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ÚZEMNÍ PLÁN POŘÍČÍ NAD SÁZAVOU
II.A - TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

a) Postup při pořízení územního plánu
O pořízení nového ÚP Poříčí nad Sázavou rozhodlo zastupitelstvo obce dne 5. 10. 2015. Ve smyslu ust. § 6 odst. 2
stavebního zákona rozhodlo zastupitelstvo o pořízení územního plánu Obecním úřadem Poříčí nad Sázavou při
zajištění splnění kvalifikačních předpokladů fyzickou osobou podle § 24 stavebního zákona, když ve smyslu ust. §
6 odst. 6 písm. b) stavebního zákona schválilo žádost obce o uzavření smlouvy s touto fyzickou osobou. Určeným
zastupitelem pro spolupráci s pořizovatelem byl určen Mgr. Jan Kratzer, starosta obce.
Důvody k pořízení nového územního plánu vyplývají především ze zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon), který u dokumentací, schválených před
1. lednem 2007 omezuje jejich platnost – dle poslední novely účinné od 1. 1. 2018 do 31. prosince 2022.
Návrh zadání územního plánu Poříčí nad Sázavou byl zpracován v souladu s ustanovením § 47 odst. 1 stavebního
zákona a podle přílohy č. 6 vyhlášky č. 500/2006 Sb. o územně analytických podkladech, územně plánovací
dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění platných předpisů (dále jen vyhláška). Jako
podklad pro zpracování návrhu zadání byla ve smyslu ustanovení § 11 odst. 1 vyhlášky využita dokumentace
„Doplňující průzkumy a rozbory“ zpracované autorizovaným architektem pro obor územní plánování Ing. arch. I.
Petrů, ateliér AURUM Pardubice.
Návrh zadání územního plánu byl projednáván ve smyslu ustanovení § 47 odst. 2 a 3 stavebního zákona –
vystavení a projednání návrhu zadání bylo oznámeno veřejnou vyhláškou na úředních deskách obce. Součástí
veřejné vyhlášky bylo i poučení, že ve lhůtě do 15 ti dnů ode dne doručení veřejné vyhlášky může každý uplatnit
své písemné připomínky. Dotčené orgány, krajský úřad a sousední obce byly samostatně obeslány oznámením o
vystavení návrhu zadání územního plánu Poříčí nad Sázavou a v souladu s ustanovením § 47 odst. 2 stavebního
zákona byly vyzvány k podání svých požadavků na obsah návrhu zadání územního plánu Poříčí nad Sázavou, a to
do 30 ti dnů ode dne obdržení návrhu zadání; sousední obce byly vyzvány ve stejné lhůtě k uplatňování
písemných podnětů. Pořizovatel všechny upozornil na skutečnost, že k připomínkám, požadavkům a podnětům
uplatněným po stanovených lhůtách se nepřihlíží.
Výsledek tohoto projednání, pak byl ve smyslu ustanovení § 47 odst. 4 zapracován do výsledné verze návrhu
zadání, která byla ve smyslu ustanovení § 47 odst. 5 předložena ke schválení zastupitelstvu obce.
Zadání územního plánu Poříčí nad Sázavou bylo schváleno na ZO Poříčí nad Sázavou dne 6. 9. 2016.
Schválené zadání návrhu územního plánu bylo předáno projektantovi za účelem zpracování návrhu předmětného
územního plánu.
Na základě zpracovaného a projektantem předaného návrhu územního plánu Poříčí nad Sázavou pak obecní úřad
oznámil místo a dobu konání společného jednání o návrhu této územně plánovací dokumentace podle
ustanovení § 50 odst. 2 stavebního zákona dotčeným orgánům, krajskému úřadu, sousedním obcím a orgánům a
organizacím působícím v území, a to dopisem ze dne 25. 5. 2017. Obsahem oznámení byla zároveň i informace o
vystavení zpracovaného vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí (část A), a udržitelný rozvoj
území. Obsahem oznámení dále byla současně i výzva dotčeným orgánům k uplatnění stanovisek a sousedním
obcím k uplatnění připomínek, a to včetně lhůty pro jejich uplatnění. Tato lhůta byla stanovena do 20. 7. 2017
včetně. Pořizovatel všechny vyrozuměl o skutečnosti, že k později uplatněným stanoviskům a připomínkám se
nepřihlíží a že návrh územního plánu Poříčí nad Sázavou, včetně odůvodnění a včetně dokumentací vyhodnocení
vlivů územního plánu na životní prostředí (část A), a udržitelný rozvoj bude vystaven na internetové adrese
pořizovatele: http://www.poricinadsazavou.webnode.cz. Zároveň pořizovatel naplnil ust. § 50 odst. 3 stavebního
zákona, když projednávaný návrh územního plánu doručil veřejnou vyhláškou ze dne 25. 5. 2017. Rovněž toto
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oznámení obsahovalo informaci o zpracovaných dokumentacích vyhodnocení vlivů územního plánu na životní
prostředí (část A), a udržitelný rozvoj území, a dále poučení o možnosti veřejnosti uplatňovat k vystavenému
návrhu územního plánu písemné připomínky. Veřejnost byla upozorněna na lhůtu, která byla v souladu s ust. § 50
odst. 3 stavebního zákona stanoveno do 30 dnů od doručení veřejné vyhlášky s oznámením o vystavení změny,
nejpozději však do 10. 7.2017 včetně.
V rámci oznámení o společném jednání byly jednotlivě obeslány tyto dotčené orgány, krajský úřad a sousední
obce: Ministerstvo ŽP ČR Praha; Ministerstvo ŽP - odbor výkonu státní správy I, Praha; Ministerstvo obrany ČR –
Sekce ekonomická a majetková, Praha; Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Praha; Obvodní báňský úřad pro
území Hlavního města Prahy a Středočeského kraje; Ministerstvo dopravy ČR Praha; Ministerstvo vnitra, odbor
správních činností Praha; Státní pozemkový úřad pro Hlavní město Prahu a Středočeský kraj, pobočka Benešov;
ČR – Státní energetická inspekce, územní inspektorát pro Hlavní město Prahu a Středočeský kraj; Krajský úřad
Středočeského kraje - Odbor ŽP a zemědělství; Krajský úřad Středočeského kraje - Odbor dopravy; Krajský úřad
Středočeského kraje - Odbor kultury a památkové péče; Krajský úřad Středočeského kraje - Odbor územního
plánování a stavebního řádu; Krajská veterinární správa se sídlem v Praze; Krajská hygienická stanice se sídlem
v Praze, územní pracoviště Benešov; Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje se sídlem v Benešově; Krajské
ředitelství policie Středočeského kraje; Městský úřad Benešov - Odbor životního prostředí; Městský úřad
Benešov - Odbor výstavby a územního plánování; Město Benešov, Město Týnec nad Sázavou, Obec Bukovany,
Obec Čerčany, Obec Mrač, obec Nespeky. Dále byly obeslány obec s rozšířenou působností Benešov – úřad
územního plánování a stavební úřad Benešov.
Společné jednání se konalo na obecním úřadě dne 20. 6. 2017. Výklad k projednávanému územnímu plánu
provedl projektant Ing. arch. I. Petrů a autor dokumentace SEA - RNDr. M. Macháček.
Podrobné vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů je proveden v kapitole e) tohoto odůvodnění. Veškeré
požadavky uvedené ve stanoviscích dotčených orgánů byly respektovány, popřípadě dohodnuty. Nebyl řešen
žádný rozpor. Žádná ze sousedních obcí k projednávanému návrhu územního plánu Poříčí nad Sázavou ve
smyslu ustanovení § 50 odst. 2 stavebního zákona neuplatnila písemné připomínky. V rámci ustanovení § 50
odst. 3 stavebního zákona byly pořizovateli doručeny písemné připomínky, jejichž plné znění včetně způsobu
vypořádání bylo po vypořádání provedeném podle § 53 stavebního zákona doplněno do kapitoly p) tohoto
odůvodnění, stejně jako do kapitoly o) tohoto odůvodnění byly doplněny citace a návrhy na rozhodnutí o
námitkách uplatněných v rámci veřejného projednání podle § 52 odst. 2 stavebního zákona.
Po ukončení projednávání konaného podle § 50 odst. 2 – 3 stavebního zákona pak Obecní úřad Poříčí nad
Sázavou:
1. ve smyslu ustanovení § 50 odst. 5 stavebního zákona o vydání stanoviska k posouzení vlivů územního plánu
Poříčí nad Sázavou na životní prostředí podle ust. § 10g zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní
prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Toto stanovisko bylo vydáno Krajským úřadem Středočeského kraje,
odborem životního prostředí a zemědělství vydáno dne 6. 2. 2018 pod č.j. 000579/2018/KUSK a jeho text je
součástí kapitoly k) tohoto odůvodnění.
2.

ve smyslu ustanovení § 50 odst. 7 stavebního zákona požádal o vydání stanoviska k návrhu územního plánu
Poříčí nad Sázavou od nadřízeného orgánu územního plánování. Krajský úřad Středočeského kraje, odbor
územního plánování a stavebního řádu toto stanovisko dne 3. 1. 2018 pod č.j. 001315/2018/KUSK, vydal
jako negativní, citujeme:

„Krajský úřad Středočeského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, jako nadřízený správní
orgán územního plánování pro obce (dále jen krajský úřad) podle § 178 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
v znění pozdějších předpisů příslušný podle § 5 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon) v platném znění (dále jen stavební zákon), obdržel žádost o posouzení návrhu územního
plánu Poříčí nad Sázavou (dále jen návrh územního plánu), podle § 50 odst. 7 stavebního zákona, kterou dne 111.
12. 2017 podal Obecní úřad Poříčí nad Sázavou (dále jen pořizovatel). Předloženou územně plánovací
dokumentaci zpracovala Ing. arch. Ivana Petrů, autorizovaný architekt, číslo autorizace u České komory
architektů 966, který je oprávněnou osobou dle ustanovení § 158 odst. 1 stavebního zákona.
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Krajský úřad posoudil podle ustanovení § 50 odst. 7 stavebního zákona návrh změny územního plánu
z hlediska zajištění koordinace využívání území, zejména s ohledem na širší územní vztahy a z hlediska souladu
s politikou územního rozvoje a s územně plánovací dokumentací vydanou krajem a zjistil, že předložený návrh
územního plánu neprokazuje soulad s politikou územního rozvoje a Zásadami rozvoje Středočeského kraje ve
znění jejich 1. aktualizací. Návrh vymezuje zastavitelné plochy pro bydlení v rozsahu cca 55 ha (330 rodinných
domů a300 bytů) pro cca 1960 nových obyvatel. V současné době má obec 1260 obyvatel, za posledních deset let
došlo k nárůstu o cca 200 obyvatel. Navržené zastavitelné plochy několikanásobně překračují reálné potřeby
budoucího rozvoje. Z republikových priorit uvedených v článku 19 Politiky územního rozvoje ČR vyplývá, že má
být zastavěné území využíváno hospodárně a nezastavěné území má být chráněno s cílem účelného využívání
ploch včetně zabránění fragmentace krajiny. Zásady územního rozvoje Středočeského kraje také mezi své priority
územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje řadí pod odst. 7 písm. b) vyvážené a efektivní využívání
zastavěného území a zachování funkční a urbanistické celistvosti sídel, tedy zajištění využití ploch a objektů
v zastavěném území před výstavbou ve volné krajině. Potřebu vymezení zastavitelných ploch pro zástavbu je
třeba posoudit s ohledem na očekávaný nárůst obyvatel, zohlednit výstavbu v minulých letech, posoudit
vhodnost lokalit s ohledem na urbanistický vývoj sídla, vybavenost obce, dostupnost technické a dopravní
infrastruktury, ochranu krajiny, ZPF, PUPFL, apod. Některé navržené zastavitelné plochy jsou umisťovány na
kvalitních zemědělských půdách, některé jsou nevhodně navrženy s ohledem na návaznost na souvislou zástavbu
obce. Navržený rozvoj obce pro dalších 15 – 20 let je dle předloženého návrhu předimenzovaný. Potřebu
vymezení zastavitelných ploch a jejich rozsah je třeba řádně a reálně odůvodnit. Za důvod rozsahu navržených
zastavitelných ploch nelze akceptovat požadavek objednatele – vymezit pro zástavbu veškeré plochy dle platné
územně plánovací dokumentace. Takový postup je v rozporu s cíli a úkoly územního plánování. Z ničeho neplyne,
že by dosavadní zastavitelné plochy musely zůstat zastavitelnými i nadále, neexistuje právo na zachování
stejného funkčního využití, jaké měl pozemek v dosavadním územním plánu. Lze využít ustanovení § 102 odst. 3
stavebního zákona, kdy v případě, že po uplynutí 5 let od doby, kdy bylo umožněno zastavění pozemku, nebyla
vydána příslušná povolení směřující k využití dle územního plánu, náhrada vynaložených nákladů vlastníkovi
nenáleží. Krajský úřad v předloženém materiálu shledal nedostatky, proto lze podle § 50 odst. 8 stavebního
zákona zahájit řízení o změně územního plánu až na základě potvrzení o odstranění nedostatků.“

 Na základě tohoto stanoviska a po osobním jednání na krajském úřadě nechal pořizovatel dle skutečností a

výsledků prezentovaných na tomto jednání upravit dokumentaci návrhu ÚP a k takto upravené dokumentaci
požádal o vydání potvrzení o odstranění vad. Dopisem č.j. 030422/2018/KUSK ze dne 5. 3. 2018 vydal krajský
úřad další negativní stanovisko, ve kterém uvedl, že nedostatky uvedeném ve stanovisku č.j. 001315/2018/KUSK
ze dne 3. 1. 2018, přetrvávají. Následovalo další osobní jednání na krajském úřadě konané u vedoucího oddělení
územního plánování, na jehož základě došlo k potvrzení dohodnutých úprav a podrobnějšímu dopracování
odůvodnění navrhovaných zastavitelných ploch. Poté bylo obecním úřadem požádáno o vydání potvrzení o
odstranění vad, které odbor územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Středočeského kraje vydal
dopisem č.j. 089751/2018/KUSK ze dne 10. 7. 2018 se závěrem, že lze postupovat v dalším řízení o územním
plánu.
Oznámení o konání veřejného projednání – tzv. řízení o upraveném a posouzeném návrhu územního plánu Poříčí
nad Sázavou bylo ve smyslu ustanovení § 52 odst. 1 stavebního zákona oznámeno veřejnou vyhláškou ze dne 2.
11. 2018 a návrh předmětné územně plánovací dokumentace byl zpřístupněn k veřejnému nahlédnutí v tištěné
podobě na obecním úřadě a v elektronické podobě na webových stránkách úřadu. Oznámení o konání veřejného
projednání zároveň bylo dopisem č.j. 692/2018/Poř ze dne 29. 10. 2018 zasláno dotčeným orgánům, krajskému
úřadu a sousedním obcím a oprávněným investorům společně s informací, že v projednávané územně plánovací
dokumentaci, byly v době od společného jednání, konaného podle § 50 stavebního zákona, provedeny změny
vyplývající z výsledků jejího projednání.
Veřejné projednání o návrhu územního plánu Poříčí nad Sázavou se konalo dne 3. 12. 2018. O průběhu veřejného
projednání byl ve smyslu ust. § 22 odst. 2 stavebního zákona pořízen písemný záznam, který je součástí
dokladové části o průběhu pořizování územně plánovací dokumentace.
Od dotčených orgánů pořizovatel v rámci veřejného projednání obdržel tato stanoviska se souhlasy a bez
připomínek: Krajské ředitelství Policie Středočeského kraje – dopisem č.j. KRPS-327401-1/ČJ-2018-0100MN ze
dne 5. 11. 2018, Ministerstvo průmyslu a obchodu – dopisem č.j. MPO 78602/2018 ze dne 6. 11. 2018,
Ministerstvo obrany ČR Praha – dopisem č.j. 105294/2018-1150-OÚZ-PHA ze dne 28. 11. 2018, Městského úřadu
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Benešov, odboru životního prostředí – dopisem č.j. MUBN/149109/2018/ŽP ze dne 30. 11. 2018 z hlediska
orgánu ochrany ZPF, odpadového hospodářství, ochrany ovzduší, státní památkové péče (Nesouhlas orgánu
státní správy lesů s rozšiřováním zástavby blíže jak 50m od lesa, protože nelze předjímat výsledky dalších řízení
v této oblasti se odmítá, neboť dotčený orgán mohl ve smyslu ust. § 52 stavebního zákona uplatňovat své
stanovisko pouze k částem měněným od společného jednání a pořizovatel konstatuje, že k žádnému „rozšiřování
zástavby blíže jak 50 m od lesa“, v návrhu ÚP pro veřejné projednání v tomto případě nedošlo. Zájmy ochrany
státní správy lesů jsou v souladu s platným zněním zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, ve znění pozdějších předpisů
ochráněny požadavkem na získání výjimky. Požadavky orgánu ochrany přírody a krajiny, aby pro ÚSES byly
stanoveny pozemkové parcely, stejně jako nesouhlas s navrženými plochami na zástavbu na plochách
s významnými krajinnými prvky (VKP) dle § 3 odst. 1) zákona o ochraně přírody a krajiny se rovněž odmítá.
Dotčený orgán mohl ve smyslu ust. § 52 stavebního zákona uplatňovat své stanovisko pouze k částem měněným
od společného jednání a pořizovatel konstatuje, že v tomto směru k žádným novým návrhům v ÚP nedošlo. ÚP je
zpracován v měřítku 1 : 5000 a uvádění parcelních čísel tedy nepřipadá v úvahu. Jedinou výjimkou, kdy stavební
zákon, respektive jeho prováděcí vyhláška ukládá uvést parcelní čísla pozemků je v případě vymezení veřejně
prospěšných staveb nebo opatření pro které lze uplatnit předkupní právo, což není případ tohoto ÚP. Zájmy
ochrany přírody a krajiny jsou ochráněny jak v případě ÚSES návrhem provedeným způsobem odpovídajícím
vyhlášce č. 500/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a VKP jsou ochráněny v jednotlivých plochách
stanovenými regulativy, které byly do ÚP zapracovány na základě výsledků dokumentace posouzení vlivů ÚP na
životní prostředí a následně uplatněného stanoviska krajského úřadu k této dokumentaci., společnosti s r.o.
GasNET – dopisem č.j. 5001834697 ze dne 28. 11. 2018 Krajské hygienické stanice Středočeského kraje – dopisem
č.j. KHSSC 57579/2018 ze dne 10. 12. 2018, Krajského úřadu Středočeského kraje, odboru životního prostředí a
zemědělství z hlediska ochrany přírody a krajiny, z hlediska posuzování vlivů na životní prostředí, z hlediska
zákona o lesích, z hlediska zákona o ochraně ovzduší, z hlediska zákona o prevenci závažných havárií způsobených
vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi, odbor dopravy a odbor kultury a
památkové péče – dopisem č.j. 142121/2018/KUSK ze dne 3. 12. 2018. Dále pořizovatel v rámci veřejného
projednání obdržel toto souhlasné stanovisko dotčeného orgánu: Krajského úřadu Středočeského kraje, odboru
životního prostředí a zemědělství z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu - dopisem č.j.
142121/2018/KUSK ze dne 3. 12. 20187, v němž byl udělen souhlas s navýšením záboru v rámci lokalit Z10, Z14,
Z28a Z22 a s vymezením nových lokalit Z03a3, Z03a2 a Z06b. Dále z oprávněných investorů kromě společnosti
GasNet s r.o., uplatnilo ve svém vyjádření s návrhem ÚP Poříčí svůj souhlas Povodí Vltavy, s.p. - dopisem
č.j.64131/2018-242-Št ze dne 28. 11. 2018. Připomínky uvedené v písemnosti dále 1. respektovat záplavová
území vodních toků, 2. provádět likvidaci srážkových vod podle vodního zákona, 3. projednávat s provozovatelem
(vlastníkem) napojení na vodovod, splaškovou kanalizaci a ČOV, 4. kanalizaci řešit jako oddílnou s kapacitní ČOV a
5. projednávat jednotlivé stavební záměry s tímto orgánem: jsou návrhem ÚP v případě bodů 1., 2. a 4.
Respektovány. Požadavky uvedené pod body 3. a 5. se pak netýkají ÚP, ale až následných správních řízení.
Vzhledem k tomu, že v rámci společného jednání byly uplatněny ve smyslu ust. § 50 odst. 3 stavebního zákona
písemné připomínky a následně v rámci veřejného projednání návrhu územního plánu, byly ze strany veřejnosti
uplatněny písemné připomínky a námitky, bylo k nim nutné ve smyslu ust. 53 odst. 1 zpracovat způsob jejich
vyhodnocení a přijmout návrhy na rozhodnutí, a toto následně doručit dotčeným orgánům a krajskému úřadu
s výzvou k uplatnění stanovisek ke způsobu vyhodnocení. Text písemností a jejich vypořádání, který byl s výše
uvedenou výzvou odeslán je součástí kapitol o. a p. textové části odůvodnění.
Výzva byla doručena na: Ministerstvo ŽP ČR Praha, Ministerstvo ŽP - odbor výkonu státní správy I Praha,
Ministerstvo obrany ČR – Sekce ekonomická a majetková, Praha; Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Praha,
Obvodní báňský úřad pro území Hl města a kraje Středočeského, Ministerstvo dopravy ČR Praha, Ministerstvo
vnitra, odbor správních činností, Praha; Státní pozemkový úřad, pobočka Benešov, Státní energetická inspekce,
územní inspektorát pro Středočeský kraj; Krajský úřad Středočeského kraje - Odbor ŽP a zemědělství, Odbor
dopravy, Odbor územního plánování a stavebního řádu, Odbor kultury a památkové péče Praha; Krajskou
veterinární správu pro Středočeský kraj se sídlem v Benešově, Policii ČR, Správa Středočeského kraje, Praha;
Krajskou hygienickou stanici Středočeského kraje Praha, Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, Městský
úřad Benešov - odbor životního prostředí, včetně památkové péče a odbor výstavby a územního plánování.
Dotčené orgány byly zároveň upozorněny na skutečnost, že v ust. § 53 odst. 1 stavebního zákona je uvedeno, že
pokud v uvedené lhůtě své stanovisko neuplatní, má se za to, že s návrhy pořizovatele souhlasí.
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V průběhu zákonem předepsané 30 ti denní lhůty byla pořizovateli k návrhu vyhodnocení připomínek doručena
tato stanoviska:
1. Krajské ředitelství Policie Středočeského kraje – dopisem č.j. KRPS-41743-1/ČJ-2019-0100MN ze dne 13. 2.
2019
Citace: „Návrh na vyhodnocení připomínek a námitek k návrhu územního plánu Poříčí nad Sázavou –
stanovisko k č.j. 119/2019/Př. Sdělujeme Vám, že z hlediska zájmů Krajského ředitelství policie Středočeského
kraje nemáme k návrhu na vyhodnocení připomínek a námitek uplatněných k návrhu územního plánu Poříčí
nad Sázavou připomínek.“
Vyhodnocení: Souhlasné stanovisko vzato na vědomí.
2. Ministerstvo průmyslu a obchodu – dopisem č.j. MPO 15412/2019 ze dne 14. 2. 2019
Citace: „Stanovisko k návrhu rozhodnutí o námitkách a vyhodnocení připomínek k návrhu Územního plánu
Poříčí nad Sázavou. Závazná část. Z hlediska působnosti Ministerstva průmyslu a obchodu ve věci ochrany a
využívání nerostného bohatství, ve smyslu ustanovení § 15 odst. 2 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití
nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 53 odst. 1 zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,
vydáváme k výše uvedené územně plánovací dokumentaci následující stanovisko: S návrhem o námitkách a
vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu ÚP Poříčí nad Sázavou souhlasíme bez připomínek.
Odůvodnění: Na území obce Poříčí nad Sázavou nezasahují žádné dobývací prostory, ložiska nerostů,
schválené prognózní zdroje vyhrazených nerostů ani chráněná ložisková území. Pouze na jihozápadě od sídla
byla vymezena menší plocha ostatního prognózního zdroje stavebního kamene č. 9162200 Poříčí nad Sázavou,
která ovšem není limitem využití území, navíc se pozemků pod tímto prognózním zdrojem žádná z námitek či
připomínek netýká.“
Vyhodnocení: Souhlasné stanovisko vzato na vědomí.
3. Krajský úřad Středočeského kraje – dopisem č.j. 024747/2019/KUSK ze dne 28. 2. 2019
Citace: „Krajský úřad Středočeského kraje, se sídlem Zborovská 11, Praha 5, jako věcně a místně příslušný
správní orgán, uplatňuje u pořizovatele podle ustanovení § 53 odst. 1, v souladu s ust. § 4 odst. 2 písm. b) a §
4 odst. 7 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů, toto koordinované stanovisko k návrhu rozhodnutí o námitkách a návrhu vyhodnocení připomínek
uplatněných k návrhu územního plánu Poříčí nad Sázavou. Na základě výsledků veřejného projednání k návrhu
územního plánu Poříčí nad Sázavou pořizovatel vyzývá k uplatnění stanoviska k předloženému návrhu
rozhodnutí o námitkách a vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu územního plánu.
1. Odbor životního prostředí a zemědělství
Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství na základě jemu svěřených
kompetencí podle jednotlivých složkových zákonů na úseku životního prostředí vydává následující:
Stanovisko dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (Ing. K.
Polesná, l. 789). Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako orgán
ochrany přírody a krajiny příslušný dle ust. § 77a odst. 4 písm. x) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a
krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 114/1992 Sb.), nemá připomínky k návrhu na
vyhodnocení připomínek a námitek uplatněných k Návrhu územního plánu Poříčí nad Sázavou.“
Vyhodnocení: Souhlasné stanovisko vzato na vědomí.
„Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství na základě jemu svěřených
kompetencí podle jednotlivých složkových zákonů na úseku životního prostředí: dle zákona č. 334/1992 Sb., o
ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o
změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 201/2012 Sb., o
ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií
způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č.
634/2004 Sb., o správních poplatcích (zákon o prevenci závažných havárií), ve znění pozdějších předpisů,
nemá k přeloženému vyhodnocení výsledků veřejného projednání návrhu územního plánu Poříčí nad Sázavou
připomínky, neboť předložené podklady se nedotýkají výše uvedených zájmů.“
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Vyhodnocení: Souhlasné stanovisko vzato na vědomí.
2. Odbor dopravy
„Odbor dopravy Krajského úřadu Středočeského kraje, jako silniční správní úřad uplatňující stanovisko
k územně plánovací dokumentaci z hlediska řešení silnic II. a III. třídy dle ust. § 40 odst. 3 písm. f) zákona č.
13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění, nemá připomínky k předloženému vyhodnocení
výsledků veřejného projednání návrhu plánu Poříčí nad Sázavou.“
Vyhodnocení: Souhlasné stanovisko vzato na vědomí.
3. Odbor kultury a památkové péče
Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor kultury a památkové péče, není podle zákona č. 20/1987 Sb., o státní
památkové péči, ve znění pozdějších předpisů příslušný k uplatnění stanoviska k předkládanému vyhodnocení
výsledků veřejného projednání návrhu územního plánu Poříčí nad Sázavou, a proto nemá připomínky.“
Vyhodnocení: Sdělení vzato na vědomí.
4. Městský úřad Benešov, odbor životního prostředí – dopisem č.j. MUBN/25119/2019/ŽP ze dne 6. 3. 2019
Citace: „Městský úřad Benešov, odbor životního prostředí jako věcně a místně příslušný orgán státní správy
dle ustanovení § 61 a § 66 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, se seznámil s Vámi
předloženou dokumentací ve věci: Návrh na vyhodnocení připomínek a námitek uplatněných k návrhu
územního plánu Poříčí nad Sázavou. Podle jednotlivých složkových zákonů v naší kompetenci uplatňujeme
k výše uvedenému návrhu dle ustanovení § 50 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, následující soubor stanovisek:
Orgán ochrany zemědělského půdního fondu příslušný podle ustanovení § 14 a § 15 zákona ČNR č. 334/1992
Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů: Dle § 17 a písm. a) citovaného
zákona uplatňuje podle § 5 odst. 2 stanovisko k územně plánovací dokumentaci Krajský úřad.(vypracoval Ing.
Jahoda Martin, tel. 317 754 188)“
Vyhodnocení: Sdělení vzato na vědomí.
„Orgán státní správy lesů příslušný podle ustanovení § 48 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a
doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů: Bez připomínek (vypracoval: Ing. Sládek Jiří, tel.
317 754 193).“
Vyhodnocení: Souhlasné stanovisko vzato na vědomí.
„Orgán odpadového hospodářství příslušný podle ustanovení § 79 zákona č. 185/2001 Sb., o lesích a o změně
a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů: Bez připomínek (vypracovala: Ing. Hrušková
Miroslava, tel. 317 754 198).“
Vyhodnocení: Souhlasné stanovisko vzato na vědomí.
„Orgán ochrany ovzduší příslušný podle ustanovení § 27 odst. 1 písm. f) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně
ovzduší (zákon o ochraně ovzduší): Stanovisko je kompetentní vydat dle § 11, odst. 2 písm. a) citovaného
zákona Krajský úřad (vypracovala: Bc. Večeřová Aneta, tel. 317 754 251).“
Vyhodnocení: Sdělení vzato na vědomí.
„Vodoprávní úřad příslušný podle ustanovení § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně a doplnění
některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů: Upozorňujeme na dodržování ustanovení § 66
a § 67 zákona týkající se záplavového území včetně aktivní zóny a omezení v těchto oblastech, jinak bez
připomínek (vypracoval: Ing. Táboříková Lenka, tel. 317 754 194).“
Vyhodnocení: Souhlasné stanovisko vzato na vědomí s tím, že informace o záplavovém území a jeho aktivní
zóně nemá do vypořádání pořizovatelem zaslané písemnosti žádný dopad.
„Orgán státní památkové péče příslušný podle ustanovení § 29 odst. 2 písm. c) zákona č. 20/1987 Sb., o státní
památkové péči, ve znění pozdějších předpisů: Bez připomínek (vypracovala: Jana Chocholoušková, tel.
317 754 185).“
Vyhodnocení: Souhlasné stanovisko vzato na vědomí.
„Z hlediska ostatních zákonů v kompetenci Odboru životního prostředí Městského úřadu v Benešově bez
připomínek a požadavků.“
Vyhodnocení: Sdělení vzato na vědomí.
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5. Krajská hygienická stanice Středočeského kraje – dopisem č.j. KHSSC 07078/2019 ze dne 13. 3. 2019
Citace: „Návrh rozhodnutí o námitkách a návrh vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu územního
plánu Poříčí nad Sázavou – stanovisko k návrhu rozhodnutí o námitkách a návrhu vyhodnocení připomínek
uplatněných k návrhu územního plánu. Na základě výzvy Obecního úřad Poříčí nad Sázavou, Sázavská 57, PSČ
257 21 Poříčí nad Sázavou doručené dne 12. 02. 2019 posoudila Krajská hygienická stanice Středočeského
kraje se sídlem v Praze (dále jen KHS) jako dotčený správní úřad podle § 77 odst. 1 a § 82 odst. 2 písm. i) a j)
zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen zákon), a místně příslušný dle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) a § 82 odst. 1 zákona předložený návrh
rozhodnutí o námitkách a vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu územního plánu Poříčí nad Sázavou
v rozsahu právní úpravy provedené § 30 zákona, a v souladu s ustanovením §ú 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 rozhodnutí o námitkách a vyhodnocení
připomínek uplatněných k návrhu územního plánu Poříčí nad Sázavou se souhlasí. Odůvodnění: V průběhu
procesu pořizování návrhu územního plánu Poříčí nad Sázavou byly v etapě společného jednání o návrhu
územního plánu Poříčí nad Sázavou uplatněny připomínky a námitky občanů a organizací. Všechny připomínky
a námitky K návrhu územního plánu Poříčí nad Sázavou byly zpracovatelem vyhodnoceny. S návrhem
rozhodnutí o námitkách a vyhodnocením připomínek uplatněných k návrhu územního plánu Poříčí nad
Sázavou KHS souhlasí. Orgán ochrany veřejného zdraví neshledal rozpor mezi návrhem rozhodnutí o
námitkách a vyhodnocením připomínek k návrhu územního plánu Poříčí nad Sázavou a zájmy chráněnými KHS,
jako orgánu ochrany veřejného zdraví.“
Vyhodnocení: Souhlasné stanovisko dotčeného orgánu bez uplatnění připomínek vzato na vědomí.
Na základě výše popsaného výsledku veřejného projednání, vypořádání připomínek a návrhů na rozhodnutí o
námitkách pak byla upravena a doplněna jak výroková část územního plánu, tak i její odůvodnění. Úpravy
výrokové části pak pořizovatel vyhodnotil jako podstatnou úpravu návrhu, kterou je třeba projednat na
opakovaném veřejném projednání.
Oznámení o konání opakovaného veřejného projednání – tzv. řízení o upraveném a posouzeném návrhu
územního plánu Poříčí nad Sázavou bude ve smyslu ustanovení § 52 odst. 1 stavebního zákona oznámeno
veřejnou vyhláškou ze dne 20. 5. 2019 a návrh předmětné územně plánovací dokumentace byl zpřístupněn
k veřejnému nahlédnutí v tištěné podobě na obecním úřadě a v elektronické podobě na webových stránkách
úřadu. Oznámení o konání opakovaného veřejného projednání pořizovatel bylo jednotlivě datovými schránkami
zasláno dotčeným orgánům, krajskému úřadu, sousedním obcím a oprávněným investorům dopisem ze dne 16.
5. 2019.
Opakované veřejné projednání o návrhu územního plánu Poříčí nad Sázavou se konalo dne 20. 6. 2019. O
průběhu veřejného projednání byl ve smyslu ust. § 22 odst. 2 stavebního zákona pořízen písemný záznam, který
je součástí dokladové části o pořizování územního plánu Poříčí nad Sázavou. V rámci opakovaného veřejného
projednání obdržel pořizovatel souhlasná stanoviska od těchto dotčených orgánů: Ministerstvo průmyslu a
obchodu č.j. MPO 39144/2019 ze dne 16. 5. 2019, dále v rámci koordinovaného stanoviska Krajského úřadu
Středočeského kraje .j. 964560/2019/KUSK ze dne 12. 6. 2019 (odbor životního prostředí a zemědělství –
stanovisko dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů; stanovisko dle
zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů; zákona č.
289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění; zákona č. 201/2012 Sb., o
ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií
způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi připomínka uvedená ve
stanovisku podle § 10i zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů byla vzata na vědomí s tím, že zařazení plochy Z41 (původní
plocha Z9c) do plochy zastavitelného území bylo upraveno z důvodu existence právního podkladu – vydaného
správního rozhodnutí o povolení stavby, což bylo doplněno do odůvodnění kapitoly l) textové části vztahující se
k vypořádání podmínek dotčeného orgánu, které nemohly být zohledněna a respektovány; odbor dopravy a
odbor kultury a památkové péče; Krajské hygienické stanice č.j. KHSSC 25439/2019 ze dne 127. 6. 2019 a
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Ministerstva dopravy č.j. 108980/2019-1150-OÚZ-PHA z 27. 6. 2019. Dále bylo pod č.j. 5001947702 z 14. 6. 2019
doručeno souhlasné stanovisko oprávněných investorů společnosti s r.o. GasNet a státního podniku Povodí
Vltavy č.j. PVL-39892/2019/240-Št z 19. 6. 2019., V rámci opakovaného veřejného projednání pořizovatel dále
obdržel celkem dvě námitky, které se netýkaly doplněného textu výroku – tedy částí měněných od předchozího
veřejného projednání, ke kterým bylo možné uplatňovat námitky, pořizovatel obě dvě námitky, jejichž uplatnění
nemá žádnou oporu ve stavebním zákoně, a které jsou součástí dokladové části o pořízení, pořizovatel odmítnul.
Jednalo se o námitku doručenou na obecní úřad dne 19. 6. 2019 pod č.j. 437/2019, která byla směřována proti
vyřazení pozemků z návrhu ÚP. Předmětná plocha byla z návrhu územního plánu vyřazena již na základě výsledků
společného jednání, a tudíž tuto námitku bylo možné uplatňovat v rámci veřejného projednání, nikoliv však
opakovaného veřejného projednání, kdy je v souladu se stavebním zákonem možné uplatňovat námitky k částem
měněným od doby konání veřejného projednání. Druhá písemnost nazvaná připomínky a námitky byla doručena
na obecní úřad dne 26. 6. 2019 pod č.j. 461/2019, která byla směřována ke komunikačnímu řešení v lokalitě Na
Babě. Ani v tomto případě se nejednalo o o území, kde by byly od doby konání veřejného projednání prováděny
úpravy, ke kterým by bylo možné podle stavebního zákona uplatňovat připomínky, námitky. K ostatním
námitkám uplatněným v rámci opakovaného veřejného projednání zpracoval pořizovatel návrh na rozhodnutí a
ve smyslu ust. § 53 stavebního zákona je rozeslal ke stanoviskům dotčených orgánů a krajského úřadu.
1. V průběhu zákonem předepsané 30 ti denní lhůty byla pořizovateli k návrhu na rozhodnutí o námitkách
doručena souhlasná stanoviska: Ministerstva průmyslu a obchodu – dopisem č.j. MPO 63614/2019 ze dne
15. 8. 2019; Krajského ředitelství Policie Středočeského kraje – dopisem č.j. KRPS-218758-1/ČJ-20190100MN ze dne 20. 8. 2019; Městského úřadu Benešov, odboru životního prostředí – dopisem č.j.
ŽP/21106/2019/CHJ a Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze – dopisem č.j. KHSSC
41852/2019. Citovaná stanoviska jsou založena jako součást dokladové části o pořizování územního plánu.
Na základě výše popsaného výsledku veřejného projednání a zpracovaného návrhu na rozhodnutí o námitkách
pak byla upravena a doplněna textová část územního plánu včetně odůvodnění. Grafická část ÚP upravována
nebyla. Úpravy výrokové části, kde pořizovatel vyhověl jednotlivým námitkám, nebyly vyhodnoceny jako
podstatná úpravu návrhu, kterou je třeba projednat na opakovaném veřejném projednání, protože se jednalo o
dílčí úpravy, které představovaly vyhovění požadavkům vyplývajícím z uplatněných námitek ze strany
jednotlivých vlastníků pozemků, bez toho, že by těmito úpravami byly negativně dotčeny veřejné zájmy chráněné
na základě zvl. právních předpisů dotčenými orgány.
Zpracoval: pořizovatel

b) Vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem

Soulad s Politikou územního rozvoje České republiky, ve znění Aktualizace č. 1
(dále jen PÚR nebo PÚR ČR; schválena dne 20. 7. 2009 usnesením vlády č. 929, Aktualizace č. 1 schválena
usnesením vlády dne 15. 4. 2015 usnesením č. 276)
Z PÚR ČR, ve znění Aktualizace č. 1, vyplývá pro Územní plán Poříčí nad Sázavou požadavek souladu této
ÚPD s republikovými prioritami územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území (body 14 - 32) tento soulad je vyhodnocen samostatně v tabulce níže.
Dále PÚR ČR ukládá úkoly pro územní plánování, které jsou vázány na vymezení Rozvojové oblasti OB1 Metropolitní rozvojová oblast Praha (dále jen OB1), jejíž součástí je i území obce Poříčí nad Sázavou. Skutečnost,
že obec Poříčí nad Sázavou leží v OB1 je potvrzena v ZÚR Sk, které zpřesňují vymezení OB1 a obec Poříčí nad
Sázavou je zahrnuta do seznamu obcí ve správním obvodu ORP Benešov, které do této oblasti patří.
Mezi důvody vymezení OB1 v PÚR ČR jsou mj. uvedeny tyto skutečnosti, které na správní území obce
Poříčí nad Sázavou mají nebo mohou mít vliv: území ovlivněné rozvojovou dynamikou hlavního města Prahy,
jedná se o nejsilnější koncentraci obyvatelstva v ČR, jakož i o soustředění kulturních a ekonomických aktivit,
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zásadním rozvojovým předpokladem je připojení na dálnice, rychlostní silnice, připojení na tranzitní železniční
koridory a efektivní propojení jednotlivých druhů dopravy. V OB1 jsou v PÚR stanoveny tyto úkoly pro územní
plánování: pořídit územní studie řešící zejména vzájemné vazby veřejné infrastruktury, koordinovat rozvoj a
využití území hl. města Prahy a Středočeského kraje a pořídit územní studie řešící problémy suburbanizace. Za
jejich splnění odpovídá MMR, Hlavní město Praha a Středočeský kraj. Územní studie, které by se dotýkaly území
obce Poříčí nad Sázavou, nejsou evidovány v evidenci územně plánovací činnosti, úkol koordinace rozvoje hl.
města a kraje je zajišťována ZÚR Sk, které jsou územním plánem Poříčí nad Sázavou respektovány.
V souvislostech v PÚR ČR vymezených koridorů dopravní infrastruktury se území obce Poříčí nad Sázavou
nachází koridor pro železniční dopravu C – E551 (Praha – Benešov – Veselí nad Lužnicí…). Územní plán ho dle
podmínek upřesněných v ZÚR Sk vymezuje.
Západně od řešeného území ve vzdálenosti cca 8 km je navrhována trasa dálnice D3. Trasa je vedena
mimo řešené území, ale její realizace může ovlivnit směřování dopravních cest v řešeném území s ohledem na
vazby na hlavní město Prahu. Žádné další koridory, záměry ani úkoly vymezené a stanovené v PÚR se řešeného
území nedotýkají.

tab. - vyhodnocení souladu ÚP Poříčí nad Sázavou s republikovými prioritami územního plánování stanovenými v PÚR ČR

Republikové priority

Řešení Územního plánu Poříčí nad Sázavou

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

 Byly vyznačeny, vymezeny a definovány všechny hodnoty území
(přírodní, civilizační i kulturní) a byly územním plánem stanoveny
podmínky zajišťujících ochranu a rozvoj těchto hodnot (vymezení
příslušných ploch s rozdílným způsobem využití a koridorů a
stanovení podmínek jejich využití za účelem ochrany a rozvoje
zejména přírodních hodnot a hodnot civilizačních (DI a TI),
stanovení podmínek využití ploch ÚSES apod., respektováno je
archeologické dědictví, urbanistická struktura, přírodně cenná
území apod.).
 Možnosti rozvoje sídla jsou navrhovány s ohledem na možnosti,
které vymezila platná územně plánovací dokumentace. S ohledem
na reálné podmínky, s ohledem na hospodárné využívání
zastavěného území a s ohledem na ochranu zemědělského půdního
fondu, je minimalizován rozsah zastavitelných ploch vymezených
nad rámec platné ÚPD.
 Vytvořeny jsou podmínky pro stabilizaci a rozvoj hlavních funkcí
sídla – bydlení, rekreace, občanské vybavení, výroba a podnikání.
 respektovány jsou přírodní hodnoty - především v západní
severozápadní a jižní části řešeného území, respektovány jsou
plochy lesa, respektovány jsou vodoteče a vodní plochy
s břehovými porosty, zejména řeka Sázava.

