochy změn pro funkci bydlení nejsou vymezovány v blízkosti zdrojů negativních vlivů na
životní prostředí.
Rekreace: územní plán respektuje stávající turistickou trasu, vytváří podmínky pro rozšíření
systému cyklotras v souladu s Generelem cyklistických tras a cyklostezek na území
Středočeského kraje. V lokalitách, kde je předpoklad zajištění podmínek pro možnost změny
charakteru rekreačních objektů na objekty k trvalému bydlení, je tato transformace za
předpokladu splnění podmínek, přípustná.
Hospodářské podmínky:
o Územní plán respektuje stávající podnikatelské aktivity. Vymezením ploch s rozdílným
způsobem využití (plochy smíšené obytné) a stanovením odpovídajících podmínek jejich
využití je upřednostňována kvalita obytného prostředí a pohoda bydlení.
Problémy k řešení:
o záměr homogenizace silnice I/3 je již realizován,
o trasa NRBK K61 je vymezena v souladu s výstupy pracovního jednání na Krajském úřadě
Středočeského kraje, vytvořeny jsou podmínky pro možnost úpravy jeho trasování tak,
aby průběh by kontinuální,
Vyznačeny a respektovány jsou limity využití území.

Požadavky na urbanistickou koncepci:
1. Územní plán vyznačuje graficky vyjádřitelné hodnoty řešeného území, stanovuje takové zásady a
podmínky pro rozhodování o změnách v území, aby byly přírodní, kulturní i civilizační hodnoty chráněny,
nevytváří podmínky pro takové záměry, které by mohly tyto hodnoty negativně ovlivnit. Uvedené
hodnoty řešeného území jsou blíže specifikovány v textové části odůvodnění
2. Územní plán vyznačuje a respektuje limity využití území.
3. Územní plán vymezil zastavěné území v souladu s platnou legislativou a uvedl datum, ke kterému je
hranice zastavěného území vyznačena.
4. Zachování kvalitních podmínek pro bydlení a rekreaci je akcentováno napříč řešení územního plánu.
5. Minimalizován je rozsah nových zastavitelných ploch vymezených nad rámec platné ÚPD. Plochy pro
možnost rozvoje funkce bydlení jsou soustředěn do zastavěného území, jejich kapacita odpovídá
potřebám vycházejícím z demografického vývoje na dalších 10 let. S ohledem na reálný stav v území, kdy
většina území mezi železnicí a Sázavou je prostavěna, se jeví jako mezní.
6. Minimalizován je rozsah nových zastavitelných ploch vymezených nad rámec platné ÚPD. Stanovená míra
rozvoje je úměrná možnostem a únosnosti řešeného území při zachování současných kvalit prostředí.
7. Územní plán nevytváří podmínky pro takové záměry, které by byly významnými zdroji negativních vlivů na
životní prostředí, nebo by oslabovali ekologickou stabilitu území.
8. Územní plán nevymezuje zastavitelné plochy do krajiny, nebo takové, které by nenavazovaly na zastavěné
území.
9. Územní plán rozdělil řešené území beze zbytku na jednotlivé plochy s rozdílným způsobem využití a
stanovil pro ně odpovídající podmínky využití území. Ty byly upřesněny na pracovním jednání
s představiteli obce.
10. Řešení územního plánu navazuje na řešení platné ÚPD, nemění směry rozvoje, ale upřesňuje v souladu
s platnou legislativou podmínky využití.
11. Územní plán prověřil požadavky uplatněné pro zpracování nového územního plánu. Pokud nebyly
v rozporu se stanovenými koncepcemi, směry rozvoje nebo limity využití území, jsou do ÚP zapracovány.
12. Územní plán prověřil potřebu vymezení dalších zastavitelných ploch. Jeh řešení je vedeno snahou o
minimalizaci rozsahu zastavitelných ploch, které by rozšiřovaly sídlo směrem do krajiny.
13. Územní plán nevytváří podmínky pro masivní rozvoj individuální (rodinné) rekreace. Výjimkou jsou dvě
drobné zastavitelné plochy (pro jednotlivé objekty) v lokalitě na západní okraji řešeného území – jižně od
silnice III/1096. Jejich rozsah je omezen OP elektrizační soustavy a vymezeným koridorem pro NRBK K61.
14. Pro možnost zajištění dopravní obsluhy rekreačních lokalit je vyznačena stávající cestní síť. Možnost jejího
rozšíření nebo doplnění je zajištěna stanovenými podmínkami využití ploch s rozdílným způsobem využití
pro plochy nezastavěného území (přípustné využití).
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15. Plochy pro záměry označené v etapě průzkumů jako B3 a B4 nejsou v návrhu ÚP pro společné jednání
vyznačeny. Plocha B3 byla vyhodnocena jako nežádoucí rozšiřování zástavby do krajiny. Ani plocha B4
není vymezena jako zastavitelná, nicméně obě plochy umožňují jejich využití v souvislosti s činností
jezdeckého areálu. Využity mohou být jako plochy pro volný pohyb koní s nezbytnými zařízeními např.
napáječky, přístřešky před nepřízní počasí, seník apod.
16. Rozsah ploch výroby ležících západně od MÚK Čtyřkoly byl redukován v souladu s uplatněnými
konkrétními požadavky (sdělené obcí), část ploch je vymezena jako plocha stabilizovaná, protože záměr je
již realizován a stavby jsou evidovány v katastru nemovitostí, areál zahradnictví je ve stávajícím rozsahu
vymezen jako plocha zastavitelná s rozdělením plochy dle způsobu využití - plochy při silnici jako plochy
občanského vybavení, pěstební plochy jako plochy zemědělské výroby specifické. Rozsah zbylých
rozvojových ploch pro výrobu dle platné ÚPD ležících jižně od silnice III/1096 byl redukován.
17. Plocha fotovoltaické elektrárny je vyznačena v rozsahu odpovídajícím reálnému stavu v území.
18. Plocha výroby na jižním okraji sídla je stabilizována ve stávajícím rozsahu.
19. Zastavitelné plochy pro funkci bydlení jsou vymezeny pro plochy umožňující realizaci 3 a více rodinných
domů. Ostatní plochy (menší) jsou zahrnuty do stabilizovaných ploch.
20. Územní plán v maximální míře chrání nezastavěné území, nevymezuje nové zastavitelné plochy, které by
nežádoucím způsobem rozšiřovaly sídlo do krajiny.
21. Územní plán rozděluje celé řešené území (beze zbytku) do jednotlivých typů ploch s rozdílným způsobem
využití a pro ně stanovil odpovídajíc podmínky využití v souladu s ust. vyhl. č. 501/2006 Sb. Stanovené
podmínky specifikují pro každý typ hlavní využití (pokud ho lez stanovit), specifikuje přípustné, případně
podmíněně přípustné využití se stanovením podmínky přípustnosti a nepřípustné využití. U většiny ploch
urbanizovaného území jsou stanoveny podmínky prostorového uspořádání a zákl. podmínky ochrany
krajinného rázu.
22. Podmínky prostorového uspořádání jsou stanoveny s ohledem na charakter sídla, lokality a širšího území.
23. Stanovené podmínky prostorového uspořádání s ohledem na typické znaky stávající zástavby a charakteru
sídla uvádějí např. max. výškovou hladinu zástavby, koeficient maximálního zastavění a koeficient zeleně.
24. Územní plán vymezuje plochy stávajících veřejných prostranství včetně rozšířených uličních prostorů,
chrání významné plochy zeleně na veřejných prostranstvích.
25. Stanovené podmínky ploch s rozdílným způsobem využití umožňují realizaci dalších veřejných prostranství
i v jiných plochách, než jsou plochy PV1 a PV2.
26. Územní plán nerozšiřuje významně sídlo do nezastavěného území. V maximální míře se snaží využít
vhodných ploch v zastavěném území nebo na jeho okraji. Důraz je kladen na ochranu zastavěného území
a minimalizaci záborů ZPF mimo zastavěné území.
27. Do rozsahu záplavového území nejsou vymezovány nové zastavitelné plochy.
28. Zastavitelné plochy nejsou dále podrobněji členy, kromě případů, kde jsou již pro veřejná prostranství
vytvořeny podmínky členěním pozemků.
29. Nejsou vytvořeny podmínky pro možnost realizace bytových domů.
30. Pro plochy změn, které jsou lokalizovány tak, že leží např. v blízkosti (liniového) zdroje hluku např. silnice,
železnice, je stanovena konkrétní podmínka pro rozhodování o změnách v území – prokázání
nepřekročení maximální přípustné hladiny hluku.
31. Územní plán vyznačil rekreační objekty realizované na lesních pozemcích a vyznačené v katastru
nemovitostí jako stabilizované plochy pro rodinou rekreaci, a to v rozsahu odpovídajícímu vyznačení v KN.
Pokud jsou vymezeny jednotlivé plochy pro možnost realizace rekreačního objektu, pak je pro takové
plochy stanovena podmínka max. zastavěné plochy tohoto objektu – 80 m2. Zábor PUPFL je vyhodnocen.
32. Rozsah ÚAN I. a II. je vyznačen k grafické příloze odůvodnění územního plánu a podrobněji je specifikován
v textové části odůvodnění.
33. S ohledem na skutečnost, že nebyly předány žádné podklady ve smyslu § 20 vyhl. č. 380/2002 Sb.,
nevymezuje územní plán konkrétní plochy pro civilní ochranu. Problematika je zpracována ve spolupráci
projektanta a obce v textové části odůvodnění.
34. Prověřeny byla další uplatněné požadavky vlastníků:

C1 – ostatní plocha, zahrnuto do zastavěného území a vyznačeno jako plocha stabilizovaná
pro rodinnou rekreaci

C2 – vymezeno jako zastavitelná plocha BI

C3 – vyznačeno jako stabilizovaná plocha BI, při splnění legislativních podmínek, které budou
posouzeny při rozhodování o změnách v území, je zástavba možná
35. Prověřena byla možnost zařazení pozemků do odpovídající plochy s rozdílným způsobem využití
s ohledem na stanovené podmínky:
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C4 – plocha je vyznačena jako stabilizovaná plocha BI, možnost stanovení podmínek pro
stavby a zařízení pro chov domácího a hospodářského zvířectva byla diskutována na
pracovním jednání s představiteli obce (členy zastupitelstva obce dne 17. 10. 2018), kde bylo
dohodnuto, že konkrétní podmínky v územním plánu stanovovány nebudou. Jedná se o
vedlejší stavby, jejichž možnost realizace bude prověřována při rozhodování o změnách
v území, a to ve vztahu ke stanovenému nepřípustnému využití (stavby a činnosti, jejichž
negativní důsledky na životní prostředí nepřekračují nad přípustnou mez limity uvedené
v příslušných předpisech. Pokud se jedná o vlastní chov, posouzení jeho způsobu provádění
nepřísluší orgánům územního plánování ani stavebnímu úřadu.
C5 – plocha je vyznačena jako stabilizovaná plocha SP – plochy smíšené obytné
B3, B4 – nejsou vymezeny jako plochy zastavitelné, ve vymezené ploše jezdeckého areálu
vyznačené jako plochy VZ1 je uvedeno jako přípustné využití – stavby a zařízení pro
krátkodobé ubytování klientů a zaměstnanců areálu
C6 – plocha je vyznačena jako stabilizovaná plocha BI – bydlení v rodinných domech C7 plocha je vyznačena jako stabilizovaná plocha BI – bydlení v rodinných domech

Požadavky na koncepci veřejné infrastruktury
a)3.1. Požadavky na veřejnou dopravní infrastrukturu
1. Vyhodnocení souladu ÚP s PÚR ČR je zpracováno v kapitole b.1. textové části odůvodnění ÚP
2. Vyhodnocení souladu se ZÚR Středočeského kraje je zpracováno v kapitole b)2. textové části odůvodnění.
Koridory uvedených záměrů nejsou v ÚP vymezeny, protože oba záměry (homogenizace silnice I/3 i MÚK
Čtyřkoly jsou již realizovány. Není vymezen ani koridor podél stávající trasy silnice dle požadavku zadání
s ohledem na požadavek objednatele, protože oprávněný investor nedoložil odůvodnění požadavku
s ohledem na platnou legislativu (dopis ze dne 19.06.2018). Silniční ochranné pásmo je respektováno.
3. Trasa Posázavské cyklostezky je v ÚP respektována, ale je vyznačena jako cyklotrasa. S9řkové poměry
stávajících veřejných prostranství, kudy je vedena, neumožňují vedení samostatné cyklostezky,
(nevyhovují ani pro zajištění odpovídající místní dopravní obsluhy).
4. Další požadavky na řešení územního plánu:
 Respektována je stávající silniční síť.
 Respektován je stávající systém místních komunikací (v souladu s podkladem poskytnutým obcí Pasport komunikací).
 Komunikace a cesty jsou vyznačeny dle aktuálních údajů KN, zohledněn je reálný stav v území.
 Respektována je stávající cestní síť ve nezastavěném území, podmínky využití ploch s rozdílným
způsobem využití umožňují realizaci nových nebo obnovu původních cest (bez nutnosti změny
ÚP)
 Územní plán nevymezuje koridory pro nové komunikace nebo cesty, pokud jsou vymezovány
plochy v zastavěném území, pak s jedná o plochy veřejných prostranství, ve kterých bude
realizována pozemní komunikace. Plochy veřejných prostranství jsou vymezeny v šířkových
parametrech v souladu s platnou legislativou.
 Pro plochy změny, které leží v blízkosti zejména liniových zdrojů hluku, je stanovena podmínka při
rozhodování o změnách v území prokázání nepřekročení limitních hodnot hluku.
 Územní plán nevymezuje plošně rozsáhlé zastavitelné plochy, které by vyžadovaly další prověření
územní studií.
 Územní plán nevymezuje nové komunikace, které by bylo nutno vyznačit jako veřejně prospěšné.
Vyznačena je zastavitelná plocha Z13, která reaguje na stávající stav v území (stávající cesta na
drážních pozemcích). V tomto případě je spíž na dohodě subjektů, zda bude možno tento stav
legalizovat nebo bude jen strpěn. Nedomníváme se, že je nutno dospět až do procesu
vyvlastnění.
 V koordinačním výkrese jsou uvedena čísla silnic a je vyznačeno silniční ochranné pásmo.
 Koridor pro účelovou komunikace není v ÚP vymezen. Vyznačeny jsou dle KN stávající účelové
komunikace. Jejich propojení vyznačeno není, je ale možno ho realizovat, resp. legalizovat
stávající stav s ohledem na stanovené podmínky využití ploch s rozdílným způsobem využití. Pro
řešení ÚP nejsou k dispozici natolik podrobné a přesné údaje, aby bylo možno přesně trasu
vyznačit.
 Koridor pro účelovou komunikace není v ÚP vymezen. Vyznačena je dle KN stávající účelová
komunikace. Je ale možno legalizovat stávající stav nebo realizovat úpravy trasy s ohledem na
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stanovené podmínky využití ploch s rozdílným způsobem využití. Pro řešení ÚP nejsou k dispozici
natolik podrobné a přesné údaje, aby bylo možno přesně trasu vyznačit.
 Vymezena je zastavitelná plocha Z13 pro možnost legalizace stávajícího stavu – vedení účelové
komunikace po drážních pozemcích.
a)3.2. Požadavky na veřejnou technickou infrastrukturu
1. Vyhodnocení souladu ÚP s PÚR ČR je zpracováno v kapitole b.1. textové části odůvodnění ÚP.
2. Respektovány jsou stávající systémy technické infrastruktury. Vyznačeny jsou v souladu s předanými daty
ÚAP ORP Benešov).
3. Územní plán vyznačuje jen dílčí doplnění systémů technické infrastruktury s ohledem na vyznačené
zastavitelné plochy, protože ty se nacházejí v zastavěném území, kde je převážně technická infrastruktura
realizována. Pokud jsou vyznačeny záměry na doplnění TI, pak je tak učiněno v součinnosti s obcí, která
má jasnou představu a zajištění technické infrastruktury v řešeném území.
4. Kapacitní bilance pro jednotlivé systémy jsou uvedeny v textové části odůvodnění.
5. Respektován je stávající systém nakládání s odpady (v souladu s Obecně závaznou vyhláškou č. 2/2018 o
stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů a nakládání se stavebním odpadem vznikajícím na území obce Čtyřkoly).
6. S ohledem na skutečnost, že nebyly předány žádné podklady ve smyslu § 20 vyhl. č. 380/2002 Sb.,
nevymezuje územní plán konkrétní plochy pro civilní ochranu. Problematika je zpracována ve spolupráci
projektanta a obce v textové části odůvodnění.
7. Další požadavky na řešení územního plánu:
 S ohledem na hospodaření se srážkovými vodami je stanovena obecná podmínka.
 Vymezena je zastavitelná plocha Z03 pro novou ČOV.
a)3.3. Požadavky na veřejné občanské vybavení
1. Další požadavky na řešení územního plánu:
 Respektováno je stávající občanské vybavení v řešeném území.
 Územní plán nevymezuje nové konkrétní plochy pro občanské vybavení. Výjimkou je areál
zahradnického centra, které je již realizováno, ale v KN nejsou nevidovány žádné zastavěné
plochy a nádvoří. Stanovené podmínky využití zejména ploch smíšených obytných umožňují
realizaci staveb a zařízení občanského vybavení, v menším měřítku je možno takové stavby a
zařízení umístit i v plochách bydlení.
a)3.4. Požadavky na veřejná prostranství
1. Další požadavky na řešení územního plánu:
 Územní plán vymezuje zastavitelné plochy zejména v rozsahu zastavěného území tak, že přiléhají
ke stávajícím veřejným prostranstvím. Pokud jsou vymezeny plochy, ve kterých bude nutno řešit
nová veřejná prostranství, pak jsou vymezeny bez vnitřního členění ploch s tím, že stanovené
podmínky využití plochy s rozdílným způsobem využití realizaci veřejného prostranství umožňují.
Pokud jsou vyznačeny konkrétní plochy veřejného prostranství, pak je to v případě, že plocha již
parcelně rozčleněna.
a) 4.

Požadavky na koncepci uspořádání krajiny, zejména na prověření plošného a prostorového uspořádání
nezastavěného území a na prověření možných změn, včetně prověření, ve kterých plochách je vhodné vyloučit
umísťování staveb, zařízení a jiných opatření pro účely uvedené v § 18 odst. 5 stavebního zákona
1. Splnění požadavků vyplývajících z PÚR ČR je popsáno výše v textové části odůvodnění ÚP.
2. Další požadavky na řešení územního plánu:
 Vymezeny jsou skladebné části územního systému ekologické stability, stanoveny jsou podmínky
pro systém ÚSES, jejich vymezení bylo koordinováno s vymezením ÚSES v navazujících správních
územích.
 Vymezení skladebných částí ÚSES je, pokud možno, vedeno po parcelních hranicích.
 Respektovány jsou přírodní hodnoty území.
 Možnost zalesnění je uvedena jako podmíněně přípustné využití ploch s rozdílným způsobem
využití pro nezastavěné území.
 Stanovena je podmínka pro možnost (ne)řešení oplocení v nezastavěném území s ohledem na
jeho průchodnost (obecná podmínka, upřesněno v podmínkách využití ploch nezastavěného
území).
 Stanoveny jsou základní podmínky ochrany krajinného rázu (v podmínkách využití ploch
s rozdílným způsobem využití).
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 Respektovány jsou plochy zeleně rostoucí mimo les i mimo skladebné části ÚSES.
 Územní plán vyznačil linie zeleně zejména podél účelových komunikací a cest (stávající i
navržené).
 Územní plán nevymezuje rozsáhlé zastavitelné plochy do rozsahu ochranného pásma lesa.
Severní okraj zastavitelné plochy Z09 leží v kontaktu s PUPFL, podmínky pro možnost realizace
využití a umístění zástavby budou upřesněny při rozhodování o změnách v území. Stejně tak
budou upřesněny podmínky pro zastavitelné plochy Z16 a Z17, které by umožnily umístění
rekreačního objektu na lesním pozemku, resp. by objekt byl obklopen lesními pozemky.
 S ohledem na zajištění ochrany přístupu k vodním tokům je stanovena obecná podmínka. Zásady
respektování vodních toků včetně jejich manipulačního pásma je uvedena v textové části ÚP
(kapitola d.2.1 Vodní hospodářství).
b) Požadavky na vymezení ploch a koridorů územních rezerv a na stanovení využití, které bude nutno prověřit
1.
c)

Územní plán nevymezuje plochy územních rezerv.

Požadavky na prověření vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření a asanací, pro které
bude možné uplatnit vyvlastnění nebo předkupní právo.
1. Vyhodnocení souladu ÚP s PÚR ČR je zpracováno v kapitole b.1. textové části odůvodnění ÚP.
Koridory pro veřejně prospěšné stavby dopravní infrastruktury (D013 a D015) nejsou vymezeny, záměry
jsou již realizovány.
Vymezen je koridor veřejně prospěšného opatření – NRBK K61 Štěchovice – Chraňbožský les.
2. Další požadavky na řešení územního plánu.
 Územní plán nevymezuje plochy ani koridory VPS dopravní nebo technické infrastruktury. Plocha
pro novou ČOV leží na pozemku ve vlastnictví Obce Čtyřkoly.
 V souladu se ZÚR Sk, kde je vyznačen jako plocha pro VPS, je NRBK K61 vyznačen jako VPO –
včetně vložených lokálních biocenter. Ostatní skladebné části (lokálního) ÚSES jsou vyznačeny
jako funkční, a proto nejsou vyznačena jako VPO.
 Územní plán nevyznačuje plochy asanací.
 Nebyl uplatněn požadavek na vymezení ploch pro stavby a opatření k zajištění obrany a
bezpečnosti státu.

d) 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
1. Územní plán nevymezil plochy s podmínkou vydání regulačního plánu. Nevymezil plochy s podmínkou
zpracování územní studie a vložení dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti. Vymezena
není ani plocha s podmínkou uzavření dohody o parcelaci.
e) Případný požadavek na zpracování variant řešení
1. Návrh územního plánu pro společné jednání byl zpracován jako invariantní.
f)

Požadavky na uspořádání obsahu návrhu územního plánu a na uspořádání obsahu jeho odůvodnění včetně měřítek
a počtu vyhotovení
1. Textová část návrhu územního plánu je zpracována v souladu se Stavebním zákonem a jeho prováděcími
vyhláškami. Textová část – VÝROK – respektuje osnovu dle přílohy č. 7 vyhl. 500/2006 Sb., textová část –
ODŮVODNĚNÍ – respektuje osnovu dle přílohy č. 7 vyhl. 500/2006 Sb. Grafická část územního plánu je
zpracována v požadovaném rozsahu. Jako samostatný výkres je zpracována koncepce – veřejné
infrastruktury.
2. Vyhodnocení záborů ZPF je zpracováno v souladu s Metodikou zpracovanou MMR a MŽP v podrobnosti
odpovídající §§ 3 a 4 vyhl. č. 13/1994.
3. ÚP je zpracován v souladu s metodikou MINIS. Návrh pro společné jednání je zpracován ve 2 paré.

g)

Požadavky na vyhodnocení předpokládaných vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území
1. Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území není zpracováno, nebylo zadáním požadováno.

Zpracoval: Atelier „AURUM“ s.r.o.
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d) VÝČET ZÁLEŽITOSTÍ NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU, KTERÉ NEJSOU ŘEŠENY
V ZÁSADÁCH ÚZEMNÍHO ROZVOJE (§ 43 ODST. 1 STAVEBNÍHO ZÁKONA),
S ODŮVODNĚNÍM POTŘEBY JEJICH VYMEZENÍ
Územní plán Čtyřkoly nevymezuje žádné plochy nadmístního významu, které nejsou řešeny v ZÚR Sk.
Zpracoval: Atelier „AURUM“ s.r.o.

e) KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ

e.1. Předpoklady a podmínky rozvoje území
Obec Čtyřkoly se nachází ve Středočeském kraji, v okrese Benešov, severně od Benešova, severovýchodně od
Čerčan, jižně od Mnichovic a Říčan, východně od Pyšel. Po jihovýchodní hranici řešeného území protéká řeka Sázava. Přes
západní část řešeného území prochází trasa silnice I/3. Řešené území leží západně od trasy dálnice D1.
Urbanistický vývoj:








Sídlo Čtyřkoly leží na pravém břehu Sázavy, ve svahu pod Javorníkem. Údolí Sázavy je na levém břehu
tvořeno několika kopci – Homole (398 m n. m.), Nosákov (404,8 m n.m.), Hradiště (389 m n.m.). Severní
polovinou řešeného území protéká Zaječický potok a jako pravostranný přítok se vlévá do Sázavy. Na jižní
hranici řešeného území protéká a do Sázavy se vlévá Čtyřkolská strouha.
Obec Čtyřkoly dlouho nebyla samostatnou obcí, patřila ke Lštění, jež náleželo ke knížecímu hradu. Prvotní
zástavba byla pravděpodobně tvořena objektem mlýna.
Teprve v roce 1742 je uváděna vesnice Vierrad, kdy se kolem mlýna tvoří první osada. Úředně se název
Čtyřkoly užívá od roku 1854.
Významným počinem pro další vývoj sídla byla realizace železniční tratě Praha – České Budějovice. Úsek
Vršovice – Čerčany byl otevřen v r. 1871. Zastávka Čtyřkoly vznikla v roce 1994.
V období první republiky vznikaly v okolí obce chatové osady, které sloužily především obyvatelům Prahy.
Mapy stabilního katastru z r. 1840 dokládají sídelní vývoj:

Obrázek použit z internetové aplikace „Archivní mapy“ (archivnimapy.cuzk.cz).
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Pozdější podobu z roku 1952 dokládá topografická mapa:

Obrázek použity z internetové aplikace „Archivní mapy“ (archivnimapy.cuzk.cz).



a letecký snímek z r. 1953

Obrázek použit z internetové aplikace stránky: kontaminace.cenia.cz.




Významným faktorem pro poměrně dynamický rozvoj sídla byla rovněž realizace silnice I/3.
V současnosti se rozvíjí především rodinná zástavba, a to jak na nových plochách, tak postupnou
přestavbou lokalit původní zástavby rekreačních chat. Lze konstatovat, že prostor mezi železniční tratí a
řekou Sázavou je až na několik drobnějších ploch prostavěn.

