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POSTUP PŘI POŘÍZENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

Zastupitelstvo obce Tehovec rozhodlo o pořízení územního plánu dne 29. 1. 2016 usnesením č.
5/2016 na veřejném zasedání zastupitelstva. Pořizovatelem je Městský úřad v Říčanech, odbor
územního plánování a regionálního rozvoje, jakožto úřad územního plánování.
V průběhu roku 2016 zpracoval pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem (paní ing. Evou
Šmoldasovou) návrh zadání územního plánu.
Po projednání návrhu zadání (návrh zadání územního plánu byl zaslán obci Tehovec, dotčeným
orgánům, sousedním obcím a Krajskému úřadu Středočeského kraje - odboru regionálního rozvoje a
prostřednictvím úřední desky doručen veřejnosti. Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem
upravil zadání na základě došlých požadavků dotčených orgánů předložil je zastupitelstvu obce ke
schválení. Zastupitelstvo obce schválilo zadání na svém zasedání dne 20.12.2016 usnesením č.
88/2016.
Následně byl projektantem vyhotoven návrh územního plánu, který byl v červenci 2017 předán obci
Tehovec a pořizovateli. Společné jednání o návrhu se uskutečnilo 25.10.2017. Podaná stanoviska a
připomínky byly vyhodnoceny a zapracovány do úpravy návrhu územního plánu pro řízení o
územním plánu (veřejné projednání). Součástí procesu vyhodnocení stanovisek bylo pracovní jednání
s dotčenými orgány na úseku ochrany vod, lesa, ochrany přírody dne 11.6.2018 na městském úřadě
ORP v Říčanech.
Upravený návrh územního plánu Tehovec pro řízení o územním plánu (veřejné projednání) byl v září
2018 předán obci Tehovec a pořizovateli.
Pořizovatel veřejnou vyhláškou informoval občany obce a prostřednictvím datových schránek dotčené
orgány, sousední obce a oprávněné investory, že dne 6. března 2019 od 16:00 hodin proběhne na
Městském úřadě v Říčanech, odboru územního plánování a regionálního rozvoje, proběhne veřejné
projednání. Termín na stanoviska, námitky a připomínky byl stanoven v souladu s ust. § 52
stavebního zákona do 7 dnů ode dne veřejného projednání, tedy do 13.3.2019 včetně. Během
veřejného projednání bylo uplatněno celkem 5 stanovisek dotčených orgánů a 8 námitek. Dne 15. 10.
2019 pořizovatel rozeslal návrh rozhodnutí o námitkách na dotčené orgány a krajský úřad dle ust. § 53
stavebního zákona. Protože dotčené orgány ani krajský úřad nerozporovaly návrh pořizovatele na
rozhodnutí o uplatněných námitkách, vydal pořizoval pokyn projektantovi k vyhotovení dokumentace
územního plánu pro vydání v zastupitelstvu obce dle ust. § 54 stavebního zákona.
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2.1

VYHODNOCENÍ SOULADU S POLITIKOU ÚZEMNÍHO ROZVOJE A ÚZEMNĚ
PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ VYDANOU KRAJEM, VYHODNOCENÍ
KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ V ÚZEMÍ
Vyhodnocení souladu s Politikou územního rozvoje

Z Politiky územního rozvoje ČR 2008 schválené usnesením vlády ČR č. 929 ze dne 20. 7. 2009 (PÚR ČR) ve
znění aktualizace č.1 schválené usnesením vlády ČR č. 276 ze dne 15.4.2015 vyplývají požadavky, které se
soustředí do následujících oblastí:
1/ první, obecnou oblastí, je nutnost respektování relevantních republikových priorit územního plánování pro
zajištění udržitelného rozvoje území. V následujícím tabulkově uspořádaném přehledu je uvedeno vyhodnocení
souladu a naplnění republikových priorit územního plánování v územním plánu. Vyhodnocení vychází z Pomůcky
k uplatňování republikových priorit PÚR ČR 2008 vydané MMR a ÚUR v červnu 2010. Vyhodnocení je provedeno
pro dotčené priority výslovně uvedené v zadání územního plánu.
Tabulka 1: Vyhodnocení republikových priorit PÚR ČR ve znění aktualizace č.1 z roku 2015
Priorita :

Vyhodnocení:

Priorita dle odst. 14 PÚR - Ve veřejném zájmu chránit a
rozvíjet přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území,
včetně urbanistického, architektonického a
archeologického dědictví. Zachovat ráz jedinečné
urbanistické struktury území, struktury osídlení a
jedinečné kulturní krajiny, které jsou výrazem identity
území, jeho historie a tradice. Tato území mají značnou
hodnotu, např. i jako turistické atraktivity. Jejich ochrana
by měla být provázána s potřebami ekonomického a
sociálního rozvoje v souladu s principy udržitelného
rozvoje. V některých případech je nutná cílená ochrana
míst zvláštního zájmu, v jiných případech je třeba chránit,
respektive obnovit celé krajinné celky. Krajina je živým v
čase proměnným celkem, který vyžaduje tvůrčí, avšak
citlivý přístup k vyváženému všestrannému rozvoji tak, aby
byly zachovány její stěžejní kulturní, přírodní a užitné
hodnoty. Bránit upadání venkovské krajiny jako důsledku
nedostatku lidských zásahů.

Náplní priority je chránit a rozvíjet přírodní,
civilizační a kulturní hodnoty území. Uplatnění této
priority v územním plánu je zohledněno
zohledněním řešením požadavků:

Ing. arch. František Pospíšil a kol.

• vyplývajících z PÚR, územně plánovací
dokumentace vydané krajem a širších územních
vztahů
• vyplývajících z ÚAP
• na ochranu a rozvoj hodnot v území
• na vymezení zastavitelných ploch a ploch
přestavby s ohledem na obnovu a rozvoj sídelní
struktury a polohu obce v rozvojové oblasti nebo
rozvojové ose
Priorita je naplněna stanovenou koncepcí rozvoje
území obce, ochrany a rozvoje hodnot tohoto
území, přičemž tato koncepce vymezuje nové
zastavitelné plochy nad rámec stávající územně
plánovací dokumentace pouze v minimálním
rozsahu.
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Priorita :

Vyhodnocení:

Priorita dle odst. 14a PÚR - Při plánování rozvoje
venkovských území a oblastí dbát na rozvoj primárního
sektoru při zohlednění ochrany kvalitní zemědělské,
především orné půdy a ekologických funkcí krajiny.

Náplní priority je rozvíjet výrobní sektor
zemědělství, lesnictví a těžby se zohledněním
ochrany půdy a ekosystémů. Uplatnění této priority
v územním plánu je zohledněno respektováním
požadavků:
• na ochranu a rozvoj hodnot v území, konkrétně
kvalitního ZPF, přičemž řešení ÚP minimalizuje
nové zastavitelné plochy nad rámec stávající
územně plánovací dokumentace vyžadující zábor
ZPF;

Priorita dle odst. 15 PÚR - Předcházet při změnách nebo
vytváření urbánního prostředí prostorově sociální
segregaci s negativními vlivy na sociální soudržnost
obyvatel. Analyzovat hlavní mechanizmy, jimiž k segregaci
dochází, zvažovat existující a potenciální důsledky a
navrhovat při územně plánovací činnosti řešení, vhodná
pro prevenci nežádoucí míry segregace nebo snížení její
úrovně.

Priorita dle odst. 16 PÚR - 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.

Priorita dle odst. 21 PÚR - 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

Ing. arch. František Pospíšil a kol.

Náplní priority je předcházet prostorově sociální
segregaci. Uplatnění této priority je v územním
plánu zohledněno řešením:
• urbanistické koncepce a koncepce
infrastruktury,

veřejné

• vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby
tak, aby nevznikly prostorové odloučené lokality, a
naopak návrhem rozvojových ploch tak, aby došlo
k dostavbě
dosud
nezastavěných
ploch
v zastavěném území.

Náplní priority je upřednostnit komplexní řešení
před jednostranným. Uplatnění této priority je v
územním plánu obecně zohledněno tím, že územně
plánovací činnost je sama o sobě komplexní
činností a součástí jejího pořízení je projednání
s veřejností i orgány veřejné správy.
Vymezení ploch změn a stanovení podmínek pro
využití těchto ploch a jejich prostorové uspořádání
je provedeno tak, aby bylo v souladu s určením a
charakterem oblastí, os, ploch a koridorů
vymezených v PÚR ČR a ZÚR ÚK a v souladu se
schváleným zadáním.

Náplní priority je vytvářet souvislé plochy veřejně
přístupné zeleně (zelené pásy) v rozvojových
oblastech a v rozvojových osách a ve specifických
oblastech.
Uplatnění této priority se v územním plánu uplatnilo
vymezením ploch lesních, aniž by přitom došlo
k redukci PUPFL, ploch přírodních a vymezením
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Priorita :

Vyhodnocení:

okolí velkých měst, způsobilých pro nenáročné formy
krátkodobé rekreace a dále pro vznik a rozvoj lesních
porostů a zachování prostupnosti krajiny.

ÚSES, smíšených ploch nezastavěného území,
návrhem ploch veřejné zeleně a veřejných
prostranství s převahou zeleně a vymezením
ÚSES.

Priorita dle odst. 22 PÚR - Vytvářet podmínky pro rozvoj
a využití předpokladů území pro různé formy cestovního
ruchu (např. cykloturistika, agroturistika, poznávací
turistika), při zachování a rozvoji hodnot území.
Podporovat propojení míst, atraktivních z hlediska
cestovního ruchu, turistickými cestami, které umožňují
celoroční využití pro různé formy turistiky (např. pěší,
cyklo, lyžařská, hipo).

Priorita dle odst. 24 PÚR - 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).

Priorita dle odst. 28 PÚR - Pro zajištění kvality života
obyvatel zohledňovat nároky dalšího vývoje území,
požadovat jeho řešení ve všech potřebných dlouhodobých
souvislostech, včetně nároků na veřejnou infrastrukturu.
Návrh a ochranu kvalitních městských prostorů a veřejné
infrastruktury je nutné řešit ve spolupráci veřejného i
soukromého sektoru s veřejností.

Náplní priority je rozvoj cestovního ruchu. Uplatnění
této priority je v územním plánu
zohledněno
vymezením
plochy
a
prvků
souvisejících
s rekreačním využitím území (cyklostezka a pěší
komunikace Z-21, vhodné podmínky pro využití
zastavitelných ploch) a zejména ochranou těch
skutečností, které vytvářejí rekreační potenciál
území (golfiště, respektování VKP, průchodnost
krajinou).

Náplní priority je zlepšovat dostupnost území
zkvalitňováním dopravní infrastruktury a veřejné
dopravy a zohledněním požadavků
ochrany
veřejného zdraví.
Uplatnění této priority je v územním plánu
zohledněno koncepcí řešení dopravní infrastruktury
a návrhem ploch veřejných prostranství určených
pro dopravu (včetně plochy pro cyklostezku) a
zohledněním požadavků ochrany veřejného zdraví
do konkrétních podmínek pro dotčené plochy
s rozdílným způsobem využití .

Náplní priority je kvalitu života a nároky na veřejnou
infrastrukturu zohlednit
pro dlouhodobý vývoj
území.
Uplatnění této
zohledněno:

priority

je

v

územním

plánu

• stanovenou koncepcí rozvoje území obce,
• urbanistickou koncepcí, zejména vymezením
veřejných prostranství a stanovením vhodných
podmínek pro využití ploch (PRZV)

Ing. arch. František Pospíšil a kol.
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2/ druhou oblastí je respektování úkolů pro územní plánování, které vyplývají z polohy řešeného území
v rozvojových oblastech, rozvojových osách či specifických oblastech.
Území obce se dotýkají požadavky vyplývající z polohy dotčené rozvojovou oblastí OB 1 – Metropolitní rozvojová
oblast Praha. Z odstavce (39) PÚR vyplývá pro územní plánování úkol „Při respektování republikových priorit
územního plánování umožňovat v rozvojových oblastech a rozvojových osách intenzivní využívání území v
souvislosti s rozvojem veřejné infrastruktury.“ Územní plán naplňuje tento úkol návrhem rozvojových ploch, který
respektuje požadavky na Kritéria a podmínky pro rozhodování o změnách v území dle odstavce (38) Politiky
územního rozvoje České republiky, ve znění Aktualizace č. 1 schválené vládou 15. 4. 2015.
3/ třetí oblastí jsou konkrétní záměry na umístění koridorů technické či dopravní infrastruktury a další
úkoly pro územní plánování.
Území obce se nedotýkají požadavky vyplývající z konkrétních záměrů na umístění koridorů technické či
dopravní infrastruktury ani další úkoly pro územní plánování a to z toho důvodu, že do území obce nezasahují.

Ing. arch. František Pospíšil a kol.
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Vyhodnocení souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem

Platnou územně plánovací dokumentací vydanou krajem jsou Zásady územního rozvoje Středočeského kraje,
které nabyly účinnosti dne 22.2.2012 na základě usnesení Zastupitelstvem Středočeského kraje č. 4-20/2011/ZK
ze dne 19.12.2011, formou opatření obecné povahy. Tyto ZÚR byly dosud aktualizovány 1. aktualizací o jejímž
vydání rozhodlo Zastupitelstvo Středočeského kraje usnesením č. 007-18/2015/ZK ze dne 27.7.2015. 2.
aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje je rozpracovaná a dosud nenabyla účinnosti.

Obr. Výřez ze ZÚR Středočeského kraje – věcně se nedotýká řešení ZÚR územního plánu Tehovec

Ing. arch. František Pospíšil a kol.
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1. aktualizace se týkala problematiky vedení řešení dálnice D3 a souvisejících staveb na území Středočeského
kraje a věcně ani územně se nedotýká řešení územního plánu Tehovec

Obr. Výřez z 2.aktualizace ZÚR Středočeského kraje – věcně se 2. aktualizace nedotýká řešení územního plánu
Tehovec

Ing. arch. František Pospíšil a kol.
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V následujícím tabulkově uspořádaném přehledu je uvedeno vyhodnocení souladu územního plánu Tehovec se
ZÚR v členění dle jednotlivých kapitol Zásad územního rozvoje.
VYHODNOCENÍ SOULADU ÚZEMNÍHO PLÁNU TEHOVEC SE ZÁSADAMI ÚZEMNÍHO ROZVOJE
Úkoly:

Vyhodnocení:

1. STANOVENÍ PRIORIT ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ KRAJE PRO ZAJIŠTĚNÍ UDRŽITELNÉHO ROZVOJE
ÚZEMÍ
2. ZPŘESNĚNÍ VYMEZENÍ ROZVOJOVÝCH OBLASTÍ A ROZVOJOVÝCH OS, VYMEZENÝCH V PÚR 2008 A
VYMEZENÍ ROZVOJOVÝCH OBLASTÍ, ROZVOJOVÝCH OS A ROZVOJOVÝCH CENTER KRAJSKÉHO
VÝZNAMU
3. ZPŘESNĚNÍ SPECIFICKÉ OBLASTI, VYMEZENÉ V PÚR A VYMEZENÍ SPECIFICKÉ OBLASTI
KRAJSKÉHO VÝZNAMU
4. ZPŘESNĚNÍ PLOCH A KORIDORŮ VYMEZENÝCH V PÚR A VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ
KRAJSKÉHO VÝZNAMU
5. UPŘESNĚNÍ ÚZEMNÍCH PODMÍNEK KONCEPCE OCHRANY A ROZVOJE PŘÍRODNÍCH, KULTURNÍCH A
CIVILIZAČNÍCH HODNOT ÚZEMÍ
6. VYMEZENÍ CÍLOVÝCH CHARAKTERISTIK KRAJINY
Vyhodnocení kapitol 1. až 6 ZÚR je podrobně uvedeno v kapitole č.5 tohoto odůvodnění, tedy v kapitole 5. Vyhodnocení
splnění požadavků zadání. Z důvodů eliminace zbytečných duplicit proto odkazujeme na uvedenou kapitolu.

ad. 7. VYMEZENÍ VPS, VPO, STAVEB A OPATŘENÍ K ZAJIŠŤOVÁNÍ OBRANY A BEZPEČNOSTI STÁTU A
VYMEZENÍ ASANAČNÍCH ÚZEMÍ NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU, PRO KTERÉ LZE PRÁVA K POZEMKŮM A
STAVBÁM VYVLASTNIT
7.1. Veřejně prospěšné stavby v oblasti dopravy
7.2. Veřejně prospěšné stavby v oblasti elektroenergetiky
7.3. Veřejně prospěšné stavby v oblasti plynárenství

V uvedených oblastech není řešené území dotčeno
vymezením VPS, VPO, staveb a opatření k zajišťování
obrany a bezpečnosti státu a vymezením asanačních území
nadmístního významu.

7.4. Veřejně prospěšné stavby dálkovodů
7.5. Veřejně prospěšné stavby vodovodů
7.6. Veřejně prospěšné stavby kanalizace
7.7. Veřejně prospěšné stavby – protipovodňová ochrana
7.8. Veřejně prospěšná opatření - územní systém ekologické
stability

Ing. arch. František Pospíšil a kol.
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Úkoly:

Vyhodnocení:

8. STANOVENÍ POŽADAVKŮ NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU NA KOORDINACI ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ ČINNOSTI
OBCÍ
V této kapitole jsou specifikovány pro jednotlivé obce
požadavky na koordinaci ploch VPS koridorů dopravní a
technické infrastruktury, protipovodňové ochrany a VPO u
prvků ÚSES a dále požadavky v souvislosti s územními
rezervami a modernizacemi celostátních tratí.

ZUR pro obec Tehovec neukládá požadavky na koordinaci
ploch VPS koridorů dopravní a technické infrastruktury,
protipovodňové ochrany a VPO u prvků ÚSES ani u ploch
územních rezerva a požadavků na modernizaci celostátních
tratí.

ad 9. VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE PROVĚŘENÍ ZMĚN JEJICH VYUŽITÍ UZEMNÍ
STUDIÍ PODMÍNKOU PRO ROZHODOVÁNÍ
Plochy a koridory, ve kterých je prověření změn jejich využití
územní studií podmínkou pro rozhodování o změnách využití
území, se v ZÚR nestanovují.

Řešené území není dotčeno uvedenými plochami či
koridory, neboť tyto nebyly v ZÚR vymezeny.

ad 10. VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE POŘÍZENÍ A VYDÁNÍ REGULAČNÍHO PLÁNU
ORGÁNY KRAJE PODMÍNKOU PRO ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH JEJICH VYUŽITÍ
Plochy a koridory, ve kterých je pořízení a vydání
regulačního plánu orgány kraje podmínkou pro rozhodování
o změnách jejich využití, se v ZÚR nestanovují.

Řešené území není dotčeno uvedenými plochami či
koridory, neboť tyto nebyly v ZÚR vymezeny.

ad 11. VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE PODMÍNKOU PRO ROZHODOVÁNÍ O
ZMĚNÁCH JEJICH VYUŽITÍ POŘÍZENÍ A VYDÁNÍ REGULAČNÍHO PLÁNU NA ŽÁDOST
Plochy a koridory, ve kterých je podmínkou pro rozhodování
o změnách jejich využití pořízení a vydání regulačního plánu
na žádost, se v ZÚR nevymezují.

Řešené území není dotčeno uvedenými plochami či
koridory, neboť tyto nebyly v ZÚR vymezeny.

ad. 12. ZADÁNÍ REGULAČNÍHO PLÁNU
Řešené území není dotčeno zadáním regulačního plánu,
neboť toto nebylo v ZÚR stanoveno.

Zadání regulačního plánu se v ZÚR nestanovuje.

ad. 13. STANOVENÍ POŘADÍ ZMĚN V ÚZEMÍ (ETAPIZACE)
Pořadí změn se v ZÚR nestanovuje, jsou však uvedeny
priority v oblasti veřejných investic, směřujících zejména do
dopravní infrastruktury.

Ing. arch. František Pospíšil a kol.

Řešené území není dotčeno etapizací, neboť tato nebyla
v ZÚR stanovena.
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2.3

Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území

Obec Tehovec (okres Praha-východ) leží ve správním obvodu obce s rozšířenou působností města Říčany a
současně i správním obvodu obce s pověřeným obecním úřadem Říčany. Obec spadá pod stavební úřad a úřad
územního plánování v Říčanech, které představují spádové centrum s vyšší vybaveností, službami a pracovními
příležitostmi. V mikroregionální úrovni je pro Tehovec významná i sousední obec Mukařov, která kromě základní
školy nabízí také další vybavenost a služby. Nejvýznamnějším místním zařízením veřejné občasné vybavenosti
jsou LDN Na Vojkově, obecní úřad a mateřská škola.

Ing. arch. František Pospíšil a kol.
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Z hlediska širší vztahů je pochopitelně neopominutelná poloha obce v suburbáním prostoru území pražské
aglomerace, která je dominantním centrem celorepublikově a celokrajsky významné občanské vybavenosti a
služeb a pracovních příležitostí. Blízkost a dopravní dostupnost Prahy a současně atraktivní přírodní prostředí
obce pochopitelně vyvolává intenzivní zájem o výstavbu objektů bydlení, komerčních služeb a lehké výroby.
Nosnou dopravní infrastrukturou pro obsluhu řešeného území je doprava silniční – konkrétně silnice I/2 a silnice
II/113. V lokální úrovni výše uvedené silnice doplňuje silnice III/11314 a sítě místních a účelových komunikací.
Silnice I/2, zprostředkovávající vazbu na Prahu je kapacitně i dispozičně nevyhovující dopravním nárokům a
proto je nutným cílem koncepce řešení dopravní infrastruktury na krajské úrovni zlepšení dopravních poměrů.
V této souvislosti je plánováno v ZÚR Středočeského kraje několik dopravních koridorů, po jejichž realizaci by
mělo dojít ke zlepšení dopravních poměrů. Žádná z uvedených staveb krajského a vyššího významu se ovšem
přímo nedotýká správního území obce. Ostatní druhy dopravy z hlediska nadmístního významu nejsou v obci
významné zastoupeny.
Obec plní sídelní funkce v prostoru sídelního útvaru Tehovec – Vojkov a v malém rozsahu v návaznosti na
zástavbu Mukařova u severozápadního okraje obce. V prostoru industriálně komerční zástavby podél silnice I/2
jsou situovány plochy komerční občanské vybavenosti a nerušící výroby. Funkce rekreace je s ohledem na
charakter využití území omezena především na rodinnou rekreaci, která je lokálně součástí ploch bydlení, ale
s další rozvojem rekreace se v území nepočítá. Obec má dostatek ploch pro zachování smysluplného
produkčního potenciálu ve sféře zemědělství, lesnictví a i potenciál pro mimoprodukční funkce a ekologickou
stabilitu krajiny, na území obce je vymezeno několik registrovaných významných krajinných prvků a prvků

Ing. arch. František Pospíšil a kol.

Dokumentace pro vydání územního plánu

leden 2020

17

ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU TEHOVEC

lokálního územního systému ekologické stability (skladebné prvky regionálního a vyššího významu se ve
správním území obce nenacházejí).
Co se týče zajištění technické infrastruktury pak lze konstatovat, že vyhovující je pokrytí území elektrickou
energií, území obce dosud nebylo plynofikováno. Na úseku vodního hospodářství lze konstatovat, že obec má
vyhovující základ likvidace odpadních vod (obecní ČOV je v Tehově a vlastní ČOV disponuje i LDN). Obec je
zásobována regionálním vodovodem vodou ze Želivky.

2.4

Vyhodnocení řešení problémů určených v územně analytických podkladech ORP
Říčany

Řešení územního plánu respektuje a zohledňuje hodnoty a limity dle Územně analytických podkladů
pro obec s rozšířenou působností Říčany (ÚAP ORP Říčany), ve znění 3. úplné aktualizace z r. 2014
a 4. úplné aktualizace z r. 2017.

Řešení územního plánu řeší následující problémy dle Územně analytických podkladů pro obec
s rozšířenou působností Říčany (ÚAP ORP Říčany), ve znění 3. úplné aktualizace z r. 2014 a 4. úplné
aktualizace z r. 2017.

1/ Urbanizační tlak na krajinářsky cenná území
Celková koncepce územního plánu navazuje na koncepci rozvoje území založenou územním plánem obce (schválený 22.
12. 2006) a jeho následujícími změnami č. 1. Rozsah rozvojových ploch odpovídá platnému územnímu plánu a jeho změně
č.1 a vydaným územním rozhodnutím. Nové zastavitelné plochy jsou navrženy v malém rozsahu jen pro účely veřejné
technické a dopravní infrastruktury.
Krajinářsky cenných území se řešení dotýká v prostoru industriálně komerční zástavby podél silnice I/2. Zde územní plán
navrhuje, pro zajištění komplexního rozvoje území obce, plochy komerční občanské vybavenosti, nerušící výroby. Jejich
vymezení ovšem odpovídá platnému územnímu plánu a jeho změně č.1 a vydaným územním rozhodnutím.

2/ Emisní a akustická zátěž z dopravy (>3000 voz/den)
Skutečností, kterou ÚP Tehovec neovlivní, je dopravní zátěž v prostoru industriálně komerční zástavby podél silnice I/2, kam
proto ÚP nenavrhuje obytnou zástavbu, naopak navrhuje přestavbu obytných ploch na smíšené obytné komerční plochy.

3/ Absence plynofikace
Řešení územního plánu počítá s plynofikací obce, a proto vymezuje plochu Z-21 pro situování STL plynovodní přípojky.

4/ Vysoká intenzita dopravy v zastavěném území obce (kapacita sítě, bezpečnost provozu)
Kapacita dopravní sítě je omezena v jádrovém sídlu obce, Tehovci, včetně severně navazující zástavby Vojkova. Veškeré
rozvojové plochy jsou s drobnými korekcemi převzaty z územního plánu obce platného v době zpracování územního plánu a
jejich rozsah nebyl (v souladu s požadavky zadání územního plánu) navyšován. Navržené plochy dostaveb a zastavitelné
plochy zarovnávají obvod sídla a stabilizují jeho hranici, další rozvoj obytného území v této lokalitě je záměrně omezen
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z důvodů dosažení kapacitních prahů propustnosti pozemních komunikací a koncepce řeší obytnou zástavbu v plochách
vymezených územních rezerv v jiné části území obce.

5/ Absence úprav pro zklidnění průtahů silnic I. a II. třídy sídly
Řešení územního plánu v této souvislosti přináší územní rezervu R1. Územní rezerva vymezuje koridor pro možné vedení
nové komunikace, jejímž smyslem je náhrada stávajícího hlavního směru pro vjezd do obce po silnici III/11314 z Mukařova.
Rezerva počítá s malou okružní křižovatkou se silnici I/2 na rozhraní obcí Babice, Mukařov a Tehovec. Podmínkou pro
prověření je vyhodnocení potřeby a účelnosti této komunikace a nové okružní křižovatky na silnici I. třídy v rámci navržené
územní studie rozvojové plochy P19.

6/ Enormní nárůst počtu obyvatel obce v posledním desetiletí
S ohledem na blízkost hlavního města, sídelní atraktivitu území obce a předpokládaný zájem o výstavbu objektů pro
individuální bydlení a ekonomickou infrastrukturu vytváří koncepce územního plánu předpoklady pro dlouhodobý rozvoj
území vymezením ploch územních rezerv. Celková koncepce územního plánu stabilizuje rozvoj v rozsahu koncepce rozvoje
území založené územním plánem obce (schválený 22. 12. 2006) a jeho následujícími změnami č. 1. Rozsah rozvojových
ploch odpovídá platnému územnímu plánu a jeho změně č.1 a vydaným územním rozhodnutím. Nové zastavitelné plochy
jsou navrženy v malém rozsahu jen pro účely veřejné technické a dopravní infrastruktury.

7/ Zastavitelné plochy zasahující do záplavového území
Vymezení rozvojových ploch bylo upraveno tak, aby nezasahovaly do stanoveného záplavového území.
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2.5

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

ad §18 (1), (2), (3) SZ
1) Řešení územního plánu vymezením zastavěných, zastavitelných ploch a ploch přestaveb spolu s koordinací
zařazení řešeného území do jednotlivých typů ploch s rozdílným způsobem využití:
18/1 - vytváří předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území,
18/2 - zajišťuje předpoklady pro udržitelný rozvoj území komplexním řešením účelného využití a
prostorového uspořádání území s cílem dosažení obecně prospěšného souladu veřejných a
soukromých zájmů na rozvoji území na základě společenského a hospodářského potenciálu rozvoje.
18/3 - koordinuje veřejné i soukromé záměry změn v území, výstavbu a jiné činnosti ovlivňující rozvoj
území a konkretizuje ochranu veřejných zájmů

§18 (4), (5), (6), §19 (1a,b), SZ
2) Řešení změny územního plánu stanovením koncepce ochrany a rozvoje hodnot, zohledněním ochranného
režimu hodnot a limitů využití území, vymezením zastavěných, zastavitelných ploch a ploch přestaveb a jejich
zařazením do jednotlivých typů ploch s rozdílným způsobem využití spolu se stanovením podmínek jejich využití:
18/4 - 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 vymezuje s ohledem na potenciál rozvoje území a míru využití zastavěného území.
18/5 - v nezastavěném území umisťuje 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.
18/6 - na nezastavitelných pozemcích umožňuje výjimečně umístit technickou infrastrukturu způsobem,
který neznemožní jejich dosavadní užívání.
19/1/a - respektuje zjištěné přírodní, kulturní a civilizační hodnoty,
19/1/b - stanovuje koncepci rozvoje území, včetně urbanistické koncepce s ohledem na hodnoty a
podmínky území,

ad 19/1c-o
3) Řešení územního plánu zařazením celého území obce do jednotlivých typů ploch s rozdílným způsobem
využití spolu se stanovením podmínek jejich využití, respektováním a akceptací limitů využití území, stanovením
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povinnosti pořídit územní studie, regulační plán či dohodu o parcelaci, vymezením veřejně prospěšných staveb a
opatření:
19/1/c - prověřuje a posuzuje potřebu změn v území, veřejný zájem na jejich provedení, jejich přínosy,
problémy, rizika
19/1/d - stanovuje v regulativech urbanistické, architektonické a estetické požadavky na využívání a
prostorové uspořádání území a na jeho změny, zejména na umístění, uspořádání a řešení staveb,
19/1/e - stanovuje podmínky pro provedení změn v území, zejména pak pro umístění a uspořádání
staveb s ohledem na stávající charakter a hodnoty území,
19/1/f - umožňuje ve vybraných prostorech v rámci územní studie stanovení pořadí provádění změn v
území (etapizaci), pozn. etapizace nebyla v ÚP uplatněna, využita byla podmínka pořízení dohody o
parcelaci a územní studie.
19/1/g - vytváří územní podmínky pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro
odstraňování jejich důsledků, a to přírodě blízkým způsobem,
19/1/h - vytváří v území podmínky pro odstraňování důsledků náhlých hospodářských změn
19/1/i - stanoví podmínky pro obnovu a rozvoj sídelní struktury a pro kvalitní bydlení,
19/1/j vytváří v území podmínky pro hospodárné vynakládání prostředků z veřejných rozpočtů na změny
v území,
19/1/k - vytváří v území podmínky pro zajištění civilní ochrany,
19/1/l - určuje nutné asanační, rekonstrukční a rekultivační zásahy do území – zejména návrhem ploch
dostaveb proluk v zastavěném území a zařazením ploch bývalých skládek do PRZV,
19/1/n - reguluje rozsah ploch pro využívání přírodních zdrojů, zejména v oblasti zemědělské výroby
19/1/o - uplatňuje poznatky zejména z oborů architektury, urbanismu, územního plánování a ekologie a
památkové péče – a to zejména opatřeními k ochraně hodnot, specielně vymezením ploch s podmínkou
prověření změn územní studií.
§19 (2) SZ
4) Vzhledem k charakteru záměrů, v souladu s požadavky zadání územního plánu, dokumentace územního
plánu:
- nebyla prověřena hodnocením vlivu na udržitelný rozvoj území
- neobsahuje posouzení vlivu ÚP na evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast a návrh
kompenzačních opatření
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3

VYHODNOCENÍ SOULADU S POŽADAVKY STAVEBNÍHO ZÁKONA A JEHO
PROVÁDĚCÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Způsob řešení územního plánu a provedení jeho dokumentace odpovídá právnímu stavu zákona č. 183/2006 Sb.
a jeho prováděcích vyhlášek č. 500/2006 Sb. a 501/2006 Sb.
Zákon č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon):
(§ 1-3) – Dokumentace ÚP je zpracována dle pokynů stavebního zákona, použité pojmy a termíny jsou v
souladu s termíny dle SZ;
(§ 4-11) - Dokumentace ÚP je pořizována v souladu požadavky na výkon veřejné správy a působnost orgánů
obcí, kraje a ministerstev;
(§ 18-20) - Dokumentace ÚP respektuje cíle a úkoly územního plánování (viz kap.2), Dokumentace byla
vyhotovena v tištěné a elektronické verzi v rozsahu a počtu dle schváleného zadání územního plánu a předána
pořizovateli;
(§ 22 - 23) – Dokumentace ÚP byla projednána v souladu s postupy dle stavebního zákona;
(§ 24) – ÚP je pořizován úřadem územního plánování v Říčanech, který vykonává územně plánovací činnost
prostřednictvím úřední osoby, která splňuje kvalifikační požadavky a má příslušné osvědčení zvláštní odborné
způsobilosti;
(§ 43) – ÚP stanovuje příslušné body uvedené v odst.1, uplatňuje vymezení plochy pro územní studii ,
neuplatňuje vymezení plochy podmíněné zpracováním regulačního plánu, uplatňuje vymezení ploch
podmíněných dohodou o parcelaci dle odst.2, respektuje a zpřesňuje cíle a úkoly územního plánování v souladu
se zásadami územního rozvoje kraje a politikou územního rozvoje, neobsahuje náležitosti podrobnosti
regulačního plánu nebo územního rozhodnutí dle odst.3;
(§ 44, 45) - Zastupitelstvo obce rozhodlo v souladu se SZ o pořízení územního plánu;
(§ 47) - Zadání územního plánu bylo schváleno dle postupu ve SZ;
(§ 50-56) - Návrh územního plánu byl pořízen a zpracován dle pokynů pro zpracování dle zadání územního
plánu, následné úkony budou provedeny v souladu se SZ;
(§ 57) – Spojené pořízení ÚP a RP není uplatněno;
(§ 58-60) - Zastavěné území bylo aktualizováno dle §58 zákona č. 183/2006 Sb.
(§ 101) - V návrhu ÚP nebyla uplatněna předkupní práva dle SZ pro nově vymezená veřejná prostranství;
(§ 158,159) Projektant ÚP je autorizovaným architektem se všeobecnou působností;
(§ 170) - V návrhu ÚP byly v souladu se SZ vymezeny VPS, pro která lze práva k pozemkům a stavbám
vyvlastnit.
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Vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu
evidence územně plánovací činnosti
- ÚP byl vypracován dle Přílohy 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., grafická část byla vypracována v měřítku 1:5 000, a
1: 50 000 (Výkres širších vztahů);
- Řešení územního plánu v souladu se zadáním nebylo podrobeno „Vyhodnocení vlivů územního plánu Tehovec
na udržitelný rozvoj území“ .
Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území
Plochy s rozdílným způsobem využití byly vymezeny v souladu s vyhláškou č. 501/2006 Sb. a dle datového
modelu MINIS.

4

VYHODNOCENÍ SOULADU S POŽADAVKY ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ
A SE STANOVISKY DOTČENÝCH ORGÁNŮ PODLE ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH
PŘEDPISŮ, POPŘÍPADĚ S VÝSLEDKEM ŘEŠENÍ ROZPORŮ

Požadavky zvláštních předpisů se projevují zejména ve sféře limitů využití území, ze kterých vyplývají omezení
jeho využití. ÚP je zpracován v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů (například zákon č.254/2001
Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č.114/1992 Sb.,
o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, zákon č.86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně
některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů, zákon č.334/1992 Sb., o
ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č.20/1987 Sb., o státní památkové
péči, ve znění pozdějších předpisů, zákon č.289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů
(lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č.133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších
předpisů, zákon č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č.44/1988 Sb.,
o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č.164/2001 Sb., o
přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských
místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č.
62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného
zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů) a s požadavky dotčených
orgánů k návrhu zadání územního plánu.
Požadavky stanovisek dotčených orgánů uplatněné v rámci společného jednání byly vyhodnoceny a zapracovány
do dokumentace územního plánu dle pokynů uvedených v následující tabulce:
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Č.
Č.e.:

AUTOR

AUTENTICKÝ TEXT

VYHODNOCENÍ POŘIZOVATELE

Doručeno

Č.j.:

1.

75515/2
017

Krajské ředitelství policie
Středočeského kraje
Odbor správy majetku
Oddělení
správy
nemovitého majetku

09/10/2
017

Miloslav
oddělení)

Brož

Návrh územního plánu Tehovec - stanovisko
BEZ PŘIPOMÍNEK
Krajské ředitelství policie Středočeského kraje sděluje, že
k návrhu územního plánu Tehovec nemáme připomínek.

(vedoucí

Na Baních 1535
12057/2
016

150 00 Praha 5-Zbraslav
9.10. 2017

2.

77328/2
017

Ministerstvo
obchodu

průmyslu

a

Ing. Zbyšek Sochor, Ph.D.
(ředitel odboru hornictví)
Na Františku 32

16/10/2
017
12057/2
016

3.

80931/2
017

12.10. 2017

Ministerstvo obrany ČR

Návrh územního plánu Tehovec – společné jednání

110 15 Praha 1

Sekce
ekonomická
majetková

Tychonova 1
160 01 Praha 6

12057/2
016

Ministerstvo průmyslu a obchodu z hlediska působnosti
ve věci využívání nerostného bohatství nemá k návrhu
Územního plánu Tehovec žádné připomínky.
Na území obce Tehovec nezasahují žádné dobývací
prostory, ložiska nerostů, schválené prognózní zdroje
vyhrazených nerostů ani chráněná ložisková území.
S návrhem ÚP Tehovec souhlasíme.

a

Odbor ochrany územních
zájmů Praha
27/10/2
017

Společné jednání o návrhu Územního plánu Tehovec

25.10. 2017

Ing. arch. František Pospíšil a kol.

…

BEZ PŘIPOMÍNEK

BEZ PŘIPOMÍNEK

MO ČR, jehož jménem jednám na základě pověření
ministra obrany čj. 2613/2014-1140 ze dne 5.ledna 2015,
ve smyslu ustanovení §7, odst.2, zák.č.291/2000 Sb., ve
znění pozdějších předpisů, v souladu s Rozkazem
ministra obrany č.39/2011 Věstníku MO, ročník 2011,
částka 16 souhlasí s předloženým „Návrhem Územního
plánu Tehovec“.
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AUTOR

Č.
Odbor, oddělení

Č.e.:

VYHODNOCENÍ POŘIZOVATELE
AUTENTICKÝ TEXT

Doručeno

Č.j.:

Městský úřad v Říčanech
Odbor životního prostředí
Komenského nám. 1619 – budova F
251 01 Říčany
23.11.2017
Č.ev.:86956-osobně
Č.j.: 52530/2017-MURI/OŽP/00354
4.

Stanovisko k návrhu změny ÚP Tehovec

86956/2017
23/11/2017
52530/2017MURI/OŽP/003
54

Orgán ochrany zemědělského půdního fondu
Dle §5 odst.2 zák. ČNR č.334/1992 Sb., … orgány ochrany ZPF uplatňují stanoviska
k ÚPD a k návrhu vymezení zastavěného území z hlediska ochrany ZPF. Dle §17a
BEZ PŘIPOMÍNEK
zákona je tímto orgánem Krajský úřad Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5.
(Není DOSS)
(vypracovala Bc. Kristina Machotová – linka 227)

Orgán státní správy lesů
A. Grafické části
Koordinační + hlavní výkres
1. Nesouhlasíme s barevným vylišením a zařazením pozemků p. č. 953, 954/1
a 715/1 v k.ú. Tehovec do ploch s označením NP-plochy přírodní.
Požadujeme opravit a trváme na jejich barevném vylišení a také zařazení do
ploch NL – plochy lesní. Jedná se o pozemky určené k plnění funkcí lesa a
tuto funkci také plní.

Ing. arch. František Pospíšil a kol.
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Uvedené
pozemky
jsou
vymezeny jako prvky ÚSESbiocentra, proto byly v návrhu ÚP
zařazeny do ploch přírodních dle
§16 vyhlášky 501/2016. Jde o
formální záležitost, věcně bez
problémů. Projektant provede
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zařazení dotčených ploch do
ploch lesních a doplní podmínky
ochrany přírody s ohledem na
režim biocenter v podmínkách
využití dotčených ploch. Druh
PRZV „Plochy přírodní „ bude
z řešení ÚP odstraněn.
2.

3.

Plochy Z11a, Z11b, Z13, Z15, Z16, P19

Požadavek
bude
doplněn
Trváme na dodržení 25m od okraje lesa. Hranice zastavitelné plochy bude v textové části (kapitola F odst.
kopírovat hranici vzdálenosti 25m od okraje lesa. Požadujeme hranici 5), přičemž podmínka min.
zastavitelné plochy vyznačit v grafické části a doplnit i do části textové.
vzdálenosti 25m od hranice lesa
se bude týkat nikoliv hranice
zastavitelných
ploch
ale
vzdálenosti budov od hranice
lesních pozemků.
Ostatní plochy

Do obecných podmínek v kapitole
Pokud nebude příjezd do ostatních lokalit řešen přes pozemky určené D.a (dopravní infrastruktura) bude
k plnění funkcí lesa, nemáme připomínek.
doplněn odstavec 11, ve kterém
bude uvedeno, že přístup do
navržených zastavitelných ploch
nebude veden přes pozemky
PUPFL.

B.

Textová část

1.

K textové části s názvem „Územní plán Tehovec – textová část výroku –
Požadavky budou doplněny do
návrh ke společnému jednání – červen 2017“: V této textové části na stránce
č. 49 nesouhlasíme se zněním pro plochy s názvem „NL – Plochy lesní“ a textu územního plánu v kapitole F
v podmínkách ploch lesních.
požadujeme toto znění:
Hlavní funkční využití: pozemky určené k plnění funkcí lesa (PUPFL)
Přípustné využití: liniové stavby dopravní a technické infrastruktury
(cyklostezky a cyklotrasy za podmínky využití stávajících lesních cest, bez
jakéhokoliv rozšiřování na úkor lesa)
Nepřípustné využití: všechny stavby kromě staveb uvedených v hlavním a
přípustném využití

2.