(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.

 rozvojové záměry jsou soustředěny zejména ve vazbě na sídlo Poříčí
nad Sázavou, které leží v těžišti východní části řešeného území,
plochy změn jsou vymezeny ve vazbě na zastavěné území
 v řešeném území se nacházejí významné plochy s chráněnými
půdami I. a II. třídy ochrany. Ty se nacházejí na levém břehu Sázavy.
Většina zastavěného území sídla Poříčí nad Sázavou, území ležící
severně od tohoto sídla až do ohybu Sázavy u sídla Nespeky na
protějším břehu, většina plochy rekreační lokality Drábovka a
rekreační plochy severně od Lutova i sídlo Hvozdec leží na
chráněných půdách. Z tohoto důvodu je i většina zastavitelných
ploch vymezena na chráněných půdách, jsou vymezeny ve vazbě na
zastavěné území. Rozvojové záměry na jihovýchodním a západním
okraji sídla leží na půdách nižší kvality. Záměr obytného souboru
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„Za Vodou“ jako nového obytného souboru leží převážně na půdách
IV. a V. třídy ochrany.
 do krajiny, kromě záměru dle nadřazené dokumentace (PÚR ČR a
ZÚR Sk) koridoru pro železniční dopravu nejsou navrhovány nové
záměry, které by kolidovaly s přírodními hodnotami a snižovaly
ekologickou funkci krajiny
(15) Předcházet při změnách nebo
vytváření urbánního prostředí prostorově
sociální segregaci a negativními vlivy na
sociální soudržnost obyvatel….

 Návrh územního plánu v souladu s platnou územně plánovací
dokumentací přináší řešení, které se snaží o minimalizaci vzniku
příčin pro vznik sociální segregace (snaha o rozmístění
zastavitelných ploch do různých částí sídla). Specifické postavení má
obytný soubor „Za Vodou“, kde je navrhována nový obytný soubor,
která bude svým způsobem vytvářet novou obytnou část sídla bez
výrazné urbanistické vazby na stávající, historicky založenou
strukturu sídla Poříčí nad Sázavou. Lze předpokládat, že tato nová
část sídla, přestože bude administrativně patřit do správního území
Poříčí nad Sázavou, bude mít i silné provozní vazby na sousední
Čerčany.
 Územní plán vytváří podmínky pro další rozvoj a stabilizaci
ekonomických aktivit zejména na pravém břehu Sázavy, v území
dnes již založené, stabilizované a dále se rozvíjející průmyslové
zóny, a to jak na západní, tak východní straně stávající trasy silnice
I/3.
 Územní plán také vytváří podmínky pro možnost realizace
vybavených ploch pro denní rekreaci obyvatel. Vymezuje plochu
veřejné zeleně na jihovýchodním okraji sídla Poříčí nad Sázavou,
mezi okrajem navrhované zastavitelné plochy Z15, stávajícím
areálem hřbitova a vodojemem na okraji plochy lesa.
 Stávající lokality rodinné rekreace jsou stabilizovány.

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

 Územní plán navazuje na již založené schéma sídla prověřované již
v platné ÚPD – rozvíjí plochy bydlení v návaznosti na stávající plochy
bydlení, respektuje stávající „centrální území“ v Poříčí nad Sázavou
a vytváří podmínky pro jeho regeneraci a možnou postupnou
intenzifikaci využití - především na plochách ve vazbě na průjezdné
úseky silnic II. a III. třídy. Funkce výroby je stabilizována ve
stávajících areálech zejména na pravém břehu Sázavy ve vazbě na
křižovatky silnic I. a II. třídy. Respektovány jsou drobnější areály
výroby v Poříčí nad Sázavou a Hvozdci.
 ochrana hodnot zohledňuje požadavky na zvyšování kvality života
obyvatel a hospodářského rozvoje území (např. rozvojové možnosti
pro posílení složky veřejné infrastruktury – občanského vybavení,
veřejných prostranství, rozvoj a doplnění technické a dopravní
infrastruktury, posílení ekologické stability území a současně rozvoj
a ochrana přírodních hodnot)
 vytvářeny jsou podmínky pro rozvoj občanského vybavení a služeb
stanovením odpovídajících podmínek využití ploch s rozdílným
způsobem využití, především pro plochy smíšené obytné venkovské. Pro funkci občanského vybavení je navržena plocha
přestavby na severozápadním okraji centra Poříčí nad Sázavou.
 spolupráce s představiteli obce a pořizovatelem již od samého
počátku zpracování územního plánu
 vytvořeny jsou podmínky pro sportovně rekreační využití krajiny a
posílení cestovního ruchu – vymezeny jsou koridory pro vedení cest
v krajině, možnosti využití řešeného území pro pěší turistiku a
cykloturistiku.
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(17)
Vytvářet
v území
podmínky
k odstraňování důsledků hospodářských
změn lokalizací zastavitelných ploch pro
vytváření pracovních příležitostí zejména
v hospodářsky problémových regionech a
napomoci tak řešení problémů v těchto
územích.

 územní plán vymezil plochy stabilizované výroby, zejména na
pravém břehu Sázavy, kde můžeme dnes již poměrně rozsáhlé
plochy považovat za základ průmyslové zóny. V návaznosti na tyto
plochy v souladu s platnou územně plánovací dokumentací jsou
vymezeny zastavitelné plochy. Respektovány jsou další drobnější
plochy výroby v rozptylu řešeného území včetně areálu rodinné
farmy ve Hvozdci (zemědělská výroba). Hlavní funkcí sídla Poříčí
nad Sázavou je a nadále bude bydlení.
 spolu s vytvořením podmínek pro stabilizaci a rozvoj bydlení a
možnosti posílení složky veřejné vybavenosti je posilován význam
sídla jako svébytné součásti systému osídlení, a to i s ohledem na
průchod silnice I/3 řešeným územím a blízkostí navrhované trasy
dálnice D3.

(18) Podporovat polycentrický rozvoj sídelní
struktury. Vytvářet předpoklady pro
posílení partnerství mezi městskými a
venkovskými oblastmi a zlepšit tak jejich
konkurenceschopnost.

 Sídelní struktura v řešeném území je tvořena zástavbou sídla Poříčí
nad Sázavou, které se postupně rozrůstá zejména jihovýchodním a
severozápadním směrem. Severozápadním směrem podél řeky
Sázavy vybíhá zástavba směrem k Lutovu. Severozápadně a severně
od Poříčí nad Sázavou jsou další lokality, které lze charakterizovat
jako lokality rodinného bydlení – východně a jižně od východního
okraje RBC Lutov. Územní plán navazuje na řešení platné územně
plánovací dokumentace a vymezuje zastavitelné plochy v této části
řešeného území tak, že výše popsané lokality bydlení jsou pak
navrhovanými záměry vzájemně propojeny.
 V souladu s platnou územně plánovací dokumentací je vymezena
zastavitelná plocha na jihovýchodním okraji sídla Poříčí nad Sázavou
(Z15), která je v současné době již postupně zastavována – dopravní
a technická infrastruktura je realizována.
 Územní plán umožňuje doplnění zástavby na jižním a západním
okraji sídla Poříčí nad Sázavou. Některé zastavitelné plochy jsou
vymezeny i v rozsahu parcel, na kterých je v současné době již
realizována zástavba. Ale protože není zanesena do evidence
katastru nemovitostí, nemohly být tyto plochy zahrnuty do
zastavěného území.
 Možnost dílčího rozvoje je navržena i v sídle Hvozdec, a to na jižním
okraji sídla.
 Významnými částmi řešeného území jsou lokality rodinné rekreace
(rekreační chaty) v severní části řešeného území – Vrabčí Brod,
Drábovka a Pod Lutovem. Menšími rekreačními lokalitami jsou:
severozápadní okraj řešeného území (ulice V Obci), lokality
navazující na území sousedních Čerčan a lokalita Na Babě –
východně od silnice I/3, jižně od železnice.
 Územní plán stanovuje možnosti rozvoje zejména zastavěného
území Poříčí nad Sázavou a místních částí s převažující obytnou
funkcí. Poříčí nad Sázavou spolu s dalšími místními částmi ležícími
severozápadně si ponechají a dále budou rozvíjet jako hlavní funkci
bydlení. Vytvořeny jsou podmínky pro možnost doplnění
občanského vybavení a možnosti provozování výrobní činnosti a
služeb, které nebudou negativně ovlivňovat životní prostředí a
snižovat pohodu bydlení (stanovenými podmínkami využití ploch
s rozdílným způsobem využití). S nárůstem počtu obyvatel budou
zvyšovány požadavky na občanské vybavení. Proto jsou stanoveny
podmínky využití ploch s rozdílným způsobem využití tak, aby
v případě potřeby mohla být tato zařízení realizována v rámci ploch
urbanizovaného území (plochy smíšené obytné, v omezeném
rozsahu i v plochách bydlení). Vymezeny jsou plochy pro možnosti
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denní rekreace - a plochy veřejných prostranství – veřejné zeleně.
 Výroba je stabilizována na pravém břehu Sázavy ve stávajících
areálech. Možnosti rozvoje nebo intenzifikace jsou stanoveny tak,
aby nebyly případnými negativními vlivy zasaženy nejbližší plochy
s převažující funkcí bydlení.
 Vymezen je koridor pro vedení železniční tratě podél západní
hranice řešeného území.
(19) Vytvářet předpoklady pro polyfunkční
využívání opuštěných areálů a ploch (tzv.
brownfields průmyslového, zemědělského,
vojenského a jiného původu). Hospodárně
využívat zastavěné území (podpora
přestaveb, revitalizací a sanací území) a
zajistit ochranu nezastavěného území
(zejména zemědělské a lesní půdy) a
zachování
veřejné
zeleně,
včetně
minimalizace její fragmentace…

 územní plán vytváří podmínky pro využití zastavěného území tak,
aby zde mohly být umisťovány funkce, které jednak mohou doplnit
strukturu občanského vybavení, jednak mohou podpořit zachování
podmínek trvale udržitelného rozvoje sídla, zejména v centrální
části Poříčí nad Sázavou
 územní plán vytváří podmínky pro hospodárné využití zastavěného
území, pro možnost budoucího rozvoje sídla s ohledem na
podmínky v řešeném i širším území, respektuje systém veřejných
prostranství, vymezuje další rozvojové plochy těchto prostranství
včetně nových ploch veřejné zeleně, resp. ploch, které mohou
sloužit pro denní rekreaci obyvatel
 rozvojové plochy vymezuje územní plán v souladu s platnou
územně plánovací dokumentací ve vazbě na zastavěné území
 stanoveny jsou podmínky využití ploch pro výrobní areály tak, aby
bylo umožněno jejich optimální využití, případně funkční a
prostorová přestavba, jejich intenzifikace a širší škála možností
jejich využití.
 územní plán se snaží vytvořit podmínky pro to, aby bylo možno
vzájemně koordinovat veřejné a soukromé zájmy

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

 územní plán svými nástroji chrání životní prostředí - toto zohledňují
stanovené podmínky využití ploch s rozdílným způsobem využití,
ochranné režimy ap. Při respektování možností, které vytvořila
platná územně plánovací dokumentace, vymezuje návrh územního
plánu rozsáhlé rozvojové plochy, které díky rozložení a kvalitě
zemědělské půdy se ve valné většině dotýkají chráněných půd I. a II.
třídy ochrany. Při zohlednění urbanistických, provozních a
technických podmínek jsou minimalizovány zásahy do
zemědělského půdního fondu při vymezování ploch nad rámec
platné územně plánovací dokumentace.

(20a) Vytvářet podmínky pro zajištění
migrační prostupnosti krajiny pro volně
žijící živočichy a pro člověka, zejména při
umísťování
dopravní
a
technické
infrastruktury. V rámci územně plánovací
činnosti omezovat nežádoucí srůstání sídel
s ohledem na zajištění přístupnosti a
prostupnosti krajiny.

 Prostupnost krajiny je v současné době do určité míry omezena
plošným zorněním, některé původní cesty zanikly. Do budoucna
bude prostupnost území významně ovlivněna průchodem železniční
trati vedené podél západního okraje řešeného území. V průběhu
přípravy tohoto záměru je nutno sledovat způsob řešení této
dopravní infrastruktury a případně požadovat taková řešení, aby
průchodnost území pro člověka, migrační trasy živočichů apod. byla
maximálně zohledněna a umožněna.

 Respektovány a vymezeny jsou skladebné části regionálního a
lokálního ÚSES, do krajiny je doplňována v návaznosti především na
cestní síť, linie dopravní infrastruktury a vodní toky liniová zeleň.
 Stanoveny jsou podmínky využití pro plochy ležící v rozsahu
skladebných částí ÚSES. Respektován je krajinný ráz území.
 Pokud jsou navrhovány rozvojové plochy mimo zastavěné území,
pak jsou vymezeny vždy ve vazbě na zastavěné území.

 V nezastavěném území jsou respektovány trasy účelových
komunikací, navržena je možnost doplnění tohoto systému. Obecně
jsou stanoveny podmínky využití ploch nezastavěného území tak,
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aby případná realizace dalších účelových komunikací a cest např.
v souvislosti s komplexními pozemkovými úpravami, nevyžadovala
změnu územního plánu.
(21) Vymezit a chránit ve spolupráci s
dotčenými obcemi před zastavěním
pozemky nezbytné pro vytvoření souvislých
ploch veřejně přístupné zeleně (zelené
pásy) v rozvojových oblastech a v
rozvojových osách a ve specifických
oblastech, na jejichž území je krajina
negativně poznamenána lidskou činností, s
využitím její přirozené obnovy; cílem je
zachování souvislých pásů nezastavěného
území v bezprostředním okolí velkých měst,
způsobilých
pro
nenáročné
formy
krátkodobé rekreace a dále pro vznik a
rozvoj lesních porostů a zachování
prostupnosti krajiny.

 Územní plán respektuje a dále navazuje na stávající strukturu
osídlení v řešeném území. Zejména v západní a jižní části řešeného
území jsou chráněny přírodní hodnoty řešeného území. Chráněny
jsou břehové porosty a navazující plochy na vodní toky, zejména
řeku Sázavu, Konopišťský a Svárovký potok.
 V západní části řešeného území jsou respektovány poměrně
rozsáhlé plochy zemědělsky využívané půdy – plochy polí, které
v těchto územích vytvářejí zemědělský charakter krajiny.
Respektována je síť zemědělských účelových komunikací.
 Vymezen je systém ÚSES. Vytvořeny jsou podmínky pro posílení
složky liniové zeleně podél cest a vodotečí.
 Respektovány jsou plochy zeleně rostoucí mimo les v rozptylu
řešeného území.
 Velká část nezastavěného území západní poloviny řešeného území
je využívána pro intenzivní formu zemědělského využití. Tento
způsob využití je respektován a plochy jsou vymezeny převážně
jako plochy nezastavěného území - plochy zemědělské.
 Trvalé travní porosty a plochy přírodní jsou vymezeny v návaznosti
na vodní toky a skladebné části územního systému ekologické
stability.

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

 Řešené území vzhledem ke krajinnému rázu a přírodním hodnotám
především v severní, severovýchodní (vazba na tok Sázavy) a jižní
části (údolí Konopišťského potoka) je atraktivní pro rekreaci
(zejména rodinnou rekreaci v chatových osadách). Územní plán
nevytváří nově podmínky pro další rozvoj této formy rekreace (s
výjimkou ploch vymezených již v platné územně plánovací
dokumentaci). Stávající lokality stabilizuje.
 Pro denní rekreaci obyvatel vymezuje územní plán novou plochu na
jihovýchodním okraji sídla Poříčí nad Sázavou. Další drobnější
plochy jsou vymezeny ve vazbě na rozsáhlejší záměry rodinné
zástavby.
 Územní plán vytváří podmínky pro možnost využití celého řešeného
území pro pěší turistiku a cykloturistiku.

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

 Stávající trasy dopravní infrastruktury jsou stabilizovány. Vyznačeny
jsou i významné místní a účelové komunikace. Důležité je zachování
prostupnosti krajiny pro všechny uživatele řešeného území. Proto
jsou vyznačeny účelové komunikace a cesty v krajině. Vyznačeny
jsou koridory pro možnost vedení cyklotras a stezek pro pěší a
cyklisty.
 Minimalizována je fragmentace krajiny, nedochází ke vzniku úzkých
hrdel na trasách nadřazené dopravní sítě.
 Respektovány a doplňovány jsou systémy technické infrastruktury.
 V blízkosti koridoru pro železniční dopravu nejsou vytvářeny
podmínky pro takové záměry, které by byly v kolizi s touto dopravní
infrastrukturou jako liniovým zdrojem hluku.
 V území na pravém břehu Sázavy, východně od silnice I/3, je
západní část rozvojového území navazujícího na stávající trasu
silnice I/3 vymezena na rozdíl od platné územně plánovací
dokumentace pro funkci výroby (Z20).
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tímto způsobem důsledně předcházet
zneprůchodnění území pro dopravní stavby
i možnému nežádoucímu působení
negativních účinků provozu dopravy na
veřejné zdraví obyvatel (bez nutnosti
budování nákladných technických opatření
na eliminaci těchto účinků).
(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).

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

(24a) Na územích, kde dochází dlouhodobě
k překračování zákonem stanovených
mezních hodnot imisních limitů pro ochranu
lidského zdraví, je nutné předcházet
dalšímu významnému zhoršování stavu.
Vhodným uspořádáním ploch v území obcí
vytvářet podmínky pro minimalizaci
negativních vlivů koncentrované výrobní
činnosti na bydlení. Vymezovat plochy pro
novou obytnou zástavbu tak, aby byl
zachován
dostatečný
odstup
od
průmyslových nebo zemědělských areálů.

 Stabilizovány jsou stávající výrobní areály na severovýchodním
okraji řešeného území ležící po obou stranách stávající trasy silnice
I/3. Tyto areály daly základ dnešní průmyslové zóně, která leží
v návaznosti na MÚK na silnici I/3, takže má přímou návaznost na
nadřazený silniční systém. V blízkosti těchto ploch nejsou
navrhovány plochy, pro které by byl omezujícím faktorem rozsah
případných negativních důsledků provozované činnosti. Pokud jsou
do blízkosti navrhovány plochy s možností dalšího rozvoje, pak to
jsou plochy smíšené obytné, kde bydlení není hlavní a převažující
funkcí.

(25) Vytvářet podmínky pro preventivní
ochranu území a obyvatelstva před
potenciálními
riziky
a
přírodními
katastrofami v území (záplavy, sesuvy
půdy,
eroze,
sucho
atd.)
s cílem
minimalizovat rozsah případných škod.
Zejména zajistit územní ochranu ploch
potřebných pro umísťování staveb a
opatření na ochranu před povodněmi a pro
vymezení území určených k řízeným
rozlivům povodní. Vytvářet podmínky pro
zvýšení přirozené retence srážkových vod
v území s ohledem na strukturu osídlení a
kulturní krajinu jako alternativy k umělé
akumulaci vod. V zastavěných územích a
zastavitelných plochách vytvářet podmínky
pro zadržování, vsakování a využívání
dešťových vod jako zdroje vody s cílem
zmírňování účinků povodní.

 ÚP navrhuje a chrání plochy smíšené krajinné, které přispívají ke
zvýšení přirozené retence srážkových vod v území.

(26) Vymezovat zastavitelné plochy v
záplavových územích a umisťovat do nich
veřejnou infrastrukturu jen ve zcela

 V řešeném území je záplavové území a jeho aktivní zóna stanovena
pro vodoteč Sázava a Konopišťský potok. Rozsahem záplavového

 Vymezen je koridor pro záměr vedení železnice č. 220 podél
západní hranice řešeného území v souladu s podmínkami
stanovenými v ZÚR Sk.

 ÚP stanovuje v rozvojových plochách (pro jednotlivé pozemky) max.
koeficient zastavění a min. koeficient zeleně, jejichž dodržením by
měla být zajištěna dostatečná plocha pro přirozenou retenci
srážkových vod.
 Velké plochy zorněných území jsou členěny sítí stávajících
komunikací (místní, účelové), které budou doplněny pásy liniové
zeleně.
 Územní plán stanovuje podmínku zajištění, aby odtokové poměry
po realizaci zástavby byly srovnatelné se stavem před výstavbou.
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výjimečných a zvlášť odůvodněných
případech.
Vymezovat
a
chránit
zastavitelné plochy pro přemístění zástavby
z území s vysokou mírou rizika vzniku
povodňových škod.

území řeky Sázavy je dotčena zejména rekreační místní část Vrabčí
Brod, okrajové partie rekreační zástavby východně a
severovýchodně od ulice Pod Lutovem, severní okraje zástavby
jádrového území sídla Poříčí nad Sázavou a jižní okraj výrobních
ploch na pravém břehu Sázavy. Záplavovým územím Konopišťského
potoka jsou dotčeny plochy, které leží v nejnižších místech údolí, a
to jak plochy obytné, tak plochy individuální rekreace.

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

 Územní plán stabilizuje plochu stávajícího areálu školy a mateřské
školy, obecního úřadu.
 Vymezena je plocha přestavby východně od ulice Pražská, v části
stávajícího areálu vymezeného v platné ÚPD jako plocha výroby.
 Možnost integrace staveb a zařízení občanského je podporována
zejména v centrální části sídla Poříčí nad Sázavou, kde většina
plochy tohoto území je vyznačena jako plochy s rozdílným
způsobem využití – plochy smíšené obytné – venkovské.
 Plochy smíšené obytné – příměstské jsou vymezeny i v rámci
zastavitelné plochy Z19, kde v souladu s platnou ÚPD nový územní
plán vytváří podmínky pro vznik nového obytného satelitu.

(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.

 Územní plán ve svém řešení kromě podmínek zadání územního
plánu, které bylo projednáváno i s veřejností, reflektuje závěry a
podmínky Strategického plánu s ohledem na podrobnost a nástroje
územního plánu.

(30) Úroveň technické infrastruktury,
 Územní plán respektuje stávající systémy technické infrastruktury a
zejména dodávku vody a zpracování
navrhuje jejich doplnění.
odpadních vod je nutno koncipovat tak, aby
splňovala požadavky na vysokou kvalitu
života v současnosti i v budoucnosti.
Závěr: Územní plán Poříčí nad Sázavou je v souladu s požadavky PÚR ČR, u některých jevů dochází v územním plánu k jejich
zpřesnění.

19
zpracováno v září 2019

20
ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU POŘÍČÍ NAD SÁZAVOU

příloha: II.A - TEXTOVÁ ČÁST

Soulad s územně plánovací dokumentací vydanou krajem – Zásadami územního rozvoje
Středočeského kraje ve znění 2. aktualizace
Priority územního plánování, záměry a podmínky
týkající se řešeného území dle ZÚR Sk
Respektovány budou stanovené priority územního plánování
kraje pro zajištění udržitelného rozvoje území. Kromě
obecných priorit budou respektovány priority mající
bezprostřední vazbu na řešené území např.:
(06) vytvářet podmínky pro péči o přírodní, kulturní a
civilizační hodnoty na území kraje, které vytvářejí image kraje
a posilují vztah obyvatelstva kraje ke svému území. Přitom se
soustředit na:
a) zachování a obnovu rozmanitosti kulturní krajiny a
posílení její stability
b) ochranu pozitivních znaků krajinného rázu
c) zachování a citlivé doplnění výrazu sídel, s cílem
nenarušovat cenné městské a venkovské urbanistické
struktury a architektonické a přírodní dominanty
nevhodnou zástavbou a omezit fragmentaci krajiny a
srůstání sídle
d) upřesnit a zapracovat do ÚPD obcí cílové
charakteristiky krajiny
e) vytváření podmínek pro šetrné využívání přírodních
zdrojů
(07) Vytvářet podmínky pro stabilizaci a vyvážený rozvoj
hospodářských činností na území kraje zvláště ve vymezených
rozvojových oblastech a vymezených rozvojových osách.
Přitom se soustředit zejména na:
a) Posílení kvality života obyvatel a obytného prostředí, tedy
navrhovat přiměřený rozvoj sídel, příznivá urbanistická a
architektonická řešení sídel, dostatečné zastoupení a vysoce
kvalitní řešení veřejných prostranství a velkých ploch
veřejné zeleně vč. zelených prstenců kolem obytných
souborů, vybavení sídle potřebnou veřejnou infrastrukturou
a zabezpečení dostatečné průchodnosti krajiny
b) Vyvážení a efektivní využívání zastavěného území a
zachování funkční a urbanistické celistvosti sídel, tedy
zajišťovat plnohodnotné využití ploch a objektů
v zastavěném území a preferovat rekonstrukce a přestavby
nevyužitých objektů a areálů v sídlech před výstavbou ve
volné krajině, vyšší procento volné zeleně v zastavěném
území
c) Intenzivnější rozvoj aktivit cestovního ruchu, turistiky a
rekreace – vytvářet podmínky k vyššímu využívání
existujícího potenciálu, zejména v oblastech:
- Poznávací a kongresové turistiky
- Cykloturistiky rozvojem dálkových cyklostezek a ….
cyklostezek v dalších rozvojových oblastech
- Krátkodobé rekreace především nekomerčních forem,
zejména v rozvojové oblasti Praha
d) Rozvoj ekonomických odvětví s vyšší přidanou hodnotou,
zejména aplikovaného výzkumu, strategických služeb
(znalostní ekonomika)
e) Na uplatnění mimoprodukční funkce zemědělství v krajině,
zajistit účelné členění pozemkové držby prostřednictvím

Řešení územního plánu Poříčí nad Sázavou

 Územní plán rozděluje nezastavěné území do
jednotlivých typů ploch s rozdílným způsobem
využití, pro které stanovuje podmínky využití. Při
vymezování ploch je zohledněn stav v území, jeho
charakter, přírodní hodnoty a limity využití území
zejména ÚSES.
 Při řešení urbanizovaného území s ohledem na
zachování kontinuity vychází řešení územního plánu
z platné ÚPD. Prověřeny jsou rozvojové možnosti a
potřeby řešeného území s ohledem na kvality a
charakter navazující volné krajiny.
 Respektována je založená urbanistická struktura
zejména jádrového území sídla Poříčí nad Sázavou a
sídla Hvozdec. Vytvořené možnosti dalšího rozvoje
na stávající strukturu sídel navazují. Pro jednotlivé
plochy
změn
jsou
stanoveny
podmínky
prostorového uspořádání.
 V řešení územního plánu jsou zohledněny stanovené
podmínky cílových charakteristik krajiny.
 Prověřeny byly rozvojové plochy vymezené v platné
ÚPD, jejich rozsah je s ohledem na požadavek
objednatele většinou respektován.
 Vytvořeny jsou možnosti pro rozvoj sídla Poříčí nad
Sázavou i Hvozdce vymezením ploch zejména pro
funkci bydlení. Vymezeny jsou plochy souvisejících
veřejných prostranství – uličních prostorů. Kde to
bylo účelné, jsou vymezeny související plochy
veřejné zeleně. V zastavitelných plochách většího
plošného rozsahu, které je pro potřeby
zodpovědného rozhodování o změnách v území
nutno dále prověřit, je stanovena podmínka
zpracování územní studie nebo dohody o parcelaci,
v některých případech obojího.
 V centru sídla Poříčí nad Sázavou je vymezena
plocha přestavby pro funkci občanského vybavení.
 Vymezeny jsou plochy veřejných prostranství
v rozsahu celého urbanizovaného území. Vytvořeny
jsou podmínky pro možnost jejich zkvalitňování,
především v centru sídla Poříčí nad Sázavou.
 Pro zajištění průchodnosti krajiny jsou vymezeny
plochy místních a účelových komunikací. Stanovené
podmínky využití ploch nezastavěného území
umožňují realizaci účelových komunikací a cest bez
nutnosti změny územního plánu (např. v souvislosti
s řešením komplexních pozemkových úprav).
 V zastavěném území se prakticky nenacházejí
nevyužívané plochy, stanovené podmínky využití
umožňují zkvalitňování stavebního fondu a možnosti
regenerace jednotlivých dílčích území, resp. objektů.
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pozemkových úprav a doplnění krajinných prvků zvyšujících
ekologickou stabilitu krajiny a eliminující erozní poškození
f) Na uplatnění mimoprodukční funkce lesů zejména
v rekreačně atraktivních oblastech, s cílem umožnit
intenzivnější rekreační a turistické využívání území
g) Rozvíjení systémů dopravní obsluhy a technické
vybavenosti, soustav zásobování energiemi a vodou a na
využití surovinových zdrojů pro výstavbu, s cílem zabezpečit
podmínky pro hospodářský rozvoj vybraných území kraje a
pro stabilizaci hospodářských činností v ostatním území
kraje.

 Vytvořeny jsou podmínky pro turistiku a
cykloturistiku, respektovány jsou turistické trasy.
 Stanovené podmínky využití ploch s rozdílným
způsobem využití vytváří prostor pro realizaci
opatření
navržených
v rámci
komplexních
pozemkových úprav, které pro řešené území zatím
nebyly ani zahájeny. V řešeném území jsou
ukončeny pouze JPÚ (1995).
 S ohledem na stávající míru využití řešeného území
zejména pro individuální rekreaci, pro přírodní
hodnoty a kvalitu přírodního prostředí, jsou plochy
lesa stanovenými podmínkami chráněny před
nežádoucími zásahy. Možnosti vedení turistických
cest a stezek jsou stanovenými podmínkami
vytvořeny.
 Územní plán stabilizuje stávající plochy výroby na
pravém břehu řeky Sázavy a vymezuje plochy pro
možnosti jejich dalšího rozšíření s ohledem zejména
na přírodní a civilizační hodnoty území.
Respektována je stávající silniční síť, systém místních
a účelových komunikací a cest v krajině. Vytvořené
podmínky pro další rozvoj jsou vytvořeny s ohledem
na možnost napojení na dopravní a technickou
infrastrukturu.

Řešené území je součástí ZÚR SK upřesněné rozvojové oblasti
republikového významu OB1 Praha čl. (10)

 Vymezen je koridor pro železniční trať č. 220 Praha –

Vytvářeny budou podmínky pro splnění stanovených úkolů
pro územní plánování čl. (12):
a) Zpřesnit koridory dopravy, vymezené v ZÚR
b) Vymezit
přeložky
(zejména
obchvaty)
silnic
nesledovaných v ZÚR pro potřeby zlepšení vazeb osídlení
na nadřazenou silniční síť
c) Optimalizovat rozmístění železničních zastávek na
regionálních tratích
d) Ověřit rozsah zastavitelných ploch v sídlech a stanovit
směry jejich využití s ohledem na kapacity obsluhy
dopravní a technickou infrastrukturu, na možnost
rozvoje občanského vybavení (jmenovitě veřejného
vybavení), limity rozvoje území a ochranu krajiny

Benešov - Mezno.

 Koridor pro rozšíření silnice I/3 vymezen není,
stavba je již realizována a nejedná se tudíž o záměr,
pro který je nutno územně chránit širší území.

 Prověřen je rozsah zastavitelných ploch vymezených
v platné ÚPD, jejich rozsah je s ohledem na
požadavek objednatele většinou respektován.

 ZÚR stanovují úkol pro územní plánování zajistit
vymezení a územní ochranu koridorů pro dopravní
stavby čl. (128) – koridor v šířce 600 m.

 Územní plán vymezil a zpřesnil vymezení koridoru
v souladu s platnou územně plánovací dokumentací,
která Změnou č. 5 z roku 2014 tento záměr do ÚPD
obce zapracovala. Zpřesnění koridoru na rozsah šíře
koridoru 200 m bylo provedeno v souladu se
zpracovanou technickou ověřovací studií koridoru
pro vedení vysokorychlostní železniční tratě
v zájmovém území vypracovanou firmou SUDOP
Praha a.s. (r. 2013). Šíře koridoru odpovídá šířce
ochranného pásma tratě s návrhovou rychlostí vyšší
než 160 km/h stanovenou ust. § 8 odst. 1 písm. b)
zákona č. 266/94 Sb., o drahách v platném znění a
vyhlášce č. 177/95 Sb.

Vytvořeny budou podmínky pro záměry na vybrané silniční síti
pro umístění přeložek a obchvatů – silnice I. třídy /čl. 139/:
- Koridor pro umístění stavby D015 – silnice I/3: Mirošovice –
Benešov, rozšíření a rekonstrukce, vč. napojení jižního

 Koridor pro tento záměr není vymezován, protože
rekonstrukce silnice I/3 je již realizována a nejedná
se tudíž o záměr, pro který je nutno zajistit územní
ochranu.

Vytvořeny jsou podmínky pro záměry železniční dopravy
(mezinárodního a republikového významu):
 Čl. (122) ZÚR zpřesňují koridor tratě č. 220 Praha –
Benešov – Mezno…
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obchvatu Benešova
ZÚR stanovují úkol pro územní plánování zajistit vymezení a
územní ochranu koridorů pro dopravní stavby čl. (138)
- Pro silnice I. třídy koridor v šířce 300 m (Výše uvedené šířky
mohou být proměnné, resp. menší, v závislosti na
podmínkách průchodu koridoru daným územím s ohledem
na jeho hodnoty a konfiguraci terénu. V případě rozšíření,
resp. rekonstrukce, kdy je koridor stabilizován, vymezuje se
územní ochrana v poloviční šířce (tj. 150 m)
/čl. 153/ ZÚR nenavrhují koridory pro cykloturistickou
dopravu, přičemž potvrzují koncepci zpracovaného Generelu
cyklotras a cyklostezek Středočeského kraje.

 V souladu s Generelem cyklotras a cyklostezek
Středočeského kraje jsou v územním plánu Poříčí
nad Sázavou vyznačeny cyklotrasy.

Vytvářeny budou podmínky pro splnění stanovených úkolů
pro územní plánování čl. (155) – cyklistická doprava:
a) V územních plánech obcí navrhovat nahrazení cyklotras
nezávisle vedenými cyklostezkami, a to zejména
v případech dálkových „cyklotras“, v území rozvojových
oblastí (vč. jejich okolí) a turisticky atraktivních územích
/čl. 193/ ZÚR vymezují na regionální úrovni:
 biocentra – 948 Lutov
 biokoridory – 1317 – Lutov – K61, 1318 – Šiberna – Lutov
/čl. 195/ ZÚR stanovují tyto úkoly pro územní plánování:
- 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

Územní plán vymezil RBC 948 Lutov v souladu se ZÚR
Sk. V návrhu pro společné jednání upřesnil jeho
vymezení v souladu s podrobnější dokumentací
(„Poříčí nad Sázavou, vymezení biocentra regionálního
významu č. 948 Lutov“, GeoVision s.r.o., RNDr. Ing. M.
Hájek, 2003). Toto upřesnění bylo v upraveném
návrhu po společném jednání z řešení ÚP vypuštěno.
Územní plán zpřesnil vymezení regionálních
biokoridorů v souladu s metodikou ÚSES s ohledem na
konkrétní podmínky v území tak, aby byly dodrženy
jejich minimální parametry a reálně zajištěna jejich
funkčnost. Maximálně je zohledněno jejich trasování
dle ZÚR Sk.

ZÚR Sk zahrnují řešené území do krajinných typů:
 krajina příměstská a stanovuje tyto zásady /čl. 211/:
- vytvářet kvalitní prostředí pro krátkodobou rekreaci
obyvatel vlastního území i centra (center osídlení)
- změny využití území nesmí snižovat její rekreační
potenciál a prostupnost pro nemotorovou dopravu
 krajina relativně vyvážená a stanovuje tyto zásady /čl. 219/:
- dosažení relativně vyváženého poměru ekologicky
labilních a stabilních ploch
- změny využití území nesmí narušit relativně
vyváženou krajinu nebo zabránit dosažení vyváženého
stavu

 Řešení územního plánu respektuje řešení platné
ÚPD, respektuje přírodní hodnoty území, systém
sídlení zeleně, který dále rozvíjí. Respektovány jsou
místní a účelové komunikace, cestní síť v krajině.
Navrhované plochy změn nenarušují stávající systém
komunikací a cest v nezastavěném území.
 Územní plán nenavrhuje do území zahrnutého do
krajinného typu krajiny relativně vyvážené kromě
záměrů stanovených platnou územně plánovací
dokumentací nové záměry, které by významně
zvyšovaly podíl ekologicky nestabilních ploch.
Navrhované plochy změn v tomto území jsou
převážně plochy změn v krajině, které souvisí
s upřesněným vymezením skladebných částí
územního systému ekologické stability.

ZÚR Sk vymezují na řešeném území tuto veřejně prospěšnou
stavby v oblasti dopravy čl. (230):
- D015 – Koridor silnice I/3: Benešov, rozšíření,
rekonstrukce úseku Mirošovice – Benešov
- D204 – koridor železniční tratě č. 220: úsek Praha –
Bystřice u Benešova1

 koridor pro rekonstrukci silnice I/3 není vymezen,
záměr je již realizován
 koridor je vymezen a zpřesněn (viz text výše)

Vymezení koridoru bylo zrušeno rozsudkem čj. 50 A 14/2014 – 157: „Opatření obecné povahy – Zásady územního rozvoje Středočeského
kraje, schválené usnesením Zastupitelstva Středočeského kraje č. 4-20/2011/ZK ze dne 19. 12. 2011, v části textového a grafického
1
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ZÚR Sk vymezují na řešeném území tyto veřejně prospěšná
opatření čl. (237): RC 948 Lutov, RK 1317 a RK 1318
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Územní plán vymezuje skladebné části regionálního
ÚSES navržené k založení jako veřejně prospěšná
opatření.

ZÚR Sk v čl. (195) odst. b) stanovují úkol pro územní plánování – zpřesnit vymezení ochranných zón nadregionálních
biokoridorů podle konkrétních geomorfologických a ekologických podmínek daného území tak, aby byly dodrženy
prostorové parametry biokoridorů.
V ZÚR Sk je nadregionální biokoridor trasován severně od řešeného území, severně od řeky Sázavy, kde západně od
zastavěného území sídla Nespeky je vloženo regionální biocentrum RC 1671. Zároveň je vyznačena ochranná zóna NRBK.

Zde je nutno se zmínit o něktrých aspektech:


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



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



Při návrhu systému ekologické stability v řešeném území s ohledem na širší územní vztahy byly

vymezení koridoru pro veřejně prospěšnou stavbu „D204 pro trať Praha - České Budějovice, úsek Strančice – Bystřice u Benešova, s e z r u š
u j í dnem právní moci tohoto rozsudku. Toto bylo potvrzeno zamítnutím kasační stížnosti, rozsudek čj. 10 As 156/2015 – 114.
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prověřovány i možnosti upřesnění ochranné zóny NRBK tak, aby byl naplněn úkol stanovený ZÚR Sk.
S ohledem na podmínky v širším území je ale nutno konstatovat, že koridorový efekt, který má plnit
ochranná zóna nadregionálního biokoridoru, je v kontaktním území značně omezen strukturou osídlení,
která tvoří podél Sázavy kompaktní strukturu urbanizovaného území. Pokud má být zajištěna funkčnost
nadregionálního biokoridoru, pak by měl být vymezen po reprezentativních biotopech, což představuje
koridor v proměnné šíři vedený mimo řešené území. V případě Poříčí nad Sázavou by měla být jižní
hranice ochranné zóny NRBK vymezena řekou Sázavou. Ta tvoří hranici řešeného území, a tudíž se
v grafických přílohách ÚP neprojeví. Osa NRBK je vyznačena ve výkrese širších vztahů.

Obr. Schematické vyznačení návrhu vymezení jižní hranice ochranné zóny NRBK
Bez ohledu na to, jakým způsobem bude upřesněno vymezení koridoru pro NRBK, územní plán Poříčí nad Sázavou respektuje
přírodní hodnoty řešeného území, vymezuje skladebné části regionálního a lokálního systému ekologické stability tak, aby
byla zajištěna jejich plná funkčnost.