Z historie uvedené na webových stránkách obce:
„Obec Čtyřkoly (tj. dnešní úřední název, lidově se říká Čtyrkoly nebo Štyrkoly) nebyla dlouho samostatnou obcí nebo
ve feudálním řádu samostatnou poddanskou jednotkou. Patřila ke Lštění, které patřilo ke knížecímu hradu nad Lštěním,
a proto se dlouho obec jmenuje Lštění jako městečko. O hradišti Lštění mluví již kronikář Kosmas, když vypravuje jak
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na přepevný hrad jménem Lescen dal odvézti Spytihněv II. manželku svého bratra Vratislava II. a věznil ji tam. Bylo-li něco
na místě dnešních Čtyřkol, mohl to být jen mlýn, který patřil ke Lštění. Zpráv však o tom není. První zprávu o Čtyřkolech
najdeme až v deskách zemských z roku 1549, kdy se mluví o dvou mlýnech, z nichž se popisuje jako „sstirkolský“. To ještě
stále patřily tyto mlýny ke lštěnskému hradišti. Brzo nato r. 1554 se uvádí čtyrkolský mlýn v deskách zemských jako
příslušenství k Mnichovicům.
V 15. století patřila polovina Lštění ke Zlenicům, polovina k hradu Dubá, ke konci 15. století ke Komornímu hrádku. Brzo
po třicetileté válce dochází k soupisu poddanské půdy (tzv. Berní rulla) a tu se mluví zase o „mlejnu cžtyrkolském" na řece
Sázavě o třech kolách (tedy nikoliv o čtyřech) a o čtvrté stupě (vlastně stupníku na tříslo), při němž je taky volejna (pozn.
k přepisu - volejny byly, stejně jako mlýny, v Čechách velmi rozšířeny, protože olej měl všestranné užití - svítilo se jím, mazalo
i léčilo). V Berní rulle však není řeči o nějakých poddaných. Ve Čtyřkolech byl tedy mlýn nebo mlýny v panské nebo
svobodnické režii. Rozhodně však kolem mlýna nebyly ještě chalupy jiných usedlých, leda těch, kteří patřili k mlýnu. Teprve
roku 1742 se mluví o „Dorf (vesnice) Vierradl“. To se v té době asi již tvořila kolem mlýna osada. Topograf Sommer ve svém
místopisu Čech píše dokonce: "Vierad", tedy tak, jako by se místo, kde dnes je obec Čtyřkoly, kdysi původně jmenovala
Věrady, což by ukazovalo na starobylé české jméno. Rakouská nomenklatura se však zřejmě domnívala, že jméno Vierrad je
překladem českého Čtyřkoly a po dobu rakouské monarchie při tom zůstalo a přešlo dokonce do speciálních map rakouskouherského generálního štábu. Úředně se názvu Vierrad–Čtyřkoly užívá od roku 1854. (kráceno dle původního textu)
Ve druhé polovině 19. století začaly práce na trati Praha-České Budějovice. Úsek Praha Vršovice–Čerčany byl otevřen
14.12.1871. V roce 1994 vznikla na trati zastávka Čtyřkoly.
Sbor dobrovolných hasičů působí v obci již od roku 1909. Zakládací listinu podepsal zdejší továrník Suchý. Ten zde v roce
1904 postavil na místě bývalého mlýna továrnu na naftové motory s turbinou na elektrický proud, kterým zásoboval i obec.
Nyní je továrna ve vlastnictví německé firmy Erwin Junker a nadále se zabývá strojírenskou výrobou.
V obci byl postaven po I. světové válce pomník padlým doplněný později o padlé v II. světové válce. Pomník byl kompletně
obnoven v roce 1999.
V období první republiky vznikaly v převážně zemědělské krajině v okolí obce chatové osady, které zde stavěli obyvatelé
Prahy. V té době zde byl postaven také bývalý penzion Javorník, dnes penzion a restaurace Harmony resort Javorník.
Do roku 1949, kdy byl postaven most, spojoval obce Čtyřkoly a Lštění přívoz. Most byl poskytnutý po válce ze zdrojů UNNRA
a jde o originální britský skládací most Bailey Bridge. Slouží až do dnešních dnů bez jakýchkoliv zásahů do jeho konstrukce,
s výjimkou betonového sloupu, kterým je podepřen.
V padesátých letech byla obec Čtyřkoly sloučena s obcí Lštění, k osamostatnění došlo v roce 1990. V roce 1961 si občané
Čtyřkol vystavěli svépomocí budovu obecního úřadu s hasičskou zbrojnicí.
V 60. a 70. letech probíhala v katastru obce výstavba vodovodního přivaděče Želivka.“
„Po roce 1989 proběhla plynofikace obce, výstavba kanalizace a ČOV a rozšíření vodovodu. V obci panuje čilý stavební ruch.
V posledních letech zde bylo zkolaudováno mnoho nových domů a další se stále staví. Nové obyvatele do obce láká zejména
blízkost Prahy s dobrým spojením po železnici a nedaleké dálnici D1 a krásná poloha v údolí řeky Sázavy.“
O obci Čtyřkoly najdeme zmínku v knize Ferdinanda Peroutky Deníky, dopisy, vzpomínky. (viz webové stránky
obce).
V řešeném území se nachází kulturní památka:


Zřícenina hradu, katalogové číslo: 1000130348, památková ochrana: KP, číslo ÚSKP: 19576/2-254

(obr. z internetových stránek: www.pamatkovykatalog.cz)

V památkovém katalogu Národního památkového ústavu se uvádí:
„anotace
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Zaniklý na výrazné ostrožně naproti hradu Zlenice. Dvoudílný, s terénními stopami zástavby, v čele příkop a val. Na
opevněné ploše patrné půdorysy dvou zděných objektů. Zřejmě z 13. či 14. století.
popis památkové hodnoty
Hrad stojí na poměrně výrazné ostrožně, na SV s příkopem a valem. Na opevněné ploše patrné půdorysy dvou
zděných objektů. Zřejmě ze 13. či 14. stol.
popis
Hrad neznámého jména se nachází v těsném Z sousedství hradu Zlenice, od něhož je oddělen korytem
Mnichovického potoka. Poměrně výrazná ostrožna, na níž stojí hrad, je na SV přetnuta příkopem a valem. Na
opevněné ploše patrné půdorysy dvou zděných objektů. Předmětem ochrany je: areál hradu s pozemky st.p.386,
st.p.660, p.p.253/6 (část) a p.p.729/1 (část), st.p.660 (bez stavby) a st.p.386 (bez stavby).“

Dále se v řešeném území nacházejí objekty lokální historické hodnoty např.:



Křížek u silnice III/1096:
Obr. použit z internetové aplikace Mapy.cz – panorama



Křížek a zvonička v Javorníku:
Obr. použit z internetové aplikace Mapy.cz – panorama



Pomník Obětem 1. a 2. světové války:
Obr. použit z internetových stránek: https://www.vets.cz/vpm/mista/obec/1858-ctyrkoly/

V centrální evidenci válečných hrobů je evidován: CZE-2101-01676.
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Území s archelogickými nálezy (ÚAN):
V severovýchodní části k.ú. Čtyřkoly se nacházejí dvě území s archeologickými nálezy:

obr. použit z internetové stránky:
http://isad.npu.cz/tms/arch_public/index.php?client_type=map_resize&Project=TMS_ARCH_PUBLIC&client_lang=cz_win&strange_opener=0

o
o

ÚAN I hrad u Čtyřkol (poř. č. SAS 13-31-22/1), významná archeologická lokalita – vyznačeno červenou barvou
ÚAN II – vyznačeno modrou barvou

V zastavěném území se nacházejí dvě území s archeologickými nálezy:

obr. použit z internetové stránky:
http://isad.npu.cz/tms/arch_public/index.php?client_type=map_resize&Project=TMS_ARCH_PUBLIC&client_lang=cz_win&strange_opener=0

o
o

ÚAN I (poř. č. SAS 13-33-01/5) – vyznačeno červenou barvou
ÚAN II (poř. č. SAS 13-33-01/8) – vyznačeno modrou barvou

Zbytek katastrálního území se nachází v ÚAN III. (UAN III. - území, na němž nebyl dosud rozpoznán a pozitivně prokázán
výskyt archeologických nálezů a ani tomu nenasvědčují žádné indicie, ale jelikož předmětné území mohlo být osídleno či
jinak využito člověkem, existuje 50 % pravděpodobnost výskytu archeologických nálezů).
Celé území (řešené území) je nutno chápat jako území s archeologickými nálezy ve smyslu § 22, odst. 2, zákona č. 20/1987
Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů („památkový zákon“). Pro území s archeologickými nálezy stanoví
památkový zákon v § 22, odst. 2 povinnost stavebníka ohlásit stavební činnost již ve fázi záměru Archeologickému ústavu
AV ČR, a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci k provádění výzkumu na dotčeném území provést archeologický výzkum.
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e.2 ODŮVODNĚNÍ VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ (kapitola a) výrokové části ÚP)
Územní plán vymezuje zastavěné území k datu 03. 03. 2022. Na správním území obce Čtyřkoly je vymezeno více
zastavěných území, v řešeném území se nachází několik kromě vlastního sídla i několik areálů. V grafických přílohách
územního plánu a jeho odůvodnění, ve kterých je jev zastavěného území vyznačen, jsou zastavěná území vyznačena hranicí
zastavěného území. Ve výkrese základního členění území jsou navíc vyjádřena i plochou. Hranici jednoho zastavěného
území tvoří čára, která je vedena po katastrálních hranicích parcel, výjimečně ji tvoří spojnice lomových bodů stávajících
hranic parcel či bodů na těchto hranicích např. při přechodu hranice zastavěného území přes komunikace. Zastavěné území
je vymezeno v souladu s § 58 SZ odst. (1) a (2) a § 2 odst. (1) bod c) SZ. Podkladem pro jeho vymezení byly v době vymezení
aktuální údaje katastru nemovitostí, hodnocení aktuálního stavu v území.
Zastavěné území je graficky vymezeno a vyznačeno ve Výkrese základního členění území - I.B1 a v Hlavním výkrese
- I.B2, v grafické části odůvodnění pak v Koordinačním výkrese - II.B1 a ve Výkrese předpokládaných záborů půdního fondu II.B3.
Do zastavěného území jsou zahrnuty zastavěné stavební pozemky, tj. plochy na kterých je evidována v KN zástavba
(jako zastavěné plochy a nádvoří) a plochy, které svým způsobem užívání souvisí s přilehlými zastavěnými plochami a areály,
případně komunikace, ze kterých jsou vjezdy na ostatní pozemky zastavěného území.
Při vymezování zastavěného území bylo jako pomocný metodický zdroj aplikováno Metodické sdělení MMR ve věci
výkladu definice pojmu "zastavěný stavební pozemek" ze září 2016.

Zástavba na západním okraji řešeného území (návaznost na zastavěné území sousedních Čerčan), část plochy regulační
stanice plynu.

Zástavba na jihohozápadním okraji sídla, zástavba nad řekou, u železnice, komunikační zařízení (vysílač).

Hranice zástavěného území na jihu sídla podél řeky vedená po parcelních hranicích.
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Hranice zástavěného území na jihovýchodě sídla podél řeky vedená po parcelních hranicích.

Hranice zástavěného území na východě sídla podél řeky a na severovýchodním okraji sídla jižně od železnice vedená po
parcelních hranicích.

Hranice zástavěného území na severním okraji, jezdecký areál Čtyřkolák, chatová v lokalitě Údolí Pstruhů vedená po
parcelních hranicích.
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Hranice zástavěného území na severozápadní části řešeného území, fotovoltaická elektrárna, zástavba „za silnicí I/3“,
skupina chat na lesních pozemcích.

Obr. použit z internetové aplikace Mapy.cz – panorama

Hranice zástavěného území na severozápadní části řešeného území – areál s nově realizovanou zástavbou (viz obr.). Areál
Zahradnického centra není zahrnut do zastavěného území, v evidenci KN nejsou evidovány žádné zastavěné plochy a
nádvoří.

Hranice zástavěného území na severovýchodní části řešeného území – severní okraj sídla s převažující rekreační zástavbou,
vodojem. Objekty individuální rekreace v lokalitě nad železnicí, kolem nichž jsou pozemky zahrad, jsou zahrnuty do jedné
větší plochy zastavěného území, objekty individuální rekreace obklopené lesními pozemky jsou vymezeny samostatně.
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e.3 ODŮVODNĚNÍ ČLENĚNÍ ÚZEMÍ
Územní plán člení řešené území do jednotlivých ploch, které jsou vymezeny podle dvou základních hledisek takto:
 podle stávajícího nebo požadovaného způsobu využití je území beze zbytku členěno na plochy s rozdílným
způsobem využití (plochy RZV). Plochy RZV jsou dále děleny ve třech úrovních (s využitím vyhlášky č. 501/2006
Sb., části druhé a metodiky MINIS):
 základní dělení ploch RZV na základní druhy ploch RZV,
 podrobnější členění druhů ploch na jednotlivé typy ploch RZV (vymezeny graficky)
 v případech, kdy to je účelné dále na podtypy ploch RZV (vymezeny graficky),
 podle časového horizontu jsou vymezovány plochy (resp. plochy RZV) ve dvou úrovních:
 stabilizované plochy – typ, resp. podtyp plochy RZV se návrhem řešení územního plánu nemění,
 plochy změn – typ, resp. podtyp plochy RZV se návrhem řešení mění a je vyjádřeno pouze využití cílové
(plocha změny v zastavitelné ploše, v ploše přestavby nebo v ploše změny v krajině).

e.3.1 PLOCHY S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ
Plochy s rozdílným způsobem využití jsou vymezeny v souladu s § 3 odst. 2 písm. a) vyhlášky č. 501/2006 Sb., za
účelem stanovení územních podmínek, zejména pro vzájemně se doplňující, podmiňující nebo nekolidující činnosti, pro
stanovení ochrany veřejných zájmů v těchto plochách a pro následné členění ploch na pozemky. S ohledem na stav v území,
zejména pak na údaje v katastru nemovitostí, resp. stávajícímu členění ploch na pozemky, jsou v územním plánu Čtyřkoly
vymezeny i plochy o rozloze menší než 2000 m2, což je dle § 3 odst. 1 vyhl. č. 501/2006 Sb. zpravidla mezní hodnota pro
vymezování ploch v územním plánu s přihlédnutím k účelu a podrobnosti popisu a zobrazování v územním plánu. Tímto
způsobem jsou vyznačeny např. objekty individuální rekreace (chaty) realizované na lesních pozemcích nebo obklopené
lesními pozemky.
Plochy RZV uvedené v § 4 - § 19 vyhlášky č. 501/2006 Sb. a uplatněné v členění území správního obce Čtyřkoly jsou
v souladu s § 3 odst. 4 této vyhlášky s ohledem na specifické podmínky a charakter území, zejména z důvodů omezení
střetů vzájemně neslučitelných činností a požadavků na uspořádání stanovené územním plánem a využívání území, členěny
podrobněji.
Jednotlivé typy, resp. podtypy ploch RZV jsou v grafických přílohách identifikovány kódem a jednotným barevným
vyjádřením.
Jako urbanizované funkce, resp. funkce urbanizovaného území, jsou chápány funkce s potenciálem vzniku zástavby
(např. bydlení, občanské vybavení, technická infrastruktura, výroba apod.) a plochy veřejných prostranství. Tedy všechny
funkční typy vymezované v zastavěném území a v zastavitelných plochách.
Plochy, které nejsou prioritně určené pro zástavbu (ale vybrané stavby připouštějí) jsou vymezeny jako
neurbanizované, resp. funkce nezastavěného území.
Jako funkce urbanizovaného území i jako funkce nezastavěného území jsou vymezovány plochy dopravní
infrastruktury a vodní plochy a toky, které se uplatňují v rozsahu celého řešeného území.
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e.4 ODŮVODNĚNÍ ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT
(kapitola b) výrokové části ÚP)
k čl. (2)
a) Vytváření předpokladů pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj je jedním ze základních cílů územního plánování (§ 18
odst. 1 SZ). Předpoklady pro udržitelný rozvoj spočívají ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí,
pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území a který uspokojuje potřeby současné generace,
aniž by ohrožoval podmínky života generací budoucích. Návrh územního plánu tak činí nástroji územního plánu mj.
vymezením ploch s rozdílným způsobem využití a stanovením podmínek pro jejich využití, a vymezením ploch změn
v rozvojových plochách, kterými jasně definuje směry budoucího rozvoje v řešeném území.
Stavební rozvoj sídla bude realizován především v souladu se stanovenými podmínkami využití vymezených ploch pro
funkce urbanizovaného území (např. bydlení, plochy smíšené obytné, rekreace či výroba) a ploch pro veřejnou
infrastrukturu (dopravní infrastrukturu, občanské vybavení a veřejná prostranství včetně ploch pro veřejnou zeleň).
Vytváření podmínek pro trvale udržitelný rozvoj je jedním z cílů územního plánování (§ 18 odst. (1) SZ). Návrh
územního plánu tak činí nástroji územního plánu mj. vymezením ploch s rozdílným způsobem využití a stanovením
podmínek pro jejich využití, vymezením ploch změn, kterými jasně definuje směry budoucího rozvoje v řešeném
území.
S ohledem na aktuální stav předpokladů udržitelného rozvoje v širším území v úrovni Metropolitní rozvojové oblasti
Praha, s ohledem na historický vývoj všech podmínek, potenciál a hodnoty Posázaví, na kapacity území a jeho stávající
zatížení, a zejména na význam obce Čtyřkoly v širší sídelní struktuře budou před hospodářským pilířem mírně
akcentovány pilíře sociální a environmentální.
b)

c)
d)

e)

Pro možnost dalšího rozvoje jsou územním plánem vytvořeny podmínky odpovídajícími nástroji:
 vymezeny jsou zastavitelné plochy a plochy změn v krajině. Ty jsou v některých případech s ohledem na
potřebu vyjádření konkrétního řešení dále rozděleny na jednotlivé plochy změn;
 celé řešené území je bezezbytku rozděleno do jednotlivých typů ploch s rozdílným způsobem využití, pro
které jsou stanoveny odpovídající podmínky využití.
Územní plán respektuje charakter jednotlivých částí řešeného území, akcentuje jejich stávající hlavní funkce a
stanovenými koncepčním zásadami a podmínkami ploch s rozdílným způsobem využití se snaží chránit jejich hodnoty a
pokud možno je ochránit před nežádoucími záměry, které by mohly negativním způsobem tyto hodnoty ovlivnit.
Území Čtyřkol si zachová svůj stávající charakter. Čtyřkoly jsou a nadále budou sídlem s převahou bydlení v rodinných
domech a s významnou, historicky zastoupenou, funkcí individuální rekreace. Obě tyto funkce se často prostorově
prolínají. Plošně bude rozvíjena bude ale především funkce bydlení. S ohledem na přírodní hodnoty území respektuje
územní plán rekreační potenciál území. Plochy individuální rekreace jsou stabilizovány, nejsou vytvářeny podmínky
pro další masivní rozvoj této funkce. S ohledem na turistický ruch jsou vytvářeny podmínky pro zachování
průchodnosti řešeného území zejména podél řeky Sázavy. S ohledem na terénní podmínky a skutečnost, že stávající
zástavba sestoupila až do těsné blízkosti řeky, budou pro turistické trasy a cyklotrasy využívány zejména stávající
veřejná prostranství. Pro možnost umístění např. občanského vybavení v návaznosti na cestovní ruch, jsou vymezeny
plochy smíšené obytné, jejichž podmínky využití umožňují širší škálu využití.
S ohledem na hodnoty řešeného území a hlavní funkce urbanizovaného území je nežádoucí, aby byly územním plánem
vytvořeny podmínky pro možnost realizace záměrů, které by mohly být významným zdrojem negativních důsledků na
životní prostředí. Právě díky příznivým podmínkám pro funkci bydlení je řešené území vyhledávanou adresou s sídlo
má velmi příznivou demografickou strukturu.

k čl. (3)
a)

V souladu s čl. 14 PÚR ČR jsou chráněny přírodní, kulturní a civilizační hodnoty. Ochrana přírodních hodnot vyplývá ze
zákona o ochraně přírody a krajiny a dalších předpisů týkajících se ochrany přírody a krajiny. Ochrana PUPFL a ZPF
vyplývá ze zákona o ochraně zemědělského půdního fondu a lesích. Ochrana kulturních hodnot vyplývá zejména ze
zákona o státní památkové péči.
Přírodní hodnoty:
 EVL Dolní Sázava:
o Základní údaje:
 Název: Dolní Sázava
 Kód lokality: CZ0213068
 Kód lokality v ÚSOP: 2523
 Rozloha (ha): 398,0326
 Biogeografická oblast: kontinentální
 Zařazení EVL na evropský seznam: 2008/25/ES
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Nařízení vlády o stanovení národního seznamu EVL: nařízení vlády č. 318/2013
Sb., příloha 29
Předmět ochrany:
 Název předmětu ochrany: hořavka duhová Rhodeus sericeus amarus
 Název předmětu ochrany: velevrub tupý Unio crassus
3.1 Popis optimálního způsobu péče o předměty ochrany
Žádoucí je udržení stávajícího přírodě blízkého charakteru toku a preference
ponechání toku samovolnému vývoji. Případné vodohospodářské zásahy je nutné
provádět pouze v nezbytných případech (např. při ohrožení objektů na březích –
mostů, komunikací, budov apod.) a při zachování co nejpřírodnějšího stavu koryta
toku. Obecně je z pohledu předmětů ochrany nevhodné provádění jakýchkoli
zásahů do struktury dna (biotop mlžů) a úpravy břehových partií (tišiny, litorální
porosty – biotop hořavky).
Vhodné je před zásahem zhodnotit stav lokality, přítomnost a potenciální možnou
přítomnost předmětů ochrany a stávajícímu stavu poté přizpůsobit daný zásah.
Zásahy je vhodné zahajovat v období, kdy již budou juvenilní stádia PO odrostlejší
(a odolnější) a zároveň ještě ryby nebudou mít sníženou aktivitu v zimě (cca do
hranice teploty vody 5°C). Tedy nejlépe zásahy zahájit po konci vegetační sezóny
na podzim. Nevhodné je zahajovat práce v chladném období (listopad – březen, v
posledních letech častěji až konec prosince – březen), kdy na těchto místech
mohou být ryby již ukryty a nutný přesun na jiné místo by pro ně představoval
významný výdej energie. Pro snížení vlivu zásahů na vodní organismy je vhodné
maximalizovat šanci jejich úniku do volné vody. Při zásazích v místě výskytu
velevruba je žádoucí začlenit do prací ochranná opatření – transfer mlžů,
vymezení bezzásahových částí. Transfery ryb je nutné zvažovat pouze při uzavření
části toku (jímkování, čištění náhonů apod.) Zásahy je třeba konzultovat s OOP a
příslušnými odborníky (hydrolog, malakolog, ichtyolog).
Při realizaci zásahů je třeba věnovat pozornost technickému stavu dopravních a
stavebních strojů z důvodu možnosti úniku ropných produktů. Do mechanismů
používat náplně s menším potenciálním vlivem na životní prostředí, tzv. ekologické
náplně.
Je žádoucí dosáhnout takových parametrů kvality vodního prostředí, které odráží
nároky předmětů ochrany (viz příloha 6.5). Z hlediska znečištění a eutrofizace je
vhodné udržovat zatravněné pásy podél toku, čímž by měl být snížen možný vliv
používaných chemických prostředků na orné půdě v bezprostředním okolí toku.
Výstavba nových jezů by měla být vyloučena, naopak je žádoucí vyhodnotit
potřebnost stávajících jezů za účelem možnosti jejich případného zrušení.
Nezbytným opatřením je řeku migračně zprůchodnit, tj. odstranit nefunkční jezy
nebo zbudovat na jezech funkční rybí přechody. Z již známých výsledků je patrné,
že využití starých štěrkových propustí ke zbudování rybího přechodu není
dostatečné a bude třeba rozsáhlejších úprav. Z hlediska výstavby rybích přechodů
je situace hydrologicky poměrně příznivá, jelikož na většině jezů je stanoven
dostatečný minimální zůstatkový průtok, jehož část lze pro zajištění funkce rybího
přechodu využít (Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s. 2011).
V případě MVE je vhodné zabránit možnému vstupu ryb do hydraulického obvodu
elektrárny, a to instalací jemných česlí a dalších zábran (elektrických, světelných,
akustických). Je vhodné zvážit použití pomaluběžných typů turbín.
V této EVL rybářské hospodaření pravděpodobně nemá významný vliv na PO.
Vhodné je zachovat současný režim. Negativní pro PO by mohla být změna
poměrů vysazovaných druhů ve výrazný prospěch dravců nebo kaprů.
 Při úpravách břehové vegetace (u chat, kempů apod.) je žádoucí ponechávat pás
okolo toku nedotčený a zachovat vegetaci zasahující do vody, kde je vhodný
biotop pro hořavku duhovou.


o

o

(text použit z dokumentu AOPK „Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou
lokalitu Dolní Sázava CZ0213068“, zpracovatel Mgr. Alina Veverková).



VKP ze zákona (§ 3 zákona č. 114/1992 sb. v platném znění) – např. lesní pozemky, vodní toky, údolní nivy
a rybníky;
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ochrana a potřeba vymezení skladebných částí ÚSES v ÚP vyplývá mj. z přílohy č. 7 odst. (1) písm. e)
vyhlášky č. 500/2006 Sb. Vytvoření podmínek pro ochranu krajinného rázu, pro ochranu přírodních partií
řešeného území je v souladu mj. s prioritou uvedenou v čl. (06) ZÚR Sk;
ochrana lesa vyplývá ze zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně některých zákonů (lesní zákon);
ochrana ZPF vyplývá ze zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění
pozdějších předpisů;
památné stromy:
 lípa ve Čtyřkolech (kód 104229, 1 strom))
 lípy u křížku v Javorníku (kód 104228, 4 stromy)
ochrana vodních toků vyplývá ze zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů;
ochrana nezastavěného území vyplývá např. z čl. 20 PÚR ČR, dále § 18 odst. 4 a dalších SZ.
dle nálezové databáze Agentury ochrany přírody se v řešeném území vyskytují zvláště chráněné druhy,
jako např. krutihlav obecný (Jynx torquilla L.) a užovka hladká (Coronella austriaca). Je třeba dbát
podmínek ochrany zvláště chráněných druhů živočichů, které jsou uvedeny v ust. § 50 zákona (114/1992
Sb.).

Kulturní hodnoty: popsány v kapitole e.1 textové části odůvodnění ÚP;
Civilizační hodnoty:
 linie dopravních staveb – silniční a železniční - zajišťují dopravní dostupnost v kontaktním i širším území,
obsluhu a prostupnost řešeného území;
 systém staveb a zařízení veřejné infrastruktury – zajišťuje základní technické potřeby pro fungování života
v řešeném území – energie (elektřina, plyn), hospodaření s vodou – vodovod, srážkové vody, odvádění a
čištění odpadních vod, spoje atd.;
 kvalita prostředí, pohoda bydlení – jedna z hlavních předností řešeného území, pro kterou je pozitivně
hodnoceno svými obyvateli;
 technické stavby související s řekou Sázavou - zajišťují možnost křížení systémů veřejné infrastruktury
s vodním tokem.
b) – c) :






Vytvoření podmínek pro ochranu hodnot vyplývajících ze ZÚR Sk je stanoveno např. čl. 06 ZÚR Sk;
vytvoření podmínek pro ochranu území před potenciálními riziky vyplývá např. z čl. 25 a 26 PÚR ČR;
ochrana krajinného rázu a přírodních hodnot území vyplývá např. z čl. 20 PÚR ČR;
vytvoření podmínek pro prostupnost území vyplývá z čl. (20a) PÚR ČR;
respektování charakteru krajiny vyplývá z čl. (221) ZÚR Sk.

e.5 ODŮVODNĚNÍ URBANISTICKÉ KONCEPCE VČETNĚ URBANISTICKÉ KOMPOZICE, VYMEZENÍ PLOCH
S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ, ZASTAVITELNÝCH PLOCH, PLOCH PŘESTAVBY A SYSTÉMU
SÍDELNÍ ZELENĚ (kapitola c) výrokové části ÚP)
e.5.1 URBANISTICKÁ KONCEPCE (podkapitola c.1 výrokové části ÚP)
k čl. (4)
a) Územní plán respektuje charakter sídla a charakter zástavby v něm. Z toho důvodu jednoznačně preferuje pro rozvoj
funkce bydlení rodinný dům jako nejvhodnější typ zástavby. Forma rekreace (rodinné) j stabilizovány ve stávajících
lokalitách. Pro rozvoj bydlení jsou primárně vymezeny zastavitelné plochy. Kromě toho lze realizovat rodinné domy
v rozptylu zastavěného území v místě stavebních proluk, nebo náhradou za stávající zástavbu, která nemusí z různých
hledisek vyhovovat současným požadavkům na pohodu a kvalitu bydlení. Možnosti transformace lokalit, které byly
primárně budovány pro formu individuální rekreace jsou možné, ale mohou narazit na řadu technických a
legislativních problémů – např. zajištění technické infrastruktury, nevyhovující šíře a kvalita a vybavení veřejných
prostranství. S ohledem na ochranu veřejného zdraví by neměla být nová obytná zástavba realizována v blízkosti
liniových zdrojů hluku (silnice, železnice).
b) Nová rodinná zástavba by měla být realizována v charakteristické formě, která v sídle jednoznačně převládá –
izolovaný rodinný dům. S ohledem na hmotové proporce se jako ještě přijatelná forma jeví dvojdům. Řadová zástavba
by byla v sídle zcela cizorodou formou, a proto ji považujeme za nevhodnou. Charakter veřejných prostranství (uličních
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prostorů) by měl být řešen s ohledem na hlavní funkci sídla – bydlení, tzn, zklidněné ulice např. se míšeným provozem
motorové a pěší dopravy s opatřeními. Které budou přispívat k pohodě bydlení a bezpečnosti chodců.
c) I pro další rozvoj bude respektována založená struktura veřejných prostranství, na kterou budou případně navazovat
nová prostranství, které zajistí obsluhu nové zástavby v rozvojových plochách. S ohledem na charakter sídla, jeho
strukturu a způsob zastavění není žádoucí hledat nové trasy pro dopravní stavby a narušovat majetkové poměry
v území. Nová zástavba, která bude vznikat na vymezených plochách změn, by měla být řešena tak, aby souzněla se
svým okolím v hlavních znacích a nevytvářela formy a struktury, které by vybočovaly z (v místě) obvyklých parametrů.
d) S ohledem na trvale udržitelný rozvoj není žádoucí, aby sídlo bylo čistě obytným „satelitem“. Proto územní plán
stanovil podmínky využití tak, aby zde bylo možno realizovat i takové stavby a zařízení, které by alespoň částečně
doplnily funkce občanského vybavení, které je v řešeném území nedostatečné. Tato zařízení by mohla vznikat zejména
na plochách smíšených obytných (v omezené míře i v plochách „čistého“ bydlení), ale vždy v takové míře a
parametrech, aby nebyla narušena pohoda bydlení a nebyly zdroji negativních vlivů.
e) Zástavba rodinných domů bude respektovat stávající výškovou úroveň obytné zástavby. Ta je max. o 2 nadzemních
podlažích bez podkroví (nízká sklonitá střecha), nebo přízemní s podkrovím. Tato forma by měla být uplatňována
zejména na okraji sídla při přechod zastavěného území do krajiny. Pro pohodu bydlení je podstatná i hustota zástavby,
které by neměla být ani v zastavěných částech zahušťována tzv. stavbami v druhém pořadí. Každá taková stavba
narušuje soukromí a intimitu zahrad u rodinných domů.
f) Kromě funkce bydlení, která v sídle jednoznačně převažuje, je pro fungování běžného života obyvatel sídla důležitou
složkou – občanské vybavení. S ohledem na kapacity stabilizovaných ploch i vymezených zastavitelných ploch pro
funkci bydlení lze očekávat další postupný nárůst počtu obyvatel, kteří mohou zařízení občanského vybavení využívat.
S ohledem ale na skutečnost, že v sídle je minimální nabídka pracovních příležitostí, většina obyvatel vyjíždí za prací,
ale i za vzděláním mimo řešené území do větších sídel, kde si zajistí i vše potřebné (nákupy, lékařskou péči, kulturní
vyžití apod.). Stanovené podmínky využití ploch smíšených obytných umožňují kromě bydlení i realizaci objektů a
zařízení občanského vybavení. Musí být ale zohledněna jejich poloha jednak s ohledem na možnosti dopravního
napojení (takové zařízení by nemělo vyvolat významnou zvýšenou dopravní zátěž) a s ohledem na charakter zástavby
v lokalitě by měly být řešeny prostorové parametry takových objektů tak, aby tyto nevytvářely nežádoucí hmotové
dominanty, které naruší charakter zástavby, a to zejména na okrajích sídla, kde by mohly negativně ovlivnit obraz sídla
v krajině.
g) Významnou složkou pro život obyvatel v sídle je sport. V sídle se nachází stávající areál přírodního hřiště. Sportovní
utkání bývají pro život v obci významnou („společenskou“) událostí. Pro možnost zkvalitnění stávajícího areálu vč.
možnosti realizace např. odpovídajícího zázemí je vymezena stabilizovaná plocha občanského vybavení – tělovýchovná
a sportovní zařízení. Drobná zařízení, hřiště, herní prvky apod. mohou být situovány v místech rozšířených uličních
prostorů, kde svoji nezastupitelnou funkci má i zeleň.
h) Některé lokality, které byly realizovány za účelem rodinné rekreace (rekreační chaty) a ve kterých se forma zástavby
postupně transformuje na trvalé bydlení (na místo chat jsou realizovány rodinné domy), jsou územním plánem
vyznačeny jako plochy smíšené obytné – rekreační. Stanovené podmínky takové změny užívání připouští, ale je zde
jedno velké ALE. V těchto lokalitách jsou stávající veřejná prostranství realizována jako velmi úzká, ve kterých není
možno bez zásahu do vlastnických vztahů realizovat pozemní komunikaci v odpovídajících šířkových parametrech, ani
řešit další potřebou vybavenost uličních prostorů (odstavná a parkovací stání, výhybny, opatření k hospodaření se
srážkovými vodami nebo upravit rozhledové poměry na křižovatkách). Proto je při každé změně užívání zodpovědně
posoudit konkrétní podmínky v konkrétním místě.
i) Funkce výroby je v sídle stabilizována na jižním okraji řešeného území. Pro alespoň minimální nabídku pracovních
příležitostí jsou vymezeny plochy za silnicí I/3 (z pohledu situování vlastního sídla) s možností dopravního napojení na
tuto nadřazenou silniční síť přes MÚK Čtyřkoly, a to jak stabilizované, tak zastavitelné. Tyto plochy jsou umístěny tak,
aby byly vzdáleny od obytných částí sídla a jejich dopravní obsluha byla realizována mimo sídlo.
j) Pro zajištění kvality života v sídle jsou nezbytně nutné funkční a kapacitně odpovídající systémy technické
infrastruktury. Stávající systémy územní plán respektuje a vytváří podmínky pro možnost jejich posílení, rekonstrukce
nebo rozšíření.
k) Obraz sídla je často spojován s kvalitou veřejných prostranství. Územní plán vymezuje plochy veřejných prostranství
v rozsahu pozemků dle KN. Stanovené podmínky využití umožňují v případě jejich rekonstrukce řešit taková opatření,
která přispějí ke zvýšení bezpečnosti (vždy s ohledem na prostorové možnosti). V případě, kdy budou realizována
veřejná prostranství nová, pak by tato měla odpovídat legislativním požadavkům.
l) Individuální rekreace je stabilizována ve stávajícím rozsahu bez možnosti dalšího významného plošného rozšíření. Není
žádoucí její další rozvoj, počet rekreačních objektů převyšuje počet objektů k trvalému bydlení. Na základě
konkrétního požadavku jsou vymezeny 2 drobné plochy pro 2 objekty rodinné rekreace. Pro objekty individuální
(rodinné) rekreace je stanovena obecná podmínka max. zastavěné plochy.
m) V souladu se zásadami PÚR ČR a ZÚR Sk jsou vytvářeny podmínky pro zajištění průchodnosti území, a to nejen pro
migrační prostupnost území, ale i pro pěší a cyklisty. Jsou vytvořeny podmínky pro možnost obnovy a rozšíření cestní
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sítě v krajině (stanovenými podmínkami využití ploch nezastavěného území). I tímto způsobem budou vytvořeny
podmínky pro zachování atraktivity území pro turistiku a cestovní ruch.
Ochrana ploch významných s ohledem na jejich přírodní hodnoty (ochrana přírody a krajiny) vč. vymezených ploch pro
územní systém ekologické stability vyplývá ze zákona o ochraně přírody a krajiny a dalších předpisů týkajících se této
problematiky.
Z důvodu zachování a posílení krajinného rázu jsou do krajiny doplňovány linie zeleně lemující cesty a komunikace.
Vzhledem k nezanedbatelnému procentu zornění ploch zejména v západní části řešeného území je nutno eliminovat
ohrožení především území vodní, resp. větrnou erozí. Doplnění pásů zeleně podél liniových prvků v nezastavěném
území a rozčlenění rozsáhlých zemědělských ploch je jednou z možností.
Ochrana PUPFL vyplývá ze zákona o lesích. Dle lesního zákona (znění § 14 odst. 2) je pro umístění staveb do 50 m od
okraje lesa nutný souhlas orgánu státní správy lesů. Souhlas lze udělit pouze za určitých podmínek (např. stavba
umístěna dále, než je absolutní výšková bonita dřevin dle porostní skladby konkrétní lokality v přiléhající části lesa).
Nedoporučuje se, proto umísťování nových staveb blíže jak 50 m od hranic stávajících lesů (do tzv. ochranného pásma
lesa). U nových ploch pro zástavbu je DO požadováno ponechat podél lesa volný pruh pro přístup do lesa a manipulaci,
odvoz dřeva atp. o šíři minimálně alespoň 4 m jako přístupovou cestu k lesu.
Ochrana krajinného rázu, charakteru a obrazu krajiny je mj. vyplývá ze stanovených priorit PÚR ČR a ZÚR Sk, zejména
čl. (6) a čl. (221). Stavby a zařízení pro reklamu do obrazu krajiny řešeného území nepatří.
Nová zástavba nemusí být vždy realizována jen na vymezených zastavitelných plochách, ale může být realizována i
v rozsahu zastavěného území. Pro takové případy je nutno zohlednit podmínky tak, aby nová zástavba byla přínosem
pro lokalitu a sídlo, a nebyla zdrojem negativních vlivů a neznamenala zhoršení podmínek v lokalitě s ohledem na
životní prostředí, pohodu bydlení a soužití obyvatel lokality.