Požadujeme doplnit do textové části následující text:

Požadavek
bude
doplněn
„V případě přístaveb stávajících rekreačních objektů nebo stávajících v textové části (kapitola F)
rodinných domů nacházejících se ve vzdálenosti do 50m od okraje lesních v podmínkách
využití
ploch
pozemků, souhlasíme s jejím umístěním směrem vždy od lesa a bydlení
týkajících
se

Ing. arch. František Pospíšil a kol.
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nesouhlasíme s umístěním přístaveb směrem k lesu.“ (vypracovala Ing. prostorového uspořádání (plochy
Markéta Zelená – linka 265)
rekreace nejsou v územním plánu
samostatně vymezeny).

Orgán státní správy myslivosti
Bez připomínek.

BEZ PŘIPOMÍNEK

(vypracovala Ing. Markéta Zelená – linka 265)

Orgán ochrany přírody a krajiny
Prostupnost krajiny – ve volné krajině požadujeme stanovit polní cesty a pěšiny (bez Na jednání 11.6.2018 bylo
živičného povrchu) ve formě cest pro pěší a turistické využití. Záměry in-line dotčeným orgánem upřesněno,
cyklostezek požadujeme vymezit samostatně, jako VPS.
že se jedná o požadavek
zapracovat do územního plánu
cesty ze seznam cest a stezek,
kterým obce mohou disponovat,
pokud jím obec Tehovec
disponuje. Tento seznam obec
nemá zpracovaný a proto cesty
z tohoto seznamu nemohly být
doplněny do ÚP.

Doplněna byla cesta přes
zemědělské
pozemky
dle
požadavků obce. Tato plocha
byla
vymezena
jako
PV
(prostranství
veřejné)
s označením zastavitelné plochy
Z 22. současně byla plochy
vymezeny jako VPS VD2.

VPS – VD1 – pro zajištění nemotorové dopravy požaduje trasu vymezit v rozsahu, aby
byl v co nejmenší míře dotčen prvek VKP – údolní niva vodní tok, k povrchu VPS,
orgán ochrany přírody připouští všechny alternativy konstrukčního řešení pro trasu
VD1.

Vymezení VD1 vede v souběhu
se stávající silnicí a nikoliv volnou
krajinou v nivě potoka. Takto
vymezený koridor je z hlediska
ochrany přírody veden nejšetrněji.

Plocha NS (plochy smíšené nezastavěného území) – pozemky parc. č. KN 940/1, Uvedené
pozemky
budou
940/6, 940/7 v k.ú Tehovec požadujeme ponechat zařazeny do funkčního využití ZP – zařazeny dle požadavku jako ZP.
zeleň přírodní, jedná se o zamokřené pozemky VKP rozvětvené údolní nivy Bublavého
potoka a vodního toku Rokytka. Pozemky jsou plochami přírodními nivního charakteru.

Ing. arch. František Pospíšil a kol.
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K jednotlivým plochám přestavby:
OM – Občanské vybavení – komerční zařízení malá a střední, požadujeme v rámci
ploch přestavby stanovit výškový regulativ a min. 30% podíl zeleně. V rámci ploch OM
požadujeme část vodoteče navazující na bezejmenný přítok vodního toku Rokytka
označit indexem OM1 a dle platné ÚPD požadujeme ponechat vodnímu toku barevně
označené ochranné pásmo doprovodné zeleně v šíři 3m na obě strany.

Do podmínek jednotlivých ve
stanovisku dotčených druhů
PRZV v kapitole F budou
doplněny regulativy (min. podíl
zeleně, výškové regulativy max.
výšky v metrech) dle požadavků.

Doplnění
podmínek
využití
SK – plochy smíšené obytné – komerční, požadujeme v rámci ploch přestavby stanovit
koordinovat se stanoviskem
výškový regulativ a min. 30% podíl zeleně. Plochu SK navazující na bezejmenný přítok
města Říčany.
vodního toku Rokytka požadujeme označit indexem SK1 a dle platné ÚPD včetně
barevně označeného ochranné pásma doprovodné zeleně v šíři 3m na obě strany.
VL – výroba a skladování – lehký průmysl, požadujeme v rámci ploch přestavby
stanovit výškový regulativ a min. 30% podíl zeleně. Plochu SK navazující na
bezejmenný přítok vodního toku Rokytka požadujeme označit indexem SK1 a dle
platné ÚPD včetně barevně označeného ochranného pásma doprovodné zeleně v šíři Požadavek samostatně vymezit
plochu vodního toku vč. pásu 3 m
3m na obě strany.
na každou stranu pro zeleň bude
OK – občanské vybavení – komerční malá a střední, v rámci plochy (OK) požadujeme
s ohledem na skutečnost, že šíře
stanovit min. 20% podíl zeleně. Lokalita ve stávající ÚPD neobsahuje dle sdělení
3m je v měřítku 1 : 5000
pořizovatele ÚPD maximální možný podíl zastavěných ploch a ploch zeleně. Stávající
zobrazena jako pruh o šíři 0,6
zelené plochy jsou živelně přestavovány na zpevněné a parkovací plochy. Nelze
mm zohledněn rozšířením šíře
akceptovat konečný stav, který skončí 100% zastavěním.
značky liniově zobrazených toků
OS – občanské vybavení: Požadujeme stanovit výškový a plošný regulativ pro stavby, a především tím, že do podmínek
požadujeme označit samostatně indexem plochy OS-golf, odpaliště a OS – sportoviště jednotlivých,
ve
stanovisku
u Rokytky.
dotčených
druhů
PRZV,
v kapitole F bude doplněn
K plochám jednotlivých regulativů: NL – Plochy lesní – nepřípustné využití –
požadavek
na
zachování
podlažnost, krajinný ráz, není zařazeno v hlavním ani přípustném využití.
doprovodné zeleně v šíři 3m na
obě strany vodního toku. V této
souvislosti nebudou vyznačeny
podindexy
u
ploch
v bezprostřední návaznosti na
vodní tok – toto by učinilo výkresy
nepřehledné.

K plochám územních rezerv:
R1- navazuje na R3, který bylo požadováno vyřadit ve vazbě R2 a R3.
R2- (BI) požadujeme redukovat plochu rezervy R2 pouze na pozemky navazující na

Ing. arch. František Pospíšil a kol.
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dopravní přístup do obce.
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stávající infrastrukturu, pokračující výstavbou dojde k negativnímu vlivu na místní vyřazena.
venkovskou krajinu a pokračující spojování jednotlivých vesnic nebo jejich částí do
Územní rezerva
rozsáhlých příměstských zón je z pohledu ochrany krajinného rázu dle §12 ZOPK
vyřazena.
negativním jevem. Nesouhlasíme se zařazením plochy rezervy R3 (VL – výroba –
lehký průmysl) z důvodu zásahu dle §12 odst. Zákona č. 114/1992 Sb., do krajinného
rázu dle §12 ZOPK. Návrhem rozšíření ploch do volné krajiny dojde k rozšíření ploch
výroby a skladování bez navazující dopravní infrastruktury lze předpokládat další
pokračující urbanizaci venkovské krajiny. Rozvoj ploch pro výrobu a skladování je
vhodné navázat na stávající dálniční síť Pražského okruhu. Nesouhlasíme se
zařazením R3 rezervy z důvodu, že mezi plochami přestavby SK a návrhovými
plochami R3 (VL) se dále nachází drobný vodní tok, který je dle §4 odst. 2 ZOPK,
významným krajinným prvkem. Vodní (tok) je málo kapacitní a následnou zástavbou
by došlo ke škodlivému zásahu do VKP a jeho dalšího ovlivnění zaústěním vod ze
skladových areálů a následnému ovlivnění povodí vodního toku Rokytka. Při
posuzování vlivu výstavby skladových areálů na krajinu dále orgán ochrany přírody
přihlédl ke studii dokt. Ing. Michala Kravčíka. Goldmanovy environmentální ceny, která
se zabývá vlivy narušení malého vodního cyklu a jejího vlivu a krajinu, část vod.
Problémem měst, či urbanizovaných zón jsou stále se rozšiřující tepelné ostrovy, které
v regionálním významu mohou mít podstatný vliv na přímý úbytek srážek, kdy největší
intenzitu tepelné změny mají právě tyto urbanizované zóny. Z výše uvedených důvodu
požaduje rezervu.

Ostatní: Požadujeme vyloučit z odst. 3 kapitola F (str. 77-odůvodnění ÚP) pro účely
uvedené v §18 odst. 5. stavebního zákona, stanovené v plochách 18 odst. 5.
stavebního zákona je stanoven na základě požadavku zadání z důvodu eliminace
nárůstu bariér ve volné krajině ve vazbě na ust. § 79 odst. 2 stavebního zákona a dále
výjimka pro oplocení spec. kultur. chmelnice…vyřadit funkční využití zahrada.

R3

bude

Vyřadit možnost oplocování
zahrad ve volné krajině, kde se
zahrady
pravděpodobně
nevyskytují.

K jednotlivým plochám:

Z 1a-záměr je navržen ve volné krajině – požadujeme stanovit výškový regulativ pro Doplnit výškový regulativ pro
stavby a zázemí kompostárny.
stavby a zázemí kompostárny.
s ohledem na okolní zástavbu
bude limit činit 7m výšky.

Z – 6c – požadujeme upřesnit regulativ Z6c, funkční využití – tzv. nezastavitelná Stanovisko
se
dotýká
zahrada nelze přesně definovat zda-li jde pozemek oplotit, navrhujeme plochu převést nezastavitelných
zahrad
na plochu parkové zeleně. (vypracoval Ing. Milan Petr – linka 223)
v záplavovém území. Obci bylo
poskytnuto vyjádření povodí
Vltavy , ze dne 3.9.2018 značka
46506/2018-242/Ma ze kterého
vyplývá, že dotčená plocha není
v záplavovém území a lze ji

Ing. arch. František Pospíšil a kol.
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využít pro pozemky rodinných
domů. Plochu Z-6c se proto
ukládá přeřadit do ploch bydlení
BI a sloučit s plochou Z6b.
S ohledem na skutečnost, že se
jedná o pozemky s funkcí
soukromých či jinak uživatelsky
vyhrazených zahrad, situovaných
v zastavěném
území,
či
v plochách k zastavěnému území
přilehlých, lze tyto pozemky
oplocovat.

Orgán odpadového hospodářství
Bez připomínek.

BEZ PŘIPOMÍNEK

(vypracoval Ing. Michal Vrabec – linka 248)

Orgán ochrany ovzduší
Bez připomínek.

BEZ PŘIPOMÍNEK

(vypracoval Ing. Michal Vrabec – linka 248)

Vodoprávní úřad
Vodoprávní úřad v souladu s …uplatňuje následující stanovisko k návrhu územního
plánu., tedy požadavky na obsah územního plánu vyplývající z právních předpisů a
územně plánovacích podkladů:

Lokalita 3
Trváme na svém vyjádření č.j. 22882/2017-MURI/OŽP/00354 ze dne 6.6. 2017.
Lokalita č. 3, označená jako plocha pro rodinný dům částečně zasahuje do
záplavového území Q100 vodního toku Rokytka. V tomto území nebudou umisťovány
žádné stavby a trvalé porosty, které by zhoršovaly odtokové poměry v dané lokalitě.
Do výkresové části požadujeme toto území zakreslit. Pozn.: Podél vodního toku bude
v souladu…. Zachován pruh v šíři 6m od břehové linie pro výkon správy vodního toku
jak je uvedeno v textové části s názvem „Územní plán Tehovec – textová část výroku -

Ing. arch. František Pospíšil a kol.
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návrh ke společnému jednání – červen 2017“, část „F. Stanovení podmínek pro využití
ploch s rozdílným způsobem využití“ odst. (4), str. 33. V tomto pruhu nebudou
umisťovány žádné trvalé stavby a nebude oplocen.

Územní rezerva R3
Ve výkresové části požadujeme zachovat vyznačení vodního toku IDVT 10250323 jako
„plochy vodní a vodohospodářské (W)“ (modře) a pruhu v šíři 6m od břehové linie pro
výkon správy vodního toku „zeleň přírodního charakteru (ZP)“ (zeleně) v souladu
s textovou části s názvem „Územní plán Tehovec – textová část výroku – návrh ke
společnému jednání – červen 2017“ část „F. Stanovení podmínek pro využití ploch
s rozdílným způsobem využití“ odst. (4), str. 33, v celém původním rozsahu od
společné hranice pozemků pard. č. 846/33 a 846/32 po společnou hranici pozemků
parc. č. 805/5 a 995/2 v k.ú. Tehovec.

Územní rezerva R3 bude z řešení
ÚP vyřazena. Požadavek se
dotýká ploch Z18a, Z18b a Z18c,
tyto budou s ohledem na
požadavek stanoviska přeřazeny
do
ploch
vodních
a
vodohospodářských, tak aby bylo
zachováno vyznačení vodního
toku.
Požadavek na zařazení pásma 6
m od břehové linie do zeleně
přírodního charakteru (v měřítku
1: 5000 činí rozměr 6metrů
pouze 1,2 mm, proto toto nelze
vymezit v grafice), bude uveden
v textu
podmínek
využití
dotčených ploch s rozdílným
způsobem využití OK, SK, VL).

Územní rezerva R1 a R2: Bez připomínek

BEZ PŘIPOMÍNEK

(vypracoval Ing. Václav Balvín – linka 263)
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Č.
Č.e.:

AUTOR

AUTENTICKÝ TEXT

VYHODNOCENÍ POŘIZOVATELE

Společné jednání o návrhu Územního plánu Tehovec
– vyjádření správce povodí

Požadavek bude zapracován do
textu ÚP v obecných podmínkách
kapitoly F odst. (4).

Doručeno

Č.j.:

5.
80942
/2017

Povodí Vltavy
Ing. Jan Goldbach (vedoucí
provozního
střediska
povrchových a podzemních
vod)

27.10.
2017
Grafická 36
12057/2
016

150 21 Praha 5

…Jako příslušný správce povodí, který vykonává správu
v dílčím povodí Dolní Vltavy podle ustanovení §54 odst. 1
zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých
zákonů (vodní zákon) v platném znění, souhlasíme
s uvedeným návrhem územního plánu Tehovec za
těchto podmínek:
1. Do regulativů bude zahrnuta podmínka dle §49
odst. 2 vodního zákona o nezastavitelnosti
manipulačního pruhu 8m podél významných
vodních toků a 6m podél drobných vodních
toků z titulu jejich správy a údržby.

19.10. 2017

6.
81514
/2017

30.10.
2017

ČR – Hasičský záchranný
sbor Středočeského kraje
územní odbor Kolín
plk. Ing. Gabriela Čmugrová
(pověřena zastupováním na
služebním místě, ředitel
územím odboru)

Polepská 634
12057/2
016

280 02 Kolín

26.10. 2017

Koordinované stanovisko dotčeného orgánu
Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, jako
dotčený orgán na úseku požární ochrany a ochrany
obyvatelstva, posoudil podle….uvedenou dokumentaci
předloženou dne 5.10. 2017. K uvedené dokumentaci
vydává v souladu s §4 odst. 7 zákona č. 183/2006 Sb.,
stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů
SOUHLASNÉ STANOVISKO S PODMÍNKAMI.

Požadavek bude zapracován do
textu ÚP v podmínkách kapitoly
B.f.

Toto stanovisko je vázáno na splnění uvedených
podmínek:
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 rozvodů vody, bude vodovod sloužit
zároveň jako zdroj požární vody (nadzemní hydranty,
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zajištění potřebných tlaků, průtoku, světlost potrubí,
posilovací stanice včetně náhradních čerpacích zařízení
a druhého nezávislého zdroje el. energie) navržený dle
příslušných ČSN, případně 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., vyhláška č. 23/2008 Sb.,
z hlediska jejich umístění a provedení.

Č.
Č.e.:

AUTOR

AUTENTICKÝ TEXT

VYHODNOCENÍ POŘIZOVATELE

Doručeno

Č.j.:

8.

81663
/2017

Krajská správa a údržba
silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace
Petr Holan (vedoucí TSÚ –
oblast Kutná Hora)

Vyjádření k ÚP Tehovec
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje jako
správce a zároveň zástupce Středočeského kraje jako
vlastníka nemovitostí, tj. silnic II. a III. Třídy k výše
uvedenému sděluje:

Požadavek bude zapracován do
textu ÚP v obecných podmínkách
kapitoly F odst. (10).

ÚP Tehovec bude v souladu se Zásadami územního
rozvoje Středočeského kraje

31.10.
2017
Zborovská 11
150 21 Praha 5
12057/2
016

16.10. 2017

Ing. arch. František Pospíšil a kol.

Doporučujeme:
Vymezení zastavitelných ploch pro bydlení situovaných u
silnic nebo u budoucích silnic II. a III. tříd navrhnout tak,
aby byly splněny limitní hladiny hluku z dopravy ve
vnitřních chráněných prostorách staveb a ve venkovním
chráněném prostoru staveb dle Nařízení vlády č.
272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky
hluku a vibrací, a zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně
veřejného zdraví. Upozorňuje, že v případě prokázání
nutnosti zajistit protihlukovou ochranu území navržených
pro bytovou zástavbu, nebudou na náklady majetkového
správce prováděna žádná protihluková opatření. Veškerá
nová obytná zástavba musí být řešena tak, aby byly
splněny hlukové hygienické standardy. Pokud budou
nutná protihluková opatření (např. protihlukové stěny,
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valy), musí být realizovány na náklady stavebníků
obytných objektů.

9.

82046
/2017

31.10.
2017

Ministerstvo vnitra

Stanovisko k návrhu Územního plánu Tehovec

Odbor správy majetku

Na základě Veřejné vyhlášky….Ministerstvo vnitra
sděluje, že k projednávanému návrhu Územního plánu
Tehovec neuplatňuje žádné připomínky.

Ing. Miroslav Konopecký
(vrchní ministerský rada
ředitel odboru správy majetku)

BEZ PŘIPOMÍNEK

Nad štolou 936/3
170 00 Praha 7

12057/2
016

10.

85697
/2017

14.11.
2017

31.10. 2017

Ministerstvo
prostředí

životního

Ing. Miloslav Kuklík (ředitel
odboru výkonu státní správy I)

Návrh územního plánu Tehovec

BEZ PŘIPOMÍNEK

Ministerstvo životního prostředí sděluje: Vzhledem
k tomu, že do území obce Tehovec nezasahuje chráněné
ložiskové území, výhradní ložisko ani dobývací prostor a
v území nejsou evidovány sesuvy ani poddolovaná
území, nemá k návrhu ÚP Tehovec žádné připomínky.

Vršovická 65
100 10 Praha 10

10. 11. 2017
12057/2
016

Ing. arch. František Pospíšil a kol.
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Č.
Č.e.:

AUTOR

AUTENTICKÝ TEXT

VYHODNOCENÍ POŘIZOVATELE

Doručeno

Č.j.:

11.

Krajský
Středočeského kraje

úřad

86046
/2017

JUDr.
Kateřina
Černá
(ředitelka Krajského úřadu
Středočeského kraje)

15.11.
2017

Zborovská 11

Koordinované stanovisko k návrhu územního plánu
Tehovec
1. Odbor životního prostředí a zemědělství
Krajský úřad Středočeského kraje vydává
stanovisko dle zákona č. 114/1992 Sb., o
ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších
předpisů bez připomínek. (Ing. H.
Sedláčková, l. 362) Stanoviskem byl
v souladu…vyloučen vliv na soustavu
NATURA 2000.

150 21 Praha 5

12057/2
016

BEZ PŘIPOMÍNEK

Stanovisko dle zákona č. 334/1992 Sb., o
ochraně zemědělského půdního fondu, ve
znění
pozdějších
předpisů
souhlasí
s nezemědělským využitím lokalit. (Ing. K.
Orságová, l. 131)

15.11. 2017

Stanovisko dle zákona č. 289/1995 Sb., o
lesích a o změně a doplnění některých zákonů
v platném znění bez připomínek. (Ing. K.
Orságová, l. 131)

2.

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, ve znění pozdějších
předpisů nemá k návrhu územního plánu
Tehovec připomínky.
Odbor dopravy
Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor
dopravy,….nemá k návrhu územního plánu
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3.

Tehovec připomínky. (H. Lacková, l. 139)
Odbor kultury a památkové péče
Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor
kultury a památkové péče, není příslušný
k uplatnění stanoviska k předloženému návrhu
územního plánu Tehovec.

12.

Krajská hygienická stanice

87676
/2017

Mgr.
Eva
Kremeníková
(vedoucí oddělení hygieny
obecné a komunální pro
okresy
Praha-východ
a
Praha-západ)

22.11.
2017

Tehovec – zahájení projednání návrhu Územního
plánu Tehovec

BEZ PŘIPOMÍNEK

Po zhodnocení souladu předloženého návrhu
s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví
vydává KHS v souladu…toto stanovisko: S návrhem
územního plánu Tehovec se souhlasí.

Dittrichova 17
128 01 Praha 2

12057/2
016

Požadavky stanovisek dotčených orgánů uplatněné v rámci veřejného projednání byly vyhodnoceny a
zapracovány do dokumentace územního plánu dle pokynů uvedených v následující tabulce:
ČÍSLO / DOTČENÝ ORGÁN / Č.J. / DATUM

VYPOŘÁDÁNÍ

Text (kráceno pořizovatelem jen na požadavky)

Odůvodnění a pokyny pro úpravu návrhu

01 / MPO / MPO 9978/2019 / 30.1.2019

RESPEKTOVAT

Z hlediska působnosti Ministerstva průmyslu a obchodu Bez požadavků na úpravu dokumentace.
ve věci ochrany a využívání nerostného bohatství, ve
smyslu ustanovení § 15 odst. 2 horního zákona, a
podle ustanovení § 52 odst. 3 stavebního zákona,
uplatňujeme k výše uvedené územně plánovací
dokumentaci toto stanovisko: s návrhem výše
uvedeného územního plánu Tehovec souhlasíme.
02 / AOPK / SR/191/SC/2019 / 7.2.2019

RESPEKTOVAT

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR vydává na Bez požadavků na úpravu dokumentace.
základě oznámení o zahájení veřejného projednání
návrhu územního plánu Tehovec toto stanovisko:
Agentura neuplatňuje žádné připomínky ani
požadavky.
03 / MO / 106932/2019-1150-OÚZ-PHA / 7.3.2019
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Ministerstvo obrany ve smyslu § 52 odst. 3 stavebního
zákona a dle § 4 odst. 2 písm. b) stavebního zákona
vydává stanovisko, jehož obsah je závazný pro
opatření obecné povahy dle stavebního zákona. Celé
správní území obce se nachází ve vymezeném území
Ministerstva obrany:
RESPEKTOVAT
- vymezené území Ministerstva obrany pro nadzemní
stavby, které je nutno respektovat podle ust. § 175 Bez požadavků na úpravu dokumentace.
odst. 1 stavebního zákona,
- vymezené území leteckých zabezpečovacích zařízení
Ministerstva obrany, které je nutno respektovat podle
ust. § 175 odst. 1 stavebního zákona. V tomto území
lze umístit jen 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, výškových staveb nad 30 m nad terénem a
staveb tvořících dominanty v terénu výškově omezena
nebo zakázána. Ministerstvo obrany požaduje doplnit
výše uvedená vymezená území do textové i grafické
části územního plánu Tehovec (část odůvodnění,
Koordinační výkres). Do grafické části pod legendu
koordinačního výkresu zapracujte následující textovou
poznámku: „Celé správní území obce je situováno ve
vymezeném území leteckých zabezpečovacích
zařízení Ministerstva obrany“.

RESPEKTOVAT
Do grafické části pod legendu koordinačního
výkresu zapracujte následující textovou poznámku:
„Celé správní území obce je situováno ve
vymezeném území leteckých zabezpečovacích
zařízení Ministerstva obrany“.

04 / KUSK / 013943/2019/KUSK / 11.3.2019
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 stavebního zákona toto
KOORDINOVANÉ STANOVISKO k veřejnému
projednání návrhu územního plánu Tehovec. Po
společném jednání o návrhu změny územního plánu
obce Tehovec došlo k úpravě územně plánovací
dokumentace. Byly vymezeny zastavitelné plochy Z22
a Z23.
1. Odbor životního prostředí a zemědělství
Stanovisko dle zákona 114/1992 Sb.:
Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního RESPEKTOVAT
prostředí a zemědělství k návrhu územního plánu
Bez požadavků na úpravu dokumentace.
Tehovec předkládanému k veřejnému projednání
nemá dalších připomínek, neboť se Krajský úřad z
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hlediska jím chráněných zájmů na úseku ochrany
přírody a krajiny vyjádřil v předchozích fázích
pořizování územního plánu Tehovec. Krajský úřad
dále, jako příslušný orgán ochrany přírody dle
ustanovení § 77a odst. 4 písm. n) zákona č. 114/1992
Sb., sděluje, že v souladu s ustanovením § 45i odst. 1
zákona č. 1 14/1992 Sb. byl stanoviskem vydaným pod
č.j. 157009/2016/KUSK ze dne 25.10.2016 k návrhu
zadání
územního plánu Tehovec vyloučen významný vliv
předložené koncepce samostatně i ve spojení s jinými
koncepcemi nebo záměry na předmět ochrany nebo
celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí
oblasti stanovené příslušnými vládními nařízeními,
které jsou
v gesci Krajského úřadu. Toto stanovisko zůstává i
nadále v platnosti.
Stanovisko orgánu ochrany ZPF:
Orgán ochrany zemědělského půdního fondu uplatňuje
k předloženému upravenému návrhu územního plánu
Tehovec ze září 2018 pro veřejné projednání
následující stanovisko:
I. Souhlasí s nezemědělským využitím lokality Z22 - s RESPEKTOVAT
předpokládaným záborem ZPF v rozsahu 0,3397 ha na Bez požadavků na úpravu dokumentace.
zemědělské půdě II. a III. třídy ochrany ve prospěch
plochy veřejného prostranství (PV) pro realizaci pěší
komunikace a pro umístění vodovodu a kanalizace. Na
daný záměr lze nahlížet jako na záměr ve veřejném
zájmu, který v daném případě a rozsahu převažuje
nad veřejným zájmem ochrany ZPF.
II. Nesouhlasí s nezemědělským využitím lokality Z23 s předpokládaným záborem ZPF v rozsahu 0,6316 ha
na zemědělské půdě III. třídy ochrany ve prospěch
plochy bydlení (B1). Orgán ochrany ZPF postrádá
odůvodnění nezbytnosti navrhovaného řešení - záboru
ZPF, obec

RESPEKTOVAT

Stanovisko dle zákona o lesích:

RESPEKTOVAT

Plocha Z23 bude vypuštěna z návrhu ÚP bez
náhrady. Pořizovatel nerozporuje argumentaci orgánu
ochrany ZPF, že předkládaný návrh ÚP Tehovec již
nyní obsahuje dostatek jiných zastavitelných ploch pro
bydlení, které jsou situovány stejně vhodně nebo i
disponuje mnoha jinými (odsouhlasenými) rozvojovými vhodněji než předmětná plocha Z23.
plochami.
Orgán státní správy lesů příslušný podle ustanovení § Bez požadavků na úpravu dokumentace.
47 odst. l písm. b) a § 48a odst. 2 písm. a) zákona č.
289/1995 Sb., o lesích, nemá připomínky k
předloženému upravenému návrhu územního plánu
Tehovec ze září 2018 pro veřejné projednání.
Předmětem návrhu není dotčení pozemků určených
k plnění funkcí lesa.
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Hodnocení vlivů a další složky ochrany ŽP:
Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního RESPEKTOVAT
prostředí a zemědělství na základě jemu svěřených
Bez požadavků na úpravu dokumentace.
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,
zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií
způsobených vybranými nebezpečnými chemickými
látkami nebo chemickými směsmi, nemá připomínky k
veřejnému projednání návrhu územního plánu obce
Tehovec, neboť nejsou dotčeny naše zájmy.
2. Odbor dopravy
Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor dopravy, jako RESPEKTOVAT
příslušný silniční správní úřad uplatňující stanovisko k
územně plánovací dokumentaci z hlediska řešení silnic Bez požadavků na úpravu dokumentace.
II. a III. třídy podle § 40 odst. 3 písm. t) zákona č.
13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění
pozdějších předpisů, nemá k návrhu územního plánu
obce Tehovec pro veřejné projednání připomínky,
neboť nejsou dotčeny naše zájmy.
3. Odbor kultury a památkové péče

RESPEKTOVAT

Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor kultury a Bez požadavků na úpravu dokumentace.
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 obce Tehovec.
05 / Městský úřad Říčany, OŽP / 27094/2019/MURI/
OŽP/00354 / 12.3.2019
Na základě oznámení Městského úřadu v Říčanech,
odboru územního plánování a regionálního
rozvoje o zahájení veřejného projednání návrhu
územního plánu obce Tehovec, vydává Městský
úřad v Říčanech, odbor životního prostředí, k návrhu
toto stanovisko:
Orgán ochrany ZPF:
Dle § 5 odst. 2 zákona ČNR č. 334/1992 Sb., o RESPEKTOVAT
ochraně Zemědělského půdního fondu, ve znění
Bude postupováno základě stanoviska KÚSK, orgánu
pozdějších
ochrany ZPF, viz vypořádání stanoviska dotčeného
předpisů, orgány ochrany zemědělského půdního orgánu výše.
fondu uplatňují stanoviska k územně plánovací
dokumentaci a k návrhu vymezení zastavěného území
z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu. Dle §

Ing. arch. František Pospíšil a kol.

Dokumentace pro vydání územního plánu

leden 2020

ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU TEHOVEC

39

17a zákona je tímto orgánem Krajský úřad.
Orgán státní správy lesů:
V textové části požadujeme upravit podmínky využití
ploch lesních dle uplatněného stanoviska vydaného
dne 23.11.2017 pod č.j. 52530/2017-MURI/OŽP-00354
a vypustit body: - podmíněně přípustné využití
(podmínka využití je uvedena za pomlčkou): pozemky
staveb, zařízení a jiných opatření pro lesní
hospodářství a plnění funkce lesa - jen v minimálním
rozsahu
odpovídajícím
nezbytnému
zajištění
hospodaření

RESPEKTOVAT

Podmínky
podmíněně
přípustné
využití,
nepřípustného využití a podmínky stanovené
prostorové regulace budou redukovány dle
požadavky orgánu SSL. Do hlavní a koordinačního
výkresu bude zakreslena hranice vzdálenosti 25 m
od okraje pozemků určených k plnění funkcí lesa
pro zastavitelné plochy jako omezení pro budoucí
výstavbu a povolování staveb. Podmínky pro
na související pozemcích, - nepřípustné využití
plochy ÚSES budou vloženy samostatně do kap.
o v plochách biocenter ÚSES je zákaz hospodaření či E.b. na str. 28 a následující výrokové části ÚP.
jiného využití snižujícího dosažený stupeň ekologické
stability, znemožňujícího či znesnadňujícího budoucí
funkční působení plochy jako součásti prvku ÚSES a
poškozující stávající zákonem chráněné přírodní prvky
a jevy, - podmínky prostorového uspořádání a základní
podmínky ochrany krajinného rázu - výšková regulace
zástavby: v nezastavěném území je maximální limit
podlažnosti = 1 + 0 (jedno nadzemní podlaží a
zastřešení), - podmínky prostorového uspořádání a
základní podmínky krajinného rázu – rozmezí výměr
pro vymezování stavebních pozemků a intenzita využití
území: výstavba nesmí negativně narušit krajinný ráz.
V grafické části (koordinační a hlavní výkres)
požadujeme vyznačit hranici vzdáleností 25 m od
okraje pozemků určených k plnění funkcí lesa pro
zastavitelné plochy dle uplatněného stanoviska vydané
23.11.2017 pod č.j. 52530/2017-MURI/OŽP-00354.
Orgán státní správy myslivosti:

RESPEKTOVAT

Bez připomínek.

Bez požadavků na úpravu dokumentace.

Orgán ochrany přírody a krajiny:

RESPEKTOVAT

Nesouhlasíme s vymezením ploch SK - plochy Upravit plochu smíšenou obytnou dle požadavku
smíšené obytné na pozemcích parc.č. KN 883/3, 876/1 orgánu ochrany přírody a krajiny, tj. ponechat pás
v údolní nivě alespoň v šíři 10m jako
v k.ú. Tehovec a na části pozemků parc.č KN 876/1, nezastavitelnou plochu smíšenou nezastavěného
877/2 v k.ú. Tehovec (požadujeme redukci plochy)
území.
Z důvodu, že by v místě na KN 833/3, 876/1, 876/3,
877/2 k.ú. Tehovec došlo k nadměrnému zúžení
VKP - významného krajinného prvku, který je v místě
tvořeno plochou údolní nivou s travnatým porostem a
doprovodným pásem dřevin, který by se dostal do
minimálních rozměrů, a tím by došlo k zásahu do
ekologicko-stabilizační funkce VKP. Pouze vymezení
pásu podél vodoteče se jeví dle ust. §4 odst. 2 zákona
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č. 114/1992 Sb., jako nedostatečné.

RESPEKTOVAT
Na pozemcích na pozemku parc.č. KN 921, 925/1 v
Vymezit uvedené p.p.č. jako plochu s kódem „ZP“,
k.ú. Tehovec požadujeme dodržet stav dle platného ÚP
tedy zeleň přírodního charakteru, ale jen v rozsahu
a břehový porost vodního toku Rokytka odpovídá je
existující vzrostlé zeleně na západním okraji.
VKP a odpovídá funkčnímu využití ZP - zeleň přírodní.
Požadujeme změnit funkční využití pozemku ZS - zeleň
soukromá navazující levostranně na vodní tok
Rokytka na pozemcích KN parc.č. KN 904/1, 904/9, RESPEKTOVAT
904/10, 904/12, 904/14, 904/15, 904/22, 904/24,
Vymezit uvedené p.p.č. jako plochu s kódem „ZP“,
904/29, 904/27, 913/1, 910/2, 931/2 v k.ú. Tehovec a tedy zeleň přírodního charakteru, a nedovolit
zařadit je do jiného funkčního využití bez oplocení se oplocení.
zdůvodněním, že vodní toky jsou, jako významné
krajinné prvky, výrazným migračním koridorem, který
není s přihlédnutím k zájmů ochrany přírody oplocovat.
Domníváme se, že oplocení zde vyjma historické
zástavby a oplocení na pozemku parc. č. KN 925/1 v
k.ú. Tehovec nejsou stavebně povolena.
K jednotlivým regulativům:

RESPEKTOVAT

NZ - plochy zemědělské - požaduje vyřadit regulativ Vypustit podmíněně přípustné využití dle
požadavku orgánu ochrany přírody a krajiny, tj. pro
podmíněné přípustný - pozemky staveb, zařízení
plochu NZ. Ponechat rozhodování v území na ust.
a jiných opatření pro zemědělství a vyloučit stavby dle stavebního zákona.
§ 18 odst. 5 SZ včetně oplocení). Požadavek
odůvodňujeme skutečností, že v okolí obce Tehovec
nejsou stavby, které by historicky byly využívány, jako
stavby pro účely zemědělství např. seníky, pastevní
přístřešky, oplocení pro pastvu. Řešené území má
charakter polí s přímo návaznosti na plochy bydlení a
skladové, prodejní plochy.
RESPEKTOVAT
NZ1 - plochy zemědělské s navrženou změnou kultury
na TTP navazují přímo na plochy zástavby. Vypustit podmíněně přípustné využití dle
Požadujeme upřesnit plošný, výškový regulativ pro požadavku orgánu ochrany přírody a krajiny, tj. pro
stavby a vyřadit regulativ podmíněné přípustný - plochu NZ1. Doplnit plošný, výškový regulativ pro
pozemky staveb, zařízení a jiných opatření pro stavby.
zemědělství a vyloučit stavby dle § 18 odst. 5 SZ
včetně oplocení).
RESPEKTOVAT
NS - Plochy smíšené nezastavitelného území požaduje vyřadit regulativ podmíněné přípustný - Vypustit podmíněně přípustné využití dle
pozemky staveb, zařízení a jiných opatření pro požadavku orgánu ochrany přírody a krajiny, tj. pro
zemědělství a vyloučit stavby dle § 18 odst. 5 SZ plochu NS. Ponechat rozhodování v území na ust.
stavebního zákona.
včetně oplocení).
Veřejně prospěšné stavby (VPS): VPS VDV2 - upřesnit RESPEKTOVAT
povrch stezky, cyklostezky VPS. Odůvodnění - Z odůvodnění doporučit provedení cyklostezky
cyklostezka má definovanou šíři, která u historicky mlatového povrchu. Pořizovatel se ztotožňuje
katastrálně vymezených polních cest limituje provedení s argumentací orgánu ochrany přírody a krajiny,
výsadby stromořadí. Požadujeme provedení mlatového nicméně konstrukční řešení stavby dané
povrchu. Použití povrchu ve volné krajině bez cyklostezky vč. závazného stanovení povrchu je již
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návaznosti na další zpevněné, či jiné plochy pro sport, přílišnou podrobností pro závaznou výrokovou
jsou dle vyjádření AOPK ČR výrazně cizorodým část územního plánu.
prvkem.
Bude vloženo jako podmínka do textové části
VTI 1- nebude vymezena na úkor břehové části VKP územního plánu.
na pozemcích parc.č. KN 846/6, 846/34, 846/68
v k.ú. Tehovec.
Orgán odpadového hospodářství:

RESPEKTOVAT

Bez připomínek.

Bez požadavků na úpravu dokumentace.

Orgán ochrany ovzduší:

RESPEKTOVAT

Bez připomínek.

Bez požadavků na úpravu dokumentace.

Vodoprávní úřad:
Ve výkresové části trváme na vyznačení vodního toku
IDVT
10250323
jako
„plochy
vodní
a
vodohospodářské“ (modře a pruhu v šíři 6 m od
břehové linie pro výkon správy vodního toku „zeleň
přírodního charakteru“ (zeleně), v souladu s textovou
částí, v celém původním rozsahu od společné hranice
p.p.č. 846/33 a 846/32 po společnou hranici p.p.č.
805/5 a 995/2 v k.ú. Tehovec (jak bylo uvedeno ve
vyjádření č.j. 525/2017-MURI/OVÚ /00354 ze dne
13.11.2017). V textové části, kapitole F odst. 4 doplnit:
V manipulačním prostoru (pruhu) nebudou umísťovány
žádné trvalé stavby včetně oplocení.

RESPEKTOVAT
Promítnout požadavek vodoprávního orgánu do
dokumentace. Ponechat vymezení plochy Z18a a
doplnit do textové části, kapitole F odst. 4 doplnit:
V manipulačním prostoru (pruhu) nebudou
umísťovány žádné trvalé stavby včetně oplocení.
Pruh o šíři 6m bude popsán v textové části.

Plochy změn pro bydlení BI - nová výstavba bude
podmíněna výstavbou sítí veřejné infrastruktury vodovodní a kanalizační řad.

RESPEKTOVAT
Promítnout požadavek vodoprávního orgánu do
dokumentace.

Vypořádání uplatněných STANOVISEK k návrhu rozhodnutí o námitkách a k návrhu vypořádání připomínek
uplatněných k návrhu územního plánu Tehovec během veřejného projednání:
ČÍSLO / DOTČENÝ ORGÁN / Č.J. / DATUM

VYPOŘÁDÁNÍ

Text (kráceno pořizovatelem jen na požadavky)

Odůvodnění a pokyny pro úpravu návrhu

01 / MPO / MPO 79533/2019 / 15.10.2019

RESPEKTOVAT

Z hlediska působnosti Ministerstva průmyslu a Bez požadavků na úpravu dokumentace.
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
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ustanovení § 53 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon), ve znění pozdějších předpisů následující
stanovisko.
S návrhem vyhodnocení připomínek a námitek k výše
uvedenému územnímu plánu souhlasíme.
02 / KHS / KHSSC 54833/2019 / 18.10.2019

RESPEKTOVAT

Na základě žádosti Obecního úřadu Tehovec Bez požadavků na úpravu dokumentace.
posoudila Krajská hygienická stanice Středočeského
kraje se sídlem v Praze předložený návrh vypořádání
námitek uplatněných k návrhu ÚP Tehovec v rozsahu
právní úpravy provedené § 30 zákona, a v souladu s
ustanovením § 4 odst. 2 písm. b) zákona č.183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) vydává
dle § 149 odst. 1 správního řádu toto stanovisko: s
návrhem návrh vypořádání námitek uplatněných k
návrhu ÚP Tehovec se souhlasí.
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VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ ZADÁNÍ

Údaje o splnění požadavků zadání ÚP Tehovec, schváleného v zastupitelstvu obce, jsou uvedeny v následující
textu, ve kterém označení kapitol odpovídá schválenému zadání ÚP. Z důvodů přehlednosti je původní text
Zadání proveden modrými písmeny a vyhodnocení splnění zadání je pod tímto textem Zadání napsáno černým
písmem a kurzivou.

A.

Požadavky na základní koncepci rozvoje území obce

5.1 AD ZADÁNÍ ČÁST A.1. POŽADAVKY
ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY

VYPLÝVAJÍCÍ

Z POLITIKY

ÚZEMNÍHO

Z Politiky územního rozvoje České republiky, ve znění Aktualizace č. 1 schválené vládou
15. 4. 2015, vyplývají pro územní plán Tehovce tyto požadavky:

•

Zohlednit dotčení řešeného území rozvojovou oblastí OB 1 – Metropolitní rozvojová oblast
Praha.

Z odstavce (39) PÚR vyplývá pro územní plánování úkol „Při respektování republikových priorit
územního plánování umožňovat v rozvojových oblastech a rozvojových osách intenzivní využívání
území v souvislosti s rozvojem veřejné infrastruktury.“ Územní plán naplňuje tento úkol návrhem
rozvojových ploch, který respektuje požadavky na Kritéria a podmínky pro rozhodování o změnách
v území dle odstavce (38) Politiky územního rozvoje České republiky, ve znění Aktualizace č. 1
schválené vládou 15. 4. 2015.