Ostatní jevy obsažené v grafických přílohách odůvodnění ZÚR Sk:
 Vodní plochy a toky – jsou vyznačeny v grafických přílohách územního plánu Poříčí nad Sázavou. Jednak jsou
vyznačeny v rozsahu pozemků evidovaných v KN jako vodní plochy. V místech, kde vodoteče reálně existují, ale
nejsou pozemkově odděleny, jsou v grafických přílohách I.B2a Hlavní výkres, I.B2c Koncepce veřejné infrastruktury –
technická infrastruktury a vodní hospodářství a II.B1 Koordinační výkres vyznačeny linií nad vymezenými plošnými
jevy – nad plochami s rozdílným způsobem využití.
 Stanovená záplavová území – limity jako záplavové území (Q100) a aktivní zóny záplavového území jsou vyznačeny
v grafických přílohách I.B2c Koncepce veřejné infrastruktury – technická infrastruktura a vodní hospodářství a II.B1
Koordinační výkres. Návrh územního plánu tento limit respektuje.
 Evropsky významné lokality – tento limit je graficky vyznačen v příloze I.B2a Hlavní výkres. V textové části návrhu
územního plánu je EVL Dolní Sázava jednou z uvedených přírodních hodnot
 Hlavní cyklotrasy – cyklotrasa vyznačená v ZÚR Sk je vyznačena i v návrhu územního plánu v přílohách I.B2b
Koncepce veřejné infrastruktury – dopravní infrastruktura a II.B1 Koordinační výkres. V místech, kde je trasována po
stávajících komunikacích, je vyznačena pouze liniovou grafickou značkou. V území západně od kamenného mostu,
kde je trasována po zemědělských pozemcích, je pro možnost vedení cyklotrasy vymezen koridor pro dopravní
infastrukturu, neboť pro vedení cyklotrasy v současné době neexistuje v území komunikace nebo cesta, kterou by
bylo možno pro tento záměr využít.
 Vrty a prameny ČHMÚ a jejich ochranná pásma – vrt ČHMÚ ležící v řešeném území je vyznačen v grafických
přílohách I.B2c Koncepce veřejné infrastruktury – technická infrastruktury a vodní hospodářství a II.B1 Koordinační
výkres. Vyznačeno je i jeho ochranné pásmo, a to včetně přesahu ochranného pásma vrtu ČHMÚ ležícího mimo
hranice řešeného území.
 Ostatní vybrané vodovody celokrajského významu (stav) – linie vyznačená v ZÚR Sk reflektovala na koncepce
aktuální v době zpracování ZÚR. Od té doby byly koncepce zásobení pitnou vodou aktualizovány včetně PRVK Sk,
některé záměry již byly realizovány, a tak v souladu s aktuálními daty ÚAP ORP Benešov je v návrhu územního plánu
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vyznačen systém zásobení pitnou vodou. Linie, která je vyznačena v ZÚR Sk, vzhledem k výše uvedenému není
součástí ÚP Poříčí nad Sázavou.
Územní plán výše uvedené jevy s ohledem na koordinaci se Zásadami územního rozvoje Středočeského kraje
vyznačuje a respektuje režimy jejich ochranných pásem.

Závěr: Územní plán Poříčí nad Sázavou je v souladu s požadavky ZÚR Sk, u některých jevů dochází v územním plánu k jejich
zpřesnění.
Zpracoval: Atelier „AURUM“ s.r.o.

c) Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů
Řešené území leží jihovýchodně od těžiště Středočeského kraje, cca 18 km vzdušnou čarou jihovýchodním
směrem od správní hranice hlavního města Prahy. Sousedí na severu a severovýchodě s Nespeky, na jihovýchodě
s Mračí, na jihozápadě s Benešovem (Vidlákova Lhota), na západě s Bukovany a Týncem nad Sázavou.
Sídlo Poříčí nad Sázavou leží na významné nadřazené komunikaci – silnici I/3, která prochází východní
částí řešeného území. Na území ležící severně (až Praha) je řešené území dopravně napojeno silnicí II. třídy II/603,
na území ležící východně pak silnicí II/109, která je exitem 29 napojena dálnici I. třídy D1 trasované východně od
řešeného území. Zásady územního rozvoje Středočeského kraje navrhují západně od řešeného území trasu pro
novou dálnici D3, která se napojí u Jesenice na Pražský okruh. Jižně od řešeného území, na severním okraji
Benešova je v ZÚR Sk navrhován záměr na Václavickou spojku (napojení severovýchodního obchvatu Benešova na
D3) D081.
Řešeným územím je trasována stávající železniční trať č. 210 (Praha hl. nádraží – Čerčany). Západně od
sídla Poříčí nad Sázavou, podél západního okraje řešeného území, je Zásadami územního rozvoje Středočeského
kraje navrhován záměr pro železniční trať č. 220: úsek Praha – Bystřice u Benešova. Územní plán v souladu
s nadřazenou dokumentací, PÚR ČR a ZÚR Sk vymezuje koridor pro tento záměr, jehož vymezení a návaznost na
sousední správní území je koordinována (navazuje osa koridoru, způsob vymezení je odlišný – viz níže).
Řešení územního plánu je koordinováno s územně plánovací dokumentací sousedních správních území.
Zajištěna je návaznost záměrů dopravní infrastruktury. Trasu koridoru železniční tratě č. 220 vymezuje územní
plán Poříčí nad Sázavou formou překryvné funkce – koridoru pro dopravní infrastrukturu s časovým zařazením
„návrh“ v souladu se ZÚR Sk a PÚR ČR. Územní plán Benešov ve svém „právním stavu“ po změně č. 1 vyznačuje
tento záměr v časovém horizontu návrh pouze osu koridoru, plošné vymezení koridoru je v časovém horizontu
územní rezervy. Z hlediska návaznosti záměru na hranicích řešeného území osa koridoru tohoto záměru vzájemně
navazuje. Vzájemně navazuje i vymezení regionálního biokoridoru RBK 1318 v údolí Konopišťského potoka.
Se sousedními Bukovany na sebe navazují nezastavěná území, kde územní plán Poříčí nad Sázavou
stabilizuje síť místních a účelových komunikací, okrajově do řešeného území Bukovan přesahuje koridor pro
železniční trať č. 220.
Návaznost na sousední Týnec nad Labem je zajištěna průběhem osy koridoru pro železnici č. 220.
V územním plánu Týnec nad Labem je koridor vymezen ve větší šíři.
Převážnou většinu hranice se sousedními Nespeky tvoří řeka Sázava, která je zásadní přírodní hodnotou
širšího území – evropsky významná lokalita Dolní Sázava CZ0213068. ZÚR Sk netrasují po této přírodní linii žádný
ze skladebných prvků regionálního nebo nadregionálního systému ekologické stability. Z důvodu ochrany ploch
bezprostředně navazujících na tok řeky a břehových porostů vymezuje územní plán Poříčí nad Sázavou po řece
Sázavě lokální biokoridor, který ve svém rozsahu by měl najít odezvu i na protilehlém břehu v sousedním území
Nespek. Trasa regionálního biokoridoru RBK 1317, který přechází do sousedního řešeného území, je trasována
v souladu se ZÚR Sk. Rozhraní sousedních území ve svém východním úseku je vedeno po hranici silnice II. třídy.
Územní plán Poříčí nad Sázavou nevymezuje do navazujících území nové záměry nad rámec platné
územně plánovací dokumentace. Vyznačeno je řešení technické infrastruktury na pravém břehu Sázavy západně
25
zpracováno v září 2019

26
ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU POŘÍČÍ NAD SÁZAVOU

příloha: II.A - TEXTOVÁ ČÁST

od ulice Pražská pro zástavbu ležící v řešeném území, ale trasy technické infrastruktury jsou vedeny na sousedním
katastrálním území.
Do území navazující na sousední Čerčany nejsou územním plánem navrhovány záměry na rámec platné
územně plánovací dokumentace. V ÚPD Čerčan je řeka Sázava a navazující plochy zahrnuta do regionálního
biokoridoru, resp. do lokálního biocentra vloženého do RBK. Dle platné ZÚR Sk ale již po řece Sázavě není vedena
žádná skladebná část ÚSES. V řešeném území je v území navazujícím na Čerčany vymezeno lokální biocentrum, ze
kterého směrem východním do území Čerčan vychází lokální biokoridor prostorově vymezený tak, že navazuje na
vymezení LBC v sousedním území.
Na území sousedního sídla Mrač navazuje řešené území především stávajícími liniemi dopravní
infrastruktury, které územní plán Poříčí nad Sázavou stabilizuje. Trasa regionálního biokoridoru 1318 vedeného
v doteku sousedních správních území je vymezena v územním plánu Poříčí nad Sázavou v souladu s nadřazenou
územně plánovací dokumentací.
Poříčí nad Sázavou díky své poloze a blízkosti nadřazené silniční sítě má velice kvalitní dopravní spojení
s kontaktním i širším územím. Blízkost větších sídel jako např. Benešov, ale i Praha, které disponují možností větší
nabídky občanského vybavení a pracovních příležitostí, využívá většina obyvatel řešeného území.
Zpracoval: Atelier „AURUM“ s.r.o.
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d) Vyhodnocení souladu s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na ochranu
architektonických a urbanistických hodnot v území a požadavky na ochranu nezastavěného území
CÍLE ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ §18 SZ

ŘEŠENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU POŘÍČÍ NAD SÁZAVOU

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

Územní plán Poříčí nad Sázavou se snaží vytvářet podmínky
pro vyvážený rozvoj území. Vymezené rozvojové plochy pro
bydlení jsou vymezeny v rozsahu větším, než jsou stanovené
potřeby rozvojových ploch na příštích 15 let. Protože ale není
v době zpracování návrhu ÚP známá reálnost jednotlivých
záměrů, především ve vztahu k majetkoprávním vztahům
k pozemkům, na kterých jsou zastavitelné plochy vymezeny
(není znám časový horizont možné realizace zástavby ve
vztahu k zájmům nebo možnostem majitelů pozemků), byl
rozsah ploch pro bydlení dále prověřován i v rámci projednání
ÚP a společně s obcí byl dále upřesňován. Pro zachování
charakteru sídla a jeho obrazu v krajině se jeví vymezené
možnosti rozvoje jako mezní.
Funkce občanského vybavení bude směřována především do
těžiště sídla Poříčí nad Sázavou – vymezena je plocha
přestavby pro funkci občanského vybavení. Drobnější zařízení
občanského vybavení, které nebudou v rozporu se
stanovenými podmínkami využití ploch, mohou vznikat i v
jiných plochách s rozdílným způsobem využití, zejména
v jádrovém území sídla Poříčí nad Sázavou v plochách
smíšených obytných. Nové stavby a zařízení občanského
vybavení mohou vznikat i v rámci nového obytného satelitu
„Za Vodou“.
ÚP respektuje založenou urbanistickou strukturu sídla, které
vznikalo na spojnici mezi dvěma kostely a podél řeky. Mezi
nejstarší části sídla patří i oba statky (u kamenného mostu
v ulici Pražská a Poříčský dvůr).
Navrženo je doplnění plochami veřejné zeleně především
v návaznosti na plošně významné plochy zastavitelné plochy
pro funkci bydlení.
Pro dopravní obsluhu rozvojových ploch jsou vyznačeny
způsoby zapojení do struktury veřejných prostranství, resp.
systému místních obslužných komunikací.
V lokalitách stávající rodinné rekreace je tato funkce
stabilizována. S jejím posilováním a rozvojem nad rámec
platné územně plánovací dokumentace není uvažováno.
Vytvořeny jsou podmínky pro možnost posílení rekreačních
možností využití volné krajiny.
Respektovány jsou výrobní areály v Poříčí nad Sázavou –
plochy původních statků, plocha drobné výroby v ulici
Čerčanská a zejména průmyslová zóna vznikající v návaznosti
na nadřazenou dopravní síť u MÚK na I/3 a silnic II. tříd.
Respektován je i zemědělský areál v sídle Hvozdec.
Respektován je dopravní silniční i železniční systém a jsou
vytvořeny podmínky pro jejich rozvoj a zkvalitnění.
Územní plán prověřil předpoklady a požadavky na další rozvoj
sídel v řešeném území. Tyto budou nadále po vydání ÚP
sledovány a prověřovány. V případě potřeby budou nové
požadavky na změny v území zapracovány do územního plánu
formou jeho změny.

(2) Územní plánování zajišťuje předpoklady pro
udržitelný rozvoj území soustavným a komplexním
řešením účelného využití a prostorového uspořádání
území s cílem dosažení obecně prospěšného souladu
veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území. Za
tím účelem sleduje společenský a hospodářský
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potenciál rozvoje.
(3) Orgány územního plánování postupem podle
tohoto zákona koordinují veřejné a soukromé záměry
změn v území, výstavbu a jiné činnosti ovlivňující
rozvoj území a konkretizují ochranu veřejných zájmů
vyplývajících ze zvláštních právních předpisů.
(4) Územní plánování ve veřejném zájmu chrání a
rozvíjí přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území,
včetně
urbanistického,
architektonického
a
archeologického dědictví. Přitom chrání krajinu jako
podstatnou složku prostředí života obyvatel a základ
jejich totožnosti. S ohledem na to určuje podmínky pro
hospodárné využívání zastavěného území a zajišťuje
ochranu nezastavěného území a nezastavitelných
pozemků. Zastavitelné plochy se vymezují s ohledem
na potenciál rozvoje území a míru využití zastavěného
území.

příloha: II.A - TEXTOVÁ ČÁST

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

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

Územní plán respektuje kulturní, přírodní a civilizační hodnoty
území. Vyznačuje jako limity využití území veškeré známé
údaje o řešeném území. Upřesňuje vymezení skladebných částí
územního systému ekologické stability. Vymezil plochy
s rozdílným způsobem využití v nezastavěném území
s ohledem na stávající i budoucí způsob jejich využití a stanovil
pro ně podmínky využití. ÚP maximálně chrání plochy určené k
plnění funkcí lesa. Chráněné půdy ZPF I. a II. třídy ochrany se
na řešeném území vyskytují na poměrně rozsáhlém území na
levém břehu Sázavy. Rozvojové plochy jsou vymezovány ve
vazbě na zastavěné území, v územích napojitelných na
technickou a dopravní infrastrukturu. Do krajiny doplňuje ÚP
v souladu s ÚSES a záměry obce linie zeleně – podél vodotečí a
cest (komunikací).
Do nezastavěného území, resp. volné krajiny, nenavrhuje
územní plán žádné záměry s výjimkou rozvojových ploch
vymezených především v souladu s platnou ÚPD, které jsou
vymezeny vždy ve vazbě na zastavěné území nebo jsou ve
vazbě na stávající komunikace.
V řešeném území je pro denní rekreaci obyvatel posilována
složka sídelní zeleně – plochy veřejných prostranství - veřejné
zeleně.
Pro možnost vedení cyklotras v řešeném území je možno
využít kromě silniční sítě i síť účelových komunikací a cest,
která je v řešeném území poměrně hustá.

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

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

ÚKOLY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ §19 SZ
(1) Úkolem územního plánování je zejména:
a) Zjišťovat a posuzovat stav území, jeho přírodní,
kulturní a civilizační hodnoty
b) Stanovovat koncepci rozvoje území včetně
urbanistické koncepce s ohledem na hodnoty a
podmínky území
c) Prověřovat a posuzovat potřebu změn v území,
veřejný zájem na jejich provedení, jejich přínosy,
problémy, rizika s ohledem například na veřejné
zdraví, životní prostředí, geologickou stavbu
území, vliv na veřejnou infrastrukturu a na její
hospodárné využívání,
d) Stanovovat urbanistické, architektonické a
estetické požadavky na využívání a prostorové
uspořádání území a na jeho změny, zejména na

ŘEŠENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU POŘÍČÍ NAD SÁZAVOU
Před zpracováním návrhu územního plánu zpracovatel:


Provedl vlastní průzkumy v terénu, aby se seznámil
s řešeným územím a poznal charakter jednotlivých
lokalit, sídel a místních částí řešeného území.
 Nastudoval poskytnuté podklady – ÚAP, vyhodnotil
vztah řešeného území k nadřazené dokumentaci –
ZÚR Sk a PÚR ČR.
 Vyhodnotil vazby řešeného území na sousední správní
území s ohledem na platnou ÚPD těchto sídel.
 Při osobních schůzkách s představiteli obce
prodiskutoval řešenou problematiku.
Územní plán stanovuje urbanistickou koncepci, koncepci
uspořádání krajiny. Vymezil rozvojové plochy, a to
především pro funkci bydlení, sídlení zeleně, výroby a
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umístění, uspořádání a řešení staveb
e) Stanovovat podmínky pro provedení změn
v území, zejména pak pro umístění a uspořádání
staveb s ohledem na stávající charakter a hodnoty
území
f) Stanovovat pořadí provádění změn v území
(etapizaci),
g) Vytvářet v území podmínky pro snižování
nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a
pro odstraňování jejich důsledků, a to přírodě
blízkým způsobem
h) Vytvářet v území podmínky pro odstraňování
důsledků náhlých hospodářských změn
i) Stanovovat podmínky pro obnovu a rozvoj sídelní
struktury a pro kvalitní bydlení
j) Prověřovat a vytvářet v území podmínky pro
hospodárné vynakládání prostředků z veřejných
rozpočtů na změny v území
k) Vytvářet v území podmínky pro zajištění civilní
ochrany
l) Určovat nutné asanační, rekonstrukční a
rekultivační zásahy do území
m) Vytvářet podmínky pro ochranu území podle
zvláštních právních předpisů před negativními
vlivy záměrů na území a navrhovat kompenzační
opatření, pokud zvláštní právní předpis nestanoví
jinak,
n) Regulovat rozsah ploch pro využívání přírodních
zdrojů
o) Uplatňovat
poznatky
zejména
z oborů
architektury, urbanismu, územního plánování a
ekologie a památkové péče
(2) Úkolem územního plánování je také vyhodnocení vlivů
politiky územního rozvoje, zásad územního rozvoje a
územního plánu na vyvážený vztah územních podmínek
pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a
soudržnost společenství obyvatel území (dále jen
„vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území“); jeho
součástí je posouzení vlivů na životní prostředí zpracované
podle přílohy k tomuto zákonu a posouzení vlivu na
evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast, pokud
orgán ochrany přírody svým stanoviskem takovýto vliv
nevyloučil.

příloha: II.A - TEXTOVÁ ČÁST

dopravní infrastruktury.
Územní plán rozdělil řešené území do jednotlivých ploch
s rozdílným způsobem využití podle převládající (stávající
nebo požadované) funkce a pro jednotlivé funkční typy
stanovil podmínky využití těchto ploch. Pro jednotlivé
rozvojové plochy jsou stanoveny podmínky prostorového
uspořádání, upřesněny jsou s ohledem na konkrétní
lokalizaci – podmínky v ploše změny, limity využití území
apod.
Územní plán upřesnil vymezení skladebných částí ÚSES,
vymezil v krajině plochy, kde by měla být stabilizována,
resp. posilována funkce trvalých travních porostů,
doplňuje do krajiny podél vodních toků a cest liniovou
zeleň.
Územní plán vymezil koridory pro řešení dopravní
infrastruktury, vymezil plochy veřejných prostranství
včetně ploch veřejné zeleně.
ÚP vymezil koridory a plochy pro veřejně prospěšné stavby
– především pro dopravní infrastrukturu a pro veřejně
prospěšná opatření – skladebné části ÚSES navržené
k založení.

Dle stanoviska dotčeného orgánu (krajského úřadu) bylo
zadáním ÚP požadováno zpracování vyhodnocení vlivů ÚP
na životní prostředí a byl vyloučen významný vliv ÚP na
vymezené ptačí oblasti a evropsky významné lokality.
Tudíž je zpracováno vyhodnocení ÚP na udržitelný rozvoj
území.

Zpracoval: Atelier „AURUM“ s.r.o.
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e) Vyhodnocení souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů
Územní plán je zpracován v souladu s požadavky zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů, vyhláškami č. 500/2006 Sb., o územně
analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a o způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve
znění pozdějších předpisů a č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších
předpisů.
Územní plán je zpracován v souladu s principy metodiky MINIS – Minimální standard pro digitální
zpracování územních plánů v GIS v prostředí zákona č. 183/2006 Sb. verze 2.2 s drobnými nekompatibilitami,
které jsou uplatněny na žádost pořizovatele.
Věcný obsah grafické i textové části je zpracován v souladu s přílohou č. 7 k vyhlášce č.500/2006 Sb.
Územní plán Poříčí nad Sázavou stanovuje v souladu s ust. § 43 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. základní
koncepci rozvoje řešeného území, ochrany jeho hodnot, plošného a prostorového uspořádání, koncepci
uspořádání krajiny, koncepci veřejné infrastruktury zejména dopravní a technické. Vymezil zastavěné území,
zastavitelné plochy a plochy přestavby, plochy změn v krajině. Vymezil plochy a koridory pro veřejně prospěšné
stavby a opatření, pro které lze práva k pozemkům vyvlastnit. Vymezil plochy, ve kterých jsou zpracování územní
studie a její následné vložení do evidence územně plánovací činnosti nebo uzavření dohody o parcelaci
podmínkou, či společnou podmínkou pro rozhodování o změnách v území.
Plochy s rozdílným způsobem využití jsou v územním plánu vymezeny v souladu s ustanoveními §§ 4-19
vyhlášky č. 501/2006 Sb. Struktura ploch s rozdílným způsobem využití je v souladu s ust. § 3 odst. (4) této
vyhlášky dále podrobněji členěna, a to i nad rámec členění ploch v MINIS zejména pro:
 Plochy dopravní infrastruktury silniční jsou dále rozděleny na:
o dopravní infrastrukturu silniční – silniční síť,
o dopravní infrastrukturu silniční – místní a účelové komunikace.
V souladu s ust. § 44 písm. a) zákona 183/2006 Sb. je územní plán zpracován pro celé správní území obce
Poříčí nad Sázavou, které je tvořeno jedním katastrálním územím – Poříčí nad Sázavou.
Pověřeným zastupitelem pro pořízení územního plánu Poříčí nad Sázavou byl zastupitelstvem obce zvolen
starosta obce – Mgr. Jan Kratzer.
Pořizovatelem územního plánu je paní Zdeňka Klenorová, oprávněná osoba pro výkon územně plánovací
činnosti v souladu s ustanovením § 24 SZ.
Zpracoval: Atelier „AURUM“ s.r.o.

Územní plán byl pořízen v souladu s příslušnými ustanoveními stavebního zákona. Návrh zadání byl zpracován a
projednán a následně schválen dle §47 odst. 1 - 5 stavebního zákona zastupitelstvem obce. Následně byl územní
plán projednáván ve smyslu ust. § 50 (společné jednání), dále byl opatřen stanoviskem nadřízeného orgánu
územního plánování a SEA. Na základě výsledků výše uvedeného společného jednání byl ve smyslu § 51 upraven
a o upraveném a posouzeném návrhu územního plánu bylo vedeno podle § 52 stavebního zákona tzv. řízení o
návrhu. V souladu s ust. § 53 stavebního zákona byl vyhodnocen výsledek projednání a rozeslán návrh na
vypořádání uplatněných připomínek a návrh na rozhodnutí o námitkách k vydání stanovisek dotčených orgánů.
Na základě výsledků projednání byla upravena a doplněna výroková část a část odůvodnění územního plánu a ve
smyslu ust. § 53 odst. 2 bylo vypsáno opakované veřejné projednání. Na základě výsledků opakovaného
veřejného projednání byl v souladu s ust. § 53 vyhodnocen výsledek opakovaného veřejného projednání a
rozeslán návrh na vypořádání uplatněných připomínek a návrh na rozhodnutí o námitkách k vydání stanovisek
dotčených orgánů. Na základě výsledku projednání došlo k úpravě textové části územního plánu, grafická část
zůstala beze změn. Ve smyslu ust. § 54 stavebního zákona byl pořizovatelem zpracován a zastupitelstvu
předložen návrh na vydání územního plánu.
Zpracoval: pořizovatel
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f) Vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle
zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů
Řešení územního plánu Poříčí nad Sázavou respektuje požadavky:


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



zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. Vyznačeny a respektovány
jsou nemovité kulturní památky, respektovány jsou objekty lokální historické hodnoty, urbanistická
struktura, vyznačena jsou území s archeologickými nálezy



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



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



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



vyhlášky č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva. Textová část územního
plánu obsahuje v přiměřeném rozsahu náležitosti vyžadované § 20 písm. a) až i) této vyhlášky.
Problematika je zpracována ve spolupráci projektanta a objednatele (Obce), neboť v souladu s ust. § 20
nebyly předány žádné podklady, v jejichž rozsahu by měly být do návrhu územního plánu vymezeny
plochy pro požadované potřeby,



dalších zvláštních předpisů např.:
o zákona č. 361/200 Sb., o provozu na pozemních komunikacích (silniční zákon),
o zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů (vodní zákon),
o zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů (lesní zákon),
o zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství, ve znění pozdějších předpisů
(horní zákon),
o zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší,
o zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, a
dalších.

Zpracoval: Atelier „AURUM“ s.r.o.
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Vyhodnocení stanovisek uplatněných ke společnému jednání konanému podle § 50 stavebního
zákona
Ve stanovené lhůtě uplatnily k projednávanému návrhu územního plánu Poříčí nad Sázavou ve smyslu ust. § 50 odst. 2 svá
stanoviska tyto dotčené orgány:


Krajská hygienická stanice Středočeského kraje, písemnost ze dne 20. 7. 2018, č.j.: KHSSC 29505/2017
Citace: „Na základě oznámení Obecního úřadu Poříčí nad Sázavou, Sázavská 57, PSČ 257 21, Poříčí nad Sázavou, IČ
00232513 o návrhu územního plánu Poříčí nad Sázavou, doručeného dne 25. 05. 2017 a společného jednání konaného
20. 6. 2017 posoudila Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze (dále jen KHS) jako dotčený
správní úřad podle § 77 zák. č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), návrh územního plánu Poříčí nad Sázavou. Po zhodnocení souladu
předloženého návrhu s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví vydává KHS v souladu s § 4 odst. 2 písm.
b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební
zákon), toto stanovisko: S návrhem územního plánu Poříčí nad Sázavou se souhlasí, za splnění následující podmínky
stanovené v souladu s ustanovením § 77 odst. 1 zákona: lokality navrhované pro funkci bydlení Z06, Z07, Z08a, Z09c,
Z11, Z15c, Z16, Z19b, Z19c, Z19d, Z19e, Z19f, Z19k, Z19l, T19m, Z19n, Z19o, Z21, P01 budou podmíněně využitelné do
doby prokázání splnění hygienických limitů hluku daných nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před
nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů dále jen (nařízení vlády).“ Poznámka pořizovatele:
Textová část odůvodnění stanoviska KHS není v citaci uváděna, je součástí tohoto stanoviska založeného ve spisu o
pořizování předmětné změny
Vyhodnocení: Na základě následné konzultace s dotčeným orgánem byly pro jednotlivé výše jmenované plochy
upřesněny zdroje hluku a pořizovatel souhlasné stanovisko dotčeného orgánu s podmínkou na doplnění podmínky do
návrhu územního plánu respektoval a nechal dokumentaci ÚP upravit.



Krajský úřad Středočeského kraje, písemnost ze dne 13. 7. 2017, č.j.: 067916/2017/KUSK
Citace: „Krajský úřad Středočeského kraje, se sídlem Zborovská 11, Praha 5, jako věcně a místně příslušný správní
orgán, uplatňuje u pořizovatele podle ustanovení § 50 odst. 2, v souladu s ust. § 4 odst. 2 písm. b) a § 4 odst. 7 zákona
č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů toto
KOORDINOVANÉ STANOVISKO k návrhu územního plánu Poříčí nad Sázavou. Řešeným územím je správní území obce
Poříčí nad Sázavou, které je tvořeno katastrálním územím Poříčí nad Sázavou. Zastavěné území se vymezuje k 15. 2.
2017. Pro rozvoj zástavby jsou vymezeny následující zastavitelné plochy a plochy přestavby:
Plochy bydlení – v rodinných domech – příměstské BI: Z01, Z02, Z03a, Z03b, Z04 až Z08a, Z09a, Z09c, Z10, Z11, Z12a,
Z12c, Z13 až Z15a-d, Z16, Z19b-d, Z19n, Z19o, Z21, Z36, P01
Plochy smíšené obytné – venkovské SV: Z03c, Z03d, Z24
Plochy bydlení v rodinných domech – venkovské BV: Z28a, Z29a
Plochy veřejných prostranství – veřejná zeleň ZV: Z03e, Z15e, Z19g, Z19h, Z19q, Z37a T37a
Plochy zeleně – zeleň soukromá a vyhrazená ZS: Z08b, Z09d, Z12b, Z17b, Z18b, Z28b, Z29b
Plochy veřejných prostranství – uliční prostory PV: Z09b, Z19a, Z19i, Z19p, P03
Plochy rekreace – plochy staveb pro rodinnou rekreaci RI: Z17a, Z18a, Z26, Z30, Z32, Z35a
Plochy smíšené obytné – příměstské SP: Z19e, Z19f, Z19k, Z19l, Z19m
Plochy technické infrastruktury TI: Z19j, Z37b
Plochy výroby a skladování – lehký průmysl VL: Z20, Z23
Plochy výroby a skladování – drobná a řemeslná výroba VD: Z22
Plochy výroby a skladování – zemědělská výroba VZ: Z27
Plochy dopravní infrastruktury – místní a účelové komunikace DS2: Z31, Z33, Z35b, koridor T39k a Z40k
Plochy občanského vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení OS: Z34
Plochy dopravní infrastruktury – železniční DZ: Z38k
Plochy občanského vybavení – veřejná infrastruktura OV: P02
Vymezení ploch, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním územní studie:
Plocha S1 – v rozsahu změn Z03b a Z03c jako celek
Plocha S2 – v rozsahu plochy změny Z15b
Plocha S3 – v rozsahu plochy změny Z21
1. Odbor životního prostředí a zemědělství
Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství na základě jemu svěřených kompetencí
podle jednotlivých složkových zákonů na úseku životního prostředí vydává následující:
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Stanovisko dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
Krajský úřad jako orgán ochrany přírody a krajiny příslušný podle § 77a odst. 4 písm. x) zákona č. 114/1992 Sb., o
ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů sděluje, že z hlediska kompetencí svěřených našemu úřadu (tj.
z hlediska regionálních a nadregionálních územních systémů ekologické stability, zvláště chráněných území v kategorii
přírodní rezervace a přírodní památky a jejich ochranných pásem, zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů, ptačích
oblastí a evropsky významných lokalit) má níže uvedené připomínky k předloženému návrhu územního plánu Poříčí nad
Sázavou: Zanesení některých prvků systému ekologické stability (dále jen ÚSES) regionální úrovně do návrhu územního
plánu Poříčí nad Sázavou (dále jen návrh ÚP) není provedeno v souladu s jejich vymezením v nadřazené územně
plánovací dokumentaci kraje – Zásadách územního rozvoje Středočeského kraje (dále jen ZÚR). Do území regionálního
biocentra 948 Lutov je v předloženém návrhu zahrnuta rozsáhlá plocha významně přesahující územní vymezení prvku
tohoto prvku ÚSES v ZÚR. Nově zakládaná část regionálního biocentra 1318 Šiberna – Lutov v návrhu ÚP je trasována
zcela mimo koridor vymezený ZÚR (v odůvodnění je tato část vedení biokoridoru označována jako úprava trasování RBK
1318). Dále návrh ÚP vymezuje lokální biokoridor LBK 13 zejména jako variantní trasu pro možnost vedení regionálního
biokoridoru 1318. I v případě, že se při zanesení a zpřesňování regionálního ÚSES do územního plánu obce prokáže
nutnost vymezit jeho skladebnou část mimo rámec vymezený v platné ZÚR, není možné do územního plánu zanést
regionální ÚSES v rozporu s touto ZÚR, tedy mimo plochy a koridory vymezené v ZÚR pro daný prvek ÚSES. V takovém
případě je na místě podat podnět pro změnu příslušné části v ZÚR při aktualizaci. Regionální biokoridor je možné vést
v nové trase označené v návrhu ÚP jako úprava trasování RBK 1318 nebo ve variantní trase uvažované v navrhovaném
lokálním biokoridoru LBK 3 až po příslušné aktualizaci ZÚR. Totéž platní pro plošné rozšíření regionálního biocentra.
Orgán ochrany přírody požaduje, aby při řešení zanesení ÚSES do ÚP byly respektovány mantinely dané ZÚR a výše
uvedené prvky regionálního systému byly zaneseny výhradně v rámci ploch vymezených těmto prvkům v platné ZÚR.
Orgán ochrany přírody dále v souvislosti s výše uvedeným požaduje upravit rozsah zastavitelného území (týká se nově
navrhovaných lokalit i zastavitelných ploch přebíraných z platné územně plánovací dokumentace) – zejména pro plochy
bydlení Z03, Z36 a Z05, aby nekolidoval s prvky regionálního ÚSES, které budou zaneseny do ÚP v souladu se ZÚR. Na
území prvků regionálního ÚSES musí funkční využití ploch stanovené v územním plánu respektovat požadavek ZÚR, kde
jsou plochy a koridory prvků ÚSES regionální (a nadregionální) úrovně primárně stanoveny jako nezastavitelné
s využitím pro zvýšení biodiverzity a ekologické stability krajiny, v nezbytných případech se připouští stavby dopravní a
technické infrastruktury 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 funkci v krajině.
Podle provedeného hodnocení projednávaného územního plánu dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na
životní prostředí, v platném znění (dále jen vyhodnocení SEA) mohou některé navrhované rozvojové plochy okrajově
zasahovat do stanovišť s výskytem zvláště chráněných druhů bioty /zejména plochy Z09c, Z12, Z15a, Z15b, Z17a, Z28a,
části Z19). Vyhodnocení SEA blíže nespecifikuje, jaké zvláště chráněné druhy by mohly být využitím uvedených ploch
zasaženy a zda se toto konstatování opírá o konkrétní pozorování v terénu. Vyhodnocení SEA na výše zmiňovaných
plochách doporučuje biologický průzkum či jiné opatření, které by se mohlo dotýkat ochrany zvláště chráněných druhů.
Orgán ochrany přírody má za to, že v případě rozvojových ploch o velké rozloze či rozvojových ploch situovaných na
citlivých místech, by mělo být adekvátně prověřeno dotčení biotopů a migračních koridorů zvláště chráněných druhů
rostlin a živočichů již na úrovni územně plánovací dokumentace tak, aby jejich využití nebylo a priori v zásadním střetu
se zákonnou ochranou zvláště chráněných druhů (např. ztráty životních podmínek na úrovni populace). Proto orgán
ochrany přírody trvá na prověření významu ploch, které uvedl již ve stanovisku k návrhu zadání ÚP vydaným pod č.j.
043090/2016/KUSK, pro zvláště chráněnou biotu z hlediska záboru klíčových stanovišť pro její přežití, včetně
zohlednění fragmentace krajiny a vzniku potenciálních migračních bariér, a dále požaduje usměrnit rozvoj města tak,
aby neměl negativní dopad na zvláště chráněné druhy. V případě, že v rámci vyhodnocení SEA byl význam předmětných
ploch pro zvláště chráněnou biotu již adekvátně prověřen z hledisek definovaných orgánem ochrany přírody, (což není
možné z předloženého vyhodnocení SEA potvrdit ani vyvrátit), orgán ochrany přírody požaduje zohlednit a zapracovat
důsledně veškerá doporučení uvedená ve vyhodnocení SEA dotýkající se ochrany zvláště chráněných druhů do
územního plánu. Tento požadavek se týká jak doporučení jednoznačně definovaných pro ochranu zvláště chráněných
druhů (podmínění využití ploch předchozím biologickým průzkumem – např. Z12a, Z12c, Z15a, Z15b, Z19) i doporučení
stanovených v kontextu s ochranou dalších zájmů (např. vypuštění plochy Z09c, max. koeficienty zastavěnosti, min.
koeficienty zeleně, podmínky ochrany stávající zeleně a dřevin – např. Z04, Z17, Z19, Z2, Z26, Z28, Z30, prověření
ochrany strukturních prvků krajiny v rámci územní studie či dohody o parcelaci – např. Z21, Z15b, Z03b, Z03c, T17a,
Z17b, Z12a). V druhém z uvedených případů nelze jednoznačně identifikovat, zda opatření bylo stanoveno i k pokrytí
ochrany zvláště chráněných druhů, a je nezbytné, aby pořizovatel ÚP tuto záležitost konzultoval se zpracovatelem
vyhodnocení SEA. (Orgán ochrany přírody upozorňuje, že škodlivý zásah do vývoje zvláště chráněných druhů rostlin a
živočichů je možný pouze na základě předchozí souhlasné výjimky z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů,
kterou je možné udělit, pouze pokud jiný veřejný zájem převažuje nad zájmem ochrany přírody, v případech taxativně
vyjmenovaných v zákoně č. 144/1992 Sb.). Orgán ochrany přírody požaduje doplnit do podmínek využití plochy Z39k:
Bude preferováno technické řešení lávky přes Sázavu bez umístění pilíře do protékaného profilu řeky Sázavy. Orgán
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ochrany přírody požaduje doplnit do podmínek využití ploch Z20, Z22 a Z23, že při realizačním využití náplně ploch
bude řešena prevence ovlivnění toku řeky Sázavy (zejm. hydrologické poměry, jakost vody) a konkrétní záměry budou
předloženy orgánu ochrany přírody ke stanovisku dle ust. § 45i odst. 1 zákona č. 144/1992 Sb., (stanovisko o vlivu
záměru na evropsky významné lokality a ptačí oblasti). Orgán ochrany přírody požaduje doplnit do podmínek využití
všech obytných ploch v zastavitelné ploše Z19 Za vodou, že podmínkou pro využití bydlení a zástavbu je zajištění
likvidace splaškových vod na ČOV Poříčí nad Sázavou (s dostatečnou kapacitou).“
Na základě předchozího ústního jednání konaného na krajském úřadě pořizovatel následně požádal dotčený orgán o
vydání změny stanoviska. Nové stanovisko dotčený orgán vydal pod č.j. 126485/2017/KUSK ze dne 29. 11. 2017,
citujeme:
„Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství se sídlem Zborovská 11, Praha 5, jako
věcně a místně příslušný správní orgán, uplatňuje u pořizovatele podle ustanovení § 50 odst. 2, v souladu s ust. § 4odst.
2 písm. b) zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů tuto změnu stanoviska k návrhu územního plánu Poříčí nad Sázavou dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů vydaného v koordinovaném stanovisku č.j. 067916/2017/KUSK ze dne
13. 7. 2017. Dne 17. 10. 2017 Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství obdržel od
Obecního úřadu Poříčí nad Sázavou, dopisem č.j. 762/2017/Poř, žádost o změnu koordinovaného stanoviska k návrhu
územního plánu Poříčí nad Sázavou, č.j. 067916/2017/KSK ze dne 13. 7. 2017, z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o
ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 114/1992 Sb.). Zdejší odbor jako orgán
ochrany přírody příslušný podle ustanovení § 77a odst. 4 písm. x) zákona č. 114/1992 Sb. požadoval zanést některé
prvky systému ekologické stability (dále jen ÚSES) regionální úrovně do návrhu územního plánu Poříčí nad Sázavou
v souladu s jejich vymezením v nadřazené územně plánovací dokumentaci kraje – Zásadách územního rozvoje
Středočeského kraje (dále jen ZÚR), respektovat ochranu zvláště chráněných rostlin a živočichů. Pořizovatel prověřil
vymezení ÚSES, navrhl řešení a na základě schůzky ze dne 28. 8. 2017 na Krajském úřadě provedl úpravu řešení ÚSES,
k předložené žádosti doložil záznam z uvedené schůzky a upravené odůvodnění v části vymezeného ÚSES, včetně
upraveného hlavního výkresu. Na základě předložené žádosti Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního
prostředí a zemědělství uplatňuje u pořizovatele v souladu s ust.§ 4 odst. 2 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, následující stanovisko dle zákona č.
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Krajský úřad obdržel žádost o změnu
koordinovaného stanoviska č.j. 067916/2017/KUSK ze dne 13. 7. 2017 k návrhu územního plánu Poříčí nad Sázavou,
v části vyjádření orgánu ochrany přírody, konkrétně požadavků k prvkům územního systému ekologické stability
regionální a nadregionální úrovně a požadavků detailního průzkumu ke zjištění výskytu zvláště chráněných druhů
rostlin a živočichů na rozvojových plochách Z09c, Z12, Z15a, Z15b, Z17a, Z28a a části Z19 již na úrovni územně plánovací
dokumentace. Pořizovatel územního plánu navrhuje, aby požadavek na respektování zákonné ochrany zvláště chráněné
bioty na výše jmenovaných rozvojových plochách byl zahrnut do podmínek využití těchto ploch. K předložené žádosti o
změnu vyjádření jsou přiloženy upravené části návrhu územního plánu, týkající se vymezení prvků územního systému
ekologické stability. Krajský úřad jako orgán ochrany přírody příslušný dle ust. § 77a odst. 4 písm. x) zákona č. 114/1992
Sb. k předložené žádosti sděluje následující: V předloženém upraveném návrhu územního plánu jsou prvky územního
systému ekologické stability regionální a nadregionální úrovně zakresleny v souladu s jejich vymezením a požadavky
v ZÚR. Orgán ochrany přírody akceptuje řešení problematiky ochrany zvláště chráněných druhů bioty u rozvojových
ploch Z09c, Z12, Z15a,Z15b, Z17a, Z28a a části Z19, způsobem navrženým pořizovatelem územního plánu. Krajský úřad
jako orgán ochrany přírody příslušný dle ust. § 77a odst. 4 písm. x) zákona č. 114/1992 Sb. na základě předložené
žádosti vydává k upravenému znění z 10/2017 návrhu územního plánu Poříčí nad Sázavou toto vyjádření:
- K zanesení prvků ÚSES regionální a nadregionální úrovně do územního plánu nemá orgán ochrany přírody
připomínky. Orgán ochrany přírody upozorňuje, že pokud pořizovatel shledal při zanesení a zpřesňování některých
těchto prvků ÚSES do územního plánu obce možnost zásadního omezení funkce ÚSES v důsledku aktuálního využití
daného území (např. kolizi se zastavěným územím), je namístě podat podnět k prověření vymezení takových prvků
ÚSES v ZÚR a iniciovat tak případnou změnu části ZÚR při aktualizaci.
- Orgán ochrany přírody požaduje využití rozvojových ploch Z09c, Z12, Z15a, Z15b, Z17a, Z28a a Z19 podmínit tím, že
bude ke všem správním řízením souvisejících s výstavbou či změnou využití pozemku průkazně doloženo
(biologickým průzkumem, vyjádřením odborníka, případně pravomocnou výjimkou z ochranných podmínek zvláště
chráněných druhů), že výstavbou nedojde k nezákonnému škodlivému zásahu do vývoje zvláště chráněných druhů
rostlin či živočichů.
- Orgán ochrany přírody požaduje zohlednit a zapracovat důsledně veškerá doporučení uvedená ve vyhodnocení SEA
dotýkající se ochrany zvláště chráněných druhů do územního plánu. Tento požadavek se týká jak doporučení
jednoznačně definovaných pro ochranu zvláště chráněných druhů (podmínění využití ploch předchozím biologickým
průzkumem – např. Z12a, Z12c, Z15a, Z15b, Z19) i doporučení stanovených v kontextu s ochranou dalších zájmů
(např. vypuštění plochy Z09c, max. koeficienty zastavěnosti, min, koeficienty zeleně, podmínky ochrany stávající
zeleně a dřevin – např. Z04, Z17, Z19, Z2, Z26, Z28, Z30, prověření ochrany strukturních prvků krajiny v rámci územní
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studie či dohody o parcelaci – např. Z21, Z15b, Z04b, Z03c, Z17a, Z17b, Z12a). V druhém z uvedených případů nelze
jednoznačně identifikovat, zda opatření bylo stanoveno i k pokrytí ochrany zvláště chráněných druhů, a je nezbytné,
aby pořizovatel ÚP tuto záležitost konzultoval se zpracovatelem vyhodnocení SEA. (Orgán ochrany přírody
upozorňuje, že škodlivý zásah do vývoje zvláště chráněných rostlin a živočichů je možný pouze na základě předchozí
souhlasné výjimky z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů, kterou je možné udělit, pouze pokud jiný
veřejný zájem převažuje nad zájmem ochrany přírody, v případech taxativně vyjmenovaných v zákoně č. 114/1992
Sb.)
Orgán ochrany přírody požaduje doplnit do podmínek využití plochy Z39k: Bude preferováno technické řešení lávky
přes Sázavu bez umístění pilíře do protékaného profilu řeky Sázavy.
Orgán ochrany přírody požaduje doplnit do podmínek využití ploch Z20, Z22 a Z23, že při realizačním využití náplně
ploch bude řešena prevence ovlivnění toku řeky Sázavy (zejm. hydrologické poměry, jakost vody) a konkrétní
záměry budou předloženy orgánu ochrany přírody ke stanovisku dle ust. § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb.
(stanovisko o vlivu záměru na evropsky významné lokality a ptačí oblasti).
Orgán ochrany přírody požaduje doplnit do podmínek využití všech obytných ploch v zastavitelné ploše Z19 Za
vodou, že podmínkou pro využití bydlení a zástavbu je zajištění likvidace splaškových vod na ČOV Poříčí nad Sázavou
(s dostatečnou kapacitou).