e.5.2 VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH A PLOCH PŘESTAVBY (podkapitola c.2. výrokové části ÚP)
ROZVOJOVÉ PLOCHY A KORIDORY
Vyhláška č. 501/2006 Sb. v § 3 vedle vymezování ploch podle stávajícího nebo požadovaného využití uvádí vymezování
podle významu, kdy se mj. rozlišují plochy zastavitelné, plochy ke změně stávající zástavby, plochy k obnově nebo
opětovnému využití znehodnoceného území - tj. plochy přestavby. Metodika MINIS souhrnným názvem "rozvojové plochy"
nazývá zastavitelné plochy, plochy přestavby a plochy změn v krajině - plochy, které jsou primárně určeny pro rozvoj
v řešeném území, kde jsou územním plánem navrženy změny využití.
Rozvojové plochy jsou děleny na tři kategorie – podle navrhovaného funkčního využití, resp. podle toho, zda je cílovým
využitím plocha RZV urbanizovaná či neurbanizovaná a podle charakteru změny:
a) plochy urbanizované:
 zastavitelné plochy – rozvojové plochy RZV – plochy vymezené územním plánem k zastavění, ploch
dopravní infrastruktury, případně plochy veřejných prostranství včetně ploch veřejné zeleně – označeny
identifikátorem Z (např. Z01).
 plochy přestavby – označeny identifikátorem P (např. P01)
b) plochy neurbanizované:
 plochy změn v krajině – rozvojové plochy RZV – leží v nezastavěném území, je navržena změna využití
krajiny – označeny identifikátorem K (např. K01)
c) koridory:
 koridor dopravní infrastruktury - vyznačené grafickou značkou – průhledným šrafováním, označení
identifikátorem CD (např. CD1)
Z výše uvedeného vyplývá, že v územním plánu jsou vymezeny rozvojové plochy, které obsahují buď jednu plochu
změny (vymezení rozvojové = zastavitelné plochy odpovídá vymezení plochy změny), nebo zahrnují více ploch změn, z nichž
je každá jednoznačně definována kódem např. Z20a, Z20b atd. (rozvojová = zastavitelná plocha obsahuje skupinu ploch
změn).
e.5.2.1 ZASTAVITELNÉ PLOCHY A KORIDORY (podkapitola c.2.a. výrokové části ÚP):
k čl. (5)
ZASTAVITELNÉ PLOCHY:
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65
ODŮVODNĚNÍ ÚP ČTYŘKOLY

etapa: UPR. NÁVRH ÚP PRO OPAK. VEŘ. PROJEDNÁNÍ

příloha: II.A - TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚP

Zastavitelná plocha Z01
Lokalizace

V platné
ÚPD
(ÚPSÚ vč.
změn)

ANO
Rozvojová plocha pro:
 plochy pro venkovské bydlení
 zahrady

Řešení ÚP
Čtyřkoly

Základní aspekty řešení

Popis lokálních podmínek
ovlivňujících řešení

RZV

BI

Výměra

0,35 ha

BPEJ/třída ochrany

5.29.11/II

Podmínka pro
rozhodování

ne




Dlouhodobě sledovaný záměr.
Plocha je možno považovat za proluku ve stávající struktuře
zástavby.
 Možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu.
Charakter a struktura zástavby bude navazovat na charakteristiky
navazující stávající zástavby – max. výšková hladina 1NP s podkrovím,
nebo 2NP bez podkroví, izolované rodinné domy. Zástavba je umisťována
k veřejnému prostranství, směrem do krajiny jsou orientovány plochy
zahrad.
Zařazení do typu plochy a rozdílným způsobem využití navazuje na
způsob vymezení sousedních stabilizovaných ploch.
Plocha leží v rozsahu bezpečnostního pásma plynovodu.
S ohledem na blízkost železnice vedené na náspu je třeba upozornit na
případné negativní důsledky provozu na železnici – podél železnice jsou
již realizována protihluková opatření.
Při umisťování staveb a zařízení na vymezené ploše bude respektován
rozsah a režim bezpečnostního pásma VTL plynovodu nad 40 barů.
Umístění staveb v bezpečnostním pásmu plynových zařízení je podmíněno
předchozím vydáním písemného souhlasu provozovatele těchto zařízení.
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66
ODŮVODNĚNÍ ÚP ČTYŘKOLY

etapa: UPR. NÁVRH ÚP PRO OPAK. VEŘ. PROJEDNÁNÍ

příloha: II.A - TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚP

Zastavitelná plocha Z02
Lokalizace

V platné
ÚPD
(ÚPSÚ vč.
změn)

ANO
Rozvojová plocha pro:
 plochy pro venkovské bydlení

Řešení ÚP
Čtyřkoly

Základní aspekty řešení

Popis lokálních podmínek
ovlivňujících řešení

RZV

BI

Výměra

0,35 ha

BPEJ/třída ochrany

5.29.11/II

Podmínka pro
rozhodování

ne




Dlouhodobě sledovaný záměr.
Plochu je možno považovat za doplnění zbytkové plochy ve stávající
struktuře zástavby.
 Možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu.
Charakter a struktura zástavby bude navazovat na charakteristiky
navazující stávající zástavby – max. výšková hladina 1NP s podkrovím,
nebo 2NP bez podkroví, izolované rodinné domy. Zástavba bude
umisťována k veřejnému prostranství, směrem do krajiny budou
orientovány plochy zahrad.
Zařazení do typu plochy a rozdílným způsobem využití navazuje na
způsob vymezení sousedních stabilizovaných ploch.
S ohledem na blízkost železnice vedené na náspu je třeba upozornit na
případné negativní důsledky provozu na železnici – podél železnice jsou
již realizována protihluková opatření.
Plocha zasahuje do rozsahu ochranného pásma dráhy.
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67
ODŮVODNĚNÍ ÚP ČTYŘKOLY

etapa: UPR. NÁVRH ÚP PRO OPAK. VEŘ. PROJEDNÁNÍ

příloha: II.A - TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚP

Zastavitelná plocha Z03
Lokalizace

V platné
ÚPD
(ÚPSÚ vč.
změn)

ANO, ale pro jinou funkci
Stabilizovaná plocha pro:
 veřejnou zeleň

Řešení ÚP
Čtyřkoly

RZV

TI

Výměra

0,083 0,1396 ha

BPEJ/třída ochrany

Neleží na ZPF
Ostatní plocha
ne

Podmínka pro
rozhodování

Základní aspekty řešení
Popis lokálních podmínek
ovlivňujících řešení

 Zajištění čištění odpadních vod (ČOV)
 Možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu.
Při využití lokality bude zohledněn průchod komunikačního vedení,
využití plochy bude respektovat stávající trasu vč. ochranného pásma
nebo bude vedení přeloženo do jiné trasy.
Plocha leží částečně v ochranném pásmu dráhy.
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68
ODŮVODNĚNÍ ÚP ČTYŘKOLY

etapa: UPR. NÁVRH ÚP PRO OPAK. VEŘ. PROJEDNÁNÍ

příloha: II.A - TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚP

Zastavitelná plocha Z04
Lokalizace

V platné
ÚPD
(ÚPSÚ vč.
změn)

ANO
Rozvojová plocha pro:
 obytné plochy čisté

Řešení ÚP
Čtyřkoly

Základní aspekty řešení

Popis lokálních podmínek
ovlivňujících řešení

RZV

BI, PV1

Výměra

1,598 ha

BPEJ/třída ochrany

5.29.11/II, 5.29.41/IV

Podmínka pro
rozhodování

ne




Dlouhodobě sledovaný záměr.
Plochu je možno považovat za doplnění zbytkové plochy ve stávající
struktuře zástavby.
 Možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu.
Charakter a struktura zástavby bude navazovat na charakteristiky
navazující stávající zástavby – max. výšková hladina 1NP s podkrovím,
nebo 2NP bez podkroví (posuzováno v nejnižším místě průniku obvodové
konstrukce terénem), izolované rodinné domy. Řešení a umístění
jednotlivých objektů bude reagovat na konfiguraci terénu
Zařazení do typu plochy a rozdílným způsobem využití navazuje na způsob
vymezení sousední stabilizované plochy (severozápadně).
S ohledem na blízkost železnice vedené na náspu je třeba upozornit na
případné negativní důsledky provozu na železnici – podél železnice jsou již
realizována protihluková opatření.
Při umisťování staveb a zařízení na vymezené ploše bude respektován
rozsah a režim bezpečnostního pásma VTL plynovodu nad 40 barů.
Umístění staveb v bezpečnostním pásmu plynových zařízení je podmíněno
předchozím vydáním písemného souhlasu provozovatele těchto zařízení.
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69
ODŮVODNĚNÍ ÚP ČTYŘKOLY

etapa: UPR. NÁVRH ÚP PRO OPAK. VEŘ. PROJEDNÁNÍ

příloha: II.A - TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚP

Zastavitelná plocha Z05
Lokalizace

V platné
ÚPD
(ÚPSÚ vč.
změn)

NE
Stabilizovaná plocha pro:
 Lesy zvláštního určení

Řešení ÚP
Čtyřkoly

Základní aspekty řešení

Popis lokálních podmínek
ovlivňujících řešení

RZV

SR

Výměra

0,224 ha

BPEJ/třída ochrany

PUPFL

Podmínka pro
rozhodování

ne



Plochu je možno považovat za doplnění ve stávající struktuře
zástavby.
 Možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu.
Plocha lesa ve vlastnictví fyzické osoby.
Lesní typ: 2S1, lesní vegetační stupeň:2, Bukodubový.
Plocha je obklopena ze 3 stran zastavěným územím, na sousedních
stavebních pozemcích je realizována zástavba, která velmi těsně přiléhá
k hranici lesního pozemku. V jižní části je realizován stavební objekt.
Zařazení do typu plochy a rozdílným způsobem využití navazuje na způsob
vymezení sousední stabilizované plochy (západně a jižně).
Při budoucím využití by měl být zachován kvalitní porost. Vynětí z PUPFL
by bylo příležitostí pro možnost využití vyznačenou plochu pro funkce
urbanizovaného území, které jsou stabilizované v kontaktním území.
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70
ODŮVODNĚNÍ ÚP ČTYŘKOLY

etapa: UPR. NÁVRH ÚP PRO OPAK. VEŘ. PROJEDNÁNÍ

příloha: II.A - TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚP

Zastavitelná plocha Z06
Lokalizace

V platné
ÚPD
(ÚPSÚ vč.
změn)

NE
Stabilizovaná plocha pro:
 Lesy zvláštního určení

Řešení ÚP
Čtyřkoly

Základní aspekty řešení

Popis lokálních podmínek
ovlivňujících řešení

RZV

SR

Výměra

0,067 ha

BPEJ/třída ochrany

PUPFL

Podmínka pro
rozhodování

ne



Plochu je možno považovat za doplnění ve stávající struktuře
zástavby.
 Možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu.
Plocha lesa ve vlastnictví fyzické osoby.
Lesní typ: 2S1, lesní vegetační stupeň:2, Bukodubový.
Plocha je obklopena ze všech stran zastavěným územím, na sousedních
stavebních pozemcích je realizována zástavba, která velmi těsně přiléhá
k hranici lesního pozemku.
Zařazení do typu plochy a rozdílným způsobem využití navazuje na způsob
vymezení sousední stabilizované plochy (jižně).
Vynětí z PUPFL by bylo příležitostí pro možnost využití vyznačené pro
funkce urbanizovaného území, které jsou stabilizované v kontaktním
území.
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71
ODŮVODNĚNÍ ÚP ČTYŘKOLY

etapa: UPR. NÁVRH ÚP PRO OPAK. VEŘ. PROJEDNÁNÍ

příloha: II.A - TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚP

Zastavitelná plocha Z07
Lokalizace

V platné
ÚPD
(ÚPSÚ vč.
změn)

ANO
Stabilizovaná plocha pro:
 plochy pro venkovské bydlení
 smíšené plochy individuální rekreace a
bydlení

Řešení ÚP
Čtyřkoly

Základní aspekty řešení

Popis lokálních podmínek
ovlivňujících řešení

RZV

BI, SP

Výměra

0,852 ha

BPEJ/třída ochrany

5.29.11/II, 5.29.41/IV

Podmínka pro
rozhodování

ne




Dlouhodobě sledovaný záměr.
Plochu je možno považovat za využití ploch vyžívaných jako zahrady
ve stávající struktuře zástavby.
 Možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu.
Charakter a struktura zástavby bude navazovat na charakteristiky
navazující stávající zástavby – max. výšková hladina 1NP s podkrovím,
nebo 2NP bez podkroví (posuzováno v nejnižším místě průniku obvodové
konstrukce terénem), izolované rodinné domy. Řešení a umístění
jednotlivých objektů bude reagovat na konfiguraci terénu
Zařazení do typu plochy a rozdílným způsobem využití navazuje na způsob
vymezení sousedních stabilizovaných ploch.
Pro možnost realizace zástavby bude nutno zajistit dopravní obsluhu
v souladu s platnou legislativou.
Jižní okraj plochy je dotčen okrajově rozsahem záplavového území Q100,
proto nebude do jeho rozsahu umisťována zástavba. Jižní částí plochy
bude řešen přístup a dopravní napojení plochy změny.
Plocha leží v rozsahu zvláštní povodně (vodní dílo Želivka).
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72
ODŮVODNĚNÍ ÚP ČTYŘKOLY

etapa: UPR. NÁVRH ÚP PRO OPAK. VEŘ. PROJEDNÁNÍ

příloha: II.A - TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚP

Zastavitelná plocha Z08
Lokalizace

V platné
ÚPD
(ÚPSÚ vč.
změn)

ANO
Stabilizovaná plocha pro:
 obytné plochy čisté

Řešení ÚP
Čtyřkoly

Základní aspekty řešení

Popis lokálních podmínek
ovlivňujících řešení

RZV

BI

Výměra

0,271 ha

BPEJ/třída ochrany

5.32.44/V

Podmínka pro
rozhodování

ne




Dlouhodobě sledovaný záměr.
Plochu je možno považovat za využití zbytkové plochy ve stávající
struktuře zástavby.
 Možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu.
Charakter a struktura zástavby bude navazovat na charakteristiky
navazující stávající zástavby – max. výšková hladina 1NP s podkrovím,
nebo 2NP bez podkroví (posuzováno v nejnižším místě průniku obvodové
konstrukce terénem), izolované rodinné domy. Řešení a umístění
jednotlivých objektů bude reagovat na konfiguraci terénu
Zařazení do typu plochy a rozdílným způsobem využití navazuje na způsob
vymezení sousedních stabilizovaných ploch.
Při umisťování zástavby bude respektována stávající technická
infrastruktura, zejména průchod a ochranné pásmo nadzemního vedení
elektro.
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73
ODŮVODNĚNÍ ÚP ČTYŘKOLY

etapa: UPR. NÁVRH ÚP PRO OPAK. VEŘ. PROJEDNÁNÍ

příloha: II.A - TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚP

Zastavitelná plocha Z09
Lokalizace

V platné
ÚPD
(ÚPSÚ vč.
změn)

ANO
Stabilizovaná a rozvojová plocha pro:
 obytné plochy čisté

Řešení ÚP
Čtyřkoly

Základní aspekty řešení

Popis lokálních podmínek ovlivňujících
řešení

RZV

BI

Výměra

1,203 ha

BPEJ/třída ochrany

5.37.16/V , 5.32.54/V

Podmínka pro
rozhodování

ne




Dlouhodobě sledovaný záměr.
Plochu je možno považovat za využití zbytkových ploch ve
stávající struktuře zástavby.
 Možnost napojení na stávající dopravní a technickou
infrastrukturu.
Charakter a struktura zástavby bude navazovat na charakteristiky
navazující stávající zástavby – max. výšková hladina 1NP
s podkrovím, nebo 2NP bez podkroví (posuzováno v nejnižším
místě průniku obvodové konstrukce terénem), izolované rodinné
domy. Řešení a umístění jednotlivých objektů bude reagovat na
konfiguraci terénu
Zařazení do typu plochy a rozdílným způsobem využití navazuje na
způsob vymezení sousedních stabilizovaných ploch.
Při umisťování zástavby bude respektován průchod a ochranné
pásmo nadzemního vedení elektro (na severním i jižním okraji
plochy).
Severní kraj plochy leží v rozsahu ochranného pásma lesa.
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74
ODŮVODNĚNÍ ÚP ČTYŘKOLY

etapa: UPR. NÁVRH ÚP PRO OPAK. VEŘ. PROJEDNÁNÍ

příloha: II.A - TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚP

Zastavitelná plocha Z10
Lokalizace

V platné
ÚPD
(ÚPSÚ vč.
změn)

ANO
Stabilizovaná plocha pro:
 obytné plochy čisté

Řešení ÚP
Čtyřkoly

Základní aspekty řešení

Popis lokálních podmínek
ovlivňujících řešení

RZV

BI

Výměra

0,797 ha

BPEJ/třída ochrany

5.29.11/II , 5.29.14/III

Podmínka pro
rozhodování

ne




Dlouhodobě sledovaný záměr.
Plochu je možno považovat za využití zbytkové plochy ve stávající
struktuře zástavby.
 Možnost napojení na stávající dopravní a technickou
infrastrukturu.
Charakter a struktura zástavby bude navazovat na charakteristiky
navazující stávající zástavby – max. výšková hladina 1NP s podkrovím,
nebo 2NP bez podkroví (posuzováno v nejnižším místě průniku
obvodové konstrukce terénem), izolované rodinné domy.
Zařazení do typu plochy a rozdílným způsobem využití navazuje na
způsob vymezení sousedních stabilizovaných ploch.
Při umisťování zástavby bude respektován průchod a ochranné pásmo
nadzemního vedení a zařízení elektro (na severozápadním okraji
plochy).
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ODŮVODNĚNÍ ÚP ČTYŘKOLY

etapa: UPR. NÁVRH ÚP PRO OPAK. VEŘ. PROJEDNÁNÍ

příloha: II.A - TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚP

Zastavitelná plocha Z11
Lokalizace

V platné
ÚPD
(ÚPSÚ vč.
změn)

ANO
Stabilizovaná plocha pro:
 obytné plochy čisté

Řešení ÚP
Čtyřkoly

Základní aspekty řešení

Popis lokálních podmínek
ovlivňujících řešení

RZV

BI

Výměra

0,949 ha

BPEJ/třída ochrany

5.29.11/II

Podmínka pro
rozhodování

ne




Dlouhodobě sledovaný záměr.
Plochu je možno považovat za využití zbytkových ploch ve stávající
struktuře zástavby.
 Možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu.
Charakter a struktura zástavby bude navazovat na charakteristiky
navazující stávající zástavby rodinných domů – max. výšková hladina 1NP
s podkrovím, nebo 2NP bez podkroví (posuzováno v nejnižším místě
průniku obvodové konstrukce terénem), izolované rodinné domy.
Zařazení do typu plochy a rozdílným způsobem využití navazuje na způsob
vymezení sousedních stabilizovaných ploch rodinné zástavby.
Při umisťování zástavby bude respektován průchod a ochranné pásmo
nadzemního vedení a zařízení elektro (na severní část plochy).
Plocha leží v rozsahu zvláštní povodně (vodní dílo Želivka).
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ODŮVODNĚNÍ ÚP ČTYŘKOLY

etapa: UPR. NÁVRH ÚP PRO OPAK. VEŘ. PROJEDNÁNÍ

příloha: II.A - TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚP

Zastavitelná plocha Z12
Lokalizace

V platné
ÚPD
(ÚPSÚ vč.
změn)

ANO
Rozvojová plocha pro:
 obytné plochy čisté
 sportovní plochy

Řešení ÚP
Čtyřkoly

Základní aspekty řešení

Popis lokálních podmínek
ovlivňujících řešení

RZV

BI

Výměra

0,431 ha

BPEJ/třída ochrany

5.29.41/IV

Podmínka pro
rozhodování

ne




Dlouhodobě sledovaný záměr.
Plochu je možno považovat za využití zbytkové plochy ve stávající
struktuře zástavby.
 Možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu.
Charakter a struktura zástavby bude navazovat na charakteristiky
navazující stávající zástavby rodinných domů – max. výšková hladina 1NP
s podkrovím, nebo 2NP bez podkroví (posuzováno v nejnižším místě
průniku obvodové konstrukce terénem), izolované rodinné domy.
Zařazení do typu plochy a rozdílným způsobem využití navazuje na způsob
vymezení sousedních stabilizovaných ploch rodinné zástavby.
Při umisťování zástavby bude respektován průchod a ochranné pásmo
technické infrastruktury (jižní okraj plochy).

76
zpracováno v květnu 2022

77
ODŮVODNĚNÍ ÚP ČTYŘKOLY

etapa: UPR. NÁVRH ÚP PRO OPAK. VEŘ. PROJEDNÁNÍ

příloha: II.A - TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚP

Zastavitelná plocha Z13
Lokalizace

V platné
ÚPD
(ÚPSÚ vč.
změn)

ANO
Stabilizovaná plocha pro:
 dopravu - železnice

Řešení ÚP
Čtyřkoly

RZV

DS2

Výměra

0,13 ha

BPEJ/třída ochrany

Není ZPF, ostatní plocha dráha
ne

Podmínka pro rozhodování
Základní aspekty řešení




Plocha vyznačuje stávající způsob využití.
Stávající způsob dopravní obsluhy, leží na drážních pozemcích.

Popis lokálních podmínek
ovlivňujících řešení

Železnice zde je vedena hluboko v zářezu. Drážní pozemky navazují
bezprostředně na severní pozemkovou hranici ploch individuální rekreace.
Navrhované řešení vytváří podmínky pro možnost např. min. dohody o
zachování stávajícího způsobu užívání této části drážních pozemků.
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ODŮVODNĚNÍ ÚP ČTYŘKOLY

etapa: UPR. NÁVRH ÚP PRO OPAK. VEŘ. PROJEDNÁNÍ

příloha: II.A - TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚP

Zastavitelná plocha Z14
Lokalizace

V platné
ÚPD
(ÚPSÚ vč.
změn)

ANO
Rozvojová plocha pro:
 Plochy zahradnictví a pěstební činnost

Řešení ÚP
Čtyřkoly

Základní aspekty řešení

Popis lokálních podmínek
ovlivňujících řešení

RZV

OM, VZ2

Výměra

2,21 ha

BPEJ/třída ochrany

5.29.11/II, 5.15.10/II

Podmínka pro
rozhodování

ne



Plocha vyznačuje stávající způsob využití, záměr je již
realizován.
 V evidenci katastru nemovitostí není zanesen žádný stavební
pozemek, žádný není evidován jako zastavěná plocha a
nádvoří, a tudíž nebylo možno ho považovat za zastavěný
stavební pozemek. Proto není areál zahrnut do zastavěného
území a je i nadále vyznačen jako zastavitelná plocha
s odpovídajícím zařazením do ploch s rozdílným způsobem
využití.
V evidenci katastru nemovitostí jsou dotčené pozemky stále vedeny
jako orná půda.
Vymezené plochy umožní, aby pro reálný stav v území mohl být
zajištěn soulad s právními předpisy, případně jsou vytvořeny
podmínky pro další záměry v areálu.
Přes plochu areálu je dle ZÚR Sk trasován nadregionální biokoridor
K61. Návrh ÚP upřesňuje jeho trasu po obvodu areálu tak, aby byla
zajištěna jeho funkčnost.
Při využívání areálu a případně umisťování dalších stavebních záměrů
je nutno respektovat trasu a ochranné pásmo nadzemního vedení
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ODŮVODNĚNÍ ÚP ČTYŘKOLY

etapa: UPR. NÁVRH ÚP PRO OPAK. VEŘ. PROJEDNÁNÍ

příloha: II.A - TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚP

elektro a silniční ochranné pásmo (silnice I/3).
Při umisťování staveb a zařízení na vymezené ploše bude respektován
rozsah a režim bezpečnostního pásma VTL plynovodu nad 40 barů.
Umístění staveb v bezpečnostním pásmu plynových zařízení je
podmíněno předchozím vydáním písemného souhlasu provozovatele
těchto zařízení.

Zastavitelná plocha Z15
Lokalizace

V platné
ÚPD
(ÚPSÚ vč.
změn)

ANO
Rozvojová plocha pro:
 plochy drobné výroby, řemesel a služeb
Stabilizovaná plocha pro:
 ornou půdu
 lokální biokoridor

Řešení ÚP
Čtyřkoly

Základní aspekty řešení

Popis lokálních podmínek
ovlivňujících řešení

RZV

VL

Výměra

0,543 ha

BPEJ/třída ochrany

5.29.11/II, 5.29.41/IV

Podmínka pro
rozhodování

ne




Dlouhodobě sledovaný záměr.
Možnost dopravního napojení, které nezatíží negativními vlivy
plochy s hlavní funkcí bydlení.
 Navazuje na již realizovaný záměr se stejným, dle ÚP, funkčním
využitím.
Při využívání areálu a případně umisťování dalších stavebních záměrů je
nutno respektovat silniční ochranné pásmo (silnice III/1096).
Do západní části zasahuje OP lesa.
Využití plochy nesníží funkčnost stávajícího LBC a k založení navrženého
LBK.
Při umisťování staveb a zařízení na vymezené ploše bude respektován
rozsah a režim bezpečnostního pásma VTL plynovodu nad 40 barů.
Umístění staveb v bezpečnostním pásmu plynových zařízení je podmíněno
předchozím vydáním písemného souhlasu provozovatele těchto zařízení.
V upraveném návrhu pro opakované veřejné projednání bylo upřesněno
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ODŮVODNĚNÍ ÚP ČTYŘKOLY

etapa: UPR. NÁVRH ÚP PRO OPAK. VEŘ. PROJEDNÁNÍ

příloha: II.A - TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚP

vymezení plochy změny z důvodu změny vlastnických hranic (prodej
pozemku ve vlastnictví Obce Čtyřkoly podnikatelskému subjektu za
účelem umožnění větší variability podnikatelských aktivit).

