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A. ÚZEMNÍ STUDIE
A.1 Vymezení řešené plochy (řešeného území)
(1) Řešené území je určeno územním plánem pro plochu P19 „VL“ (plochy výroby a skladování) a plochu územní
rezervy pro malou okružní křižovatku, viz obrázek pod textem. Přes plochu P19 je tzv. překryvnou funkcí
vymezena územní rezerva pro kruhovou křižovatku na silnici na I/2 a na ní navazující koridor územní rezervy pro
možné vedení nové komunikace.
Smyslem této komunikace je náhrada současného hlavního dopravního přístupu do sídla Tehovec po silnici
III/11314 z Mukařova, přičemž křížení nové komunikace se silnici I/2 formou okružní křižovatky na rozhraní obcí
Babice, Mukařov a Tehovec výrazně zlepší dopravní napojení obce na silnici I. třídy.

Obrázek: Funkční vymezení ploch řešených územní studií dle Hlavního výkresu platného územního plánu
Tehovec

(2) Územní studie byla řešena s přiměřeným přesahem za hranici řešeného území, tak, aby koncepce řešení
postihla nezbytné souvislosti a vztahy k okolí řešeného území.
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A.2 Druh a účel umísťovaných staveb
(1) Řešení územní studie vymezuje plochy pro následující druhy staveb :
Druh umísťovaných staveb

Převažující účel využití

Stavby v plochách výroby a plochy výrobních areálů lehkého průmyslu, skladů a souvisejícího
skladování – lehký průmysl bez občanského vybavení, které jsou využitelné bez omezení podmínek využití a
omezení podmínek využití a prostorového uspořádání daných územním plánem
prostorového uspořádání

Stavby v plochách výroby a plochy výrobních areálů lehkého průmyslu, skladů a souvisejícího
skladování – lehký průmysl s občanského vybavení, které jsou využitelné s omezením podmínek využití a
omezením podmínek využití a prostorového uspořádání daných územním plánem
prostorového uspořádání
Plochy dopravy

pozemní komunikace a přidružené dopravní prostory - silnice, místní a
účelové komunikace, pěší komunikace (chodníky) a doprava v klidu

Plochy pro umístění veřejné plocha koridoru Z18c určená územním plánem ke stavbě vodovodu a
technické
infrastruktury
pro kanalizace a pro doprovodnou zeleň
vodohospodářskou funkci a zeleň
Plochy zeleně a povrchového plochy se stávající nízkou zelení, převážně sloužící jako trativod či příkop
odvodnění
k povrchovému odtoku srážkových vod

(2) Výše uvedené plochy jsou vymezeny s ohledem na návrh řešení dispozice okružní křižovatky a na ní
navazujících pozemních komunikací. Okružní křožovatka je umístěna v souladu s územním plánem na rozhraní
obcí Babice, Mukařov a Tehovec a tento záměr je v kategorii územní rezervy.

(3) Územní studie v souladu podrobně koordinuje zástavbu (viz odstavec 1) s řešením malé okružní křižovatky
na silnici I/2 trasou nové komunikace směrem na jih (viz odstavec 2).
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A.3 Podmínky pro vymezení a využití pozemků
(1) Řešení územní studie zpřesňuje a doplňuje podmínky využití v přestavbové ploše P19. V ostatních plochách
vymezených územním plánem platí tyto podmínky dle územního plánu.
(2) Řešení územní studie zpřesňuje a doplňuje podmínky využití ploch PRZV pro Plochy výroby a skladování lehký průmysl v ploše, které územní studie vymezuje jako „plocha omezených podmínek využití a prostorového
uspořádání“. Tyto doplňující podmínky jsou uvedeny ve sloupci B tabulky uvedené v odstavci (4) této kapitoly.
(3) V ploše, kterou územní studie vymezuje jako „plocha bez omezení podmínek využití a prostorového
uspořádání“ se podmínky využití stanovené v územní plánu nijak nedoplňují ani neomezují. Tyto podmínky jsou
uvedeny ve sloupci A tabulky uvedené v odstavci (4) této kapitoly.
(4) Tabulka podmínek využití pro plochy výroby a skladování lehký průmysl (VL) (subtyp § 11 vyhl. č. 501/2006
Sb.)

PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ (§ 11 vyhl.č. 501/2006 Sb.)
VL - lehký průmysl (subtyp § 11 vyhlášky 501/2006 Sb.)
Podmínky využití dle územního plánu Tehovec

Doplnění podmínek územní studií

platné v ploše označené ve výkresové dokumentaci jako „plocha
bez omezení podmínek využití a prostorového uspořádání“

platné v ploše označené ve výkresové dokumentaci jako „plocha
omezených podmínek využití a prostorového uspořádání“

sloupec A

sloupec B
Hlavní využití (převažující způsob využití):

plochy výrobních areálů lehkého průmyslu skladů, kde negativní vliv
nad přípustnou mez nepřekračuje hranice areálu a plochy areálů
zemědělských staveb, kde negativní vliv nad přípustnou mez
nezasahuje do okolního obytného území

Bez doplňujících podmínek oproti sloupci A.

Přípustné využití:
pozemky staveb a zařízení pro lehkou nerušící výrobu, stavebnictví
a sklady
pozemky staveb a zařízení pro potřeby zajištění technických
služeb souvisejících se správou obce vč. sběrných dvorů
pozemky staveb a zařízení zemědělských staveb a zemědělské
účelové výstavby

Přípustné stavby a zařízení uvedené ve sloupci A je přípustné
realizovat investičně co nejméně náročným způsobem, tak, aby
v případě nutnosti odstranění staveb nedošlo k podstatnému ztížení
změn v území vyvolaných potřebou výstavby okružní křižovatky a
navazujících pozemních komunikací. Konkrétně to v oblasti budov
znamená realizovat je formou montovaných skladovacích hal, lehkých
přístřešků a jednoduchých staveb pro administrativu a hygienické
zázemí areálů.

pozemky související dopravní a technické infrastruktury a veřejných
prostranství
Podmíněně přípustné využití (podmínka využití je uvedena za pomlčkou):
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pozemky občanského vybavení související s převažujícím
způsobem využití – v zastavěných plochách
pozemky občanského vybavení – v zastavitelných plochách
občanské vybavení komerčního charakteru sloužící například pro
administrativu, obchodní prodej, ubytování, stravování, služby - vliv
činností na těchto plochách a vyvolaná dopravní obsluha nenarušuje
provozní ani hygienické podmínky sousedních ploch

Podmíněně přípustné stavby a zařízení uvedené ve sloupci A je
přípustné realizovat investičně co nejméně náročným způsobem, tak,
aby v případě nutnosti odstranění staveb nedošlo k podstatnému
ztížení změn v území vyvolaných potřebou výstavby okružní
křižovatky a navazujících pozemních komunikací. Konkrétně to
v oblasti budov znamená realizovat je formou montovaných
skladovacích hal, lehkých přístřešků a jednoduchých staveb pro
administrativu a hygienické zázemí areálů.

Nepřípustné využití:
(podskupiny druhů staveb vyjmuté z druhů staveb uvedených
v přípustném či podmíněně přípustném využití a vše ostatní)
jakékoliv jiné využití nesouvisející s hlavním, přípustným či
podmíněně přípustným využitím
pozemky staveb a zařízení pro výrobu, stavebnictví a sklady, jejichž
negativní vliv nad přípustnou mez překračuje hranice areálu či snižuje
kvalitu prostředí v přilehlých obytných a rekreačních plochách
jakékoliv formy ubytování a bydlení včetně bydlení majitelů,
zaměstnanců, služebních bytů či ubytoven a rekreačního ubytování

Ing. arch. František Pospíšil, Ph.D.