Ostatní stanoviska vydané koordinovaně pod č.j. 067916/2017/KUSK ze dne 13. 7. 2017 zůstávají v platnosti.“
Vyhodnocení: Stanovisko dotčeného orgánu bylo respektováno, ÚSES zůstává zachován dle předložené a
odsouhlasené úpravy s tím, že podnět na úpravu dokumentace ZÚR byl ze strany obce u krajského úřadu uplatněn
(viz. první odrážka). Požadavky dotčeného orgány uvedené pod odrážkami č. 2 až 6 byly ze strany pořizovatele
akceptovány a doplněny do dokumentace územního plánu pro veřejné projednání.
„Stanovisko dle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů
Orgán ochrany zemědělského půdního fondu (dále jen ZPF) příslušný dle ustanovení § 17a odst. a) zákona č. 334/1992
Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) na základě ustanovení § 5
odst. 2 zákona souhlasí s nezemědělským využitím následujících ploch uvedených v dokumentaci návrhu územního
plánu Poříčí nad Sázavou z května 2017: Z01, Z02, Z03a, Z03b, Z04, Z05, Z06, Z07, Z08a, Z09a, Z09c, Z10, Z12a, Z12c,
Z13, Z14, Z15a, Z15b, Z15c, Z15d, Z16, Z19b, Z19c, Z19d, Z19n, Z19é, Z21, Z28a, Z29a – plochy bydlení; Z17a, Z18a, Z26,
Z30, Z32, Z35a – plochy rekreace;Z03c, Z19c, Z19f, Z19k, Z19l, Z19m a Z24 – plochy smíšené obytné; Z31, Z20, Z22, Z23
a Z27 – plochy výroby; Z09b, ZO3e, Z15e, T19a, Z19g, Z19h, Z19i, Z19p a Z19q – plochy veřejných prostranství; Z08b,
Z12b, Z17b, Z18b, Z28b a Z29b – plochy zeleně; Z19j, Z35b – plochy technické infrastruktury; Z35b, Z38k, Z39k a Z40 k –
plochy dopravní infrastruktury.
Orgán ochrany ZPF na základě ustanovení § 5 dost. 2 zákona nesouhlasí s nezemědělským využitím ploch: Z34, Z37a a
Z37b – plochy se nachází na nejkvalitnějších zemědělských půdách zařazených dle bonity do I. třídy ochrany, které lze
v souladu s § 4 odst. 3 zákona odejmout ze ZPF pouze v případech, kdy jiný veřejný zájem výrazně převyšuje nad
veřejným zájmem ochrany ZPF. Tato převaha veřejného zájmu nebyla prokázána.“
Vyhodnocení: Nesouhlas dotčeného orgánu byl respektován a návrh ploch Z34, Z37a a Z37b byl vypuštěn.
„Stanovisko dle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění
Orgán státní správy lesů příslušný podle § 47 odst. 1 písm. b) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění
některých zákonů (lesní zákon) v platném znění na základě § 48a odst. 2 písm.a) lesního zákona k předloženému
návrhu územního plánu Poříčí nad Sázavou nemá připomínky, neboť nejsou navrhovány plochy pro sportovní a
rekreační využití na pozemcích určených k plnění funkcí lesa (PUPFL).“
Vyhodnocení: Stanovisko dotčeného orgánu bez připomínek vzato na vědomí.
Stanovisko dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících
zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství obdržel od Obecního úřadu Poříčí nad
Sázavou, dopisem č.j. 421/2017/Poř ze dne 25. 5. 2017 oznámení společného jednání o návrhu územního plánu Poříčí
nad Sázavou podle ustanovení § 50 odst. 2 stavebního zákona. Zpracovatelem návrhu územního plánu je Atelier
AURUM s.r.o., Pardubice, Ing. arch. Ivana Petrů. Součástí návrhu je vyhodnocení vlivů územního plánu Poříčí nad
Sázavou na udržitelný rozvoj území (dle přílohy č. 5 vyhlášky č. 500/2006 Sb.)., včetně části A vyhodnocení vlivů
územního plánu Poříčí nad Sázavou na životní prostředí (dále jen vyhodnocení SEA). Část B vyhodnocení vlivů územního
plánu Poříčí nad Sázavou na území Natura 2000 nebyla požadována a není součástí návrhu územního plánu Poříčí nad
Sázavou. Předložené vyhodnocení SEA bylo zpracované RNDr. Milanem Macháčkem, Jihlava, který je podle § 19 zákona
č. 100/2001 Sb. držitelem autorizace MŽP k posuzování vlivů na životní prostředí. Vyhodnocení SEA bylo vypracováno
na základě požadavku orgánu posuzování vlivů na životní prostředí Krajského úřadu Středočeského kraje uplatněného
k návrhu zadání územního plánu Poříčí nad Sázavou č.j. 043022/2016/KUSK ze dne 7. 4. 2016. Orgán posuzování vlivů
na životní prostředí příslušný podle ust. § 10i a § 22 písm. e) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní
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prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších
předpisů (dále jen příslušný úřad) má k předloženým podkladům ke společnému jednání o návrhu ÚP Poříčí nad
Sázavou následující připomínky:
- ÚP navrhuje zejména rozvoj v oblasti bydlení, posiluje tak sociální pilíř udržitelného rozvoje, jež má negativní vliv na
environmentální pilíř. Koncepce navrhuje rozvoj území, který je nepřiměřený, nerespektuje přirozený demografický
vývoj a neodpovídá potřebám obce (zejména v lokalitě Z19 Za vodou s celkovým rozsahem 23,4 ha, dále Z03, Z09,
Z12, Z15, Z21). Pro využití vymezených zastavitelných ploch bude řešení infrastruktury ve výsledku limitující, při
uvážení velkého rozvoje (rozsah ploch, potřeby jsou překročeny více než dvojnásobně) zřejmě nebude dostatečná
ani nabídka občanské vybavenosti. Navržený rozvoj ovlivňuje prvky environmentálního pilíře, a to zejména
charakter a ráz krajiny, kvalitu povrchových vod, kapacitu vodního zdroje a půdní fond. Podle návrhu ÚP je rozvoj
obce navrhován v rozsahu cca 41, 61 ha zastavitelných ploch pro bydlení (BI,BV) a 9,99 ha pro smíšené plochy (SP,
SV) atd. V přepočtu je plocha pro funkci bydlení v rozsahu celkem 55,07 ha určena pro kapacitu cca 300 bytů, tedy
cca 1960 nových obyvatel. Přičemž odborný odhad potřeby je pouze cca 80 bytů, resp. rodinných domů (přepočet
na plochu není uveden). Přičemž za posledních deset let vzrostl počet obyvatel o 228. Ačkoli má obec podle platné
územně plánovací dokumentace vymezen značný rozsah rozvojových ploch pro bydlení, dosud tyto plochy nebyly
vyčerpány pro své účely. Navržený rozsah zastavitelných ploch neúměrně demografickému vývoji také nárokuje
zábor kvalitní zemědělské půdy. U řady lokalit je tedy nutné zvážit potřebu jejich zařazení do územního plánu a
redukovat zastavitelné plochy na základě odborného odhadu pro potřeby rozvoje obce a s ohledem na ochranu
složek životního prostředí a identifikované střety v území – zábor kvalitní zemědělské půdy, vlivy na podzemí
(kapacita pitné vody a ověření kvality) a povrchové vody (kvalita vod), vlivy na odtokové poměry (%zastavěnosti
ploch), vlivy na krajinný ráz, přírodu a krajinu.
- V kap. i.4.21 odůvodnění návrhu územního plánu je zřejmě chybně uveden celkový rozsah lokality Z19 (pouze 0,5
ha).
Pro účely vydání stanoviska SEA příslušný úřad požaduje doplnit vyjádření autorizované osoby k výše uvedenému,
případně odůvodnění přijatého řešení pořizovatele či projektanta. Příslušný úřad nemá k předloženým podkladům ke
společnému jednání o návrhu ÚP Poříčí nad Sázavou jiné připomínky, pouze úřad upozorňuje na tyto skutečnosti,
podmínky budou uplatněny stanoviskem SEA. Podle § 22 písm. e) zákona vydá příslušný úřad stanovisko k posouzení
vlivů provádění územního plánu Poříčí nad Sázavou na životní prostředí samostatně v souladu s ustanovením § 10g cit.
zákona ve lhůtě do 30 dnů od obdržení podkladů v souladu s ust. § 50 odst. 5 stavebního zákona.“
Vyhodnocení: Rozsah navržených zastavitelných ploch byl přehodnocen, když v dokumentaci územního plánu
k veřejnému projednání došlo u některých ploch k jejich úplnému vypuštění, popřípadě k převedení do ploch rezerv,
nebo k podmínění výstavby etapizací. Chybný rozsah zastavitelné plochy Z19 uvedený v kapitole i. 4.21 byl opraven.
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. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými
chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích (zákon o
prevenci závažných havárií), ve znění pozdějších předpisů nemá k návrhu územního plánu Poříčí nad Sázavou
připomínky.“
Vyhodnocení: Informativní sdělení těchto orgánů vzato na vědomí.
2.

Odbor dopravy

„Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor dopravy, jako příslušný silniční správní úřad uplatňující stanovisko k územně
plánovací dokumentaci z hlediska řešení silnic II. a III. třídy podle ust. § 40 odst. 1, v souladu s § 40 odst. 3 písmene f)
zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, k předloženému návrhu územního
plánu Poříčí nad Sázavou nemá připomínky.“
Vyhodnocení: Informativní sdělení tohoto orgánu vzato na vědomí.
3.

Odbor kultury a památkové péče

„Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor kultury a památkové péče, není příslušný k uplatnění stanoviska
k předloženému návrhu územního plánu Poříčí nad Sázavou. S novým stavebním zákonem č. 183/2006 Sb., byla přijata
novela zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, kde je v § 26 odst. 2c), § 28 odst.
2c) a § 29 odst. c) dána příslušnost správního orgánu památkové péče jako dotčeného orgánu příslušného k uplatnění
stanoviska k územně plánovací dokumentaci obci s rozšířenou působností:“
Vyhodnocení: Vyjádření tohoto orgánu, který není příslušným dotčeným orgánem, bereme na vědomí s tím, že věcně
a místně příslušný dotčený orgán byl v rámci společného jednání o návrhu obeslán a k uplatnění stanoviska vyzván.
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Závěr: Z výše uvedeného výsledku projednání vyplývá, že požadavky uvedené ve stanoviscích dotčených orgánů byly
respektovány, popřípadě dohodnuty a nebyl řešen žádný rozpor.

g) Vyhodnocení splnění požadavků zadání
Zadání územního plánu bylo řádně projednáno a následně bylo Zastupitelstvem obce Poříčí nad Sázavou
schváleno dne 6. 9. 2016. Schválen byl upravený text Zadání, který akceptuje požadavky z projednání.
Zadání územního plánu je plněno. Respektovány jsou požadavky a záměry nadřazené ÚPD a územně
analytické podklady (ÚAP), vymezeny byly prvky systému ekologické stability. Navrhovaný rozvoj obce reflektuje
platnou územně plánovací dokumentaci, respektuje založenou urbanistickou strukturu, dominanty a historické a
kulturní hodnoty. Respektovány jsou technické podmínky území i krajinný ráz řešeného území mimo
problematických dílčích území (více viz vyhodnocení SEA).
Územní plán řeší celé správní území obce Poříčí nad Sázavou, tj. jedno katastrální území – Poříčí nad
Sázavou – o výměře 926,9 ha. Územní plán je zpracován nad digitální rastrovou mapou KN, poskytnutou
objednatelem.
a) Požadavky na základní koncepci rozvoje území obce
a) 1. Požadavky na urbanistickou koncepci
Z Politiky územního rozvoje ČR (PÚR ČR):
a) Respektovány jsou republikové priority územního plánování:

Územní plán v obecné rovině respektuje republikové priority (14) – (32) APÚR ČR /popsáno
výše – viz kapitola b)/
b) Zohledněny jsou záměry a podmínky:

Územní plán respektuje polohu řešeného území jako součásti rozvojové oblasti OB1Metropolitní rozvojová oblast Praha

Územní plán vymezuje koridor pro záměr C-E551 – koridor konvenční železniční dopravy
Ze Zásad územního rozvoje Středočeského kraje (ZÚR Sk):
a) Územní plán respektuje stanovené priority územního plánování kraje pro zajištění udržitelného
rozvoje území (čl. 06, 07 - popsáno výše – viz kapitola b).
b) Respektována je poloha řešeného území na okraji upřesněného vymezení rozvojové oblasti OB 1
Praha.
c) Respektovány jsou zásady stanovené v čl. 11.
d) Vytvořeny jsou podmínky pro splnění úkolů:
1. zpřesnění koridorů dopravy – pro vedení železnice, rekonstrukce silnice I/3 je již
realizována
2. Rozsah zastavitelných ploch respektuje jejich vymezení v platné územně plánovací
dokumentaci.
e) Respektován a vymezen je koridor tratě č. 220 Praha – Benešov – Mezno, vymezen jako koridor
pro VPS.
f) Koridor pro rozšíření silnice I. třídy – I/3 Mirošovice – Benešov není vymezen, stavba je již
realizována, nejedná se již o záměr.
g) Respektovány jsou zásady pro plnění úkolů pro rozvoj cyklistické dopravy
 Vytvořeny jsou podmínky pro vedení cyklistických stezek, vymezeny jsou koridory podél
Sázavy.
h) Chráněny jsou skladebné části regionálního ÚSES – RBC 948 Lutov, RBK 1317 a RBK 1318.
i) Upřesnění skladebných částí regionálního ÚSES vychází z reálného stavu v území, z dostupných
podkladů a zejména ze ZÚR Sk. Pro možnost průchodu RBK 1318 byla v návrhu ÚP pro společné
jednání zvažována redukce rozsahu ploch změn určených pro funkci bydlení v dotčených
zastavitelných plochách. Vzhledem k zásadnímu zásahu do struktury vymezených ploch a
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dohodnutého dopravního skeletu byla v návrhu ÚP ke společnému jednání předložena v severní
části upřesněná trasa RBK tak (posunuta západním směrem), aby se co nejméně odchylovala od
trasy vyznačené v ZÚR a zároveň při respektování podmínek metodiky vymezování ÚSES byla
zajištěna funkčnost RBK.V upraveném návrhu po společném jednání byla na základě stanoviska
dotčeného orgánu upravena trasa RBK dle ZÚR Sk, západní okraj zastavitelné plochy Z03 byl
posunut východním směrem a tím byly vytvořeny podmínky pro průchod RBK v odpovídajících
prostorových parametrech.
j) Respektovány jsou zásady stanovené v čl. 194 a 195. Stanoveny jsou podmínky pro plochy
dotčené ochranným režimem ÚSES.
k) Při zpřesňování skladebných částí ÚSES je respektována metodika ÚSES.
l) Územní plán ochrannou zónu NRBK nevymezuje. Její upřesnění je při hustotě osídlení v řešeném i
kontaktním území velice problematické. Navíc se domníváme, že s ohledem na rozložení
ekologicky stabilních částí krajiny v návaznosti na trasu stanovenou ZÚR Sk, by nadregionální
biokoridor měl být upřesněn v rozsahu, který nezasáhne řešené území, že jeho jižní hranicí by měl
být jižní okraj lesních porostů severně od řeky Sázavy. Územní plán vytváří podmínky pro vedení
skladebných částí ÚSES na regionální a lokální úrovni, chrání nezastavěné území před nežádoucí
výstavbou a významná místa pro ochranu přírody a krajiny vymezuje jako plochy přírodní.
m) Respektovány jsou zásady stanovené v čl. 206 a 207, 211 a 219.
n) Respektovány jsou plochy a koridory pro VPS a VPO vymezené v ZÚR Sk:
1. Koridor pro D015 není vymezen – záměr je již realizován
2. Koridor pro D204 je vymezen
3. RBC Lutov je vymezen
4. RBK 1317 je vymezen
5. RBK 1318 je vymezen
Z územně analytických podkladů ORP Benešov, ze SWOT analýzy:
 Chráněny jsou nemovité kulturní památky a jejich bezprostřední okolí
 V koordinačním výkrese jsou vyznačeny území ÚAN
 Chráněna je urbanistická struktura nejstarší části sídla Poříčí nad Sázavou, urbanistická struktura
a charakter zástavby sídla Hvozdec
 Respektovány jsou hodnoty, limity a záměry sledované ÚAP ORP Benešov
o
Vymezeny jsou skladebné části ÚSES, prověřeno bylo jejich propojení na sousední obce
o
Respektovány jsou vodní zdroje
o
Respektována je veřejná dopravní infrastruktura
o
Respektována je veřejná technická infrastruktura
a) 2.

Požadavky na urbanistickou koncepci

 Územní plán chrání a rozvíjí přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území:
o
Respektuje EVL Dolní Sázava, nenavrhuje takové záměry, které by měly na EVL negativní
vliv
o
Respektuje VKP ze zákona
o
Respektuje plochy lesa, vymezuje je jako samostatný typ ploch s rozdílným způsobem
využití, kromě záměrů z nadřazené ÚPD nenavrhuje záměry, které by představovaly zábor
PUPFL
o
Respektuje přírodní park Hornopožárský les (leží mimo řešené území)
o
Vymezuje a upřesňuje vymezení skladebných částí regionálního a lokálního systému
ekologické stability
o
Respektuje přírodní hodnoty území – zeleň v krajině, zemědělský půdní fond – nenavrhuje
zastavitelné plochy nad rámec platného ÚPSÚ
o
Respektuje cestní síť a síť účelových komunikaci v krajině zajišťující její prostupnost
o
Respektuje území ÚAN
o
Respektuje charakter zástavby v centru sídla Poříčí nad Sázavou
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Respektuje plochy veřejných prostranství, vymezuje je jako samostatný typ ploch
s rozdílným způsobem využití
Územní plán respektuje další limity a omezení:
o
Dopravní infrastrukturu včetně ochranných pásem (silniční a železniční)
o
Technickou infrastrukturu včetně ochranných pásem – zejména nadzemní vedení a zařízení
se stanovenými OP vyjádřitelnými v grafických přílohách ÚP
o
Do rozsahu záplavových území nejsou navrhovány nové záměry, které by kolidovaly s tímto
limitem, území ohrožené zvláštní povodní je vyznačeno v grafických přílohách ÚP, v rámci
ÚP nelze stanovit nebo přijmout účinná opatření
o
Respektován je hydrometeorologický vrt vč. ochranného pásma
Územní plán vymezuje v souladu s platnou legislativou zastavěné území k datu 17. 09. 2018
Územní plán vytváří podmínky pro dominantní funkci v řešeném území – bydlení, respektuje a
chrání podmínky pro funkci rekreace.
Územní plán respektuje záměry a platnou územně plánovací dokumentací vytvořené podmínky
pro rozvoj bydlení v řešeném území.
Rozsah nových zastavitelných ploch nad rámec platné územně plánovací dokumentace pro funkci
bydlení je minimalizován. Vzhledem k požadavku respektovat záměry platné ÚPD, které jsou
značně naddimenzované oproti reálným potřebám na nejbližších 10-15 let, není reálné v návrhu
územního plánu pro společné jednání vymezovat plochy pro rozvoj bydlení v kapacitách
úměrných skutečným potřebám.
S ohledem např. na vydaná správní rozhodnutí, případně hrozící náhrady za změny využití území,
bude pravděpodobně obtížné redukovat rozsah a množství zastavitelných ploch vymezených
v platné ÚPD. Rozsah nově navrhovaných zastavitelných ploch nad rámec platné ÚPD je
minimalizován.
Stanovená koncepce rozvoje území rozvíjí funkce bydlení v územích, kde navazují nové plochy na
plochy stabilizované tytéž funkce. Možnosti rozvoje výroby jsou navrhovány v návaznosti na
stávající areály na pravém břehu Sázavy.
Založená sídlení struktura je řešením územního plánu respektována. V souladu s platnou ÚPD
jsou zejména severně od sídla Poříčí nad Sázavou vymezeny zastavitelné plochy pro funkci
bydlení, které vzájemně propojují jednotlivé části zastavěného území, které, pokud budou
realizovány v plném rozsahu, vytvoří poměrně rozsáhlé kompaktní zastavění tohoto území. Na
pravém břehu Sázavy je vymezena rozsáhlá zastavitelná plocha (v souladu s platnou ÚPD), která
nenavazuje na stávající strukturu osídlení a vytváří podmínky pro vznik nového obytného souboru
v území, které z hlediska vhodnosti pro bydlení nepovažujeme za šťastné. Nejsou navrhovány
plochy pro vznik samot ve volné krajině.
Územní plán rozdělil celé řešené území do jednotlivých ploch dle převažující nebo požadované
hlavní funkce, resp. do ploch s rozdílným způsobem využití, pro jejichž možnosti využití stanovil
podmínky v souladu s platnou legislativou. Rozdělení území do jednotlivých typů sleduje
kontinuitu strategie rozvoje území stanovenou platnou ÚPD.
Územní plán navazuje na platnou ÚPD (ÚPnSÚ) Poříčí nad Sázavou včetně jeho následných změn,
dílčím způsobem koriguje vymezení zastavitelných ploch, resp. ploch změn a především
s ohledem na nadřazenou územně plánovací dokumentaci, na rozsah limitů využití území.
Stanovuje v souladu s platnou legislativou strukturu ploch s rozdílným způsobem a stanovuje
podmínky jejich využití. S ohledem na výše uvedené upřesňuje konkrétní podmínky pro využití
jednotlivých zastavitelných ploch, resp. ploch změn.
Do návrhu územního plánu ke společnému jednání jsou po prověření zapracovány požadavky
uplatněné k návrhu zadání.
Nové zastavitelné plochy nad rámec platné územně plánovací dokumentace jsou vymezeny
v minimálním rozsahu.
Plochy pro rodinnou rekreaci jsou stabilizovány v současném rozsahu. Pro možnost rozšíření jsou
vymezeny plochy pouze v rozsahu platné územně plánovací dokumentace.
Možnost rozšíření stávajícího areálu zemědělské farmy v sídle Hvozdec je vymezena v rozsahu,
který je vymezen v platné ÚPD, tj. ve změně č. 5 pod označením Z5/1. V souladu s platnou ÚPD je
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pozemek v současné době využíván. Objekt, který je zde realizován není ale zanesen do evidence
KN a tudíž nebylo možno tuto část pozemku zahrnout do vymezeného zastavěného území.
Bývalý zemědělský areál v sídle Poříčí nad Sázavou je vymezen jako plocha přestavby pro funkci
rodinného bydlení.
Územní plán respektuje stávající síť místních a účelových komunikací zajišťujících dopravní
napojení rekreačních lokalit a tyto komunikace vymezuje jako plochy dopravní infrastruktury
silniční – místní a účelové komunikace. V místní části Drábovka, na jejím západním okraji, je
v souladu s reálným stavem v území vymezena plocha pro komunikaci.
Plochy pro možnost rozvoje funkce výroby jsou vymezeny v rozsahu dle platné územně plánovací
dokumentace na pravém břehu Sázavy, v návaznosti na mimoúrovňovou křižovatku na silnici I/3 a
silnice II. tříd. Nová plocha změny pro funkci výroby je vymezena v rámci zastavitelné plochy
vymezené v této její části pro jiný typ plochy s rozdílným způsobem využití východně od stávající
trasy silnice I/3.
Pro možnost budoucího rozvoje jsou využity plochy v zastavěném území, většinou jsou vymezeny
jako plochy stabilizované, neboť byly vyhodnoceny jako proluky ve stávající zástavbě o plošném
rozsahu, který je v měřítku územního plánu (1:5000) obtížně vyjádřitelný.
Územní plán vymezuje v nezastavěném území plochy s rozdílným způsobem ve struktuře
respektující platnou legislativu (vyhlášku č. 501/2006 Sb.) s přihlédnutím k metodice MINIS, která
je používána pro zpracování územních plánů. Pro jednotlivé typy ploch s rozdílným způsobem
využití jsou stanoveny odpovídající podmínky využití.
Územní plán rozdělil celé řešené území do jednotlivých ploch podle převládajícího způsobu využití
nebo požadovaného způsobu využití. Struktura typů ploch s rozdílným způsobem využití je
stanovena ve smyslu vyhlášky č. 501/2006 Sb. Pro jednotlivé typy ploch jsou stanoveny
odpovídající podmínky využití ve struktuře: hlavní využití, přípustné a podmíněně přípustné
využití – se stanovením konkrétní podmínky a nepřípustné využití. Stanoveny jsou podmínky
prostorového uspořádání, případně další podmínky např. s ohledem na ochranu krajinného rázu.
Podmínky prostorového uspořádání jsou stanoveny s ohledem na charakter území, na charakter
kontaktního území, kde jsou takové plochy vymezeny. Pro plochy změn jsou v odůvodněných
případech podmínky prostorového uspořádání stanoveny samostatně s ohledem na charakter
navazující zástavby, na polohu lokality v řešeném území apod. Podmínky prostorového
uspořádání stanovují výškovou hladinu, případně konkrétní údaj, údaje o intenzitě využití koeficienty (zastavění a zeleně), stanovena je minimální velikost zastavěného stavebního
pozemku pro rodinný dům a maximální velikost stavebního pozemku pro rodinný dům.
Územní plán vymezuje stávající veřejná prostranství jako samostatný typ plochy s rozdílným
způsobem využití, vymezuje významnější a v měřítku územního plánu vyjádřitelné plochy
systému sídlení zeleně.
Územní plán s ohledem na zachování kontinuity rozvoje v řešeném území vychází ze zásad a
podmínek platné územně plánovací dokumentace. Respektovány jsou rozvojové záměry a směry
rozvoje. Chráněno je před nežádoucí zástavbou nezastavěné území, tj. území mimo rozsah
zastavěného území a vymezených zastavitelných ploch.
V rozsahu záplavového území nejsou navrhovány žádné záměry, které by kolidovaly s rozsahem
záplavového území.
Větší zastavitelné plochy, které nejsou dosud prověřeny např. územní studií nebo jiným
podkladem, jsou vymezeny plošně bez vnitřního členění, většinou je stanovena podmínka
zpracování územní studie nebo uzavření dohody o parcelaci jako podmínka pro rozhodování o
změnách v území. V plochách, kde např. byla vložena do evidence katastru nemovitostí nová
parcelace nebo byla vydána správní rozhodnutí, výše uvedené skutečnosti jsou návrhem
územního plánu respektovány.
Samostatné plochy zahrad jsou vymezeny jen výjimečně. Většinou jsou zahrnuty do jiných typů
ploch s rozdílným způsobem využití s tím, že plochy vyhrazené zeleně jsou jedním
z vyjmenovaných příkladů přípustných nebo hlavních využití.
Podmínky pro možnost výstavby vícepodlažních bytových domů jsou vytvořeny pouze
v navrhovaném obytném souboru „Za vodou“ (záměr platné územně plánovací dokumentace).
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 Pro plochy změn, ležících v blízkosti liniového zdroje hluku (silnice, železnice) je stanovena
podmínka pro rozhodování o změnách v území, a to prokázání nepřekročení maximální přípustné
hladiny hluku pro stavby a zařízení, pro které jsou hygienické hlukové limity stanoveny.
 Územní plán neumožňuje výstavbu nových objektů pro individuální rekreaci na lesních
pozemcích. Pokud jsou na lesních pozemcích již realizovány objekty, které nejsou evidovány v KN,
nebo jsou realizovány na větší ploše, než je vyznačeno v katastrální mapě a územním plánu, pak
takové případy při legalizaci stávajícího stavu (zanesení do evidence KN a vyznačení v územním
plánu jako zastavěné území s funkcí RI) budou řešeny na základě požadavku vlastníka s doložením
reálného stavu v území. A to buď v průběhu pořízení územního plánu (připomínka či námitka
k návrhu ÚP) nebo po jeho vydání změnou územního plánu na návrh vlastníka.
 V koordinačním výkrese jsou vyznačena území ÚAN. V textové části odůvodnění územního plánu
je uvedena ohlašovací povinnost stavebníka při realizaci zemních prací.
 Pro podmínky ochrany obyvatelstva nejsou územním plánem vymezovány nové plochy ani nejsou
navrhovány nové záměry. Problematika je popsána v textové části odůvodnění. S ohledem na §
20 vyhl. č. 380/2002 nebyly dotčeným orgánem na základě jeho stanoviska uplatněného k návrhu
zadání předány žádné podklady, které by bylo možno zapracovat do textové a grafické části
územního plánu.
 V grafické příloze I.B2c jsou vyznačeny vodní plochy, které slouží mj. jako zdroj požární vody.
 Územní plán upřesňuje vymezení skladebných částí územního systému ekologické stability,
respektuje zásady stanovené nadřazenou dokumentací – ZÚR Sk. Pro možnost průchodu RBK
1318 byl redukován rozsah ploch změn určených pro funkci bydlení v dotčených zastavitelných
plochách (Z03 a Z36). Vzhledem k zásadnímu zásahu do struktury plochy změny Z03a a
dohodnutého dopravního skeletu rozvojového území byla v návrhu ÚP ke společnému jednání
předložena v severní části upřesněná trasa RBK tak, aby se co nejméně odchylovala od trasy
vyznačené v ZÚR a zároveň se co nejvíce blížila trase vymezené v platné ÚPD a to tak, aby při
respektování podmínek metodiky vymezování ÚSES byla zajištěna funkčnost RBK. Toto řešení
bylo již prověřeno změnou č. 4 ÚPSÚ, nicméně její řešení je z pohledu dnešních nároků
nedostatečné a nekonkrétní, tedy územní plán navrhl řešení v odpovídající podrobnosti.
V upraveném návrhu ÚP je vymezena trasa RBK 1318 tak, aby co možná nejpřesněji odpovídala
trasování této skladebné části ÚSES řešení v ZÚR Sk. V některých úsecích je trasa RBK v ÚP, resp.
jeho vymezení, upřesněno s ohledem na podmínky v konkrétním území. Jako projektant
územního plánu však toto řešení nepovažujeme s ohledem na možnosti budoucího rozvoje sídla a
funkčnost RBK 1318 za optimální. Proto je v územním plánu v západní části řešeného území
vymezena trasa lokálního biokoridoru v prostorových parametrech biokoridoru regionálního.
V případě, že se podaří projednat v aktualizaci ZÚR Sk změnu trasování RBK 1318, budou pro tuto
úpravu v ÚP Poříčí nad Sázavou připraveny podmínky.
 Územním plánem jsou vymezeny jako zastavitelné plochy nad rámec platného územního plánu
plochy uvedené v zadání ÚP:
o č. 7 – v ÚP vymezeno v návrhu pro společné jednání jako součást plochy změny Z14,
v upraveném návrhu po společném jednání jako plocha územní rezervy
o č. 9a - v ÚP vymezeno jako plocha změny Z11
o č. 12 – v ÚP vyznačeno jak stabilizovaná plocha pro funkci rekreace
o č. 13 – v ÚP vymezeno jako plocha změny P01
o č. 15 - v ÚP vymezeno jako plocha změny Z31
a) 2.