Zastavitelná plocha Z16 a Z17
Lokalizace

V platné
ÚPD
(ÚPSÚ vč.
změn)

NE
Stabilizovaná plocha pro:
 Pozemky určené k plnění funkcí lesa

Řešení ÚP
Čtyřkoly

Základní aspekty řešení

Popis lokálních podmínek
ovlivňujících řešení

RZV

RI

Výměra

0,038 ha + 0,045 ha

BPEJ/třída ochrany

Lesní pozemek - PUPFL

Podmínka pro
rozhodování

ne



Záměr realizace 2 objektů rodinné rekreace v lokalitě, kde je
tato funkce již zastoupena.
 Chaty ve stávajícím remízu.
 Plochy jsou vymezeny na základě konkrétního požadavku.
Při umisťování objektů je nutno respektovat trasu a ochranné pásmo
nadzemního vedení elektro.
Podmínky pro umístění objektů rodinné rekreace budou upřesněny
při rozhodování o změnách v území (zejména orgánem ochrany
lesa), zejména s ohledem na lokalizaci na plochách PUPFL.
Využití plochy Z16 nesníží funkčnost nadregionálního biokoridoru
K61 navrženého k založení.
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ODŮVODNĚNÍ ÚP ČTYŘKOLY

etapa: UPR. NÁVRH ÚP PRO OPAK. VEŘ. PROJEDNÁNÍ

příloha: II.A - TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚP

Zastavitelná plocha Z18
Lokalizace

V platné
ÚPD
(ÚPSÚ vč.
změn)

ANO
Rozvojová plocha pro:
 plochy pro venkovské bydlení
 zeleň ochranná

Řešení ÚP
Čtyřkoly

Základní aspekty řešení

Popis lokálních podmínek
ovlivňujících řešení

RZV

BI

Výměra

0,164 ha

BPEJ/třída ochrany

5.29.11/II.

Podmínka pro
rozhodování

ne




Záměr realizace objektu rodinného domu.
Plocha navazuje na zastavěné území, doplňuje okraj lokality nových
rodinných domů.
 Možnost napojení na dopravní a technickou infrastrukturu.
Charakter zástavby bude navazovat na charakteristiky navazující stávající
zástavby – max. výšková hladina 1NP s podkrovím, nebo 2NP bez
podkroví, izolovaný rodinný dům.
Zařazení do typu plochy a rozdílným způsobem využití navazuje na způsob
vymezení sousedních stabilizovaných ploch.
Plocha leží v rozsahu bezpečnostního pásma plynovodu.
S ohledem na blízkost stávající silnice I/3 vedené na náspu severozápadně
je třeba upozornit na případné negativní důsledky provozu na této
komunikaci – při rozhodování o změnách v území bude nutno pro
umístění zástavby, pro kterou jsou stanoveny hygienické limity hluku,
prokázání nepřekročení těchto limitních hodnot.
Při umisťování staveb a zařízení na vymezené ploše bude respektován
rozsah a režim bezpečnostního pásma VTL plynovodu nad 40 barů.
Umístění staveb v bezpečnostním pásmu plynových zařízení je podmíněno
předchozím vydáním písemného souhlasu provozovatele těchto zařízení.
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ODŮVODNĚNÍ ÚP ČTYŘKOLY

etapa: UPR. NÁVRH ÚP PRO OPAK. VEŘ. PROJEDNÁNÍ

příloha: II.A - TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚP

Zastavitelná plocha Z19
Lokalizace

V platné
ÚPD
(ÚPSÚ vč.
změn)

ANO
Rozvojová plocha pro:


plochy drobné výroby, řemesel a služeb

Řešení ÚP
Čtyřkoly

Základní aspekty řešení







RZV

VL

Výměra

0,378 ha

BPEJ/třída ochrany

5.29.11/II.

Podmínka pro
rozhodování

ne

Do doby opakovaného veřejného projednání bylo vydáno dne
20.10.2021 pod č.j. MUBN/188731/2021/VÝST, spis. značky:
VÝST/111829/2021/HL rozhodnutí ve společnému územním a
stavebním řízení o umístění stavby s názvem „Areál firmy
S.O.S. okna s.r.o.“
Současně podle § 115 stavebního zákona a § 13a a § 18c
vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního
rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění
pozdějších předpisů se povolilo provedení stavby s názvem
„Areál firmy S.O.S. okna s.r.o.“
Současně podle § 115 stavebního zákona se stanovily
podmínky pro provedení a užívání stavby. Městský úřad
Benešov, Odbor výstavby a územního plánování, jako
příslušný
správní
orgán
sdělil,
že
rozhodnutí
MUBN/188731/2021/VÝST nabylo právní moci ve smyslu
ustanovení § 73 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
ve znění pozdějších předpisů dne 20.11.2021 a je vykonatelné.
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ODŮVODNĚNÍ ÚP ČTYŘKOLY

etapa: UPR. NÁVRH ÚP PRO OPAK. VEŘ. PROJEDNÁNÍ

příloha: II.A - TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚP



Vymezení plochy bylo upřesněno s ohledem na účelné využití
území, tak, aby nevznikaly zbytkové, obtížně využitelné nebo
obhospodařovatelné plochy.
Podmínky byly prověřeny a stanoveny platným správním
rozhodnutím.

Popis lokálních podmínek ovlivňujících
řešení

Zastavitelná plocha Z20
Lokalizace

V platné
ÚPD
(ÚPSÚ vč.
změn)

ANO
Rozvojová plocha pro:
Zahrady a chatové osady

Řešení ÚP
Čtyřkoly

RZV

RI

Výměra

0,0944 ha

BPEJ/třída ochrany

není ZPF, druh pozemku
ostatní plocha
ne

Podmínka pro
rozhodování

Základní aspekty řešení







Do doby opakovaného veřejného projednání bylo vydáno dne
14. 03. 2022 pod č.j. MUBN/111422/2022/VÝST, spis. značky:
VÝST/202283/2020/HL rozhodnutí ve společnému územním a
stavebním řízení o umístění stavby – objekt pro rodinnou rekreaci,
včetně vodovodní, kanalizační a elektrické přípojky, odpadní jímky
a akumulační jímky Čtyřkoly na pozemku parc. č. 256/5
v katastrálním území Čtyřkoly
Do doby opakovaného veřejného projednání bylo vydáno dne
17. 03. 2022 pod č.j. MUBN/119493/2022/VÝST, spis. značky:
VÝST/202284/2020/HL rozhodnutí ve společnému územním a
stavebním řízení o umístění stavby – objekt pro rodinnou rekreaci,
včetně vodovodní, kanalizační a elektrické přípojky, odpadní jímky
a akumulační jímky Čtyřkoly na pozemku parc. č. 256/4
v katastrálním území Čtyřkoly
Do doby opakovaného veřejného projednání Městský úřad
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etapa: UPR. NÁVRH ÚP PRO OPAK. VEŘ. PROJEDNÁNÍ

Popis lokálních podmínek
ovlivňujících řešení

příloha: II.A - TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚP

Benešov, Odbor výstavby a územního plánování, jako příslušný
správní orgán nesdělil, že výše uvedená rozhodnutí nabyla právní
moci ve smyslu ustanovení § 73 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, ve znění pozdějších předpisů dne 20.11.2021 a jsou
tudíž zatím nevykonatelné.
kontakt plochy s rozsahem limitů využití území (prověřeno v procesu
projednání výše uvedených rozhodnutí) s:
 záplavovým územím Q100,
 jeho aktivní zónou
 zónou vysokého povodňového ohrožení
 vzdálenost 50 m od okraje lesních pozemků

Zastavitelná plocha Z21
Lokalizace

V platné
ÚPD
(ÚPSÚ vč.
změn)

Plocha nezastavěného území:


Louky

Řešení ÚP
Čtyřkoly

RZV

RI

Výměra

0,2185 ha

BPEJ/třída ochrany

není ZPF, druh pozemku
vodní plocha, ostatní plocha
ne

Podmínka pro
rozhodování

Základní aspekty řešení



Zajištění čištění odpadních vod v dostatečné kapacitě, kapacita
stávající ČOV je naplněna, odvádění a čištění odpadních vod
není v současné době zajištěno v celém rozsahu zastavěného
území (zatím řešeno individuálně), ČOV je lokalizována
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ODŮVODNĚNÍ ÚP ČTYŘKOLY

etapa: UPR. NÁVRH ÚP PRO OPAK. VEŘ. PROJEDNÁNÍ

Popis lokálních podmínek ovlivňujících
řešení

příloha: II.A - TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚP

v návaznosti na část území, kde není realizována kanalizační síť
 Plocha je vymezena v souladu s (objednatelem) poskytnutým
podkladem „Technickoekonomická studie proveditelnosti –
Kanalizace a ČOV Čtyřkoly“ (VRV a.s., divize 02, 09 2021)
 Zajištění podmínek pro čištění odvedených splaškových vod
v souladu s právními předpisy lze považovat za veřejný zájem a
tudíž za zvlášť odůvodněný případ pro možnost umístění
záměru do rozsahu záplavového území a jeho aktivní zóny.
kontakt plochy s rozsahem limitů využití území dle ÚAP:
 záplavovým územím Q100,
 jeho aktivní zónou
 OP vedení elektrizační soustavy
 bezpečnostní pásmo plynárenského zařízení
 LBK
 návaznost na lokalitu NATURA 2000 (Dolní Sázava)
 území zasažené zvláštní povodní
Při rozhodování o změnách v území je nutno zajistit soulad
s upřesňujícími podmínkami s ohledem na ochranné režimy výše
uvedených limitů využití území.
Ve sdělení ČEPS, a.s., zn. 7701/2021/MRO k výše uvedené studii se
uvádí: „V daném případě, s přihlédnutím k výšce vodičů nad
terénem a k účelu stavby (technická stavba), je možné o umístění
stavby v OP uvažovat. Tato stavba ale musí být umístěna mimo
průmět vodičů (viz situace).

e.5.3 SYSTÉM SÍDLENÍ ZELENĚ (podkapitola c.3. výrokové části ÚP)
k čl. (6)
a)

Systém sídlení zeleně, především ploch s veřejnou zelení, je nutno budovat na základech, které jsou tvořeny již
stabilizovanými plochami, které je nutno průběžně udržovat a lze je dále kultivovat a zkvalitňovat.
b) Při využívání území a při rozhodování o změnách v území budou respektovány vymezené plochy systému sídelní
zeleně. Vymezení jednotlivých ploch (stabilizovaných i ploch změn) graficky vyjadřuje stanovenou koncepci systému
sídlení (veřejné) zeleně. Zeleň se uplatňuje na plochách veřejných prostranství, zejména v místech jejich rozšíření.
Z důvodu zdůraznění významu těchto ploch zeleně, které většinou nejsou tak plošně významné, využívá územní plán
možnosti vytvoření dalšího podtypu ploch veřejných prostranství a na místech, kde to považuje za důležité a kde se
nachází pro vnímání kvality veřejného prostranství významná zejména zeleň, vyznačuje tyto plochy jako „plochy
veřejných prostranství – s vyšším podílem zeleně“. V těchto místech by měla být zeleň zachována, chráněna nebo
obnovena.
c) Vymezené plochy veřejných prostranství, zejména pak plochy veřejné zeleně, jsou vymezeny za účelem ochrany
těchto ploch před nežádoucí zástavbou. Tyto lokality jsou a budou místem pro denní rekreaci obyvatel, místem
setkávání, místem pro hry dětí, místem pro odpočinek. Jsou dokladem i historického vývoje sídel.
d) Z důvodu zachování obrazu sídla v krajině a ochrany krajinného rázu je stanovena zásada umisťování zástavby
v okrajových částech sídla směrem k sídlu. Směrem do krajiny bude okraj urbanizovaného území tvořen zahradami.
e) Součástí urbanizovaného území jsou i drobné vodní toky (řeka Sázava protéká po jeho okraji). Rozhraní, kdy je vodní
tok s doprovodnou a břehovou zelení součástí volné krajiny a kdy urbanizovaného území vzhledem k charakteru
břehových porostů a navazujících ploch zeleně, není účelné rozlišovat, neboť přírodní společenstva takto přirozeně
prostupují i do zastavěných území a stávají se jeho součástí.
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e.6 ODŮVODNĚNÍ KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEJÍ UMÍSŤOVÁNÍ
(kapitola d) výrokové části ÚP)
e.6.1 DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA (podkapitola d.1. výrokové části ÚP)
e.6.1.1 – Silniční doprava, doprava v klidu
e.6.1.1a – Silniční doprava
k čl. (7-10)
Řešeným územím, resp. západní částí katastrálního území Čtyřkoly, prochází silnice I. třídy – I/3 přibližně ve směru
sever – jih. Na této komunikace je nově realizována úplná MÚK Čtyřkoly. Z této křižovatky západním směrem je trasována
komunikace III/1096 (do sídla Pyšely). Tato komunikace III. třídy je vedena rovněž k východu slepým úsekem do sídla
Čtyřkoly, končí v místní části Javorník. Sídlo Čtyřkoly je dopravně spojeno se sousedními Čerčany místní komunikací
vedenou podél toku Sázavy.
Pro hodnocení úseků procházejících řešeným územím je uváděn sčítací úsek intenzit (voz/24 hod):
Silnice I/3
Úsek 1-0066
r. 2020
r. 2000
r. 2005
r. 2010
r. 2016

T

O

M

celkem

4253
3360
4828
2897
3733

20813
16260
18305
15396
17822

148
37
83
105
83

25214
19657
23216
18398
21638

Územní plán tuto komunikace respektuje. V nezastavěném území jsou silnice I. a III. třídy vymezeny jako plocha
RZV – „DS1 – dopravní infrastruktura - silniční – silniční síť“. Při průchodu urbanizovaným územím jsou vyznačeny jako
plocha RZV – „PV1 – veřejná prostranství – uliční prostory“. Stanovené podmínky využití jako jedno z přípustných využití
uvádí: „silnice (krajská silniční síť) jako součást uličního prostoru“.

Místní doprava
Zástavba, která není přímo obsluhována ze silnice III. třídy, je na tuto komunikaci napojena sítí místních a veřejně
přístupných účelových komunikací. Ve většině případů se jedná o průjezdné místní obslužné komunikace funkční třídy C2,
na něž jsou napojeny krátké úseky funkční třídy C3 (slepé komunikace), případně veřejně přístupné účelové komunikace.
Vnitřní komunikační síť za hranicí zastavěného, resp. urbanizovaného, území přechází v účelové komunikace (polní a lesní
cesty).
Motorová doprava není na průjezdném úseku silnice III. třídy urbanizovaným území od pěší oddělena chodníky. Ty
jsou realizovány nesoustavně většinou v lokalitách nové rodinné zástavby, kde byla realizována nová veřejná prostranství
s pozemní komunikací.
V ostatních částech sídla je vedena motorová doprava společně s „pěšáky“ a cyklisty. V lokalitách, které byly
založeny primárně pro funkci rodinné rekreace, a ve kterých postupně dochází k přestavbě těchto rekreačních objektů na
objekty trvalého bydlení, je síť veřejných prostranství šířkově nevyhovující a neodpovídá platné legislativě. S ohledem na
délky některých uličních prostranství by bylo vhodné zde realizovat alespoň výhybny. Nedomníváme se však, že s ohledem
na majetkové poměry je toto reálné řešení. Beze změny vymezení veřejného prostranství by mohl problém částečně řešit
systém jednosměrných komunikací. Nicméně ani tak by nebylo prakticky možné řešit v těchto uličních prostorech
hospodaření se srážkovou vodou a parkování vozidel. To by v případě realizace objektu rodinného domu muselo být
jednoznačně v odpovídající kapacitě řešeno na pozemku vlastníka.
Dalším problémem, který by měl být při rozhodování o změnách v území zohledněn (i při vhodnosti či přípustnosti
změny využití z rekreačního na trvalé bydlení) je absence obratišť na poměrně dlouhých uličních prostorech. V lokalitách,
kde nelze zajistit dopravní obsluhu v souladu s právními předpisy pro rodinnou zástavbu, by měla být možnost realizace
rodinných domů zodpovědně zvážena, případně by měly být respektovány podmínky stanovené územním plánem –
rozšíření uličního prostoru (ustoupení uličního oplocení, realizace parkovacích stání – buď v rozšířeném uličním prostoru
nebo na pozemku stavebníka.
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Návrh:
Zastavitelné plochy, plochy změny, koridory:
Z04b
Z13

v rámci zastavitelné plochy Z04 na jejím západním okraji je vymezena plocha pro uliční prostor, ze kterého by
mohla měly být napojeny přiléhající stavební pozemky
Zastavitelná plocha pro místní, resp. veřejně přístupnou účelovou komunikaci na severovýchodním okraji
místní části Javorník. Vymezená zastavitelná plocha víceméně kopíruje stávající stav v území, kdy nad
železnicí jsou drážní pozemky využívány pro možnost příjezdu k plochám rekreace.

Doprava – limity využití území:
 Silniční ochranná pásma:
o Silnice I. třídy
o Silnice II. a III. třídy

50 m od osy vozovky nebo přilehlého jízdního pásu

15 m od osy vozovky nebo přilehlého jízdního pásu

e.6.1.1b – Doprava v klidu
Odstavování a parkování vozidel v současné době probíhá zejména v rámci cílových areálů (např. Jezdecký areál
Čtyřkolák, zahradnické centrum, Domov pro seniory SEN pro SEN) a víceméně živelně na místních komunikacích, kde to
umožňují pravidla silničního provozu a prostorové poměry např. u železničního přejezdy, železniční zastávky, u mostu přes
Sázavu apod.
V plochách bydlení a plochách smíšených bude v rámci zastavěných stavebních pozemků (míněno i budoucích) pro
každou samostatnou bytovou jednotku vyčleněna plocha pro dvě parkovací stání.
V jednotlivých řešeného území mohou vznikat i drobnější parkovací kapacity např. u objektů občanského
vybavení, a to buď v rámci ploch veřejných prostranství nebo i dalších typů ploch s rozdílným způsobem využití, jejichž
podmínky využití jsou stanoveny tak, aby i tento způsob využití byl přípustný.

e.6.1.2 – Železniční doprava
k čl. (11)
Řešeným územím prochází železniční trať ČD č. 221 Praha (hl. nádraží) – Benešov u Prahy. Jedná se o dvoukolejnou
elektrizovanou trať. Ta prochází řešeným územím ve směru jihozápad – severovýchod. V řešeném území je železniční
zastávka. Nejbližšími stanicemi, resp. zastávkami jsou:
 Pyšely, Čerčany
 Senohraby, Mirošovice u Prahy, Mnichovice
Železniční doprava – limity využití území:
 Ochranné pásmo dráhy (státní a regionální) do rychlosti 160 km/h:
o 60 m od osy koleje
o min. 30 m od hranice obvodu dráhy
 ochranné pásmo vlečky:
o 30 m od osy krajní koleje (v řešeném území se nenachází)
e.6.1.3 – Letecká doprava
k čl. (12-13)
Severní okraj řešeného území v ochranném pásmu radaru letiště Kbely - letecká stavba včetně ochranného
pásma, které je nutno respektovat podle § 37 zákona č. 49/1997 Sb. o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č.
455/1991 Sb. o živnostenském podnikání ve znění pozdějších předpisů, podle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006
Sb. o územním plánování a stavebním řádu.
Ochranné pásmo přehledových systémů (OP RLP) - letecká stavba včetně ochranného pásma (ÚAP - jev 103), které je nutno
respektovat podle § 37 zákona č. 49/1997 Sb. o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb. o
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živnostenském podnikání ve znění pozdějších předpisů, podle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním
plánování a stavebním řádu. Z důvodu bezpečnosti letového provozu je nezbytné respektovat níže uvedené podmínky.
V území do vzdálenosti 5 km od stanoviště radaru lze vydat územní rozhodnutí a povolit veškerou nadzemní výstavbu včetně
výsadby jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany. V tomto vymezeném území může být výstavba omezena
nebo zakázána.
V území ve vzdálenosti 5-30 km od stanoviště radaru lze vydat územní rozhodnutí a povolit níže uvedené stavby jen na
základě závazného stanoviska Ministerstva obrany. Jedná se o výstavbu (včetně rekonstrukce a přestavby) větrných
elektráren, výškových staveb, venkovního vedení vvn a vn, základnových stanic mobilních operátorů. V tomto vymezeném
území může být výstavba větrných elektráren a výškových staveb nad 30 m nad terénem a staveb tvořících dominanty v
terénu výškově omezena nebo zakázána.
e.6.1.4 – Doprava pěší a cyklistická
k čl. (14)
Chodníky se v řešeném území vyskytují ve veřejných prostranstvích jen sporadicky, a to v uličních prostorech
realizovaných v souvislosti s novou zástavbou rodinných domů a podél komunikace vedené k areálu fy Erwin Junker
Grinding Technology a.s.

Obr. použity z internetové aplikace Mapy.cz - panorama

V ostatních uličních prostorech je pěší doprava vedena společně s dopravou motorovou.

Obr. použity z internetové aplikace Mapy.cz - panorama

Z důvodu bezpečnosti zejména chodců je třeba tyto postupně doplnit v místech, kde to prostorové podmínky umožňují.
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Dle generelu cyklistických tras a cyklostezek na území Středočeského kraje je řešeným území po břehu Sázavy vedena
navrhovaná cyklostezka (převzato z generelu 2008) II. třídy (č. 19 Sázavská).
V řešeném území cyklistická doprava probíhá společně s dopravou motorovou. Cyklostezky se v řešeném území
nevyskytují.
Řešeným územím je rasována turistická trasa. Rozcestník se nachází na sousedním katastru Lštění u mostu:

Obr. použit z internetové aplikace Mapy.cz

Červená turistická trasa vede přes most přes řeku Sázavu, dále k severovýchodu kolem obecního úřadu dále
k severovýchodu, kolem památných stromů (lípy v Javorníku) až na břeh řeky Sázavy. Zde se stáčí k severu a vedena podél
řeky opouští na severu (u ústí vodního toku Mnichovka do Sázavy) řešené území.

e.6.2 TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA (podkapitola d.2. výrokové části ÚP)
k čl. (15)
a) Uložení tras technické infrastruktury bude řešeno tak, aby v případě nutných oprav, rekonstrukcí nebo havárií
nebylo nutno zasahovat do tělesa a povrchu vozovky;
b) nová zástavba bude napojena na stávající funkční systémy technické infrastruktury s ohledem na zachování kvality
podmínek bydlení. V lokalitách, kde technická infrastruktura vybudována v plném rozsahu není, nebo je v době
realizace záměru její kapacita nedostatečná, je možno jako dočasné řešení využít možností jejího individuálního
zajištění, které musí být realizováno v souladu s právními předpisy, dočasnost takového řešení je deklarována např.
ust. § 24b Vyhlášky 501/2006 Sb. v platném znění;
b)c) možnost řešení zajištění technické infrastruktury individuálním způsobem je stanovena s ohledem na princip, kdy
navržené řešení má vést ještě rozumně k cíli, i v lokalitách s absencí veřejné technické infrastruktury, ve kterých je
možnost rozvoje stanovena např. předchozí ÚPD, správními rozhodnutími nebo jsou takové lokality vhodné pro
rozvoj z jiných hledisek, např. výhodnou polohou s ohledem na realizovanou dopravní infrastrukturu apod.
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c)d) možnosti nové zástavby musí být konfrontovány s kapacitou systémů technické infrastruktury. V případě, že bude
prokazatelné, že systém nemůže kapacitně pokrýt novou potřebu, bude nutno nejprve kapacitu systému navýšit
tak, aby nedošlo ke zhoršení podmínek pro stávající zástavbu. Požadavek na zajištění kvalitní a kapacitně
odpovídající veřejné technické infrastruktury je v souladu s republikovou prioritou čl. 30 PÚR ČR.
e.6.2.1 – Vodní hospodářství
k čl. (16)
Žádná plošně významná vodní plocha se v řešeném území nenachází
Nejvýznamnějším vodním tokem v řešeném území je řeka Sázava (ID VT v CEVT 10 100 005,00, ID VT v HEIS
124710000100) po které je vedena jižní, resp. východní hranice řešeného území.
Další vodní oky v řešeném území:
 Zaječický potok – ID VT v HEIS 128540000100 (102737781 dle http://eagri.cz/public/web/mze/voda/aplikace/cevt.html)
 Mnichovka – ID VT v HEIS 128440000100 (10100676 dle http://eagri.cz/public/web/mze/voda/aplikace/cevt.html)
 Bezejmenné vodoteče v rozptylu řešeného území jako přítoky výše jmenovaných vodotečí (od severu k jihu):
o PBP Sázavy – bezejmenný ř. km 37,6 IDVT v HEIS 12853000200 (IDVT v CEVT 10243678)
o Bezejmenný tok – ID VT v HEIS 128540001800 (IDVT v CEVT 10276184)
o LBP Zaječického potoka – z lesa, mezi dálniční přípojkou a tratí ID VT v HEIS 128540001600 (IDVT v CEVT
10262618)
o Bezejmenný tok – ID VT v HEIS 128550001800 (IDVT v CEVT 10244464)
o Bezejmenný tok – ID VT v HEIS 128550001200 (IDVT v CEVT 10246987) – Čtyřkolská strouha
(https://heis.vuv.cz/data/webmap/isapi.dll?map=mp_heis_voda&TMPL=HVMAP_MAIN&IFRAME=0&lon=14.7211204&lat=49.87148
61&scale=15120)

Hydrologická povodí:
 Sázava – 1-09-03-1350-0-00
 Sázava – 1-09-03-1330-0-00
 Zaječický potok – 1-09-03-1340-0-00
 Mnichovka – 1-09-03-1320-0-00
Záplavové území včetně aktivní zóny má stanovené a vyhlášené:
 Sázava– Krajským úřadem Středočeského kraje bylo dne 24. 11. 2005 pod č.j. 155975 06/OŽP-Bab stanoveno
záplavové území vodního toku Sázava (ID VT 10 100 005) v úseku ř. km 0,0 – 119 a vymezena aktivní zóna
záplavového území
 Mnichovka – úřadem Středočeského kraje bylo dne 19. 03. 2012 pod č.j. 003275/2012/KUSK/OŽP-Bab opatřením
obecné povahy stanoveno záplavové území významného vodního toku Mnichovka (ID VT 10 100 676) v úseku ř. km
0,000 – 13,46 a vymezena aktivní zóna záplavového území
Dle monitorovací stanice Nespeky (Sázava) odpovídá:
Q100 průtok 702,0 m3/s
Q50 průtok 604,0 m3/s
Q20 průtok 483,0 m3/s
Q10 průtok 398,0 m3/s
Q5 průtok 319,0 m3/s
Q2 průtok 223,0 m3/s
Q1 průtok 159,0 m3/s
Hodnota průtoku Q355 3,420 m3/s je označována jako sucho.
Pro řešené území je vymezen Plán pro zvládání povodňových rizik. Hranice, resp. plochy jednotlivých zón povodňového
ohrožení jsou vyznačeny v grafické příloze I.B2d – koncepce veřejné infrastruktury – technická infrastruktura – vodní
hospodářství.
kategorie ohrožení

doporučení

vysoké

Doporučuje se nepovolovat novou ani rozšiřovat stávající zástavbu, ve které se zdržují lidé
nebo zvířata. Pro stávající zástavbu je třeba provést návrh protipovodňové ochrany, která
zajistí odpovídající snížení rizika.

střední

Výstavba je možná s omezeními vycházejícími z podrobného posouzení potenciálního
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ohrožení objektů povodňovým nebezpečím. Nevhodná je výstavba citlivých objektů (např.
zdravotnická zařízení, hasiči apod.). Nedoporučuje se rozšiřovat stávající plochy určené
pro výstavbu.
nízké

Výstavba je možná, přičemž vlastníci dotčených pozemků a objektů musí být upozorněni
na potenciální ohrožení povodňovým nebezpečím. Pro citlivé objekty je třeba přijmout
speciální opatření.

reziduální

Otázky spojené s protipovodňovou ochranou se zpravidla doporučuje řešit
prostřednictvím dlouhodobého územního plánování se zaměřením na zvláště citlivé
objekty (zdravotnická zařízení, památkové objekty apod.). Snahou je vyhýbat se objektům
a zařízením se zvýšeným potenciálem škod.

Graficky vyznačeno v příloze IB2d Veřejná infrastruktura – vodní hospodářství.

Vodní hospodářství - limity využití území:


Manipulační pásmo vodních toků
o které jsou vodními cestami (netýká se řešeného území)
…max. do 10 m od břehové čáry
o u ostatních významných vodních toků
…max. do 8 m od břehové čáry
o u drobných vodních toků
…max. do 6 m od břehové čáry
(PZN. Vodoprávní úřad může pro nezbytně nutné potřeby a na nezbytně dlouhou dobu stanovit k užívání i větší
šířku pozemku, než je uvedeno výše.) Do ochranných (manipulačních) pásem vodních toků nebudou umisťovány
žádné stavby, které by mohly ovlivnit odtokové poměry v území nebo znemožnit možnost opravy a údržby koryta.
S ohledem na měřítko výkresů grafické části (1:5000), kdy rozsah vyznačovaného manipulačního pásma by
v tištěné podobě grafických příloh činil 1 mm, není rozsah tohoto limitu graficky vyjádřen. Navíc některé vodoteče
nejsou pozemkově oddělené, a tak jejich trasy jsou vyznačeny orientačně např. dle leteckého snímku. Vyznačení
manipulačního pásma podél takového toku by bylo zavádějící a nepřesné.