•
(14)

Zohlednit a respektovat republikové priority územního plánování pro zajištění udržitelného
rozvoje definované články:
Ve veřejném zájmu chránit a rozvíjet přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území, včetně
urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Zachovat ráz jedinečné
urbanistické struktury území, struktury osídlení a jedinečné kulturní krajiny, které jsou výrazem
identity území, jeho historie a tradice. Tato území mají značnou hodnotu, např. i jako turistické
atrakce. Jejich ochrana by však neměla znemožňovat ekonomické využití nebo mu nadměrně
bránit. V některých případech je nutná cílená ochrana míst zvláštního zájmu, v jiných
případech je třeba chránit, respektive obnovit celé krajinné celky. Krajina je živým, v čase
proměnným celkem, který vyžaduje tvůrčí, avšak citlivý přístup k vyváženému všestrannému
rozvoji tak, aby byly zachovány její stěžejní kulturní, přírodní a užitné hodnoty.
Bránit upadání venkovské krajiny jako důsledku nedostatku lidských zásahů. (Viz také UAEU,
část III.6 čl. 25, 27; viz také čl. 19 PÚR ČR 2006).

Náplní priority je chránit a rozvíjet přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území. Uplatnění této priority
v územním plánu je zohledněno zohledněním řešením požadavků:
• vyplývajících z PÚR, územně plánovací dokumentace vydané krajem a širších územních vztahů
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• vyplývajících z ÚAP
• na ochranu a rozvoj hodnot v území
• na vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby s ohledem na obnovu a rozvoj sídelní struktury
a polohu obce v rozvojové oblasti nebo rozvojové ose

Priorita je naplněna stanovenou koncepcí rozvoje území obce, ochrany a rozvoje hodnot tohoto
území, přičemž tato koncepce vymezuje nové zastavitelné plochy nad rámec stávající územně
plánovací dokumentace pouze v minimálním rozsahu.

(14a)

Při plánování rozvoje venkovských území a oblastí dbát na rozvoj primárního sektoru při
zohlednění ochrany kvalitní zemědělské, především orné půdy a ekologických funkcí krajiny.

Náplní priority je rozvíjet výrobní sektor zemědělství, lesnictví a těžby se zohledněním ochrany půdy a
ekosystémů. Uplatnění této priority v územním plánu je zohledněno respektováním požadavků:

• na ochranu a rozvoj hodnot v území, konkrétně kvalitního ZPF, přičemž řešení ÚP minimalizuje
nové zastavitelné plochy nad rámec stávající územně plánovací dokumentace vyžadující zábor ZPF;

(15)

Předcházet při změnách nebo vytváření urbánního prostředí prostorově sociální segregaci s
negativními vlivy na sociální soudržnost obyvatel. Analyzovat hlavní mechanizmy, jimiž k
segregaci dochází, zvažovat existující a potenciální důsledky a navrhovat při územně
plánovací činnosti řešení vhodná pro prevenci nežádoucí míry segregace nebo snížení její
úrovně. (Viz také Lipská charta, bod II.; viz také čl. 29 PÚR ČR 2006).

Náplní priority je předcházet prostorově sociální segregaci. Uplatnění této priority je v územním plánu
zohledněno řešením:
• urbanistické koncepce a koncepce veřejné infrastruktury,
• vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby tak, aby nevznikly prostorové odloučené lokality, a
naopak návrhem rozvojových ploch tak, aby došlo k dostavbě dosud nezastavěných ploch
v zastavěném území.
(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 (viz také čl. 20 PÚR ČR 2006) a v souladu s
určením a charakterem oblastí, os, ploch a koridorů vymezených v PÚR ČR.

Náplní priority je upřednostnit komplexní řešení před jednostranným. Uplatnění této priority je v
územním plánu obecně zohledněno tím, že územně plánovací činnost je sama o sobě komplexní
činností a součástí jejího pořízení je projednání s veřejností i orgány veřejné správy.
Vymezení ploch změn a stanovení podmínek pro využití těchto ploch a jejich prostorové uspořádání je
provedeno tak, aby bylo v souladu s určením a charakterem oblastí, os, ploch a koridorů vymezených
v PÚR ČR a ZÚR ÚK a v souladu se schváleným zadáním.
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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. (Viz také Lipská charta, část II.; viz také čl. 23 PÚR ČR 2006).

Náplní priority je vytvářet souvislé plochy veřejně přístupné zeleně (zelené pásy) v rozvojových
oblastech a v rozvojových osách a ve specifických oblastech.
Uplatnění této priority se v územním plánu uplatnilo vymezením ploch lesních, aniž by přitom došlo
k redukci PUPFL, ploch přírodních a vymezením ÚSES, smíšených ploch nezastavěného území,
návrhem ploch veřejné zeleně a veřejných prostranství s převahou zeleně a vymezením ÚSES.

(22)

Vytvářet podmínky pro rozvoj a využití předpokladů území pro různé formy cestovního ruchu
(např. cykloturistika, agroturistika, poznávací turistika), při zachování a rozvoji hodnot území.
Podporovat propojení míst, atraktivních z hlediska cestovního ruchu, turistickými cestami,
které umožňují celosezónní využití pro různé formy turistiky (např. pěší, cyklo, lyžařská, hipo).
(Viz také čl. 24 PÚR ČR 2006).

Náplní priority je rozvoj cestovního ruchu. Uplatnění této priority je v územním plánu zohledněno
vymezením plochy a prvků souvisejících s rekreačním využitím území (cyklostezka a pěší komunikace
Z-21, vhodné podmínky pro využití zastavitelných ploch) a zejména ochranou těch skutečností, které
vytvářejí rekreační potenciál území (golfiště, respektování VKP, průchodnost krajinou).

(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).

Náplní priority je zlepšovat dostupnost území zkvalitňováním dopravní infrastruktury a veřejné dopravy
a zohledněním požadavků ochrany veřejného zdraví.
Uplatnění této priority je v územním plánu zohledněno koncepcí řešení dopravní infrastruktury a
návrhem ploch veřejných prostranství určených pro dopravu (včetně plochy pro cyklostezku) a
zohledněním požadavků ochrany veřejného zdraví do konkrétních podmínek pro dotčené plochy
s rozdílným způsobem využití .

(28)

Pro zajištění kvality života obyvatel zohledňovat nároky dalšího vývoje území, požadovat jeho
řešení ve všech potřebných dlouhodobých souvislostech, včetně nároků na veřejnou
infrastrukturu. Návrh a ochranu kvalitních městských prostorů a veřejné infrastruktury je nutné
řešit ve spolupráci veřejného i soukromého sektoru s veřejností. (Viz také Lipská charta, bod I.
1).
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Náplní priority je kvalitu života a nároky na veřejnou infrastrukturu zohlednit pro dlouhodobý vývoj
území.
Uplatnění této priority je v územním plánu zohledněno:
• stanovenou koncepcí rozvoje území obce,
• urbanistickou koncepcí, zejména vymezením veřejných prostranství a stanovením vhodných
podmínek pro využití ploch (PRZV)

5.2 AD ZADÁNÍ ČÁST A.2. POŽADAVKY
DOKUMENTACE VYDANÉ KRAJEM

VYPLÝVAJÍCÍ

Z ÚZEMNĚ

PLÁNOVACÍ

Ze Zásad územního rozvoje Středočeského kraje (ZÚR SK), ve znění Aktualizace č. 1 vydané
27. 7. 2015, vyplývají pro ÚP Tehovce následující zásady a požadavky:
• Zohlednit a respektovat krajské priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje
území (příznivého životního prostředí, hospodářského rozvoje a sociální soudržnosti obyvatel
kraje). Vybrané priority platné pro ÚP Tehovce:

5.1.1.1.1 Stanovení priorit územního plánování kraje pro zajištění udržitelného rozvoje území:
(01)

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

Naplnění priority je zajištěno komplexním řešením územního plánu, procesem jeho pořízení a
projednání s orgány veřejné správy a s veřejností a respektováním úkolů vyplývajících ze zadání a
územně analytických podkladů.
(06)

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

zachování a obnovu rozmanitosti kulturní krajiny a posílení její stability;

b)

ochranu pozitivních znaků krajinného rázu;

c)

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

d)

upřesnit a zapracovat do ÚPD obcí cílové charakteristiky krajiny;

e)

vytváření podmínek pro šetrné využívání přírodních zdrojů.

Uplatňování priority je zajištěno i s ohledem na obdobné požadavky celorepublikové priority č. 14 a
projevilo se:
- akceptací a respektováním požadavků na ochranu a rozvoj hodnot v území
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- ad a) vymezením ÚSES, nulovým záborem PUPFL
- ad b) citlivým návrhem plošného rozvoje sídel v přímé vazbě na zastavěné území a
vymezení PRZV a stanovením jejich podmínek tak, aby respektovaly znaky krajinného rázu
- ad c) návrhem plošného rozvoje sídel v přímé vazbě na zastavěné území, omezením
solitérních ploch změn v krajině,
- ad d) územní plán s ohledem na skutečnost, že území obce leží v typu N10 – krajina
relativně vyvážená respektuje požadavky ZÚR, které stanovují tyto zásady pro činnost v
území a rozhodování o změnách v území:
1/ dosažení relativně vyváženého poměru ekologicky labilních a stabilních ploch
2/ změny využití území nesmí narušit relativně vyváženou krajinu nebo zabránit dosažení
vyváženého stavu
Požadavky jsou dodrženy eliminací záborů PUPFL, nenavyšováním rozsahu zastavitelných
ploch a polohou převažujícího rozsahu zastavitelných ploch na orných půdách či doporučením
změny kultury orná půda na ttp
- ad e) koncepce územního plánu vytváří podmínky pro zachování přírodních zdrojů zejména
minimalizací záborů kvalitního půdního fondu, s tím, že koncepce ÚP nepřidává nové
zastavitelné plochy nad rámec stávající ÚPD.
(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;

ad a) posílení kvality života obyvatel a obytného prostředí, uplatňuje ÚP návrhem přiměřeného
plošného rozvoje sídel (minimum nových ploch změn nad rámec platného ÚPO), příznivé urbanistické
a architektonické řešení sídel je vyřešeno podmínkami pro využití ploch a vymezením ploch
s podmínkou dohody o parcelaci, ochranou a vymezením ploch pro kvalitní veřejná prostranství,
návrhem vybavení sídel potřebnou veřejnou infrastrukturou a zabezpečení dostatečné prostupnosti
krajiny a sídel zejména vymezením plochy Z-21 (cyklostezka a pěší trasa) a řešením územních rezerv
na úseku dopravy

b)

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

ad b) vyvážené a efektivní využívání zastavěného území a zachování funkční a urbanistické celistvosti
sídel zajišťuje ÚP zařazením veškerých zastavěných ploch, včetně dosud nezastavěných proluk, do
příslušných druhů PRZV
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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 v příměstském území hl. m. Prahy a
dalších rozvojových oblastech,
- vodní turistiky, zejména na řekách Sázavě a Berounce,
- rekreace ve vazbě na vodní plochy, zejména na vodních nádržích ve středním
Povltaví,
- krátkodobé rekreace především nekomerčních forem, zejména v rozvojové oblasti
Praha.

ad c) intenzivnější rozvoj aktivit cestovního ruchu, turistiky a rekreace podporuje ÚP vymezením
ploch pro cyklostezku, podporou aktivit souvisejících s provozem golfového hřiště a návrhem ploch
komerčních s možností výstavby sportovní a rekreační komerční vybavenosti a stabilizací stávajících
sportovně rekreačních ploch

e)

na uplatnění mimoprodukční funkce zemědělství v krajině zajistit účelné členění
pozemkové držby prostřednictvím pozemkových úprav a doplnění krajinných prvků
zvyšujících ekologickou stabilitu krajiny a eliminujících erozní poškození;

ad e) uplatnění mimoprodukční funkce zemědělství v krajině a doplnění krajinných prvků zvyšujících
ekologickou stabilitu krajiny a eliminujících erozní poškození jsou zajištěny vymezením ÚSES,
respektováním VKP a návrhem ploch zemědělských s doporučením změny kultury z orné půdy na ttp

f)

na uplatnění mimoprodukční funkce lesů zejména v rekreačně atraktivních oblastech
s cílem umožnit intenzivnější rekreační a turistické využívání území;

ad f) uplatnění mimoprodukční funkce lesů zejména v rekreačně atraktivních oblastech s cílem
umožnit intenzivnější rekreační a turistické využívání území jsou zajištěny vymezením lokálních
biocenter v plochách ÚSES
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.

ad g) návrhem koncepce a rozvoje systémů dopravní obsluhy a technické vybavenosti, konkrétně
zejména vytvořením koncepčních předpokladů pro nový dopravní přístup do obce ze silnice I/2 formou
územní rezervy a dále zakotvením plynofikace obce do řešení ÚP.
•

Návrh ÚP Tehovce bude svým řešením naplňovat úkoly pro územní plánování uvedené
v kapitole 2.ZÚR SK, vyplývající ze zařazení řešeného území do rozvojové oblasti
republikového významu OB 1 – Metropolitní rozvojová oblast Praha, ÚP Tehovce se týkají
především tyto zásady:

(11)
e)

rozvoj ekonomických aktivit soustřeďovat do ploch s vazbou na železnici, silnice
nadřazené sítě a na letiště, zejména na plochy brownfields;
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plochy výroby a rozvoj ekonomických aktivit je soustředěn do ploch s vazbou na silnice nadřazené sítě
(I/2) a na plochy brownfields;
h)

rozvoj bydlení orientovat do lokalit s možností kvalitní hromadné dopravy, zejména
kolejové a s vazbou na sídla s odpovídající sociální infrastrukturou;

rozvoj ploch bydlení je v plochách dostupných prostředky hromadné dopravy a s vazbou na sídla s
odpovídající sociální infrastrukturou; ÚP nezakládá nové sídelní útvary
i)

pro rozvoj bydlení sledovat možnosti transformace ploch v zastavěném území sídel a
využití dosud volných ploch vymezených v zastavitelném území v územních plánech
obcí;

rozvoj bydlení je v podstatné míře situován do ploch v zastavěném území sídel a využívá dosud
volných ploch vymezených v zastavitelném území v územních plánech obcí;
j)

vytvářet podmínky pro rozvoj cestovního ruchu vč. kongresové turistiky s využitím
potenciálu historických center a dalších významných kulturních památek;

návrhem cyklostezky, komerčních ploch občanské vybavenosti a stabilizací sportovně rekreačních
ploch podporuje podmínky pro rozvoj cestovního ruchu, pro kongresovou turistiku nemá obec
předpoklady a ani se zde nevyskytují významné kulturní památky
k)

vytvářet podmínky pro rekreaci, a to včetně potřeb obyvatel a návštěvníků hl. m. Prahy;

návrhem cyklostezky, komerčních ploch občanské vybavenosti a stabilizací sportovně rekreačních
ploch podporuje podmínky pro rozvoj cestovního ruchu a vytváří podmínky pro rekreaci, a to včetně
potřeb obyvatel a návštěvníků hl. m. Prahy;
l)

chránit prostupnost krajiny, zejména zelené klíny, umožňující propojení s územím hl. m.
Prahy, a zelené prstence okolo měst;

vymezením příslušných PRZV a prvků ÚSES, jejich podmínkami a koncepcí dopravy chrání
prostupnost krajiny a zelené prstence okolo měst;

m)

koordinovat územní rozvoj s hl. m. Prahou, která je samostatným krajem a součástí
rozvojové oblasti;

respektuje územně plánovací dokumentace kraje a koordinuje návaznosti na územní plány okolních
obcí územní rozvoj s hl. m. Prahou,

n)

respektovat prvky přírodních, kulturních a civilizačních hodnot území;

respektuje prvky přírodních, kulturních a civilizačních hodnot území; zejména limity využití území
v uvedených oblastech - viz koordinační výkres
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o)

chránit ve zvýšené míře pozitivní znaky charakteristik krajinného rázu a dotvářet krajinu
s cílem zvýšení její estetické hodnoty a ekologické stability před nekoordinovanou
výstavbou.

podmínkami pro využití ploch chrání ve zvýšené míře pozitivní znaky charakteristik krajinného rázu a
dotváří krajinu s cílem zvýšení její estetické hodnoty a ekologické stability před nekoordinovanou
výstavbou.

(12)
a) zpřesnit koridory dopravy, vymezené v ZÚR;
řešení územního plánu se nedotýkají rozvojové plochy a koridory dopravní a technické infrastruktury
nadmístního významu dle ZÚR,

d) ověřit rozsah zastavitelných ploch v sídlech a stanovit směry jejich využití s ohledem na
kapacity obsluhy dopravní a technické infrastruktury, na možnosti rozvoje občanského
vybavení (jmenovitě veřejného vybavení), limity rozvoje území a ochranu krajiny;
rozvoj zastavitelných ploch je stabilizován v rozsahu koncepce platné ÚPD, kapacita rozhodující
infrastruktury má rezervu 50 a více % (ČOV, zásobování vodou), ÚP stabilizuje plochy OV pro
případný rozvoj veřejné infrastruktury a respektuje limity využití území
g) respektovat požadavky na ochranu a upřesnit vymezení skladebných částí ÚSES.
•

Do k.ú. Tehovec dle ZÚR zasahuje ochranné pásmo nadregionální biokoridoru (K66 Voděradské bučiny – Vidrholec):

vymezení ploch a koridorů nadregionálního a regionálního ÚSES se na území obce nevyskytuje,
území obce se dotýká pouze ochranná zóna NRBK - K66 - Voděradské bučiny – Vidrholec (vymezena
v koordinační výkresu).

(194)

ZÚR stanovují tyto zásady pro usměrňování územního rozvoje a rozhodování o změnách
v území (dále uvedeny zásady týkající se ÚP Tehovce):
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;

vymezení ploch a koridorů nadregionálního a regionálního ÚSES se na území obce nevyskytuje,
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;

řešení územního plánu vymezuje lokální ÚSES se zohledněním návazností na prvky ÚSES dle ÚPD
okolních obcí a v jejich plochách nebyly navrženy žádné stavby dopravní a technické infrastruktury.
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c)

při plánování a realizaci biocenter a biokoridorů ÚSES vycházet z požadavků
stanovených specifickými oborovými dokumentacemi (Územně technický podklad
Regionální a nadregionální ÚSES ČR (MMR ČR a MŽP ČR, 1996) vč. pozdějších změn
a aktualizací).

vymezení ÚSES bylo provedeno autorizovanou osobou ÚSES a respektuje oborové dokumentace a
metodické podklady
(195)

ZÚR stanovují tyto úkoly pro územní plánování:
a)

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;

vymezení ploch a koridorů nadregionálního a regionálního ÚSES se na území obce nevyskytuje,
b)

zpřesnit vymezení ochranných zón nadregionálních biokoridorů podle konkrétních
geomorfologických a ekologických podmínek daného území tak, aby byly dodrženy
prostorové parametry biokoridorů.

pouze ochranná zóna NRBK - K66 - Voděradské bučiny – Vidrholec byla vymezena a v souladu
s aktuální metodikou je obsahem koordinačního výkresu.

•

(206)

Návrh ÚP Tehovce musí respektovat cílovou charakteristiku krajiny - krajina relativně
vyvážená N10 včetně územních podmínek pro její zachování nebo dosažení uvedených
v kapitole 6.ZÚR SK takto:
ZÚR stanovují tyto základní zásady péče o krajinu při plánování změn v území a
rozhodování o nich (dále uvedeny zásady týkající se ÚP Tehovce):
a)

chránit a rozvíjet základní atributy stability, funkčnosti a vzhledu krajiny, zejména
strukturu krajinných prvků charakteristickou pro jednotlivé krajinné typy a pozitivní
charakteristiky krajinného rázu;

požadavek chránit a rozvíjet základní atributy stability, funkčnosti a vzhledu krajiny, zejména strukturu
krajinných prvků charakteristickou pro jednotlivé krajinné typy a pozitivní charakteristiky krajinného
rázu, byl naplněn zásadami:
- situovat rozvojové plochy a plochy územních rezerv do ploch v návaznosti na zastavěné území či
dovnitř zastavěného území,
- dosavadní rozsah zastavitelných ploch plošně nerozšiřovat
- nesnižovat rozsah ploch lesních a vodních
c)

respektovat výjimečné části krajiny chráněné dle příslušných zákonů a podmínky jejich
ochrany;

požadavek respektovat výjimečné části krajiny chráněné dle příslušných zákonů a podmínky jejich
ochrany byl naplněn zásadami:
- neumísťovat zastavitelné plochy konfliktně s požadavky ochrany přírody a jejich limity
- zařazení ploch do druhů ploch s rozdílným způsobem využití podřídit požadavkům ochrany přírody,
plochy biocenter zařadit do ploch přírodních
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d)

preferovat využití rezerv v zastavěném území sídel, zejména proluk a přestavbových
území před vymezováním zastavěných ploch ve volné krajině;

požadavek je naplněn vymezením rozvojových ploch „P“, tedy ploch přestaveb, dostaveb a změn
funkcí
e)

cestovní ruch rozvíjet ve formách příznivých pro udržitelný rozvoj, nepřipouštět
rozšiřování a intenzifikaci chatových lokalit;

požadavek rozvíjet cestovní ruch ve formách příznivých pro udržitelný rozvoj, nepřipouštět rozšiřování
a intenzifikaci chatových lokalit byl naplněn zásadami:
- nenavrhovat nové plochy pro rodinnou rekreaci
f)

respektovat cenné architektonické a urbanistické znaky sídel a doplňovat je hmotově a
tvarově vhodnými stavbami;

požadavek respektovat cenné architektonické a urbanistické znaky sídel a doplňovat je hmotově a
tvarově vhodnými stavbami byl naplněn podmínkami pro využití ploch s rozdílným způsobem využití,
zejména stanovením podlažnosti a koeficientu zastavění
g)

výškové stavby (větrné elektrárny apod.) umisťovat v souladu s požadavky na ochranu
krajinného rázu;

ÚP neobsahuje návrh ploch s výškovými stavbami
h)

při umisťování staveb a zařízení, které mohou díky svým plošným parametrům narušit
pozitivní charakteristiky krajinného rázu (§ 12 zákona č. 117/1992 Sb.) vyhodnotit jejich
možný vliv na krajinný ráz a negativní dopady eliminovat.

ÚP nevymezuje žádné zastavitelné plochy areálového monofunkčního typu např. pro fotovoltaické
elektrárny, větrné elektrárny nebo jiné druhy výroben energie z obnovitelných zdrojů a navrhuje
realizaci zařízení pro výrobu a získávání energie z obnovitelných zdrojů pouze v doplňkových
formách na pozemcích pro bydlení, rekreaci, vybavenosti, dopravní či technické infrastruktury a
výroby. Nepřípustné jsou takové formy výstavby areálů výroby energie z obnovitelných zdrojů, které
jsou realizovány na dosud nezastavěných pozemcích a v jednoúčelové formě, a to z důvodů eliminace
rizika ohrožení krajinného rázu parků výstavbou větrných či fotovoltaických elektráren
.
(207)

ZÚR stanovují pro úkol pro územní plánování:
a)

upřesnit vymezení a zásady péče o krajinu pro jednotlivé krajinné typy v územních
plánech na základě podrobnějších informací dostupných na této úrovni řešení
dotčeného správního území.

Požadavek se promítl zejména do vymezení ploch plochy zemědělské s navrženou změnou kultury na
TTP, a to z důvodů zajištění předpokladů řešení přechodové zóny sídlo krajina
(218)

ZÚR vymezují krajinu
charakteristikám:

relativně

vyváženou

v

územích

a)

relativně pestrá skladba zastoupených druhů pozemků;

b)

nepřevažují ani ekologicky labilní, ani ekologicky stabilní plochy.
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Zařazení jednotlivých ploch na území obce do PRZV, kde stanovené koncepce vytváří předpoklady
pro zvýšení pestrosti skladby druhů pozemků a zvýšení KES (přeřazení z orné půdy do zahrad a ttp.

(219)

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

dosažení relativně vyváženého poměru ekologicky labilních a stabilních ploch;

b)

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

Zařazení jednotlivých ploch na území obce do PRZV dle stanovené celkové koncepce vytváří
předpoklady pro zvýšení pestrosti skladby druhů pozemků a zvýšení KES (přeřazení z orné půdy do
zahrad a ttp), a tudíž podporuje charakter území klasifikovaný jako krajina relativně vyvážená.

5.1.1.2 Ostatní zásady a limity vyplývající ze ZÚR Středočeského kraje
•

Respektovat umístění území v OB 1 – Metropolitní rozvojová oblast Praha.

•

Respektovat ochranná pásma vodních zdrojů.

•

Respektovat ochranné pásmo nadregionálního biokoridoru NK66.

•

Respektovat a podporovat charakter území klasifikovaný jako krajina relativně vyvážená.

Řešení územního plánu naplňuje zásady řešení, úkoly a požadavky vyplývající ze zařazení řešeného
území do rozvojové oblasti republikového významu OB 1 – Metropolitní rozvojová oblast Praha a
jejich naplnění je konkrétně popsáno výše v této kapitole.
Řešení územního plánu respektuje veškeré limity využití území, se kterými koordinuje zejména návrh
rozvojových ploch a zobrazuje je v koordinačním výkresu. Ochranné pásmo nadregionálního
biokoridoru NK66 je respektováno a zakresleno v koordinačním výkresu
Zařazení jednotlivých ploch na území obce do PRZV dle stanovené celkové koncepce vytváří
předpoklady pro zvýšení pestrosti skladby druhů pozemků a zvýšení KES (přeřazení z orné půdy do
zahrad a ttp), a tudíž podporuje charakter území klasifikovaný jako krajina relativně vyvážená.

5.3 AD ZADÁNÍ ČÁST A.3. POŽADAVKY VYPLÝVAJÍCÍ Z ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH
PODKLADŮ

Z Územně analytických podkladů pro obec s rozšířenou působností Říčany (ÚAP ORP
Říčany), ve znění 3. úplné aktualizace z r. 2014. vyplývají pro ÚP Tehovce následující požadavky:
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•

V návrhu ÚP budou respektovány a v maximální míře chráněny hodnoty území evidované
v ÚAP ORP Říčany. V ÚP Tehovce budou vymezeny urbanisticky hodnotná území a bude
navržena jejich ochrana (podmínkami využití území a prostorového uspořádání). Dále ÚP
vymezí plochy hodnotné zeleně a jejich doplnění v rámci koncepce uspořádání území.

Limity vyplývající z ÚAP ORP Říčany
V návrhu ÚP musí být respektovány limity, které vyplývají z platné aktualizace ÚAP ORP
Říčany a platných předpisů.
(Ochranná pásma technické infrastruktury, Objekty a plochy památkové péče, Ochrana přírody a
krajiny, Významné limity na území obce)
Řešení územního plánu respektuje a zohledňuje hodnoty a limity dle Územně analytických podkladů
pro obec s rozšířenou působností Říčany (ÚAP ORP Říčany), ve znění 3. úplné aktualizace z r. 2014
a 4. úplné aktualizace z r. 2017.

Problémy k řešení vyplývající z ÚAP ORP Říčany a stavu území
Řešení územního plánu řeší problémy dle Územně analytických podkladů pro obec s rozšířenou
působností Říčany (ÚAP ORP Říčany), ve znění 3. úplné aktualizace z r. 2014 a 4. úplné aktualizace
z r. 2017.

-

urbanizační tlak na krajinářsky cenná území

Celková koncepce územního plánu navazuje na koncepci rozvoje území založenou územním plánem
obce (schválený 22. 12. 2006) a jeho následujícími změnami č. 1. Rozsah rozvojových ploch odpovídá
platnému územnímu plánu a jeho změně č.1 a vydaným územním rozhodnutím. Nové zastavitelné
plochy jsou navrženy v malém rozsahu jen pro účely veřejné technické a dopravní infrastruktury.
Krajinářsky cenných území se řešení dotýká v prostoru industriálně komerční zástavby podél silnice
I/2. Zde územní plán navrhuje, pro zajištění komplexního rozvoje území obce, plochy komerční
občanské vybavenosti, nerušící výroby. Jejich vymezení ovšem odpovídá platnému územnímu plánu
a jeho změně č.1 a vydaným územním rozhodnutím.

-

emisní a akustická zátěž z dopravy (>3000 voz/den)

Je skutečností, kterou ÚP Tehovec neovlivní, zátěž se dotýká v prostoru industriálně komerční
zástavby podél silnice I/2, kam proto ÚP nenavrhuje obytnou zástavbu, naopak navrhuje přestavbu
obytných ploch na smíšené obytné komerční plochy.

-

absence plynofikace

Řešení územního plánu počítá s plynofikací obce, a proto vymezuje plochu Z-21 pro situování STL
plynovodní přípojky.

-

vysoká intenzita dopravy v zastavěném území obce (kapacita sítě, bezpečnost provozu)
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Kapacita dopravní sítě je omezena v jádrovém sídlu obce, Tehovci, včetně severně navazující
zástavby Vojkova. Veškeré rozvojové plochy jsou s drobnými korekcemi převzaty z územního plánu
obce platného v době zpracování územního plánu a jejich rozsah nebyl (v souladu s požadavky
zadání územního plánu) navyšován. Navržené plochy dostaveb a zastavitelné plochy zarovnávají
obvod sídla a stabilizují jeho hranici, další rozvoj obytného území v této lokalitě je záměrně omezen
z důvodů dosažení kapacitních prahů propustnosti pozemních komunikací a koncepce řeší obytnou
zástavbu v plochách vymezených územních rezerv v jiné části území obce.

-

absence úprav pro zklidnění průtahů silnic I. a II. třídy sídly

Řešení územního plánu v této souvislosti přináší územní rezervu R1. Územní rezerva vymezuje
koridor pro možné vedení nové komunikace, jejímž smyslem je náhrada stávajícího hlavního směru
pro vjezd do obce po silnici III/11314 z Mukařova. Rezerva počítá s malou okružní křižovatkou se
silnici I/2 na rozhraní obcí Babice, Mukařov a Tehovec. Podmínkou pro prověření je vyhodnocení
potřeby a účelnosti této komunikace a nové okružní křižovatky na silnici I. třídy v rámci navržené
územní studie rozvojové plochy P19.
-

enormní nárůst počtu obyvatel obce v posledním desetiletí

S ohledem na blízkost hlavního města, sídelní atraktivitu území obce a předpokládaný zájem o
výstavbu objektů pro individuální bydlení a ekonomickou infrastrukturu vytváří koncepce územního
plánu předpoklady pro dlouhodobý rozvoj území vymezením ploch územních rezerv. Celková
koncepce územního plánu stabilizuje rozvoj v rozsahu koncepce rozvoje území založené územním
plánem obce (schválený 22. 12. 2006) a jeho následujícími změnami č. 1. Rozsah rozvojových ploch
odpovídá platnému územnímu plánu a jeho změně č.1 a vydaným územním rozhodnutím. Nové
zastavitelné plochy jsou navrženy v malém rozsahu jen pro účely veřejné technické a dopravní
infrastruktury.

-

zastavitelné plochy zasahující do záplavového území

Vymezení rozvojových ploch bylo upraveno tak, aby nezasahovaly do stanoveného záplavového
území.

5.4 AD ZADÁNÍ ČÁST A.4. POŽADAVKY NA URBANISTICKOU KONCEPCI
A.4.1. Požadavky na rozvoj území obce
Cílem územního plánu je vymezit koncepci plošného a prostorového uspořádání správního území
obce Tehovec. Územní plán vymezí obecné podmínky na využívání území, ochranu přírodních,
kulturních a civilizačních hodnot území. Územní plán dále vymezí podmínky pro využívání
zastavěného území, zastavitelných ploch a ploch přestavby (případně ploch územních rezerv) a
stanoví podmínky pro ochranu nezastavěného území.
Nový územní plán Tehovce bude založen na vyváženém řešení rozvoje obytné zástavby, rozvoji
pracovních příležitostí a ploch občanské vybavenosti vzhledem k zachování přírodních, historických a
kulturních hodnot území. Bude zachována nebo posílena rovnováha mezi základními pilíři
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udržitelného rozvoje a soudržností společenství obyvatel. Z tohoto hlediska budou prověřeny
navrhované zastavitelné plochy a plochy přestavby a bude posouzena potřebnost rozsahu a účelu
zastavitelných ploch z původního územního plánu.
Nový územní plán (ÚP) nebude založen na extenzivním rozvoji sídla Tehovec, ale na intenzifikaci
vymezených zastavěných a zastavitelných ploch s případnými potřebnými úpravami hranic území.
Koncepce rozvoje urbanizovaného území obce je zaměřena na sídelní funkce v prostoru sídelního
útvaru Tehovec – Vojkov a v malém rozsahu v návaznosti na zástavbu Mukařova u severozápadního
okraje obce. V prostoru industriálně komerční zástavby podél silnice I/2 územní plán navrhuje, pro
zajištění komplexního rozvoje území obce, plochy komerční občanské vybavenosti, nerušící výroby.
V rozsahu nezbytném pro zajištění funkčnosti jednotlivých územních systémů jsou navrženy plochy
pro rozvoj veřejné infrastruktury. Funkce rekreace je s ohledem na charakter využití území omezena
především na rodinnou rekreaci, která je lokálně součástí ploch bydlení, a s další výstavbou staveb
rodinné rekreace se ve významném rozsahu v území nepočítá. Rozsah rozvojových ploch odpovídá
platnému územnímu plánu a jeho změně č. 1 a vydaným územním rozhodnutím. Nové zastavitelné
plochy jsou navrženy v malém rozsahu jen pro účely veřejné technické a dopravní infrastruktury.

Druhým cílem bude zlepšení ekologické stability území, zachování a rozvoj ploch VKP a ÚSES i nový
návrh zeleně v krajině. Současně bude s tímto řešením koordinován systém pěších a cyklistických
cest pro zlepšení průchodnosti krajiny a spojení s okolními obcemi.
Územní plán zpřesnil vymezení či vymezil skladebné prvky územního systému ekologické stability
(ÚSES) a vymezil plochy zeleně. Vymezení bylo koordinováno s ostatními prvky řešení vč. zohlednění
existence limitů využití území.

Pro zlepšení urbanistického řešení sídla budou případně nově určeny veřejná prostranství, veřejná
zeleň, úpravy komunikačního systému v sídle.
ÚP stabilizuje stávající a vymezuje nová veřejná prostranství a veřejnou zeleň a plochy pro dopravní
infrastrukturu ve formě podmínek využití, návrhu rozvojových ploch a územních rezerv.

Urbanistické a krajinné řešení je založeno na využití pěkného krajinného prostředí pro rozvoj
hromadné rekreace, cestovního ruchu včetně kongresové turistiky, bydlení a potřebnou občanskou
vybavenost.
Koncepce rozvoje urbanizovaného území obce je zaměřena na sídelní funkce v prostoru sídelního
útvaru Tehovec – Vojkov a v malém rozsahu v návaznosti na zástavbu Mukařova u severozápadního
okraje obce. V prostoru industriálně komerční zástavby podél silnice I/2 územní plán navrhuje, pro
zajištění komplexního rozvoje území obce, plochy komerční občanské vybavenosti, nerušící výroby.
V rozsahu nezbytném pro zajištění funkčnosti jednotlivých územních systémů jsou navrženy plochy
pro rozvoj veřejné infrastruktury.

V návrhu ÚP bude dbáno na udržení a podporu stávajícího charakteru sídla a respektování kvalitního
životního prostředí a krajinného rázu. Budou zachovány základní kompoziční vztahy v území. Budou
respektovány přírodní, historické, urbanistické i kulturní hodnoty území. Požadavkům na zachování
hodnot bude přizpůsobeno jak využití ploch, tak i jejich prostorové uspořádání.
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Situováním a uspořádáním rozvojových ploch stabilizuje územní plán zástavbu v prostoru sídelního
útvaru Tehovec – Vojkov a v malém rozsahu v návaznosti na zástavbu Mukařova u severozápadního
okraje obce a v prostoru industriálně komerční zástavby podél silnice I/2.Tímto jsou zajištěny základní
kompoziční vztahy v území a vytvořeny m.j. opatření i předpoklady ochrany hodnot území. Pro
dlouhodobý rozvoj území urbanistická koncepce vymezuje plochy územních rezerv, jejich specifikace
je uvedena v kapitole J výrokové části textu ÚP.

V celém řešeném území bude prověřeno nebo navrženo řešení technické infrastruktury.
Viz dále v tomto odůvodnění

Respektovat drobnou architekturu a památky místního významu, které jsou součástí historie obce.
Požadavek je zohledněn v podmínkách kapitoly F. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným
způsobem využití

Při prostorovém uspořádání nové zástavby vycházet z urbanistické struktury historického sídla
v návaznosti na terénní konfiguraci přilehlého území.
Situováním a uspořádáním rozvojových ploch stabilizuje územní plán zástavbu v prostoru stávajícího
sídelního útvaru Tehovec – Vojkov a v malém rozsahu v návaznosti na zástavbu Mukařova u
severozápadního okraje obce a v prostoru industriálně komerční zástavby podél silnice I/2. Návrh
územního plánu tedy potvrzuje a stabilizuje stávající urbanistickou strukturu sídel.

A.4.2. Koncepce urbanistického řešení
1)

Při návrhu koncepce rozvoje zastavitelných ploch a způsobu dalšího rozvoje sídla, včetně ploch
pro bydlení, respektovat koncepci platného územního plánu a v něm vymezených zastavitelných
a přestavbových ploch.

Celková koncepce územního plánu navazuje na koncepci rozvoje území založenou územním plánem
obce (schválený 22. 12. 2006) a jeho následujícími změnami č. 1. Rozsah rozvojových ploch odpovídá
platnému územnímu plánu a jeho změně č. 1 a vydaným územním rozhodnutím. Nové zastavitelné
plochy jsou navrženy v malém rozsahu jen pro účely veřejné technické a dopravní infrastruktury.
2)

Urbanistická koncepce musí řešit proporční rozvoj zastavěných a zastavitelných ploch (potřeby
obce) a potřeby zachování krajinného rázu včetně zlepšení ekologické stability území.

Koncepce rozvoje urbanizovaného území obce je proporční a komplexní a je zaměřena na sídelní
funkce v prostoru sídelního útvaru Tehovec – Vojkov a v malém rozsahu v návaznosti na zástavbu
Mukařova u severozápadního okraje obce. V prostoru industriálně komerční zástavby podél silnice I/2
územní plán navrhuje, pro zajištění komplexního rozvoje území obce, plochy komerční občanské
vybavenosti, nerušící výroby. V rozsahu nezbytném pro zajištění funkčnosti jednotlivých územních
systémů jsou navrženy plochy pro rozvoj veřejné infrastruktury. Koncepce uspořádání nezastavěného
území je založena na vymezení ploch nezastavěného území tak, aby bylo dosaženo stabilizace
rozsahu zastavěného a zastavitelného území a jejich logického ohraničení s cílem zajistit:
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dostatečné množství ploch pro zachování smysluplného produkčního potenciálu ve sféře
zemědělství, lesnictví a vodního hospodářství
- mimoprodukční funkce a ekologickou stabilitu krajiny se zohledněním požadavků na ochranu přírody
a krajiny a limity využití z této ochrany vyplývající (zejména zohlednění výskytu registrovaných
významných krajinných prvků a vymezení prvků územního systému ekologické stability)
- předpoklady pro příznivé řešení rozhraní sídel a krajiny (pro tento účel jsou dotčené plochy zařazeny
do druhu PRZV: plochy zemědělské s navrženou změnou kultury na TTP)
3)

Pro požadovaný rozvoj obce budou prověřeny zejména plochy uvnitř zastavěného území nebo
na ně přímo navazující. Zábor ZPF bude zdůvodněn.

požadavek byl naplněn zásadami:
- situovat rozvojové plochy a plochy územních rezerv do ploch v návaznosti na zastavěné území či
dovnitř zastavěného území,
- dosavadní rozsah zastavitelných ploch plošně nerozšiřovat
Předpokládané zábory jsou odůvodněny v příslušné kapitole.
4)

Zachovat stávající historickou zástavbu sídla (nenavrhovat demolice, asanace, novou výstavbu
v těchto zastavěných částech).

ÚP nenavrhuje asanace, přestavby ani jinou výstavbu budov v historické zástavbě sídla – tedy
v prostoru návsi. Tato oblast je stabilizovaná.
5)

ÚP posoudí, jak při navrženém rozvoji zajistit a rozvíjet občanskou vybavenost a zda je nutné
pro ni vyčlenit samostatné plochy. Budou stanoveny podmínky pro umísťování občanské
vybavenosti v plochách smíšených, případně v omezené míře v plochách bydlení.

Umísťování občanské vybavenosti určují podmínky využití ploch s rozdílným způsobem využití (viz
kapitola F), které umožňují v příslušných druzích ploch výstavbu nové občanské vybavenosti či provoz
stávající ve stabilizovaných plochách. Předpoklady pro vyšší podíl občanské vybavenosti jsou
vytvořeny zejména vymezením ploch s rozdílným způsobem využití druhu občanská vybavenost. ÚP
stabilizuje plochy stávající občanské vybavenosti a v prostoru industriálně komerční zástavby podél
silnice I/2 územní plán navrhuje, pro zajištění komplexního rozvoje území obce, plochy komerční
občanské vybavenosti.
6)

Bude posouzena potřeba zřízení nových veřejných prostranství a veřejné zeleně v zastavěném
území. Struktura stávajících veřejných prostranství bude zkvalitňována a případně rozšířena.

ÚP stabilizuje stávající a vymezuje nová veřejná prostranství a veřejnou zeleň a plochy pro dopravní
infrastrukturu ve formě podmínek využití, návrhu rozvojových ploch a územních rezerv.

7)

Doplnit izolační zeleň mezi plochami výroby, bydlení a komunikacemi.

Řešení ÚP vymezuje plochu ochranné a izolační Z1b na ochranu obytného území.
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V celém řešeném území nebude navrhována solitérní zástavba objektů nebo samostatných
lokalit bez návaznosti na již zastavěné území.

ÚP dodržuje zásadu situovat rozvojové plochy a plochy územních rezerv do ploch v návaznosti na
zastavěné území či dovnitř zastavěného území.
9)

V řešeném území mohou být navrhovány veřejně přístupné sportovní a rekreační plochy
v krajině (cyklotrialový areál, dětské hřiště – event. dopravní, pobytové louky, in line dráhy atp.).

Umísťování uvedené dopravní infrastruktury a dětských hřišť určují podmínky využití ploch s rozdílným
způsobem využití (viz kapitola F), které umožňují v příslušných plochách umísťování uvedených
staveb. Specielní plochou je v této souvislosti vymezení plochy smíšené nezastavěného území
zemědělské a sportovní (golfiště).
10)

Územní plán stanoví funkční a prostorové podmínky využití všech ploch s rozdílným využitím
včetně stávajících zastavitelných ploch. Do těchto podmínek budou zapracovány relevantní
zastavovací podmínky pro stavbu rodinných domů a s nimi souvisejících staveb.