Požadavky na koncepci veřejné infrastruktury

a)2.1 požadavky na veřejnou dopravní infrastrukturu
Respektovány jsou požadavky stanovené Politikou územního rozvoje ČR
Respektovány jsou požadavky stanovené v ZÚR Sk:
 D015 – koridor silnice I/3 není vymezován, nejedná se o záměr, stavba je již realizována
 D204 – koridor železniční tratě č. 220 je vymezen
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Respektovány jsou požadavky:
 Respektována je stávající silniční síť.
 Respektován je stávající systém místních komunikací, navrženo je jeho doplnění
s ohledem na vymezení ploch změn.
 Respektována je cestní síť v krajině, stanovené podmínky pro plochy nezastavěného
území umožňují realizaci cest a účelových komunikací, tento způsob využití je jedním
z výčtu přípustného využití.
 Koridory pro možnost rozvoje dopravní infrastruktury jsou vymezeny v dostatečných
plošných (šířkových) parametrech, záměry dle ZÚR Sk jsou vymezeny v souladu s touto
dokumentací.
 Pro možnost vedení nové lávky přes řeku Sázavu je vymezena plocha, která umožní
prověření umístění tohoto záměru zejména s ohledem na kulturní hodnoty na levém
břehu řeky, přírodní hodnoty v návaznosti na tok Sázavy, na logické vazby na systém
komunikací zejména pro pěší v centrálním území sídla Poříčí nad Sázavou a s ohledem na
rozsah záplavového území a jeho aktivní zóny.
 Pro plochy v blízkosti liniových zdrojů hluku (dopravní stavby) je stanovena podmínka pro
rozhodování o změnách v území, a to prokázání nepřekročení maximální přípustné
hladiny hluku pro stavby a zařízení, pro které jsou hygienické hlukové limity stanoveny.
 Stanovenými podmínkami ploch s rozdílným způsobem využití jsou vytvořeny podmínky
pro zlepšení možností pro pěší dopravu.
 Pro rozsáhlejší zastavitelné plochy je stanovena podmínka pro rozhodování o změnách
v území - zpracování a zaevidování územní studie, případně i dohody o parcelaci.
 Vymezení navrhovaných komunikací, resp. ploch koridorů pro tyto záměry, jako plochy a
koridory pro VPS dopravní infrastruktury byla prověřena.
 V koordinačním výkrese jsou uvedena čísla silnic a je vyznačeno silniční ochranné pásmo.
a)2.2 požadavky na veřejnou technickou infrastrukturu
Respektovány jsou požadavky stanovené Politikou územního rozvoje ČR.
Územní plán respektuje stávající systémy technické infrastruktury.
Územní plán prověřil a navrhuje doplnění systémů technické infrastruktury s ohledem na
vymezené plochy změn.
Pro rozsáhlejší zastavitelné plochy je stanovena podmínka zpracování územní studie, která plochu
prověří a stanoví podmínky etapizace.
V textové části odůvodnění územního plánu jsou vyhodnoceny potřeby množství pitné vody pro
jednotlivé plochy změn s ohledem na jejich předpokládanou kapacitu a způsob využití.
Respektován je stávající způsob nakládání s odpady.
Vzhledem k tomu, že dotčený orgán ve smyslu § 20 vyhlášky č. 380/2002 Sb. nepředal žádné
podklady, které by měly být zapracovány do návrhu územního plánu, nejsou vymezovány žádné
konkrétní plochy změn pro provádění ochrany obyvatelstva.
Další požadavky:
Pro možnost vedení lávky přes řeku Sázavu je vymezena plocha, resp. koridor tak, aby mohla být
prověřena optimální poloha lávky ve vztahu ke kulturním hodnotám centra sídla Poříčí nad
Sázavou a s ohledem na systém zejména pěších komunikací v jádrovém území sídla Poříčí nad
Sázavou.
Územní plán stanovuje zásady pro nakládání s dešťovými vodami. U plošně rozsáhlých ploch je
stanovena podmínka zpracování územní, studie resp. dohody o parcelaci.
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a)2.3 požadavky na veřejné občanské vybavení
Územní plán respektuje stávající objekty a areály občanského vybavení v řešeném území.
Územní plán vymezuje plochu přestavby v centrální části sídla Poříčí nad Sázavou pro funkci
občanského vybavení.
Jádrové území sídla Poříčí nad Sázavou je vyznačeno především jako plochy smíšené obytné,
které ve stanovených podmínkách využití umožňují posilovat složku občanského vybavení.
a)2.4 požadavky na veřejná prostranství
Pro plochy většího plošného rozsahu je stanovena podmínka zpracování územní studie jako
podmínky pro rozhodování, která vymezí plochu souvisejícího veřejného prostranství v souladu
s platnou legislativou.
a) 3.
Požadavky na koncepci uspořádání krajiny, zejména na prověření plošného a
prostorového uspořádání nezastavěného území a na prověření možných změn, včetně
prověření, ve kterých plochách je vhodné vyloučit umisťování staveb, zařízení a jiných opatření
pro účely uvedené v § 18 odst. 5 stavebního zákona
Územní plán respektuje zásady stanovené Politikou územního rozvoje ČR (podrobněji
odůvodněno výše).
Prověřeny a vymezeny jsou trasy skladebných částí územního systému ekologické stability,
prověřována byla jejich návaznost na sousední katastrální území. Skladebné části regionálního
ÚSES jsou koncepčně vymezeny v souladu se ZÚR. Dílčím způsobem je upřesňováno jejich vedení
a vymezení v souladu s metodikou ÚSES tak, aby byla zajištěna jejich plná funkčnost.
Při vymezování skladebných částí územního systému ekologické stability bylo zohledněno vedení
parcelních hranic a zejména členění území.
Respektovány jsou přírodní hodnoty území.
Ve stanovených podmínkách využití ploch s rozdílným způsobem využití pro nezastavěné území je
jako jedno z podmíněně přípustných využití uvedena možnost zalesnění.
Možnost zalesnění a realizace vodních ploch je jedno z podmíněně přípustných využití ve
vybraných plochách s rozdílným způsobem využití v nezastavěném území.
Územní plán stanovuje podmínky pro možnost realizace oplocení v nezastavěném území.
Stanoveny jsou základní podmínky ochrany krajinného rázu.
Respektovány jsou plochy mimolesní zeleně, remízky, stromořadí, břehové porosty apod.
Pro zastavitelné plochy resp. plochy změn, které jsou dotčeny rozsahem ochranného pásma lesa,
stanovuje územní plán min. vzdálenost pro umisťování zástavby od hranice lesa.
Stanoveny jsou zásady pro využívání ploch v návaznosti na vodní toky a plochy ve smyslu
respektování jejich manipulačního pásma tak, aby nebylo bráněno přístupu k vodním plochám a
tokům.
b) Požadavky na vymezení ploch a koridorů územních rezerv a na stanovení využití, které bude nutno
prověřit
Návrh územního plánu pro společné jednání nevymezoval plochy územní rezervy. Upravený
návrh po společném jednání ale už plochy územních rezerv vymezuje. Jedná se o plochy, které
bylo nutno z řešení územního plánu vypustit. A to z důvodu, aby vymezené zastavitelné plochy
odpovídaly stanoveným potřebám. Jedná se většinou o plochy, které byly již v platné ÚP jako
zastavitelné vymezeny, nebo požadavek na jejich vymezení byl uplatněn majiteli pozemků.
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c) Požadavky na prověření vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření a asanací,
pro které bude možné uplatnit vyvlastnění nebo předkupní právo.
 Koridor pro záměr D015 – koridor pro silnici I/3 není vymezován, nejedná se již o záměr, stavba je
realizována


Koridor pro záměr D204 dle ZÚR Sk je územním plánem vymezen



Vymezena je plocha RBC Lutov



Vymezen je koridor pro RBK 1317

 Vymezen je koridor pro RBK 1318 včetně ploch vložených lokálních biocenter
Další požadavky:


Prověřena byla potřeba vymezení ploch pro doplnění systémů dopravní a technické infrastruktury



Jako veřejně prospěšná opatření jsou kromě výše uvedených skladebných částí regionálního ÚSES
vymezeny plochy lokálních biocenter navržených k založení



Plochy asanací nejsou navrhovány



Nejsou navrhovány stavby a opatření k zajištění obrany a bezpečnosti státu

d) Požadavky na prověření vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude rozhodování o změnách v území
podmíněno vydáním regulačního plánu, zpracováním územní studie nebo uzavřením dohody o parcelaci
Územní plán nevymezuje plochy a koridory s podmínkou vydání regulačního plánu.
Podmínka zpracování územní studie je územním plánem stanovena pro plochy většího plošného
rozsahu. Stanovena je lhůta pro pořízení studie a vložení dat do evidence územně plánovací
činnosti.
e) Případný požadavek na zpracování variant řešení
Návrh územního plánu pro společné jednání byl zpracován jako invariantní.

f)

Požadavky na uspořádání obsahu návrhu územního plánu a na uspořádání obsahu jeho odůvodnění
včetně měřítek a počtu vyhotovení
Textová část návrhu územního plánu je zpracována v souladu se stavebním zákonem a jeho
prováděcími vyhláškami. Textová část odůvodnění územního plánu je zpracována v požadovaném
rozsahu.
Grafická část územního plánu a jeho odůvodnění je zpracována v požadovaném rozsahu.
Samostatně je graficky zpracována koncepce uspořádání krajiny. Výkres širších vztahů je
zpracován v měřítku 1 : 50 000 s ohledem na detail jevů zobrazitelných v tomto měřítku.
Hranice zastavěného území je vymezena k datu 17. 09. 2018 v souladu s platnou legislativou.

g) Požadavky na vyhodnocení předpokládaných vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území
Zpracování vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území bylo zadáním územního plánu
požadováno, hodnocení SEA bylo vypracováno v souladu s požadavky uplatněnými v průběhu
projednání návrhu zadání ÚP.
Zpracoval: Atelier „AURUM“ s.r.o.
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h) Výčet záležitostí nadmístního významu, které nejsou řešeny v zásadách územního rozvoje (§ 43 odst. 1
stavebního zákona), s odůvodněním potřeby jejich vymezení
Územní plán Poříčí nad Sázavou nevymezuje žádné plochy nadmístního významu, které nejsou řešeny v
ZÚR Sk. Podmínky pro vymezení koridoru železniční tratě č. 220 – dle ZÚR Sk záměr D204 je nutno dále
prověřovat a upřesňovat.
Zpracoval: Atelier „AURUM“ s.r.o.
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Komplexní zdůvodnění přijatého řešení včetně vybrané varianty

i.1. Předpoklady a podmínky rozvoje území
Obec Poříčí nad Sázavou se nachází ve Středočeském kraji, v okrese Benešov, severozápadně od
Benešova, jihovýchodně od hlavního města Prahy.
 První písemná zmínka o Poříčí nad Sázavou se datuje k roku 1351.
 Sídlo Poříčí nad Sázavou leží na jižní straně hlubokého údolí řeky Sázavy, které zde vytváří velký ohyb
s plochým dnem. Od jihu sem zaúsťuje poměrně zaříznuté údolí Konopišťského potoka.
 Prostor Poříčí nad Sázavou byl příhodným přechodem údolí Sázavy na spojnici Prahy, Benešovska a
jižními Čechami. Procházela tudy Vyšehradská cesta. Tato strategická poloha byla důvodem vzniku raně
středověké sídelní aglomerace se dvěma románskými kostely. Starší z nich, kostel sv. Petra (r. 1756 sv.
Petra a Pavla), vznikl před nebo kolem poloviny 12. století. Je situován na vyvýšenině nad Konopišťským
potokem a patřil ke vsi Poříčí. Mladší kostel sv. Havla ze začátku 13. století stojí nad soutokem
Konopišťského potoka a řeky Sázavy a patřil zřejmě k Balkovicím. (Jiné zdroje uvádí příslušnost obráceně).
Třetí část aglomerace tvořila pravděpodobně ves Kouty. Celá aglomerace byla rozdělena mezi několik
vladyků. Předpokládá se, že, že zde mohly existovat vlastnické dvorce a možná i tvrze.
 Vzhledem k předpokladům pro rozvoj sídel se pravděpodobně v 1. polovině 16. století stalo Poříčí
městečkem. (Markéta Rodovská z Klinštejna vyprosila pro Poříčí druhý výroční trh). Skutečným
městečkem se ale sídlo nestalo – r. 1577 bylo připojeno k Mrači a r. 1618 bylo vypáleno polskými
Lisovčíky.
 R. 1577 se prvně uvádí poříčská tvrz, která byla vrchností opuštěná a později se změnila v zájezdní
hospodu. (Jižně od mostu přes řeku Sázavu).
 V Poříčí existovaly dva sídelní celky s většími usedlostmi. Jeden z nich se vázal na most. Podél cesty od
mostu se řadily dvě zájezdní hospody a několik domů, které tvořily krátkou ulici, jež měla částečně
městský charakter. Další usedlosti se řadily podél břehu řeky.
 Další sídlení útvar lze vystopovat podél cesty spojující oba kostely. Na druhé straně řeky stojí velký
Poříčský Dvůr.
 V průběhu 18. století vznikala domkářská zástavba soustředěna do dvou izolovaných celků: U Chaloupek
a Na Hrázi.
 Novodobý vývoj sídla Poříčí lze datovat od 70. let 19. století, kdy byla otevřena posázavská železnice
(1897). Její trasování zkomplikovalo další rozvoj výstavby, protože odřízla území v návaznosti na kostel sv.
Petra a Pavla. Výstavba se ve 20. století rozvíjí jak ve staré části sídla, tak po obou březích Konopišťského
potoka nad železniční tratí.
 Ve 2. polovině 20. století bylo sídlo Poříčí zbaveno dopravní zátěže silniční dopravy, neboť byla
realizována nová obchvatová komunikace s významnou stavbou mostu přes údolí řeky Sázavy.
(Zdroj: Karel Kuča, Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku)



V sídle Poříčí nad Sázavou se nachází nemovité kulturní památky:
o Kostel sv. Petra, číslo rejstříku ÚSKP 37775/2-162 (parc. č. st. 61 – kostel, p. č. 298 – ohradní zeď)
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o Kostel sv. Havla, číslo rejstříku ÚSKP 45859/2-161 (parc. č. st. 5 – márnice, parc. č. st. 6 – kostel,
parc. č. st. 7 – tzv. stará škola, pp. č. 12 – ohradní zeď)

o Fara, číslo rejstříku ÚSKP 11397/2-4340 (parc. č. st. 9/3 – fara /jen část staveb/)

o Škola – bývalá, číslo rejstříku ÚSKP 35174/2-2864 (parc. č. st. 8)


Dále se v Poříčí nad Sázavou nacházejí objekty lokální historické hodnoty: drobné sakrální stavby –
kaplička, křížek, zvonička, kamenný most přes Sázavu



Válečné hroby:
o Za obecním úřadem – pietní místo



o Hřbitov – válečný hrob s ostatky
o U přejezdu ČD – pietní místo
Území s archeologickými nálezy:
o ÚAN 1 – Poříčí nad Sázavou – kostel sv. Havla
o ÚAN 1 – Poříčí nad Sázavou – kostel sv. Petra s okolím
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o ÚAN 2 – Poříčí nad Sázavou – jádro sídla
o ÚAN 2 – Hvozdec – středověké a novověké jádro vsi
Na všechny typy území s archeologickými nálezy (mimo UAN 4) se vztahuje povinnost vyplývající
z § 21-24 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči v platném znění. To znamená, že je
nutné v prostoru UAN 1, UAN 2 i UAN 3 respektovat § 22 zákona odst. 2 č. 20/1987 Sb., o státní
památkové péči v platném znění, tj. stavebníci jsou již od přípravy stavby, povinni tento záměr
oznámit Archeologickému ústavu AV ČR a umožnit jemu, nebo organizaci oprávněné
k archeologickým výzkumům, provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum.
V ÚAN 1 platí 100% pravděpodobnost archeologického nálezu.
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Mapy stabilního katastru dokládají sídelní vývoj.
Obrázky jsou použity zinternetových stránek: archivni mapy.cuzk.cz/

Snímky z roku 1953 dokládají, jakým způsobem se sídlo rozrůstalo. Rozšířila se zástavba podél ulic Pražská a
Čerčanská v centru sídla. Dále do krajiny se rozšířila zástavba podél ulice V Koutech, Bálkovická a poměrně
významně se rozvíjí sídlo jižním směrem. Realizován je objekt školy. Nebyla ještě realizována silnice I/3 s mostem
přes Sázavu.

Začíná se realizovat výstavba rekreačních chat v oblasti Drábovky, Vrabčího Brodu a Pod Lutovem.
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Obrázky použity z internetových stánek: kontaminace.cenia.cz

i.1 ODŮVODNĚNÍ VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ (kapitola a) výrokové části ÚP)
Územní plán vymezuje zastavěné území k datu 09. 04. 2019. Na území obce Poříčí nad Sázavou je
vymezeno více zastavěných území. V grafických přílohách územního plánu a jeho odůvodnění, ve kterých je jev
zastavěného území vyznačen, jsou zastavěná území vyznačena hranicí zastavěného území. Ve výkrese základního
členění území jsou navíc vyjádřena i plochou. Hranici jednoho zastavěného území tvoří čára, která je vedena po
katastrálních hranicích parcel, výjimečně ji tvoří spojnice lomových bodů stávajících hranic parcel či bodů na
těchto hranicích.
Zastavěné území je vymezeno v souladu s § 58 SZ odst. (1) a (2) a § 2 odst. (1) bod c) SZ. Podkladem pro
jeho vymezení byly v době vymezení aktuální údaje katastru nemovitostí, hodnocení aktuálního stavu v území a
mapové podklady zobrazující hranici intravilánu (zastavěná část obce vymezená k 1. 9. 1966 a vyznačená v
mapách evidence nemovitostí). Zastavěné území je graficky vymezeno a vyznačeno ve Výkrese základního členění
území - I.B1, v Hlavním výkrese - I.B2a a v příloze I.B2d – Koncepce uspořádání krajiny, v grafické části
odůvodnění je pak vyznačeno v Koordinačním výkrese - II.B1 a ve Výkrese předpokládaných záborů půdního
fondu - II.B3.
V lokalitách, kde nedošlo ke změnám na okrajích zástavby, hranice zastavěného území kopíruje hranici
intravilánu. Jinde hranice zastavěného území dokumentuje rozšíření plochy zastavěného území oproti intravilánu
o plochy nové zástavby a o plochy, které svým způsobem užívání souvisí s přilehlými zastavěnými plochami
(zastavěné stavební pozemky) a areály, případně komunikace.
Při vymezování zastavěného území, především pak v lokalitách rekreačních chat, bylo jako pomocný
metodický zdroj aplikováno Metodické sdělení MMR ve věci výkladu definice pojmu "zastavěný stavební
pozemek" ze září 2016. Popisu zákonného postupu při vymezování zastavěného území, který je podrobněji
popsán v tomto sdělení, odpovídá způsob vymezení zastavěného území, resp. zastavěných území v některých
částech lokalit individuální rekreace, kde jsou z pozemků obklopených lesním pozemkem do zastavěného území
zahrnuty pouze pozemky, které jsou v katastru nemovitostí evidovány jako stavební parcely. Tento způsob
vymezení vyplývá z přímého kontaktu plochy lesní a plochy rekreace na (katastrální) hranici pozemku
evidovaného v KN. Z tohoto vyplývá nemožnost rozšiřování chat na úkor ploch lesa (lesních pozemků). Jako
součást zastavěného území v lokalitě rekreace zejména v údolí Konopišťského potoka jsou vymezeny související
pozemky zahrad, které jsou jako zahrada využívány a plochy druhem pozemku ostatní plochy, které jsou
využívány v souladu s využitím souvisejícího objektu (objekt pro rekreaci) a jsou tak z hlediska ploch RZV zařazeny
do ploch rekreace.
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Hranice intravilánu byla vymezena v řešeném území pouze v sídle Poříčí nad Sázavou.

obr.: Intravilán (červeně) / zastavěné území v rozsahu dle návrhu ÚP pro společné jednání (modře)

obr.: Intravilán (červeně) / zastavěné území v rozsahu dle upraveného návrhu ÚP po společném jednání (modře)
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obr.: Intravilán (červeně) / zastavěné území v rozsahu dle upraveného návrhu ÚP po veřejném projednání (modře)

V místech, kde nedošlo k rozšíření zástavby, hranice zastavěného území kopíruje hranici intravilánu. V plochách
nové zástavby zejména rodinnými domy a v areálech výroby je hranice zastavěného území rozšířena na hranici
zastavěných stavebních pozemků, případně je do zastavěného území zahrnuta komunikace, ze které jsou vjezdy
na přilehlé zastavěné stavební pozemky. Hranice intravilánu je redukována pouze ve výjimečných případech, a to
z důvodu ploch lesa na okraji intravilánu. Zde je hranice zastavěného území vymezena tak, že plochy lesních
pozemků leží vně hranice zastavěného území.

jihozápadní část sídla Poříčí nad Sázavou

jižní část sídla Poříčí nad Sázavou, západně od ulice Benešovská.
Na ostatních plochách řešeného území bylo zastavěné území vymezeno územním plánem v souladu s platnou
legislativou.
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i.2 ODŮVODNĚNÍ ČLENĚNÍ ÚZEMÍ
Územní plán člení řešené území do jednotlivých ploch, které jsou vymezeny podle dvou základních hledisek takto:
 podle stávajícího nebo požadovaného způsobu využití je území beze zbytku členěno na plochy
s rozdílným způsobem využití (plochy RZV). Plochy RZV jsou dále děleny ve třech úrovních (s využitím
vyhlášky č. 501/2006 Sb., části druhé a metodiky MINIS):
- základní dělení ploch RZV na základní druhy ploch RZV,
- podrobnější členění druhů ploch na jednotlivé typy ploch RZV (vymezeny graficky)
- v případech, kdy to je účelné dále na podtypy ploch RZV (vymezeny graficky),
 podle časového horizontu jsou vymezovány plochy (resp. plochy RZV) ve dvou úrovních:
- stabilizované plochy – typ, resp. podtyp plochy RZV se návrhem řešení územního plánu nemění,
- plochy změn – typ, resp. podtyp plochy RZV se návrhem řešení mění a je vyjádřeno pouze využití
cílové (plocha změny v zastavitelné ploše, v ploše přestavby nebo v ploše změny v krajině).
i.2.1 PLOCHY S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ
Plochy s rozdílným způsobem využití jsou vymezeny v souladu s § 3 odst. 2 písm. a) vyhlášky č. 501/2006
Sb., za účelem stanovení územních podmínek, zejména pro vzájemně se doplňující, podmiňující nebo nekolidující
činnosti, pro stanovení ochrany veřejných zájmů v těchto plochách a pro následné členění ploch na pozemky. S
ohledem na stav v území, zejména pak na údaje v katastru nemovitostí, resp. stávajícímu členění ploch na
pozemky (např. plochy, resp. pozemky rekreace obklopené lesními pozemky), jsou v územním plánu Poříčí nad
Sázavou vymezeny i plochy o rozloze menší než 2000 m2, což je dle § 3 odst. 1 vyhl. č. 501/2006 Sb. zpravidla
mezní hodnota pro vymezování ploch v územním plánu s přihlédnutím k účelu a podrobnosti popisu a
zobrazování v územním plánu.
Plochy RZV uvedené v § 4 - § 19 vyhlášky č. 501/2006 Sb. a uplatněné v členění území obce Poříčí nad
Sázavou jsou v souladu s § 3 odst. 4 této vyhlášky, tj. s ohledem na specifické podmínky a charakter území a
zejména pak z důvodů omezení střetů vzájemně neslučitelných činností, požadavků na uspořádání území
stanovené územním plánem a na využívání území, členěny podrobněji. V souladu s § 3 odst. 4 vyhlášky č.
501/2006 Sb. byly dále stanoveny další plochy neuvedené v § 4 až §19 a to „plochy zeleně (sídelní)", což je
nezbytné, mimo jiné pro možnost vymezení systému sídelní zeleně a stanovení podmínek jeho využití. Systém
sídelní zeleně je nezbytnou složkou stanovené urbanistické koncepce a jeho vymezení je mj. požadováno v
příloze č. 7, část I., odst. 1, písm. c) vyhlášky č. 500/2006 Sb. Vzhledem k záměru ochrany stávajícího systému
zeleně v řešeném území a záměrům jeho rozvoje lze tuto situaci považovat za zvlášť odůvodněný případ, kdy toto
rozšíření ve vyhlášce popsaných ploch RZV o další druh ploch je výše uvedeným legislativním předpisem
umožněno.
Jednotlivé typy resp. podtypy ploch RZV jsou v grafických přílohách identifikovány kódem a jednotným
barevným vyjádřením.
Jako urbanizované funkce, resp. funkce urbanizovaného území, jsou chápány funkce s potenciálem vzniku
zástavby (bydlení, výroba apod.), plochy veřejných prostranství, dále plochy systému sídelní zeleně, tedy všechny
funkční typy vymezované v zastavěném území, v zastavitelných plochách a v plochách přestavby.
Plochy, které nejsou prioritně určené pro zástavbu (ale vybrané stavby dle stanovených podmínek
připouštějí – např. dopravní a technická infrastruktura) jsou vymezeny jako neurbanizované, resp. funkce
neurbanizovaného území či funkce nezastavěného území.
Specifickými typy jsou plochy zeleně - přírodního charakteru, které jsou často vymezeny i na rozmezí
nezastavěného území a území urbanizovaného (zastavěné území + zastavitelné plochy) a proto jsou vymezovány
v obou režimech. I metodika MINIS umožňuje pro tento typ zeleně výskyt jak v zastavěném území, v
zastavitelných plochách, v plochách přestavby, tak v nezastavěném území tzn. i v plochách změn v krajině.
Jako funkce urbanizovaného území i jako funkce nezastavěného území jsou vymezovány plochy dopravní
infrastruktury, plochy soukromé a vyhrazené zeleně a vodní plochy a toky, které se uplatňují v celém řešeném
území.
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i.3 ODŮVODNĚNÍ ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT
(kapitola b) výrokové části ÚP)
a)

b)

c)

d)
e)

f)
g)

h)

Vytváření podmínek pro trvale udržitelný rozvoj je jedním z cílů územního plánování (§ 18 odst. (1) SZ).
Návrh územního plánu tak činí nástroji územního plánu mj. vymezením ploch s rozdílným způsobem využití a
stanovením podmínek pro jejich využití, vymezením ploch změn, kterými jasně definuje směry budoucího
rozvoje v řešeném území.
V sídle Poříčí nad Sázavou je i v současnosti patrná stopa původní zástavby a urbanistické struktury –
zejména v centru sídla. Významně zachovanou stopou je na severním břehu Sázavy Poříčský dvůr. Jako
kulturní hodnotu je nutno chránit urbanistickou strukturu v centru sídla Poříčí nad Sázavou i pro následující
generace (čl. 14 PÚR ČR). Sídlo nebylo dříve zatěžováno negativními vlivy významných výrobních areálů
(kromě původních statků – dvorů). Pouze na západním okraji vznikl zemědělský areál, který v současné době
již není funkční, je nevyužívaný a zbytky jeho stavebního fondu lze považovat za závadu na obraze sídla,
možná i za bezpečnostní riziko. Respektován je stávající funkční výrobní areál v Čerčanské ulici. Nová
průmyslová zóna vzniká na pravém břehu Sázavy. S ohledem na situování areálů v poloze, kde tyto nejsou
v přímém kontaktu s kompaktní obytnou zástavbou (kromě jednostranného obestavění komunikace
západně od Pražské ulice) a výhodného dopravního napojení na nadřazenou silniční síť, jsou stávající výrobní
areály stabilizovány a zbylé plochy v tomto území jsou v souladu s platnou územně plánovací dokumentací
vymezeny tak, aby umožnily logický rozvoj této části řešeného území. Stanovené podmínky využití umožňují
do této části řešeného území umístit i stavby a zařízení pro komerční občanské vybavení typu velkoplošných
prodejen, protože jejich provozem indukovaná dopravní zátěž vzhledem k dopravně výhodné poloze by
nezatížila obytné části řešeného území. Plochy pro rozvoj funkce bydlení jsou vymezovány pokud možno
mimo liniové zdroje hluku, které procházejí řešeným územím. Plochy pro možnost rozvoje bydlení jsou
vymezeny v návaznosti na zastavěné území a linie dopravní infrastruktury, plochy jsou vymezovány zejména
v souladu splatnou územně plánovací dokumentací.
Pro udržení kvality a standardu života v řešeném území je nutno stabilizovat občanské vybavení alespoň
v rozsahu stávajících zařízení. Vzhledem k tomu, že územní plán umožňuje poměrně masivní rozvoj bydlení,
což bude představovat i značný nárůst počtu obyvatel, bude se zvyšovat i poptávka po občanské
vybavenosti. Protože v současné době nelze konkrétně vydefinovat lokality, kde by nová zařízení občanského
vybavení měla být realizována, je území centrální části Poříčí nad Sázavou vymezeno jako plochy smíšené
obytné – venkovské, jejichž stanovené podmínky využití umožňují realizaci mj. i staveb a zařízení občanského
vybavení. Nové stavby a zařízení mohou vznikat v souladu se stanovenými podmínkami v navrhovaném
obytném satelitu „Za Vodou“. Drobnější stavby a zařízení občanského vybavení, které nemají negativní vliv
na okolí, mohou vznikat i v plochách obytných.
Stávající výrobní areály jsou stabilizovány zejména proto, že jsou významnými poskytovateli pracovních
příležitostí v řešeném území. Další důvody vymezení a lokalizace ploch výroby jsou uvedeny v bodě b).
Protože poměrně velká část nezastavěného území má charakter zemědělské krajiny, má své místo a
opodstatnění i zastoupení zemědělské výroby. Ta je představována jednak areálem farmy v sídle Hvozdec,
dále je zemědělská výroba provozována v Poříčském Dvoře a navazujících plochách na pravém břehu Sázavy.
Středisko mechanizace funguje v návaznosti na MÚK na silnici I/3. Územní plán tento areál respektuje, ale
nevymezuje ho jako zemědělskou výrobu, ale jako plochy smíšené výrobní, pro které stanovené podmínky
využití umožňují jak provozování stávající činnosti, tak do budoucna nabízí i možnosti jiného využití.
Živočišná zemědělská výroba by v tomto areálu neměla být provozována.
Pro fungování všech funkčních složek urbanizovaného území je nutno zachovat funkční systém technické
infrastruktury, který v souvislosti s budoucím rozvojem sídla je nutno dále rozšiřovat a zkvalitňovat.
V řešeném území je několik lokalit rekreačních chat. Územní plán respektuje stávající plochy individuální
rekreace, ale vzhledem ke kapacitě a míře únosnosti řešeného území není žádoucí, aby tato forma rekreace
byla dále masivně rozvíjena. Další rozvoj by vedl ke ztrátě identity těchto území a ztrátě intimity prostředí,
pro kterou jsou tyto vyhledávány. Pokud územní plán vymezuje plochy umožňující dílčí rozvoj této funkce,
pak to jsou plochy dlouhodobě sledovaných záměrů z platné územně plánovací dokumentace.
Pro dobrou funkčnost systémů sídla je zapotřebí funkční systém dopravní obsluhy. Sídlem Poříčí nad Sázavou
procházejí silnice II. a III. třídy, jejichž průchod řešeným územím je respektován. V souladu s nadřazenou
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dokumentací je v návrhu územního plánu respektován průchod silnice I/3, na které je již realizován záměr
rekonstrukce úseku Mirošovice – Benešov /čl. 139/.
i) V souladu s čl. 19 PÚR ČR je chráněno nezastavěné území před nežádoucí zástavbou ve volné krajině. Pokud
územní plán navrhuje nové, dosud neprověřené, plochy pro další rozvoj, vždy tak činí ve vazbě na zastavěné
území, v logických souvislostech a vazbách především na dopravní infrastrukturu. Územní plán respektuje
záměry stanovené platnou ÚPD.
j) V souladu s čl. 14 PÚR ČR jsou chráněny přírodní, kulturní a civilizační hodnoty. Ochrana přírodních hodnot
vyplývá ze zákona o ochraně přírody a krajiny a dalších předpisů týkajících se ochrany přírody a krajiny.
Ochrana PUPFL a ZPF vyplývá ze zákona o ochraně zemědělského půdního fondu a lesích. Ochrana kulturních
hodnot vyplývá zejména ze zákona o státní památkové péči.
k) Potřeba vytvoření podmínek pro vymezení koridoru železniční tratě č. 220 vyplývá z nadřazené
dokumentace ZÚR Sk /čl. 122 a 126/ a PÚR ČR.
l) Vytvořením podmínek pro rekreačně sportovní využití řešeného území se zvýší atraktivita řešeného území a
vytvoří se tím podmínky pro posílení cestovního ruchu.
m) Pro zachování genia loci, pro zachování obrazu a charakteru sídla je potřeba chránit jeho obraz, aby i jeho
noví obyvatelé si k němu vytvořili náležitý vztah a stali se jeho součástí. U plošně rozsáhlejších ploch je
stanovena podmínka zpracování mj. územní studie, která může v případě potřeby stanovit podmínky
etapizace výstavby tak, aby byl zajištěn přiměřený postupný rozvoj.
n) Ochrana a potřeba vymezení skladebných částí ÚSES v ÚP vyplývá mj. z přílohy č. 7 odst. (1) písm. e) vyhlášky
500/2006 Sb. Vytvoření podmínek pro ochranu krajinného rázu, pro ochranu přírodních partií řešeného
území je v souladu mj. s prioritou uvedenou v čl. (06) ZÚR Sk.
o) Vytvoření podmínek pro prostupnost území vyplývá z čl. (20a) PÚR ČR.
p) Respektování charakteru krajiny vyplývá z čl. (221) ZÚR Sk.

i.4 ODŮVODNĚNÍ URBANISTICKÉ KONCEPCE VČETNĚ VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH, PLOCH
PŘESTAVBY A SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ (kapitola c) výrokové části ÚP)
i.4.1 URBANISTICKÁ KONCEPCE (podkapitola c.1. výrokové části)
Sídlo Poříčí nad Sázavou jako těžiště řešeného území
a) Sídlo Poříčí nad Sázavou je i historicky centrem a těžištěm řešeného území. Toto postavení ve struktuře
osídlení si sídlo logicky zachová i nadále. V souladu s republikovými prioritami /čl.14/ je zachován ráz
urbanistické struktury území, struktury osídlení a jedinečné kulturní krajiny.
b) Sídlo Poříčí nad Sázavou má svoji historii, která se vepsala i do urbanistické struktury sídla, především
v centru. Svoji úlohu při utváření sídla bezesporu sehrála i konfigurace terénu a přírodní fenomén řeky
Sázavy. Respektovány jsou areály kostelů (sv. Havla a sv. Petra) a historicky založené linie nejvýznamnějších
ulic – Pražská a Čerčanská. V souladu s republikovou prioritou /čl. 14/ je nutno chránit jedinečné
urbanistické struktury a stopy, které jsou výrazem identity území.
c) Funkce bydlení je realizována až na výjimky výhradně v objektech rodinných domů, jejichž charakter
odpovídá době jejich vzniku. I do budoucna by bydlení v řešeném území v plochách navazujících a stávající
rodinnou zástavbu mělo být realizováno výhradně v objektech tohoto charakteru, tj. rodinných domů. Pokud
by bylo žádoucí realizovat i jiné objekty pro bydlení např. dům pro seniory, pak by takové objekty měly mít
charakter max. viladomu, který svými hmotovými charakteristikami se blíží objektu rodinného domu. A to
z důvodu nenarušení charakteru a obrazu sídla. Vymezené zastavitelné plochy pro funkci bydlení vycházejí
z platné územně plánovací dokumentace. Vzhledem ke stanoveným potřebám a kapacitě technické
infrastruktury bude nutno před realizací rozsáhlejší zástavby prověřovat kapacitní možnosti technické
infrastruktury. Z důvodu ochrany přírodních hodnot a charakteru území je nutno prověřovat důsledky nové
zástavby s ohledem na přírodní hodnoty území, na významné pohledové horizonty a lokální dominanty.
d) Plošně významnější plochy pro možnost rozvoje rodinné zástavby jsou vymezeny na západním a jižním okraji
sídla Poříčí nad Sázavou s tím, že jednak jsou vymezeny v souladu s platnou územně plánovací dokumentací,
jednak je respektována kontinuita vývoje, kdy v plochách vymezených platnou ÚPD na řadě míst je již
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zástavba realizována nebo je zahájena její výstavba. Pokud tedy má územní plán vymezit plochy pro
rodinnou zástavbu, pak na plochách, které navazují na zástavbu stejného charakteru, ve vazbě na zastavěné
území s možností napojení na dopravní a technickou infrastrukturu.
e) Z důvodu zachování a ochrany obrazu sídla a charakteru především centrální části sídla a zástavby podél
hlavních komunikačních os, je nutno chránit charakter jednak veřejných prostranství, která jsou užívána
obyvateli řešeného území bez rozdílu, ve které části sídla bydlí, jednak charakter zástavby, která veřejnému
prostranství tvoří rámec. Vzhledem k poloze u dopravních linií, které jsou urbanizačními osami sídla Poříčí
nad Sázavou, může být využito území k těmto liniím přiléhající pro umístění zařízení např. občanského
vybavení a služeb v rozsahu, který negativně neovlivní životní prostředí a pohodu bydlení a zároveň podpoří
obraz území a jeho význam jako jádrového území sídla i celého řešeného území.
f) Podnikatelská činnost charakteru výrobních služeb nebo drobné výroby provozovaná v kompaktně
zastavěných částech sídla, kde vysoký podíl způsobu využití tvoří bydlení, by vždy měla být provozována
v takové míře nebo takovým způsobem, aby nezhoršila podmínky v území – bez negativních vlivů na životní
prostředí, aby negativně neovlivnila pohodu bydlení apod. Bydlení je a bude i nadále převládající funkcí a
tento fakt by měl být respektován při využívání území.
g) Aby nedocházelo k nežádoucímu rozšíření zástavby do
krajiny, je nutno přednostně využívat možností pro novou
zástavbu v rozsahu zastavěného území. Ale tento způsob
zástavby by měl respektovat charakter kontaktního území,
hmotové znaky stávající zástavby, především v lokalitách
původní zástavby. Nemělo by docházet k neúměrnému
zahušťování. Nežádoucí je forma zahušťování tzv. stavbami
v druhém pořadí. Jedná se o způsob realizace nového
objektu za stávající stavbou hlavní s příjezdem mezi stávající
zástavbou, nebo v nových plochách změn takový způsob
parcelace, kdy se při řešení nové parcelace vytvoří takový
tvar parcely, aby parcela ležící za parcelou přiléhající k veřejnému prostranství měla možnost příjezdu, který
mezi zástavbou přiléhající k veřejnému prostranství vytvoří prostor pouze pro příjezdovou komunikaci
v majetku vlastníka v minimálních šířkových parametrech. Příklad nepřípustného řešení viz obr.
Na okrajích (budoucího) zastavěného území by zástavba neměla vytvářet nežádoucí dominanty, naopak by
měla tvořit přirozený přechod do volné krajiny. Tento požadavek by měl být podpořen lokalizací rodinných
domů směrem k veřejným prostranstvím, zastavěné stavební pozemky by směrem do krajiny měly být
využívány jako zahrady.
h) S ohledem na kontinuitu možností rozvoje a na vydaná správní rozhodnutí je vymezena plocha pro nový
obytný soubor na pravém břehu Sázavy. Pro vymezení jednotlivých ploch změn bylo využito podkladů
poskytnutých zpracovatelem dílčí části platné územně plánovací dokumentace.
i) Z důvodů zajištění trvale udržitelného rozvoje je nutno zachovat funkční areály, objekty a zařízení
občanského vybavení. Žádoucí je jejich zkvalitňování, v rozsahu prostorových možností jejich rozšiřování a
jejich intenzifikace. S postupným nárůstem počtu trvale bydlících obyvatel budou kladeny větší nároky na
kvalitu a rozsah občanského vybavení. Významným objektem, resp. areálem veřejného občanského vybavení
je areál základní a mateřské školy. Významnými objekty jsou kostely sv. Havla a sv. Petra, které jsou zároveň
vnímány jako lokální dominanty. Významným objektem je i objekt obecního úřadu, mohl by jím být i objekt
sokolovny, ale další objekty. Vzhledem k rozvojovým možnostem, které otvírá územní plán, bude s nárůstem
počtu obyvatel možno narůstající poptávku po občanské vybavenosti řešit realizací menších zařízení i
v plochách bydlení a zejména v plochách smíšených obytných. Kulturní hodnoty představované oběma
kostely by měly být respektovány, a to jak při způsobu využití navazujících ploch, tak při navrhování nové
zástavby v jejich blízkosti s tím, že nebude narušen charakter lokality. Ochrana kulturních hodnot je jednou
z republikových priorit /čl. 14 PÚR ČR/.
j) Jednou ze složek občanského vybavení jsou tělovýchovná a sportovní zařízení. Jejich zastoupení v sídle, resp.
v řešeném území přispívá k vyváženým podmínkám pro život obyvatel a k soudržnosti obyvatel. Sport je
jednou z forem denní rekreace a s ohledem a zdraví obyvatel by měla být tato složka v sídlech zastoupena.
Využívána je zejména obyvateli mladšího a středního věku. V případě např. úspěšného reprezentování sídla
v některém sportovním odvětví může tato skutečnost představovat pozitivní formu reklamy.
56
zpracováno v září 2019

57
ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU POŘÍČÍ NAD SÁZAVOU

příloha: II.A - TEXTOVÁ ČÁST

k) Územní plán respektuje způsob života obyvatel, který je do jisté míry definován charakterem obytné
zástavby, kdy jednoznačně převažující formou bydlení je bydlení v rodinných domech. Tento způsob bydlení
sebou přináší skutečnost, že obyvatelé takto žijící pro denní rekreaci využívají zejména plochy svých vlastních
zahrad, kde provozují zahrádkářské činnosti, ale s postupem času se i tento přístup mění a na zahradách se
často objevují doplňkové stavby sloužící oddychu a relaxaci jako altány, terasy, bazény, sauny i herní prvky
pro děti, jako trampolíny, skluzavky apod. S ohledem na přírodní charakter okolní krajiny, která má
potenciál nabídky např. pro turistiku, cykloturistiku nebo jen vycházky do přírody, vytváří územní plán
podmínky k tomu, aby tento charakter krajiny byl do budoucna zachován a chráněn.
l) Plochy veřejné zeleně nejsou v sídle Poříčí nad Sázavou zastoupeny plošným rozsahem významnými
plochami. Zato svou důležitostí jsou významné plochy zeleně ve vazbě na historicky významné objekty
kostelů – sv. Havla a s. Petra. Ty vytvářejí rámec těmto nemovitým kulturním památkám a jako takové musí
být chráněny před nežádoucími zásahy. Územní plán vytváří podmínky pro posílení složky veřejné zeleně a to
např. ve vazbě na jednu z velkých rozvojových ploch pro rodinné bydlení, která je v současné době již
postupně zastavována, a to na jižním okraji sídla Poříčí nad Sázavou mezi okrajem plochy pro bydlení a
plochou lesa ležícího jihovýchodně od areálu hřbitova.
m) Funkce výroby ve formě rozsáhlejších areálů s halovými objekty je stabilizována a bude dále rozvíjena
v území na pravém břehu Sázavy, a to zejména s ohledem na již realizovanou zástavbu, na vhodné podmínky
dopravního napojení na nadřazenou silniční síť a skutečnost, že dopravní zátěž směřující do této části
řešeného území neovlivňuje kompaktní zástavbu sídla s vysokým podílem obytných ploch.
n) Respektován je způsob využití původních „dvorů“ (statků), ve kterých je i v současné době provozována
zemědělská výroba. Územní plán stanovuje pro tyto plochy takové podmínky využití, aby stávající způsob
využití mohl být provozován i do budoucna, ale s podmínkou, že případné negativní vlivy provozovaných
činností nezasáhnou nad přípustnou mez okolní obytné plochy. Zároveň jsou stanoveny podmínky tak, aby
bylo umožněno daleko širší spektrum možností využití než jen zemědělská výroba.
o) Ve vazbě na centrum sídla Poříčí nad Sázavou a na průjezdné úseky silniční sítě územní plán vymezuje plochy
smíšené obytné – venkovské. V těchto plochách, vzhledem k dobré možnosti dopravní obsluhy a charakteru
zástavby (např. původní zástavba s řadou doplňkových staveb) je možno umísťovat zařízení občanského
vybavení (např. jako součást ploch a objektů bydlení), je zde možno provozovat nerušící služby, které ale
vzhledem k charakteru území (vzájemná blízkost obytné zástavby) by měla být provozována ve formě a
rozsahu, který negativně neovlivní životní prostředí a pohodu bydlení.
p) Obraz sídla většinou vytvářejí kromě charakteru zástavby i veřejná prostranství. Ta jsou užívána všemi
obyvateli i návštěvníky. Pokud se na nich uživatel cítí bezpečně a komfortně, pak se dobře cítí v sídle jako
celku. Proto by dle prostorových možností měly být zejména podél průjezdných úseků silnic a významných
místních komunikací doplňovány chodníky. Nová veřejná prostranství by měla být vymezována v takových
šířkových parametrech, aby vyhověla požadavkům na bezpečnost silničního provozu, aby zde byla zajištěna
bezpečnost pěších a aby řešení umožnilo realizaci technické infrastruktury. Nemělo by se zapomínat ani na
funkci veřejné zeleně, která napomáhá k vytvoření příjemného obrazu ulice a mikroklimatu.
q) Sídlu Poříčí nad Sázavou chybí centrální prostranství – náves, náměstí. Do jisté míry může být takto vnímána
plocha veřejné zeleně jižně od prodejny, západně od kostela sv. Petra. Posílení významu by si jistě
v hierarchii veřejných prostranství zasloužila plocha mezi železniční tratí a Čerčanskou ulicí, která by při
vhodném způsobu regenerace mohla být vnímána jako rozšířený uliční prostor Čerčanské ulice. Taková
úprava by podpořila a akcentovala dominantní postavení této ulice v jádrovém území sídla.