Kromě využití, které je uvedené ve sloupci A je dále nepřípustné
realizovat investičně náročné stavby, jejichž nákladnost a exkluzivita
by v případě nutnosti odstranění staveb vyvolala podstatné ztížení
změn v území vyvolaných potřebou výstavby okružní křižovatky a
navazujících pozemních komunikací. Konkrétně to znamená
nepřípustnost staveb občanského vybavení reprezentativního a
stavebně náročného charakteru např. pro veřejné ubytování a
související služby (motely, hotely, restaurace, bazény a wellness
a pod.).
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A.4 Podmínky pro umístění a prostorové uspořádání staveb
(1) Řešení územní studie vymezuje v ploše P19 následující prvky prostorové regulace určující umístění a
prostorové uspořádání staveb:
a/ stavební čára nepřekročitelná – vnější: tato čára vymezuje obvod vnější hranice zástavby (možného
umístění jednotlivých staveb) dle podmínek uvedených v předchozí a této kapitole.
b/ stavební čára nepřekročitelná – vnitřní: tato čára vymezuje obvod vnitřní hranice zástavby, ve kterém platí
omezené podmínky využití a prostorového uspořádání staveb dle podmínek uvedených v předchozí a této
kapitole.
(2) Řešení územní studie vymezuje v ploše P19 následující prvky prostorové regulace určující rozhraní ploch
veřejných prostranství a bloků zástavby lehkého průmyslu, skladů a souvisejícího občanského vybavení:
a/ uliční čára stávající: tato čára vymezuje stávající rozhraní veřejných prostranství a obvod bloku zástavby
lehkého průmyslu, skladů a souvisejícího občanského vybavení.
b/ uliční čára výhledová: tato čára vymezuje výhledové rozhraní veřejných prostranství a obvod bloku zástavby
lehkého průmyslu, skladů a souvisejícího občanského vybaven, tedy uspořádání po převedení územní rezervy
pro okružní křižovatku a navazující komunikace do návrhu formou změny územního plánu.
c/ uliční čára stávající i výhledová: tato čára vymezuje rozhraní veřejných prostranství a obvod bloku zástavby
lehkého průmyslu, skladů a souvisejícího občanského vybavení tam, kde jsou stávající i výhledové uliční čáry
totožné.
(3) Vzdálenost stavebních a uličních čar od hranic pozemků či osy navržené komunikace navazující na okružní
křižovatku jsou stanoveny kótami a souřadnicemi důležitých bodů.
(4) Řešení územní studie doplňuje podmínky prostorového uspořádání a základní podmínky ochrany krajinného
rázu ploch PRZV pro Plochy výroby a skladování - lehký průmysl v ploše, které územní studie vymezuje jako
„plocha omezených podmínek využití a prostorového uspořádání“. Tyto doplňující podmínky jsou uvedeny ve
sloupci B tabulky uvedené v odstavci (6) této kapitoly.
(5) V ploše, kterou územní studie vymezuje jako „plochu bez omezení podmínek využití a prostorového
uspořádání“ se podmínky využití stanovené v územní plánu nijak nedoplňují ani neomezují. Tyto podmínky jsou
uvedeny ve sloupci A tabulky uvedené v odstavci (6) této kapitoly.

Ing. arch. František Pospíšil, Ph.D.
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(6) Tabulka podmínek prostorového uspořádání a základních podmínek ochrany krajinného rázu pro plochy
výroby a skladování lehký průmysl (VL) (subtyp § 11 vyhl. č. 501/2006 Sb.)

PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ (§ 11 vyhl.č. 501/2006 Sb.)
VL - lehký průmysl (subtyp § 11 vyhlášky 501/2006 Sb.)
Podmínky využití dle územního plánu Tehovec

Doplnění podmínek územní studií

platné v ploše označené ve výkresové dokumentaci jako „plocha
bez omezení podmínek využití a prostorového uspořádání“

platné v ploše označené ve výkresové dokumentaci jako „plocha
omezených podmínek využití a prostorového uspořádání“

sloupec A

sloupec B

Podmínky prostorového uspořádání a základní podmínky ochrany krajinného rázu - výšková regulace zástavby:
v zastavitelných plochách je maximální limit podlažnosti = 1 + 0
(jedno nadzemní podlaží a zastřešení) a současně jsou stavby
omezeny max. výškou 10 m.
výška zastřešení hal a atypických objektů je omezena negativním
vlivem na urbanistický kontext a jeho narušení, zejména v dálkových
pohledech na obec. Maximální výška objektů od rostlého terénu může
dosáhnout 10m.

Kromě podmínek, které jsou uvedené ve sloupci A, je dále
nepřípustné realizovat výstavbu podsklepení a podzemních části
staveb, z důvodů, aby nedošlo ke zvýšení investiční náročnosti staveb
výstavbou nákladnosti .

v plochách v zastavěném území
je podlažnost určená
urbanistickým kontextem dle okolní zástavby
Podmínky prostorového uspořádání a základní podmínky ochrany krajinného rázu – rozmezí výměr pro vymezování stavebních
pozemků a intenzita využití území:
poměr výměry části pozemku schopné vsakování dešťové vody k
celkové výměře pozemku musí činit nejméně 0,4

Bez doplňujících podmínek oproti sloupci A.

poměr výměry části pozemku zastavěné budovami k celkové
výměře pozemku smí činit maximálně 0,5. Výměra zastavěné plochy
jedné budovy přitom nesmí přesáhnout 500 m2.
poměr výměry části pozemku pokryté zelení na terénu k celkové
výměře pozemku musí činit nejméně 0,3.
v plochách bezprostředně sousedících s vodotečí musí být
ponechán pás doprovodné zeleně o šíři 3m od každého břehu
vodoteče. V zastavitelných a přestavbových plochách bezprostředně
sousedících s vodotečí musí být ponechán pás doprovodné zeleně o
šíři 6m od každého břehu vodoteče.

Ing. arch. František Pospíšil, Ph.D.
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A.5 Podmínky pro umístění a prostorové řešení staveb dopravní a technické
infrastruktury
(1) Umístění a prostorové uspořádání staveb dopravní infrastruktury je určeno hlavním výkresem územní studie a
výkresem dopravní a technické infrastruktury. Celková koncepce řešení územní studie zohledňuje územní
rezervu pro okružní křižovatku a navazující pozemní komunikace.
(2) Koncepce dopravního řešení vychází z vymezení nové okružní křižovatky s tím, že tato by řešila současnou
nevyhovující dopravní situaci v tomto prostoru a zároveň by v dlouhodobějším časovém horizontu vytvářela
možnost nového a kvalitního napojení zástavby ležící jižně od silnice I/2 na tuto silnici. Následnou možností je i
převedení silnice III/11314 v nové trase se zaústěním do této křižovatky.
(3) Výhledová okružní křižovatka je navržena jako jednopruhová okružní křižovatka (JOK) dle TP 135. Vnější
průměr křižovatky činí 24 metrů, šířka okružního pásu 7,00 metru, šířka prstence 2,70 metru a s průměrem
středového ostrova 4,60 metru. Vjezdy a výjezdy jsou u hlavních větví křižovatky vychýleny tak, aby vjezdy a
výjezdy byly od sebe odděleny, což bude mít kladný vliv na kapacitu křižovatky. Zároveň i nutná délka přechodů
pro chodce bude přerušena.
Řešení návazných komunikací vyplývá z jejich funkce a předpokládaného významu. Rozdílné je i řešení severně
a jižně od silnice I/2. Severně jsou veškeré komunikace svedeny do jednoho vjezdu a z nich je nejvýznamnější
ulice Lesní, kterou lze považovat za obytnou ulici s šířkou komunikace 4,5 metru a s šířkou prostoru místní
komunikace min. 6,0 metru. Jižně je to z dlouhodobějšího hlediska připojení nové významné obslužné
komunikace zajišťující dopravní obsluhu širšího území. Z tohoto hlediska je zde navrhována šířka komunikace
6,0 metru s prostorem místní komunikace v šíři 12,0 metru. Dopravní obsluha přilehlých areálů bude výhledovým
řešením změněna a přesunuta napojením těchto přístupů na novou komunikaci, napojenou do okružní křižovatky,
a to v odstupové vzdálenosti přibližně 80 metrů od této křižovatky. U těchto komunikací se vzhledem
k předpokládanému pohybu těžkých vozidel předpokládá šířka komunikace 6,0 metru s šířkou prostoru místní
komunikace 10,0 metru. Obě komunikace jsou ukončeny vjezdy do jednotlivých areálů. Východní komunikace je
vedena ve stopě stávající komunikace a tato je kromě vjezdu do areálu ukončena i parkovištěm pro návštěvníky
s kapacitou 10 stání. Jinak se předpokládá pokrytí parkovacích potřeb v rámci ploch jednotlivých areálů.
(4) Umístění a prostorové uspořádání staveb technické infrastruktury je určeno hlavním výkresem územní studie
a výkresem dopravní a technické infrastruktury. Celková koncepce řešení územní studie zohledňuje územní
rezervu pro okružní křižovatku a koridor Z18c vymezený územním plánem pro vodohospodářské funkce
(umístění vodovodu a kanalizace).
(5) Obsluha zástavby areálu systémy technické infrastruktury je zajištěna z prostoru sítí situovaných severně od
stávajících areálů v ploše P19 z prostoru silnice I/2. Po realizaci vodovodu a kanalizace v ploše Z18c dojde
k napojení areálů na vodovod a kanalizaci z plochy Z18c, tedy od jihu. Výhledové řešení po případné realizaci
okružní křižovatky zahrne výstavbu uličních sítí technické infrastruktury v uličních prostorech vymezených podél
pozemních komunikací navazujících na okružní křižovatku.
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(6) Umístění a konkrétní návrh křižovatky dle územní studie jsou podmíněny dalším rozpracováním
v navazujících správních řízeních (zejména územní a stavební) s tím, že navržená technická řešení DÚR
(dokumentace k územnímu řízení) a dalších dokumentací musí respektovat stanovené požadavky z hledisek dle
platné legislativy (ČSN a TP) a dle v rámci těchto řízeních uplatněných stanovisek dotčených orgánů státní
správy.