Uvedené podmínky jsou součástí kapitoly F. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným
způsobem využití
11)

Využití lokalit pro výrobu a obchod bude regulováno návrhem přípustného a případně
podmíněného způsobu využití, výškovým regulativem a maximální možnou zastavěností
pozemků, a to s ohledem na stávající vesnický charakter území, krajinný ráz a přírodní
charakter místa. Návrhem regulativů a případných podmínek využití území bude také ošetřena
problematika návaznosti ploch pro bydlení a výroby tak, aby byla zajištěna ochrana kvalitního a
zdravého prostředí pro bydlení.

Uvedené podmínky jsou součástí kapitoly F. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným
způsobem využití u příslušných druhů ploch
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5.5 AD ZADÁNÍ ČÁST A.5. POŽADAVKY NA KONCEPCI VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY

ÚP bude respektovat stávající technickou infrastrukturu (el. sítě VN, přivaděč pitné vody,
vodojem, úpravnu a čerpací stanici, radiové komunikační trasy). Dopravní infrastruktura bude
respektována.

A.5.1. Dopravní infrastruktura
1)

Pro nové rozvojové plochy budou navrženy potřebné komunikace dle nároků na intenzitu
dopravy, ale vždy s potřebnými chodníky a veřejnou zelení.

Uvedená podmínka je jednak součástí kapitoly F. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným
způsobem využití u příslušných druhů ploch a dále i podmínkou pro plochy podmíněné dohodou o
parcelaci či územní studií
2)

Bude respektována silnice I/2 včetně silničního ochranného pásma. Veškeré úpravy stávající
silnice musí být řešeny v souladu s platnými ČSN, zejména ČSN 73 6110 A ČSN 73 6102.
Nebudou navrhovány plochy s přímým napojením na silnici I/2 (komunikace I. třídy), dopravní
napojení je možné realizovat pouze prostřednictvím silnic nižší třídy. V nově vymezených
rozvojových či přestavbových lokalitách v silničním ochranném pásmu budou zařazeny objekty a
zařízení, pro které jsou stanoveny hygienické hlukové limity, do funkčního využití podmíněně
přípustného. Podmínka bude prokázána v územním resp. stavebním řízení nepřekročení
maximální přípustné hladiny hluku v chráněných vnitřních i venkovních prostorech staveb a
venkovních prostorech.

Požadavky jsou v koncepci řešení respektovány a nová přímá napojení nejsou na silnici I/2
navrhovány. Požadovaná podmínka pro rozvojové plochy je součástí kapitoly F. Stanovení podmínek
pro využití ploch s rozdílným způsobem využití
3)

Při napojování rozvojových a přestavbových ploch je nutné minimalizovat počet napojení na
komunikace II. nebo III. třídy. Je třeba dbát na rozhledové poměry při připojování křižovatek.

Požadavky jsou v koncepci řešení respektovány a nová přímá napojení na silnici III/11314 nejsou
navrhována. Požadavek na rozhledové poměry je součástí kapitoly F. Stanovení podmínek pro využití
ploch s rozdílným způsobem využití
4)

Prověřit potřebu nových odstavných a parkovacích ploch.

ÚP stabilizuje vymezením veřejných prostranství plochy umožňující realizovat dopravu v klidu na
veřejných prostranstvích (zejména jde o náves a prostor u LDN). Garážování a parkování vozidel
trvale žijících obyvatel a uživatelů objektů rodinné rekreace je a zůstane zajišťováno na vlastních
pozemcích, doplňkově na vymezených stáních a veřejných dopravních plochách. Nároky na
parkování a garážování u nových objektů, zařízení a u areálů bude zajišťováno jako součást stavby
přednostně na vlastních pozemcích. Umístění a počet odstavných a parkovacích stání musí být
v souladu s vyhláškou 501/2006 Sb. a příslušnou českou technickou normou pro projektování
místních komunikací.
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Budou posouzeny stávající pěší a cyklistické trasy v řešeném území, v případě potřeby bude
navržena jejich úprava. ÚP případně navrhne nové pěší cesty a cyklotrasy (event. cyklostezky)
napojující území obce na okolní obce a v souvislosti s tím napojení na okolní turistické stezky.

Územní plán navrhuje pro cyklostezku a pěší cestu plochu Z21, a to zejména z důvodů zajištění
bezpečnosti pro cyklisty i pěší. Tato plocha současně poslouží pro situování STL plynovodního
vedení.
6)

ÚP prověří nároky na hromadnou dopravu v cílovém stavu zastavění obce.

Stávající systém veřejné dopravy je stabilizovaný a zůstane zachován, lze předpokládat pouze
organizační úpravy . Hromadnou obsluhu řešeného území systémem veřejné dopravy bude zajišťovat
primárně doprava autobusová.

7)

Veškeré nové místní komunikace musí být řešeny v souladu s platnými technickými normami,
při návrhu je třeba minimalizovat počet vjezdů a křižovatek se silniční sítí.

Požadavek je zakotven v koncepci řešení a podmínkách uvedených v kapitole D a výrokové části ÚP

8)

Bude prověřen systém účelových komunikací v krajině a v případě potřeby budou navrženy
nové nebo obnovené účelové komunikace zajišťující průchodnost krajiny.

Umísťování dopravní infrastruktury určují podmínky využití ploch s rozdílným způsobem využití (viz
kapitola F), které umožňují v dotčených druzích ploch (plochy zemědělské, lesní, smíšené
nezastavěného území) výstavbu související dopravní infrastruktury či provoz stávající ve
stabilizovaných plochách.

A.5.2. Technická infrastruktura
1)

ÚP prověří potřebu nové gravitační splaškové kanalizace zakončené ČOV. Systém kanalizace
bude v případě potřeby navržen.

Obec má vybudovaný systém gravitační a tlakové kanalizace pro veřejnou potřebu. Jeho systém je
trasově i kapacitně vyhovující. ÚP navrhuje pouze jeho doplnění v souladu s připravovanými projekty.

2)

Dešťové vody z objektů je dle zákona nutné zasakovat na pozemku, pokud nebude prokázána
v návazné podrobnější dokumentaci nemožnost zasakování z důvodů hydrogeologických
podmínek. To platí i pro komunikace a zpevněné plochy. Bude prověřen stávající systém
dešťové kanalizace.

ÚP stanovuje tyto zásady:
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- Dešťové vody z jednotlivých objektů musí být likvidovány přímo na pozemcích těchto staveb nebo na
pozemcích s nimi provozně souvisejících (nádvoří, zahrady, sady, ostatní plochy, trvale travní porost,
vodní plochy).
- Dešťové vody z komunikací a ostatních zpevněných veřejných ploch budou přednostně vsakovány
v nejbližších propustných plochách veřejných prostranství. V ostatních případech budou odváděny
dešťovou kanalizací, systémem příkopů, struh a propustků do místních recipientů.
3)

V celém území nesmí dojít k narušení odvodu vod z meliorovaných ploch odvodňovací strouhy,
příkopy musí být zachovány. Pokud dojde k zásahu do meliorovaných ploch, musí být vždy
zajištěn odvod vod náhradním řešením (novou trasou, úpravou systému atp.).

Uvedená podmínka byla zakotvena do kapitoly D.b výrokové části
4)

Bude prověřeno zásobování pitnou vodou. ÚP prověří potřebu úprav nebo zkapacitnění
vodojemu, úpravny vody a čerpací stanice. Dále prověří potřebu úpravy vodovodu, případně
navrhne nové trasy. Stávající rozvody zůstanou maximálně zachovány.

Koncepce zásobování pitnou vodou je stabilizovaná a zajištěna z regionálního vodovodu,
s dostatečnou kapacitou pro potřeby zastavitelných ploch. ÚP vymezuje novou trasu vodovodního
řadu TI1 (u Mototechny) jako liniový překryvný prvek v Hlavním výkrese a ve Výkrese veřejně
prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření a asanací. Tato stavba je vymezena ve veřejném
zájmu.
5)

Bude prověřena dostatečnost zásobování el. energií a případné zkapacitnění. V případě
potřeby budou navrženy nové trasy VN 22 kV i místních hlavních rozvodů a potřebný počet a
výkon trafostanic nebo budou stávající trafostanice rekonstruovány.

Bilance potřeb zásobování návrhových lokalit je součástí odůvodnění. Stávající systém zásobování
elektrickou energií je stabilizovaný, vyhovuje i pro návrhové období a bude zachován. Územní plán
nevymezuje umístění nezbytných distribučních trafostanic pro rozvojové plochy. Trafostanice budou
navrženy a umístěny v rámci navazujících správních řízení, a to přednostně v návaznosti na veřejná
prostranství pro přístup stavební a požární techniky.
6)

Do řešení technické infrastruktury bude zapracován návrh plynofikace obce.

Koncepce ÚP počítá s plynofikací obce a tato skutečnost je zohledněna v řešení územního plánu.
7)

Kapacity zařízení a rozvodů technických sítí budou posouzeny v závislosti na potřebách kapacit
návrhových ploch, případně budou navrženy jejich úpravy.

Bilance potřeb zásobování návrhových lokalit je součástí odůvodnění. Obec má smluvně zajištěny
zdroje vody pro další rozvoj i kapacitu ČOV.
8)

ÚP navrhne možnosti a podmínky využití alternativních, ekologicky šetrných zdrojů energie.
V ÚP nebudou vyhrazeny plochy solární elektrárny ani pro větrné elektrárny z důvodu
nevhodného zásahu do krajinného rázu.

ÚP nevymezuje žádné zastavitelné plochy areálového monofunkčního typu pro fotovoltaické
elektrárny či pro areály větrných elektráren a navrhuje realizaci zařízení pro výrobu a získávání
energie z obnovitelných zdrojů pouze v doplňkových formách na pozemcích pro bydlení, rekreaci,
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občanskou vybavenost, dopravní či technické infrastruktury a výroby. Nepřípustné jsou takové formy
výstavby areálů výroby energie z obnovitelných zdrojů, které jsou realizovány na dosud
nezastavěných pozemcích a v jednoúčelové formě, a to z důvodů eliminace rizika ohrožení krajinného
rázu a ekologických poměrů.
9)
Všechny nové rozvody budou navrženy jako podzemní s výjimkou zásobovací sítě el. energie
VN 22 kV mimo zastavěné a zastavitelné území.
Zásobování elektrickou energií bude nadále zajištěno prostřednictvím stávajících stabilizovaných
nadzemních a kabelových rozvodů VN 22 kV. Nevymezuje přeložky a nové trasy nadzemního a
kabelového vedení VN, které budou vyvolány novými potřebami při výstavbě distribučních trafostanic
a modifikací tras v navrhovaných plochách změn v území, a to především v zastavitelných plochách.
Nové trasy a přeložky VN budou navrženy a umístěny v rámci navazujících správních řízení, a to
přednostně ve veřejných prostranstvích.
10)

Bude prověřena možnost stanovit plochu pro umístění sběrného dvora. Všechny případné
stávající černé skládky musí být zlikvidovány.

Plocha je navržena na pozemcích obce v plochách Z1a.
11)

Pro nové zastavitelné plochy, které nebudou navrženy v návaznosti na stávající dopravní a
technickou infrastrukturu a budou pro zajištění své funkčnosti vyžadovat vybudování
dopravního přístupu nebo přivedení technické infrastruktury, budou vyznačeny koridory
dopravní a technické infrastruktury od míst napojení na stávající infrastrukturu.

Podmínka je splněna a u části rozvojových ploch jsou potřebné plochy vyčleněny do samostatné
plochy, obvykle zařazené jako veřejné prostranství (určené pro vedení dopravní či technické
infrastruktury). ÚP dále obsahuje samostatně vymezené trasy pro dopravní a technickou infrastruktury
zařazenou do VPS.
12)

Zastavitelné plochy nebudou podrobněji řešeny a členěny, pokud nebude tímto řešením potřeba
vyjádřit určitý urbanistický záměr nebo vymezit veřejně prospěšnou stavbu. Sítě dopravní a
technické infrastruktury v těchto případech budou vymezeny jako koridory dopravní či technické
infrastruktury.

Podmínka je splněna a u části rozvojových ploch jsou potřebné plochy vyčleněny do samostatné
plochy, obvykle zařazené jako veřejné prostranství (určené pro vedení dopravní či technické
infrastruktury)

A.5.3. Občanská vybavenost
Bude prověřena potřeba nových ploch pro občanské vybavení.
ÚP stabilizuje plochy stávající občanské vybavenosti a v prostoru industriálně komerční zástavby
podél silnice I/2 územní plán navrhuje, pro zajištění komplexního rozvoje území obce, plochy
komerční občanské vybavenosti. Další plochy pro OV nebyly požadovány.
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5.6 AD ZADÁNÍ ČÁST A.6. POŽADAVKY NA KONCEPCI USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY
Návrh ÚP musí plně respektovat všechny stávající přírodní hodnoty bez narušení, hlavním
cílem nového ÚP je zvýšení ekologické stability území a celkové zlepšení krajinného rázu. Požadavky
pro nový ÚP:
1)
Volná krajina bude zachována, nebudou zde vytvářena nová sídla, sídelní lokality a samoty ani
lokality rekreační zástavby.
Celková koncepce územního plánu navazuje na koncepci rozvoje území založenou územním plánem
obce (schválený 22. 12. 2006) a jeho následujícími změnami č. 1. Rozsah rozvojových ploch odpovídá
platnému územnímu plánu a jeho změně č.1 a vydaným územním rozhodnutím. Nové zastavitelné
plochy jsou navrženy v malém rozsahu jen pro účely veřejné technické a dopravní infrastruktury. ÚP
nezakládá nová sídla, sídelní lokality a samoty ani lokality rekreační zástavby.

2)

Bude upřesněno ochranné pásmo nadregionální biokoridoru K 66, všechny stávající prvky
ÚSES a VKP v návaznosti na sousední obce a při dodržení metodiky stanovených prostorových
parametrů. V krajině budou dle potřeby doplněny další plochy pro lokální ÚSES. V každém
prvku ÚSES bude rozlišen stav a návrh a bude stanoveno cílové společenstvo, návrh opatření
(včetně příp. změn druhu pozemku). Nově navržené plochy pro zástavbu, případně k jinému
funkčnímu využití, nebudou v kolizi s ÚSES.

Územní plán neobsahuje vymezení skladebných prvků územního systému ekologické stability (ÚSES)
nadregionálního významu. Územní plán zpřesnil vymezení ochranného pásma (zóny) nadregionálního
biokoridoru K66 - Voděradské bučiny – Vidrholec (zobrazeno v koordinačním výkresu). Územní plán
zpřesnil vymezení či vymezil skladebné prvky územního systému ekologické stability (ÚSES)
lokálního významu v souladu s požadavky zadání.
3)

Budou prověřeny možnosti pro zvýšení ekologické stability území
- rozšíření nebo návrh prvků VKP
- budou stanoveny podmínky pro zajištění funkčnosti ÚSES
- vymezení prvků ÚSES nebude v místech, kde je to možné, provedeno pouze v minimálních
parametrech
- plochy určené k zástavbě nebudou v kolizi s prvky ÚSES a VKP

Územní plán zpřesnil vymezení či vymezil skladebné prvky územního systému ekologické stability
(ÚSES) lokálního významu v souladu s požadavky zadání. S ohledem na koncepci rozvoje
v komerčně industriální zóně podél silnice I/II doporučuje ÚP revizi vymezení VKP VKP 37 „U
Černokostelecké“.

4)

Bude posouzena možnost doplnění doprovodné zeleně cest a případná obnova cest
s navržením doprovodné zeleně.

Uvedený požadavek je zakotven do podmínek využití ploch v kapitole F výrokové části ÚP.
5)

V koordinaci s urbanistickým řešením a návrhem zastavitelných ploch bude v potřebných
plochách řešen způsob přechodu sídla do krajiny, a to zejména návrhem vysoké a střední
zeleně.
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Pro tento účel ÚP vymezuje plochy zemědělské s navrženou změnou kultury na TTP v plochách
zemědělských a plochy smíšené nezastavěného území v ostatních plochách. ÚP dále vymezuje
plochy zeleně soukromé a vyhrazené jako přechodovou plochu sídla do krajiny. Pozemky přirozených
a přírodě blízkých ekosystémů (zeleň) jsou přípustnou součástí většiny druhů ploch nezastavěného
území. Do podmínek využití zastavitelných ploch je zakotvena povinnost výsadby zeleně střední a
vysoké na vlastním pozemku pro zajištění přechodu sídla do krajiny
6)

Bude řešena potřeba nových ploch a liniových prvků zeleně (doprovodná zeleň, izolační zeleň u
zemědělských a průmyslových areálů, břehové porosty, zelené pásy, větrolamy apod., popř.
budou vytipovány plochy pro zalesnění). Budou zachovány stávající plochy zeleně.

Řešení ÚP za tímto účelem vymezuje tři druhy zeleně. Kromě toho připouští pozemky přirozených a
přírodě blízkých ekosystémů (zeleň) jako součást většiny druhů ploch nezastavěného území.
V několika případech ÚP plochy zeleně soukromé a vyhrazené vymezuje jako přechodovou plochu
sídla do krajiny a plochy ochranné a izolační vymezuje na ochranu obytného území
7)

ÚP prověří zvýšení průchodnosti území návrhem pěších a turistických cest včetně možné
návaznosti na okolní obce.

Systém prostupnosti krajiny se uplatňuje v koncepci územního plánu vymezením veřejných
prostranství a dopravní infrastruktury. Přípustná související funkce dle podmínek využití většiny druhů
ploch s rozdílným způsobem využití je související dopravní infrastruktura, čímž je zajištěn základní
předpoklad prostupnosti krajiny – možnost vybudování pozemních komunikací včetně běžeckých,
cyklistických, in-linových, hipoturistických a turistických tras, naučných stezek a lyžařských cest.
Územní plán pro zajištění dopravní prostupnosti vymezuje rozvojové plochy uvedené v kapitole D.c
výrokové části, konkrétně zejména plochu Z21.
8)

Budou respektovány stávající cyklotrasy. Bude prověřena možnost návrhu nových cyklotras
s případným napojením na sousední obce.

Pro tento účel ÚP vymezuje zastavitelnou plochu Z-21.
9)

V území budou po prověření podmínek a potřebnosti navržena opatření k omezení vodní eroze
(zatravnění ploch, remízky atp.).

Pro tento účel ÚP vymezuje plochy zemědělské s navrženou změnou kultury na TTP.
10)

Stávající vodní toky a nádrže i v zastavěném území budou plně zachovány bez zásahu do
přilehlých nivních ploch.

ÚP vymezuje vodní toky jako jeden z druhů ploch s rozdílným způsobem využití dle právního stavu
mapy KN.
11)

V řešeném území nebude povoleno oplocování pozemků mimo zastavěného a zastavitelného
území, kromě ploch s chovem zvířectva, kde bude oplocení umožněno ve formě ohradníků nebo
dřevěných bradel.

Uvedený požadavek je zohledněn v kapitole F výrokové části ÚP.
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12)

Podél vodních toků bude zohledněno pásmo sloužící k zajištění údržby vodního toku (šíře 6 m)
s režimem prvku lokálního ÚSES. Vodní toky včetně jejich břehových porostů budou plně
respektovány a vyloučeny ze zástavby (u rozvojových ploch), případně bude zajištěna jejich
maximální ochrana (u současně zastavěných ploch).

Uvedený požadavek je zohledněn v kapitole F výrokové části ÚP.
13)

ÚP zohlední v návrhu území ve vzdálenosti 50 m od okraje lesních pozemků.

Režim umísťování staveb ve vzdálenosti 50 m od okraje lesních pozemků je zohledněn v kapitole F
výrokové části ÚP. Uvedené pásmo je zobrazeno v koordinačním výkresu.
14)

V případě záboru PUPFL budou údaje o lesích zpracovány v souladu s požadavky zákona č.
289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění
pozdějších předpisů. Zábor PUPFL bude zdůvodněn.

Řešení územního plánu nepředpokládá zábory PUPFL.
15)

Při zpracování ÚP nutno dbát zásad ochrany zemědělského půdního fondu, zejména
minimalizovat zábory zemědělské půdy I. a II. třídy ochrany.

Zábory v I. třídě ochrany se na území obce nevyskytují. Plochy II. třídy ochrany jsou dotčeny pouze
plochami, jejichž vymezení je součástí koncepce rozvoje území založené územním plánem obce
(schválený 22. 12. 2006) a jeho následujícími změnami č. 1.
16)

Do návrhu územního plánu budou promítnuty požadavky obecné ochrany přírody a krajiny,
zejména formou podmínek pro plochy s rozdílným způsobem využití, vztažených k plochám
s rozdílným funkčním využitím.

Požadavek byl zohledněn vymezením plochy s rozdílným způsobem využití a stanovením jejich
podmínek v kapitole F výrokové části textu ÚP.
17)

Součástí územního plánu bude vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení
na ZPF, zpracované v souladu s právními předpisy. Dále vyhodnocení záboru ZPF dle tříd
ochrany půdy (BPEJ) a dle druhů pozemků. Vyhodnocení bude zahrnovat textovou část včetně
tabulek a dále samostatný výkres, ve kterém budou vyznačeny navrhované zábory ZPF a
hranice jednotlivých BPEJ.

Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na ZPF, zpracované v souladu
s právními předpisy, a dále samostatný výkres, ve kterém budou vyznačeny navrhované zábory ZPF a
hranice jednotlivých BPEJ, jsou součástí textové a výkresové dokumentace odůvodnění územního
plánu.

5.7 AD ZADÁNÍ ČÁST B.
ÚZEMNÍCH REZERV

POŽADAVKY

NA

VYMEZENÍ

PLOCH

A

KORIDORŮ

Nejsou známy žádné požadavky na vymezení ploch a koridorů územních rezerv ani ze ZÚR
SK, ani z ÚAP ORP Říčany. Obec nepředpokládá stanovení ploch pro tyto účely.
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Plocha, ve kterých je vymezena podmínka pořízení územní studie, byla vymezena v jednom
případě, a to pro zajištění zlepšení dopravních poměrů v řešeném území studie s důrazem na řešení
koncepce dopravní infrastruktury vč. řešení malé okružní křižovatky na silnici I/2 na rozhraní obcí
Babice, Mukařov a Tehovec a vedení trasy nové komunikace směrem na jih, jejímž smyslem je
náhrada stávajícího hlavního směru pro vjezd do obce po silnici III/11314 z Mukařova.

5.8 AD ZADÁNÍ ČÁST C. POŽADAVKY NA PROVĚŘENÍ VYMEZENÍ VEŘEJNĚ
PROSPĚŠNÝCH STAVEB, VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ A ASANACÍ
Návrh ÚP prověří a vymezí plochy pro veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření
a asanace v členění:
-

pozemky, pro které lze práva k pozemkům a stavbám odejmout nebo omezit podle § 170 zákona
č. 183/2006 Sb. (veřejně prospěšné stavby dopravní a technické infrastruktury, veřejně prospěšná
opatření, stavby a opatření k zajištění obrany a bezpečnosti státu, asanace území)

-

pozemky, pro které lze uplatnit možnost předkupního práva podle § 101 zákona č. 183/2006 Sb.

-

pozemky, pro které lze uplatnit možnost předkupního práva podle § 101 zákona č. 183/2006 Sb.
v platném znění a zároveň pro které lze práva k pozemkům a stavbám omezit dle § 170 zákona č.
183/2006 Sb. v platném znění

V návrhu ÚP budou prověřeny a případně vymezeny plochy pro veřejně prospěšné stavby a
veřejně prospěšná opatření zejména v těchto oblastech:
-

dopravní infrastruktura

-

technická infrastruktura

-

požadavky na založení ÚSES a VKP

-

opatření ke zvýšení retenčních schopností území

-

opatření ploch pro občanskou vybavenost veřejné infrastruktury včetně veřejných prostranství a
veřejnou zeleň

-

opatření na ochranu archeologického dědictví

-

opatření pro zajištění obrany a bezpečnosti státu a civilní ochrany. V souladu s platnými právními
předpisy (uvedených v jednotlivých bodech § 20 vyhlášky č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění
úkolů ochrany obyvatelstva) bude do textové a grafické části územního plánu zapracován návrh
ploch (i víceúčelových) odpovídajících potřebám obce pro potřeby z hlediska civilní ochrany.

-

žádné požadavky na asanace v úrovni kraje, ORP Říčany a obce nejsou známy

V rámci územního plánu byly vymezeny veřejně prospěšné stavby (VPS), pro které lze práva
k pozemkům a stavbám vyvlastnit (dle § 170 z.č.183/2006 Sb.), a to pro:
a) pro dopravní infrastrukturu:
b) pro technickou infrastrukturu:
V rámci územního plánu byla veřejně prospěšná opatření, pro které lze práva k pozemkům a
stavbám vyvlastnit (dle § 170 z. č. 183/2006 Sb.):
a) založení prvků územního systému ekologické stability:
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V rámci územního plánu nebyly vymezeny žádné plochy pro asanace, pro které lze práva
k pozemkům a stavbám vyvlastnit
V rámci územního plánu nebyly vymezeny veřejně prospěšné stavby ani veřejná prostranství,
pro které lze uplatnit předkupní právo.

5.9 AD ZADÁNÍ ČÁST 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
Návrh ÚP prověří vymezení ploch, pro které bude v rozhodování o změnách území
podmíněno regulačním plánem, územní studií či dohodou o parcelaci. Vymezení těchto ploch se
předpokládá zejména u souvislých ploch s rozlohou větší než 5 ha zastavitelného a případně
zastavěného území.
Požadavky na vymezení ploch, pro které bude v rozhodování o změnách území podmíněno
regulačním plánem, územní studií či dohodou o parcelaci, mohou být zařazeny do požadavků na
zpracování této dokumentace při úpravě zadání v rámci jeho úpravy po projednání na základě došlých
požadavků, stanovisek a vyjádření.
Řešení územního plánu obsahuje 5 dílčích ploch, ve kterých je rozhodování o změnách
v území podmíněno dohodou o parcelaci, a jednu plochu podmíněnou zpracováním územní studie.

5.10 AD ZADÁNÍ ČÁST E. POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ
S ohledem na rozsah území se nestanovuje požadavek na řešení variant.
Řešení územního plánu je invariantní.

5.11 AD ZADÁNÍ ČÁST
ÚZEMNÍHO PLÁNU

F. POŽADAVKY NA USPOŘÁDÁNÍ OBSAHU NÁVRHU

Návrh ÚP bude zpracován podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon) a v souladu s prováděcími předpisy, zejména s vyhláškou č. 500/2006 Sb., o
územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně
plánovací činnosti. Návrh ÚP bude zpracován pro celé správní území tj. katastrální území Tehovec.
ÚP bude obsahovat:
Návrh:
Textová část v rozsahu části I. přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb. v platném znění
Grafická část:
Výkres základního členění

1 : 5 000

Hlavní výkres

1 : 5 000

Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací

1 : 5 000

dle potřeby Výkres koncepce uspořádání krajiny

1 : 5 000
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dle potřeby Koncepce veřejné infrastruktury (event. v samostatných výkresech) 1 : 5 000
dle potřeby výkres pořadí změn v území (etapizace)

1 : 5 000

Odůvodnění:
Textová část v rozsahu přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb. v platném znění
Grafická část:
Koordinační výkres

1 : 5 000

Výkres širších vztahů

v měřítku ZÚR nebo podrobnějším

Výkres předpokládaných záborů půdního fondu

1 : 5 000

Návrh bude vypracován a předán:
a) ve 2 vyhotoveních tištěných a 2 x digitálně na nosiči CD pro společné jednání
b) v 1 vyhotovení tištěném pro Krajský úřad Středočeského kraje opraveném případně po společném
jednání
c) ve 2 vyhotoveních tištěných po veřejném projednání a 2 x digitálně na CD pro veřejné projednání
(s případnými úpravami dle vyjádření KUSK SK a dalšími vyvolanými úpravami)
d) ve 4 vyhotoveních tištěných a 4 x digitálně pro vydání (upravené po všech projednáních)
-

Konečné zpracování dokumentace bude uloženo:
1 x Obecní úřad Tehovec
1 x Městský úřad v Říčanech, stavební úřad
1 x Městský úřad v Říčanech, odbor územního plánování a regionálního rozvoje
1 x Krajský úřad Středočeského kraje, odbor regionálního rozvoje

Dokumentace byla provedena v souladu s požadavky zadání, výkresy nad rámec povinných
výkresových příloh nebylo třeba vyhotovit.

5.12 AD ZADÁNÍ ČÁST G. POŽADAVKY NA VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH
VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ
Krajský úřad Středočeského kraje (orgán ochrany přírody) na základě ustanovení § 45i
zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, ve svém
stanovisku ze dne 25. 10. 2016 pod č.j. 157009/2016/KUSK/OŽP/Sed k návrhu zadání územního
plánu Tehovec vyloučil významný vliv územního plánu Tehovec na příznivý stav předmětu ochrany
nebo celistvosti evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí.
Krajský úřad Středočeského kraje (orgán posuzování vlivů na životní prostředí) na základě
ustanovení § 10i odst. 2 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění
pozdějších předpisů, dle stanoviska ze dne 8. 11. 2016 pod č. j. 157011/2016/KUSK/OŽP/Tuč k
návrhu zadání územního plánu Tehovec nepožaduje zpracovat vyhodnocení vlivů územního plánu
Tehovec na životní prostředí (tzv. SEA).
Vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu Tehovec na udržitelný rozvoj území nebylo na
základě těchto stanovisek zpracováno.
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6

6.1

KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ VČ. ŘEŠENÍ VYBRANÉ
VARIANTY
Odůvodnění vymezení zastavěného území

(Odůvodnění kapitoly A. územního plánu):
Vymezení zastavěného území bylo v rámci zpracování územního plánu aktualizováno v souladu s aktuálním
stavem zastavění území dle příslušných ustanovení § 2 a § 58 stavebního zákona. Při vymezení byly použity
aktuální mapy katastru nemovitostí poskytnuté obcí.

6.2

Odůvodnění základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho
hodnot

(Odůvodnění kapitoly B.a. a B.b. územního plánu):
Koncepce rozvoje území obce respektuje Politiku územního rozvoje České republiky1 a Zásady územního
rozvoje Středočeského kraje2, tato povinnost přímo vyplývá ze zákona 183/2006 Sb.

(Odůvodnění kapitoly B.c. územního plánu):
Hlavním důvodem pro pořízení územního plánu je naplnit úkoly a cíle územního plánování dle požadavků §18 a
§19 zákona č.183/2006 Sb.
Sekundárním důvodem pro pořízení nového územního plánu je potřeba nahradit původní územní plán obce
Tehovec, schválený 18. 12. 2006, a jeho následnou 1. změnu potřebou územně plánovací dokumentací. V této
souvislosti je cílem nového územního plánu:
- zabezpečit zpřehlednění dokumentace a její obsahový soulad s požadavky aktuální legislativy
- nahradit původní ÚPD zpracovanou před 1.1.2007 a její změny dokumentací zpracovanou dle zákona
183/2006 Sb. do 31.12.2020. kdy by měla pozbýt platnosti

Základem pro koncepci územního plánu, jak vyplývá i z předchozích odstavců, tedy není nutnost změny
koncepce rozvoje území či navýšení počtu zastavitelných ploch. S ohledem na rozvojový potenciál obce, limity
využití území a dosud nezastavěné plochy určené k rozvoji dle původního územního plánu nový územní plán

1

Politika územního rozvoje České republiky ve znění aktualizace 2015

2

Zásady územního rozvoje Středočeského kraje aktualizované 1. aktualizací v roce 2015
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navazuje na koncepci rozvoje území založenou schváleným územním plánem obce a jeho následnou změnou č.
1 a zásadně nenavyšuje rozsah rozvojových (zastavitelných či přestavbových) ploch. Rozsah rozvojových ploch
odpovídá platnému územnímu plánu a jeho změně č.1 a vydaným územním rozhodnutím. Nové zastavitelné
plochy jsou navrženy v malém rozsahu jen pro účely veřejné technické a dopravní infrastruktury.
ÚP na původní koncepci navazuje ve dvou směrech:
- v řešení respektuje ty prvky, které vyplývají z aktuální nadřazené ÚPD, z ÚAP a z původního ÚPO
- zpřesňuje uspořádání a vymezení rozvojových ploch a koncepci jednotlivých územních subsystémů dle
aktuálního stavu území a doplňuje plochy změn v souladu s požadavky zadání

Koncepce rozvoje území obce se významně uplatňuje zejména v těch částech území obce, kde je jeho využití
navrženo ke změně, kde tedy není jeho funkční využití stabilizováno v souladu se současným stavem jeho využití
a navrhuje se jeho změna. Tyto plochy změn v území se projevují návrhem zastavitelných ploch, ploch
přestaveb, či ploch změn v krajině (tento typ plochy změn územní plán ale neobsahuje. Zjednodušeně a
přehledně je systematika členění území demonstrována v následující tabulce:

administrativní území obce Tehovec
(katastrální území Tehovec)
zastavěné území (sídla)

zastavitelné
plochy

nezastavěné území (krajina)

nestabilizované území – rozvojové plochy - plochy změn
stabilizované
území sídel

přestavbové
plochy resp.
plochy přestaveb

zastavitelné
plochy

plochy změn
v krajině

stabilizované
území krajiny

V následující tabulce je pro každou rozvojovou plochu uvedeno, z jakého zdroje ÚPD je zapracována do
územního plánu, tento údaj je v položce zdroj (tabulka tak prokazuje skutečnost, že územní plán navazuje na
koncepci rozvoje území založenou schváleným územním plánem obce a jeho následnou změnou č. 1 a zásadně
nenavyšuje rozsah rozvojových (zastavitelných či přestavbových) ploch.
Vysvětlivky k položce zdroj:
UPO = plocha byla vymezena v rámci původního ÚPO Tehovec
UPO-ZM1 = plocha byla vymezena v rámci Změny č.1 původního ÚPO Tehovec
ÚP/ÚR = plocha byla nově vymezena v rámci návrhu ÚP Tehovec s ohledem na vydané územní
rozhodnutí
ÚP = plocha byla nově vymezena v rámci návrhu ÚP Tehovec s ohledem na požadavky zadání
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přestavbové
plochy

zastavitelné
plochy

výměra (ha)

kód PRZV

zdroj

Z1a

0,43 TO

UP

Z1b

0,23 ZO

UP

Z2a

0,11 PV

UPO

Z2b

0,14 BI

UPO

Z2c

0,48 BI

UPO

Z3a

0,21 BI

UPO

Z3b

0,01 PV

UPO

Z4a

0,27 BI

UPO

Z4b

0,02 PV

UPO

P5a

1,28 BI

UPO

P5b

0,30 BI

UPO

P5c

0,25 BI

UPO

Z6a

0,22 BI

UPO

Z6b

0,90 BI

UPO

0,74 BI

UPO

Z8

0,66 BI

UPO

Z9

1,00 BI

UPO

0,03 BI

UPO-ZM1

Z11a

0,26 OM

UPO

Z11b

0,01 PV

UPO

Z12a

0,47 SK

UPO

Z12b

0,10 PV

UPO

Z13

1,05 OM

UPO

Z14

0,17 OS

UPO-ZM1

Z15

0,66 VL

UPO

Z16

0,13 OM

UPO

P17a

0,79 SK

UP

P17b

0,38 SK

UP

Z18a

0,14 W

UP

Z18b

0,06 W

UP

Z18c

0,04 W

UP

0,84 VL

UPO

Z20a

0,42 BI

UP/ÚR

Z20b

0,11 PV

UP/ÚR

Z21

0,26 PV

UP

P7

P10

P19
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přestavbové
plochy

zastavitelné
plochy
Z22

výměra (ha)

kód PRZV
0,34 PV

zdroj
UP

(Odůvodnění kapitol B.d. až B.f. územního plánu):
Ochrana hodnot a z ní vyplývající omezení a podmínky stanovené územním plánem jsou odůvodněny potřebou
zachovat (chránit) a rozvíjet kulturní, přírodní a civilizační hodnoty v řešeném území a tento úkol je povinností
stanovenou v úkolech a cílech územního plánování.

Koncepce ochrany a rozvoje historických, kulturních, architektonických a urbanistických hodnot – do
územního plánu je zohledněna existence nemovitých kulturních památek a archeologických lokalit a
architektonicky významných objektů (ty jsou znázorněny v koordinačním výkresu) a povinnost respektovat
nemovité kulturní památky a archeologické hodnoty.
Na území obce se nemovitá kulturní památka nenachází. V koordinačním výkresu jsou významné stavby a
urbanistické hodnoty dle ÚAP.
Povinnost chránit a rozvíjet urbanistické a architektonické hodnoty a stavební objekty architektonicky přizpůsobit
prostředí a nepřesahovat místní měřítko staveb je odůvodněna nutností zabránit poškození kulturních hodnot .

Poznámka ke kategorii UAN:
Jev ÚAP území s archeologickými nálezy (dále jen UAN) se člení území do 4 kategorií, dle pravděpodobnosti výskytu archeologických
nálezů. Jejich prostorové vymezení vede Státní archeologický seznam ČR (SAS ČR). UAN jsou rozdělena do těchto kategorií :
UAN I – území s pozitivně prokázaným a dále bezpečně předpokládaným výskytem archeologických nálezů;
UAN II – území, na němž nebyl doposud pozitivně prokázán výskyt archeologických nálezů, ale určité indicie mu nasvědčují:
pravděpodobnost výskytu archeologických nálezů 51-100%;
UAN III – území, na kterém ještě nebyl rozpoznán a pozitivně doložen výskyt arch. nálezů a prozatím tomu nenasvědčují žádné indicie,
ale předmětné území mohlo být osídleno nebo jinak využito člověkem a proto existuje 50% pravděpodobnost výskytu archeologických
nálezů ;
UAN IV – území, kde je nereálná pravděpodobnost výskytu arch. nálezů – veškerá vytěžená území - lomy, cihelny, pískovny apod.

Koncepce ochrany a rozvoje přírodních a krajinných hodnot respektuje limity na úseku ochrany přírody a
krajiny, a současně koncepci původního ÚPO a jeho změn a chrání další exploataci krajiny tím, že do návrhu
nebyly zapracovány další požadavky na vymezení nových zastavitelných ploch s výjimkou ploch pro technickou
infrastrukturu a veřejná prostranství.
Pro zajištění přirozeného přechodu sídla do krajiny byly plochy ZPF navazující na zastavěné a zastavitelné území
zařazeny do podtypu „plochy zemědělské s navrženou změnou kultury na TTP“ na základě požadavků zadání a
na základě nalezení takového řešení, které nevyvolá nároky na zábory ZPF a redukci výměr ploch pro
ekonomickou aktivitu v primárním sektoru.
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Ochrana přírody je podpořena vytvořením předpokladů pro zvýšení ekologické stability zpřesněním vymezení
systému ÚSES. Vymezení zastavitelných a přestavbových ploch, které vychází z původního ÚPO, je
v částečném překryvu s vymezením VKP 37 „U Černokostelecké“. Projektant s ohledem na rekognoskaci záměru
v území (ze které vyplývá, že některé plochy svým charakterem VKP jsou urbanizované a nemají potenciál pro
zvýšenou ochranu) a potřebu zabezpečit pravidlo neumísťovat zastavitelné plochy konfliktně s požadavky
ochrany přírody doporučuje v této souvislosti revizi vymezení VKP 37 „U Černokostelecké“ .

Koncepce ochrany a rozvoje civilizačních hodnot – respektuje a nemění stávající koncepci uspořádání
veřejné infrastruktury. Dlouhodobě sleduje a promítá do vymezení územních rezerv zásady řešení dopravy, které
směřují k ochraně obytného území a eliminaci dopravních závad.
Řešení požadavků civilní ochrany je zpracováno na základě informací poskytnutých obecním úřadem Tehovec.
Celé správní území obce je situováno ve vymezeném území leteckých zabezpečovacích zařízení Ministerstva
obrany, které je nutno respektovat podle ust. § 175 odst. 1 stavebního zákona. V tomto území lze umístit jen 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, výškových staveb
nad 30 m nad terénem a staveb tvořících dominanty v terénu výškově omezena nebo zakázána.

6.3

Odůvodnění urbanistické koncepce včetně urbanistické kompozice, vymezení
zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně

(Odůvodnění kapitoly C. územního plánu):
Zásady urbanistické koncepce, kompozice a rozvoje sídel Tehovec a vymezení zastavitelných ploch, ploch
přestavby a systému sídelní zeleně vycházejí ze současného funkčního využití území a právního stavu katastru
nemovitostí a zohledňují potenciál a potřeby obce a současně jsou navrženy tak, aby byly vytvořeny předpoklady
k eliminaci problémů a závad.
Vymezení rozvojových ploch vychází z dosud vymezených zastavitelných ploch v rámci platného územního plánu
obce a jeho dosud provedených změn a navržená koncepce nenavyšuje počet zastavitelných ploch (s výjimkou
plošně nepodstatných ploch pro technckou infrastrukturu a veřejná prostranství a jednu plochy bydlení
vymezenou dle vydaného územního rozhodnutí).
Z důvodů zbytečných duplicit v textu tohoto odůvodnění, které by vedly ke zbytečné nepřehlednosti a navyšování
objemu textu je odůvodnění vymezení rozvojových ploch pro jednotlivé zastavitelné plochy a plochy přestavby
uvedeno v kapitole 9.2.4 tohoto svazku. V této kapitole je uvedeno odůvodnění pro jednotlivé zastavitelné plochy,
plochy přestavby a plochy sídelní zeleně které je platné i pro tuto kapitolu.
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6.4

6.4.1

Odůvodnění koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její
umísťování, vymezení ploch a koridorů pro veřejnou infrastrukturu, včetně
stanovení podmínek pro jejich využití
Odůvodnění koncepce dopravní infrastruktury

(Odůvodnění kapitoly D.a. územního plánu):
Koncepce dopravní infrastruktury vychází z následujících podmínek:

Doprava v širších souvislostech
Obec Tehovec leží východně od Prahy a Říčan. Nejvýznamnější je pro obec dopravní spojení po silnici první třídy
I/2, která vede ve směru od Říčan a Prahy celým území obce Tehovec a dále pokračuje směrem na Kutnou Horu.
Ostatní druhy dopravy (s výjimkou pěší a turistické) se v širších souvislostech neuplatňují.