Lokality rodinného bydlení severozápadně od kompaktního území Poříčí nad Sázavou, západně od ulice
V Koutech a Pod Lutovem
a) S ohledem na charakter území a přírodní hodnoty navazující krajiny bude do budoucna respektován
charakter a struktura zástavby rodinných domů.
b) Respektována bude stopa historického vývoje – charakteristická původní zástavba (usedlosti), která vtěluje
lokalitám typický charakter.
c) S ohledem na kontinuitu směrů rozvoje sídla jsou územním plánem respektovány podmínky pro možnosti
rozvoje zejména zástavby rodinnými domy. Respektovány jsou kroky, které vedly k dohodě o způsobu využití
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části území mezi vlastníky nemovitostí. V souladu s platnou ÚPD jsou vymezeny zastavitelné plochy pro
funkci rodinného bydlení, s nimi související plochy veřejných prostranství.
d) Pro plnou funkčnost sídla je nezbytná dopravní a technická infrastruktura. Její systémy jsou průběžně
budovány a doplňovány. Územní plán respektuje stávající systémy a svým řešením na ně navazuje.
Sídlo Hvozdec
a) Sídlo si zachovalo svůj původní venkovský charakter a nová zástavba by právě s ohledem na zachování rostlé
struktury a venkovského charakteru sídla měla respektovat typické rysy venkovské zástavby – hmotové
charakteristiky (výška, půdorysné uspořádání), způsob zastřešení apod.
b) Zemědělská výroba je typickým představitelem venkova. Proto územní plán vytváří podmínky pro další
fungování stávající zemědělské farmy.
c) Pro venkovský charakter sídla je typická i forma veřejného prostranství – návsi. Ta by si měla zachovat svůj
charakter, neměla by být zastavována ani drobnými stavbami a při její případné regeneraci by mohla být
doplněna mobiliářem vhodným do venkovského prostředí.
d) Územní plán vytváří podmínky pro dílčí možnosti rozvoje sídla, a to na jeho jižním okraji v návaznosti na
zastavěné území. Zastavitelné plochy jsou vymezeny s ohledem na konfiguraci terénu tak, aby nová zástavba
měla možnost se začlenit do struktury sídla a měla možnost zajištění napojení na infrastrukturu.
Lokality rekreačních chat (Vrabčí Brod, Drábovka)
a) Lokality rekreačních chat tvoří poměrně rozsáhlá území v severní a severovýchodní části řešeného území ve
vazbě na tok Sázavy. Objekty chat zde původně vznikaly jako jednoduché stavby bez napojení na technickou
infrastrukturu. V posledních letech se ale tyto objekty postupně přestavují, rozšiřují a charakter lokalit jako
chatové osady se tímto postupně mění a vytrácí. Řada objektů v současné době má charakter a parametry
rodinných domů. Územní plán respektuje stávající zástavbu, ale s ohledem na zachování charakteru lokalit
samých, a především charakteru krajiny ve vazbě na evropsky významnou lokalitu Dolní Sázava, stanovuje
územní plán podmínky zejména prostorového uspořádání tak, aby nedocházelo v těchto územích především
k nežádoucímu zahušťování zástavby a tyto si nadále zachovaly svůj rekreační charakter.
Celé řešené území
a) Pro fungování všech složek sídla je nezbytné fungování systémů technické infrastruktury. Proto územní plán
respektuje stávající systémy a vytváří podmínky pro jejich rozšíření, doplnění a zkvalitnění.
b) V souladu se zásadami PÚR ČR a ZÚR Sk jsou vytvářeny podmínky pro zajištění průchodnosti území. A to
nejen pro migrační prostupnost území, ale i pro pěší a cyklisty. Jsou vymezovány koridory pro možnost
obnovy a rozšíření cestní sítě v krajině s možností využití pro vedení cyklotras, které jsou vyznačeny
v souladu s Generelem cyklistických tras a cyklostezek na území Středočeského kraje. I tímto způsobem
budou vytvořeny podmínky pro zvýšení atraktivity území pro turistiku a cestovní ruch.
c) Ochrana ploch významných s ohledem na jejich přírodní hodnoty (ochrana přírody a krajiny) vč. vymezených
ploch pro územní systém ekologické stability vyplývá ze zákona o ochraně přírody a krajiny a dalších
předpisů týkajících se této problematiky
d) Z důvodu zachování a posílení krajinného rázu jsou do krajiny doplňovány linie zeleně lemující cesty,
komunikace a vodoteče. Vzhledem ke konfiguraci terénu a vysokému procentu zornění ploch je nutno
eliminovat ohrožení především urbanizovaného území, vodní erozí. Doplnění pásů zeleně podél liniových
prvků v nezastavěném území a rozčlenění rozsáhlých zemědělských ploch tímto způsobem je jednou
s možností.
e) Ochrana PUPFL vyplývá ze zákona o lesích.
f) Ochrana krajinného rázu, charakteru a obrazu krajiny je mj. vyplývá ze stanovených priorit PÚR ČR a ZÚR Sk,
zejména čl. (6) a čl. (221). Stavby a zařízení pro reklamu do obrazu krajiny řešeného území nepatří. Zařízení
pro reklamu je nutno přizpůsobit i charakteru sídla a kontaktního území v urbanizovaném území tak, aby
nebyl narušen především charakter objektu, na kterém je zařízení umístěno.
g) Nová zástavba nemusí být vždy realizována jen na vymezených zastavitelných plochách, ale může být
realizována i v rozsahu zastavěného území. Pro takové případy je nutno zohlednit takové podmínky, aby
nová zástavba byla přínosem pro dotčené území a sídlo, a nebyla zdrojem negativních vlivů a neznamenala
zhoršení podmínek v kontaktním území s ohledem na životní prostředí, pohodu bydlení a soužití obyvatel.
h) Aby nedocházelo k nežádoucímu neúměrnému zahušťování zástavby zejména ve stabilizovaných plochách,
je stanovena mezní minimální hodnota pro nově oddělované pozemky pro rodinné domy.
58
zpracováno v září 2019

59
ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU POŘÍČÍ NAD SÁZAVOU

příloha: II.A - TEXTOVÁ ČÁST

i.4.2 VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH A PLOCH PŘESTAVBY (podkapitola c.2. výrokové části)
ROZVOJOVÉ PLOCHY A KORIDORY

Vyhláška č. 501/2006 Sb. v § 3 vedle vymezování ploch podle stávajícího nebo požadovaného využití uvádí
vymezování podle významu, kdy se mj. rozlišují plochy zastavitelné, plochy ke změně stávající zástavby, plochy k
obnově nebo opětovnému využití znehodnoceného území - tj. plochy přestavby. Metodika MINIS souhrnným
názvem "rozvojové plochy" nazývá zastavitelné plochy, plochy přestavby a plochy změn v krajině - plochy, které
jsou primárně určeny pro rozvoj v řešeném území, kde jsou územním plánem navrženy změny využití.
Rozvojové plochy jsou děleny na tři kategorie – podle navrhovaného funkčního využití, resp. podle toho, zda je
cílovým využitím plocha RZV urbanizovaná či neurbanizovaná a podle charakteru změny:
a) plochy urbanizované:
 zastavitelné plochy – rozvojové plochy RZV – plochy vymezené územním plánem k zastavění,
ploch dopravní infrastruktury, případně plochy veřejných prostranství včetně ploch systému
sídelní zeleně – označeny identifikátorem Z (např. Z01).
 koridory pro dopravní infrastrukturu – vyznačené grafickou značkou – průhledným šrafováním,
označení identifikátorem Z doplněným indexem „k“ (např. Z38k)
 plochy přestavby – označeny identifikátorem P (např. P01)
b) plochy neurbanizované:
 plochy změn v krajině – rozvojové plochy RZV – leží v nezastavěném území, je navržena změna
využití krajiny – označeny identifikátorem K (např. K1)
Z výše uvedeného vyplývá, že v územním plánu jsou vymezeny rozvojové plochy, které obsahují buď
jednu plochu změny (vymezení rozvojové = zastavitelné plochy odpovídá vymezení plochy změny), nebo více
ploch změn, z nichž je každá jednoznačně definována kódem (rozvojová = zastavitelná plocha obsahuje skupinu
ploch změn).
Vymezené koridory dopravní infrastruktury nemají charakter a ani graficky nejsou vyjádřeny jako plochy
s rozdílným způsobem využití ve smyslu vyhlášky č. 501/2006 Sb., ale umožňují realizaci záměru dle stanovených
podmínek pro plochy dopravní infrastruktury.
Od grafického vyjádření klasické plochy s rozdílným způsobem využití se způsob vyznačení neprověřeného
koridoru liší ve vyjádřené podrobnosti a to tak, že je vyznačen tzv. „překryvnou“ značkou. Tento koridor je
označen identifikátorem „Z“ s indexem malé „k“ (např. Z38k). Konkrétní umístění a technické řešení staveb
dopravní infrastruktury včetně souvisejících staveb, zařízení a opatření vč. technické infrastruktury apod. bude
v rámci koridoru upřesněno podrobnější dokumentací. Jednotlivé záměry v dotčeném území budou vzájemně
koordinovány. Koordinovány budou jednotlivé zájmy, resp. ochrana hodnot v dotčeném území (přírodní – ÚSES,
lokality ochrany přírody, PUPFL apod.).
Z důvodu jednoznačných podmínek pro rozhodování o změnách v území dotčeném koridorem dopravní
infrastruktury je vysvětlen tento pojem a jsou stanoveny podmínky využití.
i.4.2.1 ZASTAVITELNÉ PLOCHY A KORIDORY (podkapitola c.2.a. a c.2.b výrokové části ÚP):
V následujících tabulkách jsou vysvětleny, odůvodněny a popsány a graficky dokumentovány hlavní aspekty
řešení. S odůvodněním je nutno pracovat jako s celkem, neboť jednotlivé části navrhovaného řešení jsou
z různých hledisek odůvodňovány v různých částech textové části odůvodnění.
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Zastavitelná plocha Z01
Lokalizace

V platné ÚPD ANO
(ÚPSÚ vč. změn)
území pro bydlení a občanskou vybavenost.

Řešení ÚP Poříčí
nad Sázavou

RZV
Výměra
BPEJ/třída
ochrany

Základní aspekty
řešení

Lokální
podmínky

Rozšířené
odůvodnění

BI
1,14 ha
5.56.00/I
5.29.54/V

 Dlouhodobě sledovaný záměr
 Proluka v zastavěném území
 Na části realizována parcelace
 Možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu
Západní okraj plochy je dotčen rozsahem ochranného pásma lesa. Při
umisťování zástavby bude tato skutečnost zohledněna, zástavba bude
umisťována v souladu se stanovenými podmínkami příslušného orgánu
ochrany lesa. Zástavba by neměla být umístěna ve vzdálenosti menší
než je výška lesního porostu v mýtném stavu, předpoklad 25 m.
Zařazení do typu plochy a rozdílným způsobem využití navazuje na
způsob vymezení navazujících stabilizovaných ploch v kontaktním
území. Vnitřní uspořádání plochy je v části plochy již předdefinováno
dělením pozemků s vymezením plochy pro veřejné prostranství
zajišťující možnost napojení nové zástavby na dopravní a technickou
infrastrukturu.
Vymezená plocha vyplňuje plochu mezi stávající zástavbou a liniemi
dopravní infrastruktury, možnost napojení na technickou a dopravní
infrastrukturu. Část leží v zastavěném území (proluka). Leží na půdách I.
třídy ochrany, její vypuštění by znamenalo, že by s ohledem na platnou
legislativu nebylo možno opětovně vytvořit podmínky pro její využití pro
zástavbu. Logicky doplňuje stávající strukturu zástavby této části sídla.
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Zastavitelná plocha Z02
Lokalizace

V platné ÚPD ANO
(ÚPSÚ vč. změn)
Plochy pro sport

Řešení ÚP Poříčí
nad Sázavou

RZV
Výměra
BPEJ/třída
ochrany

Základní aspekty
řešení

Lokální
podmínky

Rozšířené
odůvodnění

BI
0,29 ha
5.56.00/I
5.29.54/V






Dlouhodobě sledovaný záměr
Navazuje na zastavěné území
Možnost napojení na dopravní a technickou infrastrukturu
Změna funkčního zařazení plochy je provedena na základě
připomínky vlastníka uplatněné v rámci projednání návrhu zadání
ÚP
Vymezená zastavitelná plocha navazuje na jihu na plochu, která je v
platné územně plánovací dokumentaci vymezena pro skladebnou část
územního systému ekologické stability - biokoridor. Západní okraj
plochy je dotčen rozsahem ochranného pásma lesa. Při umisťování
zástavby bude tato skutečnost zohledněna, zástavba bude umisťována
v souladu se stanovenými podmínkami příslušného orgánu ochrany
lesa. Zástavba by neměla být umístěna ve vzdálenosti menší než je
výška lesního porostu v mýtném stavu, předpoklad 25 m.
Vymezená plocha vytváří možnost pro využití stávající zahrady ležící
v zastavěném území. Je možno ji s ohledem na to, že leží pod společným
oplocením stejně jako stávající tenisový areál, vyhodnotit jako zastavěný
stavební pozemek. Protože ale je záměrem budoucího využití jiný způsob
využití (bydlení), je tato možnost využití akcentována a je plocha vyznačena
jako zastavitelná. Pokud by bylo požadované využití shodné s plochou
stávající, byla by vyznačena celá jako stabilizovaná s funkcí sportu.
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Zastavitelná plocha Z03
Lokalizace

V platné ÚPD ANO
(ÚPSÚ
vč.
 území pro bydlení a
změn)
občanskou vybavenost
 území se smíšenou funkcí
II
 území pro čistí bydlení.

Řešení
ÚP
Poříčí
nad
Sázavou

RZV
Výměra
BPEJ/třída ochrany

Základní
řešení

aspekty

Lokální podmínky

BI, SV, ZV, PV
13,4 ha
5.56.00/I
5.29.11/II
5.29.14/III
5.29.54/V




Dlouhodobě sledovaný záměr
Na části plochy realizována parcelace (dohoda vlastníků na způsobu
uspořádání)
 Navazuje na zastavěné území
 Možnost napojení na dopravní a technickou infrastrukturu
Na severním okraji plochy je oddělený pás, který dle platné územně
plánovací dokumentace byl vymezen pro vedení regionálního
biokoridoru mezi regionálním biocentrem Lutov a biokoridorem
vedeným po toku řeky Sázavy. V současné době systém regionálního
ÚSES s vedením biokoridoru tímto způsobem nepočítá. Územní plán ve
svém řešení v této vymezené trase vede lokální biokoridor a plochy
vymezuje jako plochu veřejné zeleně s tím, že funkčnost biokoridoru
bude v těchto plochách zajištěna. Plocha veřejné zeleně Z03e je
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vymezena rovněž proto, že uspořádání zastavitelné plochy, které se
propsalo do pozemkového dělení, neuvažovalo s vymezením plochy
veřejného prostranství v souladu s ust. § 7 odst. 2 Vyhlášky č.501/2006
Sb.
V návaznosti na původní zástavbu v jižní části plochy při stávajících
místních komunikacích jsou vymezeny plochy změny se zařazením do
ploch smíšených obytných – venkovských, kde je možno využít jejich
polohy a možnosti dobrého dopravního napojení i pro jiný typ využití než
jen „čisté“ bydlení.
Jižní část plochy, která není pozemkově dělena a není vymezena jako
plochy smíšené obytné, je vyznačena jako plochy bydlení – v rodinných
domech – příměstské. Pro tuto plochu je stanovena podmínka pro
rozhodování – zpracování územní studie, uzavření dohody o parcelaci a
podmínky etapizace výstavby.
Zastavitelná plocha, je rozdělena do několika dílčích ploch změn, a to podle
požadovaného nebo vhodného funkčního využití, podle reálnosti záměru
(připravované nebo realizované kroky k naplnění apod.
Plocha změny Z03a1 ležící v severní části zastavitelné plochy je již řešena
s ohledem na majetkové poměry – řešena je nová parcelace, která je
výsledkem dohody vlastníků o rozdělení a organizaci území včetně plochy
pro vedení biokoridoru na severním okraji plochy. Řešena byla územní
rozhodnutí na technickou infrastrukturu. Na konci roku 2017 již byly činěny
kroky k realizaci nové trafostanice a přeložky elektro vedení na východním
okraji zastavitelné plochy. Plocha leží na chráněných půdách, její vypuštění
z řešení ÚP by znamenalo, že by s ohledem na platnou legislativu nebylo
možno opětovně vytvořit podmínky pro její využití pro zástavbu. Proběhly
prodeje některých parcel, jako reálná se jeví možnost náhrad za změny
využití území.
Plochy změny Z03b1 a Z03c leží jižně od Z03a. V těchto plochách zatím
nedošlo k podstatným změnám s ohledem na majetkové poměry, není
řešena nová parcelace, není připravována dopravní a technická
infrastruktura. Z tohoto důvodu jsou plochy změny zařazeny až do II. etapy
postupu výstavby. Nicméně jako zastavitelné jsou ponechány, protože spolu
s plochou Z03a tvoří ucelené rozvojové území, které vyplňuje prostor mezi
stávajícími jednotlivými částmi sídla. Dopravní a technická infrastruktura je
řešena již nyní po jejím západním i východním okraji, čímž jsou vytvořeny
podmínky pro možnost logického a ekonomicky výhodného napojení této
části území na veřejnou infrastrukturu. Tudíž bude legitimní, aby tato
proluka byla do budoucna součástí urbanizovaného území. Navíc je nutno
řešit soulad s ust. § 7 vyhlášky 501/2006 Sb. Nová parcela v ploše změny
Z03a1 nikterak neuvažovala s vymezením veřejného prostranství dle výše
uvedeného ustanovení vyhlášky. Proto bude nutné v ploše změny Z03b1
řešit vymezení veřejného prostranství v plošných parametrech
odpovídajícím potřebám celé zastavitelné plochy. Vznik nové zástavby
podél ulice Pod Lutovem je logický a legitimní požadavek, neboť plochy váží
na stávající dopravní a technickou infrastrukturu. Kdyby tato plocha zůstala
bez možnosti dalšího využití v následujícím období, zůstala by tak plocha,
která by z hlediska zemědělského obhospodařování byla s ohledem na její
geometrii obtížně obhospodařovatelná.

Plocha změny Z03d váže na stávající areál se smíšenou funkcí a je možno
ji řešit samostatně.
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Zastavitelná plocha Z04
Lokalizace

V platné ÚPD ANO
(ÚPSÚ vč. změn) území pro čisté bydlení.

Řešení ÚP Poříčí
nad Sázavou

RZV
Výměra
BPEJ/třída
ochrany

Základní
řešení

aspekty

Lokální podmínky

Rozšířené
odůvodnění



BI
0,84 ha
5.29.11/II

Dlouhodobě sledovaný záměr

 Navazuje na zastavěné území
 Možnost napojení na dopravní a technickou infrastrukturu
 Na části plochy je již realizována zástavba
V současné době je v zastavitelné ploše již realizováno několik
rodinných domů, které ale dosud nejsou zaneseny do evidence
katastru nemovitostí, a tudíž nemohly být tyto pozemky zahrnuty do
zastavěného území.
Plocha vyplňuje prostor mezi touto komunikací na severu a svodnicí
s břehovou zelení na jihu. Západní okraj zastavitelné plochy
koresponduje s okrajem stávající zástavby ležící severně.
Zástavba v zastavitelné ploše je již realizována z větší části realizována - na
6 ze 7 oddělených stavebních parcel. V zastavitelné ploše zbývá 1 stavební
parcela pro RD.
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Zastavitelná plocha Z05
Lokalizace

V platné ÚPD ANO
(ÚPSÚ vč. změn)
území pro bydlení a občanskou
vybavenost.

Řešení ÚP Poříčí
nad Sázavou

RZV
Výměra
BPEJ/třída
ochrany

Základní aspekty
řešení
Lokální
podmínky

BI
0,59 ha
5.29.11/II

 Dlouhodobě sledovaný záměr
 Navazuje na zastavěné území
 Možnost napojení na dopravní a technickou infrastrukturu
Vymezení plochy umožňuje realizaci zástavby v jedné řadě podél
stávající komunikace.

Po společném jednání byla zastavitelná plocha vypuštěna z řešení ÚP!!!
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Zastavitelná plocha Z06
Lokalizace

V platné ÚPD ANO
(ÚPSÚ
vč. území pro
změn)
vybavenost.

Řešení
Poříčí
Sázavou

bydlení

ÚP
nad

a

občanskou

RZV
Výměra
BPEJ/třída
ochrany

Základní
řešení

aspekty

Lokální podmínky
Rozšířené odůvodnění

BI, ZS
0,68 ha
5.29.11/II

 Dlouhodobě sledovaný záměr
 Navazuje na zastavěné území
 Možnost napojení na dopravní a technickou infrastrukturu
 Plocha doplňuje okraj zástavby
Možnosti využití jsou ovlivněny průchodem nadzemního vedení
elektro a rozsahem jeho ochranného pásma.
Vymezená zastavitelná plocha navazuje na okraj území s novou
rodinnou zástavbou, kde je realizována dopravní a technická
infrastruktura. Na jihozápadním okraji této místní části je již započato
s realizací zástavby. Po společném jednání bylo upraveno vymezení
jednotlivých ploch změn tak, že severovýchodní část vymezené
zastavitelné plochy (terénní sníženina) je vyznačena jako plocha zeleně
soukromé a vyhrazené (zahrada) bez možnosti realizace nových
rodinných domů.

66
zpracováno v září 2019

67
ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU POŘÍČÍ NAD SÁZAVOU

příloha: II.A - TEXTOVÁ ČÁST

Zastavitelná plocha Z07
Lokalizace

V platné ÚPD ANO
(ÚPSÚ vč. změn) území pro bydlení a občanskou
vybavenost.

Řešení ÚP Poříčí
nad Sázavou

RZV
Výměra
BPEJ/třída
ochrany

Základní
řešení

aspekty






BI
0,62 ha
5.29.11/II

Dlouhodobě sledovaný záměr
Navazuje na zastavěné území
Možnost napojení na dopravní a technickou infrastrukturu
Plocha doplňuje okraj zástavby

Lokální podmínky
Rozšířené
odůvodnění

Vymezená zastavitelná plocha navazuje na okraj území s novou rodinnou
zástavbou, kde je již realizována dopravní a technická infrastruktura. Na
jihozápadním okraji této místní části je již započato s realizací zástavby.
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Zastavitelná plocha Z08
Lokalizace

V platné ÚPD ANO
(ÚPSÚ vč. změn)
území pro čisté bydlení

Řešení ÚP Poříčí
nad Sázavou

RZV
Výměra
BPEJ/třída
ochrany

Základní aspekty
řešení
Lokální
podmínky

Rozšířené
odůvodnění

BI, ZS
0,39 ha
5.29.11/II
5.29.54/V

 Dlouhodobě sledovaný záměr
 Navazuje na zastavěné území
 Možnost napojení na dopravní a technickou infrastrukturu
S ohledem na konfiguraci terénu, podmínky v území (prostup pod
železniční tratí, hluboký zářez podél železniční trati) a možnost
dopravního napojení s ohledem na úroveň terénu na ploše a nivelet
komunikace byl rozsah plochy oproti platné dokumentaci redukován a
západní část je vymezena pro zeleň – zahradu.
Vymezená zastavitelná plocha vytváří podmínky pro realizaci 1 rodinného
domu ve vazbě na stávající strukturu sídla, s možností napojení na stávající
dopravní a technickou infrastrukturu.
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Zastavitelná plocha Z09
Lokalizace

V platné ÚPD ANO
(ÚPSÚ
vč. území pro bydlení
změn)
vybavenost
území pro čisté bydlení

Řešení ÚP Poříčí
nad Sázavou

občanskou

RZV
Výměra
BPEJ/třída
ochrany

Základní
řešení

aspekty

Lokální podmínky
Rozšířené
odůvodnění

BI, PV
2,23 ha
5.29.14/III
5.29.54/V





Dlouhodobě sledovaný záměr
Navazuje na zastavěné území
Možnost napojení na dopravní a technickou infrastrukturu. Na
části plochy je infrastruktura již realizována
Jedná se část území určeného pro rozvoj bydlení, kde zatím nebyla
realizována zástavba, nebo realizovaná zástavba nebyla zanesena do
evidence KN.
O plochu změny Z09c je s ohledem na stanovisko Krajského úřadu
Středočeského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství ze dne 6. 2.
2018 č.j. 000579/018/KUSK, spis. zn. SZ 67916/2017/KUSK, který uplatnil
ve svém stanovisku k posouzení vlivů územního plánu na životní prostředí
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mj. podmínku vyloučení plochy změny Z09c z řešení územního plánu,
redukován rozsah zastavitelné plochy Z09. Protože ale na vymezení plochy
změny Z09c bylo vázáno i vymezení plochy změny Z09d, je i tato jako
součást zastavitelné plochy z řešení ÚP vyjmuta. Ostatní plochy změny
v této zastavitelné ploše jsou vymezeny v návaznosti na již realizovanou
dopravní a technickou infrastrukturu v části území, kde je již rodinná
zástavba postupně realizována. Od doby, kdy byl návrh ÚP předán
objednateli (05 2017), do května 2018 je na katastru nemovitostí evidován
další rodinný dům, na 1 rodinný dům je vydáno správní rozhodnutí.

70
zpracováno v září 2019

71
ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU POŘÍČÍ NAD SÁZAVOU

příloha: II.A - TEXTOVÁ ČÁST

Zastavitelná plocha Z10
Lokalizace

V platné ÚPD ANO
(ÚPSÚ vč. změn) území pro
vybavenost

bydlení

Řešení ÚP Poříčí
nad Sázavou

občanskou

RZV
Výměra
BPEJ/třída
ochrany

Základní
řešení

aspekty

Lokální podmínky
Rozšířené
odůvodnění

BI
0,60 ha
5.29.14/III





Dlouhodobě sledovaný záměr
Leží v zastavěném území
Možnost napojení na dopravní a technickou infrastrukturu.
Infrastruktura již realizována.
Jedná se část území určeného pro rozvoj bydlení, kde zatím nebyla
realizována zástavba, nebo realizovaná zástavba nebyla zanesena do
evidence KN.
Zastavitelná plocha je vymezena v návaznosti na již realizovanou dopravní
a technickou infrastrukturu v části území, kde je již rodinná zástavba
postupně realizována. Plocha je prolukou uvnitř stávající nové zástavby,
uvnitř zastavěného území, další objekty rodinných domů jsou postupně
realizovány.
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Zastavitelná plocha Z11
Lokalizace

V platné ÚPD NE
(ÚPSÚ
vč.
změn)

Řešení ÚP Poříčí
nad Sázavou

RZV
Výměra
BPEJ/třída
ochrany

Základní
řešení

aspekty

Lokální podmínky
Rozšířené
odůvodnění

BI, ZS
0,37 ha




Leží v zastavěném území
Možnost napojení na dopravní a technickou infrastrukturu.
Infrastruktura již realizována
 Plocha neleží na ZPF
 Doplňuje okraj urbanizovaného území
Zástavba by měla být umístěna především v severní části plochy
v návaznosti na pokračující uliční prostor, kvalitní vzrostlá zeleň v jižní
části plochy by měla být zachována (konfigurace terénu).
Vymezená zastavitelná plocha vytváří podmínky pro realizaci 1 rodinného
domu ve vazbě na stávající strukturu sídla, na dopravní a technickou
infrastrukturu. S ohledem na stávající vzrostlou zeleň je v upraveném
návrh po společném jednání plocha pro funkci bydlení redukována na
plochu přiléhající k místní komunikaci (na severu), jižní část je vymezena
pro zeleň – soukromou a vyhrazenou (zahrada).
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Zastavitelná plocha Z12
Lokalizace

V platné ÚPD ANO
(ÚPSÚ vč. změn)
území pro
vybavenost

bydlení

Řešení ÚP Poříčí
nad Sázavou

občanskou

RZV
Výměra
BPEJ/třída
ochrany

Základní aspekty
řešení
Lokální
podmínky

BI, ZS
1,54 ha
5.29.11/II
5.15.10/II
5.15.50/III

 Dlouhodobě sledovaný záměr
 Navazuje na zastavěné území
 Možnost napojení na dopravní a technickou infrastrukturu
S ohledem na konfiguraci terénu, zejména na členění na terénní terasy
s rozhraním mezí se zelení, je plocha rozdělena na více ploch
s rozdílným způsobem využití. Systém mezí by měl být respektován i při
novém způsobu využití. Možnosti dopravního napojení a napojení na
technickou infrastrukturu by měly být prověřeny, možnosti uspořádání
části plochy by měly být dohodnuty – stanovena podmínka dohody o
parcelaci.
Možnosti využití plochy jsou ovlivněny průchodem nadzemního vedení
elektro, umístění trafostanice a rozsahem jejich ochranného pásma.
Požadavek dle vyhodnocení stanovisek uplatněných ke společnému jednání:
orgán ochrany přírody požaduje podmínit využití plochy tím, že bude ke všem
správním řízením souvisejících s výstavbou či změnou využití pozemku
průkazně doloženo (biologickým průzkumem, vyjádřením odborníka, případně
pravomocnou výjimkou z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů), že
výstavbou nedojde k nezákonnému škodlivému zásahu do vývoje zvláště
chráněných druhů rostlin či živočichů.

Rozšířené
odůvodnění

Vymezená zastavitelná plocha je tvořena třemi plochami změn.
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Plocha změny Z12a vymezená v návrhu pro společné jednání byla ještě
tvořena dvěma částmi – západně a východně od pozemkově odděleného
pokračování místní komunikace vedené v ulici V Radešovkách.
Východní část vyplňovala plochu mezi stávající zástavbou a terénní mezí
s linií zeleně.
Západní část byla v návrhu ÚP pro společné jednání vymezena tak, aby bylo
možno realizovat zástavbu i na druhé straně stávající ulice a tak, aby byla
ulice oboustranně obestavěna. S ohledem na to, že plocha je v ÚPD
vymezena již delší dobu a vlastník neprojevil zájem o umožnění zástavby, je
tato část v upraveném návrhu po společném jednání vypuštěna z řešení
ÚP. V upraveném návrhu ÚP po společném jednání je tato část vymezena
jako plocha územní rezervy.
V jižní části zastavitelné plochy je vymezena plocha změny Z12c, kde je již
na jednu stavební parcelu vydáno správní rozhodnutí. S ohledem na
průchod nadzemního vedení elektro a rozsah jeho ochranného pásma,
který významně ovlivní možnosti využití zbylé plochy, je tato část z řešení
ÚP vypuštěna a je vyznačena jako plocha územní rezervy.
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Zastavitelná plocha Z13
Lokalizace

V platné ÚPD ANO
(ÚPSÚ vč. změn) území
pro
vybavenost

bydlení

Řešení ÚP Poříčí
nad Sázavou

občanskou

RZV
Výměra
BPEJ/třída
ochrany

Základní
řešení

aspekty





BI
0,1 ha
5.15.10/II
5.15.50/III

Dlouhodobě sledovaný záměr
Navazuje na zastavěné území
Možnost napojení na dopravní a technickou infrastrukturu

Lokální podmínky
Rozšířené
odůvodnění

Vymezená zastavitelná plocha vytváří ve struktuře zástavby protiváhu
ploše změny Z12c. S ohledem na polohu plochy změny na okraji zástavby,
kde terén poměrně významně stoupá, a možnosti využití jihozápadní části
plochy, které jsou významně ovlivněny průchodem nadzemního vedení
elektro a rozsahem jeho ochranného pásma, je tato část zastavitelné
plochy v upraveném návrhu ÚP po společném jednání z řešení ÚP
vypuštěna a zůstane vyznačena jako plocha územní rezervy.
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Zastavitelná plocha Z14
Lokalizace

V platné ÚPD ANO část
(ÚPSÚ vč. změn) území
pro
vybavenost

bydlení

Řešení ÚP Poříčí
nad Sázavou

občanskou

RZV
Výměra
BPEJ/třída
ochrany

Základní
řešení

aspekty

Lokální podmínky

Rozšířené
odůvodnění

BI
0,95 ha
5.15.10/II
5.29.51/IV

 Dlouhodobě sledovaný záměr
 Navazuje na zastavěné území
 Možnost napojení na dopravní a technickou infrastrukturu
Východní a severozápadní okraj plochy je dotčen rozsahem
ochranného pásma lesa. Při umisťování zástavby bude tato skutečnost
zohledněna, zástavba bude umisťována v souladu se stanovenými
podmínkami příslušného orgánu ochrany lesa. Zástavba by neměla být
umístěna ve vzdálenosti menší než je výška lesního porostu v mýtném
stavu, předpoklad 25 m.
Část plochy je již dnes využívána a je na ní realizována zástavba, která
ale není vložena do evidence KN, a tudíž nemohla být zahrnuta do
zastavěného území.
Vymezená zastavitelná plocha leží v území, jehož využitelnost je ovlivněna
terénními podmínkami. Severozápadní část je možno napojit na stávající
dopravní a technickou infrastrukturu ze stávajícího uličního prostoru.
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Jihovýchodní část pak ze severovýchodního okraje lokality. Ve střední
části plochy (dle návrhu ÚP po společné jednání), resp. jihovýchodní části
plochy (dle upraveného návrhu po společném jednání) je realizován 1
rodinný dům s velkou zahradou – zastavěný stavební pozemek probíhá
přes celou délku vymezené zastavitelné plochy. Tento rodinný dům není
ale zapsán v evidenci KN. S ohledem na skutečnost, že jižní část rozvojové
plochy byla rozšířena až novým ÚP (nebyla součástí platné ÚPD včetně
změn), je tato část z řešení územního plánu v upraveném návrhu po
společném jednání vypuštěna a je vyznačena jako plocha územní rezervy.
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Zastavitelná plocha Z15
Lokalizace

V platné ÚPD ANO
(ÚPSÚ vč. změn) území se smíšenou funkcí I.

Řešení ÚP Poříčí
nad Sázavou

RZV
Výměra
BPEJ/třída
ochrany

Základní aspekty
řešení

Lokální podmínky

BI, ZV
6,94 ha
5.29.11/II
5.29.51/IV
5.40.77/V




Dlouhodobě sledovaný záměr
Navazuje na zastavěné území, na části již realizována zástavba,
která je zahrnuta do zastavěného území
 Možnost napojení na dopravní a technickou infrastrukturu, na
většině plochy je již infrastruktura realizována
S ohledem na rozsah ploch změn pro funkci bydlení v sídle je vymezena
rozsáhlejší plocha veřejné zeleně ve vazně na přírodní hodnoty – les.
Možnosti využití severovýchodní části plochy by měly být prověřeny a
dohodnuty vlastníky – stanovena podmínka územní studie a dohody o
parcelaci.
Požadavek dle vyhodnocení stanovisek uplatněných ke společnému jednání:
orgán ochrany přírody požaduje podmínit využití plochy tím, že bude ke všem
správním řízením souvisejících s výstavbou či změnou využití pozemku
průkazně doloženo (biologickým průzkumem, vyjádřením odborníka, případně
pravomocnou výjimkou z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů), že
výstavbou nedojde k nezákonnému škodlivému zásahu do vývoje zvláště
chráněných druhů rostlin či živočichů.

Rozšířené
odůvodnění

Zastavitelná plocha leží na jihovýchodním okraji jádrového území sídla
Poříčí nad Sázavou. Na ploše změny Z15a, Z15c a Z15d je vybudována
dopravní a technická infrastruktura. Realizace rodinných domů zde
postupně probíhá. V době zpracování návrhu územního plánu pro společné
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jednání bylo v zastavitelné ploše realizováno 6 rodinných domů. Od doby,
kdy byl návrh ÚP předán objednateli (05 2017), do května 2018 je na
katastru evidováno dalších 5 rodinných domů, na dalších 6 RD je vydáno
správní rozhodnutí.
Pro východní část zastavitelné plochy – plocha změny Z15b – je stanovena
etapizace výstavby.
Východní část plochy, která byla v návrhu vymezena jako plocha
zastavitelná, je v upraveném návrhu ÚP po společném jednání vypuštěna.
Vyznačena je jako plocha územní rezervy.
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Zastavitelná plocha Z16
Lokalizace

V platné ÚPD ANO
(ÚPSÚ
vč. území se smíšenou funkcí I.
změn)

Řešení
Poříčí
Sázavou

ÚP
nad

RZV
Výměra
BPEJ/třída
ochrany

Základní
řešení

aspekty





BI
0,30 ha
5.29.11/II

Dlouhodobě sledovaný záměr
Navazuje na zastavěné území
Možnost napojení na dopravní a technickou infrastrukturu

Lokální podmínky
Rozšířené
odůvodnění

Vymezená zastavitelná plocha navazuje na zastavěné území, leží mezi
jeho okrajem, vodotečí a místní komunikací. Plošně odpovídá dvěma
větším stavebním parcelám. V západní části je již vydáno správní
rozhodnutí pro nový objekt. Vymezená plocha logicky doplňuje okraj
zástavby, po realizaci zástavby v zastavitelné ploše Z15 bude ležet
hluboko v zastavěném území.
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Zastavitelná plocha Z17
Lokalizace

V platné ÚPD ANO
(ÚPSÚ vč. změn) Plochy rekreačních chat

Řešení ÚP Poříčí
nad Sázavou

RZV
Výměra
BPEJ/třída
ochrany

RI, ZS
2,65 ha
5.29.51/IV
5.40.77/V

Základní aspekty  Dlouhodobě sledovaný záměr
řešení
 Navazuje na zastavěné území
Lokální podmínky
Plocha leží na svahu nad řekou Sázavou. Od řeky ji ale oddělují linie
dopravní infrastruktury – silnice II. třídy a železnice. Podél západního
okraje je trasována rekonstruovaná silnice I/3. Plocha je členěna
liniemi mezí se zelení, které by měly být i při budoucím způsobu využití
respektovány. Nutností pro možnost využití lokality je zajištění
odpovídajícího způsobu dopravního napojení, protože stávající způsob
křížení komunikace a železnice na severním okraji plochy lze považovat
za dopravní závadu a s ohledem na bezpečnost za nevyhovující.
S ohledem na majetkové poměry v území (několik vlastníků) je
stanovena na části plochy Z17 podmínka uzavření dohody o parcelaci,
která s ohledem na záměry vlastníků vyřeší organizaci území vč.
parcelace pro zástavbu objekty individuální rekreace a koridorů pro
dopravní a technickou infrastrukturu.
Stanovené podmínky využití ploch RI jako přípustné využití uvádějí
„účelové komunikace, komunikace pro pěší a cyklisty“ a dále „stavby a
zařízení související technické infrastruktury“. Takto stanovené
podmínky umožňují uspokojivě vyřešit napojení lokality na veřejnou
infrastrukturu.
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Požadavek dle vyhodnocení stanovisek uplatněných ke společnému jednání:
orgán ochrany přírody požaduje podmínit využití plochy tím, že bude ke všem
správním řízením souvisejících s výstavbou či změnou využití pozemku
průkazně doloženo (biologickým průzkumem, vyjádřením odborníka,
případně pravomocnou výjimkou z ochranných podmínek zvláště chráněných
druhů), že výstavbou nedojde k nezákonnému škodlivému zásahu do vývoje
zvláště chráněných druhů rostlin či živočichů.

Zastavitelná plocha Z18
Lokalizace

V platné ÚPD ANO
(ÚPSÚ vč. změn) Plochy rekreačních chat

Řešení ÚP Poříčí
nad Sázavou

RZV
Výměra
BPEJ/třída
ochrany

RI, ZS
0,50 ha
5.29.51/IV
5.40.77/V

Základní aspekty  Dlouhodobě sledovaný záměr
řešení
 Navazuje na zastavěné území
Lokální podmínky Plocha leží na svahu nad řekou Sázavou. Od řeky ji ale oddělují linie
dopravní infrastruktury – silnice II. třídy a železnice. Nutností pro
možnost využití plochy je zajištění odpovídajícího způsobu dopravního
napojení, protože stávající způsob křížení komunikace a železnice ležící
západně lze považovat za dopravní závadu a s ohledem na bezpečnost
za nevyhovující.
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Zastavitelná plocha Z19
Lokalizace

V platné ÚPD ANO
(ÚPSÚ
vč. B1, B2, BK, KO, VZ, SR, veřejná
změn)
prostranství

Řešení ÚP Poříčí
nad Sázavou

RZV
Výměra
BPEJ/třída
ochrany

Základní
řešení

aspekty

Lokální podmínky

BI, SP, ZV, PV, TI
23,42 ha
5.56.00/I
5.55.00/IV
5.29.11/V
5.21.13/V
5.21.12/V






Dlouhodobě sledovaný záměr
Navazuje na zastavěné území
Vydané ÚR pro některé části záměru
Provedené kroky k realizaci záměru, které představují riziko
možných náhrad za změnu využití území dle § 102 SZ
Využití plochy představuje vznik nového obytného souboru na pravém
břehu Sázavy. S ohledem na lokální klimatické podmínky se jedná o
inverzní část území (nízká inverzní oblačnost, mlha, nízké teploty, smog,
kouř z lokálních topenišť apod.) s problematickými podmínkami pro
bydlení. Nutnost vybudování kompletní dopravní a technické
infrastruktury. Realizace ploch veřejných prostranství v odpovídajících
parametrech – šířka uličních prostorů (§ 22) a § 7 odst. 2 vyhl.
501/2006 Sb. Respektování přírodních hodnot, zejména břehových
partií Sázavy, Sázava – NATURA 2000. Z důvodu plošného rozsahu
záměru, jehož naplnění bude probíhat postupně, záměru, který
významně ovlivní charakter dotčeného území, je navržena etapizace
výstavby tak, aby byla způsobem, který umožňují nástroje územního
plánu, zajištěna celistvost postupně realizovaných částí záměru.
Požadavek dle vyhodnocení stanovisek uplatněných ke společnému jednání:
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orgán ochrany přírody požaduje podmínit využití plochy tím, že bude ke všem
správním řízením souvisejících s výstavbou či změnou využití pozemku
průkazně doloženo (biologickým průzkumem, vyjádřením odborníka, případně
pravomocnou výjimkou z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů), že
výstavbou nedojde k nezákonnému škodlivému zásahu do vývoje zvláště
chráněných druhů rostlin či živočichů.