A.6 Podmínky pro napojení staveb na dopravní a technickou infrastrukturu
(1) Koncepce napojení staveb na dopravní a technickou infrastrukturu je určena hlavním výkresem územní studie
a výkresem dopravní a technické infrastruktury.
(2) Napojení staveb na dopravní infrastrukturu počítá se zachováním současného stavu, který zajišťuje napojení
stávajících areálů v ploše P19 z prostoru silnice I/2. Změny v ploše P19 musí respektovat případné výhledové
řešení (tedy výstavbu okružní křižovatky a navazujících komunikací) a umožnit přesunutí míst dopravních
napojení areálů na novou komunikaci, napojenou do okružní křižovatky.
(3) Napojení staveb na technickou infrastrukturu počítá se zachováním současného stavu v oblasti infrastruktury
energetiky a spojů, který zajišťuje napojení stávajících areálů v ploše P19 z prostoru silnice I/2.
(4) Změny v ploše P19 musí v oblasti vodohospodářské infrastruktury respektovat záměr výstavby vodovodu a
kanalizace v ploše Z18c a umožnit přesunutí míst napojení areálů na vodovod a kanalizaci k ploše Z18c, tedy
k jižní hranici areálů .
(5) Změny v ploše P19 v oblasti technické infrastruktury musí respektovat případné výhledové řešení, (tedy
výstavbu okružní křižovatky a navazujících komunikací), které zahrne výstavbu uličních sítí technické
infrastruktury v uličních prostorech vymezených podél pozemních komunikací navazujících na okružní křižovatku.
(6) Před vydáním příslušných povolení pro realizaci stavby kruhové křižovatky na silnici na I/2 a na ní navazující
koridor územní rezervy pro možné vedení nové komunikace je nutné navržené řešení projednat a odsouhlasit se
Státním pozemkovým úřadem jako vlastníkem sousední stavby „Tehovec – odpady K1“, ID 213000013711201000, otevřený kanál celkové délky 1,218 km z roku 1967, ČHP 1-12-01-026.

A.7 Podrobné podmínky pro ochranu hodnot a charakteru území
(1) Územní studie nemění podmínky pro ochranu hodnot a charakteru území, které jsou dané územním plánem.
(2) Pro zajištění ochrany hodnot v oblasti vodohospodářských funkcí na parcele 805/5 je výhledové umístění
hranice pozemní komunikace pro místní a účelovou komunikaci vedenou souběžně s touto parcelou posunuto o
cca 3 metry severně, tak aby byly vytvořeny předpoklady pro povrchový odtok srážkových vod v plochách, kde je
dnes provizorní betonová vozovka.
(3) Uliční prostory jižně navazující komunikace na okružní křižovatku, které je dlouhodobého významné, neboť
zajišťuje dopravní obsluhu širšího území musí uvažovat navrhovanou šířka komunikace 6,0 metru s prostorem
místní komunikace (uličním prostorem) v šíři 12,0 metru. U ostatních výhledových místních komunikací se
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vzhledem k předpokládanému pohybu těžkých vozidel předpokládá šířka komunikace 6,0 metru s šířkou prostoru
místní komunikace (uličním prostorem) 10,0 metru.
(4) Podél významného krajinného prvku, bezejmenný přítok Rokytky, by měl být v budoucnu zachován pás
zeleně o šíři 12m. Nicméně, jeho vymezení na p.p.č. 805/4 již není možné, tento pozemek není předmětem
řešeného územní studie.
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A.8 Údaje o počtu listů územní studie a počtu výkresů grafické části
Svazek Územní studie rozvojové lokality P19 v Tehovci obsahuje (nepočítaje titulního a zadní listu svazku A3 :

textová část :

45 listů A4

5 ks všitých do svazku A3 všitých výkresů formátu A3:
1. „Hlavní výkres“ v měřítku 1:1000,
2. „Výkres prostorové regulace“ v měřítku 1:500,
3. „Výkres dopravní a technické infrastruktury“ v měřítku 1:1000,
4. „Výkres širších vazeb“ v měřítku ÚP, tedy 1:5000,
5. „Zákres MOK2 do ortofotografie“ v měřítku 1:1000,

2

MOK = malá okružní křižovatka
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B. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍ STUDIE
B.1 Identifikační údaje
Tabulka 1: Identifikační údaje
druh dokumentace:

Územní studie

etapa / datum:

Etapa: Územní studie – finální podoba
I/2021

objednatel:

Obec Tehovec,
Tehovecká 22, 251 62 Tehovec

zastoupený: Ing. Evou Šmoldasovou,
starostkou obce
pořizovatel:

Obecní úřad Tehovec,
Tehovecká 22, 251 62 Tehovec

zastoupený:
Ing. arch. Radkem Bočkem,
kvalifikovanou osobou pořizovatele
projektant (zhotovitel):

Ing. arch. František Pospíšil, Ph.D.

sídlo:

Hlavní 1196/30, 141 00 Praha 4

zpracovatelský kolektiv:

Ing. arch. František Pospíšil, Ph.D.
Ing. Josef Smíšek
Ing. arch. Bc. Vojtěch Kořalka, Ing.Paed.IGIP
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B.2 Postup pořízení územní studie
(1) Ve vazbě na ustanovení § 30 odst. (2) zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) bylo Obecním úřadem Tehovec, coby pořizovatelem
územní studie, zpracováno zadání územní studie 1.ÚS ve správním území obce Tehovec.
(2) Další postup zpracování územní studie byl následující:
- 1. pracovní jednání se zástupci obce a nájemců pozemků se konalo 5.10.2020, projektant na tomto jednání
informoval přítomné o důvodech pro pořízení územní studie v kontextu koncepce územního plánu;
- 2. pracovní jednání se zástupci obce, pořizovatele a nájemců pozemků nad pracovním konceptem územní
studie se konalo 26.11.2020. Z jednání vyplynul pokyn pořizovatele č. 1 ze dne 26.10.2020, ve kterém bylo ze
strany pořizovatele požadováno zejména následující: stávající účelová komunikace na východním okraji
řešeného území studie bude potvrzena jako stav, návrh nové komunikace bude řešen jen v západní variantě
napříč řešenou plochou přesně dle vymezení osy v návrhu územního plánu Tehovec, součástí odůvodnění budou
PDF odvozeniny uplatněných požadavků a výsledků konzultacím, jejich vypořádání pořizovatelem, krátký postup
pořízení územní studie a odůvodnění řešení od zodpovědného projektanta.
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- 3. projektant odevzdal návrh územní studie pro veřejné projednání na počátku listopadu 2020. Následně, dne
16.11.2020 zahájil pořizovatel, Obecní úřad Tehovec, projednání návrhu územní studie, kdy dotčené orgány,
nadřízená orgán územního plánování a sousední obce Babice a Mukařov byly informovány prostřednictvím
písemnosti „Rozeslání návrhu územní studie „ROZVOJOVÉ LOKALITY P19 V TEHOVCI“, která byla těmto
orgánům rozeslána datovou schránkou, veřejnost byla tentýž den informována prostřednictvím veřejné vyhlášky,
která doručila návrh územní studie a stanovila, že pořizovatel považuje za přiměřenou lhůtu pro uplatnění
požadavků veřejnosti a majitelů dotčených pozemků časový horizont do 30 dnů ode vyvěšení této veřejné
vyhlášky, tedy do 16.12.2020 včetně. Během veřejného projednání návrhu územní studie bylo uplatněno celkem
6 odborných vyjádření dotčených orgánů (OBÚ, KHS, Ministerstvo dopravy, Městský úřad Říčany, odbor ŽP,
Státní pozemkový úřad a Krajský úřad Středočeského kraje) a 1 odborné vyjádření Ředitelství silnice a dálnic
ČR. Nebyly uplatněny ve stanovené lhůtě žádné požadavky vlastníků. Následně, dne 17.12.2020 určená
zastupitelka, starostka obce, a oprávněná úřední osoba pořizovatele, připravili vypořádání uplatněných
požadavků, které je součástí odůvodnění této územní studie. Požadavkům Ministerstva dopravy, ŘSD a MěÚ
Říčany, OŽP, bylo vyhověno a pořizovatel uložil zapracovat jejich požadavky do výrokové části územní studie.
Následně, dne 17.12.2020 vydal pořizovatel pokyn č. 2 s požadavkem na vypracování finální podoby územní
studie v termínu do 8.1.2021 s tím, že následně bude územní studie zapsána do centrální evidence územně
plánovacích činností a předána na příslušné orgány (stavební úřad Říčany, úřad územního plánování Říčany,
Krajský úřad Středočeského kraje).

B.3 Odůvodnění řešení územní studie
(1) Potřeba zpracování územní studie vyplynula z požadavků územního plánu Tehovec, který obsahuje vymezení
plochy US1 (viz kapitola L. územního plánu), ve které je rozhodování o změnách v území podmíněno
zpracováním územní studie. Řešené území územní studie je vymezeno v souladu s Územním plánem obce
Tehovec jako oranžově šrafovaným polygonem, který je plošně identický s přestavbovou plochou P19 na
severním okraji Tehovce a plochou vymezenou pro územní rezervu pro malou okružní křižovatku (viz obrázek
pod textem).
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Obrázek1: Vymezení řešeného území pro územní studii 1.ÚS ve správním území obce Tehovec dle územního
plánu

(2) Řešení územní studie respektuje funkční zařazení plochy P19 dle územního plánu Tehovec, které je
následující:

Kód
označení
rozvojové plochy
Funkční využití
přestavbové
plochy

P19

výměra
(ha)

zastavitelné
zařazení do PRZV3
plochy

kód
výměra
PRZV (ha)

výroba a skladování - lehký průmysl

VL

0,84

(3) Řešení územní studie zohledňuje územní rezervu R1 pro plochu nové komunikace a malou okružní
křižovatkou na silnici I/2, neboť tato územní rezerva je součástí řešeného území územní studie jednak
v plochách, kde přechází přes přestavbobou plochu P19, a dále v prostoru severně navazující plochy, kde by
mohla být realizována okružní křižovatka. Územní plán Tehovec vymezuje územní rezervu R1 a její možné
budoucí využití a podmínky pro jeho prověření takto:
Tabulka: Plochy a koridory územních rezerv
Kód
pl.
R1

Podmínky pro prověření
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,

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

kód
DS

3 PRZV = plochy s rozdílným způsobem využití
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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.

(4) Územní studie byla řešena s přiměřeným přesahem za hranici řešeného území, tak, aby koncepce řešení
postihla nezbytné souvislosti a vztahy k okolí řešeného území.
(5) V rámci zpracování územní studie byly použity tyto podklady:
- mapový podklad (digitální) – aktuální katastrální mapa ve formátu *.dxf, z portálu cuzk.cz
- informace o vlastnických vztazích (výpisy z katastru nemovitostí),
- platný územní plán obce Tehovec
- data územně analytických podkladů ORP Říčany 2017

(6) Navrhované řešení územní studie vychází z podmínek územního plánu, tyto podmínky respektuje a do řešení
zohledňuje případnou výstavbu okružní křižovatky a na ni navazujících uličních prostorů podél pozemních
komunikací. Tyto záměry jsou v územním plánu vymezeny jako územní rezerva R1 a řešení územní studie
upřesňuje a prověřuje plošné nároky této územní rezervy.
Územní studií stanovené podmínky pro vymezení a využití pozemků, podmínky pro umístění a prostorové
uspořádání staveb, podmínky pro umístění a prostorové řešení staveb dopravní a technické infrastruktury a
podmínky pro napojení staveb na dopravní a technickou infrastrukturu jsou odůvodněny potřebou zajištění
požadavků stavebního zákona v oblasti režimu územních rezerv. V územní rezervě jsou totiž zakázány změny
v území, které by mohly stanovené využití podstatně ztížit nebo znemožnit a z tohoto požadavku vyplynuly
podmínky stanovené územní studií. V této souvislosti je ale nutno připomenout, že změnit územní rezervu
na plochu nebo koridor umožňující stanovené využití lze jen na základě změny územního plánu.
(7) Z předchozích odstavců vyplývá, že záměr potřeby výstavby malé okružní křižovatky (MOK) a navazujících
komunikací je zcela určujícím prvkem řešení územní studie. Proto je odůvodnění doplněno o následující
odůvodnění potřeby výstavby malé okružní křižovatky (MOK) a navazujících komunikací z širšího dopravního
kontextu:
Základní komunikační systém v příměstském prostoru Prahy je, a vždy bude, vázán na významné radiální trasy
s vazbou na okružní trasy. V tomto území plní tuto funkci výhradně silnice I/2 (Praha – Kutná Hora). Tato silnice
zajišťuje vedení naprosto převažujícího podílu dopravních vazeb širšího území, které jsou především dopravní
vazby mezi zaměstnáním a bydlením. Tranzitní či dálkové vazby jsou zde zanedbatelné. To je zřejmé z výsledků
celostátního sčítání dopravy, kde v úseku od západu po křižovatku se silnicí II/113 (tento prostor lze považovat
za největší soustředění obytné zástavby) činí její zatížení přes 15 000 vozidel za průměrný den roku. Za touto
křižovatkou pak dopravní zatížení postupně klesá, a to po konec Louňovic přibližně na 11000 vozidel, dále po
Kostelec nad Černými Lesy na 7-8500 vozidel a za ním na pouhých 4400 vozidel. Z toho je patrné, že zdroj
významného podílu dopravní zátěže je vytvářen právě v prostoru Mukařova a dalších obcí v tomto prostoru.
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Z hlediska dlouhodobé koncepce v širších vazbách není možné předpokládat v tomto prostoru výraznějších změn
ve směřování hlavní dopravní zátěže. Převedení do sousedních radiálních tras nelze předpokládat. Vazby
v jihozápadním směru na D1 v podstatě neexistují a v severozápadním směru na silnici I/12 jsou sice možné, po
přeložení této trasy silnice v úseku Běchovice – Úvaly, ale tento přesun je výhodný pouze z prostoru severně od
silnice I/2 a jejich podíl bude zanedbatelný. Navíc silnice I/2 bude na západním okraji Říčan přímo napojena na
silniční okruh Prahy, což stávající směrování dopravy jen umocní. Z dlouhodobého narůstajícího dopravního
zatížení silnice I/2 v tomto úseku pak vyplývá i dopravní problematika napojení navazujících silnic a místních
komunikací na tuto silnici. Další nejvýznamnější silnicí v tomto prostoru je silnice II/113, která zajišťuje dopravní
obsluhu navazujícího území. Tato je (jako jediná) na silnici I/2 připojena nedávno realizovanou okružní
křižovatkou. Veškerá ostatní připojení jsou realizována klasickými křižovatkami s předností vjezdu. U nich jsou,
zejména v dopravních špičkách, značně problematická veškerá levá odbočení. Z dlouhodobého pohledu je tedy
vhodné zajistit prostor, ve kterém by bylo možné realizovat odpovídající (okružní) křižovatku, jež by odlehčila
stávajícím připojením.
Odůvodnění potřeby výstavby malé okružní křižovatky (MOK) a navazujících komunikací z lokálního hlediska je
uvedeno i v bodě (3) v kapitole B.4.