Vodovod
Zásobování pitnou vodou je zajištěno obecním vodovodem, provozovatelem je Vodohospodářská společnost Benešov
s.r.o.

V řešeném území se nachází zemní vodojem (VDJ) Čtyřkoly – Exon, 2x18m3
V místní části Javorník není vybudován vodovod v rozsahu celého zastavěného území. Rozváděcí řady jsou napojeny
přímo na přiváděcí řad DN500 (v případě odstávky štoly není zajištěna akumulace).
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V roce 2015 byl vybudován nový přivaděč DN 500 z odběrné štoly Javorník ze Štoly Želivka. Tento prochází obcí
Javorník, Čtyřkoly do vodojemu v Podmračí a dále do Benešova.
Při stavbě tohoto přivaděče byl současně v trase vybudován samostatný páteřní řad obecního vodovodu, z něhož jsou
provedeny odbočky do bočních ulic na trase. Obec Čtyřkoly postupně buduje v těchto ulicích vodovodní řady a připojuje
všechny stávající objekty.
Páteřní vodovod včetně budovaných řadů je v majetku obce a provozuje je na základě smlouvy VHS Benešov.
Délka páteřního vodovodu je 1980 m. Délka rozváděcích řadů cca 10 030 m.
„Obec Čtyřkoly však musí výhledově uvažovat nad vybudováním vlastního obecního vodovodu s vlastní akumulací
(vodojemem). Stávající stav zásobení obyvatel je technicky i provozně špatný (vliv na sledování ztrát v potrubí, nutné
redukce tlaků na odbočkách, chybí akumulace v případě havárií). V současnosti již VHS Benešov nepovoluje nová napojení na
přivaděč DN500.“ (citováno z PRVKUK Středočeského kraje – změna 2018)

Obr. použit z webových stránek: https://gis.kr-stredocesky.cz/js/ozp_prvkuk/

Koncepce zásobování řešeného území pitnou vodou územní plán nemění. Navrženo je doplnění zásobní sítě do
těch částí zastavěného území, kde není vodovod realizován.
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství max. 15 l/den /obyvatele
cisternami ze zdroje Pecerady, resp. ze zdroje určeného VHS s ohledem na aktuální potřeby a možnosti. Zásobení pitnou
vodou bude doplňováno balenou vodou.
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu, z obecních a domovních
studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.
Stavby a činnosti v řešeném území budou respektovat:
 ochranná pásma vodních zdrojů (I.) – na pravém břehu Sázavy, u mostu
 ochranné pásmo vodovodního přivaděče
 ochranná pásma vodovodních řadů.
Pozn.: vedení a zařízení základní technické vybavenosti je možné umístit v rámci stanovených podmínek využití ploch pro
jednotlivé typy ploch s rozdílným způsobem využití.
Bilance nárůstu potřeb pitné vody pro zastavitelné plochy s předpokladem nového odběru:
PITNÁ VODA
Z01
Z02
Z03 TI ČOV
Z04
Z05 SR

využití / RD
3
3
0
15
2

obyvatel
11
11
0
53
7

Qd [l/d]
1365
1365
0
6825
910

Qdmax [m3/d]
2,0475
2,0475
0
10,2375
1,365

Qhmax [l/s]
0,043
0,043
0,000
0,213
0,028
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Z06 SR
1
Z07
7
Z08
3
Z09
7
Z10
5
Z11
5
Z12
4
Z14
0
Z15 výroba
0
Z18
1
Z19 výroba
0
Z20 RI
2
Z21 TI ČOV
0
nárůst potřeby
58
Pro OV z důvodu
nárůstu počtu obyvatel

etapa: UPR. NÁVRH ÚP PRO OPAK. VEŘ. PROJEDNÁNÍ

4
25
11
25
18
18
14
0
0
4
0
7
0
203

455
3185
1365
3185
2275
2275
1820
455
0
455
0
910
0
26845

0,6825
4,7775
2,0475
4,7775
3,4125
3,4125
2,73
0,6825
0
0,6825
0
1,365
0
40,2675

4060

6,09
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0,014
0,100
0,043
0,100
0,071
0,071
0,057
0,014
0,000
0,014
0
0,028
0
0,84
0,127

Potřeba pitné vody pro plochy výroby není v tabulce uvažována, bez znalostí konkrétního záměru nelze stanovit.
Kanalizace
V sídle Čtyřkoly je realizována mechanicko – biologická ČOV s nitrifikací a denitrifikací, s aerobní stabilizací kalu a
možností chemické stabilizace kalu. Kapacita ČOV je 500 EO.
Odpadní vody jsou z části zastavěného území (přiváděny na ČOV oddílnou splaškovou kanalizací. (jedna čerpací
stanice). Vyčištěné odpadní vody jsou vypouštěny do řeky Sázavy.
V místní části Javorník je realizována mechanicko – biologická ČOV s aktivací, nitrifikací a denitrifikací, s aerobní
stabilizací kalu. Kapacita ČOV je 200 EO. Vyčištěné odpadní vody jsou vypouštěny do Zaječického potoka.
Srážkové vody jsou odváděny do vodotečí.

Obr. použit z webových stránek: https://gis.kr-stredocesky.cz/js/ozp_prvkuk/

Koncepce odkanalizování řešeného území je řešena v souladu s Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací (PRVKUK)
Středočeského kraje.
Zástavba a činnosti v řešeném území budou respektovat ochranná pásma kanalizačních stok.
V následných dokumentacích bude řešeno odkanalizování ploch změn oddílnou kanalizací.
Srážkové vody z nových komunikací budou přednostně zasakovány v podélných zasakovacích zatravněných pásech
či zasakovacích zařízeních, do dešťové kanalizace budou napojeny pouze přepady z těchto zařízení.
Pozn.:

vedení a zařízení základní technické vybavenosti je možné umístit v rámci stanovených podmínek využití ploch pro
jednotlivé typy ploch s rozdílným způsobem využití.
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Vodovody a kanalizace - limity využití území:
Ochranné pásmo vodovodního řadu je vymezeno vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí na každou
stranu
a) do průměru 500 mm včetně
1,5 m
b) nad průměr 500 mm
2,5 m
Ochranné pásmo kanalizační stoky je vymezeno vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí na každou
stranu
a) do průměru 500 mm včetně (gravitační)
1,5 m
b) nad průměr 500 mm (gravitační)
2,5 m
c) tlaková kanalizační síť
1,0 m
Hospodaření se srážkovými vodami:
V podrobnější dokumentaci řešící jednotlivé rozvojové plochy nebo lokality:
 bude posouzen vliv zástavby na odtokové poměry v území a to tak, aby nedošlo ke zvýšení odtoku z území před
zástavbou,
 dešťové vody budou přednostně zasakovány na jednotlivých pozemcích,
 dešťové vody, které nebude možné na základě hydrogeologického posudku zasakovat, budou na pozemcích
jednotlivých staveb (u rodinných domů, komunikací) retenovány,
 vody z komunikací, parkovišť apod., které se nestačí vsáknout přímo ve vhodně řešených zpevněných plochách, je
nutné nejprve oddělit ropné látky (pomocí odlučovače ropných látek). Poté může být společně s vodou ze střech
odváděna co nejkratší cestou k dalšímu zpracování.

e.6.2.2 – Energetika
e.6.2.2a Elektro
k čl. (17)
Obec je napájena distribuční soustavou VN 22kV převážně vrchním vedením.
Rozvod nízkého napětí je řešen převážně vzdušným vedením na sloupech a střešních konzolách. Pouze v novější
zástavbě je NN vedeno zemními kabely.
Západní částí řešeného území prochází nadzemní vedení 400 kV a od něj západně v souběhu vedení 2x110 kV.
Stavby a činnosti v řešeném území budou respektovat ochranná pásma vedení a zařízení elektrizační soustavy.
Bilance nárůstu potřeb elektrické energie pro zastavitelné plochy s předpokladem nového odběru:
ELEKTRO
Z01
Z02

využití / RD
3

obyvatel
11

3

11

33

13

0

0

50

19

Z03 TI ČOV

Pi [kW]
33

Ps [kW]
13

1715

6053

187165

7163

Z05 SR

2

7

22

8

Z06 SR

1

4

11

4

Z07

7

25

77

29

Z08

3

11

33

13

Z09

7

25

77

29

Z10

5

18

55

21

Z11

5

18

55

21

Z12

4

14

44

17

Z14

0

0

0

0

Z15 výroba
Z18
Z19 výroba
Z20 RI
Z21 TI ČOV
nárůst potřeby

0

0

0

0

1
0
2
0
58

4
0
7
0
203

11
0
22
50
688738

4
0
8
19
261280

Z04

Stanovení bilance potřeb pro výrobu nelze určit bez znalosti konkrétního záměru. Podmínky pro napojení plochy
Z15 budou stanoveny dle konkrétní požadavků s ohledem na realizovaný záměr.
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Bilance nárůstu potřeb elektrické energie je uvažována jako maximální. Ve výpočtech není zahrnut podíl energií
získaných z obnovitelných zdrojů (např.: fotovoltaika, tepelná čerpadla, topení dřevem …) případně počet pasivních a
nízkoenergetických domů.
Pozn.:

vedení a zařízení základní technické vybavenosti je možné umístit v rámci stanovených podmínek využití ploch pro
jednotlivé typy ploch s rozdílným způsobem využití.

Elektro - limity využití území:
zařízení

nadzemní vedení
napětí nad 1 kV do 35 kV včetně
podzemní (kabelové) vedení
do 110 kV vč. a vedení řídící, měřící
elektrické stanice
stožárové transformovny VN
kompaktní transformovny VN
PZN. §19 - zařízení postavená do roku 1995

ochranné pásmo [m] od krajních vodičů
§ 46 (zák. 458/2000 Sb.)
§ 19 (zák. 222/94 Sb. vládní nař. 80/1957 Sb.
§ 5)
7m
10 m
1 m od povrchu vedení po obou stranách
7m

10 m

2m

e.6.2.2b Plyn
k čl. (17)

Sídlo je plynofikováno.
Západní částí řešeného území prochází plynovod VTL nad 40 barů(Net4Gas) a VTL (RWE GasNet) plynovody.
Regulační stanice VTL/STL je realizována na jihozápadním okraji, resp. těsně za hranicí řešeného území.

Konkrétní řešení vyplyne z požadavků na rozšíření STL plynovodní sítě a konkrétního řešení uspořádání jednotlivých ploch
změn.
Bilance nárůstu potřeb zemního plynu pro zastavitelné plochy s předpokladem nového odběru:
ZEMNÍ PLYN
plocha

využití / RD

obyvatel

m3/hod

m3/rok

Z01

3

11

6

6750

Z02

3

11

6

6750

Z03 TI ČOV

0

0

0

0

1715

6053

3430

3825033750

Z05 SR

2

7

4

4500

Z06 SR

1

4

2

2250

Z07

7

25

14

15750

Z08

3

11

6

6750

Z09

7

25

14

15750

Z10

5

18

10

11250

Z11

5

18

10

11250

Z12

4

14

8

9000

Z14

0

0

0

0

Z15 výroba

0

0

0

0

1
0
2
0
58

4
0
7
0
203

2
0
4
0
116

2250
0
4500
0
130500

Z04

Z18
Z19 výroba
Z20 RI
Z21 TI ČOV
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Bilanci potřeb zemního plynu pro podnikání a výrobu nelze určit bez specifikace konkrétního podnikatelského
záměru.
Bilance nárůstu potřeb zemního plynu je uvažována jako maximální. Ve výpočtech není zahrnut případný podíl
energií získaných z obnovitelných zdrojů (např.: fotovoltaika, tepelná čerpadla, topení dřevem …) případně počet pasivních
a nízkoenergetických domů, nebo počet RD vytápěných elektrickou energií.
Stavby a činnosti v řešeném území budou respektovat ochranná a bezpečnostní pásma plynárenských zařízení.

Plyn - limity využití území:
Ochranná pásma:
STL v zastavěném a zastavitelném území
STL mimo zastavěné a zastavitelné území
RS
VTL

1m
4m
4m
4m

Rozsah bezpečnostních pásem plynárenských zařízení vybudovaných do 4. 7. 2009
Regulační stanice vysokotlaké (4 až 40 barů včetně)

10 m

Regulační stanice s tlakem nad 40 barů
Vysokotlaké plynovody (nad 4 bary do 40 barů včetně)
do DN 100 včetně
nad DN 100 do DN 250 včetně

20 m

nad DN 250
Vysokotlaké plynovody (nad 40 barů)
do DN 300 včetně

40 m

nad DN 300 do DN 500 včetně
nad DN 500

150 m
200 m

15 m
20 m

100 m

Rozsah bezpečnostních pásem plynárenských zařízení vybudovaných od 5. 7. 2009 do 31. 12. 2015
Regulační stanice vysokotlaké (4 až 40 barů včetně)

10 m

Regulační stanice s tlakem nad 40 barů
Vysokotlaké plynovody (nad 4 bary do 40 barů včetně)
do DN 100 včetně
nad DN 100 do DN 300 včetně
nad DN 300 do DN 500 včetně
nad DN 500 do DN 700 včetně
nad DN 700
Vysokotlaké plynovody (nad 40 barů)
do DN 100 včetně
nad DN 100 do DN 500 včetně
nad DN 500

20 m
10 m
20 m
30 m
45 m
65 m
80 m
120 m
160 m

Bezpečnostní pásmo
1) Bezpečnostní pásma jsou určena k zamezení nebo zmírnění účinků případných havárií plynových zařízení a k ochraně života,
zdraví, bezpečnosti a majetku osob. Bezpečnostní pásmo vzniká dnem nabytí právní moci územního rozhodnutí o umístění
stavby, nebo dnem vydání územního souhlasu s umístěním stavby, pokud není podle stavebního zákona vyžadován ani jeden z
těchto dokladů, potom dnem uvedení plynového zařízení do provozu.
2) Bezpečnostním pásmem se rozumí souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti od půdorysu
plynového zařízení měřeno kolmo na jeho obrys.
3) Pokud to technické a bezpečnostní podmínky umožňují a nedojde-li k ohrožení života, zdraví, bezpečnosti nebo majetku osob, lze
v bezpečnostním pásmu:
a. realizovat
veřejně
prospěšnou
stavbu,
pokud
stavebník
prokáže
nezbytnost
jejího
umístění
v bezpečnostním pásmu, jen na základě podmínek stanovených fyzickou nebo právnickou osobou, která odpovídá za
provoz příslušného plynového zařízení,
b. umístit stavbu, neuvedenou v písmenu a), pouze po předchozím písemném souhlasu fyzické nebo právnické osoby, která
odpovídá za provoz příslušného plynového zařízení.
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Bezpečnostní pásmo plynového zařízení zaniká trvalým odpojením zařízení od plynárenské soustavy nebo trvalým ukončením
provozu plynového zařízení nebo odstraněním stavby.

Dle sdělení oprávněného investora (NET4GAS, s.r.o.) je pro uvedený stávající plynovod stanoveno ochranné pásmo na 4 m
a bezpečnostní pásmo na 200 m kolmé vzdálenosti od půdorysu plynovodu na obě strany.

e.6.2.3 – Telekomunikace
k čl. (18)
Síť elektronických komunikací rozvedená po zastavěném, resp. urbanizovaném území je propojena do Čerčan, přes
most do Lštění a do sídla Zlenice.
Sdělovací vedení v řešeném území je vedeno zemními kabely. V zakreslených kabelových trasách může být uloženo
několik kabelů a ochranných HDPE trubek (event. i prázdných).
V řešeném území je realizován DAB+ vysílač (dokrývač) s výkonem 200 W, jehož provozovatelem jsou České
radiokomunikace.
Nad řešeným územím prochází trasa radioreleového spoje:
 RR trasa – T-mobile Czech Republic a.s., (Žebrov / Borová Lhota – Lensedly) prochází severní polovinou řešeného
území.
 RR trasa – T-mobile Czech Republic a.s., (Čerčany – Peleška/Senohraby) prochází západní částí řešeného území.
 RR trasa – T-mobile Czech Republic a.s., (Mandava/Sulice – Chocerady) prochází severovýchodním výběžkem
řešeného území.
 RR trasa České radiokomunikace, (Žebrov / Borová Lhota Dubsko) prochází jižním okrajem řešeného území.
Územním plánem nejsou navrhovány plochy změn pro technickou infrastrukturu – spoje, telekomunikace.
Stavby a činnosti v řešeném území budou respektovat ochranná pásma komunikačních vedení a zařízení, a to jak
nadzemních, tak podzemních.
Pozn.: vedení a zařízení základní technické vybavenosti je možné umístit v rámci stanovených podmínek využití ploch pro
jednotlivé typy ploch s rozdílným způsobem využití.
Spoje - limity využití území:



ochranné pásmo podzemního komunikačního vedení - 1,5 m od obrysu krajního vedení
radioreléové trasy vč. ochranných pásem

e.6.2.4 – Nakládání s odpady
k čl. (19)
Systém nakládání s odpady je v řešeném území zaveden v souladu s právními předpisy a není nutné ho měnit
(Obecně závazná vyhláška č. 2/2018 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem vznikajícím na území obce Čtyřkoly).
Směsný komunální odpad je sbírán do sběrných nádob k tomuto účelu určených a je odvážen specializovanou
firmou.
Separovaný (tříděný) odpad je sbírán do zvláštních nádob rozmístěných v rozptylu zastavěného území:
a) Čtyřkoly - u tunelu, pod zastávkou ČD, u Černého mostu, u ČOV a u Penzionu U čerta.
b) Javorník – u telefonní budky, u potoka (penzion „SEN pro SEN)
Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu je zajišťován minimálně dvakrát ročně jejich odebíráním
na dvoře Obecního úřadu ve Čtyřkolech přímo do zvláštních sběrných nádob.
Sběr a svoz objemného odpadu je zajišťován minimálně dvakrát ročně jejich odebíráním na dvoře Obecního
úřadu ve Čtyřkolech přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto účelu určených.
Biologický odpad rostlinného původu se shromažďuje (od 1. dubna do 30. listopadu) do sběrných nádob biokontejnerů umístěných:

ve Čtyřkolech u zastávky ČD,
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v Javorníku u telefonní budky,
v Javorníku u potoka (u penzionu SEN pro SEN)

Likvidaci stavebního odpadu si osoba provádějící stavební činnost, při které tento odpad vznikl, zajišťuje sama na
svoje náklady (do přistaveného kontejneru).

e.6.2.5 – Těžba nerostných surovin
k čl. (20-21)
Ochrana nerostných surovin vyplývá ze zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství, ve znění
pozdějších předpisů (horní zákon).
V řešeném území se nenachází žádné dobývací prostory, ložiska nerostů, schválené prognózní zdroje nerostů
ani ložisková území.

e.6.3 OBČANSKÉ VYBAVENÍ (podkapitola d.3. výrokové části ÚP)
k čl. (22)
a.

V sídle Čtyřkoly se nachází objekt obecního úřadu s hasičskou zbrojnicí, penzion pro seniory (SEN pro SEN),
ubytovací zařízení. Severozápadně od sídla, za silnicí I/3 se u MÚK nachází Zahradnické centrum Gazeboo. Plošně
nejrozsáhlejším stávajícím areálem je sportovní areál v lokalitě Cihelna.
b. Územní plán v souladu se zadáním ÚP rozděluje plochy občanského vybavení do jednotlivých typů ploch
s rozdílným způsobem využití:
 občanské vybavení (OV) – objekt obecního úřadu a požární zbrojnice,
 občanské vybavení – komerční zařízení malá a střední (OM) – areál Zahradnického centra
 občanské vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení (OS) – stávající areál v lokalitě Cihelna
c. Další objekty a zařízení občanského vybavení mohou být realizovány zejména v plochách smíšených obytných (SP),
jejichž stanovené podmínky využití umožňují takový způsob využití jako přípustný.
d. Je žádoucí, aby možnost lokalizace zařízení občanského vybavení v plochách s hlavní funkcí bydlení byla
posuzována s ohledem na budoucí způsob využití (při rozhodování o změnách v území), a to zejména z důvodu,
aby v lokalitě, do které by bylo zařízení umísťováno, nezpůsobilo nežádoucí nárůst dopravy a nezatížilo ji
nežádoucími vlivy na životní prostředí a nesnížilo pohodu bydlení.

e.6.4 VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ (podkapitola d.4. výrokové části ÚP)
k čl. (23)
a.

Stávající veřejná prostranství (uliční prostory) budou respektována, neboť jsou stopou založené urbanistické
struktury a jsou jedním z určujících hledisek pro vnímání charakteru sídla.
b. Z důvodu odlišení charakteru a převládající funkce veřejných prostranství jsou územním plánem stanoveny dva
typy ploch s rozdílným způsobem využití – uliční prostory (PV1) a veřejná prostranství – s vyšším podílem zeleně
(PV2). Uliční prostory charakterizují urbanistickou strukturu sídla, provozní vazby v sídle. Plochy s vyšším podílem
zeleně jsou vymezeny z důvodu ochrany zeleně, zachování charakteru těchto ploch a jejich ochrany před nežádoucí
zástavbou. Územní plán s ohledem na charakter těchto ploch, kdy se jedná zejména o rozšířené uliční prostory,
nevymezuje tyto plochy jako samostatný typ plochy s rozdílným způsobem využití - veřejná zeleň. Tyto plochy
nejsou plošně významné, nejedná se o parky v pravém slova smyslu. Nicméně v poměrně husté struktuře sídla je
nutno je ochránit jako nezastavitelné se zdůrazněním funkce zeleně.
c. Územní plán pracuje s podrobností odpovídající měřítku grafického výstupu (1:5000). Významné plochy veřejných
prostranství vymezuje zejména ve stabilizovaných plochách, kde charakterizují mj. urbanistickou strukturu a plní již
svoji funkci. V plochách změn jsou vymezována veřejná prostranství jen tam, kde je to účelné a lze se znalostí
lokálních poměrů takové plochy vymezit. V ostatních případech ponechával návrh územního plánu plochy bez
dalšího členění. S ohledem na šířkové parametry stávajících uličních prostorů je možno tyto dle prostorových
poměrů a možností (např. majetkových) rozšířit do rozsahu navazujících dalších typů ploch s rozdílným způsobem
využití stanovených pro urbanizovaného území.
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d. Pro fungování všech složek ve veřejných prostranstvích jsou podstatné jejich šířkové parametry. V těchto
prostorech by měla být umístěna dopravní infrastruktura (např. pozemní komunikace), měl by být zajištěn
bezpečný prostor pro pěší (např. chodníky, úprava režimu), prostor pro uložení sítí technické infrastruktury,
případně veřejná zeleň a plochy pro dopravu v klidu. Zásady jsou s ohledem na význam veřejného prostranství a
v něm vedené dopravní infrastruktury stanoveny v čl. (10) „výrokové části“.
e. Pro vnímání charakteru veřejných prostranství a celkového obrazu sídla je velmi podstatným faktorem charakter
oplocení navazujícího na veřejné prostranství. Zejména obyvatelé, kteří se do řešeného území stěhují zvenčí, se
snaží zajistit si soukromí a intimitu svých nemovitostí a uzavírají se do vysokými neprůhlednými ploty izolovaných
prostor, které nekomunikují se svým okolím. Veřejná prostranství, resp. uliční prostory se stávají jakýmsi
„tunelem“, který pokud je realizován v minimálních šířkových parametrech bez veřejné zeleně, působí sterilně bez
možnosti orientace v lokalitě a obyvatelé si pak obtížně budují vztah k místu svého bydliště (myšleno sídlu) a tato
situace nepřispívá ani k budování soudržnosti obyvatel a ovlivňuje i sociální vztahy obyvatel.

e.6.5 POŽADAVKY CIVILNÍ OCHRANY (podkapitola d.5. výrokové části ÚP)
k čl. (24)
Tato část textové části odůvodnění územního plánu Čtyřkoly je zpracována ve spolupráci projektanta a objednatele
– obce Čtyřkoly. Do návrhu územního plánu by měly být vymezeny plochy pro ochranu obyvatelstva s odvoláním na § 20
vyhl. č. 380/202 Sb. Jelikož ale nebyly předány žádné podklady od dotčeného orgánu, je tato část zpracována s maximální
péčí vlastními silami zpracovatele a obce v rozsahu požadavků výše uvedené vyhlášky.
a)

Ochrana území před průchodem průlomové vlny vzniklé zvláštní povodní
Řešené území je dotčeno rozsahem možného průchodu průlomové vlny vzniklé zvláštní povodní (vodní dílo Želivka).
S ohledem na rozsah území dotčeného rozsahem zvláštní povodně nelze v rámci řešeného území stanovit konkrétní
opatření ke snížení míry tohoto ohrožení. Při umisťování zástavby v rozsahu zvláštní povodně je o tomto ohrožení
spraven stavebník (investor), rozsah zvláštní povodně je vyznačen v grafické příloze územního plánu a v podmínkách
plochy změny v textové části odůvodnění je tato informace uvedena.
V řešeném území se nenacházejí plošným rozsahem významné vodní plochy (nádrže), které by ani při extrémním
srážkovém úhrnu neměly ohrozit zástavbu ležící „pod nimi“.

b)

Zóny havarijního plánování
V řešeném území nejsou stanoveny zóny havarijního plánování.

c)

Ukrytí obyvatelstva v důsledku mimořádných událostí
V obci není vybudován stálý tlakově odolný kryt. Nové stálé úkryty nejsou navrhovány.
V případě vzniku mimořádné události vyžadující ukrytí, budou v mírové době využity přirozené ochranné vlastnosti
staveb a provádění úprav proti pronikání nebezpečných látek. V případě válečného stavu by pro ukrytí obyvatelstva
byly případně budovány improvizované úkryty.

d)

Evakuace obyvatelstva a jeho ukrytí
V případě potřeby evakuace by byla zřízena přijímací a evakuační střediska např.:
 objekt Obecního úřadu v Čtyřkolech;
 veřejné prostranství v Javorníku u penzionu (SEN pro SEN).

e)

Skladování materiálu CO a humanitární pomoci.
Sklady CO ani humanitární základna nejsou navrhovány.
Výdejní sklad v obci bude určen podle potřeby v některém z obecních objektů, dle konkrétní situace pravděpodobně
v budově OÚ.

f)

Vyvezení a uskladnění nebezpečných látek mimo současně zastavěná území a zastavitelná území obce
ÚP nenavrhuje v řešeném území plochy pro průmyslovou, zemědělskou nebo jinou činnost, která by ohrožovala
životní prostředí. Pokud by byly ve vymezených rozvojových plochách lokalizovány takové záměry, které by využívaly
nebezpečných látek, pak budou podmínky pro jejich uskladnění a manipulaci s nimi stanoveny při rozhodování o
změnách v území.

g)

Záchranné, likvidační a obnovovací práce pro odstranění nebo snížení škodlivých účinků kontaminace, vzniklých po
mimořádné události
Pro potřeby záchranných, likvidačních a obnovovacích prací budou využity plochy rozšířených uličních prostorů,
parkovišť a manipulačních ploch (bude řešeno s ohledem na místo vzniku mimořádné události).
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h)

Ochrana před vlivy nebezpečných látek skladovaných v území
V řešeném území se nenachází zdroj možného úniku nebezpečných látek. Územní plán nevytváří podmínky pro
takové záměry, kde by mohly být takové zdroje realizovány (plochy, stavby a zařízení).

i)

Nouzové zásobování obyvatelstva vodou a elektrickou energií
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství max. 15 l/den /obyvatele
cisternami ze vodních zdrojů dle VHS (dle aktuálních možností). Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou
vodou.
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z obecních a domovních studní. Při využívání zdrojů pro
zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.
Cisterny s pitnou vodou, případně agregáty budou v případě potřeby umístěny na veřejně přístupných místech
v řešeném území.

j)

Požární ochrana
Musí být zajištěn přístup ke všem nově budovaným stavbám pro požární techniku dle projektových parametrů
příslušných ČSN a předpisů (požadavky na šíři, poloměry otáčení, únosnost, obratiště, výhybny, dopravní značení –
komunikace musí být navrženy dostatečné šíře tak, aby byla možnost vybudovat nadzemní hydranty jako zdroje
požární vody) a zároveň nesmí být ztížen přístup ke stávajícím objektům, při navrhování nových rozvodů vody bude
veřejný vodovod sloužit zároveň jako zdroj požární vody (nadzemní hydranty, zajištění potřebných tlaků, průtoku,
světlost potrubí, posilovací stanice včetně náhradních čerpacích zařízení a druhého nezávislého zdroje elektrické
energie) navržený dle příslušných ČSN, případně např. u zařízení většího plošného rozsahu budou navrhovány
požární nádrže dle příslušných ČSN a předpisů, případně budou vynechány plochy pro zřízení požárních nádrží. Musí
být respektovány požárně nebezpečné prostory jednotlivých staveb dle příslušných ČSN a předpisů, při navrhování
jednotlivých staveb musí být respektovány požadavky dotčených ČSN a dalších právních předpisů např. vyhláška č.
246/2001 Sb., vyhl. č. 23/2008 Sb., z hlediska jejich umístění a provedení.
Jako zdroj požární vody může být využita řeka Sázava, zřízeno je odběrné místo před objektem čp. 89.
Při řešení uspořádání v zastavitelných plochách, resp. plochách změn, musí být zohledněny podmínky pro zajištění
přístupu požární techniky (vymezení dostatečně velkých ploch pro obslužné komunikace a obratiště), dále, aby tento
přístup a případný zásah požárních jednotek byl proveditelný mimo ochranná pásma nadzemních energetických
vedení, a aby bylo zajištěno dostatečné množství požární vody.

k)

Zájmy obrany státu
Nebyly uplatněny konkrétní plošné požadavky, které by měl územní plán řešit.
Všeobecně pro územní a stavební činnost v řešeném území platí, že předem bude s MO-ČR, jehož jménem jedná Sekce
ekonomické a majetkové, Odbor ochrany územních zájmů, projednány níže uvedené stavby:
 výstavba objektů a zařízení tvořící dominanty v území;
 stavby vyzařující elektromagnetickou energii (ZS radiooperátorů, mobilních operátorů, větrných elektráren
apod.);
 stavby a rekonstrukce dálkových kabelových vedení VN a VVN;
 výstavba, rekonstrukce a opravy dálniční sítě, rychlostních komunikací, silnic I., II. a III. třídy a rušení objektů na
nich včetně silničních mostů, čerpací stanice PHM;
 nové dobývací prostory včetně rozšíření původních;
 výstavba nových letišť, rekonstrukce ploch a letištních objektů, změna jejich kapacity;
 zřizování vodních děl (přehrady, rybníky);
 vodní toky – výstavba a rekonstrukce objektů na nich, regulace vodního toku a ostatní stavby, jejichž výstavbou
dojde ke změnám poměrů vodní hladiny;
 říční přístavy – výstavba a rekonstrukce kotvících mol, manipulačních ploch nebo jejich rušení;
 železniční tratě, jejich rušení a výstavba nových, opravy a rekonstrukce objektů na nich;
 železniční stanice, jejich výstavba a rekonstrukce, elektrifikace, změna zařazení apod.;
 stavby vyšší než 30 m nad terénem, pokud nedochází k souběhu s jiným vymezeným územím MO a je zde
uplatňován přísnější požadavek ochrany;
 veškerá výstavba dotýkající se pozemků, s nimiž přísluší hospodařit MO.“
Respektovány budou parametry příslušné kategorie komunikace včetně ochranného pásma stávajícího i
plánovaného dopravního systému.