Rozšířené
odůvodnění

Vymezená zastavitelná plocha leží v problematické části řešeného území a
svým plošným rozsahem zcela zásadně ovlivňuje spolu se zastavitelnou
plochou Z21 bilance rozvojových ploch v řešeném území. S ohledem na
skutečnost, že zde v průběhu času dochází ke změně majetkových poměrů
(nový vlastník), jsou vydána správní rozhodnutí a v evidenci KN jsou
vloženy nové skutečnosti, je pro Obec Poříčí nad Sázavou velice
problematické uvažovat o možnosti redukce záměru nebo jeho vypuštění
z řešení územního plánu s ohledem na případné ekonomické nároky
vlastníků.
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Zastavitelná plocha Z20
Lokalizace

V platné ÚPD ANO
(ÚPSÚ vč. změn)
BK, KO, VZ, veřejná prostranství

Řešení ÚP Poříčí
nad Sázavou

RZV
Výměra
BPEJ/třída
ochrany

Základní aspekty
řešení

Lokální
podmínky

VL
2,47 ha
5.21.13/V
5.21.12/V







Dlouhodobě sledovaný záměr jako zastavitelná plocha
Navazuje na zastavěné území
Navazuje na stabilizované plochy výroby
Možnost dopravního napojení
Leží v blízkosti liniového zdroje hluku (silnice I/3), plocha není
vhodná pro jiné využití, které by bylo v kolizi s negativními vlivy
provozu na přilehlé silnici
Při využití zastavitelné plochy a umisťování zástavby bude zohledněna
blízká návaznost plochy s jiným funkčním využitím, bude využíváno mj.
izolační funkce zeleně, odstupové vzdálenosti, provozy s negativními
vlivy na životní prostředí budou umisťovány do vzdálenější polohy od
plochy Z19, blíže k silnici I/3 a stabilizovaným plochám výroby. Zároveň
bude respektován ochranný režim silničního ochranného pásma.
Požadavek dle vyhodnocení stanovisek uplatněných ke společnému jednání:
orgán ochrany přírody požaduje stanovení podmínky – při realizačním využití
náplně plochy bude řešena prevence ovlivnění toku řeky Sázavy (zejm.
hydrologické poměry, jakost vody) a konkrétní záměry budou předloženy
orgánu ochrany přírody ke stanovisku dle ust. § 45i odst. 1 zákona č.114/1992
Sb. (stanovisko o vlivu záměru na evropsky významné lokality a ptačí oblasti).
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Zastavitelná plocha Z21
Lokalizace

V platné ÚPD ANO
(ÚPSÚ vč. změn) B1, B2, KO, veřejná prostranství

Řešení ÚP Poříčí
nad Sázavou

RZV
Výměra
BPEJ/třída
ochrany

Základní aspekty
řešení

Lokální podmínky
Rozšířené
odůvodnění

BI
3,35 ha
5.21.13/V
5.21.12/V
5.29.11/V

 Dlouhodobě sledovaný záměr
 Navazuje na zastavěné území
 Možnost napojení na dopravní a technickou infrastrukturu
 Neleží na chráněných půdách
Možnosti a podmínky využití budou prověřeny podrobnějším
podkladem, územní studií, která mj. vymezí plochy veřejných
prostranství v souladu s platnou legislativou.
Vymezená zastavitelná plocha leží v problematické části řešeného území a
svým plošným rozsahem zcela zásadně ovlivňuje spolu se zastavitelnou
plochou Z19 bilance rozvojových ploch v řešeném území. S ohledem na
těsné sousedství obou zastavitelných ploch je žádoucí, aby způsob využití a
zejména napojení na dopravní a technickou infrastrukturu, bylo řešeno
v koordinaci pro obě zastavitelné plochy (společně).

86
zpracováno v září 2019

87
ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU POŘÍČÍ NAD SÁZAVOU

příloha: II.A - TEXTOVÁ ČÁST

Zastavitelná plocha Z22
Lokalizace

V platné ÚPD ANO
(ÚPSÚ vč. změn) Plochy pro výrobu

Řešení ÚP Poříčí
nad Sázavou

RZV
Výměra
BPEJ/třída
ochrany

Základní
řešení

aspekty

Lokální podmínky







VD
0,57 ha
5.21.12/V

Dlouhodobě sledovaný záměr
Navazuje na zastavěné území
Možnost napojení na dopravní a technickou infrastrukturu
Neleží na chráněných půdách
Zbytková plocha mezi komunikacemi a stabilizovanými plochami

Požadavek dle vyhodnocení stanovisek uplatněných ke společnému jednání:
orgán ochrany přírody požaduje stanovení podmínky – při realizačním využití
náplně plochy bude řešena prevence ovlivnění toku řeky Sázavy (zejm.
hydrologické poměry, jakost vody) a konkrétní záměry budou předloženy
orgánu ochrany přírody ke stanovisku dle ust. § 45i odst. 1 zákona č.114/1992
Sb. (stanovisko o vlivu záměru na evropsky významné lokality a ptačí oblasti).
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Zastavitelná plocha Z23
Lokalizace

V platné ÚPD ANO
(ÚPSÚ vč. změn)
Plochy pro výrobu

Řešení ÚP Poříčí
nad Sázavou

RZV
Výměra
BPEJ/třída
ochrany

Základní aspekty
řešení

Lokální
podmínky

VL
2,78 ha
5.21.12/V
2.21.13/V

 Dlouhodobě sledovaný záměr
 Navazuje na zastavěné území
 Možnost napojení na dopravní a technickou infrastrukturu
 Neleží na chráněných půdách
 Zbytková plocha mezi komunikacemi a stabilizovanými plochami
Na části plochy se již realizují nové záměry.
Požadavek dle vyhodnocení stanovisek uplatněných ke společnému jednání:
orgán ochrany přírody požaduje stanovení podmínky – při realizačním využití
náplně plochy bude řešena prevence ovlivnění toku řeky Sázavy (zejm.
hydrologické poměry, jakost vody) a konkrétní záměry budou předloženy
orgánu ochrany přírody ke stanovisku dle ust. § 45i odst. 1 zákona č.114/1992
Sb. (stanovisko o vlivu záměru na evropsky významné lokality a ptačí oblasti).
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Zastavitelná plocha Z24
Lokalizace

V platné ÚPD ANO
(ÚPSÚ vč. změn) Plochy se smíšenou funkcí II., plocha
dopravní vybavenosti (čerpací stanice)

Řešení ÚP Poříčí
nad Sázavou

RZV
Výměra
BPEJ/třída
ochrany

Základní
řešení

aspekty





SV
0,07 ha
5.21.10/IV

Dlouhodobě sledovaný záměr
Navazuje na zastavěné území
Možnost napojení na dopravní a technickou infrastrukturu

Lokální podmínky
Rozšířené
odůvodnění

Vymezená zastavitelná plocha je v upraveném návrhu po společném
jednání významně plošně redukována, větší část je z řešení územního
plánu vypuštěna. Vyznačena je jako plocha územní rezervy. Pro možnost
využití zůstala vymezena jen malá část plochy přiléhající ke stávající
komunikaci, v proluce mezi jižním okraje stávající rodinné zástavby a
severním okrajem areálu stávající čerpací stanice pohonných hmot. Tato
plocha není vymezena jako plocha pro „čisté“ bydlení, ale jako plocha
smíšená obytná. S ohledem na využití okolních ploch a polohu při liniovém
zdroji hluku se jeví jako vhodné využití např. občanské vybavení případně
s možností bydlení majitele.
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Zastavitelná plocha Z26
Lokalizace

V platné ÚPD ANO
(ÚPSÚ vč. změn) Plochy rekreačních chat

Řešení ÚP Poříčí
nad Sázavou

RZV
Výměra
BPEJ/třída
ochrany

Základní
řešení

aspekty

Lokální podmínky

RI
0,59 ha
5.29.14/III

 Dlouhodobě sledovaný záměr
 Navazuje na zastavěné území
 Možnost napojení na dopravní a technickou infrastrukturu
Na ploše je již realizována technická a dopravní infrastruktura.

Nové dělení pozemků je vloženo do evidence KN.
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Zastavitelná plocha Z27
Lokalizace

V platné ÚPD ANO
(ÚPSÚ vč. změn) Území se smíšenou funkcí II.

Řešení ÚP Poříčí
nad Sázavou

RZV
Výměra
BPEJ/třída
ochrany

Základní
řešení

aspekty

Lokální podmínky

VZ
0,08 ha
5.15.00/II

 Dlouhodobě sledovaný záměr
 Navazuje na zastavěné území
 Rozšiřuje stávající areál zemědělské farmy
Na ploše je již realizována zástavba, která není zanesena do evidence
KN.
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Zastavitelná plocha Z28
Lokalizace

V platné ÚPD ANO
(ÚPSÚ vč. změn)
Území se smíšenou funkcí II.

Řešení ÚP Poříčí
nad Sázavou

RZV
Výměra
BPEJ/třída
ochrany

Základní
řešení

aspekty

Lokální podmínky

BV, ZS
0,46 ha
5.15.00/II

 Dlouhodobě sledovaný záměr
 Navazuje na zastavěné území
 Nenarušuje urbanistickou strukturu sídla
Při využití ploch změn musí být respektována vzrostlá zeleň, která
plochu obklopuje, ať už alej podél cesty na západním okraji nebo
břehová zeleň kolem vodní plochy.

Požadavek dle vyhodnocení stanovisek uplatněných ke společnému
jednání: orgán ochrany přírody požaduje podmínit využití plochy tím, že
bude ke všem správním řízením souvisejících s výstavbou či změnou

92
zpracováno v září 2019

93
ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU POŘÍČÍ NAD SÁZAVOU

příloha: II.A - TEXTOVÁ ČÁST

využití pozemku průkazně doloženo (biologickým průzkumem, vyjádřením
odborníka, případně pravomocnou výjimkou z ochranných podmínek
zvláště chráněných druhů), že výstavbou nedojde k nezákonnému
škodlivému zásahu do vývoje zvláště chráněných druhů rostlin či
živočichů.
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Zastavitelná plocha Z29
Lokalizace

V platné ÚPD ANO
(ÚPSÚ vč. změn)
Území se smíšenou funkcí II.

Řešení ÚP Poříčí
nad Sázavou

RZV
Výměra
BPEJ/třída
ochrany

Základní
řešení

aspekty

Lokální podmínky

BV, ZS
0,39 ha
5.15.00/II

 Dlouhodobě sledovaný záměr
 Navazuje na zastavěné území
 Nenarušuje urbanistickou strukturu sídla
Zástavba bude situována do severní části plochy směrem k sídlu,
jižní část plochy bude využita pro zahradu.
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Zastavitelná plocha Z30
Lokalizace

V platné ÚPD ANO
(ÚPSÚ vč. změn)
Plochy rekreačních chat.

Řešení ÚP Poříčí
nad Sázavou

RZV
Výměra
BPEJ/třída
ochrany

RI
0,19 ha
5.15.00/II
5.68.11/V

Základní aspekty  Dlouhodobě sledovaný záměr
řešení
 Navazuje na zastavěné území
Lokální podmínky Plošný rozsah plochy byl částečně z jihu redukován. Není žádoucí
rozšiřovat zástavbu dále do krajiny do údolí Svárovského potoka.
Plocha je vymezena v souladu se stávajícím rozsahem oploceného
pozemku, na kterém je realizován objekt pro rekreaci.
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Zastavitelná plocha Z31
Lokalizace

V platné ÚPD ANO část
(ÚPSÚ vč. změn)
Pozemní komunikace (silnice, místní
komunikace), lesy hospodářské.

Řešení ÚP Poříčí
nad Sázavou

RZV
Výměra
BPEJ/třída
ochrany

Základní aspekty
řešení
Lokální podmínky



DS2
0,12 ha
5.29.11/II
Zábor PUPFL

Vyjádření stávajícího stavu v území, odlesnění, průběh
komunikace zajišťující dopravní obsluhu rekreační lokality
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Zastavitelná plocha Z32
Lokalizace

V platné ÚPD ANO
(ÚPSÚ vč. změn)
Plochy rekreačních chat

Řešení ÚP Poříčí
nad Sázavou

RZV
Výměra
BPEJ/třída
ochrany

Základní aspekty
řešení

Lokální podmínky

RI
0,09 ha
5.29.11/II



Plocha je reálně součástí lokality rekreačních chat, ale není na ní
realizována zástavba, není možné ji dle údajů evidence KN
považovat za zastavěný stavební pozemek a tudíž není zahrnuta
do zastavěného území
 Z důvodu celistvosti lokality vyznačeno jako plocha změny
Plocha není větší než 2000m2. V případě pravidlené zástavby by bylo
možno takovou plochu považivat za rohovou proluku.
Není intenzivně zemedělsky využívána.
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Zastavitelná plocha Z33
Lokalizace

V platné ÚPD ANO
(ÚPSÚ vč. změn)
Místní komunikace

Řešení ÚP Poříčí
nad Sázavou

RZV
Výměra
BPEJ/třída
ochrany

DS2
0,09 ha
Zábor PUPFL

Základní aspekty  Vyjádření stávajícího stavu v území, odlesnění, komunikace
řešení
zajišťující dopravní obsluhu rekreační lokality
Lokální podmínky Plocha není větší než 2000m2.
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Zastavitelná plocha Z34
Lokalizace

V platné ÚPD NE
(ÚPSÚ vč. změn)
Zemědělská půda – louky a pastviny

Řešení ÚP Poříčí
nad Sázavou

RZV
Výměra
BPEJ/třída
ochrany

Základní aspekty
řešení

Lokální podmínky

OS
0,21ha
5.56.00/I




Proluka mezi okrajem obytné zástavby a sportovním areálem
Plocha není zemědělským způsobem využívána – manipulační
plocha
 Potřeba rozšíření sportovního areálu ve smyslu zázemí – např.
nutnost řešit plochy pro dopravu v klidu, absence plochy pro
parkování
Považujeme za nevhodné řešení využívání ploch zeleně pro „živelné“
parkování podél komunikace v ulici Sportovní v údolí Konopišťského
potoka.

Po společném jednání byla zastavitelná plocha vypuštěna z řešení ÚP!!!
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Zastavitelná plocha Z35
Lokalizace

V platné ÚPD ANO část
(ÚPSÚ vč. změn)
Plochy rekreačních chat

Řešení ÚP Poříčí
nad Sázavou

RZV
Výměra
BPEJ/třída
ochrany

Základní aspekty
řešení






RI, DS2
0,77ha
5.29.14/III

Dlouhodobě sledovaný záměr
Navazuje na zastavěné území, doplnění stávající rekreační
lokality
Na části plochy se zástavba již realizuje
Komunikace – vyjadřuje reálný stav v území, který není zachycen
v evidenci KN

Lokální podmínky

Vymezená plocha umožňuje rozvoj v prostorově vymezeném území –
stávající zástavbou a komunikací vedenou paralelně s železnicí.
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Zastavitelná plocha Z36
Lokalizace

V platné ÚPD ANO
(ÚPSÚ vč. změn)
Území pro bydlení a občanskou
vybavenost

Řešení ÚP Poříčí
nad Sázavou

RZV
Výměra
BPEJ/třída
ochrany

Základní aspekty
řešení






BI, ZV
0,21 ha
Není ZPF

Dlouhodobě sledovaný záměr
Navazuje na zastavěné území
Možnost napojení na dopravní a technickou infrastrukturu
Není záborem ZPF

Lokální podmínky
Rozšířené
odůvodnění

Vymezená zastavitelná plocha leží na okraji části sídla tak, že vyplňuje
prostor mezi okrajem stávající zástavby, místní komunikací, objektem
technické infrastruktury a plánovanou příjezdovou komunikací do
nové rozvojové plochy (Z03). Plocha umožňuje realizaci 1 rodinného
domu –plocha pro funkci bydlení – 0,11 ha.
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Zastavitelná plocha Z37
Lokalizace

V platné ÚPD Ne
(ÚPSÚ vč. změn)
Plocha pro průchod biokoridoru

Řešení ÚP Poříčí
nad Sázavou

RZV
Výměra
BPEJ/třída
ochrany

Základní aspekty
řešení







Lokální podmínky




TI, ZV
0,68 ha
5.56.00/I

Plocha pro TI (Z37b) – v současnosti je plocha již jako
manipulační příležitostně využívána
Leží v proluce mezi zastavěným územím – okrajem zástavby na
jihu a areálem ČOV s příjezdovou komunikací na severu
Plocha Z37a nebude zastavěna objekty, bude využita pro systém
sídelní zeleně
V sousedství rozsáhlé rozvojové plochy pro funkce bydlení a
plochy smíšené obytné – potřeba vymezení související plochy
veřejného prostranství
Plochy sídlení zeleně vytvoří provázaný systém s břehovou zelení
podél Sázavy
Posílení složky veřejné zeleně v řešeném území
Průchod lokálního biokoridoru

Po společném jednání byla zastavitelná plocha vypuštěna z řešení ÚP!!!
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Zastavitelná plocha Z41
Lokalizace

V platné ÚPD ANO (Změna č.4)
(ÚPSÚ vč. změn)
Území pro čisté bydlení

Řešení ÚP Poříčí
nad Sázavou

RZV
Výměra
BPEJ/třída
ochrany

Základní aspekty
řešení





BI
0,53 ha
52914/III
52954/V

Dlouhodobě sledovaný záměr
Možnost napojení na dopravní a technickou infrastrukturu
Vydán společný souhlas (územní souhlas a souhlas s provedením
ohlášeného stavebního záměru – stavba rodinného domu včetně
zpevněných ploch a jímky odpadních vod) ze dne 07. 01. 2019, čj.
MUBN/12684/2019/VÝST a stavba již byla zahájena

Lokální podmínky
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Koridor Z38k
Lokalizace

V platné ÚPD ANO
(ÚPSÚ vč. změn)
Železniční trať č.
souvisejících staveb

220

Řešení ÚP Poříčí
nad Sázavou

včetně

RZV
Výměra
BPEJ/třída
ochrany

Základní aspekty
řešení
Lokální podmínky



DZ
46,35 ha
5.56.00/I
5.29.11/II
5.29.01/II
5.64.01/III
5.29.51/IV
5.68.11/V
PUPFL
Soulad s nadřazenou dokumentací - PÚR ČR, ZÚR Sk
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Koridor Z39k
Lokalizace

V platné ÚPD ANO
(ÚPSÚ vč. změn)
Ošetřeno textově

„Kromě těchto pozemků „jádrové plochy“ řešeného území se
změna dotýká několika pozemků katastru Poříčín./S. na
levém břehu Sázavy. Na těchto pozemcích je navržena pěší a
cyklistická stazka (chodník) jako veřejně prospěšná stavba.
Jinak se stávající funkce dotčených pozemků nemění. Jedná
se tyto pozemky: parc. č. 10/1, parc. č. 11, parc. č.13“ – citace
ze Změny č.2 ÚPSÚ Poříčí nad Sázavou.

Řešení ÚP Poříčí
nad Sázavou

RZV
Výměra
BPEJ/třída
ochrany

Základní aspekty
řešení






DS2
0,55 ha
5.56.00/I

Dlouhodobě sledovaný záměr
Nutnost propojení jádrového území sídla Poříčí nad Sázavou a
nového obytného satelitu „Za Vodou“ (cca 1000 nových
obyvatel) pro pěší – stávající propojení přes kamenný most v ulici
Pražská nemá šířkové parametry pro bezpečné propojení pro
pěší.
Z důvodu zajištění podmínek, které eliminují případnou segregaci
části obyvatel řešeného území, je stanovena podmínka realizace
nového propojení přes řeku Sázavu pro možnost realizace
zástavby ve II. etapě v obytném souboru „Za Vodou“ Z19

Lokální podmínky
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Koridor Z40k
Lokalizace

V platné ÚPD ANO
(ÚPSÚ vč. změn)

Řešení ÚP Poříčí
nad Sázavou

RZV
Výměra
BPEJ/třída
ochrany

Základní aspekty
řešení




DS2
0,84 ha
5.56.00/I
5.55.00/IV

Dlouhodobě sledovaný záměr
Soulad s nadřazenou dokumentací – ZÚR Sk a Generelem
cyklotras a cyklostezek Středočeského kraje

Lokální podmínky
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i.4.2.2 PLOCHY PŘESTAVBY (podkapitola c.2.c. výrokové části ÚP):
Plocha přestavby P01
Lokalizace

V platné ÚPD ANO
(ÚPSÚ vč. změn)
Plochy pro zemědělskou výrobu

Řešení ÚP Poříčí
nad Sázavou

RZV
Výměra
BPEJ/třída
ochrany

Základní aspekty
řešení




BI
0,79 ha
Není ZPF
Leží v zastavěném území

Areál již neslouží své původní funkci, stavební fond je
v havarijním stavu
Požadavek vlastníka uplatněný v rámci projednání zadání
(podnět č. 13)

Lokální podmínky

Východní část plochy, resp. plocha mezi plochou přestavby a stávající
zástavbou je vymezena jako plocha stabilizovaná - plocha vyhrazené
zeleně – zahrada. Pro možnost využití plochy pro funkci bydlení je
nutno zajistit dopravní napojení v souladu s právními předpisy a
zajistit napojení na technickou infrastrukturu.
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Plocha přestavby P02
Lokalizace

V platné ÚPD ANO
(ÚPSÚ vč. změn)
Plochy pro výrobu

Řešení ÚP Poříčí
nad Sázavou

RZV
Výměra
BPEJ/třída
ochrany

Základní aspekty
řešení




SP
0,27 ha
Není ZPF

Posílení složky občanského vybavení v řešeném území,
v jádrovém území sídla Poříčí nad Sázavou
Vytvoření podmínek pro záměr vlastníka uplatněný u
objednatele

Lokální podmínky
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Plocha přestavby P03
Lokalizace

V platné ÚPD ANO
(ÚPSÚ vč. změn)
Místní komunikace

Řešení ÚP Poříčí
nad Sázavou

RZV
Výměra
BPEJ/třída
ochrany

Základní aspekty
řešení



PV
0,08 ha
Není ZPF

Pěší propojení mezi ulicí Pražská a k Homolce (v případě zvednutí
hladiny Sázavy je neprůchodná ulice V Koutech u kamenného
mostu

Lokální podmínky
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Plocha přestavby P04
Lokalizace

V platné ÚPD NE
(ÚPSÚ vč. změn)
Zemědělská půda – louky a pastviny

Řešení ÚP Poříčí
nad Sázavou

RZV
Výměra
BPEJ/třída
ochrany

Základní aspekty
řešení





ZP
0,21 ha
Část 5.56.00/I
Část není ZPF

návaznost na sportovní areál
přírodní hodnoty údolí Konopišťského potoka
nové využití stávající manipulační plochy, která neslouží svému
účelu dle druhu pozemku evidovanému v KN

obr. z internetové aplikace https://mapy.cz

Lokální podmínky
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i.4.3 SYSTÉM SÍDLENÍ ZELENĚ (podkapitola c.3. výrokové části ÚP)
a) Systém sídlení zeleně, především ploch veřejné zeleně, je nutno budovat na základech, které jsou tvořeny již
stabilizovanými plochami, které je nutno průběžně udržovat a lze je dále kultivovat a zkvalitňovat.
b) Při využívání území a při rozhodování o změnách v území budou respektovány vymezené plochy systému
sídelní zeleně, které jsou vymezeny jako samostatné typy ploch s rozdílným způsobem využití v souladu
s vyhl. č. 501/2006 Sb. Vymezení jednotlivých ploch graficky vyjadřuje stanovenou koncepci systému sídlení
zeleně.
c) Vymezené plochy veřejných prostranství, zejména pak plochy veřejné zeleně, jsou vymezeny za účelem
ochrany těchto ploch před nežádoucí zástavbou. Významné plochy veřejné zeleně jsou navrženy
v návaznosti na plošně nejrozsáhlejší navrhované plochy pro bydlení – na severním okraji sídla Poříčí nad
Sázavou u plochy Z03 a na jihovýchodním okraji v návaznosti na plochu Z15. Plochy veřejné zeleně jsou
vymezeny jako součást navrhované plochy Z19 „Za Vodou“.
d) Z důvodu zachování obrazu sídel v krajině a ochrany krajinného rázu je stanovena zásada umisťování
zástavby v okrajových částech sídla směrem k sídlu. Směrem do krajiny bude okraj urbanizovaného území
tvořen zahradami.
e) Zdůrazněn je význam zeleně, která je součástí jiných typů ploch s rozdílným způsobem využití, z důvodu
zachování odpovídající hustoty a struktury zástavby typické pro řešené území, aby nedocházelo
k neúměrnému zahušťování – především ve stabilizovaných plochách.
f)

Součástí urbanizovaného území jsou i vodní toky procházející celým řešeným územím. Rozhraní, kdy je vodní
tok s doprovodnou a břehovou zelení součástí volné krajiny a kdy urbanizovaného území vzhledem
k charakteru břehových porostů a navazujících ploch zeleně, není účelné rozlišovat, neboť přírodní
společenstva takto přirozeně prostupují i do zastavěných území a stávají se jeho součástí.

g) Obdobně jako vodní toky prostupují celým řešeným územím i skladebné části územního systému ekologické
stability vázané zejména na přírodní hodnoty v řešeném území. Prostupují volnou krajinou i urbanizovaným
územím. Proto vymezený systém ÚSES využívá přirozených vazeb v řešeném území a jednotlivé skladebné
části jsou vymezeny tak, aby tvořily ucelený funkční a vzájemně provázaný systém.
h) Vymezené plochy změn pro systém sídlení zeleně:
1. Pro veřejná prostranství – veřejná zeleň:
a. Z03a2, Z03b2, Z03e, Z15e, Z36b, – související veřejná prostranství vymezená v souladu
s ustanovením § 7 odst. 2 vyhlášky 501/2006 Sb.
2. Pro zeleň soukromou a vyhrazenou
a. Z06b, Z08b, Z11b, Z12b, Z17b, Z18b, Z28b, Z29b:





Z06b – terénní sníženina
Z08b – blízkost liniového zdroje hluku (železnice), terénní a přírodní podmínky
Z11b – plošné podmínky pozemku pro umístění stavby hlavní, vzrostlá zeleň
Z12d – terénní podmínky (meze mezi jednotlivými terénními úrovněmi), problematické
s ohledem na možnost dopravní obsluhy v případě zástavby
 Z17b a z18b - blízkost liniového zdroje hluku (železnice)
 Z28b – zachování hustoty, struktury a charakteru zástavby, ochrana krajinného rázu
 Z29b - zachování hustoty, struktury a charakteru zástavby, ochrana krajinného rázu –
návaznost na volnou krajinu
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i.5 ODŮVODNĚNÍ KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEJÍ UMISŤÍVÁNÍ
(kapitola d) výrokové části ÚP)
i.5.1 DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA (podkapitola d.1. výrokové části ÚP)
i.5.1.1 – Silniční doprava, doprava v klidu
i.5.1.1a – Silniční doprava
Řešeným územím obce Poříčí nad Sázavou prochází ve směru sever - jih nadřazená silniční síť – silnice
I. třídy. Jedná se o silnici I/3 (Mirošovice, D1 – Poříčí – Benešov – Tábor – České Budějovice), která prochází
východní polovinou katastrálního území. V severní části řešeného území tvoří křižovatku se silnicí II/603 (Poříčí –
Praha). Další silnicí II. třídy v řešeném území je II/109. Ta odbočuje ze sil. II/603 severně nad řešeným územím,
pokračuje jižním směrem do centra sídla Poříčí nad Sázavou a dále pokračuje východním směrem do obce
Chocerady.
Jedinou krajskou silnicí III. třídy v řešeném území je silnice III/1091, která v centru obce odbočuje jižním
směrem ze silnice II/109 a pokračuje jižním směrem na obec Mrač.
V řešeném území jsou od r. 2005 celkem 4 sčítací úseky dopravních intenzit – na každé silnici jeden.
Silnice I/3
r. 2000
r. 2005
r. 2010
r. 2016

T
3534
4828
2897
3733

O
15619
18305
15396
17822

M
42
83
105
83

celkem
19195
23216
18398
21638

Silnice I/603
r. 2005
r. 2010
r. 2016

T
627
487
444

O
3824
2798
2686

M
39
35
51

celkem
4490
3320
3181

Silnice II/109
r. 2000
r. 2005
r. 2010
r. 2016

T
365
386
289
422

O
1694
2021
1984
2352

M
29
37
31
19

celkem
2088
2444
2304
2793

Silnice III/1091
r. 2000
r. 2005
r. 2010
r. 2016

T
236
332
234
300

O
2262
2489
2024
2072

M
23
24
22
21

celkem
2521
2845
2280
2393

Místní doprava
Zástavba, která není přímo obsluhována ze silnic II. a III. třídy (resp. jejich průjezdných úseků), je na tyto
komunikace napojena sítí místních komunikací. Ve většině případů se jedná o průjezdné místní obslužné
komunikace funkční třídy C2, na něž jsou napojeny krátké úseky funkční třídy C3 (slepé komunikace), které za
hranici zastavěného území přechází v účelové komunikace (polní a lesní cesty).
Motorová doprava je od pěší oddělena neucelenou sítí chodníků.
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Návrh:
Zastavitelné plochy, plochy změn:
Z09b v rámci zastavitelné plochy Z09 (v pokračování ulice Nad Tratí) bude vyčleněn pozemek uličního
prostoru podél železnice v šíři dle platných právních předpisů. Plocha je zařazena do typu ploch
s rozdílným způsobem využití - veřejná prostranství PV (uliční prostory). Bude se jednat o slepou
komunikaci.
Z19a Způsob dopravního členění zastavitelné plochy Z19 místními komunikacemi je převzat z územního
Z19i
rozhodnutí ze dne 24. 09. 2015 (č. j.: MUBN/64922/2015/VÝS). Plocha Z19a bude zajišťovat jak
Z19p dopravní napojení zastavitelných ploch Z19 a Z21, tak zajistí komfortní dopravní napojení stávající
zástavby v kontaktním území. Bude vedena paralelně se stávající komunikací, která bude po realizaci
nové komunikace plnit funkci komunikace pro pěší a cyklisty. Respektována bude založená alej podél
této komunikace. Plocha Z19i na ni bude navazovat jižním směrem pro napojení ploch Z19b, Z19c,
Z19d, Z19e, Z19f. Dále na jih bude dopravní obsluhu zajišťovat plocha Z19p (pro plochy Z19j, Z19k, Z19l,
Z19m, Z19n, Z19o).
Z31
Zastavitelná plocha pro komunikaci ve stopě stávající (pozemkově neoddělené) cesty. Plocha je
zařazena do ploch s rozdílným způsobem využití - dopravní infrastruktury DS2 (místní a účelové
komunikace). Navržený úsek vyjadřuje reálný stav v území. Propojuje (zprůjezdní) stávající komunikace
v rekreační lokalitě, které by jinak byly slepé.
Z33
Zastavitelná plocha pro komunikaci ve stopě stávající (pozemkově neoddělené) cesty. Plocha je
zařazena do ploch s rozdílným způsobem využití - dopravní infrastruktury DS2 (místní a účelové
komunikace). Navržený úsek vyjadřuje reálný stav v území, zajišťuje dopravní napojení rekreační
lokality (areálu).
Z35b Zastavitelná plocha pro místní komunikaci ve stopě stávající (pozemkově neoddělené) cesty v místní
části Svárov. Plocha je zařazena do ploch s rozdílným způsobem využití - dopravní infrastruktury DS2
(místní a účelové komunikace). Navržený úsek vyjadřuje reálný stav v území.
Z39k –Koridor dopravní infrastruktury - pro pravobřežní dopravní propojení v úseku - zastavitelná plocha Z19
– jádrové území sídla Poříčí nad Sázavou - s navrženým přemostěním pro pěší a cyklisty lávkou.
Doprava – limity využití území:
 Silniční ochranná pásma:
o Silnice I. třídy
o Silnice II. a III. třídy

50 m od osy vozovky
15 m od osy vozovky

i.5.1.1b – Doprava v klidu
Odstavování a parkování vozidel probíhá zejména v rámci cílových areálů a na místních komunikacích,
kde to umožňují pravidla silničního provozu.
Dvě veřejně přístupné parkovací plochy s významnější kapacitou parkovacích stání územní plán vyznačil:
 u kostela sv. Havla
 za obecním úřadem
 u nákupního střediska (COOP)
Návrh:
Doprava v klidu v rámci ploch změn:
Z19

Z34

v rámci zastavitelných ploch pro veřejné prostranství (Z19a, Z19i, Z19p) je dle územního rozhodnutí ze
dne 24. 09. 2015 (č. j.: MUBN/64922/2015/VÝS) uvažováno s výstavbou 47 parkovacích stání. Další
kapacity jsou uvažovány v technických přízemích navrhované bytové zástavby. Další kapacita zde bude
zajištěna v prostorech místních komunikací v souladu s právními předpisy a na ostatních pozemcích
v souvislosti s realizovanou zástavbou, zejména pak na pozemcích individuálního bydlení.
Na ploše by měla být zajištěna příležitostná parkovací kapacita pro navazující stávající sportovní areál.
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i.5.1.2 – Železniční doprava
Řešeným územím prochází železniční trať ČD 210 (Praha – Vrané nad Vltavou – Čerčany). Jedná se o
jednokolejnou trať motorové trakce tzv. Posázavský Pacifik. Trať prochází katastrálním územím ve směru západ –
východ a obsluhu území zajišťuje dvěma zastávkami - Svárov a Poříčí. Nejbližší železniční stanice je v nedalekých
Čerčanech.
Železniční doprava – limity využití území:
 Ochranné pásmo dráhy:
o 60 m od osy koleje
o min. 30 m od hranice pozemku dráhy
Návrh:
Zastavitelné plochy, plochy změn:
Z38k

Koridor dopravní infrastruktury - koridor pro železnici č. 220 (úsek Praha – Bystřice u Benešova). Jedná
se o záměr vymezený v souladu s PÚR ČR (záměr C-E551) a ZÚR Středočeského kraje D204 (popsáno
výše). Díky trasování koridoru po západní hranici řešeného území, se jedná celkem o 3 polygony
(plochy) dopravní infrastruktury DZ (železniční). Územní plán vymezil a zpřesnil vymezení koridoru
v souladu s platnou územně plánovací dokumentací, která Změnou č. 5 z roku 2014 tento záměr do
ÚPD obce zapracovala. Zpřesnění koridoru na rozsah šíře koridoru 200 m bylo provedeno v souladu se
zpracovanou technickou ověřovací studií koridoru pro vedení vysokorychlostní železniční tratě
v zájmovém území vypracovanou firmou SUDOP Praha a.s. (r. 2013). Šíře koridoru odpovídá šířce
ochranného pásma tratě s návrhovou rychlostí vyšší než 160 km/h stanovenou ust. §8 odst. 1 písm. b)
zákona č. 266/94 Sb., o drahách v platném znění a vyhlášce č. 177/95 Sb.

i.5.1.3 – Letecká doprava
Celé řešené území leží v ochranném pásmu radiolokačních prostředků letišť.
i.5.1.4 – Doprava pěší a cyklistická
Chodníky (i v oboustranném provedení) se v řešeném území vyskytují zejména podél obou průjezdných
úseků silnic II. tříd a dále podél místních komunikací zejména významnějších nebo zrealizovaných v rámci nové
rodinné výstavby.
K doplnění jsou v grafické části vyznačeny celkem 2 úseky alespoň jednostranně vedených chodníků –
jeden úsek podél sil. III/1091 (ul. Benešovská) a 1 podél místní komunikace tvořené ulicemi V Koutech a Pod
Lutovem.
V řešeném území prochází 3 značené turistické trasy – modrá, zelená, červená. Rozcestník se nachází u
železniční zastávky Poříčí nad Sázavou.


Modrá turistická trasa vede ulicí Pražská, před mostem se odklání k severozápadu a ulicí V Koutech a Na
Cihelně pokračuje k severozápadu do místní části Svárov, kde severně podél vodní plochy pokračuje k
jihozápadu mimo řešené území (Pecerady)
 Zelená turistická trasa vede ulicí Pražská, za mostem se odklání k severovýchodu, pokračuje po místních
komunikacích směr Čerčany
 Červená turistická trasa vede k jihu ulicí Benešovská, kde se záhy odklání jihozápadním směrem do ulice
Pavlíkova, pokračuje k jihu ke Konopišťskému potoku, ten překonává po pěší lávce a vede dále k jihu
Měsíčním Údolím
Vyznačeny jsou v grafické části odůvodnění – koordinační výkres. Podkladem pro jejich vymezení byla
turistická mapa a data ÚAP.
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Řešeným územím prochází tyto 3 značené cykloturistické trasy:
19 (Sázavská)
Konopišťská
Bukovanská

Čtyřkoly – Poříčí – Nespeky – – Do řešeného území vstupuje od severu, je vedena ulicí Pražská k
Týnec nad Sázavou
železničnímu přejezdu, kde se stáčí k východu a je vedena ulicí
Čerčanská po silnici II/109 směrem k severovýchodu (Čerčany).
Konopiště – Vidlákova Lhota – Je vedena podél jihovýchodní hranice řešeného území (jižně od
jihovýchod ř. ú. - Mrač
Žernovky) směrem k silnice III/1091.
Mrač – Poříčí – Bukovany – Je vedena po účelové komunikaci jižně od Svárova a dále ulicí
Úročnice – Žabovřesky
Bukovanská. Benešovskou ulicí opouští řešené území.

Cyklistická doprava probíhá společně s dopravou motorovou. Cyklostezky se v řešeném území nevyskytují.
Návrh:
Koridory pro vedení dopravní infrastruktury (zejména pěší a cyklistické):
Z40k

Zastavitelná plocha - koridor pro pravobřežní cyklistickou a pěší stezku v úseku od sil. II/103 »
severozápadním směrem do katastrálního území Nespeky. Koridor je navržen v šíři 12 m. Záměr je
koncepčně vymezen v souladu s platnou ÚPD, se ZÚR Sk resp. Generelem cyklotras a cyklostezek
Středočeského kraje.