(8) Dle koordinačního výkresu územního plánu je hranice registrovaného VKP poměrně vzdálena od řešeného
území, na obrázku níže je znázorněna šedě tečkovaně a šedým obrysem a končí cca v ¼ obrázku zleva u
vodotečě jižně od lomového bodu hranice lesa. Kromě toho jsou šířky pásem pro zeleň podél vodotečí určeny
podmínkami územního plánu (3 resp. 6 metrů) a rekapitulovány v této studii.

Obrázek: Výřez Koordinačního výkresu platného územního plánu Tehovec
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B.4 Zhodnocení současného stavu využívání území včetně fotodokumentace
(1) Řešené území leží z podstatné části v ploše využívané v souladu s územním plánem pro občanské vybavení
související s převažujícím způsobem využití, kterým je využití pro plochy výrobních areálů lehkého průmyslu a
skladů, konkrétně se jedná o plochy komerčního charakteru sloužící pro obchodní prodej stavebnin a prvků
oplocení. V severní části (v ploše budoucí případné okružní křižovatky) se území dotýká pozemků silnice I/2.
(2) Plocha dotčená polohou předpokládané okružní křižovatky na pozemcích navazujících severně na silnici I/2
za hranicemi obce Tehovec leží ve správním území obce Babice na pozemcích vymezených v rozpracovaném
územním plánu jaku PUPFL. Skutečné využití této plochy je jako plocha komerčního charakteru sloužící
například pro obchodní prodej stavebnin – betonových výrobků.
Obr:. aktuální ortofotosnímek řešeného území a navazujících ploch (zdroj: mapy.cz)

(2) Z hlediska vlastnických vztahů je řešené území z podstatné části ve vlastnictví obce Tehovec (plochy výroby)
a státu (plocha dopravy - pozemek silnice I/2).

(3) Charakteristika současné dopravní situace v řešeném území územní studie:
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V současné době je možné připojení na silnici I/2 z jižního směru, tedy z prostoru území obce Tehovec, pouze
prostřednictvím silnice III/11314 ve východní části území a dále místní komunikací ulicí K Nemocnici v západní
části území. Tato připojení vykazují dopravní závady (viz též kapitola B.5), značně problematická jsou zejména
veškerá levá odbočení. Z dlouhodobého hlediska a s ohledem na další nárůst dopravy bylo nutné vyhledat novou
možnost připojení v odpovídajících parametrech, která by eliminovala stávající závady a kolize. V tomto případě
je jediným vhodným prostorem pro toto připojení území na rozhraní katastrů obcí Tehovec, Mukařov a Babice.
V současné době jsou v tomto prostoru na silnici I/2 od severu připojeny ulice Lesní, lesní cesta , zadní vjezd do
areálu stavebnin a panelová plocha pro skladování stavebního materiálu a tyto jsou rozprostřeny do délky více
než 80 metrů. Od jihu jsou pak v tomto prostoru připojeny tři samostatné areály sice jedním sjezdem, ale s délkou
asi 25 metrů podél silnice I/2. Vzhledem k tomu, že tato napojení nejsou situována proti sobě, vzniká tak v délce
více než 80 metrů silnice I/2 úsek s neustálou možností odbočení a připojení ze silnice I/2 a na silnici I/2. Tento
stav nelze považovat za akceptovatelný vzhledem k významu a dopravnímu zatížení silnice I/2.

(4) Níže jsou uvedeny fotografie současného stavu území (říjen 2020):

vlevo: pohled od východu na prostor vjezdu a parkovišť do areálů komerční OV (prodej stavebnin a prvků
oplocení) v řešeném území
vpravo: pohled od západu vedený cca v ose silnice I/2, vpravo je situovaný prostor vjezdu a parkovišť do areálů
komerční OV (prodej stavebnin a prvků oplocení) v řešeném území, vlevo je protilehlý areál komerční OV (prodej
stavebnin) situovaný těsně u silnice I/2 na území obce Babice
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vlevo: pohled od severu k jihu z prostoru účelové severojižní komunikace vedoucí od sjezdu ze silnice I/2 k jihu
vpravo: pohled na účelovou komunikaci v jižní části řešeného území od východu

vlevo: pohled severovýchodním směrem od sjezdu do řešeného území na místní komunikaci v Mukařově (ulice
Lesní)
vpravo: pohled na vyústění účelové komunikace z prostoru lesa na jižním okraji správního území obce Babice ze
silnice I/2
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vlevo: pohled západním směrem na bránu do areálu formy Pro doma (situováno severně u silnice I/2)
vpravo: pohled na areál komerční OV (prodej stavebnin) situovaný těsně u silnice I/2 severně od řešeného území

B.6 Vypořádání požadavků uplatněných v zaslaných vyjádřeních
Obecní úřad Tehovec, ve vazbě na ustanovení § 30 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), rozeslal návrh územní studie „ROZVOJOVÉ
LOKALITY P19 V TEHOVCI“. K návrhu přišla tato dále uvedená vyjádření (PDF odvozeniny zaslaných vyjádření
jsou v kapitole B.7) a požadavky s následujícím vypořádáním, kdy v pravém sloupci jsou pokyny pro úpravu
dokumentace návrhu územní studie.

Tabulka: vypořádání požadavků uplatněných v zaslaných vyjádřeních
ČÍSLO / SUBJEKT / Č.J. / DATUM

ZPŮSOB VYPOŘÁDÁNÍ

Obsah požadavků (kráceno pořizovatelem)

Požadavky na úpravu návrhu územní studie

01 / OBÚ / SBS 4436I/2020/OBÚ-02/1 / 19.11.2020

RESPEKTOVAT

K Vašemu oznámení o návrhu územní studie „Rozvojové Bez požadavků na úpravu návrhu územní studie.
lokality P19 v Tehovci“ ze dne 16.11.2020, zaevidované
Obvodním báňským úřadem pro území Hlavního města
Prahy a kraje Středočeského (dále jen „OBÚ“) dne
18.11.2020 pod č.j. SBS 4436I/2020/OBÚ-02, Vám OBÚ
sděluje, že tento citovaný návrh se týká území, které je
situováno mimo hranice stávajících dobývacích prostorů
evidovaných u OBÚ a mimo hranice chráněných
ložiskových území, a tudíž není dotčena ochrana
výhradních ložisek. OBÚ k tomuto návrhu nemá námitky.
02 / KHS / KHSSC 56852/2020 / 7.12.2020