Silniční doprava
Nosnou komunikační strukturou pro dopravní obsluhu řešeného území je silnice I/2 a silnice II/113. V lokální
úrovni výše uvedené silnice doplňuje silnice III/11314 a sítě místních a účelových komunikací. Hlavní přístup do
obce z křižovatky silnic I/2 a III/11314 je nevyhovující z hlediska nedostatečných parametrů křižovatky a
převažující dopravní zátěži na silnici I. třídy, která komplikuje vjezd do křižovatky z obce .
Také stávající dispoziční parametry místních komunikací lze charakterizovat jako převážně nevyhovující,
zejména z důvodů nedostatečných šířkových parametrů. rozšíření uličního prostoru je s ohledem na majetkové
poměry nereálné. Proto návrh ÚP stabilizuje rozvoj v rozsahu platné ÚPD aby nedošlo k dalšímu navyšování
dopravní zátěže místních komunikaci.
Hlavní cíle koncepce řešení dopravní infrastruktury a celkové koncepce rozvoje jsou, vedle zajištění dopravní
přístupnosti rozvojových ploch, zlepšení dopravních poměrů a vytvoření předpokladů pro eliminaci uvedených
dopravních závad.

Železniční doprava
Katastrálním územím obce Tehovec neprochází železniční Praha. Nejbližší stanice dráhy je v Říčanech.

Letecká doprava
Na území obce Tehovec se v průmyslovém areálu u silnice I/2 nachází heliport. Heliport je ale určen pro vlastní
potřebu komerčních subjektů.

Ing. arch. František Pospíšil a kol.

Dokumentace pro vydání územního plánu

leden 2020

ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU TEHOVEC

76

Doprava v klidu
V obci Tehovec se vyskytují plochy parkovacích stání zejména na pozemcích občanské vybavenosti a nerušící
výroby či v plochách s nimi bezprostředně souvisejícími. Nejvýznamnější veřejné parkovací plochy jsou
v prostoru návsi a u obecního úřadu . Zejména z důvodů nedostatku ploch na veřejných prostranstvích uličního
charakteru je nutné, aby zejména v rozvojových plochách bylo garážování a parkování vozidel trvale žijících
obyvatel a uživatelů objektů rodinné rekreace zajišťováno na vlastních pozemcích, doplňkově na vymezených
stáních a veřejných dopravních plochách a nároky na parkování a garážování u nových objektů, zařízení a u
areálů občanské vybavenost a nerušící výroby bude zajišťováno jako součást stavby přednostně na vlastních
pozemcích. Umístění a počet odstavných a parkovacích stání musí být v souladu s vyhláškou 501/2006 sb. a
příslušnou českou technickou normou pro projektování místních komunikací.

Hromadná doprava
Obec je vybavena autobusovými zastávkami které jsou umístěny při silnici I/2 a na návsi. Stávající systém
veřejné dopravy je stabilizovaný a zůstane zachován. Hromadnou obsluhu řešeného území systémem veřejné
dopravy bude zajišťovat primárně doprava autobusová.

Pěší a cyklistická doprava
Území obce Tehovec prochází značená turistická stezka, naučná stezka a cyklotrasa. Pro posílení rozvoje pěší a
cyklistické turistiky a zvýšení bezpečnosti se v řešeném území počítá s rozvojem sítě turistických nemotorových
komunikací. Pro zajištění nemotorové (pěší a cyklistické) dopravy a zejména pro zvýšení bezpečnosti pěších a
cyklistů (oddělení motorové dopravy) je mezi Tehovcem a Mukařovem navržena plocha Z-21 a mezi Tehovcem a
komerčně industriálním zónou plocha Z-22.

Odůvodnění vymezení rozvojových ploch dopravní infrastruktury
Z důvodů zbytečných duplicit v textu tohoto odůvodnění, které by vedly ke zbytečné nepřehlednosti a navyšování
objemu textu je odůvodnění vymezení rozvojových ploch pro jednotlivé zastavitelné plochy a plochy přestavby
uvedeno v kapitole 9.2.4 tohoto svazku. V této kapitole je uvedeno odůvodnění vymezení jednotlivých
rozvojových ploch pro dopravu a veřejná prostranství plnící funkci dopravní infrastruktury, které je platné i pro tuto
kapitolu.

6.4.2

Odůvodnění koncepce technické infrastruktury

(Odůvodnění kapitoly D.b. územního plánu):
ad (1) Všeobecné zásady:
Na základě vyhodnocení ÚPP (ÚAP ORP Říčany) a doplňujících průzkumů a rozborů provedených c rámci
zpracování návrhu ÚP bylo zjištěnou, že s výjimkou absence plynofikace jsou veškeré systémy TI stabilizovány,
s dostatečnou rezervou pro navrhovaný rozvoj v rámci urbanistické koncepce.
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V rámci obecných zásad koordinace technického vybavení území a ČSN 73 6005 je nezbytné přednostně
umísťovat trasy inženýrských sítí do veřejných prostorů, půdorysně definovaných veřejným prostranství, nejlépe
koordinovaně v přidružených dopravních prostorech.
Na základě novely stavebního zákona nelze v územním plánu předem definovat polohu stavby nebo zařízení
technické infrastruktury, což je v pravomoci regulačních plánů a územních řízení. Z tohoto důvodu nejsou
v územním plánu definována veřejná prostranství (nebo pozemní komunikace) a tudíž nemohou být v územním
plánu definovány i trasy inženýrských sítí. Územní plán pouze v koncepční rovině vydává doporučení pro
umístění systémů technické infrastruktury s výjimkou staveb, pro které byly zpracovány projektové dokumentace
pro územní řízení a stavební povolení (trasy TI1, TI2 a protipovodňové příkopy).
Následně je v územní plánu deklarována zásada ochrany systémů TI prostřednictvím limitů využití území,
graficky znázorněných v Koordinačním výkrese. Konkrétní limity využití území jsou součástí kapitol odůvodnění
ÚP v rámci jednotlivých systémů TI.
Na základě schváleného zadání ÚP a vyhodnocení potřeby nebyl zpracován samostatný výkres koncepce
technické nebo veřejné infrastruktury. Návrhy na doplnění koncepce technické infrastruktury jsou graficky
zobrazeny v Hlavním výkrese prostřednictvím zastavitelné plochy Z1a a překryvných liniových prvků. Jednotlivé
detailní řešení umisťování staveb a zařízení TI, jak bylo deklarováno výše, je mimo kompetenci územního plánu.
ad (2) Vodní hospodářství - zásobování vodou:
Obec Tehovec je v současné době zásobena pitnou vodou z veřejného vodovodu Vodovod Region Jih, který
začíná napojením na štolový přivaděč z vodní nádrže Želivka pro Prahu v Brtnici a zásobuje území obce kvalitní
pitnou vodou. Kvalita vody vyhovuje vyhlášce č. 376 Sb. z roku 2000 o požadavcích na pitnou vodu.
V obci se nacházejí 4 vrty, využívané před napojením na současný vodovod. Pro tyto vodní zdroje jsou
vyhlášena ochranná pásma (I stupně, II.stupně vnitřní a vnější).
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně
15 l/den×obyvatele cisternami z vodních zdrojů v obci. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu, z obecních studní,
z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů
územně příslušného hygienika.
Vodovod ve všech místních částech nevykazuje závažné provozní problémy.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pro výpočet nárůstu potřeby vody byly použity hodnoty, vycházející z vývoje skutečné spotřeby v uplynulých
letech, která je v současnosti stabilizována:
Bilance spotřeby pitné vody v zastavitelných a přestavbových plochách je uvedena v následující tabulce. Výpočty
vycházejí z těchto údajů a předpokladů:
specifická potřeba pitné vody u bydlení:

120 l . os-1 . den-1

specifická potřeba pitné vody u výroby a komerce:

60 l . os-1 . den-1

koeficient denní nerovnoměrnosti kd:

1,35
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koeficient hodinové nerovnoměrnosti kh:

1,80

Bilance potřeb pitné vody v zastavitelných a přestavbových plochách
Počet
Číslo
plochy
Z1a
Z2b
Z2c
Z3a
Z4a
P5a
P5b
P5c
Z6a
Z6b
P7
Z8
Z9
P10
Z11a
Z12a
Z13
Z15
Z16
P17a
P17b
P19
Z20a
Celkem

Využití
plochy
TO
BI
BI
BI
BI
BI
BI
BI
BI
BI
BI
BI
BI
BI
OM
SK
OM
VL
OM
SK
SK
VL
BI

obyv. /
zaměst.
5
6
15
6
9
42
6
6
9
24
21
21
33
3
5
10
20
30
5
15
10
40
18

RD

smíš.

(chat)

obj.

359

Plocha
celkem

2
5
2
3
14
2
2
3
8
7
7
11
1
6

1
1
2
4
3
1
3
2
4
-

[m2]
4270
1425
4773
2078
2718
12766
2998
2500
2184
8959
7447
6603
10049
326
2556
4711
10515
6635
1260
7935
3765
8370
4211

73

21

117711

Průměrná
Max.
denní
denní
potřeba potřeba

Max.
hodinová
potřeba

[m3/d]
0,3
0,7
1,8
0,7
1,1
5,0
0,7
0,7
1,1
2,9
2,5
2,5
4,0
0,4
0,3
0,6
1,2
1,8
0,3
0,9
0,6
2,4
2,2

[m3/d]
0,4
1,0
2,4
1,0
1,5
6,8
1,0
1,0
1,5
3,9
3,4
3,4
5,3
0,5
0,4
0,8
1,6
2,4
0,4
1,2
0,8
3,2
2,9

[l/s]
0,01
0,02
0,05
0,02
0,03
0,14
0,02
0,02
0,03
0,08
0,07
0,07
0,11
0,01
0,01
0,02
0,03
0,05
0,01
0,03
0,02
0,07
0,06

34,68

46,818

0,98

Stávající vodovod tomuto nárůstu postačuje.
Navrhované zastavitelné plochy navazují na stávající zastavěné území, které je dostatečně pokryto vodovodní
sítí. Rozvod uvnitř rozvojových ploch bude upřesněn až v územním řízení, kdy budou vymezeny veřejné prostory
pro vedení vodovodů.
ÚP vymezuje, ve veřejném zájmu na základě požadavku obce, novou trasu vodovodního řadu TI1 (u Mototechny)
na základě projektové dokumentace (DÚR/DSP) spol. Pöyry Environment a.s., z dubna 2015 na akci
„TEHOVEC-VODOVOD A KANALIZACE-LOKALITA U MOTOTECHNY“.
Stávající systém zdrojů požární vody zůstane zachován. Zdroje požární vody jsou vymezeny v OZV č.3/2009 a
jsou jimi:
- požární nádrž v obci (čerpací stanoviště náves) s kapacitou odběru 1800 m3;
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- nádrž v LDN na Vojkově (čerpací stanoviště u č.p. 60) s kapacitou odběru 500 m3;
- hydrantová síť obce s omezenou kapacitou.

V dalších stupních projektové přípravy je třeba postupovat podle vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických
podmínkách požární ochrany staveb, a vyhlášky č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany
obyvatelstva.
Územní plán respektuje ochranná pásma vodovodů podle Zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích
pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších
předpisů:
Kapacita vodovodního řadu

Vzdálenost od vnějšího líce stěny potrubí

do DN 500 mm

1,5 m

nad DN 500 mm

2,5 m

nad DN 200 mm při uložení v hloubce od 2,5 m

+ 1 m ke stanovenému ochrannému pásmu

ad (3) Vodní hospodářství - odvádění a likvidace odpadních vod (kanalizace)
V obci Tehovec je vybudovaná oddílná splašková kanalizace v celkové délce cca 7,82 km včetně tří čerpacích
stanic a ČOV, která je umístěna na rozhraní k.ú. Tehovec a k.ú. Tehov v areálu bývalé Chirany. Léčebna
dlouhodobě nemocných má vlastní ČOV. V provozu je též dešťová kanalizace v délce cca 1800 m, odvádějící
dešťové vody do Jevanského potoka a do Rokytky.
Obytné území sídel Tehovec Vojkov je uvedeným systémem obsloužené a napojení rozvojových ploch v něm
bude provedeno na stávající kanalizační stoky. pro koncepční řešení odkanalizování komerčně výrobní zóny U
Mototechny podél silnice I/2 ÚP vymezuje veřejně prospěšnou stavbu TI1 - trasy kanalizačních stok (u
Mototechny). ÚP dále vymezuje veřejně prospěšnou stavbu TI2 (kanalizace Bulánka). Obě uvedené stavby jsou
vymezeny na základě projektové dokumentace (DÚR/DSP) spol. Pöyry Environment a.s., z dubna 2015 na akci
„TEHOVEC-VODOVOD A KANALIZACE-LOKALITA U MOTOTECHNY“.
Lze konstatovat, že řešení odkanalizování v obci je vyhovující, ČOV má výkonovou rezervu, v současnosti je
kapacita využita na cca 50% ekvivalentních obyvatel.

Bilance produkce odpadních vod v zastavitelných a přestavbových plochách je uvedena v následující tabulce.
Výpočty vycházejí z těchto údajů a předpokladů :
množství splaškových vod – viz výpočty potřeb pitné vody
součinitel hodinové nerovnoměrnosti odtoku splaškových vod:

2

vydatnost směrodatného deště:

130 l . s-1 . ha-1

součinitel odtoku Ψ - pro rodinné domy:

0,4

součinitel odtoku Ψ - pro plochy OV a smíšené a výrobní:

0,5 – 0,6
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součinitel odtoku Ψ - pro plochy zpevněných prostranství

0,7

Bilance produkce odpadních vod v zastavitelných a přestavbových plochách
Počet
Číslo
plochy
Z1a
Z2a
Z2b
Z2c
Z3a
Z3b
Z4a
Z4b
P5a
P5b
P5c
Z6a
Z6b
P7
Z8
Z9
P10
Z11a
Z11b
Z12a
Z12b
Z13
Z15
Z16
P17a
P17b
Z18a
Z18b
Z18c
P19
Z20a
Z20b
Z21
Celkem

Využití
plochy
TO
PV
BI
BI
BI
PV
BI
PV
BI
BI
BI
BI
BI
BI
BI
BI
BI
OM
PV
SK
PV
OM
VL
OM
SK
SK
PV
PV
PV
VL
BI
PV
PV

obyv.

RD

smíš.

(chat)

obj.

Plocha
celkem

5
6
15
6
9
42
6
6
9
24
21
21
33
3
5
10
20
30
5
15
10
40
18
-

2
5
2
3
14
2
2
3
8
7
7
11
1
6
-

1
1
2
4
3
1
3
2
4
-

[m2]
4270
1074
1425
4773
2078
141
2718
235
12766
2998
2500
2184
8959
7447
6603
10049
326
2556
118
4711
1023
10515
6635
1260
7935
3765
1441
623
411
8370
4211
1060
2595

359

73

21

122777
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Max.
produkce Přívalový
déšť
splašků
[l/s]
0,02
0,04
0,10
0,04
0,06
0,28
0,04
0,04
0,06
0,16
0,14
0,14
0,22
0,02
0,02
0,03
0,07
0,10
0,02
0,05
0,03
0,14
0,12
1,95
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10
7
25
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1
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2
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16
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2
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1
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29
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6
4
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22
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Územní plán respektuje ochranná pásma kanalizací podle Zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích
pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších
předpisů:
Kapacita kanalizační stoky

Vzdálenost od vnějšího líce stěny potrubí

do DN 500mm

1,5m

nad DN 200mm při uložení v hloubce od 2,5m

+ 1m ke stanovenému ochrannému pásmu

ad (4) Energetická koncepce
Koncepce zásobování obce energiemi se z důvodu zvýšení kvality životního prostředí stanovuje jako dvoucestné,
primárně založeno na dodávkách elektrické energie, doplněno na energii z energetických plynů (zejména zemní
plyn a propan butan) a obnovitelných zdrojů. Využití obnovitelných zdrojů je přípustné pouze lokálně pro
zásobování jednotlivých nemovitostí a provozů, aby nedošlo k výstavbě velkoplošných fotovoltaických elektráren
a větrných parků, napojených na distribuční soustavu.
ad (5) Energetika - zásobování elektrickou energií
Území je zásobeno hlavními linkami 22kV. Z těchto hlavních linek jsou vyvedeny vedlejší linky, ze kterých je
prostřednictvím distribučních trafostanic 22/0,4 kV elektrická energie rozvedena do sítě nízkého napětí.
Technický stav sítí a trafostanic je vyhovující.
Na území obce se nenachází vedení VVN ani ZVN.

Bilance potřeb elektrické energie v zastavitelných a přestavbových plochách
Výpočty vycházejí z těchto údajů a předpokladů :
specifický příkon RD:

17 kW

specifický příkon bytu:

6,8 kW

specifický příkon u smíšených objektů:

25 kW

specifický příkon u výrobních objektů:

30 kW

součinitel soudobosti:
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Číslo
plochy
Z1a
Z2b
Z2c
Z3a
Z4a
P5a
P5b
P5c
Z6a
Z6b
P7
Z8
Z9
P10
Z11a
Z12a
Z13
Z15
Z16
P17a
P17b
P19
Z20a
Celkem

Využití
plochy
TO
BI
BI
BI
BI
BI
BI
BI
BI
BI
BI
BI
BI
BI
OM
SK
OM
VL
OM
SK
SK
VL
BI

obyv.
5
6
15
6
9
42
6
6
9
24
21
21
33
3
5
10
20
30
5
15
10
40
18
359

Počet
RD
(chat)
2
5
2
3
14
2
2
3
8
7
7
11
1
6
73

smíš.
obj.
1
1
2
4
3
1
3
2
4
21

Plocha
celkem
[m2]
4270
1425
4773
2078
2718
12766
2998
2500
2184
7616
7447
6603
10049
326
2556
4711
10515
6635
1260
7935
3765
8370
4211
117711

Instalovaný Soudobý
výkon
výkon
[kW]
30
34
85
34
51
238
34
34
51
136
119
119
187
17
25
50
100
90
25
75
50
120
102
1806

[kW]
18
17
42,5
17
25,5
119
17
17
25,5
68
59,5
59,5
93,5
8,5
15
30
60
54
15
45
30
72
51
960

Pro připojení rozvojových ploch jak z hlediska nárůstu příkonu, tak z hlediska přiměřené délky vedení NN bude
potřeba nových distribučních trafostanic. Připojení trafostanic ke stávající síti VN bude provedeno převážně
nadzemním, pouze v zastavěném území podzemním vedením. Přesné umístění těchto trafostanic včetně
přívodních vedení musí být upřesněno v územním řízení, neboť plochy nejsou v současnosti rozparcelovány.
Trafostanice musí být přístupné z veřejného prostoru i pro stavební a požární techniku.
Územní plán respektuje ochranná pásma elektrických vedení a stanic ve smyslu zákona č. 458/2000 Sb., o
podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů
(energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů (§46, §98, odst.2)

Napětí a typ
nadzemní nad 1 kV do 35 kV včetně podzemní

Ing. arch. František Pospíšil a kol.
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do 110 kV

1m

Typ stanice

Vzdálenost od hrany objektu

stožárové elektrické stanice

7m (10 m*)

kompaktní a zděné elektrické stanice

2m

vestavěné elektrické stanice

1m

*Podle ustanovení § 98odst. 2 energetického zákona (č. 458/2000 Sb.) se po nabytí účinnosti energetického zákona nezměnila ochranná
pásma stanovená v elektroenergetice a teplárenství podle předchozích právních předpisů, platí tedy hodnoty podle zákona 79/1957 Sb.,
platného před rokem 1994 (uvedeny v závorce).

ad (6) Energetika - zásobování plynem
Obec není zásobována energetickým plynem.
ÚP navazuje na koncepci zásobování zemním plynem dle dosud platné ÚPD obce (ÚPO vč. změny č.1) návrhem
STL přípojky v souběhu se silnicí III/11314 v ploše navrhované cyklostezky Z21, napojením na STL plynovod
v obci Mukařov. Změna trasy je přípustná, což umožňují podmínky využití ploch s rozdílným způsobem využití.
Jako alternativu k zemnímu plynu územní plán připouští využití propan butanu dodávaného v tlakových
zásobnících.
ad (7) Energetika - zásobování teplem
Většina rodinných domů a objektů občanské vybavenosti či v výroby jsou vytápěny pevnými palivy tj. především
fosilními palivy či dřevem ev. elektrickou energií.
V obci se předpokládá postupný přechod na ekologický, životnímu prostředí šetrnější způsob vytápění,
s minimálním vlivem na kvalitu ovzduší. Je zde možnost elektrifikace, případně plynofikace s alternativou využití
zkapalněného topného plynu propan-butan.

ad (8) Telekomunikace
Současný stav vyhovuje i pro návrhové období, v územním plánu se nepředpokládají zásadní změny. Napojení
rozvojových ploch bude provedeno rozšířením stávající sítě.
Územní plán nevymezuje nové plochy pro elektronické komunikační zařízení, u stávajících respektuje ochranná
pásma podle Zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů
(zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů (podzemní komunikační vedení - 1,5 m)
ad (9) Odpadové hospodářství
Současný systém odpadového hospodářství vyhovuje a zůstane zachován. Nakládání s odpadem na území obce
se řídí OZV č. 2/2015.
Svoz směsného komunálního odpadu – vyvážení popelnic - provádí odborná firma.
Třídění odpadu - kontejnery na třídění skla jsou umístěny v obci v ul. Za Hospodou, K Mýtu, na třídění kovů na
návsi za zastávkou směr Svojetice. Papír a plast je tříděn pomocí sběrných pytlů. Sběr bioodpadu zajišťuje
svozová firma.
Za účelem vybudování sběrného dvora je územním plánem vymezena plocha Z1a.
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ad (10) Stavby pro snižování ohrožení území živelními nebo jinými pohromami
Územní plán vymezuje ve veřejném zájmu na základě požadavku obce, veřejně prospěšné stavby TI3 a TI4
protipovodňové příkopy v souběhu se silnicí III/11314 od obce Svojetice, v ulici V průhonu a Pražská cesta.
Podkladem pro přesné vymezení výše uvedených protipovodňových opatření je projektová dokumentace
(DÚR/DSP) spol. Pöyry Environment a.s., z května 2015 na akci „PPO A KANALIZACE OBCE TEHOVECPROTIPOVODŇOVÝ PŘÍKOP (PRAŽSKÁ CESTA, V PRŮHONU)“.
Z hlediska ohrožení suchem a pro účely civilní ochrany je nezbytné územně chránit stávající vodní plochy a
vodní zdroje.

Odůvodnění koncepce občanského vybavení a veřejných prostranství
(Odůvodnění kapitoly D.c. územního plánu):
Návrh koncepce občanské vybavenosti a veřejných prostranství zohledňuje lokalizaci stávajících zařízení OV a
ploch veřejných prostranství v obci a přizpůsobuje jim vymezení a zařazení ploch s rozdílným způsobem využití.

Z důvodů zbytečných duplicit v textu tohoto odůvodnění, které by vedly ke zbytečné nepřehlednosti a navyšování
objemu textu je odůvodnění vymezení rozvojových ploch pro jednotlivé zastavitelné plochy a plochy přestavby
uvedeno v kapitole 9.2.4 tohoto svazku. V této kapitole je uvedeno odůvodnění vymezení jednotlivých
rozvojových ploch pro občanskou vybavenost a veřejná prostranství, které je platné i pro tuto kapitolu.

Ing. arch. František Pospíšil a kol.

Dokumentace pro vydání územního plánu

leden 2020

ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU TEHOVEC

6.5

85

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 apod.

(Odůvodnění kapitoly E. územního plánu):
ad E.a Odůvodnění koncepce uspořádání krajiny, vymezení ploch změn v krajině a stanovení podmínek
pro jejich využití
Koncepce uspořádání krajiny je odůvodněna základním výchozím aspektem, zabránit další redukci
neurbanizovaného území nad rámec stávající ÚPO a směřovat k dosažení cílových charakteristik krajiny.
Konkrétně tedy koncepce :
- zařazením do patřičných ploch s rozdílným způsobem využití vytváří podmínky pro lesní hospodářství
a zemědělství a mimoprodukční funkce krajiny vč. zachování krajinného rázu a stanovených krajinných
typů,
- celkovou koncepcí udržuje (stabilizuje) a rozvíjí osídlení, diferencovaně dle významu konkrétní lokality
- stanovením podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití eliminuje návrh takových změn,
které by mohly negativně ovlivnit krajinný ráz, s ohledem na potřebu uchování vysoké hodnoty
krajinného rázu s harmonickým zastoupením složek přírodních a kulturních, zamezuje ohrožení
naplnění cílových charakteristik krajinného celku.
V následujícím přehledu jsou uvedeny základní charakteristiky krajiny v řešeném území:
Popis území - Správní území obce Tehovec leží v pozvolna zvlněné plošině zaujímající rozvodí mezi horními
úseky potoků Rokytky, Jevanského potoka a Výmoly. V severní části území zasahuje okraj rozsáhlého komplexu
smíšených vlhčích smrko-boro-dubových porostů Janovického lesa, do jižní části zasahuje odlesněná krajina s
pozemky polí a zástavbou ve značně urbanizovaném území navazujících obcí Tehovec, Mukařov, Louňovince a
Svojetice. Drobné celky luk se nacházejí podél okrajů zástavby a údolnic. Severní částí území, jinak spíše
rezidenčního a rekreačního charakteru prochází frekventovaná sinice I/2 doprovázená postupně vznikající
komerční zónou.

Klimatologie - Území se nachází v klimatické oblasti mírně teplé, podoblast mírně suchá, klimatický okrsek B2 mírně teplý, mírně suchý, převážně s mírnou zimou až B3 - mírně teplý, s mírnou zimou, pahorkatinný. V členění
klimatu dle Quitta jde o mírně teplou oblast MT9. Pro charakteristiku srážek a teplot jsou uvedeny údaje z
nejbližší srovnatelné stanice Průhonice:
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Tabulka průměrných měsíčních srážek H (mm) a teplot t (oC):

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

veg.

rok

t(oC)

-1,8

-0,7

3,3

7,7

13,1

16,0

17,8

17,1

13,8

8,3

3,1

-0,5

14,2

8,1

H(mm)

34

30

39

47

67

75

73

75

51

45

39

36

388

611

Další klimatické charakteristiky:
počet dnů se srážkami nad 0.1 mm

159

počet dnů se srážkami nad 1 mm

107

počet dnů se srážkami nad 10 mm

15

počet dnů se sněžením

46

počet dnů se sněhovou pokrývkou

61

průměr.roční max. sněhové pokrývky

13cm

období s průměrnou denní teplotou>0oC

20.II.- 11.XII. (295 dní)

období s průměrnou denní teplotou>10oC

28.V. - 3.X. (159 dní)

Geologie, geomorfologie - podle Geomorfologického členění ČR spadá území do provincie Česká vysočina,
Českomoravská soustava, Středočeská oblast, geomorfologický celek Benešovská pahorkatina, podcelek
Dobříšská pahorkatina, okrsek Jevanská pahorkatina. Ta je charakterizována členitá pahorkatina v povodí
Sázavy na granitoidech středočeského plutonu, s rozčleněným erozně denudačním reliéfem se skalními tvary
zvětrávání a odnosu, pseudokary a zbytky neogenních zarovnaných povrchů. Území je středně až převážně
zalesněno smíšenými lesy s významným celkem NPR Voděradské bučiny.
Vlastní správní území obce Tehovec leží v pozvolna zvlněné, resp. ukloněné plošině na rozvodí mezi
plochými sníženinami horních úseků toků Rokytky, Výmoly a Jevanského potoka. Nejvýše vystupují pozvolné
svahy na jihu území do nadmořské výšky 477 m , nejníže je položeno území na Z hranici katastru u toku Rokytky
ve výšce 415 m. Větší jižní část katastru je odlesněna s převahou polí a urbanizovaných ploch obce, s drobnými
plochami luk za humny obce a drobnými návesními rybníčky, na severu katastru zasahuje sousední rozsáhlý
komplex janovických lesů.
Z hlediska regionální geologie je skalního podloží tvořeno horninami středočeského plutonu. Geologická
stavba je velmi jednoduchá - území je budováno rozsáhlým masivem permokarbonských granitů. Z kvartérních
překryvů jsou v níže položených pozvolných svazích na severu území zastoupeny odvápněné sprašové hlíny, v
úzkých lemech mělkých údolnic vodotečí holocenní deluvofluviální a fluviální hlíny.
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Hydrologie - území katastru leží na plochém rozvodí mezi horními úseky přítoků Labe (Výmola, pramenící v
sousedním Mukařově odvodňující S okraj katastru), Vltavy (Rokytka, čhp 1-12-01-026, pramenící na Z okraji
obce a odvodňující Z část území) a Sázavy (Jevanský potok, čhp 1-09-03-106, pramenící v sousedním Srbíně a
odvodňující východ katastru). Koryta horních úseků občasných vodotečí jsou z větší části upravena, zčásti i
zatrubněna.
Hydrogeologicky je území rovněž rozděleno do 3 rajonů odpovídajících jednotlivým uvedeným povodím:
6250 – rajon základní vrstvy proterozoikum a paleozoikum v povodí přítoků Vltavy (odpovídající povodí Rokytky),
6320 – rajon základní vrstvy krystalinikum v povodí střední Vltavy (odpovídající povodí Jevanského p.) a 4510 křída severně od Prahy (v povodí Výmoly). Propustnost žulového masivu je slabá puklinová, hladina spodní vody
v plochém terénu vystupuje blíže k povrchu a v depresích dotuje pramenné vývěry. Jakost povrchových vod je
hodnocena patrně třídou III.-IV.
Pedologie - pedologická skladba je jednoduchá stejně jako skladba geologických substrátů: Na nepřemístěných,
v plochém terénu zahliněných zvětralinách žul jsou ve větším rozsahu vytvořeny půdní převládající typy kyselých
kambizemí až pseudoglejů (HPJ 50). V mírně vyvýšeném reliéfu přecházejí na zvětralinách žul do kyselých
kambizemí (HPJ 29), na kvartérních hlínách do typických pseudoglejů (HPJ 47). V údolnicích a depresích na
deluvofluviálních a fluviálních sedimentech jsou vyvinuty gleje (HPJ 68), místy odvodněné melioracemi (HPJ 64).
Charakteristiky hlavních půdních jednotek (HPJ) z kódu BPEJ jsou následující.
HPJ 29 - Hnědé půdy a hnědé půdy kyselé a jejich slabě oglejené formy na převážně na žulách, rulách,
svorech a výlevných kyselých horninách, hlinité až lehčí,mírně štěrkovité, převážně s dobrými
vláhovými poměry
HPJ 47 - Oglejené půdy na svahových hlínách, středně těžké, středně skeletovité nebo slabě kamenité,
náchylné k dočasnému zamokření
HPJ 50 - Hnědé půdy oglejené a oglejené půdy na různých horninách (zejm. žulách a rulách), zpravidla
středně těžké, slabě až středně štěrkovité až kamenité, dočasně zamokřené.
HPJ 64 - Glejové půdy a oglejené půdy zbažinělé, avšak zkulturněné, na různých zeminách i horninách
,středně těžké až velmi těžké, příznivé pro trvalé travní porosty, po odvodnění i pro ornou
HPJ 68 - Glejové půdy zrašelinělé a glejové půdy úzkých údolí, vč.svahů, obvykle lemující
malé vodní toky, středně až velmi těžké, zamokřené
Fytogeografie, fytocenologie a biogeografie - Území je ve fytogeografickém členění zařazeno do obvodu
Českomoravského mezofytika, okres 64 - Říčanská plošina, podokres 64 b - Jevanská plošina. Plošně
mapovanou potencionální přirozenou lesní vegetací jsou společenstva acidofilních bikových a jedlových doubrav
Luzulo-Quercetum a Abieti – Quercetum, podle geobotanické mapy s ostrůvkem bezkolencové doubravy Molinio
– Quercetum. Podle vodotečí mají luhy patrně charakter ptačincové olšiny Stellario – Alnetum. Přirozenou
náhradní luční vegetací by byla společenstva mezofilních až vlhkých luk ze svazů Molinion, Arrhenatherion a
Calthenion.
V zoogeografickém členění dle Mařana spadá území do provincie listnatých lesů, úsek českých listnatých
lesů. Převažuje charakter kulturní stepi s běžnou hercynskou faunou se západními vlivy.
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V biogeografickém členění spadá území do bioregionu 1.22 – Posázavského; bioregion je tvořen
vrchovinou na žulách a rulách podél zaříznutého údolí Sázavy a jejích přítoků. Je charakteristický mezofilní
biotou acidofilních doubrav, květnatých bučin a dubohabřin. Podnebí je relativně teplé, lokálně je ovlivněno
údolím Sázavy s kontrastem teplých svahů a inverzí. Převládá 3. a 4. vegetační stupeň.
Vlastní správní území obce Tehovec se nalézá se v převládajících polohách 4. vegetačního stupně s
převahou stanovišť dubojehličnaté varianty. V rámci bioregionu jsou vymezeny následující biochory:
biochora 4Ro – vlhké plošiny na kyselých horninách 4. v.s.,(jižní a severní část území),
biochora 4BR – erodované plošiny na kyselých plutonitech 4.v.s. (střední část území),
biochora 4Do –podmáčené sníženiny na kyselých horninách 4. v.s.,(sníženina podél Jevanského potoka
ve střední části území),
Vzhledem k jednoduché geologické a pedologické stavbě území a méně členitému reliéfu je jednoduchá i
mozaika stanovišť vyjádřená vymezením následujících STG (skupin typů geobiocénů). Podkladem pro vymezení
skupin typů geobiocenů (STG) jsou mapy BPEJ a typologické mapy BPEJ a typologické mapy:
Kód STG

4A-AB3

Název společenstva

Fageta-quercino abietina

HPJ

Lesní typ

Přirozená skladba dřevin

29

4I

db4, jd2, bk4, kl, br, jr, lp

64,68

3L, 3V

ol7, js3, db, vrk, sth, jl, kl

50,47

4P, 4O

db4, jd4, bk2, br, jr, lp, os

68

4G

jd4, ol3, db2, br1, os, jr, js

dubojedlové bučiny
4BC-C4-5

Fraxini-alneta sup.
jasanové olšiny v.s.

4AB-B4

Querceta roboris-fagi
březové doubravy v.s.

4A-AB5

Betuli-alneta sup.
březové olšiny v.s.

Krajina zájmového území - historický vývoj krajiny
Území leží na okraji kolonizačního území, trvale osídleného a zkulturněného
již v průběhu neolitu, k jeho dosídlení dochází až v průběhu vnitřní kolonizace ve vrcholném středověku. Místy
členitější terén, méně úrodné půdy a chladnější klima měli oproti nedaleké starosídelní oblasti Polabí či okolí
Prahy za následek zachování většího plošného rozsahu lesů. Přesto bylo zornění půdy v minulých staletích větší
než dnes a mělo často za následek změny reliéfu spojené s terasování svahů. Výrazným zásahem do krajiny
utvářené po staletí byly až změny zejm. ve druhé polovině minulého století spojené se zcelováním pozemků,
velkoplošnými zásahy do vodního režimu, rozvojem dopravy a rozvojem osídlení, kdy se území postupně stává
součástí pražské aglomerace. Výrazným antropogenním vlivem v krajině v posledním období je rozvoj rekreace a
sním spojená chatová výstavba.

Kostra ekologické stability - kostra ekologické stability je soubor existujících, ekologicky relativně stabilnějších
částí krajiny (přirozené lesy, louky, vodní plochy a toky apod.). Rozsah a kvalita kostry, resp. její plošný poměr k
ekologicky méně stabilním součástem krajiny (tzv. koeficient ekologické stability) je východiskem pro úvahy o
organizaci půdního fondu a případném doplnění krajinné zeleně. Vymezení a zhodnocení kostry je základem pro
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návrh ÚSES, který je výběrem vhodných částí této kostry, resp. jejím doplněním a propojením do funkční sítě
biocenter a biokoridorů. Ze zhodnocení kostry dále vychází návrh případné ochrany biologicky cenných součástí
území. Pro vymezení kostry je používáno hodnocení ploch v krajině stupněm ekologické stability v šesti stupních
stanovených metodikou dle významu pro ekologickou stabilitu:
0 - plochy bez významu pro ekologickou stabilitu (např. zastavěné, zpevněné a devastované plochy)
1 - plochy s velmi malým významem (např. plochy orné půdy, intenzivní kultury)
2 - plochy s malým významem (např. kulturní louky, zahrádkářské kolonie, ruderály)
3 - plochy se středním významem (kulturní lesy, polokulturní louky, intenzivní rybníky, uprav. toky)
4 - plochy s velkým významem (polokulturní lesy, přirozené louky, křoviny, přírodě blízké rybníky a toky)
5 - plochy s výjimečně velkým významem (přírodní lesy, jezera, skály, mokřady, toky, horské nivy)

Součástí kostry ekologické stability jsou plochy od stupně 3, resp. 2 stupně výš. Kostru ekologické stability
v zájmovém území tvoří součásti popsané v následujícím odstavci:

Aktuální stav krajiny zájmového území
Zájmové území leží v pozvolna zvlněné krajině Jevanské pahorkatiny. Krajina katastru má dvě části, sever s
vyšší ekologickou stabilitou zaujímá souvislý komplex smíšeného lesa, jih území tvoří málo stabilní krajina s
urbanizovanými a zorněnými pozemky s malým podílem roztroušených pozemků luk, drobnými návesními
rybníčky, upravenými občasnými horními úseky vodotečí a okrajově zasahujícími kulturními lesíky. Plošně méně
rozsáhlou kostru ekologické stability v jižní části území doplňuje sídelní zeleň a ojedinělé liniové doprovody
komunikací, přičemž podíl rozptýlené zeleně v pozemcích polí je minimální.
Lesní porosty jsou soustředěny v souvislém celku na severu katastru a ojedinělých drobných skupinách
na jihu. Porosty mají celkově kulturní a převážně smíšený charakter s převahou kulturního podílu smrku a
borovice v dřevinné skladbě a vtroušenými až přimíšenými druhy jako dub, bříza, osika, olše, ojed. i lípa, javory,
habr, resp. kulturní modřín či invazivní akát. Lesy jsou zařazeny do kategorie hospodářských lesů. Ekologickou
stabilitu převážně zastoupených kulturních porostů lze hodnotit stupněm 3, resp. 3 – 4 při vtroušeném
zastoupení přirozených dřevin, lokálně při jejich vyšším podílu až stupněm 4.
Velmi okrajově je skupinovými porosty na různých nevyužitých plochách a v okrajích lesů zastoupena
vegetace mezofilních křovin, zpravidla degradovaných a ruderalizovaných. Ekologickou stabilitu lze hodnotit
nejčastěji stupněm 2-3 míry degradace.
Louky mají převážně kulturní charakter druhově chudých mezofilních, resp. častěji cca vlhkých porostů,
jejichž význam je zejména protierozní a jejich ekologickou stabilitu lze hodnotit nejčastěji stupněm 2-3 dle míry
ochuzení a ruderalizace.
Mokřadní vegetace je vzhledem k absenci významnějších vodních ploch velmi omezena. Ojedinělé
drobné více či méně eutrofizované návesní nádrže lze hodnotit stupněm 2-3. Ekologicky významnější vodní toky
se v území nenachází, ekologickou stabilitu upravených horních úseků občasných drobných vodotečí se
sporadickým vegetačním doprovodem a ruderály lze hodnotit stupněm stability 2-3.
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Kostru ekologické stability doplňují s menším významem travnaté sady a jiné podobné plochy na okraji
intravilánu, vegetační doprovody komunikací či další sídelní zeleň s ekologickou stabilitou stupně 2, resp. 2-3.

Ochrana přírody - v řešeném území se nevyskytují žádná velkoplošná a maloplošná zvláště chráněná
území ani památný strom. Pokud jde o prvky soustavy Natura 2000 (evropsky významné lokality (EVL) a ptačí
oblasti (PO)), tak můžeme konstatovat, že do území žádné z nich nezasahují.
Přírodně hodnotné části krajiny, které nejsou zvláště chráněné, definuje § 3 zákona ČNR Č. 114/92 Sb. O
ochraně přírody a krajiny (dále jen „zákon“) jako významné krajinné prvky (dále jen „VKP“). Vedle významných
krajinných prvků (VKP) zákona (ex lege), tj.: lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera a údolní, se v řešeném
území nacházejí registrované významné krajinné prvky(ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotné
části krajiny, které utvářejí její typický vzhled nebo přispívají k udržení její stability).

Na řešeném území jsou VKP ze zákona lesní porosty, vodní plochy a vodní toky - Jevanský potok a
Rokytka, event. jejich úzká aluvia. Koncepce ÚP vychází z premisy, že budoucí zástavba a rozvojová území musí
být upraveny tak, aby minimalizovaly zásahy do této nivy.
Co se týče registrovaných VKP, pak registrace VKP se provádí dle ustanovení § 6 zákona. Orgánem
kompetentním k registraci je pověřena obec, a sice prostřednictvím svého orgánu, obecního či městského úřadu.
Oba typy VKP eviduje orgány ochrany přírody, jsou to tedy prvky evidované. Jako takové jsou obsaženy i v
dokumentaci územního plánu – koordinačním výkresu. V následujícím přehledu jsou uvedeny podrobné údaje o
registrovaných VKP na území obce:

Vymezení zastavitelných a přestavbových ploch, které vychází z původního ÚPO, je v částečném
překryvu s vymezením VKP 37 „U Černokostelecké“. Projektant s ohledem na rekognoskaci záměru v území (ze
které vyplývá, že některé plochy svým charakterem VKP jsou urbanizované a nemají potenciál pro zvýšenou
ochranu) a potřebu zabezpečit pravidlo neumísťovat zastavitelné plochy konfliktně s požadavky ochrany přírody
doporučuje v této souvislosti revizi vymezení VKP 37 „U Černokostelecké“ .
PŘEHLED VKP:
97 VKP ,,JANOVISKÝ LES VE VOJKOVĚ“
KATASTR:

TEHOVEC

KULTURA:

LES

POPIS: Rozsáhlý lesní listnatý a smíšený komplex přesahující do katastru Babice. Součást biocentra
LBC 20.

36 VKP - „NAD VOJKOVEM - REMÍZ“
KATASTR:
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KULTURA:
POPIS:

LES
Malý smíšený lesní remíz uprostřed polí východně od lokality Vojkov.

37 VKP „ U ČERNOKOSTELECKÉ - MELIORAČNÍ SVODNICE“
KATASTR:

TEHOVEC

KULTURA:

LOUKY, ORNÁ PŮDA, VODOTEČ

POPIS: Vodní tok — meliorační
V bezprostředním okolí zástavba.

svodnice

a

břehové

porosty

s

vlhkou

loukou.