100
zpracováno v květnu 2022

101
ODŮVODNĚNÍ ÚP ČTYŘKOLY

e.7

etapa: UPR. NÁVRH ÚP PRO OPAK. VEŘ. PROJEDNÁNÍ

příloha: II.A - TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚP

ODŮVODNĚNÍ KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY VČETNĚ VYMEZENÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM
ZPŮSOBEM VYUŽITÍ, PLOCH ZMĚN V KRAJINĚ A STANOVENÍ PODMÍNEK PRO JEJICH VYUŽITÍ,
ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY, PROSTUPNOST KRAJINY, PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ,
OCHRANU PŘED POVODNĚMI, REKREACI, DOBÝVÁNÍ LOŽISEK NEROSTNÝCH SUROVIN A
PODOBNĚ

e.7.1 SYSTÉM KRAJINNÉ ZELENĚ (podkapitola e.1. výrokové části ÚP)
k čl. (25)
a)
b)

c)
d)

e)

f)

Ochrana lesa vyplývá ze zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů (lesní zákon).
Pro možnosti zalesnění jsou stanoveny podmínky zejména s ohledem na ochranu zemědělského půdního
fondu. Jsou vymezeny konkrétní plochy, ale pro další možnosti zalesnění jsou stanoveny takové podmínky
využití ploch s rozdílným způsobem využití, které umožňují realizaci takového záměru beze změny územního
plánu při zohlednění podmínek při rozhodování o změnách v území.
Ochrana přírodně cenných území včetně skladebných částí ÚSES vyplývá ze zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů – takové partie se nacházejí v návaznosti na tok Sázavy (LBK,
EVL, břehové porosty, říční niva).
S ohledem na konfiguraci terénu, hydrologické poměry a činnosti člověka v krajině je nutno zvyšovat retenční
schopnosti krajiny. Z tohoto důvodu je nutno zachovat a podporovat plochy zejména trvalých travních porostů,
které územní plán zahrnuje především do ploch smíšených nezastavěného území, které přispívají ke
zpomalování odtoku srážkových vod a zvyšují tím retenční schopnost krajiny.
S ohledem na problém sucha se ukazuje zvyšující význam trvale vegetací pokrytých ploch. Ty jsou v územním
plánu, s výjimkou ploch lesa, vyznačeny převážně jako plochy smíšené nezastavěného území. Proto by tyto
plochy neměly být do budoucna např. celoplošně zorány. S ohledem na turistickou atraktivitu území zejména
ve vazbě na tok Sázavy, je mj. uváděna i funkce rekreační. Ta by měla být samozřejmě realizována šetrnou
formou, která nesníží přírodní hodnoty území.
Rozčlenění velkých zorněných ploch obnovou cestní sítě zajišťující prostupnost území doplněné liniovou zelení
může přispět ke snížení ohrožení území větrnou a vodní erozí, zároveň bude posílena ekologická stabilita území
a krajinný ráz.

e.7.2 KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY (podkapitola e.2. výrokové části ÚP)
k čl. (26)
a)
b)
c)
d)

e)

f)

V souladu s ust. čl. (210) ZÚR Sk je respektován charakter krajiny.
Stanovené zásady jsou v souladu s ust. čl. (211) ZÚR Sk.
S ohledem na stanovené zásady pro ochranu znaků oblasti krajinného rázu Dolní Posázaví jsou stanoveny
podmínky pro zástavbu v sídle.
Stanovená koncepce uspořádání krajiny vychází z reálného stavu v území, ze kterého vychází zařazení ploch do
jednotlivých typů ploch s rozdílným způsobem využití, pro které jsou stanoveny podmínky využití. Při rozčlenění
nezastavěného území je mj. zohledněno zařazení pozemků dle evidence katastru nemovitostí. Rozdělení do
typů plochy s rozdílným způsobem využití respektuje vyhl. č. 501/2006 Sb. a metodiku MINIS a vymezuje:
1. Plochy vodní a vodohospodářské – vodní plochy a toky (ust. § 13 vyhl. č. 501/2006 Sb.),
2. Plochy zemědělské (ust. § 14 vyhl. č. 501/2006 Sb.),
3. Plochy lesní (ust. § 15 vyhl. č. 501/2006 Sb.),
4. Plochy přírodní (ust. § 16 vyhl. č. 501/2006 Sb.),
5. Plochy smíšené nezastavěného území (ust. § 17 vyhl. č. 501/2006 Sb.).
Mj. i s ohledem na zachování charakteru krajiny a posílení krajinného rázu jsou vytvořeny podmínky pro
doplnění liniové zeleně zejména podél cestní sítě a účelových komunikací, které zajišťují prostupnost krajiny. Síť
stávajících komunikací, která odpovídá způsobu hospodaření (zornění), může být s ohledem např. na řešení
KPÚ doplňována, zaniklé cesty mohou být obnovovány.
Doplňování zeleně do krajiny přispívá k posílení krajinného rázu. Při zohlednění zemědělského využití krajiny,
zejména pak podmínek pro obdělávání, je pro takovou zeleň vhodné využít plochy, které lze obtížně využít
(obdělávat). Např. jsou na nich, nebo v jejich blízkosti např. realizována zařízení technické infrastruktury nebo
se jedná např. o lokality s komplikovanou lokální terénní konfigurací (např. sníženiny, svahy, mokřiny), kde se již
uplatnily např. náletové formy zeleně.
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Z důvodu ochrany krajinného rázu je nežádoucí rozšiřování zástavby do krajiny, zvláště pak takové, která by
krajinný ráz narušila.
V souladu s ust. čl. (20a) PÚR ČR jsou z důvodu zachování zejména migrační prostupnosti krajiny stanoveny
podmínky omezující velkoplošné neprostupné oplocování ploch.
V územním plánu jsou vymezeny plochy změn v krajině, které vytvářejí podmínky pro možnost založení
skladebných částí nadregionálního ÚSES v souladu se ZÚR Sk.

Plochy změn v krajině:
Plocha změny v krajině K01
Lokalizace

V platné
ÚPD
(ÚPSÚ vč.
změn)

NE


Orná půda

Řešení ÚP
Čtyřkoly

RZV

NSzp

Výměra

1,7 ha

BPEJ/třída ochrany

5.29.11/II

Plocha pro založení:
 NRBK K61 (v souladu se ZÚR)
 LBK, který je vymezen v parametrech NRBK
s tím, že po změně ZÚR Sk, která by upravila
trasování K 61, by mohl plnit funkci NRBK a
plocha změny v krajině K02 by moha být
z řešení ÚP Čtyřkoly vypuštěna.
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Plocha změny v krajině K02
Lokalizace

V platné
ÚPD
(ÚPSÚ vč.
změn)

NE



Orná půda
Plochy drobné výroby, řemesel a služeb

Řešení ÚP
Čtyřkoly

RZV

NSzp

Výměra

0,25 ha

BPEJ/třída ochrany

5.29.11/II

Plocha pro založení:
 NRBK K61 (v souladu se ZÚR)
Pokud bude ve změně ZÚR Sk upraveno trasování
K 61 tak, aby NRBK nebyl trasován přes stávající
zastavěné areály, pak by plocha změny v krajině K02
by mohla být z řešení ÚP Čtyřkoly vypuštěna.
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Plocha změny v krajině K03
Lokalizace

V platné
ÚPD
(ÚPSÚ vč.
změn)

NE



Orná půda
Plochy drobné výroby, řemesel a služeb

Řešení ÚP
Čtyřkoly

RZV

NSzp

Výměra

3,022,886 ha

BPEJ/třída ochrany

5.29.11/II, 5.29.51/IV



NRBK K61 (v souladu se ZÚR)



LBK, který je vymezen v parametrech NRBK s tím,
že po změně ZÚR Sk, která by upravila trasování
K 61, by mohl plnit funkci NRBK a část plochy
změny v krajině, která je vymezena pro vedení
NRBK K64 podél západního okraje Zahradnického
centra by moha být z řešení ÚP Čtyřkoly
vypuštěna.

e.7.3 NÁVRH SYSTÉMU ÚSES (podkapitola e.3. výrokové části ÚP)
k čl. (27-32)
a)
Ochrana systému ekologické stability vyplývá ze zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění
pozdějších předpisů.
b)
Územní plán stanovuje podmínky pro využití plochy vymezených pro systém ÚSES s cílem zabránit ohrožení či
oslabení ekostabilizačních funkcí jednotlivých jeho skladebných částí a tím celého systému.
c)
Pokud by byla nová zástavba umisťována do blízkosti skladebných částí územního systému ekologické stability,
pak z důvodu zachování plné funkčnosti ÚSES je nutno ji umístit tak, aby i do budoucna, pokud porosty
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(zejména dřeviny) budou více vzrostlé, byly toto porosty primárně zachovány a nebyly vytvářeny nároky na to,
aby z důvodu ohrožení zástavby byly tyto porosty likvidovány.
Pozemky, které jsou součástí skladebných částí ÚSES, jsou nezastavitelné z důvodu zachování funkčnosti
systému a eliminace ohrožení snížení funkčnosti jeho jednotlivých skladebných částí. Zejména biocentra jsou
vymezena v lokalitách s přírodními hodnotami a potenciálem, v místech cenných s ohledem na ochranu přírody
a krajiny.
Územní plán vymezuje tyto skladebné části:
1. Nadregionální biokoridor:
 NRBK K61 Štěchovice – Chraňbožský les – v řešené území je vymezena část NRBK K61 mezi RBC
1671 Nespeky a RBC 964 Hláska, která jsou do NRBK vložena, a to jen část trasovaná přes řešené
území.

Vzhledem ke skutenosti, že v trase tohoto NRBK jsou realizovány nové záměry (Zahradnické
centrum u MÚK Čtyřkoly a nový areál jižně od silnice III/1096, bylo hledáno řešení, jak tuto
skladebnou část vymezit v novém ÚP Čtyřkoly (v platném ÚP vymezen není). Proto bylo svoláno
pracovní jednání, které se konalo na Krajském úřadě Středočeského kraje dne 15.11.2018:
„Záznam
z pracovního jednání nad rozpracovaným návrhem pro společné jednání ÚP Čtyřkoly,
které se konalo dne 15. 11.2018 na Krajském úřadě Středočeského kraje, místnost 1080
Přítomni:

Ing. arch. J. Boušková – Odbor úz. plánování a staveb. řádu, oddělení úz. plánování
Mgr. M. Páková – Odbor životního prostředí a zemědělství, odd. ochr. přírody a krajiny
p. Š. Benca – starosta Obce Čtyřkoly
Ing. arch. I. Petrů – projektant ÚP Čtyřkoly
Ing. P. Petrů - projektant ÚP Čtyřkoly

Diskutována byla problematika vedení NRBK K61 v severozápadní části řešeného území, západně od silnice
I/3, kde v trase biokoridoru dle ZÚR Sk byly v posledních letech povoleny a realizovány záměry v souladu s platnou ÚPD
obce, ale které brání vedení trasy NRBK v souladu se ZÚR Sk (rozpor se ZÚR Sk).
Pro řešení návrhu nového územního plánu pro společné jednání byl dohodnut následující způsob řešení:

trasa NRBK K61 bude vedena v souladu se ZÚR Sk

v místě kolize s realizovanými záměry:
o
jižně od silnice do sousedních Pyšel (nový výrobní areál – haly) bude NRBK přerušen
o
severně od silnice do sousedních Pyšel obejde NRBK stávající areál zahradnictví

bude navržena trasa pro lokální biokoridor v prostorových parametrech biokoridoru
nadregionálního tak, aby s využitím přírodních segmentů v krajině byl trasován takovým způsobem,
aby umožnil využití ploch pro funkci výroby jižně od silnice v souladu s platnou ÚPD obce a zároveň
odchýlení od trasy dle ZÚR Sk bylo minimalizováno

Obec bude iniciovat změnu vedení nadregionálního biokoridoru v 3. aktualizaci ZÚR Sk

Po nabytí účinnosti 3. aktualizace ZÚR Sk, která bude řešit navrhovanou úpravu vedení NRBK K61,
bude v ÚP Čtyřkoly upravena trasa NRBK tak, že pro průchod touto částí řešeného území využije
nově navržené trasy lokálního biokoridoru.
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Zapsala: I. Petrů“

Toto hododnuté řešení je zapracováno do návrhu územního plánu pro společné jednání:

Vzhledem k tomu, že do doby konání opakovaného veřejného projednání byla vydána správní
rozhodnutí, která umožňují v souladu s dosud platnou ÚPD realizaci záměru, který leží v ploše K03
dle verze nového ÚP pro veřejné projednání, bylo nutno na tuto skutečnost reagovat ve vymezení
této plochy změny v krajině v upravené dokumentaci pro opakované veřejné projednání, která je
vymezena pro možnost vedení NRBK po aktualizaci ZÚR SK:
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Další trasa NRBK K61 je vedena v souladu se ZÚR Sk severní částí řešeného území zejména po
lesních pozemcích.

Do trasy NRBK K61 jsou vložena v souladu s metodikou ÚSES lokální biocentra. V západní
části řešeného území je to funkční LBC 61a západně od MÚK Čtyřkoly (na I/3):

,
funkční LBC 61b východně od trasy silnice I/3:

,
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funkční LBC 61c severně od Javorníku:

,

funkční LBC 61d na severovýchodním okraji řešeného území:

.
LBC je vymezeno mezi železnicí a hranicí řešeného území. Od západu přes trasu železnice vchází
do LBC NRBK K61, od severu ze sousedního správního území Pětihosty LBK 28, východně pak
pokračuje NRBK K61 do sousdního správního území Senohraby, na kterém je vymezeno RBC 964.
2.

lokální biocentra:
 LBC U jezu – na jižním okraji řešeného území je vymezeno LBC vložené do LKB Sázava. LBC je
částečně vymezeno na řešeném území, částečně by mělo být vymezeno v sousedním správním
území Lštění. V návrhu ÚP Lštění pro společné jednání toto LBC vymezeno není, celý průběh LBCK
po řece Sázavě je veden bez vloženého LBC. Návrh ÚP Čtyřkoly v souladu s metodikou ÚSES
vkládá do LBK Sázava toto LBC, protože vzdálenost LBC „Louky u řeky“ vymezeném v ÚP Čerčany
a RBC 964 vymezeném v ÚP Senohraby a Lštění je více než 3 km.
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lokální biokoridory:
 LBK 61A vymezený pro možnost změny trasování NRBK K61 byl popsán výše
 LBK Sázava je veden po řece, na jejímž toku je vyhlášena EVL Dolní Sázava (předmět ochrany:
hořavka duhová, velevrub tupý). LBK je vymezen tak, aby kromě vlastního vodního toku byly do
LBK zahrnuty i břehové porosty. Rozdělen je díky vloženému LBC do 2 částí. Západní část:

a východní část:



Navržené řešení navazuje na systém ÚSES v ÚPD sousední obce Čerčany, kdy v tomto ÚP je řeka
Sázava včetně břehových partií součástí lokálního ÚSES. V řešeném území je tedy zachován tento
princip a LBK je vymezen po hranici řešeného území po toku Sázavy tak, že na jeho severním
okraji vstupujedo RBC 964. Za účelem zajištění plné funkčnosti systému a ochrany přírodně
cenných partií by bylo účelné části LBK a vložených LBC reagovat i v ÚPD sousdní obce Lštění.;
LBK B (jižní okraj řešeného území) – LBK je trasován dle ÚP Čerčany mimo řešené území. Jeho
trasa je vedena po vodoteči Čtyřkolská strouha. Do řešeného území vstupuje v místě propustku
pod železnicí. V ÚP sousedního sídla je veden zastavěným územím v minimálních šířkových
parametrech, a tudíž jeho funkčnost je značně snížena. Proto ÚP Čtyřkoly vymezuje na svém
řešeném území druhou větev tohoto LBK trasovanou přes území, které není intenzivně využíváno:
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.
f)

Liniová zeleň navrhovaná podél cestní sítě v krajině spolu s drobnými plochami zeleně rostoucími mimo les
doplňuje systém ekologické stability strukturou interakčních prvků.

e.7.4 PROTIEROZNÍ A PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ (podkapitola e.4. výrokové části ÚP)
k čl. (33-34)
a) Územním plánem nejsou navrhována konkrétní protipovodňová a protierozní opatření. Stanovuje ale takové
podmínky využití ploch s rozdílným způsobem využití, aby při podrobnějším odborném posouzení
vodohospodářských a zejména odtokových poměrů v řešeném území bylo možno taková opatření navrhnout a
realizovat.
b) Uveden je přehled záměrů, které jsou za protierozní opatření považována.

f.7.5 PROSTUPNOST KRAJINY A REKREACE (podkapitola e.5. výrokové části ÚP)
k čl. (35)
a) Jak už bylo uváděno výše, územním plánem jsou vytvořeny podmínky pro obnovu a doplnění cestní sítě v krajině
zejména stanovením podmínek ploch s rozdílným způsobem využití pro nezastavěné území. Stávající síť místních a
účelových komunikací a významných cest je stabilizována jejich vymezením jako plochy silniční dopravy.
b) Územní plán vyznačuje stávající turistické trasu a navrhovanou cyklotrasu v řešeném území. Vedení cyklotrasy
řešeným územím bylo prověřeno a doplněno s ohledem na „Generel cyklistických tras a cyklostezek na území
Středočeského kraje“.

e.8 ODŮVODNĚNÍ STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ
(kapitola f) výrokové části ÚP)
k čl. (36-44)
Celé řešené území je rozděleno do ploch s rozdílným způsobem využití podle převládající funkce ve vymezené
ploše (lokalitě). Členění ploch vychází ze zásad, které jsou stanoveny vyhláškou č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na
využívání území (§ 4 - § 19) a z metodiky MINIS – minimální standard pro zpracování územních plánů ve Středočeském kraji.
Vzhledem k určitým typickým a svébytným podmínkám v jednotlivých částech řešeného území, které by měly být i do
budoucna chráněny, byly některé typy ploch s rozdílným způsobem využití ještě rozděleny do několika podtypů v souladu s
§ 3 odst. (4) vyhl. č. 501/2006 Sb.
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e.8.1. ODŮVODNĚNÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ (podkapitola f.1. výrokové části
ÚP)
a)

Z důvodu jednoznačného stanovení a pochopení stanovených podmínek prostorového uspořádání a podmínek
ochrany krajinného rázu jsou vysvětleny pro potřeby územního plánu Čtyřkoly další základní pojmy:


Stavební pozemek:
/dle §2, odst. 1 b) stavebního zákona/ pozemek, jeho část nebo soubor pozemků, vymezený a určený k umístění stavby
územním rozhodnutím anebo regulačním plánem. Pro účely územního plánu je chápán stavební pozemek v časové rovině
budoucí – tzn., že je posuzován budoucí stavební pozemek.


Zastavěná plocha pozemku:

/dle §2, odst. 7/ je součtem všech zastavěných ploch jednotlivých staveb. Zastavěnou plochou stavby se rozumí plocha
ohraničená pravoúhlými průměty vnějšího líce obvodových konstrukcí všech nadzemních i podzemních podlaží do vodorovné
roviny. Plochy lodžií a arkýřů se nezapočítávají. U objektů poodkrytých (bez některých vnějších stěn) je zastavěná plocha
vymezena obalovými čárami vedenými vnějšími líci svislých konstrukcí do vodorovné roviny. U zastřešených staveb nebo
jejich částí bez obvodových svislých konstrukcí je zastavěná plocha vymezena pravoúhlým průmětem střešní konstrukce do
vodorovné roviny. Pro účely územního plánu je chápána stavba v časové rovině budoucí – tzn., že je posuzována zastavěná
plocha budoucích staveb. Do zastavěné plochy pozemku se pro stanovení míry zastavěnosti (koeficient zastavění
stavebního pozemku – KZPKMS) nezapočítávají i zpevněné plochy.


Zastavěný stavební pozemek:

/dle §2, odst. 1 c) stavebního zákona/ pozemek evidovaný v katastru nemovitostí jako stavební parcela a další pozemkové
parcely zpravidla pod společným oplocením. Tvořící souvislý celek s obytnými a hospodářskými budovami. Pro účely
územního plánu je chápán zastavěný stavební pozemek v časové rovině budoucí – tzn., že je posuzován budoucí zastavěný
stavební pozemek.

Nezastavěná plocha zastavěného stavebního pozemku:
Část zastavěného stavebního pozemku, která není v katastru nemovitostí evidována jako stavební parcela. Pro účely
územního plánu je chápána v časové rovině budoucí – tzn., že je posuzován min. plošný rozsah plochy soukromé a
vyhrazené zeleně – zahrady případně plochy zeleně jako součásti areálu.
b) Koeficient KMS je stanoven a je tedy závazný pro umísťování nové zástavby na dosud nezastavěné pozemky. Při
rozhodování o změnách v území ve smyslu doplňování zástavby vedlejšími stavbami na pozemcích rodinných domů
nebo staveb pro rodinnou rekreaci, tj. na zastavěných stavebních pozemcích, se koeficient KMS nepoužije. Koeficient KZ
se použije jak v případě umísťování zástavby na dosud nezastavěné stavební pozemky i při umísťování vedlejších staveb
na zastavěné stavební pozemky.
Příklad pro práci s KZPKMS a KZ:
Základní předpoklady:
 Max. velikost stavebního pozemku – 1200 m2 pro stanovení max. zastavěné plochy pozemku,
o v případě, že plocha budoucího zastavěného stavebního pozemku je menší nebo rovna 1200 m2, pak
plocha stavebního pozemku se rovná ploše zastavěného stavebního pozemku
o V případě, že plocha budoucího zastavěného stavebního pozemku je větší než 1200 m2, pak pro výpočet
max. hodnoty zastavěné plochy pozemku bude vždy použita stanovená max. hodnota plochy stavebního
pozemku tj. 1200 m2
 Pro stanovení KZPKMS předpokládáme max. hodnotu zastavěné plochy pozemku cca 300 m2
o Pak jako příklad pro stanovení KZPKMS platí:
1. Pro zastavěný stavební pozemek velikosti 1200 m2 a větší – KZPKMS je 0,25
2. Pro zastavěný stavební pozemek velikosti 1000 m2 – KZPKMS je 0,3
3. Pro zastavěný stavební pozemek velikosti 800 m2 – KZPKMS je 0,375
Příklady:


Příklad č. 1. – KZPKMS 0,5 – KZ 0,2
o Budoucí zastavěný stavební pozemek o ploše 800 m2
1. KZ 0,2 …..800 x 0,2 = 160, minimální plocha zahrady, resp. plochy využité pro zeleň je 160m2
2. Pro stavby lze pak využít maximálně …..800 x 0,5=400 m2
3. Prostým součtem pak zjistíme, že 160+400=560 m2. Zbývá 800-560=240 m2 a to je plocha, kterou můžeme
využít např. pro zpevněné plochy, terasy a pod. Pokud ji nevyužijeme takto celou, pak můžeme zvýšit
plochu využitou pro zeleň
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Příklad č. 2. – KZPKMS 0,4 – KZ 0,3
o Budoucí zastavěný stavební pozemek o ploše 1000 m2
1. KZ 0,3 …..1000 x 0,3 = 300, minimální plocha zahrady, resp. plochy využité pro zeleň je 300m2
2. Pro stavby lze pak využít maximálně …..1000 x 0,4=400 m2
3. Prostým součtem pak zjistíme, že 300+400=700 m2. Zbývá 1000-700=300 m2 a to je plocha, kterou můžeme
využít např. pro zpevněné plochy, terasy apod. Pokud ji nevyužijeme takto celou, pak můžeme zvýšit plochu
využitou pro zeleň
Příklad č. 3. – KZPKMS 0,35 – KZ 0,4
o Budoucí zastavěný stavební pozemek o ploše 1500 m2
1. KZ 0,4 …..1500 x 0,4= 600, minimální plocha zahrady, resp. plochy využité pro zeleň je 600 m2
2. Pro stavby lze pak využít maximálně …..1200 x 0,35=420 m2
3. Prostým součtem pak zjistíme, že 600+420=1020 m2. Zbývá 1500-1020=480 m2 a to je plocha, kterou
můžeme využít např. pro zpevněné plochy, terasy apod. Pokud ji nevyužijeme takto celou, pak můžeme
zvýšit plochu využitou pro zeleň
Příklad č. 4. – KZPKMS 0,35 – KZ 0,5
o Budoucí zastavěný stavební pozemek o ploše 3000 m2
1. KZ 0,5 …..3000 x 0,5= 1500, minimální plocha zahrady, resp. plochy využité pro zeleň je 1500 m2
2. Pro stavby lze pak využít maximálně …..1200 x 0,35=420 m2
3. Prostým součtem pak zjistíme, že 1500+420=1920 m2. Zbývá 3000-1920=1080 m2. V tomto případě je ale
součet zastavěné plochy pozemku a tohoto rozdílu ploch větší než max. plocha stavebního pozemku:
420+1080= 1500 . Proto plocha, kterou je možno využít pro zpevněné plochy, terasy apod. nestanovíme
jako v předchozích příkladech, ale vyjdeme z max. plochy stavebního pozemku tj. 1200 m2. Pak pro
zpevněné plocha a terasy je možno využít plochu: 1200-420 tj. 780 m2.

Minimální výměra stavebního pozemku pro rodinný dům je stanovena z důvodu, aby nedocházelo v sídle
k nežádoucímu zahušťování zástavby nebo nevznikaly takové nové struktury zástavby, které jsou v řešeném území
cizorodé.

d) Mezní hodnota výměry stavebního pozemku pro výpočet max. zastavěné plochy pozemku vč. zpevněných ploch pro
rodinný dům je stanovena s ohledem na stanovený koeficient zastavění stavebního pozemku tak, aby v sídle
nevznikaly objekty, které by svým objemem vytvářely nežádoucí hmotové dominanty.
Přehled ploch RZV vymezených v Územním plánu Čtyřkoly:
Druh plochy RZV

Typ plochy RZV

Podtyp plochy RZV

identifikátor
(kód)

plochy bydlení

bydlení - v rodinných domech

BI

plochy rekreace

rekreace – plochy staveb pro
rodinnou rekreaci
občanské vybavení - veřejná
infrastruktura
občanské vybavení – komerční
zařízení malá a střední
občanské vybavení – tělovýchovná
a sportovní zařízení
plochy smíšené obytné

RI

plochy smíšené obytné – rekreační

SR

plochy
občanského
vybavení

plochy smíšené
obytné

plochy dopravní
infrastruktury

dopravní infrastruktura silniční
dopravní infrastruktura silniční

plochy technické
infrastruktury
plochy výroby a
skladování

dopravní infrastruktura - silniční –
silniční síť
dopravní infrastruktura – silniční místní a účelové komunikace

Funkce urbanizovaného
území/funkce
nezastavěného území
Fce urbanizovaného
území
Fce urbanizovaného
území

OV

Fce urbanizovaného
území

OM

Fce urbanizovaného
území

OS

Fce urbanizovaného
území

SP

Fce urbanizovaného
území
Fce urbanizovaného
území
Fce urbanizovaného i
nezastavěného území
Fce urbanizovaného i
nezastavěného území

DS1
DS2

Dopravní infrastruktura – železniční
(drážní)

DZ

Fce urbanizovaného i
nezastavěného území

technická infrastruktura inženýrské sítě
Výroba a skladování – lehký
průmysl

TI

Fce urbanizovaného
území

VL

Fce urbanizovaného
území
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plochy veřejných
prostranství

plochy zeleně
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Výroba a skladování – zemědělská
výroba
Výroba a skladování – zemědělská
výroba specifická
Výroba a skladování – se
specifickým využitím –
fotovoltaická elektrárna
veřejná prostranství – uliční
prostory
veřejná prostranství – s vyšším
podílem zeleně
zeleň – soukromá a vyhrazená

příloha: II.A - TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚP
VZ2
Fce urbanizovaného
území
VZ2
Fce urbanizovaného
území
VX
Fce urbanizovaného
území
PV1
PV2
ZS

Fce urbanizovaného i
nezastavěného území
Fce urbanizovaného
území
Fce urbanizovaného i
nezastavěného území

plochy vodní a
vodohospodářské

vodní plochy a toky

W

Fce urbanizovaného i
nezastavěného území

plochy
zemědělské

plochy zemědělské

NZ

Fce nezastavěného území

plochy lesní

plochy lesní

NL

Fce nezastavěného území

plochy přírodní

Plochy přírodní

NP

Fce nezastavěného území

plochy smíšené
nezastavěného
území

plochy smíšené nezastavěného
území

NS + index

Fce nezastavěného území



plochy smíšené nezastavěného území s
funkcí:
- přírodní
- zemědělská
- lesnická
- rekreační

p
z
l
r

§ 4 - PLOCHY BYDLENÍ – bydlení - v rodinných domech – BI - zahrnují části urbanizovaného území, v nichž
urbanistická struktura i obytná zástavba vznikala zejména v nedávné minulosti. Plochy bydlení jsou vymezeny za
účelem zajištění podmínek pro bydlení v kvalitním prostředí, umožňujícím nerušený a bezpečný pobyt a každodenní
rekreaci a relaxaci obyvatel, dostupnost veřejných prostranství a případně občanského vybavení lokálního významu.
Plochy bydlení v rodinných domech – zahrnují zastavěné stavební pozemky rodinných domů, pozemky související
dopravní a technické infrastruktury i pozemky veřejných prostranství. Součástí ploch bydlení mohou být pozemky
dalších staveb a zařízení, které nesnižují kvalitu prostředí a pohodu bydlení v území, jsou slučitelné s bydlením a
slouží především obyvatelům sídla.
Obecně lze konstatovat, že plochy bydlení v rodinných domech – jsou vymezeny pro bydlení v rodinných domech
s příměsí nerušících obslužných funkcí místního významu s vysokou kvalitou obytného prostředí. Jedná se o lokality
převážně rodinných domů - včetně vedlejších staveb, které převážně nemají charakter hospodářských stavení, ale
jedná se spíše o drobnější objekty např. garáže, kolny, altány, bazény apod.
Upřesňující název typu plochy s rozdílným způsobem využití byl použit s ohledem na umístění sídla v krajině, jeho
strukturu tak, aby byly zohledněny všechny územní vazby včetně již historicky založených částí sídla, aby byly
zachovány ničím nerušené pohledy zejména od jihu (od řeky), s cílem neumožnit výstavbu objektů, které by mohly
nevhodně narušit stávající krajinnou scenérii.
Ve stanovených podmínkách využití pro stavby a zařízení pro školství, vzdělávání a výchovu je stanovena výjimka ve
smyslu neomezení velikosti zastavěné plochy jednotlivých objektů (max. zastavěná plocha jednotlivých objektů se
nepoužije), neboť územní plán upřednostňuje zajištění kvalitních prostorových podmínek pro tento typ občanského
vybavení.