RESPEKTOVAT

Na základě žádosti Obecního úřadu Tehovec, Tehovecká Bez požadavků na úpravu návrhu územní studie.
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22, 251 62 Tehovec, posoudila Krajská hygienická stanice
Středočeského kraje se sídlem v Praze jako dotčený
správní úřad podle § 77 zákona č. 258/2000 Sb., o
ochraně veřejného zdraví a o změně některých
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „zákon“ ), předloženou Územní studii na rozvojovou
lokalitu P19 v k.ú. Tehovec. Po zhodnocení souladu
předložené územní studie s požadavky předpisů v oblasti
ochrany veřejného zdraví vydává Krajská hygienická
stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze v souladu
s § 4 odst. 2 písm. b) zákona č.183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), toto
stanovisko: s územní studií na rozvojovou lokalitu P19 v
k.ú. Tehovec se souhlasí.
Odůvodnění: Řešené území je určeno ÚP Tehovec pro
plochu P19 „VL“ - plocha výroby a skladování a plochu
územní rezervy pro malou okružní křižovatku. Přes plochu
P19 je tzv. překryvnou funkci vymezena jednak územní
rezerva pro kruhovou křižovatku na silnici I/2 a na ni
navazující koridor územní rezervy pro možné vedení nové
komunikace.
03 / ŘSD / 26617-20-ŘSD-11110 / 1.12.2020
Ředitelství silnic a dálnic ČR (dále jen ŘSD ČR) je státní
příspěvková organizace zřízená Ministerstvem dopravy,
pro které vykonává vlastnická práva státu k nemovitostem
tvořícím dálnice a silnice I. třídy, zabezpečuje výstavbu a
modernizaci dálnic a silnic I. třídy, spolupracuje s
příslušnými orgány státní správy včetně orgánů
samosprávy, poskytuje jim podklady a zpracovává
vyjádření. ŘSD ČR uplatňuje následující připomínky k
návrhu územní studie „Rozvojové lokality P19 v Tehovci“.
Řešeným územím prochází stávající silnice I/2, na které je
v rámci dopravního řešení lokality P19 navržena malá
okružní křižovatka včetně přechodů pro chodce. S
předloženým návrhem malé okružní křižovatky včetně
navržených nových přechodů pro chodce na silnici I/2
zásadně nesouhlasíme. Intenzita dopravy na silnici I/2 dle
sčítání v roce 2016 dosahuje v tomto úseku 16 156
vozidel za 24 hodin, z toho podíl těžkých nákladních
vozidel tvoří 14%. Silnice I/2 je primárně určena pro
dálkovou a mezistátní dopravu (obecně dle zákona č.
13/1997 Sb.), zde navíc s významným podílem denních
dopravních vazeb do zaměstnání (v hl. městě Praze) a
bydlení v předmětné lokalitě. Malá okružní křižovatka o
vnějším průměru D=24 m a s nevyváženým připojením
paprsků OK (výrazně nižší intenzita dopravy) na tranzitní
trasu s navrženým umístěním úrovňových přechodů pro
chodce značně omezí již tak problematickou plynulost
dopravy v tomto úseku. Úrovňové přecházení chodců při
takto vysokých intenzitách dopravy považujeme za

Ing. arch. František Pospíšil, Ph.D.
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Do výrokové části územní studie bude výslovně
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územní
studie
je
podmíněn
dalším
rozpracováním v navazujících správních řízeních
(zejména územní a stavební) s tím, že navržená
technická řešení DÚR a dalších dokumentací
musí respektovat stanovené požadavky z
hledisek dle platné legislativy (ČSN a TP) a dle
v rámci těchto řízeních uplatněných stanovisek
dotčených orgánů státní správy.“. Bude to tzv.
výstupní limita využití území.
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nevhodné a nebezpečné. Tento návrh stabilizuje jeden
konkrétní typ úrovňové křižovatky (zvolen vnější průměr
jen o 1 m větší než mini-okružní křižovatka D=23 m).
Rozhodování o umístění, druhu a typu křižovatky musí být
prověřeno dle stanovených hledisek v ČSN 73 6101
(odstavec 11). Návrh křižovatky musí být ověřen dle ČSN
73 6102. Umístění a konkrétní návrh křižovatky žádáme
podmínit v územní studii dalším rozpracováním
stanovených hledisek dle platné legislativy (ČSN a TP) a
dotčených orgánů státní správy.
04 / MD / 834/2020-910-UPR/2 / 11.12.2020
Na základě ustanovení § 4 zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v
platném znění, Ministerstvo dopravy, jako dotčený orgán
ve věcech dopravy, uplatňuje požadavky podle § 40 odst.
2 písm. g) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, podle § 56
písm. d) zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění
pozdějších předpisů, podle § 88 odst. 1 písm. k) a l)
zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví, ve znění
pozdějších předpisů a podle § 4 zákona č. 114/1995 Sb.,
o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, k
návrhu územní studie „Rozvojové lokality P19 v Tehovci“.
Silniční doprava:

RESPEKTOVAT

Řešeným územím prochází stávající silnice I/2, na které je
v rámci dopravního řešení lokality P19 navržena malá
okružní křižovatka včetně přechodů pro chodce. S
předloženým návrhem malé okružní křižovatky včetně
navržených nových přechodů pro chodce na silnici I/2
nesouhlasíme. Intenzita dopravy na silnici I/2 dle sčítání v
roce 2016 dosahuje v tomto úseku 16 156 vozidel za 24
hodin, z toho podíl těžkých nákladních vozidel tvoří 14 %.
Silnice I/2 je primárně určena pro dálkovou a mezistátní
dopravu (obecně dle zákona č. 13/1997 Sb.), zde navíc s
významným podílem denních dopravních vazeb do
zaměstnání (v hl. městě Praze) a bydlení v předmětné
lokalitě. Malá okružní křižovatka o vnějším průměru D=24
m a s nevyváženým připojením paprsků okružní
křižovatky (výrazně nižší intenzita dopravy) na tranzitní
trasu s navrženým umístěním úrovňových přechodů pro
chodce značně omezí již tak problematickou plynulost
dopravy v tomto úseku. Úrovňové přecházení chodců při
takto vysokých intenzitách dopravy považujeme za
nevhodné a nebezpečné. Tento návrh stabilizuje jeden
konkrétní typ úrovňové křižovatky (zvolen vnější průměr
jen o 1 m větší než mini-okružní křižovatka D=23 m).
Rozhodování o umístění, druhu a typu křižovatky musí být
prověřeno dle stanovených hledisek v ČSN 73 6101

Do výrokové části územní studie bude výslovně
uvedeno v souladu s požadavkem ŘSD, že
„umístění a konkrétní návrh křižovatky dle
územní
studie
je
podmíněn
dalším
rozpracováním v navazujících správních řízeních
(zejména územní a stavební) s tím, že navržená
technická řešení DÚR a dalších dokumentací
musí respektovat stanovené požadavky z
hledisek dle platné legislativy (ČSN a TP) a dle
v rámci těchto řízeních uplatněných stanovisek
dotčených orgánů státní správy.“. Bude to tzv.
výstupní limita využití území.
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(odstavec 11). Návrh křižovatky musí být ověřen dle ČSN
73 6102. Umístění a konkrétní návrh křižovatky
požadujeme podmínit v územní studii dalším
rozpracováním stanovených hledisek dle platné legislativy
(ČSN a TP) a dotčených orgánů státní správy.
Drážní, letecká a vodní doprava:

RESPEKTOVAT
Z hlediska drážní, letecké a vodní dopravy nemáme
připomínky, neboť nejsou dotčeny námi sledované zájmy. Bez požadavků na úpravu návrhu územní studie.
05 / Městský úřad Říčany, Odbor životního prostředí /
325886/2020/MURI/OŽP/00354 / 7.12.2020
Na základě žádosti Obecního úřadu Tehovec o
stanovisko k návrhu územní studie „ROZVOJOVÉ
LOKALITY P19 V TEHOVCI“, vydává MěÚ v Říčanech,
odbor životního prostředí, toto stanovisko:
Ochrana ZPF:

RESPEKTOVAT
Dle § 5 odst.2 zákona ČNR č. 334/1992 Sb., o ochraně Bez požadavků na úpravu návrhu územní studie.
zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších
předpisů, orgány ochrany zemědělského půdního fondu
uplatňují stanoviska k územně plánovací dokumentaci a k
návrhu vymezení zastavěného území z hlediska ochrany
zemědělského půdního fondu. Dle § 17a zákona je tímto
orgánem Krajský úřad Středočeského kraje, Zborovská
11, Praha 5.
Ochrana lesa:

RESPEKTOVAT
Orgán státní správy lesů příslušný dle ust. § 48
Bez požadavků na úpravu návrhu územní studie.
zák.č.289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů:
bez připomínek.
Myslivost:

RESPEKTOVAT

Orgán státní správy myslivosti příslušný podle ust. § 60 a Bez požadavků na úpravu návrhu územní studie.
§ 67 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění
pozdějších předpisů: bez připomínek.
RESPEKTOVAT
Orgán ochrany přírody a krajiny:
Při stanovení podmínek pro zpracování územní studie
požadujeme vymezení pásu zeleně min. 12 m pro rozvoj
významného krajinného prvku dle ust. §4 odst. 2 zákona
č.114/1992 Sb. na řešeném p.p.č 805/5 v k.ú. Tehovec a
navazujících pozemcích tak, aby nebyl vymezen pouze v
minimálních rozměrech v šíři 5 m, jako na pozemku KN
846/29 v k.ú Tehovec, kde se nachází začínající otevřené
koryto vodního toku - bezejmenný přítok Rokytky. K
návrhu územní studie rozvojové lokality P19 v Tehovci a
hledání dispozic řešení malé okružní křižovatky
upozorňujeme na skutečnost, že vyjma krátkodobého
výhledu na dobré zajištění nového dopravního přístupu do

Ing. arch. František Pospíšil, Ph.D.

Není reálné vymezení pásu zeleně na p.p.č. 805/6
v k.ú. Tehovec, protože ten je nyní plně zastavěn
buď budovami nebo zpevněnými plochami. Není
reálné, aby na základě územní studie jako
nezávazného územně plánovacího podkladu bylo
proti vůli vlastníka (Obec Tehovec) vybouráno
stávající zpevnění tohoto pozemku nad rámec toho,
co požaduje schválený, závazný a účinný územní
plán, který je dle ust. § 43 odst. 5 stavebního
zákona „závazný pro pořízení a vydání regulačního
plánu zastupitelstvem obce, pro rozhodování v
území, zejména pro vydávání územních
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Obce Tehovec ze silnice I/2 přinese výstavba (DS-R1)
další nárůst budoucí urbanizace tlakem na zařazení
těchto ploch pro výstavbu skladových ploch a ploch
výroby v dané lokalitě kolem (DS-R1). V dané lokalitě
spadající pod ORP Praha-východ, MěÚ Říčany nejsou
vybudovány navazující významné dopravní stavby
Pražského okruhu dálnice DO - Říčany, Kuří, Nupaky,
aglomerační okruh úsek II/101 Sluštice – Pacov,
komunikace II/107 okružní křižovatka Vojkov -Tehov aj. K
potencionálnímu vymezení dalších rozvojových ploch
navazujících na komunikaci I/2 z pohledu ochrany přírody
nesouhlasíme.

rozhodnutí“. Rozšíření pásu zeleně směrem jižním
je možné. Bude doplněno do výrokové části
územní studie, že podél významného krajinného
prvku, bezejmenný přítok Rokytky, by měl být v
budoucnu zachován pás zeleně o šíři 12m.
Nicméně, jeho vymezení na p.p.č. 805/4 již není
možné, tento pozemek není předmětem
řešeného územní studie.

Orgán odpadové hospodářství:

RESPEKTOVAT

Orgán odpadového hospodářství příslušný podle § 79 Bez požadavků na úpravu návrhu územní studie.
zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů:
bez připomínek.
06 / SPÚ / SPU 418711/2020 / 9.12.2020

RESPEKTOVAT

Státní pozemkový úřad od Vás obdržel dne 18. 11. 2020
žádost o vyjádření k návrhu územní studie „ROZVOJOVÁ
LOKALITA P19 V TEHOVCI“ v katastrálním území
Tehovec. Tento návrh územní studie vypracoval v
listopadu 2020, Ing. arch František Pospíšil, Ph.D., Hlavní
1196/30, Praha 4, ČKA 2285, číslo zakázky 237/2020.
Pořizovatel studie je Obec Tehovec, Tehovecká 22,
25162 Tehovec. Návrh studie, resp. řešené území je
určeno pro plochu P19 „VL“ (plochy výroby a skladování)
a plochu územní rezervy pro malou okružní křižovatku.
Přes plochu P19 je tzv. překryvnou funkcí vymezena
jednak územní rezerva pro kruhovou křižovatku na silnici
na I/2 a na ní navazující koridor územní rezervy pro
možné vedení nové komunikace. Smyslem této
komunikace je náhrada stávajícího hlavního současného
hlavního dopravního přístupu do sídla Tehovec po silnici
III/11314 z Mukařova. Sdělujeme Vám, že dle podkladů
územní studie „Rozvojové lokality P 19 v Tehovci“ se v
zájmovém území tohoto návrhu nachází stavba vodního
díla – hlavní odvodňovací zařízení (HOZ), které je v
majetku státu a příslušnosti hospodařit Státního
pozemkového úřadu. Jedná se o tuto stavbu HOZ:
„Tehovec – odpady K1“, ID 2130000137-11201000,
otevřený kanál celkové délky 1,218 km z roku 1967, ČHP
1-12-01-026. SPÚ, jako vlastník dotčené stavby vodního
díla – HOZ, souhlasí s předloženým návrhem územní
studie za následujících podmínek: Požadujeme před
vydáním příslušných povolení pro realizaci stavby
předložit ke schválení kompletní PD, týkající se
především technického řešení případného dotčení HOZ