Vymezení zastavitelných a přestavbových ploch, které vychází z původního ÚPO, je v částečném překryvu
s vymezením VKP 37 „U Černokostelecké“. Projektant s ohledem na rekognoskaci záměru v území (ze které
vyplývá, že některé plochy svým charakterem VKP jsou urbanizované a nemají potenciál pro zvýšenou ochranu)
a potřebu zabezpečit pravidlo neumísťovat zastavitelné plochy konfliktně s požadavky ochrany přírody
doporučuje v této souvislosti revizi vymezení VKP 37 „U Černokostelecké“ .
38 VKP „ROKYTKA - BŘEHOVÉ POROSTY ROKYTKA S LOUKAMI“
KATASTR:

TEHOVEC, TEHOV

KULTURA:

VODNÍ TOK, LOUKY, LES A OSTATNÍ

POPIS: Vlhké louky u vodoteče,
a přímo ve VKP stávající zástavba.

dřevinný

doprovod.

V

bezprostředním

okolí

98 VKP „K TEHOVU- LESNÍ POROST“
KATASTR:

TEHOVEC

KULTURA:

LES

POPIS: Součást rozsáhlého smíšeného komplexu lesního porostu z katastru Tehov — Jedlice, Na
Pískách.

L3 VKP „JEDLICE - LESNÍ POROST KE SVOJETICÍM“
KATASTR:

TEHOVEC

KULTURA:

LES

POPIS: Součást rozsáhlého lesního komplexu z k.ú. Tehov — Jedlice, Na Pískách součást územního
systému ekologické stability LBC 9.

150 VKP „V BUDÁCH – 3 DÍLČÍ PLOCHY“
KATASTR:
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KULTURA:

vodní nádrž umělá, vodní tok, louka

POPIS:
VKP je tvořen Tehoveckým potokem (levostranným přítokem Jevanského pot.), jehož prameništěm je
přímo obec Tehovec. Zde se vody koncentrují v návesním rybníku a podzemním trativodem jsou vyvedeny
severovýchodně od obce, kde enklávou luk protékají směrem k hranici k.ú. Srbín.

ad E.b Odůvodnění vymezení územního systému ekologické stability
Návrh ÚSES vychází z řešení, které bylo součástí územního plánu obce Tehovec (vydaného 28.12.2006)
Toto řešení bylo pro územní plán aktualizováno ve spolupráci s autorizovaným projektantem ÚSES RNDr.
Alešem Friedrichem.
Koncepce návrhu a vymezení lokálního systému ekologické stability
Nadregionální a regionální prvky ÚSES do katastrálního území Tehovec zasahuje dle ÚTP pouze
ochrannou zónou nadregionálního biokoridoru K66 Voděradské bučiny — Vidrholec. přičemž podle nové
metodiky ÚSES již nejsou ochranné zóny v současném pojetí vymezovány, ale jsou zavedena podpůrná pásma
se zahuštěným lokálním ÚSES. Ochranná zóna je zakreslena v koordinačním výkresu.
Lokální systém ekologické stability, jeho koncepce, návaznost a reprezentativnost byla řešena v rámci
generelu širšího území. V ÚP obce je navržen ÚSES podle předchozích podkladů s ohledem na návaznost v
okolních správních obvodech a dodržení minimálních metodikou stanovených parametrů.
Lokální ÚSES zasahuje do správního obvodu obce Tehovec lokálním biocentrem č. 20 reprezentujícím
lesní biotopy vlhkých plošin ve 4. vegetačním stupni v severní části území a LBC č. 9 obdobného charakteru v
jižní části území, jež leží na úseku zasahujícího LBK č.6 spojujícího zmíněná mezofilní až vlhká stanoviště plošin
a pozvolných svahů pahorkatiny ve 4.v.s. Jednotlivé prvky lokálního ÚSES jsou podrobněji popsány v dále
uvedených tabulkách.

PRVEK: Lokální biokoridor - částečně funkční
Pořadové číslo: LBK 6 - Název: K Nové Vsi
Skupina typů geobiocénů: 4AB-B4
Šířka:

45 m

Druh pozemků: orná půda, les
Popis:
Část navrženého LBK, který propojuje svěží až vlhká stanoviště přes pozemky orné půdy v mírných
svazích, zasahující do jižní části katastru. Trasa zahrnuje drobný enklávní listnatý remíz, v dřevinné
skladbě s převahou dubu, příměsí břízy a osiky, podrostem s krušinou, jeřábem a ostružiníky a
ochuzeným, zčásti ruderalizovaným bylinným patrem s prvky vlhké acidofilní doubravy.
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1-3

Cíl:
Lesní porosty přirozenější dřevinné skladby a věkové i prostorové struktury s obhospodařované přírodě
bližšími formami podrostního hospodaření
Návrh opatření:
Založení pásu zeleně v trase biokoridoru v min. šíří 15-20 m. Založení pásu dřevin s druhy přirozené
skladby lesa, variantně může mít biokoridor např. charakter pásu pozemku extenzivní louky
doprovázené dřevinnou linií, event. charakter extenzivního travnatého ovocného sadu doplněného
jednotlivými roztroušenými lesními stromy a keřovými skupinami. Ve stávající lesní skupině udržení a
prohloubení přirozené druhové skladby a věkové struktury, dle možností přechod na maloplošné až
výběrové podrostní formy lesního hospodaření.
Cílová společenstva:

les, event. louka s liniovou zelení, extenzivní ovocná sad

PRVEK: Lokální biocentrum - funkční
Pořadové číslo: LBC 9

- Název: Tehovecká Jedlice

Skupina typů geobiocénů: 4AB-B4
Min. rozloha: 3,2 ha
Druh pozemků: les
Popis: Biocentrum tvoří výběžek lesního porostu mezi pozemky polí ve velmi pozvolných svazích v jižní
části katastru. Lesní porosty s převahou kulturních borových kmenovin s vtroušeným až přimíšeným
smrkem, dále břízou, osikou, dubem, mladší kotlíky buku, v podrostu častá krušina, jeřáb, bylinné patro
ochuzené s prvky vlhkých acidofilních doubrav.
Stupeň ekologické stability:

3

Cíl: Lesní porosty přirozenější dřevinné skladby a věkové i prostorové struktury s obhospodařované
přírodě bližšími formami podrostního hospodaření
Návrh opatření: Hospodařit dle platného LHP. V závěrečných fázích výchovy preference vtroušených
listnáčů přirozené skladby, dle možností zavádění jedle do podrostu na vhodných prosvětlených
místech, podpora vývoje podrostu a podúrovně s druhy přirozené skladby. V mýtním věku jednotlivých
skupina kombinovaná kotlíková, či okrajová obnova tak, aby s dorůstáním jednotlivých maloplošných
obnovních prvků docházelo k věkové diferenciaci porostu. Výhledově nejlépe přechod na maloplošné
podrostní formy lesního hospodaření.
Cílová společenstva:
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PRVEK: Lokální biocentrum - funkční
Pořadové číslo: LBC 20 Název: K Vojkovu
Skupina typů geobiocénů: 4AB-B4, 4A-AB5
Min. rozloha: 42,5 ha k.ú.Tehovec
Druh pozemků: lesní
Popis:
Biocentrum tvoří část komplexu Janovického lesa ve velmi pozvolných svazích kolem plochého návrší
vystupujícího nad mělkým údolím Rokytky v severní části katastru. Převládají kulturní, celkově převážně
smíšené kmenoviny, místy s mladšími skupinami mlazin až tyčovin, v dřevinné skladbě převaha
kulturního podílu smrku a borovice s vtroušeným až přimíšeným dubem, břízou, osikou, modřínem, dále
porůznu jeřáb, olše, habr, lípa, buk i další druhy dřevin, podrost nejčastěji s krušinou olšovou, jeřábem,
ostružiníky a zmlazením dřevin stromového patra, bylinné patro chudé, místy ruderalizované s prvky
vlhčích acidofilních doubrav.
Stupeň ekologické stability:

3-4

Cíl:
Lesní porosty přirozenější dřevinné skladby a věkové i prostorové struktury s obhospodařované přírodě
bližšími formami podrostního hospodaření
Návrh opatření:
Hospodařit dle platného LHP. Při výchově mladších skupin preference listnáčů přirozené skladby, dle
možností zavádění jedle na vhodných místech porostů, podpora vývoje podrostu a podúrovně s druhy
přirozené skladby. Výhledově dle možností přechod na maloplošné podrostní formy lesního
hospodaření.
Cílová společenstva:

les

ad E.c Prostupnost krajiny a rekreace
Zajištění prostupnosti krajiny a rekreace je v územním plánu navrženo jednak podmínkami využití jednotlivých
ploch s rozdílným způsobem využití kdy plochy s rozdílným způsobem využití jako přípustné využití obsahují i
související dopravní infrastrukturu, čímž je zajištěn základní předpoklad prostupnosti krajiny – možnost
vybudování pozemních komunikací včetně běžeckých, cyklistických, in-linových, hipoturistických a turistických
tras, naučných stezek a lyžařských cest. Územní plán v rámci koncepce rekreace vymezuje pro zajištění
dopravní prostupnosti i rozvojové plochy pro veřejná prostranství z převahou zpevněných ploch Z2a, Z3b, Z4b,
Z11b, Z12b, Z18a-c, Z20b, a Z21 ulice pro zajištění dopravní obsluhy a prostupnosti (pro podrobné odůvodnění
těchto ploch z důvodů eliminace duplicit odkazujeme na odůvodnění kapitoly 9.2.4.tohoto svazku).
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Pro zajištění rekreační funkce Územní plán v rámci koncepce rekreace navrhuje, v souladu s požadavky zadání,
rozvojové plochy Z-21, a plochu občanské vybavenosti Z14 pro tělovýchovu a sport (pro podrobné odůvodnění
těchto ploch z důvodů eliminace duplicit odkazujeme na odůvodnění kapitoly 9.2.4.tohoto svazku).

ad E.d Protierozní opatření, ochrana před povodněmi a ochrana retenční schopnosti území
Součástí územního plánu jsou jednak konkrétní protipovodňová opatření TI3 a TI4 (jejich odůvodnění je
v popsáno v odůvodnění technické infrastruktury) a druhak územní plán stanoví další obecné zásady pro
zastavěné, zastavitelné i nezastavitelné území tak, aby byly zajištěny předpoklady pro ochranu území na tomto
úseku.

ad E.e Dobývání ložisek nerostných surovin
Územní plán respektuje stav katastru nemovitostí a proto dle stavu území vymezuje na jihovýchodním okraji
území u hranice katastru Tehovec, Svojetice a Srbín (kde je v prostoru navazujícím na povrchový lom v katastru
nemovitostí evidován dobývací prostor) patřičné plochy těžby. V ostatních částech území obce se systém těžby a
dobývání ložisek nerostných surovin neuplatňuje .

Ing. arch. František Pospíšil a kol.

Dokumentace pro vydání územního plánu

leden 2020

ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU TEHOVEC

6.6

96

Odůvodnění stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití

(Odůvodnění kapitoly F. územního plánu):
V rámci územního plánu je zařazení do ploch s rozdílným způsobem využití provedeno v souladu s platnou
legislativou, tedy dle požadavků stavebního zákona a jeho prováděcích vyhlášek, zejména vyhlášky 501/2006
Sb., o obecných požadavcích na využívání území, konkrétně dle §§ 4 – 19 této vyhlášky.
Při stanovení druhů ploch s rozdílným způsobem využití bylo využito datového modelu MINIS firmy Hydrosoft
Veleslavín, s.r.o.
V rámci ÚP bylo provedeno s ohledem na současné využití území, právní stav území dle katastru nemovitostí
(dle druhu pozemku, způsobu využití pozemku a budov, majetkoprávní poměry) a kontinuitu s původním ÚPO a
jeho změnami toto podrobnější členění ploch s rozdílným způsobem využití:
-

podrobnější členění do podtypů provedené s ohledem na specifické podmínky a charakter území v souladu s
§3 odst. (4) vyhlášky 501/2006 Sb., z důvodu upřesnit využití u následujících druhů ploch:

•

občanského vybavení (§6 vyhlášky 501/2006 Sb.) na plochy občanského vybavení – veřejné
infrastruktury, komerční zařízení malá a střední, komerční zařízení plošně rozsáhlá a tělovýchovná
sportovní zařízení, kde rozdělení na podtypy je odůvodněno zcela odlišným způsobem využití a
prostorovým uspořádáním u zmíněných druhů ploch;

•

veřejných prostranství (§7 vyhlášky 501/2006 Sb.) na plochy veřejných prostranství – veřejnou (
s převahou nezpevněných ploch) a na veřejných prostranství (z převahou zpevněných ploch - ulice)
kdy rozdílný účel veřejného prostranství si vyžádal podrobnější členění tohoto typu ploch
s rozdílným způsobem využitím;

•

technické infrastruktury, (§10 vyhlášky 501/2006 Sb.) na plochy technické infrastruktury inženýrské sítě a plochy technické infrastruktury - stavby a zařízení pro zajištění technických služeb
obce (skládky staviv, sběrné dvory apod.), kdy rozdělení vyplynulo z odlišných parametrů
uvedených poddruhů ploch, neboť druhý z uvedených typů pokrývá potřeby komunálních služeb a
správy obce;

•

ploch zemědělských (§14 vyhlášky 501/2006 Sb.) na plochy zemědělské a plochy zemědělské s
navrženou změnou kultury na TTP, kdy zařazení do podtypu vyplynulo z požadavku odlišit zajistit u
druhého výše jmenovaného podtypu podmínky pro změnu kultury z orné půdy na trvalé travní
porosty z důvodů vytvoření podmínek pro přirozený přechod sídel do krajiny;
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•

ploch smíšených nezastavěného území (§17 vyhlášky 501/2006 Sb.) na plochy smíšené
nezastavěného území a plochy smíšené nezastavěného území zemědělské a sportovní (golfiště),
kdy zařazení do podtypu vyplynulo z požadavku odlišit podmínky využití u ploch s golfištěm od
ostatních ploch dle §17 vyhlášky 501/2006 Sb.;

•

ploch těžby nerostů (§18 vyhlášky 501/2006 Sb.) na plochy těžby nerostů - zastavitelné a plochy
těžby nerostů - nezastavitelné, kdy nutno zohlednit skutečnost, je-li daná plocha zastavitelná či
nikoliv;

stanovení zařazení ploch provedené na základě §3 odst. (4) vyhlášky 501/2006 Sb. z důvodů zajištění
specifického charakteru funkčního využití, pro který je nelze zařadit do žádné z ploch dle §4 – 19 vyhlášky
501/2006 Sb., kdy pro nový funkční typ „PLOCHY ZELENĚ“ je jeho využití odůvodněno potřebou
samostatně vymezit plochy:
• pro zeleň soukromou a vyhrazenou, z důvodu odlišného charakteru soukromého, volně
nepřístupného prostoru, kde se nicméně nepovoluje výstavba rodinných domů, jako by tomu bylo u
funkčního typu dle § 4 bydlení, ale jen vlastní plochy zahrádek u obytné zástavby s možností
umístění drobných a doplňkových staveb pro vlastní potřebu pozemku, s níž zahrada bezprostředně
souvisí,
• pro zeleň ochrannou a izolační, tento poddruh ploch byl vymezen z důvodu ochrany životního
prostředí a krajinného rázu zejména kolem výrobních ploch
• zeleň přírodního charakteru, kdy se jedná o významné plochy zeleně v sídlech a nezastavěném
území, mimo plochy ZPF a PUPFL s porostem charakteru přirozených či přírodě blízkých
ekosystémů zpravidla na ostatních plochách

Výslovné vyloučení umísťování staveb, zařízení a jiných opatření uvedené v odst. (3) kapitoly F pro účely
uvedené v § 18 odst. 5 stavebního zákona, stanovené v plochách VKP ze zákona je provedeno s ohledem na
zjištění obecné ochrany přírody a zachování potřebné ekologické stability a podmínek pro biodiversitu v území.
Požadavek na vyloučení oplocení z nezastavěného území bez povolené stavby dle § 18 odst. 5 stavebního
zákona je stanoven na základě požadavku zadání z důvodů eliminace nárůstu bariér ve volné krajině. S ohledem
na §63 odst. (2) a (3) zákona 114/92 Sb. o ochraně přírody a krajiny, které stanoví podmínky přístupu do krajiny,
je stanovena výjimka pro oplocení dle § 79 odst. (2)k) stavebního zákona a dále výjimka pro oplocení druhů
pozemků: chmelnice, vinice, ovocný sad, u kterých je oplocení nutné z důvodů ochrany produkce před zcizením.
(pozn. na základě požadavku dotčeného orgánu byla odstraněna výjimka pro kulturu zahrada). Viz níže:
§163 Přístup do krajiny
(2) Každý má právo na volný průchod přes pozemky ve vlastnictví či nájmu státu, obce nebo jiné
právnické osoby, pokud tím nezpůsobí škodu na majetku či zdraví jiné osoby a nezasahuje-li do práv na
ochranu osobnosti či sousedských práv. Je přitom povinen respektovat jiné oprávněné zájmy vlastníka
či nájemce pozemku a obecně závazné právní předpisy.
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(3) Práva podle odstavce 2 se nevztahují na zastavěné či stavební pozemky, dvory, zahrady, sady,
vinice, chmelnice a pozemky určené k faremním chovům zvířat. Orná půda, louky a pastviny jsou z
oprávnění vyloučeny v době, kdy může dojít k poškození porostů či půdy nebo při pastvě dobytka.
Zvláštní předpisy nebo tento zákon mohou oprávnění podle odstavce 2 omezit nebo upravit odchylně.

Všeobecné podmínky uvedené v v odst. (3) – (11) kapitoly F vyplynuly zejména z požadavků zadání a ze
zohlednění požadavků na vodní režim krajiny, ochranu PUPFL, proměnlivost stavu limitů využití území, potřebu
určit charakter a strukturu zástavby pro jednotlivá sídla, ochranu zvláště chráněných živočichů a rostlin, ochranu
přírody a krajiny, zajištění podmínek civilní ochrany, ochranu zdraví , potřebu zajištění přirozeného přechodu
sídla do krajiny.

6.7

Odůvodnění vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných
opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro
asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit

(Odůvodnění kapitoly G. územního plánu):
Územní plán obsahuje z důvodů zajištění veřejného zájmu na zajištění funkčnosti dopravní a technické
infrastruktury a ekologické stability vymezení následujících veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných
opatření, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit.
Plochy VPS, které jsou určeny pro veřejnou infrastrukturu dopravní byly vymezeny z důvodů uvedených
v následující tabulce:

Kód VPS

Odůvodnění vymezení

VD1

plocha Z21 je vymezena pro zajištění nemotorové (pěší a cyklistické) dopravy mezi Tehovcem
a Mukařovem, a dále pro vytvoření předpokladů pro plynofikaci obce, neboť v této ploše bude
současně uložen přiváděcí středotlaký plynovod

VD2

plocha Z22 je vymezena pro zajištění nemotorové (pěší a cyklistické) dopravy mezi Tehovcem
a industriálně komerční zónou U Mototechny, a dále pro vytvoření předpokladů pro řešení
vodohospodářské infrastruktury, neboť v této ploše bude současně uložena kanalizace a
vodovod.

Plochy VPS, které jsou určeny pro veřejnou infrastrukturu technickou byly vymezeny z důvodů uvedených
v následující tabulce:

Kód VPS

Odůvodnění vymezení

VTI1

trasa vodovodního řadu a kanalizační stoky (u Mototechny) je vymezena z důvodu zajištění
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likvidace splaškových vod na území obce
VTI2

trasa kanalizace (Bulánka) je vymezena z důvodu zajištění likvidace splaškových vod na území
obce

VTI3

protipovodňové příkopy v ulici Pražská cesta a podél cesty k prameni Rokytky jsou vymezeny
z důvodů zajištění předpokladů pro realizaci technické infrastruktury určené pro eliminaci
ohrožení obytného území nátokem srážkových vod

VTI4

dešťová usazovací nádrž a související infrastruktura na návsi v Tehovci z důvodů zajištění
předpokladů pro realizaci technické infrastruktury určené pro eliminaci ohrožení obytného
území nátokem srážkových vod

Plochy VPO, které jsou určeny pro založení prvků územního systému ekologické stability byly vymezeny
z důvodů uvedených v následující tabulce:

Kód VPO

Odůvodnění vymezení

VU1

plochy jsou vymezeny pro založení nefunkčních částí prvku územního systému ekologické
stability LBK 6 z důvodů zajištění funkčnosti územního systému ekologické stabilty a z důvodů
zlepšení ekologické stabiltiy a poměrů na území obce

6.8

Odůvodnění vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejných prostranství, pro
které lze uplatnit předkupní právo s uvedením v čí prospěch je předkupní právo
zřizováno, parcelních čísel pozemků, názvu katastrálního území a případně
dalších údajů podle § 5 odst. 1 katastrálního zákona

(Odůvodnění kapitoly H. územního plánu):
V rámci územního plánu nebyly vymezeny veřejně prospěšné stavby ani veřejně prospěšná opatření, pro které
lze uplatnit předkupní právo. Důvodem je skutečnost, že k dosažení požadovaného stavu je u relevantních
staveb a opatření dostatečná možnost jejich realizace prostřednictvím věcného břemene či uplatněním možnosti
vyvlastnění.

6.9

Odůvodnění stanovení kompenzačních opatření podle § 50 odst. 6 stavebního
zákona

(Odůvodnění kapitoly I. územního plánu):
S ohledem na skutečnost, že územní plán v souladu s požadavky zadání neobsahoval dokumentaci Vyhodnocení
vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území, nejsou stanovena kompenzační opatření podle odst.(6) § 50
stavebního zákona.
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6.10

Odůvodnění vymezení ploch a koridorů územních rezerv a stanovení možného
budoucího využití, včetně podmínek pro jeho prověření

(Odůvodnění kapitoly J. územního plánu):
V rámci řešení územního plánu byly vymezeny plochy a koridory územních rezerv, odůvodnění jejich vymezení je
uvedeno v následující tabulce.

Kód
plochy

R1

6.11

Odůvodnění vymezení

Důvodem pro vymezení územní rezervy je vytvoření předpokladů pro
zlepšení dopravních poměrů na úseku silniční dopravy. Územní rezerva
vymezuje koridor pro možné vedení nové vstupní komunikace do obce.
Cílem je náhrada stávajícího hlavního směru pro vjezd do obce po silnici
III/11314 z Mukařova. Rezerva počítá s malou okružní křižovatkou se
silnici I/2 na rozhraní obcí Babice, Mukařov a Tehovec. Podmínkou pro
prověření je vyhodnocení potřeby a účelnosti této komunikace a nové
okružní křižovatky na silnici I. třídy v rámci navržené územní studie
rozvojové plochy P19.

Budoucí využití
zařazení do druhu ploch
s rozdílným způsobem
využití
dopravní infrastruktura silniční

kód

DS

Odůvodnění vymezení ploch, ve kterých je rozhodování o změnách v území
podmíněno dohodou o parcelaci

(Odůvodnění kapitoly K. územního plánu):
V rámci řešení územního plánu byly vymezeny plochy a koridory, ve kterých je rozhodování o změnách v území
podmíněno dohodou o parcelaci. Důvody pro jejich vymezení jsou uvedeny v následující tabulce:

Dotčené
rozvojové
plochy
Upřesnění podmínek návrhu parcelního uspořádání
P5a
Podmínka dohody o parcelaci vyplynula z výměry plochy a
potřeby přeparcelace pro více pozemků a zejména z
nutnosti zajistit parcely pro veřejná prostranství a dopravní
infrastrukturu.
Nekoordinovaná výstavba bez dohody o parcelaci by mohla
způsobit neracionální způsob zastavění a špatně fungující
systémy dopravní a technické infrastruktury.
Návrh parcelního uspořádání proto musí obsahovat
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Dotčené
rozvojové
plochy

Z8

Z9

Z12a
Z12b

Z13

Upřesnění podmínek návrhu parcelního uspořádání
vymezení parcel pro veřejná prostranství, jejichž součástí
bude dopravní infrastruktura pro zajištění dopravní obsluhy
a průjezdnosti územím a případně i ostatní druhy veřejných
prostranství.
Podmínka dohody o parcelaci vyplynula z výměry plochy a
potřeby přeparcelace pro více pozemků a zejména z
nutnosti zajistit parcely pro veřejná prostranství a dopravní
infrastrukturu.
Nekoordinovaná výstavba bez dohody o parcelaci by mohla
způsobit neracionální způsob zastavění a špatně fungující
systémy dopravní a technické infrastruktury.
Návrh parcelního uspořádání proto musí obsahovat
vymezení parcel pro veřejná prostranství, jejichž součástí
bude dopravní infrastruktura pro zajištění dopravní obsluhy
a průjezdnosti územím a případně i ostatní druhy veřejných
prostranství.
Podmínka dohody o parcelaci vyplynula z výměry plochy a
potřeby přeparcelace pro více pozemků a zejména z
nutnosti zajistit parcely pro veřejná prostranství a dopravní
infrastrukturu.
Nekoordinovaná výstavba bez dohody o parcelaci by mohla
způsobit neracionální způsob zastavění a špatně fungující
systémy dopravní a technické infrastruktury.
Návrh parcelního uspořádání proto musí obsahovat
vymezení parcel pro veřejná prostranství, jejichž součástí
bude dopravní infrastruktura pro zajištění dopravní obsluhy
a průjezdnosti územím a případně i ostatní druhy veřejných
prostranství.
Podmínka dohody o parcelaci vyplynula z výměry plochy a
potřeby přeparcelace pro více pozemků a zejména z
nutnosti zajistit parcely pro veřejná prostranství a dopravní
infrastrukturu.
Nekoordinovaná výstavba bez dohody o parcelaci by mohla
způsobit neracionální způsob zastavění a špatně fungující
systémy dopravní a technické infrastruktury.
Návrh parcelního uspořádání proto musí obsahovat
vymezení parcel pro veřejná prostranství, jejichž součástí
bude dopravní infrastruktura pro zajištění dopravní obsluhy
a průjezdnosti územím a případně i ostatní druhy veřejných
prostranství. Toto vymezení musí být v koncepčním
souladu s návrhem tras místních komunikací dle hlavního
výkresu územního plánu.
Podmínka dohody o parcelaci vyplynula z výměry plochy a
potřeby přeparcelace pro více pozemků a zejména z
nutnosti zajistit parcely pro veřejná prostranství a dopravní
infrastrukturu.
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Typ plochy s
rozdílným způsobem Orientační
výměra v ha
využití

BI - plochy bydlení v
rodinných domech městské a příměstské

0,66

BI - plochy bydlení v
rodinných domech městské a příměstské

1,00

SK - plochy smíšené
obytné – komerční
PV - veřejná
prostranství

0,57

OM - občanské
1,05
vybavení - komerční
zařízení malá a střední
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Dotčené
rozvojové
plochy

Upřesnění podmínek návrhu parcelního uspořádání
Nekoordinovaná výstavba bez dohody o parcelaci by mohla
způsobit neracionální způsob zastavění a špatně fungující
systémy dopravní a technické infrastruktury.
Návrh parcelního uspořádání proto musí obsahovat
vymezení parcel pro veřejná prostranství, jejichž součástí
bude dopravní infrastruktura pro zajištění dopravní obsluhy
a průjezdnosti územím a případně i ostatní druhy veřejných
prostranství.. Toto vymezení musí být v koncepčním
souladu s návrhem tras místních komunikací dle hlavního
výkresu územního plánu.

Typ plochy s
rozdílným způsobem Orientační
výměra v ha
využití

Podmínka, že dohoda o parcelaci musí být provedena v rozsahu výčtu všech ploch uvedených v jednom řádku ve
sloupci „dotčené rozvojové plochy“ výše uvedené tabulky je odůvodněna jednoznačnými vazbami uvedených
ploch a nutností jejich společného řešení .

6.12

Odůvodnění vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách
v území podmíněno zpracováním územní studie, stanovení podmínek pro její
pořízení a přiměřené lhůty pro vložení dat o této studii do evidence územně
plánovací činnosti

(Odůvodnění kapitoly L. územního plánu):
V rámci řešení územního plánu byla vymezena plochy, ve které je rozhodování o změnách v území podmíněno
zpracováním územní studie. Důvody pro vymezení plochy podmíněné zpracováním územní studie v prostoru
rozvojové plochy P19 a v území na tuto plochu severně navazujícím jsou, kromě toho, že podrobnost a
metodické pojetí územního plánu neumožňuje s jistotou stanovit potřebné podmínky pro rozhodování o změnách
a je nutné uvedené problémy a podmínky řešit v podrobnějším měřítku, následující:
1/ stanovení podrobné funkční koordinace navrhované zástavby v řešeném území studie s důrazem na
řešení koncepce dopravní infrastruktury vč. řešení malé okružní křižovatky na silnici I/2 na rozhraní obcí
Babice, Mukařov a Tehovec
2/ navržení a vymezení vedení trasy nové komunikace, jejímž smyslem je náhrada stávajícího hlavního
směru pro vjezd do obce po silnici III/11314 z Mukařova směrem na jih,
3/ dalším cílem studie je vytvoření podkladu pro změnu územního plánu a to v případě, že studie
prokáže reálnost a opodstatněnost úpravy dopravní koncepce;
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6.13

Odůvodnění vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách
v území podmíněno vydáním regulačního plánu, zadání regulačního plánu
v rozsahu dle přílohy č. 9, stanovení, zda se bude jednat o regulační plán
z podnětu nebo na žádost, a u regulačního plánu z podnětu stanovení přiměřené
lhůty pro jeho vydání

(Odůvodnění kapitoly M. územního plánu):
Řešení územního plánu neobsahuje vymezení ploch a koridorů, ve kterých je pořízení a vydání regulačního
plánu podmínkou pro rozhodování a to z důvodů, že:
-

požadavek nebyl uplatněn v zadání

-

požadavek nevzešel v průběhu zpracování od pořizovatele či vlastní obce Tehovec

-

projektant nevyhodnotil vymezení jako potřebné proto, že plochy, pro které by uvedená podmíněnost
vzhledem ke zvýšené potřebě podrobnější koordinace záměrů v území přicházela do úvahy, jsou
ošetřeny podmínkou zpracování dohody o parcelaci.

6.14

Odůvodnění stanovení pořadí změn v území (etapizace)

(Odůvodnění kapitoly N. územního plánu):
Řešení územního plánu neobsahuje vymezení ploch a koridorů, ve kterých je stanoveno pořadí změn v území a
to z důvodů, že:
-

požadavek nebyl uplatněn v zadání

-

požadavek nevzešel v průběhu zpracování od pořizovatele či vlastní obce Tehovec

-

projektant nevyhodnotil vymezení jako potřebné proto, že plochy, pro které by uvedená podmíněnost
vzhledem ke zvýšené potřebě podrobnější koordinace záměrů v území přicházela do úvahy, jsou
ošetřeny podmínkou zpracování dohody o parcelaci.

6.15

Odůvodnění vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných staveb

(Odůvodnění kapitoly O. územního plánu):
V řešením území nebyla identifikována zástavba mimořádní a výjimečná natolik, aby bylo nutné formou vymezení
architektonicky nebo urbanisticky významných staveb, pro které může vypracovávat architektonickou část
projektové dokumentace jen autorizovaný architekt, omezení práv vlastníků nemovitostí dotčených touto
povinností oproti vlastníkům ostatních nemovitostí. Územní plán proto nevymezuje architektonicky nebo
urbanisticky významné stavby, pro které může vypracovávat architektonickou část projektové dokumentace jen
autorizovaný architekt.
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7.1

104

ÚDAJE O VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (náležitosti
dle § 53 odst. (5) b), c), d))
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 neobsahovalo požadavek na zpracování Vyhodnocení vlivu územního plánu na
udržitelný rozvoj území. Vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území proto nebylo zpracováno.

7.2

Stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst.5

Stanovisko Krajského úřadu podle § 50 odst. 5 nebylo uplatněno vzhledem k tomu, že se nezpracovávalo
vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území.

7.3

Sdělení, jak bylo stanovisko podle § 50 odst. 5 zohledněno, s uvedením závažných
důvodů, pokud některé požadavky nebo podmínky zohledněny nebyly

Stanovisko Krajského úřadu podle § 50 odst. 5 nebylo uplatněno vzhledem k tomu, že se nezpracovávalo
vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území. Z tohoto důvodu nebylo možno jej zohlednit do
územního plánu.
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VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A VYHODNOCENÍ
POTŘEBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH (náležitosti dle § 53 odst.
odst. (5)f))
Vyhodnocení účelného využití zastavěného území

Z hlediska využití zastavěného území obce lze konstatovat, že vlastní jádrové sídlo Tehovec, včetně severně
navazující zástavby Vojkova je využito účelně. převážně úbytnou zástavbou pro rodinné domy a dále zástavbou
objektů rodinné rekreace, občanské vybavenosti a výroby. Z hlediska intenzity využití území kromě několika
dosud nezastavěných ploch v územním plánu zařazených do rozvojových ploch (zastavitelné plochy a plochy
přestavby, je dosud v tomto území cca 24 proluk v dosud nezastavěných parcelách obklopených zástavbou,
s jejichž zastavěním je nutno počítat (v rámci územního plánu jsme jednotlivé proluky, které nesou znaky
takového prostorového uspořádání, že jsou z dvou či tří stran obklopeny zastavěnými pozemky, ponechaly
zařazeny v zastavěném území – jedná se celkem o cca 24 parcel v prolukách, které umožňují umístění stavby
rodinného domu). Pokud nezastavěné plochy umožňují svou velikostí či uspořádáním umístění více než dvou ev.
tří pozemků pro rodinný dům, pak tyto plochy byly zařazeny do ploch zastavitelných a jsou jako takové řádně
bilancovány.
Obdobně i další zastavěný prostor - prostor industriálně komerční zástavby podél silnice I/2 zvaný „U
Mototechny“ je využitý a plní funkce komerční občanské vybavenosti, nerušící výroby a smíšené komerční
zástavby. Vedle dosud nezastavěných ploch, s jejichž zastavěním územní plán počítá, je zde navržena
v několika případech přestavba pro jiné funkční využití, s ohledem na preferenci komerčně obslužného využití
území, před obytnou funkcí. Určitou kultivaci, ovšem v souladu s funkčním zařazením, vyžaduje část ploch areálu
bývalé Chirany, tak, aby autovrakoviště byla nahrazena adekvátnějšími formami výroby a podnikání.

8.2

Vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch

Jako zemědělská usedlost obec Tehovec existovala při obchodní cestě z Prahy do Kutné Hory již ve 14.století.
Historické Jádro obce Tehovec tvoří okrouhlice s návsí s rybníkem, obklopená usedlostmi, za kterými byly
radiálně děleny zemědělské pozemky. Náves a původní okolní zástavba je nejcennějším urbanistickým prvkem
obce.
Dlouhodobý vývoj počtu obyvatel, který je patrný z následujících tabulek dokládá , že hlavní rozvoj původně
pouze zemědělské obce nastal s rozvojem sezónního rekreačního bydlení v zázemí Prahy ve třicátých letech a
po 2. světové válce, kdy došlo k rozvoji části obce s místním názvem Vojkov a to převážně za účelem rekreační
individuální zástavby a k výstavbě nemocnice.
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tab.: Dlouhodobý vývoj počtu obyvatel 1869 - 2016 v obcích SO ORP Říčany (zdroj: ČSÚ)
Počet obyvatel v roce (k datu)
Obec, území
Tehovec
SO ORP Říčany

1869

1910

1950

1991

2001

2011
trv.

268
31 729

318
34 257

395
39 876

211
37 605

216
40 107

456
56 776

Index vývoje
2013
(31.12.)
520
61 774

2015
(31.12.)
551
65 136

2016
/1869
205,6
205,3

2014
/2011
114,0
108,8

2016
/2014
106,0
105,4

tab.: Vývoj počtu obyvatel a domů v letech 1869 – 1930 (zdroj:historický lexikon obcí)
1869

1880

1890

1900

1910

1921

1930

obyvatelstvo

268

284

276

278

318

296

299

domy

34

38

39

40

43

47

66

tab.: Vývoj počtu obyvatel a domů v letech 1850 - 2001(zdroj:historický lexikon obcí)
1950

1961

1970

1980

1991

2001

obyvatelstvo

395

272

266

255

211

216

domy

93

85

78

76

93

99

tab.: Vývoj počtu obyvatel v letech 2009 – 2015 (zdroj:ČSÚ – data ÚAP)

obyvatelstvo

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

391

423

465

503

520

535

551

Od roku 1950 do roku 1990 přitom počet obyvatel v obci klesá, aby po roce 1990 v souladu s celkovým
suburbanizačním trendem v okolí Prahy spojeným s výstavbou rodinných domů stoupl počet obyvatel z 211
v roce 1991 na 551 v roce 2015. Dochází ke změně funkčního profilu obce ze zemědělsko rekreační na obytnou,
i když chaty jsou stále na území obce zastoupeny, dnes již ovšem v polyfunkčním mixu o s obytnou zástavbou.
Vzhledem k výhodným parametrům dopravní obsluhy a poloze u silnice I/2 se postupně zintenzivňuje využití
ploch podél silnice I/2 pro obslužné funkce.
V současnosti jádrové sídlo obce, Tehovec, včetně severně navazující zástavby Vojkova představuje polyfunkční
komplexní sídelní útvar plnící obslužné, sídelní, rekreační i výrobní funkce. Druhým urbánním celkem je prostor
industriálně komerční zástavby „U Mototechny“ podél silnice I/2, plnící funkce komerční občanské vybavenosti,
nerušící výroby a smíšené komerční zástavby. Rozvoj sídelní funkce se ještě na území obce v malém rozsahu
v malém rozsahu projevuje přerůstáním zástavby Mukařova na území obce Tehov u severovýchodního okraje
obce.
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Obec lze charakterizovat z hlediska počtu obyvatel jako dynamicky rostoucí obec v zázemí hlavního města
Prahy, zájem o bydlení je motivován zejména cca 30 minutovou dostupností hlavního města po silnici I/2 a dálnici
D1. Neopominutelný je i rekreační význam obce, byť v posledních třech dekádách je zřejmá spíše sídelní než
rekreační funkce území, nelze ovšem pominou kvalitu přírodního prostředí a zázemí obce.

Statistické údaje v následující tabulce dokládají, že přírůstek počtu obyvatel je zapříčiněný zejména kladným
migračním saldem. Růst počtu obyvatel přirozenou měnou je oproti migraci významně nižší a lze předpokládat,
že významný podíl dětí se navíc rodí právě přistěhovavším se obyvatelům.

tab.: přírůstek přirozený a migrační v letech 2009 - 2015(zdroj:ČSÚ – data ÚAP)

počet
obyvatel

přirozený
přírůstek

saldo
migrace

2009

391

4

31

2010

423

5

27

2011

465

-1

26

2012

503

0

38

2013

520

5

12

2014

535

2

13

2015

551

1

15

Uvedeným přírůstkům odpovídá i počet dokončených bytů, v případě Tehovce zejména počet dokončených bytů
v rodinných domech.
tab.: počet dokončených bytů 2009 - 2015(zdroj:ČSÚ – data ÚAP)
2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

celkem

11

6

13

15

8

6

8

z toho v
RD

11

6

10

13

8

5

8

Průměrný počet postavených bytů v letech 2009 – 2015 tedy činí 9,6 rodinných domů ročně, což odpovídá
přírůstku cca 24 obyvatel ročně.
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Pro prognózu dalšího vývoje je třeba vzít v úvahu skutečnost, že zájem o výstavbu rodinných domů v obcích v
okolí hlavního města má a bude mít setrvalý charakter, související s dlouhodobým trendem koncentrace obyvatel
v aglomeracích a jejich sídelních zázemích. Pracovní a sídelní atraktivita Prahy a relativně dobrá dopravní
dostupnost, která má předpoklady pro zlepšení po dobudování nadřazené dopravní infrastruktury, může být
setrvalým dlouhodobým zdrojem nových stavebníků a obyvatel a teoreticky by bylo možné zastavět celé území
obce.
Podobný rozvoj je ale z mnoha důvodů nereálný a pravděpodobně i nežádoucí. Výstavbu je třeba
rozumně limitovat, neboť nelimitovaný přírůstek obyvatel může přesáhnout prahové limity technické,
dopravní, sociální a environmentální infrastruktury a může tak způsobit výrazné zhoršení životních
podmínek v obci.
Jedním z těchto limitů je zejména situace v zásobování vodou, neboť obec je závislá na dodávce pitné vody ze
Želivky a tento zdroj není bez limitů. Obdobným prahovým limitem je i přenosová kapacita silových rozvodů
elektro a zajištění likvidace splaškových a srážkových vod.
V následující tabulce je kvantifikován potenciální počet rodinných domů a obyvatel pro jednotlivé zastavitelné
plochy a plochy přestaveb a dostaveb:

Číslo
plochy

Využití
plochy

bilanční
počet
obyvatel

RD chat
(chat)

Z2b

BI

6

2

Z2c

BI

15

5

Z3a

BI

6

2

Z4a

BI

9

3

P5a

BI

42

14

P5b

BI

6

2

P5c

BI

6

2

Z6a

BI

9

3

Z6b

BI

24

8

P7

BI

21

7

Z8

BI

21

7

Z9

BI

33

11

P10

BI

3

1

Z20a

BI

18

6

219

73

Celkem
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V tabulce uvedený přírůstek 80 rodinných domů v navržených zastavitelných plochách pro bydlení spolu s cca
24mi prolukami v zastavěném území tedy představují potenciál pro výstavbu 90 -100 rodinných domů. Při
teoretickém tempu výstavby cca 6 RD/ rok odpovídá rozsah rozvojových ploch včetně proluk (v oblasti bydlení)
potřebě ploch na době cca 15 let, tedy standardnímu 15tiletému návrhovému horizontu územních plánů. Během
tohoto období bezpochyby dojde na základě zprávy o uplatňování a ÚAP k dalšímu zpřesnění koncepce rozvoje
území územněplánovacími nástroji a případně i k zapracování územních rezerv do návrhu.

Výstavba RD či bytů v ostatních rozvojových plochách, které jsou navrženy pro jiné účely než bydlení (pro
lehkou výrobu,, komerční občanskou vybavenost, technickou a dopravní infrastrukturu a zeleň a zejména
smíšenou obytnou komerční zástavbu nelze vyloučit, ale ani předpokládat s ohledem na negativní vlivy silnice
I/2).