§ 5 PLOCHY REKRACE – typ plochy je vymezen dle charakteru jejího využití:
 rekreace – plochy staveb pro rodinnou rekreaci RI – zahrnují stabilizované plochy lokalit s rekreačními chatami.



§ 6 PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ jsou vymezeny dle charakteru staveb, zařízení a způsobu využití:
 občanské vybavení – veřejná infrastruktura (OV) – touto plochou s rozdílným způsobem využití je vymezen např.
objekt obecního úřadu s hasičskou zbrojnicí nebo areál penzionu SEN pro SEN
 občanské vybavení – komerční zařízení malá a střední (OM) – plocha části areálu Zahradnického centra, ve které
je realizována zástavba
 občanské vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení (OS) – tímto způsobem je vymezena plocha stávajícího
sportovního areálu
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Rozčlenění ploch občanského vybavení do jednotlivých podtypů ploch vhodnějším způsobem reaguje na konkrétní
podmínky dalšího rozvoje území tak, aby se dostatečně zohlednila možnost specifického využití ploch. Jednotlivé
typy ploch (OV, OM a OS) podrobnějším způsobem zohledňují reálný stav v území, který je vhodné v dotčených
lokalitách stabilizovat a stanovit v těchto odlišně vymezených plochách podmínky pro možnost jejich dalších využití.


§ 8 PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ jsou vymezeny dle charakteru staveb, zařízení a způsobu využití:
plochy smíšené obytné SP – plochy v jižní části sídla, zejména v jeho historicky nestarších částech, kde se kromě
bydlení uplatňují i další funkce urbanizovaného území – jako občanské vybavení služby, drobná výroba apod.
Z hlediska převažující funkce jde o obytnou zástavbu, nicméně s ohledem na její charakter, její urbanistickou
strukturu a způsob jejího využití, není účelné členit území na jednotlivé drobné plochy s rozdílným způsobem
využití, podle využití konkrétního pozemku (plochy) jako např. na plochy bydlení, plochy občanského vybavení a
plochy drobné a řemeslné výroby (výrobní a nevýrobní služby), sídelní zeleň a další. V těchto plochách, je
stabilizována urbanistická struktura území, která je určená zejména strukturou veřejných prostranství. Do
zástavby jsou integrovány různé provozovny a zařízení, jejichž další integrace je i např. z hlediska udržitelnosti
rozvoje žádoucí. Mj. i s ohledem na ustanovení § 3 vyhlášky č. 501/2006 Sb., kde je uvedeno: „K naplňování cílů a
úkolů územního plánování (§ 18 a 19 SZ) a s ohledem na rozdílné nároky na prostředí se území člení územním
plánem na plochy, které s přihlédnutím k účelu a podrobnosti popisu a zobrazování v územním plánu vymezují
zpravidla o rozloze větší než 2000 m2.“, lze konstatovat, že s ohledem na převažující velikost pozemků a různost
jejich funkčního využití podrobnější členění dle jednotlivých příslušných funkcí není účelné.
Z hlediska stávajícího a požadovaného způsobu využití plochy smíšené obytné (SP) zahrnují a nadále budou
zahrnovat zpravidla pozemky staveb pro bydlení, výjimečně stávajících staveb využívané pro rekreaci, pozemky
občanského vybavení, fragmenty veřejných prostranství a dále případně pozemky související dopravní a technické
infrastruktury. Do ploch smíšených obytných patří pouze pozemky staveb a zařízení, které svým provozováním a
technickým zařízením nenarušují užívání staveb a zařízení ve svém okolí a nesnižují kvalitu prostředí souvisejícího
území, např. nerušící výroba a služby, které svým charakterem a kapacitou nezvyšují dopravní zátěž v území.
V těchto plochách je vyloučeno umísťovat stavby a zařízení, které by snižovaly kvalitu obytného prostředí.
Obecně lze konstatovat, že plochy smíšené obytné jsou vymezeny pro bydlení v rodinných domech, obslužnou
sféru a nerušící výrobní činnosti s vysokou kvalitou obytného prostředí.

Plochy smíšené rekreační SR - tímto způsobem jsou vymezeny plochy stávajících lokalit s převahou rekreačních
objektů (chat), kde ale postupně dochází k přestavbě rekreačních objektů na objekty pro trvalé bydlení – rodinné
domy. Za předpokladu splnění stanovených podmínek (přestavba, resp. změna využití území, tj. změna rekreačních
objektů na objekty trvalého bydlení – rodinné domy – je podmíněně přípustná za podmínky, že bude při
rozhodování o změnách v území prokázáno, že je zajištěn do odpovídající vzdálenosti od záměru příjezd požární
techniky a vozidel IZS, je zajištěna dostatečná kapacita pitné vody, v souladu s platnými právními předpisy jsou
splněny podmínky pro napojení záměru na elektrickou energii, podmínky pro likvidaci odpadních vod) může tato
postupná transformace probíhat i do budoucna. Za splnění všech výše uvedených podmínek je možné realizovat
přestavby stávajících rekreačních objektů na RD.
Rozčlenění ploch smíšených obytných do jednotlivých podtypů ploch vhodnějším způsobem reaguje na konkrétní
podmínky dalšího rozvoje území tak, aby se dostatečně zohlednila možnost jejich specifického využití ploch. Oba
typy se podstatně odlišují zejména s ohledem na podíl dalších způsobů jejich využití. Zatímco v plochách SP se
kromě bydlení významně uplatňuje občanské vybavení, služby a drobná výroba, v plochách SR se uplatňuje funkce
zejména individuální rekreace.




§ 9 - PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY jsou rozděleny do těchto podtypů:
 dopravní infrastruktura - silniční – silniční síť DS1 – plochy a zařízení především státní a krajské silniční sítě,
významných místních komunikací - v řešeném území silnice I. a III. třídy.
 dopravní infrastruktura - silniční - místní DS2 – místní obslužné, veřejně přístupné účelové a účelové
komunikace (např. slouží k obhospodařování zemědělských a lesních pozemků), cesty převážně mimo
urbanizované území
 dopravní infrastruktura – železniční (drážní) DZ – železniční trať a související stavby a plochy.
Rozčlenění ploch dopravní infrastruktury do jednotlivých typů ploch bylo navrženo s ohledem na odlišné využívání
jednotlivých ploch s cílem stanovit podmínky jejich využití tak, aby se dostatečně zohlednila možnost jejich
specifického využití.



§ 10 PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY typ plochy je vymezen dle charakteru jejího využití:
 technická infrastruktura – inženýrské sítě TI – tímto způsobem jsou vyznačeny plochy staveb a zařízení, které
zajišťují zásobení řešeného území pitnou vodou, energiemi, zajišťují odvádění a čištění odpadních vod, přenos
dat apod.
§ 11 PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ jsou rozděleny do těchto podtypů:
 výroba a skladování – lehký průmysl VL – tímto typem plochy je vyznačen stávají výrobní areál na jižním okraji
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sídla (u řeky), nový areál jižně od silnice III/1096 a zastavitelná plocha navazující na tento nová areál. Činnosti
zde provozované by neměly být zdrojem takových negativních důsledků na životní a obytné prostředí, jejichž
hodnoty na hranici areálu přesahují stanové limitní hodnoty (např. hluk, prach, vibrace).
 Výroba a skladování – zemědělská výroba VZ1 - tímto typem plochy je vyznačen areál jezdeckého areálu
Čtyřkolák
 Výroba a skladování – zemědělská výroba specifická VZ2 – tímto typem plochy jsou vyznačeny zejména pěstební
plochy Zahradnického centra
 Výroba a skladování – se specifickým využitím – fotovoltaická elektrárna VX- tímto typem plochy je vyznačen
stávající areál fotovoltaické elektrárny při silnici I/3. S ohledem na lokalizaci není žádoucí, aby v případě dožití
nebo zrušení tohoto způsobu využití, byl v této ploše realizován jiný záměr s hlavní funkcí výroby. Proto byl
stanoven úzce specializovaný typ plochy s rozdílným způsobem využití.
Rozčlenění ploch výroby a skladování bylo navrženo s ohledem na stávající využívání jednotlivých ploch s cílem
stanovit podmínky jejich využití tak, aby se dostatečně zohlednila možnost jejich konkrétního využití, které je svým
zaměřením výrazně odlišné od jiných ploch vymezených rovněž jako plocha výroby a skladování.


§ 7 PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ jsou rozděleny do těchto podtypů:
 veřejná prostranství – uliční prostory PV1 – byly vyčleněny z důvodů zdůraznění urbanistické struktury, která je
pro sídlo typická. Budoucí rozvoj by měl tuto strukturu respektovat a citlivě na ni navázat.
 veřejná prostranství – s vyšším podílem zeleně PV2 – takto jsou vyznačeny rozšířené uliční prostory
s významným podílem veřejné zeleně. Jsou vymezeny z důvodu zdůraznění funkce zeleně, která by v těchto
prostorech neměla být oslabována.
Rozčlenění ploch veřejných prostranství bylo navrženo s ohledem na zvýšení ochrany stávající zeleně v zastavěném
území v návaznosti na funkční plochy odlišných využití včleněných do veřejných prostranství. Plochy byly vymezeny
z důvodu funkční jedinečnosti zejména v lokalitách, ve kterých má být zachován dominantní podíl nezastavěných a
nezpevněných ploch s podílem vzrostlé zeleně, ale zároveň je účelné, aby byla zachována možnost volného
přístupu bez omezení.




PLOCHY (SÍDELNÍ) ZELENĚ
zeleň - soukromá a vyhrazená ZS – plochy užitkových a okrasných zahrad, plochy sadů apod. Jako tento typ
plochy jsou vymezeny zejména větší zahrady na okraji sídla nebo rekreační lokality, kde je nežádoucí další
rozšiřování zástavby zejména s ohledem na rozsah limitů využití území např. ochranné pásmo dráhy, záplavové
území apod.
V souladu s § 3 odst. 4 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, je v územním plánu
použito jiného druhu plochy s rozdílným způsobem využití než stanovuje tato vyhláška.
Z důvodu zajištění ochrany stávajících ploch zeleně v řešeném území bylo využito možnosti stanovit v souladu s
metodikou MINIS plochy (sídelní) zeleně.
Rozčlenění ploch bylo provedeno s ohledem na vhodnost rozlišení samostatných ploch zeleně.
Důvodem rozšíření typů ploch s rozdílným způsobem využití o plochy zeleně - soukromé a vyhrazené, které
budou využívány např. jako zahrady, bylo vytvořit a zohlednit specifické podmínky v lokalitě, kdy tyto leží např.
na okraji sídla a vytváří přechod mezi urbanizovaným územím a volnou krajinou, nebo jsou v kontaktu s limitem
využití území. Jedná se o soukromou zeleň – zahrady, které nelze využít pro realizaci stavbuy pro bydlení nebo
rekreaci, avšak tyto plochy mohou vytvářet a zkvalitňovat zázemí ke stávajícím stavbám. Po veřejném projednání
byly doplněny podmínky podmíněně přípustného využití ve smyslu možnosti realizace staveb a zařízení pro denní
rekreaci. Byly rozlišeny situace polohy posuzované plochy, a to zda leží v urbanizovaném území či nezastavěném
území. V zastavěném území, kde plochy zahrad převážně navazují nebo jsou součástí zastavěného stavebního
pozemku nebo stavebního pozemku rodinného domu, je preferováno jejich využití jeho majiteli nebo uživateli
pro denní rekreaci, a to ať formou odpočinkových nebo jiných volnočasových aktivit, či pěstební činnosti pro
okrasu nebo vlastní spotřebu. Protože plochy zahrad a sadů se vyskytují i mimo urbanizované území, je z důvodu
ochrany krajinného rázu nežádoucí rozšiřování zástavby větších hmotových parametrů do krajiny. Proto jsou
stanoveny podmínky pro možnost realizace drobného objektu, který umožní skladování náčiní a nářadí pro
činnosti prováděné pro údržbu a pěstební činnosti na vymezené ploše, případně ukrytí před nepřízní počasí.







vodní plochy a toky W – v souladu s § 13 vyhl. č. 501/2006 Sb.
plochy zemědělské NZ – v souladu s § 14 vyhl. č. 501/2006 Sb.
plochy lesní NL - jsou vymezeny v souladu s § 15 vyhl. č. 501/2006 Sb.
plochy přírodní NP – v souladu s § 16 vyhl. č. 501/2006 Sb., – s vysokým přírodním potenciálem, s potřebou ochrany
přírodních hodnot.
plochy smíšené nezastavěného území NSx – v souladu s § 17 vyhl. č. 501/2006 Sb., plochy, v nichž není možné nebo
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nezbytně nutné stanovit hlavní (převažující) způsob využití. Charakter možného (vhodného) způsobu využití je
vyznačen odpovídajícím indexem, případně více indexy. Využití takových ploch je nutno koordinovat tak, aby ve
výsledku byly jednotlivé funkce (způsob užívání) ve vzájemném souladu. Podrobnější členění je navrženo z důvodu
zajištění a podpory převažující funkce v těchto plochách.
DOPLŇKOVÉ CHARAKTERISTIKY:
a) vodní plochy a toky – grafické vyznačení vyjadřuje upřesnění využití v lokalitách, kde není v evidenci KN vyznačen
pozemek vodní plocha, přestože tato v území reálně existuje. Při využití lokalit není nutno striktně dodržet
vyznačený rozsah doplňkové charakteristiky, ale funkce vodního toku v lokalitě, byť v modifikovaném rozsahu, by
měla být zachována jako charakteristický prvek a chráněna jako přírodní hodnota (VKP ze zákona).
b) významná liniová zeleň (v sídle, v krajině) – vyznačuje linie zeleně, které jsou významným charakteristickým
znakem veřejného prostranství, nebo které je s ohledem na posílení krajinného rázu a ochrany území nutno
chránit nebo doplnit.
c) plochy pro chov a výcvik koní – plochy v návaznosti na areál Jezdeckého areálu, které jsou intenzivně využívány pro
volný pohyb koní.
Doplňková charakteristika je graficky vyznačena nad plošným vyznačením ploch s rozdílným způsobem využití. Stanovené
podmínky využití pro tyto plochy RZV umožňují realizaci takových záměrů v rámci stanoveného přípustného využití, resp.
podmíněně přípustného využití.
ODŮVODNĚNÍ PODMÍNEK PROSTOROVÉHO USPOŘÁDNÍ
a) Podmínky prostorového uspořádání jsou stanoveny především pro jednotlivé typy a podtypy ploch s rozdílným
způsobem využití. Už rozdělení řešeného území do jednotlivých typů ploch s rozdílným způsobem využití
zohledňuje charakter zástavby, a tudíž je dostačující, aby podmínky prostorového uspořádání byly stanoveny tímto
způsobem, a není nutno je stanovovat pro jednotlivé plochy změn. Navíc zástavbu v sídle je možno charakterizovat
tak, že výšková hladina zástavby a hmotové parametry zástavby jsou v celém urbanizovaném území velice
podobné a jednotlivé lokality se od sebe příliš neliší (zástavba je tvořena převážně rodinnými domy s okrasnými a
užitkovými zahradami. Výšková hladina zástavby v sídle je do 2 NP.
Vždy je ale nutno vzhledem k morfologickým podmínkám posuzovat jednotlivé záměry s ohledem na konkrétní
podmínky v konkrétní lokalitě. I dva objekty, které budou splňovat podmínky prostorového uspořádání, mohou
díky architektonickému řešení působit tak, že jsou hmotově a výrazem významně vzdálené. Tyto podrobnosti ale
územní plán nemůže ošetřit.
b) Lokality s rekreačními chatami se od zástavby v sídle liší charakterem staveb – objekty rekreačních chat jsou
převážně o 1 NP s podkrovím (některé bez podkroví). Stanovené podmínky by se uplatnily při povolování nových
objektů. Územní plán ale vymezuje jen 2 drobné plochy změny pro rozvoj této funkce. Dále se může jednat o
případné rekonstrukce či přístavby „úpravy dokončených staveb“ stávajících objektů.

e.8.2. ODŮVODNĚNÍ PODMÍNEK OCHRANY KRAJINNÉHO RÁZU (podkapitola f.2. výrokové části ÚP)
k čl. (45-46)
a) Zásady ochrany krajinného typu jsou stanoveny v souladu se ZÚR Sk čl. (219).
Podmínky ochrany oblasti krajinného rázu jsou stanoveny v souladu se Studií vyhodnocení krajinného rázu na
území Středočeského kraje (Atelier V, 2008)
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Řešené území leží v oblasti krajinného rázu Dolní Posázaví.
Studie stanovila „Opatření k ochraně identifikovaných znaků a hodnot, ochranné podmínky:
V oblasti krajinného rázu je třeba dbát o minimalizaci zásahů a zachování významu znaků krajinného rázu, které jsou zásadní nebo
spoluurčující pro ráz krajiny a které jsou dle cennosti v rámci státu či regionu jedinečné nebo význačné. Jedná se o následující zásady
ochrany krajinného rázu, z nichž některé jsou obecně použitelné pro ochranu přírody a krajiny a některé pro územně plánovací činnost:
• Ochrana cenných lesních porostů
• Péče o kvalitní doprovodné porosty větších přítoků Sázavy
• Doplnění dřevinné zeleně v zemědělské krajině náhorních plošin
• Omezení dalšího zahušťování rekreační a obytné zástavby Dolního Posázaví
• Respektování struktury sídel v údolí Sázavy, ve svazích a na terénních hranách
• Respektování dochované a typické urbanistické struktury venkovských sídel v zemědělské krajině. Rozvoj venkovských
sídel bude v cenných polohách orientován do současně zastavěného území (s respektováním znaků urbanistické
struktury) a do kontaktu se zastavěným územím.
• Zachování dimenze, měřítka a hmot tradiční architektury u nové výstavby situované v cenných lokalitách se
soustředěnými hodnotami krajinného rázu
• Zachování měřítka a formy tradičních staveb při novodobém architektonickém výrazu u nové výstavby v polohách
mimo kontakt s cennou lidovou architekturou
• Dbát při výstavbě na zachování významu kulturních dominant v krajinné scéně (kostely, kaple, zámky, klášter).
• Ochrana siluet kulturních dominant a historické zástavby měst a obcí
• Zlepšování charakteru prostředí odstraněním nevhodných a rušivých staveb“

b) Zejména nové stavby umísťované především na okrajích sídel by s ohledem na zachování obrazu sídla v krajině,
nenarušení významných pohledových horizontů a harmonického vztahu sídla a krajiny neměly vytvářet výškové ani
hmotové dominanty. Architektonický výraz zástavby by měl citlivě reagovat na prostředí, do kterého je zástavba
umisťována.
c) Udržování tradice mimolesní zeleně v krajině, zdůraznění přírodních linií (vodotečí), civilizačních linií (komunikační
a cestní síť), významné orientační body – rozcestí, výškové kóty apod.
d) Zemědělsky hůře obdělávatelné plochy zapojit do systému ekologicky stabilnějších ploch – zvýšení ekologické
stability území.
e) Do nezastavěného území s ohledem na ochranu krajinného rázu nebudou umisťovány záměry jako fotovoltaické
elektrárny. Malebnost, harmonické měřítko a členitost a pestrost krajiny budou chráněny jako přírodní hodnoty. Ty
nebudou narušovány takovými záměry, jako jsou např. větrné elektrárny.
f) Ochrana VKP vyplývá ze zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.
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e.9 ODŮVODNĚNÍ VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ A
PLOCH PRO ASANACI (kapitola g) výrokové části ÚP)
VPS a VPO, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit (podkapitoly g.1. a g.2 výrokové části ÚP):
K bodu (47)
Na žádost objednatele byla po veřejném projednání do řešení územního plánu doplněna nová zastavitelná plocha pro
možnost realizace nové ČOV. A to na jižním okraji řešeného území, na břehu řeky Sázavy. Vymezená plocha změny
respektuje závěry a doporučení Technickoekonomické studie proveditelnosti „Kanalizace a ČOV Čtyřkoly“ zpracované v září
2021 firmou Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s., DIVIZE 02.
Ve studii se uvádí:
„7.1 Stávající ČOV
Odpadní vody jsou z obce přiváděny oddílnou kanalizací na stávající ČOV (SBR proces čistění) s kapacitou 500 EO. Dle
vyhodnocení firmy Aqua-Contact Praha v.o.s., která zpracovala Koncepční návrh a technologické výpočty intenzifikace
stávající technologické linky pro výhledové zatěžovací parametry, trend vývoje zatížení vykazuje strmý růst a průměrné
zatížení v roce 2020 dosahovalo již cca 510 EO. Kapacita stávající čistírny je tedy z pohledu projekčního návrhu vyčerpána.
Stanovení maximální kapacity pro reálné provozní parametry prokazuje již výrazné přetížení.
S ohledem na vyhodnocení Koncepčního návrhu a požadavky obce navrhujeme využít stávající objekt ČOV jako čerpací
stanici. Odpadní vody z nově navržené kanalizace napojené do stávající kanalizace, která je zaústěna do stávající čistírny
odpadních vod, budou pomocí výtlaku čerpány na nově navrženou ČOV.
Výtlak, který je navržen ze stávající ČOV, je veden v komunikaci o celkové délce cca 1 254 m se zaústěním do nové ČOV.
Výtlačný řad je navržen z plastových PE trub o profilu d110. Dle návrhu bude do výtlaku napojena jedna až dvě čerpací
stanice (dle zvolené varianty) z lokalit, kde je využito gravitační odkanalizování.
7.2 Navrhovaná ČOV
Navrhuje se nová mechanicko-biologická čistírna odpadních vod o kapacitě 1 500 EO.
Odpadní vody z obce jsou po mechanickém předčištění čerpány do denitrifikační části ČOV, kde po okamžitém smíchání s
aktivovaným kalem dochází k biochemickým procesům čištění. Potřebné množství aktivovaného kalu je zajištěno jeho
přívodem z regenerace kalu. Aktivační směs natéká prostupem v dělící příčce do aktivační - nitrifikační části s intenzivním
okysličováním, dále přes uklidňovací a odplyňovací válec do prostoru dosazovací nádrže, kde dochází k sedimentaci kalu a
jeho oddělení od vyčištěné vody. Přebytečná biomasa aktivovaného kalu se z procesu čištění odstraňuje jeho odběrem přes
přelivnou hranu do kalové akumulační jímky. Kal se později zahušťuje, aby následně mohlo dojít k odvodnění kalu přes
pásový lis. Odvodněný kal může být následně využíván v zemědělství, odvážen na větší ČOV s kalovým hospodářstvím na
výrobu energie a nebo vyvážen do spaloven. Vyčištěná voda odtéká do řeky Sázavy.
Vymezená lokalita je uvažována na jihozápadním okraji obce na pravostranném břehu řeky Sázavy u místní komunikace
vedoucí do Čerčan. V současné době se jedná o pozemek ve vlastnictví Povodí Vltavy,s.p., parc.č.: 781/6. Na daném území se
však nachází i obecní pozemek parc.č.:1/2 o výměře 1 360 m2. Ve výhledu se předpokládá, že pozemky budou mezi vlastníky
směněny tak, že navrhovaná ČOV bude situována pouze na obecním pozemku.
Umístění ČOV a směna pozemku byla projednána s Povodím Vltavy, s.p., které dle jejich vyjádření (č.j.:xxxxxx) předběžně
schvaluje a povoluje umístění, a to za těchto určitých podmínek:
- ČOV je umístěna v aktivní zóně záplavového území, z tohoto důvodu je nutné přizvednutí objektu na úroveň komunikace“
Protože vymezená plocha změny neleží na pozemcích výhradně ve vlastnictví obce, je územním plánem vymezen záměr
jako veřejně prospěšná stavba a plocha jako plocha pro veřejně prospěšnou stavbu (veřejné) technické infrastruktury
s možností vyvlastnění.
K bodu (48)
Linie technické infrastruktury je možno realizovat v souladu ve stanovenými podmínkami ploch s rozdílným způsobem
využití v rozsahu celého řešeného území. S ohledem na skutečnost, že územní plán je zpracován v měřítku 1:5000, není
k dispozici polohopisné a výškopisné zaměření a územní plán stanovuje koncepci řešení, není účelné řešit velký detail,
protože ten lze obtížně v tomto měřítku zobrazit Dále nelze ani v současné době předpokládat dobu realizace, která může
zásadně ovlivnit technické možnosti řešení. Konkrétní řešení bude prověřeno podrobnější dokumentací, která upřesní
technická řešení, vedení jednotlivých tras inženýrských sítí a umístění zařízení technické infrastruktury.
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K bodu (49)
1.

2.
3.

Plocha pro veřejně prospěšné opatření (VU1, VU3, VU4, VU6, VU8, VU10) – části NRBK K61 ležící na řešeném území
jsou v souladu se ZÚR Sk čl. (237) vymezeny jako plochy pro veřejně prospěšné opatření. Jednotlivé části jsou
vymezeny mezi okrajem řešeného území a vymezeným funkčním biocentrem LBC 61a, mezi LBC 61a a vymezenou
plochou zastavěného území, mezi silnicí III/1096 a silnicí I/3, dále to jsou úseky mezi vloženými lokálními biocentry a
na východě mezi LBC a okrajem řešeného území.
Plocha pro veřejně prospěšné opatření (VU2, VU5, VU7, VU9) – plochy lokálních biocenter vložených v souladu
s metodikou pro navrhování ÚSES do trasy NRBK K61.
Plocha pro veřejně prospěšné opatření (VU11, VU12) – plochy úseků lokálního biokoridoru LBK 61A, vymezené pro
možnost následného upřesnění trasy NRBK K61.

e. 10 ODŮVODNĚNÍ STANOVENÍ KOMPENZAČNÍCH OPATŘENÍ PODLE § 50 ODST. 6 STAVEBNÍHO
ZÁKONA (kapitola i) výrokové části ÚP)
K bodu (55)
S ohledem na to, že příslušné orgány vyloučily negativní vliv územního plánu Čtyřkoly na evropsky významné lokality i ptačí
oblasti soustavy NATURA, nebylo zpracováno Naturové hodnocení podle § 45i odst. 2 zák. 114/1992 Sb., v platném znění.
Nebylo tedy zpracováno vyhodnocení vlivů ÚP Čtyřkoly na udržitelný rozvoj území (vč. posouzení SEA a NATURA) a proto
nejsou ani navrhována žádná kompenzační opatření.

e.11 ODŮVODNĚNÍ VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ ÚZEMNÍCH REZERV (kapitola j) výrokové části
ÚP)
Územní plán Čtyřkoly nevymezuje plochy ani koridory územních rezerv.

e.12 ODŮVODNĚNÍ VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH
V ÚZEMÍ PODMÍNĚNO DOHODOU O PARCELACI (kapitola k) výrokové části ÚP)
Územní plán Čtyřkoly nevymezuje plochy ani koridory, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno
dohodou o parcelaci.

e.13 ODŮVODNĚNÍ VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH
V ÚZEMÍ PODMÍNĚNO ZPRACOVÁNÍM ÚZEMNÍ STUDIE (kapitola l) výrokové části ÚP)
Územní plán Čtyřkoly nevymezuje plochy ani koridory, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno
zpracováním územní studie.

e.14 ODŮVODNĚNÍ VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH
V ÚZEMÍ PODMÍNĚNO VYDÁNÍM REGULAČNÍHO PLÁNU (kapitola m) výrokové části ÚP)
Územní plán Čtyřkoly nevymezuje plochy ani koridory, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno
vydáním regulačního plánu.

e.15 ODŮVODNĚNÍ STANOVENÍ POŘADÍ ZMĚN V ÚZEMÍ (kapitola n) výrokové části ÚP)
Územní plán Čtyřkoly nestanovuje etapizaci.