Do výrokové části územní studie bude doplněno
jako tzv. výstupní limita využití území
následující: „Před vydáním příslušných povolení
pro realizaci stavby kruhové křižovatky na silnici
na I/2 a na ní navazující koridor územní rezervy
pro možné vedení nové komunikace je nutné
navržené řešení projednat a odsouhlasit se
Státním pozemkovým úřadem jako vlastníkem
sousední stavby „Tehovec – odpady K1“, ID
2130000137-11201000, otevřený kanál celkové
délky 1,218 km z roku 1967, ČHP 1-12-01-026.“.
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navrženým koridorem Z18c vymezeným územním plánem
pro vodohospodářské funkce (detail křížení HOZ např.
vodovodem, nebo kanalizací – tzn. okótovaný výkres s
podrobným popisem prací v blízkosti HOZ) k vyjádření.
Doporučujeme toto řešení konzultovat ještě před
vypracováním konečné PD s naším oddělením (tel.
602443670, v.stepan@spucr.cz). Křížení a souběh s HOZ
musí být navrženo podle ČSN 754030–Křížení a souběhy
melioračních zařízení s dráhami, pozemními
komunikacemi
a
jinými
vedeními.
Současně
upozorňujeme na skutečnost, že se dle nám dostupných
podkladů v zájmovém území stavby může nacházet
rovněž stavba vodního díla – podrobné odvodňovací
zařízení (POZ), které je příslušenstvím pozemků.
Dostupné podklady – údaje o POZ (investicích do půdy za
účelem zlepšení půdní úrodnosti) jsou neaktualizovanými
historickými
daty,
která
pořídila
Zemědělská
vodohospodářská správa digitalizací analogových map
1:10 000. Vzhledem k tomu, že neexistuje evidence
meliorací (odvodnění a závlah) a jejich následných změn
(zrušení, rozšíření) od doby pořízení těchto dat (zákresy
do map provedeny v 90. letech, jejich následná
digitalizace proběhla přibližně v letech 2003-2007),
nemusí proto tato data odpovídat skutečnému rozsahu
meliorací na jednotlivých pozemcích. Údaje jsou k
dispozici
ke
stažení
na
Portálu
farmáře
http://eagri.cz/public/web/mze/farmar/LPIS/
datamelioraci/ ve formátu shp a jsou také zobrazeny v
LPIS/Životní prostředí/Nitrátová směrnice/Uložení hnojiv –
detail/Meliorace. V případě dotčení požadujeme zachovat
jeho funkčnost. Stavbou nebudou dotčeny pozemky,
vlastnické právo – ČR, příslušnost hospodařit s majetkem
státu – Státní pozemkový úřad.
Toto vyjádření je vydáno za SPÚ, odbor
vodohospodářských staveb z titulu vlastníka technické
infrastruktury (staveb k vodohospodářským melioracím) a
je platné 5 let od data vydání, nedojde-li ke změně
stavebního záměru nebo navrhovatele.
07 / KUSK / 161022/2020/KUSK / 16.12.2020
Krajský úřad Středočeského kraje, se sídlem Zborovská
11, Praha 5, jako věcně a místně příslušný správní orgán,
uplatňuje u pořizovatele podle ustanovení § 30, s použitím
ust. § 4 odst. 7, zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů, toto souhrnné vyjádření k návrhu
územní studie rozvojové lokality P19 v Tehovci. Řešené
území je určeno územním plánem pro plochu P19 „VL“
(plochy výroby a skladování) a plochu územní rezervy pro
malou okružní křižovatku. Přes plochu P19 je tzv.
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překryvnou funkcí vymezena jednak územní rezerva pro
kruhovou křižovatku na silnici na I/2 a na ní navazující
koridor územní rezervy pro možné vedení nové
komunikace.
1. Odbor životního prostředí a zemědělství
Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního
prostředí a zemědělství, na základě jemu svěřených
kompetencí podle jednotlivých složkových zákonů na
úseku životního prostředí uplatňuje následující
požadavky:
NATURA:
Krajský úřad Středočeského kraje (dále jen Krajský úřad),
jako příslušný orgán ochrany přírody a krajiny dle
ustanovení § 77a odst. 4 písm. n) zákona České národní
rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v
účinném znění (dále jen zákon č. 114/1992 Sb.), sděluje,
že lze vyloučit významný vliv předložené koncepce
samostatně i ve spojení s jinými koncepcemi nebo záměry
na předmět ochrany nebo celistvost evropsky
významných lokalit (dále jen EVL) nebo ptačích oblastí
(dále jen PO) stanovených příslušnými vládními
nařízeními, které jsou v působnosti Krajského úřadu.
Nejbližší území soustavy Natura 2000 v působnosti
Krajského úřadu je EVL Lom na Plachtě (CZ0213058),
která je vzdálená cca 4,6 km severním směrem od
dotčeného území. Předmětem ochrany EVL je kuňka
ohnivá (Bombina bombina). Vzhledem k charakteru
koncepce, předmětu ochrany EVL a její vzdálenosti, nelze
její negativní ovlivnění očekávat. Krajský úřad dále, jako
orgán ochrany přírody a krajiny, podle § 77a zákona č.
114/1992 Sb., sděluje, že vzhledem k charakteru
koncepce nemá k dalším zájmům hájeným Krajským
úřadem žádné připomínky.

RESPEKTOVAT
Bez požadavků na úpravu návrhu územní studie.

Ochrana ZPF:

RESPEKTOVAT
Orgán ochrany zemědělského půdního fondu (dále jen
Bez požadavků na úpravu návrhu územní studie.
ZPF) příslušný dle ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) a §
17a písm. a) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně
zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen zákon o ochraně ZPF), nemá
připomínky k předloženému návrhu územní studie
„Rozvojová lokalita P19 v Tehovci“. Lokalita je dle platné
územně plánovací dokumentace zařazena mezi
zastavitelné plochy, byla uvolněna pro nezemědělské
využití.
Ochrana lesa:

RESPEKTOVAT

Orgán státní správy lesů příslušný podle ust. § 47 odst. 1 Bez požadavků na úpravu návrhu územní studie.
písm. b) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a
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doplnění některých zákonů (lesní zákon), v platném znění
na základě § 48a odst. 2 písm. a) lesního zákona k
předložené územní studii nemá připomínky, nedojde k
dotčení pozemků určených k plnění funkcí lesa.
Ochrana ovzduší:

RESPEKTOVAT

Orgán státní správy na úseku ochrany ovzduší příslušný Bez požadavků na úpravu návrhu územní studie.
podle ust. § 27 odst. 1 písm. e) zákona č. 201/2012 Sb., o
ochraně ovzduší (dále jen zákon), ve znění pozdějších
předpisů na základě ust. § 11 odst. 2 písm. a) zákona k
předložené územní studii nemá připomínky.
RESPEKTOVAT
Vodoprávní orgán:
Bez požadavků na úpravu návrhu územní studie.
Dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů – s
ohledem na kompetence vodoprávních úřadů krajů
stanovených v ustanovení § 107 odst. 1 písm. a) zákona
č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen vodní zákon), bez
připomínek.
RESPEKTOVAT
Posuzování vlivů na životní prostředí:
Bez požadavků na úpravu návrhu územní studie.
Orgán posuzování vlivů na životní prostředí příslušný
podle ust. § 22 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování
vlivů na životní prostředí a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní
prostředí), ve znění pozdějších předpisů k předloženému
návrhu územní studii nemá připomínky.
Prevence závažných havárií:

RESPEKTOVAT

Dotčený správní úřad na úseku prevence závažných Bez požadavků na úpravu návrhu územní studie.
havárií při projednávání územně plánovací dokumentace
příslušný dle ust. § 43 písm. e) zákona č. 224/2015 Sb., o
prevenci závažných havárií působených vybranými
nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými
směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních
poplatcích (zákon o prevenci závažných havárií), ve znění
pozdějších předpisů (dále jen zákon) na základě ust. § 49
odst. 2 zákona k předloženému návrhu územní studie
neuplatňuje připomínky.
2. Odbor dopravy

RESPEKTOVAT

Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor dopravy, jako Bez požadavků na úpravu návrhu územní studie.
příslušný silniční správní úřad uplatňující stanovisko k
územně plánovací dokumentaci z hlediska řešení silnic II.
a III. třídy podle § 40 odst. 3 písm. f) zákona č. 13/1997
Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších
předpisů nemá připomínky.
RESPEKTOVAT
3. Odbor kultury a památkové péče
Bez požadavků na úpravu návrhu územní studie.
Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor kultury a
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památkové péče, není příslušný k uplatnění požadavků k
předloženému návrhu územní studie Rozvojové lokality
P19 v Tehovci. S novým stavebním zákonem č. 183/2006
Sb., byla přijata novela zákona č. 20/1987 Sb., o státní
památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, kde je v §
26 odst. 2 písm. c), § 28 odst. 2 písm. c) a § 29 odst. 2
písm. c) dána příslušnost správního orgánu státní
památkové péče jako dotčeného orgánu příslušného k
uplatnění stanoviska k územně plánovací dokumentaci
obci s rozšířenou působností.

B.7 PDF odvozeniny zaslaných vyjádření
Na následujících stránkách jsou uvedeny PDF odvozeniny zaslaných vyjádření:
01 / OBÚ (Obvodní báňský úřad)/ SBS 4436I/2020/OBÚ-02/1 / 19.11.2020
02 / KHS (Krajská hygienická stanice)/ KHSSC 56852/2020 / 7.12.2020
03 / ŘSD (Ředitelství silnic a dálnic ČR)/ 26617-20-ŘSD-11110 / 1.12.2020
04 / MD (Ministerstvo dopravy)/ 834/2020-910-UPR/2 / 11.12.2020
05 / Městský úřad Říčany, Odbor životního prostředí / 325886/2020/MURI/OŽP/00354 / 7.12.2020
06 / SPÚ (Státní pozemkový úřad)/ SPU 418711/2020 / 9.12.2020
07 / KUSK (Krajský úřad Středočeského kraje)/ 161022/2020/KUSK / 16.12.2020
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