Závěrem lze tedy uvést konstataci, že navržené zastavitelné plochy odpovídají potřebám obce a jejího
rozvoje, jejich počet je z důvodů regulace překotného rozvoje bydlení stanoven tak, aby míra růstu ploch
pro bydlení byla na dolní hranici ročních přírůstků dle statistik v uplynulé dekádě.
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9.1

VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ
NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND A POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCE
LESA (náležitosti dle přílohy č. 7 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. – část II. odst.
(1)d))
Charakteristika řešeného území

Podíl ZPF na rozloze obce:
Celé správní území obce Tehovec, tvořené jediným katastrálním územím Tehovec, se rozkládá na ploše o
rozloze 278,5 ha. Největším podílem z celkové výměry obce jsou zastoupeny orné půdy, které čítají přes 140,3
ha (50,4 %). Celková rozloha veškeré zemědělské půdy je na území obce 61,2 % což v absolutním čísle
představuje více jak 170,4 ha. Zastavěné plochy zabírají zhruba 11,6 ha (4,2 %).
Tab.: Zastoupení jednotlivých druhů pozemků
Druh pozemku

Výměra [ha]

orná půda

Podíl ku celkové rozloze %]

140,3

50,4

19,4

6,9

ovocný sad

3,0

1,1

trvalý travní porost

7,7

2,8

68,8

24,7

1,1

0,4

zastavěná plocha a nádvoří

11,6

4,2

ostatní plocha

26,6

9,5

278,5

100

zahrada

lesní pozemek
vodní plocha

Celkem KN

Údaje o zemědělském půdním fondu:
Konkrétní podíly zemědělského půdního fondu jsou specifikovány v následující tabulce:

Druh pozemku

Výměra [ha]

Podíl ku celkové rozloze %]

140,3

82,3

19,4

11,4

ovocný sad

3,0

1,8

trvalý travní porost

7,7

4,5

170,4

100

orná půda
zahrada

Celkem ZPF
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Zemědělská půda má ve správním území Tehovce celkovou plochu 278,5 ha, z toho orná půda zaujímá 82,3%,
trvalé travní porosty 4,5 % ha a zahrady 11,4 % ha a ovocné sady 1,8%.

Ekologická stabilita:
Dominantní podíl orných půd nepříznivě ovlivňuje koeficient ekologické stability území obce (KES) který dosahuje
pro Tehovec relativně nepříznivé hodnoty 0,56. Řešení územního plánu proto navrhuje část zemědělských ploch
pro změnu kultury z orné půdy do trvalých travních porostů jednak z důvodů zlepšení KES. Tyto plochy jsou
situovány v návaznosti na zastavěné a zastavitelné území a tak dalším důvodem je zlepšení plnění jejich funkce
přechodu sídla do krajiny (menší prašnost, předpoklady vyšší podíl mezí a zeleně).

Pozn. Koeficient ekologické stability je podíl ekologicky příznivých ploch a ploch, které zatěžují životní prostředí. Počítá se
jako podíl výměr druhů pozemků v daném území. V čitateli tohoto podílu je součet výměr chmelnic, vinic, zahrad, ovocných
sadů, trvalých travních porostů, lesní půdy a vodních ploch. Ve jmenovateli podílu je součet výměr orné půdy, zastavěných
ploch a ostatních ploch. Hodnoty koeficientu KES jsou klasifikovány následovně:
0,10 < KES < 0,30 identifikuje území nadprůměrně využívané, se zřetelným narušením přírodních struktur,
základní ekologické funkce musí být soustavně nahrazovány technickými zásahy
0,30 < KES < 1,00identifikuje území intenzivně využívané, zejména zemědělskou velkovýrobou, oslabení
autoregulačních pochodů v ekosystémech způsobuje jejich značnou ekologickou labilitu a vyžaduje vysoké vklady
dodatkové energie
1,00 < KES < 3,00 identifikuje vcelku vyvážená krajina, v níž jsou technické objekty relativně v souladu s
dochovanými přírodními strukturami, důsledkem je i nižší spotřeba energo-materiálových vkladů
KES > 3,00 identifikuje přírodní a přírodě blízká krajina s výraznou převahou ekologicky stabilních struktur a
nízkou intenzitou využívání krajiny člověkem

Pedologie a zastoupení hlavních půdních jednotek:
Pedologická skladba je jednoduchá stejně jako skladba geologických substrátů: Na nepřemístěných, v plochém
terénu zahliněných zvětralinách žul jsou ve větším rozsahu vytvořeny půdní převládající typy kyselých kambizemí
až pseudoglejů (HPJ 50). V mírně vyvýšeném reliéfu přecházejí na zvětralinách žul do kyselých kambizemí (HPJ
29), na kvartérních hlínách do typických pseudoglejů (HPJ 47). V údolnicích a depresích na deluvofluviálních a
fluviálních sedimentech jsou vyvinuty gleje (HPJ 68), místy odvodněné melioracemi (HPJ 64). Charakteristiky
hlavních půdních jednotek (HPJ) z kódu BPEJ jsou následující. V řešeném území převládají půdní jednotky HPJ
29, 50, 64. Přehled převažujících zemědělských půd v katastrálním území dle BPEJ je zobrazen v následující
tabulce.

Hlavní půdní typ (HPJ) dle klasifikace BPEJ*

Kód BPEJ,

50 Kambizemě oglejené a pseudogleje modální na žulách, rulách a jiných
pevných horninách (které nejsou v HPJ 48,49), středně těžké lehčí až středně
těžké, slabě až středně skeletovité, se sklonem k dočasnému zamokření
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Hlavní půdní typ (HPJ) dle klasifikace BPEJ*

Kód BPEJ,

64 Gleje modální, stagnogleje modální a gleje fluvické na svahových
hlínách, nivních uloženinách, jílovitých a slínitých materiálech, zkulturněné, s
upraveným vodním režimem, středně těžké až velmi těžké, bez skeletu nebo
slabě skeletovité
29 Kambizemě modální
eubazické až mezobazické
včetně slabě
oglejených variet, na rulách, svorech, fylitech, popřípadě žulách, středně
těžké až středně těžké lehčí, bez skeletu až
středně skeletovité, s
převažujícími dobrými vláhovými poměry

třída ochrany ZPF

5.64.01

III.

5.29.01

II.

5.29.04

III.

ZPF z hlediska tříd ochrany:
V obci se vyskytuji ve vyšší míře půdy třídy ochrany II. (jde o půdy vysoce chráněné, jen podmíněně odnímatelné
a s ohledem na územní plánování také jen podmíněně zastavitelné) a III. (které je možno územním plánováním
využít pro event. výstavbu. Dále jsou také v menší míře zastoupeny půdy stupňů ochrany IV a V, které je možno
využít pro výstavbu. Půdy I. třídy v území vůbec nejsou evidovány.
Obr.: Schéma rozložení tříd ochrany ZPF na území obce Tehovec
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Možnost využití ZPF pro výstavbu dle třídy ochrany zemědělské půdy:
I. Do I. třídy zemědělské půdy jsou zařazeny bonitně nejcennější půdy v jednotlivých klimatických regionech,
převážné v plochách rovinných nebo jen mírně sklonitých, které je možno odejmout ze zemědělského půdního
fondu pouze výjimečně. a to převážně na záměry související s obnovou ekologické stability krajiny, případně pro
liniové stavby zásadního významu.
2. Do II. třídy ochrany jsou situovány zemědělské půdy. které mají v rámci jednotlivých klimatických regionů
nadprůměrnou produkční schopnost. Ve vztahu k ochraně zemědělského půdního fondu jde o půdy vysoce
chráněné, jen podmíněně odnímatelné a s ohledem na územní plánování také jen podmíněně zastavitelné.
3. Do III. třídy ochrany jsou sloučeny půdy v jednotlivých klimatických regionech s průměrnou produkční
schopností a středním stupněm ochrany, které je možno územním plánováním využít pro event. výstavbu.
4. Do IV. třídy ochrany jsou sdruženy půdy s převážně podprůměrnou produkční schopností v rámci příslušných
klimatických regionů. s jen omezenou ochranou, využitelně i pro výstavbu.
5. Do V. třídy ochrany jsou zahrnuty zbývající bonitované půdně ekologické jednotky (dále jen „BPEJ“). které
představují zejména půdy s velmi nízkou produkční schopností včetně půd mělkých. velmi svažitých.
hydromorfních. štěrkovitých až kamenitých a erozně nejvíce ohrožených. Většinou jde o zemědělské půdy pro
zemědělské účely postradatelné. U těchto půd lze předpokládat efektivnější nezemědělské využití. Jde většinou o
půdy s nižším stupněm ochrany. s výjimkou vymezených ochranných pásem a chráněných území a dalších zájmů
ochrany životního prostředí.

Dle odst. 3 a 4 §4 zákona 334/1992Sb. v platném znění platí:
(3) Zemědělskou půdu I. a II. třídy ochrany lze odejmout pouze v případech, kdy jiný veřejný zájem výrazně
převažuje nad veřejným zájmem ochrany zemědělského půdního fondu.
(4) Odstavec 3 se nepoužije při posuzování těch ploch, které jsou obsaženy v platné územně plánovací
dokumentaci, pokud při nové územně plánovací činnosti nemá dojít ke změně jejich využití.

Ing. arch. František Pospíšil a kol.

Dokumentace pro vydání územního plánu

leden 2020

ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU TEHOVEC

114

Údaje hydrologických a odtokových poměrů
Území katastru leží na plochém rozvodí mezi horními úseky přítoků Labe (Výmola, pramenící v sousedním
Mukařově odvodňující S okraj katastru), Vltavy (Rokytka, čhp 1-12-01-026, pramenící na Z okraji obce a
odvodňující Z část území) a Sázavy (Jevanský potok, čhp 1-09-03-106, pramenící v sousedním Srbíně a
odvodňující východ katastru). Koryta horních úseků občasných vodotečí jsou z větší části upravena, zčásti i
zatrubněna.
Hydrogeologicky je území rovněž rozděleno do 3 rajonů odpovídajících jednotlivým uvedeným povodím: 6250 –
rajon základní vrstvy proterozoikum a paleozoikum v povodí přítoků Vltavy (odpovídající povodí Rokytky), 6320 –
rajon základní vrstvy krystalinikum v povodí střední Vltavy (odpovídající povodí Jevanského p.) a 4510 - křída
severně od Prahy (v povodí Výmoly). Propustnost žulového masivu je slabá puklinová, hladina spodní vody v
plochém terénu vystupuje blíže k povrchu a v depresích dotuje pramenné vývěry. Jakost povrchových vod je
hodnocena patrně třídou III.-IV.

Ochrana před povodněmi
Pro řešené toky v řešeném území bylo vodoprávním úřadem stanoveno záplavové území.Návrh rozvojových
ploch územního plánu tudíž do záplavových území nezasahuje.

Ochrana vodních zdrojů
Vyhlášena ochranná pásma jsou znázorněna v koordinačním výkresu, řešení územního plánu tato pásma
respektuje, zastavitelné plochy jsou situovány mimo jejich rozsah.

Údaje o uskutečněných investicích do půdy
Na území obce se nacházejí ve značném rozsahu plochy, ve kterých byly uskutečněny investice do půdy,
zejména za účelem jejich odvodnění. Informace o dotčení investic do půdy jednotlivými rozvojovými plochami
v bilanci předpokládaných záborů ZPF.

Údaje o areálech a objektech zemědělské prvovýroby a usedlostech
Hodnocené lokality vykazující zábor ZPF se nacházejí mimo areály zemědělské prvovýroby a tudíž tyto zábory
neporušují areály a objekty zemědělské prvovýroby a zemědělské usedlosti.

Údaje o uspořádání ZPF, opatřeních k zajištění ekologické stability a skutečnostech vyplývajících ze
schválených návrhů pozemkových úprav
Uspořádání ZPF je patrné z výkresové dokumentace, kde jsou znázorněný jednotlivé třídy ochrany ZPF a jejich
územní rozložení. Součástí územního plánu je i návrh skladebných prvků lokální úrovně územního systému
ekologické stability (prvky regionálního a nadregionálního ÚSES se v řešeném území nevyskytují) . Vymezení
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prvků ÚSES uspořádání zastavěných i zastavitelných ploch respektuje. Pro území obce dosud nebyl zpracován
návrh pozemkových úprav či komplexních pozemkových úprav.

9.2

Vyhodnocení a odůvodnění záborů ZPF

Vyhodnocení důsledků řešení na zemědělský půdní fond je provedeno pro veškeré rozvojové lokality
zastavitelného území. Výkresová dokumentace je provedena ve formě výkresu Předpokládaných záborů půdního
fondu v měřítku 1 : 5 000. Jednotlivé zábory jsou ve výkrese zvýrazněny a označeny identifikačním kódem
shodným s kódem použitým v bilanční tabulce v této kapitole.
Ve výkresové části (Výkres předpokládaných záborů ZPF v měř. 1: 5 000) jsou vyznačeny:
- hranice řešeného území – správní území obce
- hranice parcel dle katastru nemovitostí a vnitřní kresba parcel
- hranice zastavěného území
- hranice vyhodnocovaných ploch předpokládaných záborů (rozvojové plochy – zastavitelné a přestavbové plochy)
- hranice bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) včetně kódu BPEJ
- třídy ochrany ZPF
- investice do půdy
- pozemky určené k plnění funkcí lesa - kategorie
- plocha ve vzdálenosti 50m při okraji lesa s podmíněným využíváním
- druhy pozemků mimo ZPF a PUPFL
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9.2.1

Celková rekapitulace a zhodnocení záboru ZPF a údaje o celkovém rozsahu
požadovaných ploch

Celkovou představu o plošném rozsahu předpokládaných záborů ZPF podává následující tabulka:
Tab. souhrnný předpokládaný celkový zábor za katastrální území (výměry jsou uvedeny v m2)
třída ochrany ZPF

celková výměra

z toho zábor ZPF

133668

131020

celkem

II.
43790

III.
75391

kultura – druh pozemku

IV.

V.

orná

5218

6621 106956

131020

zahrada

sad

ttp

6492

6479

11093
131020

Celková plocha zemědělské půdy, jež by byla v důsledku naplnění funkcí navržených územním plánem odňata
ze ZPF je 13,1 ha. Celkově by vynětí půdy ze ZPF představovalo pouze 4,7 % plochy území obce a 7,7 %
výměry zemědělské půdy.
Jak vyplývá z předchozí charakteristiky ZPF v řešeném území, návrh územního plánu představuje zásah do
hodnotných zemědělských půd. Téměř všechny plochy záborů jsou totiž soustředěny do II. a III. třídy ochrany.
V této souvislosti je nutno uvést, že zábory ve II. třídě ochrany jsou možné pouze na základě souladu jejich
vymezení s odst. 3 §4 zákona 334/1992Sb., který zemědělskou půdu I. a II. třídy ochrany umožňuje odejmout
pouze v případech, kdy jiný veřejný zájem výrazně převažuje nad veřejným zájmem ochrany zemědělského
půdního fondu (toto platí u nově vymezených rozvojových ploch). Ostatní plochy záborů v II. třídě ochrany jsou
vymezeny na základě souladu s odst. 4 §4 zákona 334/1992Sb., která konstatuje, že odstavec 3 se nepoužije při
posuzování těch ploch, které jsou obsaženy v platné územně plánovací dokumentaci, pokud při nové územně
plánovací činnosti nemá dojít ke změně jejich využití, což se týká všech ostatních ploch záborů na plochách
situovaných na II. třídě ochrany ZPF..
Z hlediska účelu záboru dle návrhu způsobu využití lze souhrnně konstatovat, jak ukazuje následující tabulka, že
většina ploch (53%) je určena záborům pro realizaci rozvojových projektů spojených s rozvojem ploch bydlení,
s rozvojem dalších ploch občanské vybavenosti a služeb souvisí 24 % předpokládaného záboru, s potřebami
ploch pro výrobu a technickou infrastrukturu 15 % a nakonec 8% pro veřejná prostranství a plochy zeleně.

Tab. souhrnný zábor dle způsobu využití (výměry jsou uvedeny v m2):
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třída ochrany ZPF

způsob
využití

plochy
bydlení

celková
výměra

z
toho
zábor
ZPF
%

69037

69037

II.

III.

součet pro:

BI

IV.

41579 27458
53

kultura – druh pozemku

V.
0

orná
0

69037

plochy
občanské
vybavenosti

celková
výměra

II.

30732

III.

IV.

kultura – druh pozemku

V.

plochy výroby
a technické
infrastruktury
součet pro:

celková
výměra

15097

30732

OM

občanské vybavení - komerční zařízení malá a střední

OS

občanské vybavení - tělovýchovná a sportovní zařízení

SK

plochy smíšené obytné – komerční

z
toho
zábor
ZPF
%

19275

19275

II.

III.

IV.

9594 2617 3424

V.

orná
19275

19275

zahrada sad
0
19275

stavby a zařízení pro zajištění technických služeb obce (skládky staviv, sběrné dvory

VL

výroba a skladování - lehký průmysl
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kultura – druh pozemku

0 14373 3891 1011
15

zahrada sad

30732

třída ochrany ZPF

způsob
využití

orná

0 23795 1327 5610
23

součet pro:

1499 3875 2510

bydlení v rodinných domech - městské a příměstské

z
toho
zábor
ZPF
%

32415

ttp

69037

třída ochrany ZPF

způsob
využití

61153

zahrada sad
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třída ochrany ZPF
z
toho
zábor
ZPF
%

celková
způsob využití výměra

plochy veřejných
prostranství
a
zeleně
a
vodohospodářské
plochy

12941

součet pro:

II.

11976

III.

2211

kultura – druh pozemku

IV.

9765

V.
0

orná
0

zahrada sad

11431

11976

0

0

ttp
545

11976

9
PV

veřejná prostranství (s převahou zpevněných ploch)

ZS

zeleň - soukromá a vyhrazená

W

plochy vodní a vodohospodářské

celkem:

třída ochrany ZPF

způsob
využití

celková
výměra

z
toho
zábor
ZPF
%

II.

III.

IV.

kultura – druh pozemku

V.

orná

43790 75391 5218 6621 106956
celkem

133668

131020
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9.2.2

Podrobné vyhodnocení záborů ZPF dle jednotlivých rozvojových ploch uspořádané
pořadově

Podrobné vyhodnocení záborů ZPF dle jednotlivých rozvojových ploch je uvedeno v následující tabulce Tabulka
obsahuje kromě výměr dle tříd ochrany ZPF a dle druhu pozemku (výměry jsou uvedeny v m2) tyto položky:
kód = označení rozvojové plochy
funkce = způsob využití dle zařazení do PRZV – viz následující vysvětlivky:
BI

bydlení v rodinných domech - městské a příměstské

OM

občanské vybavení - komerční zařízení malá a střední

OS

občanské vybavení - tělovýchovná a sportovní zařízení

PV

veřejná prostranství (s převahou zpevněných ploch)

SK

plochy smíšené obytné - komerční

TO

stavby a zařízení pro zajištění technických služeb obce (skládky staviv, sběrné dvory apod.)

VL

výroba a skladování - lehký průmysl

ZS

zeleň - soukromá a vyhrazená

zábor v zú = poloha v zastavěném území
Z = zastavitelná plocha mimo zastavěné území
P = plocha přestavby, dostavby či změny funkce v zastavěném území
investice do půdy = poloha v plochách odvodnění či závlah (ano/ne)

Tab. podrobné vyčíslení záborů dle jednotlivých rozvojových ploch (výměry jsou uvedeny v m2):

třída ochrany ZPF

kultura – druh pozemku

inve-

celková
výměra

stice
z
toho
do
zábor
zábor
ZPF
v zú půdy II.

kód

funkce

Z1a

TO

4270

4270 Z

ano

4270

4270

Z1b

ZO

2264

2264 Z

ano

2264

2264

Ing. arch. František Pospíšil a kol.
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IV.

V.
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třída ochrany ZPF

kultura – druh pozemku

inve-

kód

funkce

celková
výměra

stice
z
toho
do
zábor
zábor
ZPF
v zú půdy II.

III.

IV.

V.

423
Z2a

PV

1074

1074 Z

ne

BI

1425

1425 Z

651

ne

zahrada sad

651

1357
68

936

68

936

Z2c

BI

4773

4773 Z

část

3837

Z3a

BI

2078

2078 Z

ne

2078

Z3b

PV

141

141 Z

ne

141

Z4a

BI

2718

2718 Z

ano

2718

2718

Z4b

PV

235

235 Z

ano

235

235

10969

10969

P5a

BI

12766

12766 P

ano

3837

2078

141

1797

1797

1499

1499

P5b

BI

2998

2998 P

ano

1499

1499

P5c

BI

2500

2500 P

ano

2500

2500

Ing. arch. František Pospíšil a kol.
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třída ochrany ZPF

kultura – druh pozemku

inve-

kód

funkce

celková
výměra

stice
z
toho
do
zábor
zábor
ZPF
v zú půdy II.

III.

IV.

V.

orná

zahrada sad

2088
Z6a

BI

2184

2184 Z

část

2088

96

96

8139
Z6b

BI

8959

8959 Z

ano

8139

820

820

6711

6711

P7

BI

7447

7447 P

ano

736

736

Z8

BI

6603

6603 Z

ano

6603

6603

Z9

BI

10049

10049 Z

ano

10049

10049

P10

BI

326

326 P

ne

326

Z11a OM

2556

2556 Z

ne

2556

2556

Z11b PV

118

118 Z

ne

118

118

326

2617

2617

1212
Z12a SK

4711

4711 Z

část

1212
882

1003
Z12b PV

1023

Ing. arch. František Pospíšil a kol.
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ne
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třída ochrany ZPF

kultura – druh pozemku

inve-

kód

funkce

celková
výměra

stice
z
toho
do
zábor
zábor
ZPF
v zú půdy II.

III.

IV.

V.

orná

zahrada sad

1330

1330

3738

3738
1059

Z13

OM

10515

10515 Z

ano

Z14

OS

1673

1673 Z

ano

1059
4388

VL

6635

6635 Z

1673

1733

1733

ano

3891
1011

652

OM

1260

1260 Z

ano

1011

652
268

Z16

4388

1673

3891
Z15

268
340

423

340

423

P17a SK

7935

6594 P

část

6171

6171

P17b SK

3765

3423 P

ano

3423

3423

Z18b W

623

549 Z

ano

549

549

Z18c W

411

411 Z

ano

411

411

Ing. arch. František Pospíšil a kol.
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třída ochrany ZPF

kultura – druh pozemku

inve-

celková
výměra

stice
z
toho
do
zábor
zábor
ZPF
v zú půdy II.

kód

funkce

P19

VL

8370

8370 P

ano

8370

8370

Z20a BI

4211

4211 Z

ano

4211

4211

Z20b PV

1060

1060 Z

ano

1060

1060

III.

IV.

V.

orná

zahrada sad

384
Z21

PV

2595

1704 Z

ano

Z22

PV

3397

3397 Z

ano

celkem

9.2.3

133668

131020

1553

384

1320

1320

1844

3397

43790 75391 5218 6621 106956

11093 6492 6479

Podrobné vyhodnocení záborů ZPF dle jednotlivých rozvojových ploch seskupené dle
způsobu využití

V následujících čtyřech tabulkách je uvedeno podrobné vyhodnocení záborů ZPF dle podle skupin funkčního
využití a v jednotlivých rozvojových ploch je uvedeno v následující tabulce Tabulka obsahuje kromě výměr dle
tříd ochrany ZPF a dle druhu pozemku (výměry jsou uvedeny v m2) tyto položky:
kód = označení rozvojové plochy
funkce = způsob využití dle zařazení do PRZV – viz následující vysvětlivky:
BI

bydlení v rodinných domech - městské a příměstské

OM

občanské vybavení - komerční zařízení malá a střední

OS

občanské vybavení - tělovýchovná a sportovní zařízení

PV

veřejná prostranství (s převahou zpevněných ploch)

SK

plochy smíšené obytné - komerční

TO

stavby a zařízení pro zajištění technických služeb obce (skládky staviv, sběrné dvory apod.)

Ing. arch. František Pospíšil a kol.
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VL

výroba a skladování - lehký průmysl

ZS

zeleň - soukromá a vyhrazená

zábor v zú = poloha v zastavěném území
Z = zastavitelná plocha mimo zastavěné území
P = plocha přestavby, dostavby či změny funkce v zastavěném území

investice do půdy = poloha v plochách odvodnění či závlah

Tab. podrobné vyčíslení záborů dle jednotlivých rozvojových ploch (výměry jsou uvedeny v m2) pro
plochy bydlení:
BI

bydlení v rodinných domech - městské a příměstské

třída ochrany ZPF

kultura – druh pozemku

inve-

kód

funkce

celková
výměra

stice
z
toho
do
zábor
zábor
ZPF
v zú půdy II.

III.

IV.

V.

BI

1425

1425 Z

ne

68

936

68

936

Z2c

BI

4773

4773 Z

část

3837

Z3a

BI

2078

2078 Z

ne

2078

Z4a

BI

2718

2718 Z

ano

Ing. arch. František Pospíšil a kol.
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třída ochrany ZPF

kultura – druh pozemku

inve-

kód

funkce

celková
výměra

stice
z
toho
do
zábor
zábor
ZPF
v zú půdy II.

III.

IV.

V.

orná

zahrada sad

ttp

10969
P5a

BI

12766

12766 P

ano

1797

1797

1499

1499

P5b

BI

2998

2998 P

ano

1499

1499

P5c

BI

2500

2500 P

ano

2500

2500

2088
Z6a

BI

2184

2184 Z

část

96

96

8139
Z6b

BI

8959

8959 Z

ano

2088

820

8139
820

6711

6711

P7

BI

7447

7447 P

ano

736

736

Z8

BI

6603

6603 Z

ano

6603

6603

Z9

BI

10049

10049 Z

ano

10049

10049

P10

BI

326

326 P

Z20a BI

4211

4211 Z

Ing. arch. František Pospíšil a kol.

ne

326
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třída ochrany ZPF

kultura – druh pozemku

inve-

kód

funkce

celkem

celková
výměra

stice
z
toho
do
zábor
zábor
ZPF
v zú půdy II.

69037

69037

III.

IV.

41579 27458

V.

0

orná

0

69037
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Tab. podrobné vyčíslení záborů dle jednotlivých rozvojových ploch (výměry jsou uvedeny v m2) pro
plochy občanské vybavenosti:
OM

občanské vybavení - komerční zařízení malá a střední

OS

občanské vybavení - tělovýchovná a sportovní zařízení

SK

plochy smíšené obytné – komerční

třída ochrany ZPF

kultura – druh pozemku

inve-

kód

funkce

Z11a OM

celková
výměra

stice
z
toho
do
zábor
zábor
ZPF
v zú půdy II.

2556

2556 Z

ne

III.

IV.

V.

2556

orná

zahrada sad

2556

2617

2617

1212
Z12a SK

4711

4711 Z

1212

část

882

882

1330

1330

3738

3738
1059

Z13

OM

10515

10515 Z

ano

Z14

OS

1673

1673 Z

ano

1059
4388

OM

1260

Ing. arch. František Pospíšil a kol.

1260 Z

ano

4388

1673

1673

652

652
268

Z16
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třída ochrany ZPF

kultura – druh pozemku

inve-

kód

funkce

celková
výměra

stice
z
toho
do
zábor
zábor
ZPF
v zú půdy II.

III.

IV.

V.

423

orná

zahrada sad

423

P17a SK

7935

6594 P

část

6171

6171

P17b SK

3765

3423 P

ano

3423

3423

celkem

32415

30732

ttp

0 23795 1327 5610

15097

30732

9594 2617 3424
30732

Tab. podrobné vyčíslení záborů dle jednotlivých rozvojových ploch (výměry jsou uvedeny v m2) pro
plochy výroby a technické infrastruktury:
TO

stavby a zařízení pro zajištění technických služeb obce (skládky staviv, sběrné dvory

VL

výroba a skladování - lehký průmysl

třída ochrany ZPF

kultura – druh pozemku

inve-

kód

funkce

Z1a

TO

celková
výměra

stice
z
toho
do
zábor
zábor
ZPF
v zú půdy II.

4270

4270 Z

ano

III.

IV.

V.

4270

4270

1733

1733
3891
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třída ochrany ZPF

kultura – druh pozemku

inve-

kód

funkce

Z15

VL

6635

6635 Z

ano

P19

VL

8370

8370 P

ano

celkem

celková
výměra

stice
z
toho
do
zábor
zábor
ZPF
v zú půdy II.

19275

III.

IV.

V.
1011

8370

19275

orná

zahrada sad

ttp

1011

8370

0 14373 3891 1011

19275

19275

0

0

0

19275

Tab. podrobné vyčíslení záborů dle jednotlivých rozvojových ploch (výměry jsou uvedeny v m2) pro
plochy veřejných prostranství a zeleně a vodohospodářské plochy:
PV

veřejná prostranství (s převahou zpevněných ploch)

ZS

zeleň - soukromá a vyhrazená

W

plochy vodní a vodohospodářské

třída ochrany ZPF

kultura – druh pozemku

inve-

kód

funkce

Z1b

ZO

celková
výměra

stice
z
toho
do
zábor
zábor
ZPF
v zú půdy II.

2264

2264 Z

III.

ano

IV.

V.

2264

423

zahrada sad

ttp

2264

423

Z2a

PV

1074

1074 Z

ne

651

Z3b

PV

141

141 Z

ne

141
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třída ochrany ZPF

kultura – druh pozemku

inve-

celková
výměra

stice
z
toho
do
zábor
zábor
ZPF
v zú půdy II.

kód

funkce

Z4b

PV

235

235 Z

ano

Z6c

ZS

1343

1343 Z

ano

1343

1343

Z11b PV

118

118 Z

ne

118

118

1003

1003

III.

IV.

V.

orná

235

zahrada sad

235

Z12b PV

1023

1023 Z

ne

20

Z18b PV

623

549 Z

ano

549

549

Z18c W

411

411 Z

ano

411

411

Z20b W

1060

1060 Z

ano

1060

1060

20

384
Z21

PV

2595

1704 Z

ano

Z22

PV

3397

3397 Z

ano

celkem

12941

11976

384

1320

1320

1553

1844

3397

2211

9765

0

0

11976
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Zdůvodnění záborů

V této kapitole je uvedeno odůvodnění vymezení jednotlivých rozvojových ploch. Tabulka obsahuje kromě
odůvodnění vymezení zastavitelných ploch (Z) a ploch přestaveb, dostaveb či změn funkcí (P)
a celkové výměry a výměry předpokládaného záboru ZPF (výměry jsou uvedeny v m2) tyto položky:

kód = označení rozvojové plochy
funkce = způsob využití dle zařazení do PRZV – viz následující vysvětlivky:
BI

bydlení v rodinných domech - městské a příměstské

OM

občanské vybavení - komerční zařízení malá a střední

OS

občanské vybavení - tělovýchovná a sportovní zařízení

PV

veřejná prostranství (s převahou zpevněných ploch)

SK

plochy smíšené obytné - komerční

TO

stavby a zařízení pro zajištění technických služeb obce (skládky staviv, sběrné dvory apod.)

VL

výroba a skladování - lehký průmysl

ZS

zeleň - soukromá a vyhrazená

zábor v zú = poloha v zastavěném území
Z = zastavitelná plocha mimo zastavěné území
P = plocha přestavby, dostavby či změny funkce v zastavěném území
zdroj: informace, je-li plocha převzata z platné ÚPD či její změny, požadována zadáním ÚP, či vymezena v rámci
návrhu Úp či na základě vydaného územního rozhodnutí

Tab. zdůvodnění záborů a vymezení jednotlivých rozvojových ploch:

kód

Z1a

funkce

TO

celková
výměra

4270

z
toho
zábor zábor
zú
ZPF

4270 Z

Ing. arch. František Pospíšil a kol.

v
zdroj

odůvodnění vymezení zastavitelných ploch (Z) a
ploch přestaveb, dostaveb či změn funkcí (P)

zadání
ÚP

Plocha pro stavby a zařízení pro zajištění technických
služeb obce (skládky staviv, sběrné dvory apod.) je
vymezena na základě požadavku zadání umístit na
území obce plochu pro sběrný dvůr s potřebu zajištění
technických služeb. Plocha je situovaná tak, byla
mimo OP vodních zdrojů a linii odvodnění. Plocha je
vymezena ve veřejném zájmu pro zajištění chodu
obce. Důvodem pro lokalizaci jsou urbanistická
hlediska (zejména poloha mimo obytné území a
v dostupnosti dopravní a technické infrastruktury) a
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kód

Z1b

Z2a

funkce

ZO

PV

celková
výměra

2264

1074

z
toho
zábor zábor
zú
ZPF

v
zdroj

132

odůvodnění vymezení zastavitelných ploch (Z) a
ploch přestaveb, dostaveb či změn funkcí (P)
dále poloha na pozemcích v majetku obce.

zadání
ÚP

Plocha pro zeleň - ochrannou a izolační je vymezena
v souvislosti s vymezením plochy Z1a za účelem
ochrany a vizuálního odclonění plochy Z1a od
obytného území.

1074 Z

platný
ÚPO

Plocha pro veřejné prostranství (s převahou
zpevněných ploch) je vymezena v souvislosti
s vymezením ploch Z2b a Z2c za účelem zajištění
dopravní a technické obsluhy přiléhajících ploch a
z důvodů zajištění prostupnosti území a přístupu do
nezastavěné krajiny. Vymezení vychází z aktuální
parcelace.
Plocha je převzata z platné územně
plánovací dokumentace obce.

2264 Z

Z2b

BI

1425

1425 Z

platný
ÚPO

Z2c

BI

4773

4773 Z

platný
ÚPO

Plocha pro bydlení v rodinných domech (bydlení
městské a příměstské) je vymezena za účelem
zajištění ploch pro rozvoj individuálního bydlení.
Vymezení vychází z aktuální parcelace. Plocha je
převzata z platné územně plánovací dokumentace
obce, kde byla vymezena jako plocha OV9 (OV =
všeobecně obytné území). Důvodem pro lokalizaci
jsou urbanistická hlediska (zejména poloha v přímé
návaznosti na zastavěné území a v dostupnosti
dopravní a technické infrastruktury).

platný
ÚPO

Plocha pro bydlení v rodinných domech (bydlení
městské a příměstské) je vymezena za účelem
zajištění ploch pro rozvoj individuálního bydlení.
Plocha je převzata z platné územně plánovací
dokumentace obce, kde byla vymezena jako plocha
OV10 (OV = všeobecně obytné území). Důvodem pro
lokalizaci jsou urbanistická hlediska (zejména poloha
v přímé návaznosti na zastavěné území a
v dostupnosti dopravní a technické infrastruktury).

platný
ÚPO

Plocha pro veřejné prostranství (s převahou
zpevněných ploch) je vymezena v souvislosti
s vymezením ploch Z3a za účelem zajištění dopravní
a technické obsluhy přiléhajících ploch a z důvodů

Z3a

Z3b

BI

PV

2078

141

2078 Z

141 Z
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odůvodnění vymezení zastavitelných ploch (Z) a
ploch přestaveb, dostaveb či změn funkcí (P)
zajištění dostatečných prostorových parametrů u
silnice III. třídy, která tvoří hlavní komunikační páteř
dopravní infrastruktury v Tehovci.

platný
ÚPO

Plocha pro bydlení v rodinných domech (bydlení
městské a příměstské) je vymezena za účelem
zajištění ploch pro rozvoj individuálního bydlení.
Plocha je převzata z platné územně plánovací
dokumentace obce, kde byla vymezena jako plocha
OV12 (OV = všeobecně obytné území). Důvodem pro
lokalizaci jsou urbanistická hlediska (zejména poloha
v přímé návaznosti na zastavěné území a
v dostupnosti dopravní a technické infrastruktury).

235 Z

platný
ÚPO

Plocha pro veřejné prostranství (s převahou
zpevněných ploch) je vymezena v souvislosti
s vymezením ploch Z4a za účelem zajištění dopravní
a technické obsluhy přiléhajících ploch a z důvodů
zajištění dostatečných prostorových parametrů u
přiléhající místní komunikace.

12766 12766 P

platný
ÚPO

2718

235

2998

2718 Z

2998 P

platný
ÚPO

P5c

BI

2500

2500 P

platný
ÚPO

Z6a

BI

2184

2184 Z

platný
ÚPO

Z6b

BI

8959

8959 Z

platný

Ing. arch. František Pospíšil a kol.

Plocha dostaveb rozsáhlé proluky v zastavěném
území pro bydlení v rodinných domech (bydlení
městské a příměstské) jsou vymezeny za účelem
zajištění ploch pro rozvoj individuálního bydlení.
Vymezení částečně vychází z aktuální parcelace.
Plocha je převzata z platné územně plánovací
dokumentace obce, kde byla vymezena jako plocha
OV5 (OV = všeobecně obytné území). Důvodem pro
lokalizaci jsou urbanistická hlediska (zejména poloha
uvnitř zastavěného území a v dostupnosti dopravní a
technické infrastruktury). Plocha P5a je s ohledem na
její výměru podmíněna dohodou o parcelaci, aby bylo
zajištěno racionální uspořádání parcel pro pozemky
rodinných domů a pozemky veřejných prostranství.

Plocha pro bydlení v rodinných domech (bydlení
městské a příměstské) je vymezena za účelem
zajištění ploch pro rozvoj individuálního bydlení.
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P7

Z8

Z9
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BI

BI
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7447 P

6603 Z

10049 10049 Z
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134

odůvodnění vymezení zastavitelných ploch (Z) a
ploch přestaveb, dostaveb či změn funkcí (P)
Vymezení částečně vychází z aktuální parcelace.
Plocha je převzata z platné územně plánovací
dokumentace obce, kde byla vymezena jako plocha
OV6 (OV = všeobecně obytné území). Důvodem pro
lokalizaci jsou urbanistická hlediska (zejména poloha
v přímé návaznosti na zastavěné území a
v dostupnosti dopravní a technické infrastruktury).

platný
ÚPO

Plocha dostaveb rozsáhlé proluky v zastavěném
území pro bydlení v rodinných domech (bydlení
městské a příměstské) jsou vymezeny za účelem
zajištění ploch pro rozvoj individuálního bydlení.
Vymezení vychází z aktuální parcelace. Plocha je
převzata z platné územně plánovací dokumentace
obce, kde byla vymezena jako plocha OVS3 (OV =
všeobecně obytné území). Důvodem pro lokalizaci
jsou urbanistická hlediska (zejména poloha uvnitř
zastavěného území a v dostupnosti dopravní a
technické infrastruktury).

platný
ÚPO

Plocha pro bydlení v rodinných domech (bydlení
městské a příměstské) je vymezena za účelem
zajištění ploch pro rozvoj individuálního bydlení.
Plocha je převzata z platné územně plánovací
dokumentace obce, kde byla vymezena jako plocha
OV4 (OV = všeobecně obytné území). Důvodem pro
lokalizaci jsou urbanistická hlediska (zejména poloha
v přímé návaznosti na zastavěné území a
v dostupnosti dopravní a technické infrastruktury).
Plocha Z8 je s ohledem na její výměru podmíněna
dohodou o parcelaci, aby bylo zajištěno racionální
uspořádání parcel pro pozemky rodinných domů a
pozemky veřejných prostranství.

platný
ÚPO

Plocha pro bydlení v rodinných domech (bydlení
městské a příměstské) je vymezena za účelem
zajištění ploch pro rozvoj individuálního bydlení.
Plocha je převzata z platné územně plánovací
dokumentace obce, kde byla vymezena jako plocha
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odůvodnění vymezení zastavitelných ploch (Z) a
ploch přestaveb, dostaveb či změn funkcí (P)
OV3 (OV = všeobecně obytné území). Důvodem pro
lokalizaci jsou urbanistická hlediska (zejména poloha
v přímé návaznosti na zastavěné území a
v dostupnosti dopravní a technické infrastruktury).
Plocha Z9 je s ohledem na její výměru podmíněna
dohodou o parcelaci, aby bylo zajištěno racionální
uspořádání parcel pro pozemky rodinných domů a
pozemky veřejných prostranství a koordinace s OP
vedení VN.

326 P

Plocha pro bydlení v rodinných domech (bydlení
městské a příměstské) je vymezena za účelem
zajištění ploch pro rozvoj individuálního bydlení a
rodinné rekreace . Plocha je převzata ze změny č.1
platné územně plánovací dokumentace obce, kde
byla vymezena jako plocha OV13 lokalita č.3 (OV =
všeobecně obytné území). Důvodem pro lokalizaci
platný
jsou urbanistická hlediska (zejména poloha v přímé
ÚPO – návaznosti na zastavěné území a v dostupnosti
změna
dopravní a technické infrastruktury) a výsledek
č.1
procesu pořízení 1. změny ÚPO.

2556 Z

platný
ÚPO

Plocha pro občanské vybavení - komerční zařízení
malá a střední je vymezena za účelem zajištění ploch
pro rozvoj komerční občanské vybavenosti. Plocha je
převzata z platné územně plánovací dokumentace
obce, kde byla vymezena jako plocha VN2 (VN =
komerční plochy,nerušící výroba sklady). Důvodem
pro lokalizaci jsou urbanistická hlediska (zejména
poloha
prakticky
uvnitř
zastavěného
území,
dostupnosti dopravní infrastruktury a vazba na
nadřazenou silniční síť.

platný
ÚPO

Plocha pro veřejné prostranství (s převahou
zpevněných ploch) je vymezena v souvislosti
s vymezením ploch Z11a za účelem zajištění
dostatečných prostorových parametrů u přilehlé místní
komunikace. Plocha je převzata z platné územně
plánovací dokumentace obce, kde byla vymezena jako
plocha dopravy.