119
zpracováno v květnu 2022

120
ODŮVODNĚNÍ ÚP ČTYŘKOLY

etapa: UPR. NÁVRH ÚP PRO OPAK. VEŘ. PROJEDNÁNÍ

příloha: II.A - TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚP

e.16 ODŮVODNĚNÍ ÚDAJŮ O POČTU LISTŮ ÚZEMNHO PLÁNU A POČTU VÝKRESŮ (kapitola o)
výrokové části ÚP)
Obsah a struktura textové části územního plánu vyplývá z přílohy č. 7 odst. (1) a (2) vyhl. č. 500/2006 Sb. Grafická
část územního plánu je zpracována v souladu s přílohou č. 7 odst. (3) vyhl. č. 500/2006 Sb. S využitím přílohy č. 7 odst. (3)
písm. b) je rozdělena grafická příloha do více samostatných výkresů. V souladu s tímto ustanovením je zpracován hlavní
výkres, jako samostatné výkresy je zpracována koncepce veřejné infrastruktury a) dopravní infrastruktura a b) technická
infrastruktura a vodní hospodářství. V těchto výkresech jsou kromě schvalovaných jevů z hlediska řešené problematiky
vyznačeny i jevy informativní (neschvalované) s ohledem na možnosti posouzení všech souvislostí a systémů v řešeném
území.
Zpracoval: Atelier „AURUM“ s.r.o.

f) Zpráva o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území obsahující základní
informace o výsledcích tohoto vyhodnocení včetně výsledků vyhodnocení vlivů
na životní prostředí
Zadání územního plánu předložil pořizovatel k posouzení Krajskému úřadu Středočeského, který po posouzení jeho
obsahu, neuplatnil požadavek na zpracování vyhodnocení vlivů na životní prostředí a vyloučil vliv na evropsky významné
lokality a ptačí oblasti soustavy NATURA. Na základě výše uvedeného nebylo zpracováno vyhodnocení vlivů územního plánu
Čtyřkoly na udržitelný rozvoj území.
Zpracoval: Atelier „AURUM“ s.r.o.

g) Stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst. 5 stavebního zákona (SZ)
Na základě stanoviska Krajského úřadu Středočeského kraje, který neuplatnil požadavek na zpracování
vyhodnocení vlivů na životní prostředí a vyloučil vliv na evropsky významné lokality a ptačí oblasti soustavy NATURA 2000,
nebylo zadáním požadováno zpracování vyhodnocení vlivů územního plánu Čtyřkoly na životní prostředí a NATURA. Proto
nebude uplatněn postup podle ust. § 50 odst. (5) stavebního zákona.
Zpracoval: Atelier „AURUM“ s.r.o.

h) Sdělení, jak bylo stanovisko podle § 50 odst. 5 stavebního zákona zohledněno,
s uvedením závažných důvodů, pokud některé požadavky nebo podmínky
zohledněny nebyly
Na základě stanoviska Krajského úřadu Středočeského kraje, který neuplatnil požadavek na zpracování
vyhodnocení vlivů na životní prostředí a vyloučil vliv na evropsky významné lokality a ptačí oblasti soustavy NATURA 2000,
nebylo zadáním požadováno zpracování vyhodnocení vlivů územního plánu Čtyřkoly na životní prostředí a NATURA. Proto
nebude uplatněn postup podle ust. § 50 odst. (5) stavebního zákona.
Zpracoval: Atelier „AURUM“ s.r.o.
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i) Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby
vymezení zastavitelných ploch
Vývoj počtu obyvatel, indexu stáří, dalších demografických údajů a počtu dokončených bytů v letech 2000-2017
Počet
obyvatel

014

1564

65 a
více

2002
2003
2004
2005

305
309
334
354

41
40
43
51

203
210
231
243

61
59
60
60

2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

395
449
488
514
541
574
586
628
647
664
683
688
704

64
87
101
110
113
126
123
131
135
137
136
135
140

268
294
319
330
350
373
387
410
424
440
441
443
456

63
68
68
74
78
75
76
87
88
93
106
110
108

Index
stáří

Index
ekonomického
zatížení

148,78
147,50
139,53

50,25
47,14
44,59

117,65
98,44
78,16
67,33
67,27
69,03
59,52
61,79
66,41
65,19
67,88
77,94
81,48
77,14

45,68
47,39
52,72
52,98
55,76
54,57
53,89
51,42
53,17
52,59
52,27
54,88
55,30
54,39

Celkový
přírůstek

Přirozený
přírůstek

Migrační
přírůstek

Dokončené
byty

11
4
25
20

0
-5
3
3

11
9
22
17

9
6
9
9

41
54
39
26
27
12
12
42
19
17
19
5
16

1
4
6
2
-3
4
0
3
-1
-0
8
2
3

40
50
33
24
30
8
12
39
20
17
11
3
13

15
11
23
12
7
8
5
8
2
5
5
3
5

Index stáří = počet obyvatel ve věku 65 a více let x 100
Počet obyvatel ve věku 0-14 let
Index ekonomického zatížení= (počet obyvatel ve věku 0 -14 + počet obyvatel ve věku 65 let a více) x 100
Počet obyvatel ve věku 15-64 let

Složení obyvatelstva podle věku a pohlaví patří k základním charakteristikám populace a jeho změny mají větší význam než
samotný vývoj početního stavu.
V současnosti jsou ve spojitosti s věkovou strukturou zejména diskutovány otázky související s procesem stárnutí
obyvatelstva neboli demografického stárnutí. Jedná se o proces, který je charakteristický měnícím se zastoupením věkových
skupin v populaci. Demografické stárnutí je důsledkem jednak poklesu úmrtnosti a tím prodlužování lidského života, jednak
poklesu úrovně porodnosti.

Počet trvale bydlících obyvatel od roku 2002 vzrostl o 399 obyvatel, tj. v průměru o 24,94 obyvatel ročně.
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Stav obyvatel
Období:

31. 12. 2016

Počet obyvatel
0-14
v tom ve
15-64
věku (let)
65 a více
Průměrný věk (let)
Kód: PU-MOSZV-DEMSTAV/1

Celkem
683
136
441
106
39,5

Muži
323
62
208
50
39,3

Ženy
360
71
233
56
39,6

Celkem
688
135
443
110
40,1

Muži
326
60
213
53
40,3

Ženy
362
75
230
57
39,9

Celkem
704
140
456
108
40,2

Muži
339
65
223
51
40,1

Ženy
365
75
233
57
40,3

Období: 31. 12. 2017
Počet obyvatel
0-14
v tom ve
15-64
věku (let)
65 a více
Průměrný věk (let)
Kód: PU-MOSZV-DEMSTAV/1
Období:

31. 12. 2018

Počet obyvatel
v tom ve věku (let)

0-14
15-64
65 a více

Průměrný věk (let)
Kód: PU-MOSZV-DEMSTAV/1
Průměrný věk :
Česká republika
Středočeský kraj
Okres Benešov
ORP Benešov
Obec Čtyřkoly

2016
42
41
42,1
41,6
39,5

2017
42,2
41,1
42,2
41,8
40,1

2018
42,3
41,2
42,4
42
40,2

Z tabulky je patrné, že demografické údaje jsou pro řešené území velice příznivé. Hodnota průměrného věku je
nejnižší v porovnání s jinými správními jednotkami, ke kterým má řešené území vztah.
Nová výstavba je realizovaná formou rodinných domů, a to zejména v zastavěném území v lokalitách nové rodinné
zástavby, ojediněle v lokalitách původně určených pro individuální rekreaci přestavbou, resp. náhradou rekreačních objektů
objekty pro trvalé bydlení. Nejedná se o plošně rozsáhlé lokality, postupně jsou zaplňovány nevyužívané plochy
v zastavěném území, případně na jeho okraji. Sídlo Čtyřkoly je s ohledem na kvalitní dopravní napojení na nadřazenou
silniční síť a kvalitní podmínky pro bydlení vyhledávanou „lokalitou“. Jak je patrno z údajů ČSÚ Čtyřkoly jsou sídlem
s poměrně stabilní bilancí růstu počtu trvalých obyvatel.
S ohledem na demografické prognózy celorepublikového měřítka nelze očekávat, že tempo růstu počtu obyvatel se
bude udržovat a pokračovat stejnou intenzitou i nadále. Nicméně vzhledem k dalším okolnostem jako např. dobrému
dopravnímu napojení, k cenám pozemků ve větších sídlech apod. bude stále zájem o bydlení v sídlech v okolí Prahy.
Nicméně již v současné době obyvatelé zvažují a porovnávají náklady na bydlení v takových sídlech a náklady na dojíždění za
občanským vybavením a zaměstnáním. Zdá se, že řada zájemců o bydlení dává přednost větším sídlům a nárůst počtu
obyvatel v menších sídlech nebude tak dynamický jako doposud. S ohledem na charakter sídla a podmínky v území se jeví
vymezené možnosti pro další rozvoj jako mezní. Území mezi řekou a železnicí bude zcela prostavěno, území mezi silnicí I/3,
železnicí a silnicí III/1096 (jižně od silnice) bude při naplnění rozvojových ploch také prostavěno. Rozšiřování zástavby
severním směrem od železnice do krajiny není žádoucí (krajinný ráz, kvalita zemědělské půdy, dostupnost technické
infrastruktury apod.).
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Za posledních 10 let vzrostl počet obyvatel o 190. Bylo dokončeno 60 nových bytů. Budeme-li uvažovat pro
následujících 10 let s potřebou cca 60 nových bytů, při preferované formě zástavby objektů pro bydlení – rodinné domy, je
toto představováno potřebou 60 nových parcel. To by počet obyvatel vzrostl na cca 900 obyvatel. Tomuto počtu obyvatel
by odpovídalo základního občanské vybavení v rozsahu např.:
 Počtu 900 obyvatel by mělo odpovídat např.
 cca 40 míst v MŠ
 cca 60 míst na I. stupni ZŠ
 pro tělovýchovu a sport např.:
o hřiště pro děti a mládež
o hřiště pro dospělé
 zdravotnictví – pracoviště praktického lékaře
 maloobchod – cca 250 m2 prodejní plochy.
Stávající rozsah zařízení občanského vybavení v sídle je minimální. Obyvatelé sídla využívají zejména zařízení v sousedních
sídlech, případně při vyjížďce za zaměstnáním a vzděláním využívají příležitostí v jejich místě nebo dosahu.
Hlavní funkcí sídla je bydlení. Tento charakter by měl být dle objednatele zachován i do budoucna, tzn, že není zájem o
vytvoření možnosti umístění v urbanizovaném území vlastního sídla takových záměrů, které by byly zdrojem negativních
vlivů, které by snížily pohodu bydlení a to i např. zvýšenou dopravní zátěží. Sídlo je velmi intenzivně využíváno pro rekreaci,
počet rekreačních objektů převyšuje počet objektů pro trvalé bydlení. I tento způsob využití přivádí dopravu do
zastavěného území.
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Navíc je otázkou, zda dospívající potomci, kteří v současné době jsou v předproduktivním věku, zůstanou trvale žít
ve správním území obce Čtyřkoly nebo zda se nepřestěhují do větších sídel. Tyto skutečnosti mohou značně ovlivnit další
vývoj sídla. Proto je potřebné zachovat kontinuálně pozvolna stoupající trend počtu trvale bydlících obyvatel tak, aby se
rozprostřel do delšího časového úseku a stárnutí obyvatelstva bylo postupné a pomalejší. Aby generační obměna probíhala
plynule a dlouhodobě, aby nenastala např. situace opačná, kdy by zůstávaly v obci neobydlené rodinné domy, jejichž
obyvatelé se vrátili do větších sídel, kde je daleko dostupnější občanské vybavení, lékařská péče a sociální služby. Rovněž je
nutno počítat s obměnou dožívajícího stavebního fondu a samozřejmě s rostoucími nároky na kvalitu a úroveň bydlení.

Bilance rozvojových ploch (pro bydlení) vymezených v ÚP:
Označení plochy změny

Plošný rozsah /m2/

Předpokládaný počet RD/obyvatel
RD/byty
obyvatel

Z01
3533
3
Z02
3501
3
Z04
1688514305
1715
Z05
2243
2
Z06
671
1
Z07
8522
7
Z08
2708
3
Z09
12032
7
Z10
7969
5
Z11
9487
5
Z12
4311
4
celkem
7186269282
5755
Výpočet předpokládaného počtu obyvatel v rozvojových plochách vychází z následujících předpokladů:
 1 rodinný dům odpovídá 1 obydlenému bytu
 na 1 byt v rodinném domě je uvažováno se 3,5 obyvateli

11
11
6053
7
4
25
11
25
18
12
14
200193

Územní plán vymezuje plochy změny pro funkci bydlení v rozsahu cca 7,2 ha. Tato plocha představuje kapacitu pro 56
nových rodinných domů pro cca 196 obyvatel.
Vymezené plochy pro rozvoj bydlení odpovídají potřebám vyplývajícím z demografického vývoje (60 bytů). Další
nároky, které mohou vyplynout z nechtěného soužití, nebo další rezerva, která by řešila situaci, kdy by vlastník pozemku
vymezeného v ÚP pro rozvoj funkce bydlení neumožnil realizaci nové zástavby, nejsou rozvojovými možnostmi
definovanými územním plánem pokryty. Tato skutečnost je dána reálným stavem v území, kdy rozvojové možnosti sídla
v území, které je pro hlavní funkci sídla stěžejní, téměř vyčerpány.
Aby byl zajištěn trvale udržitelný rozvoj sídla, vymezuje územní plán rozvojové plochy ve všech vhodných lokalitách a
můžeme hovořit o téměř vyčerpaných možnostech dalšího rozvoje sídla.
Plánovaný počet obyvatel, resp. kapacita vymezených ploch změn pro funkci bydlení, lze považovat za mezní i
proto, aby si sídlo zachovalo svůj charakter. Do značné míry je toto ovlivněno i kapacitou technické infrastruktury.
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Při vymezení nových zastavitelných ploch a stanovených směrech rozvoje byla respektována nutnost zohlednit mj. i
přírodní a kulturní hodnoty území, zachování přírodních horizontů, uplatnění nové zástavby v dálkových pohledech.
Pokud posuzujeme možnosti využití zastavěného území, lze zde najít další plošnou rezervu ve stávajících lokalitách
využívaných ve velké míře pro individuální rekreaci (vymezené územním plánem jako plochy s rozdílným způsobem využití
SR – plochy smíšené obytné rekreační), kde bude možné za předpokladu splnění stanovených podmínek, realizovat další
rodinnou zástavbu.
Návrh územního plánu vymezuje zastavitelné plochy úměrné potřebě na dalších 10 let.
Zpracoval: Atelier „AURUM“ s.r.o.
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j) Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský
půdní fond a na pozemky určené k plnění funkce lesa
Správní území obce Čtyřkoly - k.ú. Čtyřkoly (údaje dle veřejné databáze ČSÚ, stav ke dni 31. 12. 20182021):
Celková výměra pozemků:
Orná půda
Zahrady
Ovocné sady
Trvalé travní porosty
Zemědělská půda (celkem)
Lesní půda
Vodní plochy
Zastavěné plochy
Ostatní plochy

288,24 ha
91,1490,81 ha
37,0633 ha
0,00 ha
13, 563 ha
141,8368 ha
67,28 ha
12,07 ha
9,9010,26 ha
57,1756,95 ha

Zemědělský půdní fond:
Hlavním údajem, který charakterizuje kvalitu zemědělského půdního fondu je kód BPEJ (bonitované půdně ekologické
jednotky), který vyjadřuje půdní a klimatické podmínky, které ovlivňují produkční schopnost zemědělské půdy.
V řešeném území se vyskytují půdy s kvalitou těchto půdních jednotek (druhá a třetí číslice v kódu BPEJ):
HPJ 15 - illimerizované půdy, hnědozemě illimerizované, hnědé půdy a hnědé půdy illimerizované, včetně slabě oglejených
forem na svahovinách se sprašovou příměsí; středně těžké až těžké s příznivým vodním režimem
HPJ 21 - hnědé půdy a drnové půdy (regosoly), rendziny a ojediněle i nivní půdy na píscích, velmi lehké a silně výsušné
HPJ 29 - hnědé půdy, hnědé půdy kyselé a jejich slabě oglejené formy převážně na rulách, žulách a svorech a na výlevných
kyselých horninách; středně těžké až lehčí, mírně štěrkovité, většinou s dobrými vláhovými poměry
HPJ 32 - hnědé půdy a hnědé půdy kyselé na žulách, rulách, svorech a jim podobných horninách a výlevných kyselých
horninách; většinou slabě až středně štěrkovité, s vyšším obsahem hrubšího písku, značně vodopropustné, vláhové
poměry jsou velmi závislé na vodních srážkách
HPJ 37 - mělké hnědé půdy na všech horninách, lehké, v ornici většinou středně štěrkovité až kamenité, s hloubkou 0,3 m
silně kamenité až pevná hornina, výsušné půdy (kromě vlhkých oblastí)
HPJ 40 - svažité půdy (nad 12o) na všech horninách; lehké až lehčí, středně těžké, s různou štěrkovitostí a kamenitostí nebo
bez nich; jejich vláhové poměry jsou závislé na srážkách
HPJ 56 - nivní půdy na nivních uloženinách; středně těžké s příznivými vláhovými poměry
HPJ 68 - glejové půdy zrašelinělé a glejové půdy úzkých údolí, včetně svahů, obvykle lemující malé vodní toky; středně těžké
až velmi těžké, zamokřené, po odvodnění vhodné pouze pro louky
Rozdělení půdního zemědělského půdního fondu podle kvality zemědělské půdy resp. rozdělení do tříd ochrany v řešeném
území je graficky vyjádřeno ve výkrese II.B3 – Výkres předpokládaných záborů půdního fondu.
Třídy ochrany jsou stanoveny pomocí BPEJ v souladu s vyhláškou MŽP č. 48/2011 Sb. ve znění vyhlášky č. 150/2013 Sb.
Definováno je 5 tříd ochrany:
I. třída ochrany zemědělského půdního fondu – bonitně nejcennější půdy v jednotlivých klimatických regionech,
převážně na rovinatých nebo jen mírně sklonitých pozemcích, které je možno odejmout ze zemědělského půdního
fondu pouze výjimečně, a to převážně pro záměry související s obnovou ekologické stability krajiny, případně pro
liniové stavby zásadního významu. (V řešeném území se nevyskytuje)
II. třída ochrany zemědělského půdního fondu – zemědělské půdy, které mají v rámci jednotlivých klimatických
regionů nadprůměrnou produkční schopnost. Ve vztahu k ochraně zemědělského půdního fondu jede o půdy vysoce
chráněné, jen podmíněně odnímatelné ze ZPF, a to s ohledem na územní plánování, jen podmíněn využitelné pro
stavební účely.
III. třída ochrany zemědělského půdního fondu – v jednotlivých klimatických regionech se jedná převážně o půdy
vyznačující se průměrnou produkční schopností, které je možné využít v územním plánování pro výstavbu a jiné
nezemědělské způsoby využití
IV. třída ochrany zemědělského půdního fondu – zahrnuje v rámci jednotlivých klimatických regionů převážně půdy
s podprůměrnou produkční schopností, jen s omezenou ochranou, využitelné pro výstavbu a jiné nezemědělské účely.
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V. třída ochrany zemědělského půdního fondu – sdružuje zbývající bonitované půdně ekologické jednotky (BPEJ).
Které představují půdy s velmi nízkou produkční schopností, jako jsou mělké půdy, hydromorfní půdy, silně skeletovité
a silně erozně ohrožované. Tyto půdy jsou většinou pro zemědělské účely postradatelné. Lze připustit i jiné,
efektivnější využití než zemědělské. Jedná se o půdy s nízkým stupněm ochrany, s výjimkou vymezených ochranných
pásem a chráněných území.
Klimatický region zahrnuje území s přibližně shodnými klimatickými podmínkami pro růst a vývoj zemědělských plodin.
Investice
do
půdy
ve
formě
plošných
odvodnění
dle
dat
http://eagri.cz/public/app/lpisext/lpis/verejny2/plpis/ se v řešeném území nenacházejí.

na

webové

stránce

Na zemědělských plochách hospodaří převážně AGRO Poříčí nad Sázavou spol. s r.o., v návaznosti na jezdecký areál
je uživatelem některých ploch Jezdecký areál Čtyřkolák s.r.o.
Půdy I. třídy ochrany se nacházejí v těsné návaznosti na tok řeky Sázavy. Půdy II. třídy ochrany se nacházejí
především v jižní a střední části řešeného území. Půdy III. třídy ochrany se nacházejí na severních okrajích řešeného území a
spolu s půdami II. třídou ochrany i ve střední a severozápadní části řešeného území.

TABULKOVÁ ČÁST:
Tab. 1 Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na ZPF
Zastavitelné plochy mimo zastavěné území
Katastrální území Čtyřkoly
zábor ZPF podle druhu pozemku (ha)

Z01
Z09

bydlení - v RD - BI
bydlení - v RD - BI

0,3532 0,3532
1,1264 1,1264

Z18

bydlení – v RD

0,1185

0,1185

1,4796
1,5981
0,8585 0,8585

0,1185

plochy bydlení celkem
Z14a

obč. vyb.-komereč. zařízení

ovocné sady

zahrady

vinice

chmelnice

způsob využití plochy

celkový
zábor
ZPF (ha)

orná půda

ozn.
lokality
/
záboru

zábor ZPF podle tříd ochrany (ha)

trvalé
travní
porosty

I.

II.

III.

IV.

V.

BPEJ

investice
do půdy
-

odvodnění

v platné
ÚPD

(ha)

0,3532

0,1185
0,4717
0,8585

5.29.11
1,1264 5.32.54
5.37.16
5.29.11

ne
ne

1,1264

x

x

5.29.11
5.15.10
5.29.01
x

ne

0,8585

ano

plochy občanského vybavení celkem
dop. inf. siln. - míst. a účel.
Z13
kom.

0,8585 0,8585
0,0000

5.29.41

ne

plochy dopravní infrastr. celkem
výr. a sklad. - zem. výroba
Z14b
specif.

0,0000

5.40.77
x

x

5.29.11

ne

1,3196 1,3196

1,3196

ano

ano

x

ano

5.29.41
Z15

Z19

výr. a sklad. - lehký průmysl

výr. a sklad. - lehký průmysl

plochy výroby a sklad. celkem

ZÁBOR ZPF CELKEM

0,3162
0,2084
0,2266
0,3344
0,3578
0,3578
1,8624 1,8624
2,2202 2,2202

0,3162
0,2084

0,5428

4,2005
4,3190
4,5583
4,6768

5.29.11

0,3578
1,6358
1,8858
-

-

0,1185

-

-

-

2,9660
3,2160

-

0,2266
0,3344

5.29.41

0,2266
0,3344

x

ne

ano

x

0,2266
1,1264
0,3344

Zastavitelná plocha Z20 – leží na druhu pozemku ostatní plocha – není záborem ZPF.
Zastavitelná plocha Z21 – leží na pozemcích – vodní plocha a ostatní plocha – není záborem ZPF.
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Tab. 2 Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na ZPF
Zastavitelné plochy v zastavěném území
Katastrální území Čtyřkoly
zábor ZPF podle druhu pozemku (ha)

0,3501 0,1081

Z04a

bydlení - v RD - BI

0,6524
1,5136
0,6140
1,3459

Z07a
Z08
Z10

bydlení - v RD - BI
bydlení - v RD - BI
bydlení - v RD - BI

0,6191
0,2835
0,7968

Z11
Z12

bydlení - v RD - BI
bydlení - v RD - BI

0,9402
0,0000

0,8612
0,7319
0,4541
0,2835
0,7694
0,0274
0,9402

plochy bydlení celkem
Z07b

plochy smíšené obytné celkem
Z03

TI - inženýrské sítě

BPEJ

I.

II.

III.

IV.

V.

0,3501

5.29.11

ne

0,6524
0,6140

5.29.11

ne

0,8612
0,7319
0,1650

0,6191

5.29.11
0,2835 5.32.44
5.29.11
5.29.14
5.29.11
5.29.41

0,7694
0,0274
0,9402

3,3312
0,0274 0,8612 0,2835
3,2928
0,7319

0,4070
0,0145

0,2186
0,0145 0,2186

plochy technické infrastru. celkem
0,0000
Z04b veřejná prostr. - uliční prostory 0,0846 0,0384
0,0462
plochy veřejných prostranství celkem 0,0846 0,0846

ZÁBOR ZPF CELKEM

0,0384
0,0462
0,0462

0,0384
-

-

0,4070

-

-

ano
ano
ano

ne
ne

ano

x

x

5.56.00
5.29.11
x

ne

5.29.11

ne

x
5.29.11
5.29.41
x

x
ne

4,814

ovocné sady

2,86

zahrady

ZÁBOR ZPF CELKEM

0,25

vinice

K03

1,70

chmelnice

K02

plochy smíšené
nezastav. území
plochy smíšené
nezastavěného území
plochy smíšené
nezastavěného území

zábor ZPF podle druhu pozemku (ha)
orná půda

K01

způsob využití plochy

celkový
zábor
ZPF
(ha)

x

zábor ZPF podle tříd ochrany (ha)

trvalé
travní
porosty

I.

1,70

III.

IV.

V.

1,70
0,14

0,14
0,11
2,8588
0,01
4,814

II.

0,11
0,01
-

-

-

-

-

-

4,6972

-

0,12

BPEJ

5.29.11
5.29.11
5.29.41
5.29.11
5.29.51

2,8588
-

Územní plán je řešen jako invariantní, vymezení zejména zastavitelných ploch vychází a většinou kopíruje řešení platné
ÚPD. Jednotlivé plochy byly s ohledem na zemědělský půdní fond vyhodnoceny.
Varianty pro porovnání řešení s ohledem na zábory ZPF nebyly vyhodnoceny, v tomto případě lze uvažovat s variantou buď
nulovou (záměr bude vypuštěn) nebo významně redukován. Odůvodnění jednotlivých záměru je provedeno v předchozím
textu odůvodnění.
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x

Tab. 3 Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na ZPF
ÚSES
Katastrální území Čtyřkoly (zábor nevyhodnocovaný dle metodického doporučení MMR a MŽP)
označení
lokality
/
záboru

ano

ne
ne
ne

3,5882
0,0274 0,9074 0,2835
3,5498
0,7781

0,0145

ano

5.29.41

0,0000

4,8210 4,4140
4,6533 4,2463

investice
do půdy
(ha)
v platné
ÚPD

trvalé
travní
porosty

0,2420

4,5033 4,0963
4,3356 3,9286
0,2331 0,0145
0,2186
0,2331 0,2331

pl. smíšené obyt. - SP

ovocné sady

bydlení - v RD - BI

zahrady

Z02

vinice

chmelnice

celkový
zábor
ZPF (ha)

způsob využití plochy

orná půda

ozn.
lokality
/
záboru

zábor ZPF podle tříd ochrany (ha)

jiná
funkce
ano
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Pozemky určené k plnění funkcí lesa:
V řešeném území se nachází 67,28 ha lesa, tzn., že lesy tvoří 23,34 % plochy řešeného území.

Dle dat ÚAP ORP Benešov se jedná převážně o lesy hospodářské. V severovýchodní části řešeného území se nachází plochy
lesů zvláštního určení v subkategorii 32c – lesy příměstské a další lesy se zvýšenou rekreační funkcí, lesy zatížené rekreací –
všechny typy.
Dle údajů z veřejné databáze (mapové aplikace) ÚHUL (kategorizace 2017) se jedná o les:
 Plocha ležící jižněji – subkategorie 21a – Lesy na mimořádně nepříznivých stanovištích,
 Plocha na severovýchodním okraji řešeného území – subkategorie 32c – příměstské a další lesy se zvýšenou funkcí
rekreační.
(§ 8 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb. o lesích a o změně a doplnění některých zákonů – lesní zákon).

Obr. použit ze stránek: http://geoportal.uhul.cz/mapy/mapylhpovyst.html

Pro lesy zvláštního určení mj. platí, že veřejný zájem na zlepšení a ochraně životního prostředí nebo jiný oprávněný zájem
na plnění mimoprodukčních funkcí lesa je nadřazen funkcím produkčním.
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Vlastnické poměry dokumentuje obrázek:

Obr. použit ze stránek: http://geoportal.uhul.cz/mapy/mapylhpovyst.html

Řešení územního plánu se dotýká lesní půdy v těchto plochách:
ozn. lokality / záboru

Z05
Z06
Z16
Z17
ZÁBOR PUFL CELKEM



způsob využití plochy

pl. smíšené obyt. - rekreační
pl. smíšené obyt. - rekreační
rekreace - pl. staveb pro rodin. r.
rekreace - pl. staveb pro rodin. r.

celkový zábor PUPFL (ha)

0,2243
0,0671
0,0384
0,0454
0,3752

Plocha Z05:

vlastnické poměry

zakmenění
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smíšenost (porost)
Druhová skladba : čistý borovice
Lesní typ: 2S1 – Svěží buková DOUBRAVA


Plocha Z06:

vlastnické poměry

zakmenění

smíšenost (porost)
Druhová skladba : čistý borovice
Lesní typ: 2S1 – Svěží buková DOUBRAVA


Plochy Z16, Z17:

vlastnické poměry
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zakmenění

smíšenost (porost)
Druhová skladba: Z16 – dominantní borovice, příměs dub/jilm/lípa
Z17 – čistý borovice
Lesní typ: 2S1 – Vysýchavá buková DOUBRAVA
Zdroj: webové stránky: http://geoportal.uhul.cz/mapy/MapyOprl.html, http://geoportal.uhul.cz/mapy/mapylhpovyst.html.

Pro možnost zalesnění nejsou vymezeny konkrétní plochy. Možnost zalesnění je uvedena v podmínkách ploch
nezastavěného území jako podmíněně přípustné využití.
k) Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění
Vypořádání námitek veřejnosti v souladu s § 53 odst. (1) stavebního zákona uplatněných k návrhu ÚP Čtyřkoly
bude zpracováno a prezentováno po projednání územním plánu.

l) Vyhodnocení připomínek
Vypořádání připomínek dle ust. § 51 stavebního zákona uplatněných ve společném jednání o návrhu ÚP Čtyřkoly dle ust.
§ 53 odst. (1) stavebního zákona bude zpracováno a prezentováno po projednání územním plánu.

m) Údaje o počtu listů odůvodnění územního plánu a počtu výkresů k němu
připojené grafické části
I. Územní plán
II.A – textová část odůvodnění územního plánu (počet stran132)
II.B – grafická část:
II.B1
Koordinační výkres
II.B2
Výkres širších vztahů
II.B3
Výkres předpokládaných záborů půdního fondu

1:5000
1:50000
1:5000
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