118 Z

Ing. arch. František Pospíšil a kol.
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Z13
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4711 Z

1023 Z

10515 10515 Z
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v

136

zdroj

odůvodnění vymezení zastavitelných ploch (Z) a
ploch přestaveb, dostaveb či změn funkcí (P)

platný
ÚPO

Plocha pro plochy smíšené obytné – komerční je
vymezena za účelem zajištění ploch pro rozvoj
komerční občanské vybavenosti a podmíněně i
bydlení. Plocha je z podstatné části převzata z platné
územně plánovací dokumentace obce, kde byla
vymezena jako plocha OV1 (OV = všeobecně obytné
území). Důvodem pro lokalizaci jsou urbanistická
hlediska (zejména poloha prakticky v návaznosti na
zastavěné území, dostupnosti dopravní infrastruktury a
vazba na nadřazenou silniční síť. Možnost zastavění
plochy je podmíněna realizací plochy Z12b. Plocha
je proto s ohledem na její výměru podmíněna dohodou
o parcelaci, aby bylo zajištěno racionální uspořádání
parcel pro zastavění a pozemků veřejných
prostranství.

platný
ÚPO

Plocha pro veřejné prostranství (s převahou
zpevněných ploch) je vymezena v souvislosti
s vymezením ploch Z12a za účelem zajištění dopravní
a technické obsluhy přiléhajících ploch a z důvodů
zajištění dostatečných prostorových parametrů u
přiléhající místní komunikace. Plocha je převzata
z platné územně plánovací dokumentace obce, kde
byla vymezena jako plocha dopravy. Plocha je
s ohledem na její výměru podmíněna dohodou o
parcelaci, aby bylo zajištěno racionální uspořádání
parcel pro zastavění a pozemků veřejných
prostranství.

platný
ÚPO

Plocha pro občanské vybavení pro komerční zařízení
malá a střední je vymezena za účelem zajištění ploch
pro rozvoj komerční občanské vybavenosti. Plocha je
převzata z platné územně plánovací dokumentace
obce, kde byla vymezena jako plocha SVO2, VS a ZN
(SVO = sportovní a rekreační komerce, VS = smíšené
plochy obchodu a služeb, ZN = přírodní nelesní
porosty). Plochy nelesních porostů byly vymezeny
(redukovány s ohledem na stávající způsob využití
plochy. Důvodem pro lokalizaci jsou urbanistická
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odůvodnění vymezení zastavitelných ploch (Z) a
ploch přestaveb, dostaveb či změn funkcí (P)
hlediska (zejména dostupnosti dopravní infrastruktury
a vazba na nadřazenou silniční síť a poloha
v industriálně komerčním pásu podél silnice I/2.
Plocha je s ohledem na její výměru podmíněna
dohodou o parcelaci, aby bylo zajištěno racionální
uspořádání parcel pro zastavění a pozemků veřejných
prostranství.

1673 Z

Plocha pro občanské vybavení pro tělovýchovná a
sportovní zařízení byla vymezena za účelem zajištění
ploch pro rozvoj komerční občanské sportovní
vybavenosti a to konkrétně plochy pro odpaliště u
přilehlé plochy golfového areálu. Plocha je převzata ze
změny č.1 platné územně plánovací dokumentace
obce, kde byla vymezena jako plocha SO lokalita č.6
platný
(SO = sloužící oddechu a sportu). Důvodem pro
ÚPO – lokalizaci jsou urbanisticko provozní
hlediska
změna
(zejména poloha v přímé návaznosti na plochy
č.1
golfiště) a výsledek procesu pořízení 1. změny ÚPO.

6635 Z

platný
ÚPO

Plocha pro plocha pro výrobu a skladování - lehký
průmysl je vymezena za účelem zajištění ploch pro
rozvoj nerušící výroby a komerční
občanské
vybavenosti. Plocha je převzata z platné územně
plánovací dokumentace obce, kde byla vymezena jako
plocha VN4 (VN = komerční plochy,nerušící výroba
sklady). Důvodem pro lokalizaci jsou urbanistická
hlediska (zejména dostupnosti dopravní infrastruktury
a vazba na nadřazenou silniční síť a poloha
v industriálně komerčním pásu podél silnice I/2).

platný
ÚPO

Plocha pro občanské vybavení pro komerční zařízení
malá a střední je vymezena za účelem zajištění ploch
pro rozvoj komerční občanské vybavenosti. Plocha je
převzata z platné územně plánovací dokumentace
obce, kde byla vymezena jako plocha VN4 (VN =
komerční plochy,nerušící výroba sklady). Důvodem
pro lokalizaci jsou urbanistická hlediska (zejména
dostupnosti dopravní infrastruktury a vazba na

1260 Z
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odůvodnění vymezení zastavitelných ploch (Z) a
ploch přestaveb, dostaveb či změn funkcí (P)
nadřazenou silniční síť a poloha v industriálně
komerčním pásu podél silnice I/2.plocha pro výrobu a
skladování - lehký průmysl. Zástavba je v ploše již
realizována (areál myčky automobilů) ale není patřičně
zapsána v katastru nemovitostí a proto ji nelze vymezit
jako stav.

P17a SK

7935

6594 P

platný
ÚPO

P17b SK

3765

3423 P

platný
ÚPO

Z18a W

1400

0 Z

Z18b W

623

549 Z

Z18c W

411

411 Z

Plocha
je
vymezena
za
účelem
zajištění
vodohospodářských funkcí a technické obsluhy
přiléhajících ploch a z důvodů zajištění existence
návrh
vodního toku a vytvoření podmínek pro výstavbu
ÚP2017 vodovodu a kanalizace.

8370 P

Plocha pro plocha pro výrobu a skladování - lehký
průmysl je vymezena za účelem zajištění ploch pro
rozvoj nerušící výroby a komerční
občanské
vybavenosti. Plocha je převzata z platné územně
plánovací dokumentace obce, kde byla vymezena jako
plocha VN8 (VN = komerční plochy,nerušící výroba
sklady). Důvodem pro lokalizaci jsou urbanistická
hlediska (zejména dostupnosti dopravní infrastruktury
a vazba na nadřazenou silniční síť a poloha
v industriálně komerčním pásu podél silnice I/2).
Plocha je podmíněna zpracování územní studie
s ohledem na prověření koncepce řešení dopravy dle

P19

VL

8370

Ing. arch. František Pospíšil a kol.

platný
ÚPO

Přestavbová plocha pro plochy smíšené obytné –
komerční je vymezena za účelem zajištění ploch pro
rozvoj komerční občanské vybavenosti a podmíněně i
bydlení. Plocha je v platné územně plánovací
dokumentace obce vymezena jako plocha OV (OV =
všeobecně obytné území). Důvodem pro návrh změny
funkce jsou hygienická a urbanistická hlediska
(zejména negativní vliv dopravy na obytné a rekreační
objekty, poloha v dostupnosti dopravní infrastruktury a
vazba na nadřazenou silniční síť). Podmínky využití
plochy umožňují zachovat stávající využití a vytvářejí
předpoklady pro postupnou transformaci území pro
komerční občanskou vybavenost.
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odůvodnění vymezení zastavitelných ploch (Z) a
ploch přestaveb, dostaveb či změn funkcí (P)
navržené územní rezervy R1a pro zajištění případné
ochrany ploch pro budoucí dopravní infrastrukturu. .

4211 Z

Plocha pro bydlení v rodinných domech (bydlení
městské a příměstské) je vymezena za účelem
zajištění ploch pro rozvoj individuálního bydlení.
Vymezení vychází z aktuální parcelace. Plocha je
vymezena s ohledem na vydané územní rozhodnutí.
Důvodem pro lokalizaci jsou urbanistická hlediska
(zejména poloha v přímé návaznosti na zastavěné
území Mukařova a dostupnost dopravní a technické
infrastruktury).

1060 Z

Plocha pro veřejné prostranství (s převahou
zpevněných ploch) je vymezena v souvislosti
s vymezením ploch Z20a za účelem zajištění dopravní
a technické obsluhy přiléhajících ploch a z důvodů
návrh
zajištění prostupnosti území a přístupu do
ÚP2017/ nezastavěné krajiny. Vymezení vychází z aktuální
vydané parcelace. Plocha je vymezena s ohledem na vydané
ÚR
územní rozhodnutí.

Plocha pro veřejné prostranství (s převahou
zpevněných ploch) je vymezena v souvislosti
s požadavkem zadání na řešení cyklistické a pěší
dopravy a dále v souvislostí na požadavek plynofikace
obce, neboť v ploše se předpokládá umístění STL
plynovodního vedení. Plocha je určena pro realizaci
samostatné cyklostezky a pěší komunikace a je
vedena podél silnice III. třídy III/11314. Vymezení
podél silnice III. třídy je vedeno na JV straně silnice
z důvodů eliminace konfliktů se stromořadím a záměry
zastavitelných ploch a územních rezerv. další přípravu
výstavby je třeba koordinovat s limity využití území –
zejména vedením VN, OP vodních zdrojů a polohou u
hranice VKP.

Z21

PV

2595

1704 Z

zadání
ÚP

Z22

PV

3397

3397 Z

návrh
Plocha pro veřejné prostranství (s převahou
ÚP2017 zpevněných ploch) je vymezena v souvislosti
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odůvodnění vymezení zastavitelných ploch (Z) a
ploch přestaveb, dostaveb či změn funkcí (P)
s požadavkem zadání na řešení prostupnosti území
pěší dopravou a dále v souvislostí na požadavek
umístění vodovodu a kanalizace. Plocha je určena pro
realizaci samostatné pěší komunikace a je vedena
napříč zemědělskými pozemky ve stopě a na
parcelách původních komunikací.

Podmínky vynětí

Při výstavbě budou důsledně řešeny zejména hydrologické a odtokové poměry v území, bude zachován či
nahrazen přístup na zemědělské a lesní pozemky, budou respektovány prvky systému ekologické stability a
případně budou vybudovány přístupové komunikace k zemědělské a lesní půdě.

9.2.6

Znázornění hranic

Znázornění hranice obce, katastrálního území, zastavěného území a jednotlivých pozemků katastru nemovitostí
je provedeno v rámci výkresové dokumentace územního plánu.

9.3
9.3.1

Vyhodnocení odnětí půdy z pozemků určených k plnění funkce lesa
Charakteristika řešeného území

Z tabulky druhů pozemků je patrné, že lesní pozemky na území obce Tehovec zabírají území o celkové rozloze
přes 68,8 ha, což představuje necelých 25 % celkové rozlohy správního území.
Tab.: Zastoupení jednotlivých druhů pozemků
Druh pozemku
orná půda

Výměra [ha]

Podíl ku celkové rozloze %]

140,3

50,4

19,4

6,9

ovocný sad

3,0

1,1

trvalý travní porost

7,7

2,8

68,8

24,7

1,1

0,4

11,6

4,2

zahrada

lesní pozemek
vodní plocha

zastavěná plocha a nádvoří
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ostatní plocha
Celkem KN

26,6

9,5

278,5

100

Lesem jsou podle lesního zákona (č. 289/1995 Sb.) lesní porosty s jejich prostředím a pozemky určené k plnění
funkcí lesa (dříve název lesní půdní fond). Pozemky určené k plnění funkcí lesa (PUPFL) jsou tvořeny lesními
pozemky (porostní půda včetně produktivní holiny, různé druhy bezlesí) a jinými pozemky (zejména zpevněné
lesní cesty, drobné vodní plochy, lesní pastviny aj. – blíže § 3 zákona). Vymezení lesa (PUPFL) podle zákona č.
289/1995 Sb. je poněkud odlišné od lesních pozemků podle zákona č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí ČR,
v zásadě platí, že poněkud širší.
Dále se dle § 6 lesního zákona lesy člení podle převažujících funkcí do tří kategorií, a to na lesy ochranné, lesy
zvláštního určení a lesy hospodářské. Ve správním území obce Tehovec se vyskytují lesy hospodářské a lesy
zvláštního určení, které se na základě § 8 lesního zákona dále dělí na podrobnější subkategorie.Vedle
převažujících hospodářských lesů se v relativně malém rozsahu v severní části katastru vyskytují lesy zvláštního
určení subkategorie 32C o výměře 1,3 ha.
Zastoupení jednotlivých kategorií a subkategorií na území obce Tehovec je zobrazeno v následující tabulce:
Kategorie

lesy hospodářské
lesy zvláštnho určení

Subkategorie

Podíl k celkové
rozloze lesa [%]

lesy, které nejsou zařazeny v kategorii lesů
ochranných nebo lesů zvláštního určení
lesy příměstské a další lesy se zvýšenou
rekreační funkcí

Celkem

9.3.2

94,8
5,2
100

Podrobné vyhodnocení záborů PUPFL dle jednotlivých rozvojových ploch

K záboru pozemků určených k plnění funkcí lesa návrhem územního plánu Tehovec nedochází.

10 Rozhodnutí o námitkách včetně jejich odůvodnění (náležitosti dle §52 odst.
odst. (2))
Během veřejného projednání byly uplatněny dále uvedené námitky s tímto návrhem na rozhodnutí o nich:
ČÍSLO / PODATEL / DATUM

VYPOŘÁDÁNÍ

Text (kráceno pořizovatelem jen na požadavky)

Odůvodnění a pokyny pro úpravu návrhu

01 / GasNET / 5001877912 / 22.2.2019

VYHOVĚT

K návrhu územního plánu Tehovec nemáme žádné námitky.

Bez požadavků na úpravu dokumentace.

02 / Martina Hošťálková / 8.3.2019

NEVYHOVĚT
Uvedený pozemek p.č. 853/5 v k.ú. Tehovec je ve vlastnictví
Dotčený pozemek: celý pozemek na čísle parcely 853/5 v
Naxerová Jana JUDr., Pražská cesta 210, 25162 Tehovec a
katastrálním území Tehovec, příloha: Plná moc pro advokáta
v návrhu ÚP je vymezen jako stávající plocha bydlení
JUDr. Jana Jiříčka, AK v Praze 8, Legionářů 947/2b,
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pozemek o výměře 299 m2, na čísle listu Vlastnictví 494.
Odůvodnění námitky:
Námitka směřuje vůči hlavnímu výkresu v měřítku 1 : 5000,
jež je součástí návrhu k řízení o územním plánu a
koordinačnímu výkresu v měřítku 1 : 5000, jež je součástí
odůvodnění návrhu řízení o územním plánu. V daných
výkresech je pozemek naší klientky zakreslený jako veřejná
prostranství (s převahou zpevněných ploch) [PV], kterým
však není. Pozemek je katastrem nemovitostí stále veden
jako orná půda a v předchozím
územním plánu zaznamenán jako všeobecné obytné území v
rozvojových plochách. Ohledně dotčeného pozemku bylo dne
5. 11. 2018 vydáno rozhodnutí o deklarování veřejně
přístupné účelové komunikace podle § 7 odst. 1 zákona o
pozemních komunikacích.
Proti tomu majitelka pozemku podala dne 22.11.2018 řádně a
včas odvolání do rozhodnutí o deklarování veřejně přístupné
komunikace. Odvolací řízení nebylo dodnes skončeno a ve
věci samé nebylo meritorně a pravomocně rozhodnuto, tudíž
nelze považovat pozemek za veřejně přístupnou účelovou
komunikaci.
Při veřejném projednání na dotaz majitelky pozemku proč, je
její pozemek nesprávně zakreslen bylo projektantem
odpovězeno „že mu přišlo logické to takto zakreslit“. Tudíž
projektant nemohl vycházet z platné dokumentace. Na
veřejném projednán přítomný zastupitel pan Halla za obecní
úřad Tehovec a
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v rodinných domech.
Z kontextu námitky, ze které ostatně není patrné, co výroku
žadatel vlastně chce, se pořizovatel může domnívat, že
došlo k chybě, a že předmětným pozemkem, o který se
jedná, je pozemek p.č. 853/3, Hošťálková Martina, V
Průhonu 197, 25162 Tehovec, u kterého odpovídá výměra i
LV. Dále se tedy bude pořizovatel zaobírat p.p.č. 853/3.
Tento pozemek lze přiřadit do ploch stávajících pro bydlení
v rodinných domech – městské a příměstské. To pořizovatel
při své správní úvaze nepopírá. Pozemek je svojí výměrou
natolik malý, že je hluboce pod 2000 m2, což je výměra,
kterou ust. § 3 vyhl. 501/2006 Sb. definuje jako obvyklou pro
samostatné vymezené plochy s rozdílným způsobem využití.
Projektant měl tedy 2 možnosti, buď pozemek přiřadit
k plochám veřejných prostranství, anebo přiřadit jej do ploch
pro bydlení. A protože dle mapy KN je pozemek
prokazatelně zpevněn a využívám jako komunikace,
projektant jej správně zařadil do ploch veřejných prostranství
(s převahou zpevněných ploch). Šířka pozemku, 7,80 m, je
navíc příliš malá na to, aby pozemek mohl být využit jako
stavební pozemek dle ust. § 2 odst. 1 písm. b) SZ, RD zde
rozumně tedy umístit nelze. Stavba komunikace je řádně
povolena, realizována, jen není zkolaudována. Jakékoliv jiné
využití než pro komunikaci jako součást veřejného
prostranství s převahou zpevněných ploch by popíralo
právní i faktický stav daného pozemku.

projektant územního plánu též majitelce sdělili, že z hlediska
změn v plochách bydlení v rodinných domech - městské a
příměstské [BI] na územním plánu pod číslem P5a (na
hlavním výkresu) bude mnohem účelnější, praktičtější,
jednodušší a dokonce i bezpečnější vést přístupovou cestu k
pozemkům označených P5a jinou cestou přes území
označené P5a. Tato oblast je nyní rozparcelovávána na
jednotlivé pozemky, a jak je stanoveno v návrhu k řízení o
územním plánu, část K (vymezení ploch, ve kterých je
rozhodování o změnách v území podmíněno dohodou o
parcelaci): „Návrh parcelního uspořádání musí obsahovat
vymezení
parcel pro veřejná prostranství, jejichž součástí bude
dopravní infrastruktura pro zajištění dopravní obsluhy a
průjezdnosti územím.“ Z důvodů výše zmíněných shledávám
nesprávnosti v návrhu k řízení o územním plánu a žádáme o
jejich nápravu.
03 / Martin Chytráček / 9.3.2019
1. Území přímo navazuje na již zastavěné a zastavitelné VYHOVĚT
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plochy, nyní je využíváno jako zahrada k rodinnému domu S
budoucím plánem Stavby objektu k bydlení vlastníkem
rodinného domu a přilehlých pozemků, přes které jsou tyto
pozemky přístupné včetně přípojek. Z tohoto důvodu bych
navrhoval charakter toto území BI (stejně jako u okolních
pozemků).

Změnit na plochu bydlení – stav.
Dotčené pozemky p.č. 779/1 a 779/2 v k.ú. Tehovec, oba ve
vlastnictví SJM Chytráček Martin a Chytráčková Bibiana,
Chytráček Martin, Bulánka 30, 25162 Tehovec, jsou vedeny
v rámci zastavěného území vymezeného k 1.6.2017, jako
plochy zeleně – soukromé a vyhrazené. Změna na plochy
bydlení, jak požaduje podatel, stejně jako jsou vymezeny
sousední pozemky, nedojde k navýšení záborů ZPF ani
k exploataci zastavitelných ploch nebo zastavěného území
na úkor volné krajiny. Veden touto správní úvahou
pořizovatel doporučuje námitce vyhovět. Oba pozemky jsou
v KN zapsány jako zahrada a umožní, po svém zcelení,
vznik 1 stavebního pozemku. Tím se vytváří předpoklad,
v případě vyřešení dopravního přístupu k danému pozemku,
že bude možné realizovat zástavbu v rámci intravilánu bez
toho, aby byl vytvářen tlak na zábor volné krajiny pro nové
zastavitelné plochy.

2. Jakožto vlastník území Z6b bych navrhoval označené
území rozdělit na zastavitelnou část s charakterem BI, která
by rozšířila velikost stávajících pozemků oblasti Z6b a
odpovídala dle vyjádření Povodí Vltavy o možnosti
zastavitelnosti tohoto pozemku vzdálenosti 8m od břehové
hrany koryta Rokytky. Pro druhou část bych navrhoval
charakter ZS za účelem vybudování zahrad pro jednotlivé
pozemky, stejně jako u navazujícího území. Tímto by se
rozšířily stavební plochy navazujících pozemků, což by
zkvalitnilo pohodu bydlení v tomto území a celé území by se
tímto zcelilo.

NEVYHOVĚT

04 / Josef Endal a Božena Endalová / 12.3.2019

NEVYHOVĚT

Ing. arch. František Pospíšil a kol.
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Na základě vypořádání stanoviska orgánu ochrany ŽP,
Městského úřadu Říčany, č.j. 27094/2019/MURI/
OŽP/00354 ze dne 12.3.2019 bude provedena změna
funkčního využití pozemku ZS - zeleň soukromá navazující
levostranně na vodní tok Rokytka na pozemcích KN parc.č.
KN 904/1, 904/9, 904/10, 904/12, 904/14, 904/15, 904/22,
904/24, 904/29, 904/27, 913/1, 910/2, 931/2 v k.ú. Tehovec
a nově bude zařazena tato plocha do funkčního využití zeleň
přírodního charakteru. Pokud tedy v navazují lokalitě je
požadavek orgánu ochrany ŽP vymezit břehové porosty
levostranně navazující na vodní tok Rokytku, bylo by
neracionální, pokud by v návaznosti na to pořizovatel
vyhověl požadavku vymezit plochu jako soukromé zahrady
s možností oplocení. Veden touto správní úvahou
pořizovatel navrhuje odmítnout tento požadavek. Navíc je
nutné se uvědomit, že žadatele a majitel pozemků nemá
žádný právní návrh na zhodnocení svých pozemků v lokalitě
Z6b. Návrh územního plánu Tehovec již nyní mu jde velice,
velice, vstříc při výrazném zhodnocení pozemků zahrnutých
do lokality Z6b. Přidávání dalších pozemků, byť ne přímo
pro RD, ale pro soukromé zahrady s nimi přímí propojené,
není z hlediska proporcionalita nijak důvodné.
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1. Pozemek č. 855/7: Oba uvedené pozemky jsou ve Jižní část pozemku p.č. 855/7 je oddělena od majoritní
společném jmění obou uvedených vlastníků. Pozemek
severní části tohoto pozemku v KN tzv. vnitřní kresbou.
855/7 zabíhá cca 2 m od plotu do asfaltového povrchu ulice
Tehovecká. Dle výkresu dopravních komunikací obce v
návrhu ÚP Z r. 2019 je tato část našeho pozemku o ploše cca
80 m2 zahrnuta do přístupové silnice. S tímto
NESOUHLASÍME! V návrhu ÚP je nutno tuto část našeho
pozemku vizuálně oddělit z vyznačené přístupové silnice
Tehovecká. Upozorňujeme již opakovaně - cca 20 let, že
řádně platíme předepsanou daň z pozemků, včetně
předmětné části pozemku 855/7, i když tento využívá obec, a
ta několik let pobírala od projíždějících aut správní poplatek
za průjezd. Nikdy však nepřišla s návrhem podílového
vyrovnání se s majiteli takto využívaného pozemku. Jedná se
tedy pravděpodobně o protiprávní obohacování. Žádáme tedy
zřetelně vyznačit v nákresu ÚP Tehovec 2019 v ulici
Tehovecká naše výlučné právo popsané části, jako
neoddělitelnou část pozemku 855/7.

Jak je patrno z přiloženého obr. pod textem, jižní část
pozemku je skutečně zpevněná a má charakter komunikace.
Její zanesení do ploch veřejných prostranství s převahou
zpevněných ploch je tedy zcela správné. To, že nedošlo
k rozdělení pozemků na dva a že dolní části pozemku nebyl
přiřazen v KN jiný druh pozemku než „zahrada“, je chybou,
nicméně tato chyba nelze odstranit prostřednictvím
územního plánu.

2. Pozemek č. 855/34: Obdobná situace je u pozemku č.
VYHOVĚT
855/34. l tento pozemek je v plné ploše ve společném
majetku Josefa a Boženy Endalových – viz výpis z katastru a I zde je situace obdobná, p.p.č. 855/34 je rozdělen v KN tzv.
katastrální mapy. Část tohoto pozemku, je ohraničena vnitřní kresbou a západní část tohoto pozemku je dle
břemenem pro chůzi a jízdu pro pozemek č. 855/33. ortofotomapy prokazatelně zpevněná. Nicméně, protože
V žádném případě se toto území a práva netýkají obce zbylou část pozemku již projektant zahrnul mezi plochy
bydlení, a západní apendix plochy veřejných prostranství má
Tehovec!! Přesto v návrhu ÚP Tehovec je
cca rozměr cca 8,5x4m, tedy výměru 34 m2, není nutné
tato malá část našeho pozemku 855/34 ( viz katastrální takto malou část pozemku p.č. 855/34 oddělovat od zbylé
mapa) vizuálně zahrnuta do správy, resp. zájmu obce. Zájem části pozemku a lze sjednotit celý p.p.č. 855/34 v k.ú.
je pouze u majitele pozemku č. 855/33 a ten je ošetřen Tehovec do jednoho typu funkčního využití – a to do ploch
smlouvou o zřízení břemene z 3.6.2009! Jde tedy vyloženě o bydlení v rodinných domech – městské a příměstské. Viz
soukromoprávní záležitost dvou sousedů, ne obce. Znamená obr. pod textem.
to, že ani tento pozemek nepatří obci Tehovec a není a
nemůže být využíván jinými osobami než manžely
Endalovými a rodinami jejich dětí a p. Pavlem Pšeničkou (viz
břemeno).
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05 / Ludmila Henyšová / 8.3.2019
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VYHOVĚT

1. Chyba v mapách. U golfu je označena malá část, jako P.p.č. 876/4 je v KN veden jako orná půda, není důvod jej
přírodní zeleň. V této části není žádná přírodní zeleň , ale vymezovat jako plochu ZP. Agregovat do sousední plochy
normální pole, orná půda, viz dále v mapě (označení č. 1).
NZ (plochy zemědělské).
2. Ve stejné oblasti je plánovaný přechod vodovodu a VYHOVĚT
kanalizace. Vzhledem k rozlišení mapy není zcela patrné,
Z měřítka územního plánu 1 : 5000 skutečně nelze
kudy toto povede. Navrhujeme využít stávajícího
jednoznačně vyčíst, zda plánované vedení vodovodu a
melioračního příkopu, aby nedošlo
kanalizace bude využívat stávající meliorační příkop nebo
k dalšímu znehodnocení pozemků a to jak vlastní stavbou, nikoliv. Doplnit jen jako doporučení do textové části
tak i případným ochranným pásmem. Na mapě je meliorační územního plánu. Opravit vyznačení melioračního příkopu.
příkop označen chybně jako vodní plocha (označení č. 2)
3. Výstavba kanalizace a vodovou přes polnosti, označené,
NEVYHOVĚT
jako změna 22 - navrhujeme narovnání této
Návrh cyklostezky jako plochy veřejného prostranství vč.
stavby a případné směny pozemků. Co se týká vytvoření
vedení vodovodu pod touto cyklostezkou je navrženo po
případné cyklostezky, tak považujeme toto za nesmyslné,
obecních pozemcích p.č. 978 a 976, její narovnání by sice
protože jde o cyklostezku odnikud nikam, bez logické
bylo urbanisticky logické, ale zasahovalo by to soukromých
návaznosti na síť cyklostezek. Navíc je potřeba o případnou
pozemků s pravděpodobnou potřebou pozemky směnit nebo
cyklostezku pečovat, aby nedocházelo k zapleveleni okolních
vyvlastnit, veden touto správní úvahou pořizovatel
pozemků (označení č.3).
doporučuje námitce nevyhovět.
4. Změna na orné půdě na TTP. Zcela s tímto nesouhlasím a
NEVYHOVĚT
není důvodu takto hrubě zasahovat do
Vzhledem k tomu, že plocha NZ1 je vymezena nad stávající
mého hospodaření na polích. Uvedenou změnou by bylo
i navrženou plochou pro bydlení, má návrh na změnu kultury
zasaženo téměř 20% mnou obhospodařované výměry a je
na TTP svoji jasnou logiku – ochranu před splachy
pro mě zcela ekonomicky neúnosné. Na obrázcích označeno
zemědělské půdy z polí do intravilánu sídla. Veden touto
jako číslo 4 a na dalším obrázku č. 5.
správní úvahou považuje pořizovatel navržené řešení za
důvodné a racionální. Ani z hlediska proporcionality zásahu
do vlastnických práv zde pořizovatel nespatřuje nadměrný a
neadekvátní zásad, navržená změna kultury nemůže být na
vlastníkovi nijak „silově“ vymožena, návrh ÚP zde nezakládá
žádné možnosti vyvlastnění, předkupního práva nebo jiného
významného omezení vlastnických práv k pozemku.
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VYHOVĚT

1. Do druhu pozemku VL v textové části územního plánu Do podmínek přípustného využití pro plochy výroby a
prosíme přidat možnost zřízení sběrného dvora.
skladování – lehký průmysl připustit i zřízení sběrného
dvora, pořizovatel zde neshledává žádný rozpor s ust. § 11
vyhl. 501/2006 Sb. definující podmínky pro plochy výroby a
skladování a vzájemné sousedství ploch pro výrobu a
skladování a sběrného dvora je možné a logické.

2. Dále vyřešit příjezdovou komunikaci ke sběrnému dvoru na NEVYHOVĚT
p.p.č. 697/1, 697/2 přes p.p.č. 1034/4, viz zákres.
Pokud jde o druhou část námitky, vyřešení příjezdové
komunikace, přes p.p.č. 1034/4, nelze řešit v rámci ÚP
Tehovec, protože tento pozemek již náleží do správního
území sousední obce Svojetice. Nutno řešit v rámci ÚP
Svojetice a uplatnit požadavek sousední obce. P.p.č. 697/3,
který je obecní, zůstane vymezen jako plocha zemědělská,
kdy v přípustném využití jsou uvedeny také pozemky
související dopravní a technické infrastruktury.

3. V textové části ÚP zakázat umístění dvojdomů.

VYHOVĚT
Tento požadavek bude promítnut do podmínek využití
pro plochy bydlení a pro plochy smíšené obytné. V obci
s urbanistickou strukturou, jako je Tehovec, je nevhodné
připustit výstavbu bytových domů nebo dvojdomů, které při
umístění max. 3 bytových jednotek do jedné stavby RD
mohou mít charakter BD.

07 / Ing. Eva Šmoldasová / 12.3.2019

VYHOVĚT

Plocha Z6B, zda bude moci být výstavba na již Do výrokové části územního plánu bude doplněno na
rozparcelovaných pozemcích po nabytí účinnosti nového str. 37, že důvodem pro nedodržení min. výměry
územního plánu.
pozemku může být také předchozí oddělení pozemku
před nabytím účinnosti územního plánu geometrickým
plánem ověřeným k tomu oprávněnou osobou.
Pořizovatel v dané lokalitě Z6B zohlednil to, že již je celá
rozparcelovaná a není účelem územního plánu negovat
právní jistotu či důvodná očekávání v daném území.
08 / Martin Chytráček / 13.3.2019

VYHOVĚT

Pro rozvojovou lokalitu Z6b s charakterem BI je požadavek
na minimální velikosti pozemků 800-2000 m2. Odůvodnění
uplatněné námitky: lokalita je již rozparcelována v souladu s
požadavky obce a stavebního úřadu, umístěné parcely však

Námitka pouze konstatuje stávající podobu návrhu
územního plánu, která zůstane zachována, naopak bude
doplněna dle předchozí námitky starostky obce v tom
smyslu, že důvodem pro nedodržení min. výměry pozemku
může být také předchozí oddělení pozemku před nabytím
nesplňují výše uvedenou podmínku. Komunikace v této
účinnosti územního plánu geometrickým plánem ověřeným
lokalitě a dopravní obslužnost jsou touto parcelací zajištěny.
k tomu oprávněnou osobou.
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11 Vypořádání připomínek (náležitosti dle § 50 odst. (3) a § 53 odst. (1))
Připomínky uplatněné v rámci společného jednání byly vyhodnoceny a zapracovány do dokumentace územního
plánu dle pokynů uvedených v následující tabulce:

AUTOR

AUTENTICKÝ TEXT

VYHODNOCENÍ POŘIZOVATELE

Město Říčany,
městský úřad v Říčanech
bez č.e.

Pešta Daniel Mgr.
Kořen Vladimír v.r.

vypustit z návrhu ÚP plochu územní rezervy R3 a R2

Obě územní rezervy budou
z řešení
územního
plánu
vypuštěny.

zpřísnit a zpřesnit regulativy pro návrhové plochy SK, OK, VL, OM
podél ulice Černokostelecké.

Uvedené požadavky zapracovat
do podmínek využití dotčených
druhů PRZV v kapitole F.

- doplnit povinné procento zeleně dle ZÚR
- upřesnit výškovou regulaci: pro plochy SK, OK, OM max. výška 9m,
pro plochy VL max. výška 10m, pro plochy DS max. výška 6m.
- omezit velikost jednotlivé stavby v plochách OK, OM, VL ma 500 m2.

Božena a Josef Endalovi

Písemné připomínky k návrhu územního plánu Tehovec

Konstantinova
Praha 4

Jsme výhradními majiteli pozemků č. 855/7 a 855/7 v kú Tehovec,
Tehovecká 04. Nyní při zhlédnutí a prověření podrobností v Návrhu
územního plánu Tehovec jsme zjistili, že pozemek č. 855/34 a část
pozemku 855/7 je zahrnuta do „veřejného prostranství“, což odporuje
skutečnosti a též naší usilovné desítky let trvající, snaze o změnu
kategorie či charakteru pozemku. Žádáme o vyjmutí pozemku č.
855/34, jako ostatní komunikace, či dokonce „veřejné prostranství
z Územního plánu Tehovec a přiřazení (zcelení) tohoto pozemku do
zahrady 855/7. Povinný přístup na pozemek 855/33 je zajištěn

1472/6,
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Josef Medřický
Masarykovo
67/26, Říčany

náměstí

smlouvou o věcném břemenu. Další naše připomínka se týká části do
asfaltové cesty a to šíří 2m od našeho plotu. Je udivující, že OÚ
Tehovec využívá náš pozemek, my platíme daně a nyní i zařazuje tuto
část našeho majetku do „veřejného prostranství“.

prostoru a zůstane proto jako
veřejné prostranství vymezen.

Při shlédnutí návrhu územního plánu Tehovce na Městském úřadě
v Říčanech jsem s politováním zjistil, že při zpracování návrhu nebyla
řešena má prosba o pomoc, související s využíváním pozemku č. kat.
800/1, k. ú. Tehovec. Důvod této prosby jsem se snažil popsat a doložit
fotodokumentaci v připomínce k návrhu zadání územního plánu
(dovoluji si přiložit kopii její textové části). Pokud je řešením této
připomínky v návrhu územního plánu souhlas s případným
zatravněním pozemku, pak si dovoluji uvést, že toto řešení naopak
ještě více usnadní nepovolené parkování vozidel, skládkování odpadu
apod. na tomto pozemku (travnatý povrch je snadněji využitelný pro
tuto činnost než oraniště). Z tohoto důvodu prosím o přehodnocení
návrhu využití pozemku č. kat. 800/1, a to alespoň v místech, kde
pozemek sousedí se stávající komunikací obce Mukařov. Zástavba
této části by propojila stávající i plánovanou zástavbu a zabránila by
neoprávněnému přístupu do přilehlých polí.

S ohledem na rozsah pozemků,
kvalitu ZPF a poloze v přímé
návaznosti na zastavěná a
zastavitelné
území
bude
pozemek č. 800/1 zařazen do
zastavitelných ploch jako plocha
změny Z23

Během veřejného projednání nebyly uplatněny žádné připomínky.

12 Výklad pojmů a zkratek
BC

biocentrum

PÚR ČR

Politika územního rozvoje České republiky

BK

biokoridor

RBC

regionální biocentrum

CO

civilní ochrana

RBK

regionální biokoridor

CZT

centrální zásobování teplem

RD

rodinný dům

CZU

Česká zemědělská univerzita

RURÚ

rozbor udržitelného rozvoje území

ČOV

čistírna odpadních vod

SEA

posuzování vlivů
prostředí (strategic
assessment)
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ČR

Česká republika

shp

shape file (otevřený formát GIS firmy ESRI)

DN

jmenovitá světlost potrubí (Diameter Nominal)

SOB

strategická oblast

DO

dotčený orgán

STL

středotlaký

DOK

dálkový optický kabel

SWOT

analýza pro silné ( Strengths) a slabé
(Weaknesses)
stránky,
příležitosti
(Opportunities) a hrozby (Threats)

DP

dobývací prostor

SZ

stavební zákon

EO

ekvivalentní obyvatel

ŠED

Šumavská elektrická dráha

EVL

evropsky významná lokalita

TTP

trvalé trávní porosty

FVE

fotovoltaická elektrárna

ÚAP

územně analytické podklady

GIS

geografický informační systém

UNESCO

organizace
OSN
pro výchovu,
vědu
a kulturu (United
Nations
Educational,
Scientific and Cultural Organization)

CHLÚ

chráněné ložiskové území

ÚP, UP

územní plán

CHOPAV

chráněná oblast přirozené akumulace vod

ÚPD, UPD

územně plánovací dokumentace

IP

interakční prvek

ÚPSÚ,
ÚPnSÚ

územní plán sídelního útvaru

k.ú.

katastrální území

ÚP VÚC

územní plán velkého územního celku

KUSK

Krajský úřad Středočeského kraje

ÚSES

územní systém ekologické stability

LBC

lokální biocentrum

ÚÚR

Ústav územního rozvoje

LBK

lokální biokoridor

VKP

významný krajinný prvek

MaB

biosférická rezervace (Man and the Biosphere)

VN

vysoké napětí

MO ČR

Ministerstvo obrany České republiky

VN

vodní nádrž

MVN

malá vodní nádrž

VPS

veřejně prospěšná stavba

NN

nízké napětí

VPO

veřejně prospěšné opatření

NTL

nízkotlaký

VRT

vysokorychlostní trať

NRBC

nadregionální biocentrum

VT

vodní tok

NRBK

nadregionální biokoridor

VTL

vysokotlaký

ORP

obec s rozšířenou působností

VVN

velmi vysoké napětí

OŽP

Odbor životního prostředí a zemědělství

VVTL

velmi vysokotlaký

PP

přírodní památka

ZPF

zemědělský půdní fond

PR

přírodní rezervace

ZVN

zvláště vysoké napětí

PO

ptačí oblast

ZÚR

zásady územního rozvoje
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PRVKUK

plán rozvoje vodovodů a kanalizací na území
kraje

ZÚR SK,

PRZV

plocha (plochy) s rozdílným způsobem využití

ŽP

PUPFL

pozemky určené k plnění funkcí lesa

ZÚR StčK

150

Zásady územního rozvoje Středočeského
kraje
životní prostředí

Definice pojmů souvisejících s určením charakteru a struktury zástavby
„Rozptýlená zástavba“ – zástavba s velmi nízkou hustotou zastavění zpravidla na horských loukách, zástavba
nevytváří souvisle zastavěné území, jednotlivé budovy či areály budov (usedlosti) jsou odděleny zemědělskou či
lesní půdou, nebo jinou kulturou tvořící nezastavěné území.
„Soustředěná zástavba“ – zástavba vytváří souvislé plochy zastavěného území sídelních útvarů venkovského
či městského charakteru. Podle způsobu zastavění, parcelace a uspořádání veřejných prostranství má zástavba
buď rozvolněný či uzavřený (kompaktní) charakter.
„Rozvolněná zástavba“ – otevřené formy a bloky zástavby s veřejně přístupným prostorem mezi
budovami.
„Uzavřená zástavba“ (kompaktní) – uzavřené formy a bloky zástavby s veřejně nepřístupným
prostorem mezi budovami. Forma zástavby vytváří neprostupné bloky, jejichž rozhraní s veřejným
prostranstvím, tvořené oplocením či uliční fasádou budov, jednoznačně vymezuje veřejná prostranství
(typicky ve formě uličních prostorů či náměstí).
„Zástavba venkovského charakteru“ ve vesnicích a malých sídlech je charakteristická zejména tím,
že formy zastavění se obvykle omezují na samostatně stojící budovy či areály budov3 (usedlosti), které
jsou od sebe stavebně odděleny (to vyplývá z vlastnických poměrů a převažujícího individuálního
způsobu výstavby). Převažují samostatně stojící budovy či shluky budov (usedlosti), v určitých regionech
se vyskytuje i řadová zástavba či dvojdomy. Výšková hladina zástavby je nízká a obvykle nepřevyšuje
dvě nadzemní podlaží a podkroví. Výšková hladina zástavby je přitom překračována výjimečně a to
zpravidla hospodářskými budovami charakteru sýpek, sil a dalších staveb pro zemědělství, budovami
občanské vybavenosti (škola, kostel) a případně ojedinělými stavbami kulturního a památkového
významu charakteru zámků, tvrzí a pod. V tomto typu zástavby je často zastoupen vyšší podíl
chovatelské a pěstitelské činnosti v obytném území sídel.
„Zástavba městského charakteru“: je charakteristická kombinací různých forem zastavění, kdy vedle
samostatně stojících budov jsou přítomné (a často i převažují) intenzivnější formy zastavění ve formě
dvojdomů a řadové zástavby, která ve větších městech vytváří formy zcela či částečně uzavřených bloků
staveb.

3

pozn. V rámci „areálu budov“, tvořících jeden vlastnický či hospodářský celek, mohou budovy nabývat soustředěných forem a (nebo)
být ve vzájemném dotyku (typické je uspořádání do dvorců půdorysného uspořádání do tvaru písmene L,U či čtvercového půdorysu;
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Definice pojmů souvisejících s intenzitou využití území
„Zpevněné plochy“ – plochy, jejichž povrch je zpevněn stavbou podle stavebního zákona bez svislé nosné
konstrukce (pozemní komunikace, parkoviště, odpočivné plochy a dětská hřiště a pod.) a na kterých je proto
snížena nebo znemožněna schopnost vsakování dešťové vody.
„Nezpevněné plochy“ - plochy, které nejsou zpevněné (viz předchozí definice zpevněných ploch) ani
zastavěné, na kterých je zachována schopnost vsakování dešťové vody dle místních geologických a horninových
podmínek a které zpravidla slouží pro umístění veřejné zeleně
„Zastavěné plochy pozemku “ plochy dle §2odst.7 stavebního zákona
„Zastavěné plochy“ – plochy evidované v katastru nemovitostí jako druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří.

Tab.: přehledné znázornění vztahů definovaných pojmů týkajících se struktury a charakteru zástavby
struktura zástavby

charakter zástavby

forma zástavby (uspořádání
veřejného prostoru)

hustota zástavby (dle hustoty
zastavění)

(dle typu sídla)

-

ROZPTÝLENÁ

VENKOVSKÁ

ROZVOLNĚNÁ

SOUSTŘEDĚNÁ

VENKOVSKÁ/ MĚSTSKÁ

UZAVŘENÁ
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13 Zpracovatelský kolektiv
V průběhu zpracování jednotlivých etap pracovali na územním plánu následující specialisté:
Zpracovatelský kolektiv:
Obor (specializace)

Specialista

celková koncepce, urbanismus,

Ing. arch. František Pospíšil, Ph.D.

spolupráce na urbanistické koncepci

Ing. arch. Zuzana Drahotová

technická infrastruktura

Ing. Vojtěch Mazura, ing. Václav Jetel

doprava – konzultace

Ing. Josef Smíšek

ÚSES

RNDr. Aleš Friedrich

GIS,

Ing. Petr Kohoutek

Technická podpora a pomocné práce

Ing. Kamila Pospíšilová
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