Respektován je návrh trasy cyklostezky podél zastavitelné plochy Z19, který je převzat z územního rozhodnutí ze
dne 24. 09. 2015 (č. j.: MUBN/64922/2015/VÝS). Navrhovaná šíře cyklostezky je 2,5m a vedena bude po koruně
zemní hrázky chránící zast. plochu Z19 před záplavovým územím Sázavy.
i.5.2 TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA (podkapitola d.2. výrokové části ÚP)
i.5.2.1 – Vodní hospodářství
Hlavní vodotečí protékající řešeným i zastavěným územím je řeka Sázava (ve směru východ – západ) a její
levostranný přítok Konopišťský potok (ve směru jih - sever). Dále protéká západní částí katastrálního území ve
směru jih - sever Svárovský potok. V ostatních případech se jedná o bezejmenné recipienty, mnohdy s nestálou
vodní hladinou.
Ze jmenovaných vodotečí mají vyhlášené záplavové území vodní toky Sázava a Konopišťský potok. Oba
toky mají vyhlášeny rovněž aktivní zóny záplavových území.
Q100 průtok 702,0m3/s
Q50 průtok 604,0m3/s
Q20 průtok 483,0m3/s
Q10 průtok 398,0m3/s
Q5 průtok 319,0m3/s
Q2 průtok 223,0m3/s
Q1 průtok 159,0m3/s
Hodnota průtoku Q355 3,42m3/s je označována jako sucho.
Maximální průtok 551,0m3/s byl zaznamenán v roce 2006 a odpovídal tak hodnotě mezi Q50 a Q20.
Dle limnigrafu Nespeky odpovídá

Kromě záplavového území Sázavy a Konopišťského potoka a jejich aktivní zóny je řešené území ohroženo
zvláštní povodní, která souvisí s umístěním obce pod vodní nádrží Švihov ležící na toku Želivky, která je
levostranným přítokem Sázavy východně od řešeného území.
Dílčí povodí v řešeném území:
 1-09-03-1350 Sázava
 1-09-03-1420 Benešovský potok
 1-09-03-1400 Benešovský potok
 1-09-03-1430 Sázava
 1-09-03-1510 Sázava
 1-09-03-1500 Konopišťský potok
 1-09-03-1550 Sázava
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V řešeném území se nachází od r. 1968 jeden pozorovací vrt českého hydrometeorologického ústavu
VP 1324. Jedná se o monitorovaný vrt s ochranným pásmem o poloměru 500 m. Vrt leží v zastavitelné ploše Z20
východně od silnice I/3. Do řešeného území zasahuje ochranné pásmo pozorovacího vrtu ČHMU ležící mimo
řešené území (k. ú. Čerčany)
Východně od tohoto vrtu mimo řešené území (Levý břeh Sázavy, k. ú. Čerčany) leží vrt VP 1320. Vrt je
monitorovaný od r. 1968 a je součástí hlásné sítě. Jeho ochranné pásmo zasahuje východní polovinu zastavitelné
plochy Z19.
Stojaté vodní plochy:
Ze stojatých vodních ploch je v katastrálním území dominantní rybník Svárov. Dalšími vodními plochami
jsou rybník Hvozdec, dva rybníky v Potočinách a rybníček u motokrosového areálu.
Nejrozsáhlejší vodní plochou je rybník Svárov na Svárovském potoce s volnou plochou vodní hladiny 11,1
ha. Ostatní vodní plochy jsou Hvozdec (0,34 ha) na Svárovském potoce, v Potočinách (0,29 + 0,12 ha) na
Konopišťském potoce, u motokrosového areálu (0,22 ha) na bezejmenném levostranném přítoku Sázavy.
Návrh
Územní plán vymezil protipovodňové opatření s vazbou na zastavitelnou plochu Z19 ve stopě hranice Q100
řeky Sázavy. Zemní hrázka je navržena rovněž jako zemní těleso místní komunikace, resp. pěší a cyklistické stezky.
Tento návrh je převzat z územního rozhodnutí ze dne 24. 09. 2015 (č. j.: MUBN/64922/2015/VÝS).
Vodní hospodářství - limity využití území:
 Záplavové území Q100
 Aktivní zóna záplavového území
 Území zvláštní povodně (pod VD Švihov)
 Manipulační pásmo ostatních vodních toků
............. 6 m od břehové čáry
(PZN. Vodoprávní úřad může pro nezbytně nutné potřeby a na nezbytně dlouhou dobu stanovit k užívání i
větší šířku pozemku, než je uvedeno výše.) Do ochranných (manipulačních) pásem vodních toků nebudou
umisťovány žádné stavby, které by mohly ovlivnit odtokové poměry v území nebo znemožnit možnost
opravy a údržby koryta.
 Ochranná pásma monitorovacích vrtů ČHMU ............... 500 m
Vodovod
Obec Poříčí nad Sázavou je napojena na Skupinový vodovod regionu Jih od obce Pyšely přes obec
Nespeky. Vodovod je zaveden v souvislé zástavbě sídla Poříčí n/S. a v místní části Pod Lutovem. V ostatních
částech řešeného území (v územích s převládajícím rekreačním využitím - chaty) probíhá individuální zásobování
pitnou vodou.
Vodní zdroj – vrt ležící jihovýchodně od centra zůstává nadále jako rezervní (zálohový).
Vodojem Poříčí n/S. 1 × 240 m3, s hydrostatickými hladinami na kótách 308,0 / 305,0 m n. m.
Vrt Poříčí n/S. max. 5,5l/s (Ø3,1 l/s) čerpací stanicí s výkonem 3,5l/s.
Návrh:
Koncepce zásobování řešeného území pitnou vodou se nemění. Obec je a bude napojena na Skupinový
vodovod regionu Jih.
Navrženo je pouze dílčí prodloužení vodovodních řadů zejména do dosahu zastavitelných ploch Z01, Z04,
Z08, Z09, Z11, Z13, Z19, Z21, Z22, Z23, Z24, Z28 a 29. Umístění nových tras koresponduje s uvažovanými vstupy
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(vjezdy) do území. Součástí zastavitelné plochy Z19 je návrh plochy pro vodojem pro zajištění zvýšených potřeb
v tomto rozvojovém území.
Konkrétní způsob vedení vodovodu v zastavitelných plochách Z03b, Z03c, Z12, Z15, Z17a, Z17b vyplyne
z řešení územních studií, resp. dohod o parcelaci, jejichž zpracování, resp. uzavření je podmínkou pro
rozhodování o změnách v území.
Kromě prodloužení vodovodních řadů do dosahu zastavitelných ploch je navrženo rozšíření vodovodní
sítě do zbytku zastavěného (uceleného) území. Jedná se zejména o stávající rodinné bydlení v místní části Lutov a
Hvozdec.
Stavby a činnosti v řešeném území budou respektovat ochranná pásma vodovodních řadů.
Pozn.: vedení a zařízení základní technické vybavenosti je možné umístit v rámci stanovených podmínek využití
ploch pro jednotlivé typy ploch s rozdílným způsobem využití.
Bilance nárůstu potřeb pitné vody pro zastavitelné plochy s předpokladem nového odběru:
RD
počet

byty
počet

chaty
počet

nárůst
jiná funkce

Qd

Qdmax

QHmax
l/s

kanalizace

označení

funkce

obyvatel

l/d

m3/d

Z01

BI

8

28

2760,8

4,1412

0,086

návrh

Z02

BI

1

4

394,4

0,5916

0,012

stav

Z03a

BI

50

175

17255

25,8825

0,539

návrh

Z03b

BI

25

88

8627,5

12,9413

0,270

stav+návrh

Z03c

SV

3

11

1035,3

,55295

0,032

stav

Z03d

SV

2

7

690,2

1,0353

0,022

stav

Z04

BI

7

25

2465

3,6975

0,077

stav+návrh

Z06

BI

5

18

1774,8

2,6622

0,055

stav

Z07

BI

5

18

1774,8

2,6622

0,055

stav

Z08a

BI

1

4

394,4

0,916

0,012

stav

Z09a

BI

18

63

6211,8

9,3177

0,194

stav

Z10

BI

5

18

1774,8

2,6622

0,055

stav

Z11

BI

1

4

394,4

0,5916

0,012

návrh

Z12a

BI

8

28

2760,8

4,1412

0,086

návrh

Z12c

BI

1

4

394,4

0,5916

0,012

návrh

Z13

BI

1

4

394,4

0,5916

0,012

návrh

Z14

BI

4

14

1380,4

2,0706

0,043

stav

Z15a

BI

28

98

9662,8

14,4942

0,302

stav+návrh

Z15b

BI

4

14

1380,4

2,0706

0,043

návrh

Z15c

BI

1

4

394,4

0,5916

0,012

stav

Z15d

BI

1

4

394,4

0,5916

0,012

stav

Z16

BI

2

7

690,2

1,0353

0,022

stav

Z17a

RI

15

0

0

0

0

-

Z18a

RI

3

0

0

0

0

-

Z19

SP

745

73457

110,1855

2,296

stav+návrh

Z19

BI

221

21741,3

32,61195

0,679

stav+návrh

Z19

SP

komerce

0

15750

23,625

0,492

stav+návrh

Z20

VL

lehká výroba

0

10000

15

0,313

stav

Z21

BI

88

8627,5

12,94125

0,027

návrh

Z22

VD

drobná výroba

0

5000

7,5

0,156

návrh

Z23

VL

lehká výroba

0

50000

75

1,563

návrh

Z24

SV

4

394,4

0,5916

0,012

návrh

Z26

RI

0

0

0

0

-

Z27

VZ

0

0

0

0

-

Z28a

BV

2

7

690,2

1,0353

0,022

-

Z29a

BV

2

7

690,2

1,0353

0,022

-

Z30

RI

0

0

0

0

-

298
63

25

1
11
zem. výroba

1

stav / návrh
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Z32

RI

1

0

0

0

0

-

Z35a

RI

5

0

0

0

0

-

Z36

BI

1

4

394,4

0,5916

0,012

stav

Z41

BI

1

4

394,4

0,5916

0,012

návrh

P01

BI

4

14

1380,4

2,0706

0,043

návrh

Lutov
Pražská sever

RI

0

21000

31,5

0,656

stav

BI

0

2070,6

3,1059

0,065

návrh

Hvozdec

BV

0

4486,3

6,72945

0,140

návrh

CELKEM

1713

280758,3

421,1375

8,774

nárůst potřeb pitné vody dle navýšení počtu obyvatel

1950

39000

58,5

1,219

318082,1

477,1232

8,721

40

285

298

76

nárůst pitné vody celkem

Kanalizace
Splaškové vody jsou v různých místních částech likvidovány různými způsoby:




Poříčí nad Sázavou a jeho místní část Pod Lutovem jsou odkanalizovány oddílnou kanalizační sítí.
Splašková kanalizace je zakončena centrální mechanicko-biologickou aktivační čistírnou
odpadních vod s nitrifikací a denitrifikací Poříčí nad Sázavou, ležící na levém břehu Sázavy v místní
části Pod Lutovem. ČOV je zaústěna do Sázavy. Kapacita ČOV je 2100 EO. Na kanalizační síť a ČOV
Poříčí je napojena obec Nespeky.
V ostatních místních částech s převládajícím rekreačním bydlením probíhá individuální likvidace
odpadních vod s eventuálním vyvážením na ČOV Poříčí nad Sázavou.

Srážkové vody jsou odváděny nesoustavnou dešťovou kanalizací a silničními příkopy do vodotečí.
Návrh:

Koncepce odkanalizování řešeného území je navržena v souladu s Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací
(PRVK) Středočeského kraje.
Navrženo je dílčí prodloužení splaškové kanalizační sítě (bez rozlišení způsobu dopravy) zejména do
dosahu zastavitelných ploch Z01, Z04, Z08, Z09, Z11, Z13, Z19, Z21, Z22, Z23, Z24, Z28 a Z29. Umístění nových tras
koresponduje s uvažovanými vstupy (vjezdy) do území. Způsob odvedení odpadních vod ze zastavitelné plochy
Z19 je na jejím jihozápadním okraji pouze naznačen (linie zakončená šipkou) s tím, že konkrétní způsob odvedení
odpadních vod na centrální ČOV Poříčí nad Sázavou bude řešen v následných krocích pro realizaci záměru
(územním plánem stanovené podmínky využití toto řešení umožňují), kdy budou podrobněji prověřeny podmínky
území, které budou rozhodující např. pro technické řešení překonání řeky Sázavy a trasování kanalizačního
sběrače.
Konkrétní způsob vedení splaškové kanalizace v zastavitelných plochách Z03b, Z03c, Z12, Z15, případně
Z17a, Z17b vyplyne z řešení územních studií, resp. dohod o parcelaci, jejichž zpracování, resp. uzavření, je
podmínkou pro rozhodování o změnách v území.
Kromě prodloužení stokové sítě do dosahu zastavitelných ploch je navrženo rozšíření do zbytku
zastavěného (uceleného) území. Jedná se zejména o stávající rodinné bydlení v místní části Lutov a Hvozdec. V
ostatních izolovaných místních částech (s převahou rekreačního bydlení) bude i nadále probíhat individuální
likvidace odpadních vod.
Respektován je způsob odvádění dešťových vod ze zastavitelné plochy Z19 dle územního rozhodnutí ze
dne 24. 09. 2015 (č. j.: MUBN/64922/2015/VÝS). Navrženo je odvádění srážkových vod ze zpevněných ploch
veřejných prostranství dešťovou kanalizací se třemi výustěmi do toku Sázavy.
S napojením dalších obcí nebo místních částí se neuvažuje. Návrh je v souladu s PRVK Středočeského
kraje.
Stavby a činnosti v řešeném území budou respektovat ochranná pásma kanalizačních stok.
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Vysvětlení pojmu:
individuálně - jímky na vyvážení, septiky, domovní ČOV (... bez centrálního čištění, v souladu s právními
předpisy)
Pozn.: vedení a zařízení základní technické vybavenosti je možné umístit v rámci stanovených podmínek využití
pro jednotlivé typy ploch s rozdílným způsobem využití.
Zastavitelné plochy, plochy změn:
Z19j

v rámci zastavitelné plochy Z19 bude vyčleněn pozemek pro budoucí vodojem. Ve zpracované
podrobnější dokumentaci je uvažováno s podzemním segmentovým vodojemem s nadzemní
technologickou částí.

Vodovody a kanalizace - limity využití území:
 Ochranné pásmo vodovodního řadu je vymezeno vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny
potrubí na každou stranu
a) do průměru 500 mm včetně
1,5 m
b) nad průměr 500 mm
2,5 m
 Ochranné pásmo kanalizační stoky je vymezeno vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí
na každou stranu
a) do průměru 500 mm včetně
1,5 m
b) nad průměr 500 mm
2,5 m
 Ochranná pásma 2b a 2a vodního zdroje jižně od sídla Poříčí nad Sázavou
i.5.2.2 – Energetika
i.5.2.2a – Elektro
Řešené území je v současné době zásobováno elektrickou energií vrchním vedením vysokého napětí
22 kV. Napětí je v řešeném území transformováno celkem 31 trafostanicemi 22 / 0,4 kV (z toho 3 nedistribuční –
soukromé). V těsné blízkosti řešeného území (k. ú. Nespeky) leží další dvě trafostanice, které se rovněž podílejí na
dodávce elektrické energie pro obec Poříčí n/S. Sekundární rozvody 0,4 kV jsou v řešeném území vedeny jak
vrchním vedením, tak zemními kabely.
Návrh:
Respektován je způsob elektrifikace zastavitelné plochy Z19, kde je kromě několika přeložek vrchního VN do
zemních kabelů a několika rekonstrukcí stávajícího vrchního vedení navrženo celkem 6 nových trafostanic.
Všechny navrhované TS budou kompaktní kioskové s kabelovým přívodem pro minimalizaci rozsahu ochranných
pásem VN elektro.
Návrh je převzat z územního rozhodnutí ze dne 24. 09. 2015 (č. j.: MUBN/64922/2015/VÝS).
Stavby a činnosti v řešeném území budou respektovat ochranná pásma vedení a zařízení elektrizační soustavy.
Stanovení bilance potřeb pro rekreaci a výrobu nelze určit bez konkrétního podnikatelského záměru.
Bilance nárůstu potřeb elektrické energie je uvažována jako maximální. Ve výpočtech není zahrnut podíl
energií získaných z obnovitelných zdrojů (např.: fotovoltaika, tepelná čerpadla, topení dřevem …) případně počet
pasivních a nízkoenergetických domů. Rezerva rovněž vznikne plynofikací zastavitelných ploch.
Pozn.: vedení a zařízení základní technické vybavenosti je možné umístit v rámci stanovených podmínek využití
ploch pro jednotlivé typy ploch s rozdílným způsobem využití.
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Bilance nárůstu potřeb elektrické energie pro zastavitelné plochy s předpokladem nového odběru:
RD

byty

chaty

počet

počet

počet

jiná funkce

nárůst

Pi

Ps

obyvatel

kW

kW

28

88

34

označení

funkce

Z01

BI

Z02

BI

1

4

11

4

Z03a

BI

50

175

550

209

Z03b

BI

25

88

275

105

Z03c

SV

3

11

33

13

Z03d

SV

2

7

22

8

Z04

BI

7

25

77

29

Z06

BI

5

18

55

21

Z07

BI

5

18

55

21

Z08a

BI

1

4

11

4

Z09a

BI

18

63

198

75

Z10

BI

5

18

55

21

Z11

BI

1

4

11

4

Z12a

BI

8

28

88

33

Z12c

BI

1

4

11

4

Z13

BI

1

4

11

4

Z14

BI

4

14

44

17

Z15a

BI

28

98

308

117

Z15b

BI

4

14

44

17

Z15c

BI

1

4

11

4

Z15d

BI

1

4

11

4

Z16

BI

2

7

22

9

Z17a

RI

0

165

63

Z18a

RI

Z19

SP

Z19

BI

Z19

SP

Z20

VL

Z21

BI

Z22

VD

Z23

VL

Z24

SV

Z26

RI

Z27

VZ

Z28a

BV

Z29a

BV

Z30

RI

Z32

RI

Z35a

RI

Z36

BI

Z41

BI

P01

BI

Lutov

RI

8

15
3
298
63
komerce
lehká výroba

0

33

13

745

2682

1019

221

693

263

0

330

125

0

300

200

88

275

105

drobná výroba

0

150

100

lehká výroba

0

1500

1000

25

1

4

11

4

0

121

46

0

33

11

2

7

22

8

2

7

22

8

1

0

11

4

1

0

11

4

5

0

55

21

1

4

11

4

1

4

11

4

4

14

44

17

0

0

0

1725,5

8955

3403

11
zemědělská výroba

40

280

298

76

CELKEM

poznámka

nelze určit bez konkrétního
podnikatelského záměru
nelze určit bez konkrétního
podnikatelského záměru
nelze určit bez konkrétního
podnikatelského záměru
nelze určit bez konkrétního
podnikatelského záměru

nelze určit bez konkrétního
podnikatelského záměru
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Elektro - limity využití území:
zařízení

nadzemní vedení
napětí nad 1 kV do 35 kV včetně
podzemní (kabelové) vedení
do 110 kV vč. a vedení řídící, měřící
elektrické stanice
stožárové transformovny VN
kompaktní transformovny VN

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

10 m

2m

PZN. §19 - zařízení postavená do roku 1995

i.5.2.2b – Plyn
Kompaktní část sídla Poříčí n/S. je plynofikována středotlakou plynovodní větví D PE 160 ve směru od
severovýchodu (od Nového Městečka). Zásobní větev je napojena na STL síť Čerčany (regulační stanice VTL / STL
Čerčany). Plynofikovány jsou místní části Poříčí nad Sázavou a Pod Lutovem a dále pak výrobní areály při trase STL
přívodní větvi.
Řešené území není dotčeno ochrannými režimy vysokotlakých plynárenských zařízení.
.
Návrh:
Koncepce zásobování řešeného území zemním plynem se nemění.
Stěžejní v řešeném území jsou návrhy plynofikace pro zastavitelnou plochu Z03 v místní části Pod
Lutovem, pro stávající zástavbu a zastavitelné plochy Z23, Z24 při hranici k. ú. Nespeky a pro navrhované
zastavitelné plochy Z19 a Z21. Způsob plynofikace zastavitelné plochy Z19 STL plynovodní sítí je převzat z
územního rozhodnutí ze dne 24. 09. 2015 (č. j.: MUBN/64922/2015/VÝS).
Konkrétní způsob vedení STL plynovodní sítě v zastavitelných plochách, resp. plochách změn např. Z03b,
Z03c, Z12, Z15, Z17a, Z17b vyplyne z řešení územních studií, resp. dohod o parcelaci, jejichž zpracování, resp.
uzavření, je podmínkou stanovenou územním plánem pro rozhodování o změnách v území.
V ostatních případech je navrženo pouze kusé prodloužení (odbočení) středotlaké plynovodní sítě
do ploch změn s předpokladem odběru, kterými jsou např. Z01, Z05, Z08 a P01, Z09b Z09c, Z11, Z13.
Stanovení potřeb pro rekreaci a výrobu nelze určit bez konkrétního podnikatelského záměru.
Bilance nárůstu potřeb zemního plynu je uvažována jako maximální. Ve výpočtech není zahrnut případný
podíl energií získaných z obnovitelných zdrojů (např.: fotovoltaika, tepelná čerpadla, topení dřevem…), případně
počet pasivních a nízkoenergetických domů, nebo počet RD vytápěných elektrickou energií.
Stavby a činnosti v řešeném území budou respektovat ochranná pásma plynárenských zařízení.
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Bilance nárůstu potřeb zemního plynu pro zastavitelné plochy s předpokladem nového odběru:
RD

nárůst

Rokmax

Hodmax

obyvatel

m3/r

m3/h

8

28

18000

16

BI

1

4

2250

Z03a

BI

50

175

112500

100

Z03b

BI

25

88

56250

50

Z03c

SV

3

11

6750

6

Z03d

SV

2

7

4500

4

Z04

BI

7

25

15750

14

Z06

BI

5

18

11250

10

Z07

BI

5

18

11250

10

Z08a

BI

1

4

2250

2

Z09a

BI

8

28

18000

36

Z10

BI

5

18

11250

10

Z11

BI

1

4

2250

2

Z12a

BI

8

28

18000

16

Z12c

BI

1

4

2250

2

Z13

BI

1

4

2250

2

Z14

BI

4

14

9000

8

Z15a

BI

28

98

63000

56

Z15b

BI

4

14

9000

8

Z15c

BI

1

4

2250

2

Z15d

BI

1

4

2250

2

Z16

BI

2

7

4500

4

Z17a

RI

15

0

0

0

Z18a

RI

3

0

0

0

Z19

SP

745

521500

447

Z19

BI

221

141750

126

Z19

SP

komerce

0

67500

Z20

VL

lehká výroba

0

100000

Z21

BI

88

56250

Z22

VD

drobná výroba

0

50000

Z23

VL

lehká výroba

0

500000

Z24

SV

4

2250

2

Z26

RI

0

0

0

0

0

nelze určit bez konkrétního
0 podnikatelského záměru

označení

funkce

Z01

BI

Z02

byty chaty

počet počet počet

jiná funkce

298
63

25

1
11
zemědělská
výroba

nelze určit bez konkrétního
2 podnikatelského záměru

nelze určit bez konkrétního
60 podnikatelského záměru
nelze určit bez konkrétního
150 podnikatelského záměru
50
nelze určit bez konkrétního
75 podnikatelského záměru
nelze určit bez konkrétního
750 podnikatelského záměru

Z27

VZ

Z28a

BV

2

7

0

0

Z29a

BV

2

7

0

0

Z30

RI

1

0

0

0

Z32

RI

1

0

0

0

Z35a

RI

5

0

0

0

Z36

BI

1

4

2250

2

Z41

BI

1

4

2250

2

P01

BI

4

14

9000

8

Lutov
Pražská sever

RI

0

0

0

0

13500

12

1692

1851000

2026

BI

40
6
276

298

76

CELKEM

poznámka
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Plynárenství - limity využití území:
 ochranná pásma plynovodů
• STL, VTL, vč. technologického příslušenství
• středotlaký plynovod v zastavěném území

...... 4 m
...... 1 m

i.5.2.3 – Telekomunikace
Obec je připojena na síť elektronických komunikací přes digitální ústřednu Poříčí n/S. (ul. Čerčanská).
Kromě digitální ústředny se v řešeném území nachází další dvě komunikační zařízení. V areálu (na
střeše) fy Wrigley u sil. II/109 a na křižovatce ulic Pražská × Čerčanská).
Sdělovací vedení v řešeném území je vedeno zemními kabely. V zakreslených kabelových trasách může
být uloženo několik kabelů a ochranných HDPE trubek (event. i prázdných).
Nad řešeným územím prochází celkem 6 tras radioreleových spojů (3 × T-Mobile, 2 × O2, 1 × České
radiokomunikace).
Návrh:
Návrh územního plánu nepředpokládá budování staveb (jako např. tovární komíny, rozhledny, vysílače,
...), které by svou výškou ohrozily trasy a ochranná pásma radioreleových spojů.
Z tohoto hlediska představuje největší riziko pro RR spoje zastavitelná plocha pro lehkou výrobu Z23.
Ta těsně sousedí se stávajícím výrobním objektem, na němž je umístěno telekomunikační zařízení mobilního
operátora (T-Mobile).
Územním plánem nejsou navrhovány plochy změn pro technickou infrastrukturu – spoje,
telekomunikace.
Stavby a činnosti v řešeném území budou respektovat ochranná pásma komunikačních vedení a
zařízení, a to jak nadzemních, tak podzemních.
Pozn.:

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

Spoje - limity využití území:



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

i.5.2.4 – Nakládání s odpady
Systém nakládání s odpady je v řešeném území zaveden v souladu s právními předpisy a není nutné ho
měnit (obecně závazná vyhláška obce Poříčí nad Sázavou č. 1/2016 o stanovení systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území
obce Poříčí nad Sázavou).
Tříděný komunální odpad je sbírán do sběrných nádob tomuto účelu určených a je odvážen
specializovanou firmou.
Separovaný odpad je sbírán do speciálních nádob rozmístěných v rozptylu zastavěného území.
Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu je zajišťován minimálně dvakrát ročně jejich
odebíráním na předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo do zvláštních sběrných nádob.
Sběr a svoz objemného odpadu je zajišťován minimálně dvakrát ročně jeho odebíráním na předem
vyhlášených přechodných stanovištích do zvláštních sběrných nádob.
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i.5.2.5 – Těžba nerostných surovin
Ochrana nerostných surovin vyplývá ze zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství,
ve znění pozdějších předpisů (horní zákon).
V řešeném území se nenacházejí chráněná ložisková území ani dobývací prostor, výhradní ložiska
nerostných surovin ani prognózní ložiska nerostných surovin.
V řešeném území se nenachází poddolované ani sesuvné území.

i.5.3 OBČANSKÉ VYBAVENÍ (podkapitola d.3. výrokové části ÚP)
a. V sídle Poříčí nad Sázavou je významným areálem občanského vybavení zejména funkční areál základní
školy a mateřské školy. Dalšími významnými objekty jsou např. objekt Obecního úřadu v Poříčí nad
Sázavou, který nabízí další možnosti zařízení občanského vybavení (např. ordinace lékařů), dále pošta,
knihovna, obchodní středisko v Benešovské ulici, hostince v Pražské a Čerčanské ulici a další zařízení.
Z veřejné infrastruktury nelze opominout významné objekty kostelů sv. Havla a sv. Petra a fara, hřbitovy,
ale i např. požární zbrojnice. Funkcí občanského vybavení je i sport, který je zastoupen zejména areálem
v ulici Sportovní (fotbal), areálem v ulici Pod Lutovem (tenis).
b. Územní plán s ohledem na plošný rozsah ploch, ve kterých se nachází převážně jednotlivé objekty
občanského vybavení, jako samostatný typ plochy s rozdílným způsobem využití – občanské vybavení –
veřejná infrastruktura - vymezuje jako stabilizované plochy areál školy a mateřské školy a objekt
obecního úřadu. Dalším typem plochy s rozdílným způsobem využití je občanské vybavení – tělovýchovná
a sportovní zařízení. Do tohoto typu plochy RZV je zařazen fotbalový areál ve Sportovní ulici a tenisový
areál v ulici Pod Lutovem. Do typu ploch – občanské vybavení – hřbitovy – jsou zařazeny areály kolem
obou kostelů a hřbitov na jižním okraji sídla Poříčí nad Sázavou.
c. Jako plocha přestavby pro funkci - plochy smíšené obytné - příměstské je vymezena plocha na východní
straně Pražské ulice v jádrovém území Poříčí nad Sázavou. Plocha je vymezena na základě uplatněného
záměru, který byl tlumočen určenému zastupiteli.
d. Ostatní objekty a zařízení občanského vybavení jsou zahrnuty do ploch smíšených obytných –
venkovských, jejichž stanovené podmínky využití umožňují takový způsob využití jako přípustný. Rovněž
nová zařízení občanského vybavení by měla vznikat především v plochách smíšených obytných, protože
ty jsou vymezeny v návaznosti na centrum sídla Poříčí nad Sázavou.
e. Lokalizace objektů a zařízení občanského vybavení v plochách smíšených a případně v plochách bydlení
s ohledem na budoucí způsob využití musí být při rozhodování o změnách v území dále prověřena
z důvodu, aby v lokalitě, do které jsou umisťovány, nezpůsobily nežádoucí nárůst dopravy a nezatížily ji
nežádoucími vlivy na životní prostředí a nesnížily pohodu bydlení.
i.5.4 VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ (podkapitola d.4. výrokové části ÚP)
a. Stávající veřejná prostranství včetně uličních prostorů budou respektována, neboť jsou stopou založené
urbanistické struktury a jsou určující pro vnímání charakteru sídla.
b. Územní plán vymezuje plochy změn pro veřejná prostranství v plochách, kde již např. předchozími
dohodami nebo s ohledem na uspořádání území je vymezení budoucích veřejných prostranství
jednoznačné. Dále vymezuje plochy změn pro veřejná prostranství v souladu s vydanými správními
rozhodnutími.
c. Územní plán pracuje s podrobností odpovídající měřítku grafického výstupu (1:5000). Významné plochy
veřejných prostranství vymezuje zejména ve stabilizovaných plochách, kde charakterizují mj.
urbanistickou strukturu a plní již svoji funkci. V plochách změn jsou vymezována veřejná prostranství jen
tam, kde je to účelné a lze se znalostí lokálních poměrů takové plochy vymezit. V ostatních případech
ponechává územní plán plochy bez dalšího členění. To by mělo být následně řešeno podrobnější
dokumentací. U ploch plošně rozsáhlých nebo tam, kde jsou složité poměry (např. majetkové) stanovuje
územní plán podmínku pro rozhodování o změnách v území – zpracování územní studie a její vložení do
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evidence územně plánovací činnosti a uzavření dohody o parcelaci. Tyto dokumenty by měly vymezit mj. i
plochy pro veřejná prostranství v souladu s právními předpisy.
V centrální části sídla Poříčí nad Sázavou vymezuje územní plán veřejná prostranství v rozsahu stávajících
ploch, které jsou pro tuto funkci využívány. Stanovené podmínky využití ploch veřejných prostranství
umožňují jak umístění dopravní infrastruktury vč. dopravy v klidu, tak komunikací pro pěší, veřejné
zeleně apod. Takto jsou vytvořeny podmínky pro to, aby mohly být podrobnější dokumentací prověřeny
podmínky v území a navrženo odpovídající řešení, které by mělo využití veřejných prostranství zpřesnit a
umožnit jejich postupné zkvalitňování.
V hierarchii veřejných prostranství, zejména uličních prostorů, i nadále budou mít v jádrovém území sídla
Poříčí nad Sázavou své dominantní postavení ulice s historickou stopou – ulice Pražská a Čerčanská a
k jihu směřující ulice Benešovská. Jejich význam je podtržen průjezdnými úseky silnic II. a III. třídy, které
jsou realizovány v odpovídajícím šířkovém uspořádání, součástí uličního profilu jsou chodníky, zařízení
pro hromadnou dopravu, v místech rozšíření i plochy pro dopravu v klidu.
Z důvodu funkčního systému pěších komunikací v celém řešeném území je nutno zajistit návaznost
veřejných prostranství v sídlech a cestní sítě v krajině.
Pro fungování všech složek ve veřejných prostranstvích jsou podstatné jejich šířkové parametry. V těchto
prostorech by měla být umístěna dopravní infrastruktura (např. pozemní komunikace), měl by být
zajištěn bezpečný prostor pro pěší (např. chodníky, úprava režimu), prostor pro uložení sítí technické
infrastruktury, případně veřejná zeleň a plochy pro dopravu v klidu
Pro vnímání charakteru veřejných prostranství a celkového obrazu sídla je velmi podstatným faktorem
charakter oplocení navazujícího na veřejné prostranství. Zejména obyvatelé, kteří se do řešeného území
stěhují zvenčí, se snaží zajistit si soukromí a intimitu svých nemovitostí a uzavírají se vysokými
neprůhlednými ploty do izolovaných prostor, které nekomunikují se svým okolím. Veřejná prostranství,
resp. uliční prostory se stávají jakýmsi „tunelem“, který pokud je realizován v minimálních šířkových
parametrech bez veřejné zeleně, působí sterilně bez možnosti orientace v lokalitě a obyvatelé si pak
obtížně budují vztah k místu svého bydliště (myšleno sídlu) a tato situace nepřispívá ani k budování
soudržnosti obyvatel a ovlivňuje i sociální vztahy obyvatel.

i.5.5 POŽADAVKY CIVILNÍ OCHRANY
Tato část textové části odůvodnění územního plánu Poříčí nad Sázavou je zpracována ve spolupráci
projektanta a objednatele – obce Poříčí nad Sázavou. Do návrhu územního plánu by měly být vymezeny plochy
pro ochranu obyvatelstva s odvoláním na § 20 vyhl. č. 380/202 Sb. Jelikož ale nebyly předány žádné podklady od
dotčeného orgánu, je tato část zpracována s maximální péčí vlastními silami zpracovatele a obce v rozsahu
požadavků výše uvedené vyhlášky.
a)

Ochrana území před průchodem průlomové vlny vzniklé zvláštní povodní
Řešené území je dotčeno rozsahem možného průchodu průlomové vlny vzniklé zvláštní povodní (vodní dílo
Želivka).
S ohledem na velikost území dotčeného rozsahem zvláštní povodně nelze v rámci řešeného území stanovit
konkrétní opatření ke snížení míry tohoto ohrožení. Při umisťování zástavby v rozsahu zvláštní povodně je
o tomto ohrožení spraven stavebník (investor), rozsah zvláštní povodně je vyznačen v grafické příloze
územního plánu a v podmínkách plochy změny v textové části je tato informace uvedena.
Na západním okraji řešeného území se nachází vodní nádrž - rybník Svárov, který by mohl např. při
extrémním srážkovém úhrnu ohrozit stávající zástavbu ležící severně - sídlo Hvozdec, ležící na Svárovském
potoce. V území možného ohrožení nejsou vytvářeny podmínky pro vznik nové zástavby.
Další drobné vodní nádrže na Svárovském potoce se nacházejí v sídle Hvozdec. Při extrémním srážkovém
úhrnu by mohla být ohrožena stávající zástavba rekreačních chat v místní části Vrabčí Brod.
Řešeným územím protékají drobné vodní toky, na kterých nejsou realizována vodní díla, z nichž by mohla
vzniknout průlomová vlna.

b)

Zóny havarijního plánování
Respektovány budou stanovené zóny havarijního plánování. Východní částí řešeného území prochází
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silnice I. třídy, která má stanoveno pásmo havarijního plánování.
Obec nemá zpracovaný vlastní havarijní plán pro případ vážné dopravní nehody, kdy dojde ke kolizi vozidel
přepravujících nebezpečné plynné nebo kapalné látky.
c)

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

d)

Evakuace obyvatelstva a jeho ukrytí
V případě potřeby evakuace jsou v obci plánována přijímací a evakuační střediska:
 Objekt obecního úřadu a veřejné prostranství v ulici Benešovská (před prodejnou) nebo
Čerčanská u zastávky ČD
 V ulici Pražská (výrobní areál)
 Náves v sídle Hvozdec (i pro rekreační oblasti Drábovka a Vrabčí Brod)
 V případě nové zástavby – v ulici Pod Lutovem
- v ulici Pyšelská

e)

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

f)

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

g)

Záchranné, likvidační a obnovovací práce pro odstranění nebo snížení škodlivých účinků kontaminace,
vzniklých po mimořádné události
Pro potřeby záchranných, likvidačních a obnovovacích prací budou využity plochy rozšířených uličních
prostorů, parkovišť (např. před prodejnou COOP a manipulační plochy např. podél ulice Ve Dvoře.

h)

Ochrana před vlivy nebezpečných látek skladovaných v území
V řešeném území se nenachází zdroj možného úniku nebezpečných látek. ÚP takové zdroje (plochy, stavby
a zařízení) nenavrhuje.

i)

Nouzové zásobování obyvatelstva vodou a elektrickou energií
Sídla v řešeném území jsou zásobovány pitnou vodou z obecního vodovodního systému, který je propojen
s přivaděčem Javorník – Benešov (Mrač).
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajištěno dopravou pitné vody v množství max. 15l/den/os
cisternami z nejbližších zdrojů a z vlastního zdroje (zemní vodojem 240 m3). Zásobování pitnou vodou bude
doplňováno balenou vodou.
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajištěno z vodovodu pro veřejnou potřebu a domovních
studní.
Cisterny s pitnou vodou, případně agregáty budou v případě potřeby umístěny na veřejně přístupných
místech v řešeném území:
na veřejném prostranství před prodejnou COOP
na rozšířeném prostranství u křižovatky ulic Benešovská a Za Kapličkou
v ulici na Cihelně
na návsi v sídle Hvozdec
Samostatně bude voda zabezpečena pro základní a mateřskou školu s umístěním v rámci areálu;

j)

Požární ochrana
Požární voda je zabezpečena ze stávajících vodních ploch: z řeky Sázavy (prostor západně od kamenného
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mostu v ulici V Koutech, vodní plocha u fotbalového hřiště, Svárovský rybník, rybník ve Hvozdci, kde je
zřízeno odběrné místo (pokrytí území 600 m od odběrného místa). Pro ostatní území bude potřeba požární
vody zajištěna z vodovodu ze stávajících a pro novou zástavbu nově realizovaných hydrantů pro odběr
požární vody.
k)

Zájmy obrany státu
Nebyly uplatněny konkrétní plošné požadavky, které by měl územní plán řešit

Všeobecně pro územní a stavební činnost v řešeném území platí, že předem bude s příslušným orgánem
projednána výstavba („vyjmenované druhy staveb“):
výstavba objektů a zařízení tvořících dominanty v území
stavby vyzařujících elektromagnetickou energii (ZS radiooperátorů, mobilních telefonů, větrných
elektráren apod.);
o stavby a rekonstrukce dálkových kabelových vedení VN a VVN změny využití území;
o výstavba, rekonstrukce a opravy dálniční sítě, rychlostních komunikací, silnic I., II. a III. třídy a
rušení objektů na nich včetně silničních mostů, čerpací stanice PHM,
o nové dobývací prostory včetně rozšíření původních,
o výstavby nových letišť, rekonstrukce ploch a letištních objektů, změna jejich kapacity,
o zřizování vodních děl (přehrady, rybníky),
o vodní toky – výstavba a rekonstrukce objektů na nich, regulace vodního toku a ostatní stavby,
jejichž výstavbou dojde ke změnám poměrů vodní hladiny;
o říční přístavy – výstavba a rekonstrukce kotvících mol, manipulačních ploch nebo jejich rušení;
o železniční tratě, jejich rušení a výstavba nových, oprava a rekonstrukce objektů na nich;
o železniční stanice, jejich výstavba a rekonstrukce, elektrifikace, změna zařazení apod.
o stavby vyšší než 30m nad terénem pokud nedochází k souběhu s jiným vymezeným územím MO
a je zde uplatňován přísnější požadavek ochrany
o veškerá výstavba dotýkající se pozemků, s nimiž přísluší hospodařit MO
Respektovány budou parametry příslušné kategorie komunikace včetně ochranného pásma stávajícího i
plánovaného dopravního systému.
o
o
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i.6 ODŮVODNĚNÍ KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY VČETNĚ VYMEZENÍ PLOCH A STANOVENÍ
ODMÍNEK PRO ZMĚNY V JEJICH VYUŽITÍ, ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY, PROSTUPNOST
KRAJINY, PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ, OCHRANU PŘED POVODNĚMI, REKREACI, DOBÝVÁNÍ LOŽISEK
NEROSTNÝCH SUROVIN A PODOBNĚ
i.6.1 SYSTÉM KRAJINNÉ ZELENĚ (podkapitola e.1. výrokové části ÚP)
a)
Ochrana lesa vyplývá ze zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve
znění pozdějších předpisů (lesní zákon),
b)
Pro možnosti zalesnění jsou stanoveny podmínky zejména s ohledem na ochranu zemědělského
půdního fondu. Nejsou vymezeny konkrétní plochy, ale jsou stanoveny takové podmínky využití ploch
s rozdílným způsobem využití, které umožňují realizaci takového záměru beze změny územního plánu
při zohlednění podmínek při rozhodování o změnách v území.
c)
Ochrana přírodně cenných území včetně skladebných částí ÚSES vyplývá ze zákona č. 114/1992 Sb., o
ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.
d)
S ohledem na konfiguraci terénu, hydrologické poměry a činnosti člověka v krajině je nutno zvyšovat
retenční schopnosti krajiny. Z tohoto důvodu je nutno zachovat a podporovat plochy zejména trvalých
travních porostů, které územní plán zahrnuje především do ploch smíšených nezastavěného území,
které přispívají ke zpomalování odtoku srážkových vod a zvyšují tím retenční schopnost krajiny.
e)
Ochrana VKP vyplývá ze zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších
předpisů.
f)
Rozčlenění velkých zorněných ploch cestní sítí zajišťující prostupnost území doplněné liniovou zelení
může přispět ke snížení ohrožení území větrnou a vodní erozí, zároveň bude posílena ekologická
stabilita území a krajinný ráz.
i.6.2 KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY (podkapitola e.2. výrokové části ÚP)
a)
V souladu s ust. čl. (14) PÚR ČR a čl. (211) ZÚR Sk. je respektován charakter krajiny ve východní části
řešeného území, kde převažuje využití pro urbanizované území – plochy sídla Poříčí nad Sázavou
navazující na sousední Čerčany, a čl. (219) je respektován charakter krajiny v západní a jižní části
řešeného území, kde se významně uplatňují jak přírodní hodnoty a zemědělský způsob využití
b)
V souladu se ZÚR Sk jsou stanoveny zásady pro jednotlivé krajinné typy
c)
Stanovená koncepce uspořádání krajiny vychází z reálného stavu v území, ze kterého vychází zařazení
ploch do jednotlivých typů ploch s rozdílným způsobem využití, pro které jsou stanoveny podmínky
využití. Při rozčlenění nezastavěného území je mj. zohledněno zařazení pozemků dle evidence katastru
nemovitostí. Rozdělení do typů plochy s rozdílným způsobem využití respektuje vyhl. č. 501/2006 Sb. a
metodiku MINIS a vymezuje:
1. Plochy vodní a vodohospodářské (ust. § 13 vyhl. č. 501/2006 Sb.),
2. Plochy zemědělské (ust. § 14 vyhl. č. 501/2006 Sb.),
3. Plochy lesní (ust. § 15 vyhl. č. 501/2006 Sb.),
4. Plochy přírodní (ust. § 16 vyhl. č. 501/2006 Sb.),
5. Plochy smíšené nezastavěného území (ust. § 17 vyhl. č. 501/2006 Sb.),
d)
S ohledem na zachování charakteru krajiny a posílení krajinného rázu jsou vytvořeny podmínky pro
zachování charakteru krajiny v západní části řešeného území, které se vyznačuje pestrým zastoupením
přírodních segmentů krajiny vázaných na vodní toky a plochy, uplatňují se plochy mimolesní zeleně –
remízy i solitéry, ale i zemědělsky intenzivně využívané plochy.
e)
Ochrana nivy řeky Sázavy (jako VKP) vyplývá ze zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve
znění pozdějších předpisů.
f)
Ochrana VKP ze zákona a ostatních přírodních hodnot vyplývá ze zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.
g)
S ohledem na zachování charakteru krajiny a posílení krajinného rázu jsou vytvořeny podmínky pro
doplnění liniové zeleně zejména podél cestní sítě a účelových komunikací
h)
Ochrana přírodních hodnot vyplývá ze zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění
pozdějších předpisů.
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Ochrana přírodních hodnot vyplývá ze zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění
pozdějších předpisů.
Z důvodu eliminace ohrožení zemědělsky využívaných ploch (velkoplošné zornění) před vodní a
větrnou erozí jsou vytvořeny podmínky pro jejich rozčlenění a doplnění liniové zeleně do krajiny.
Nelesní zeleň v krajině přispívá k vytvoření obrazu a charakteru krajiny a je podstatných faktorem pro
krajinný ráz.
Z důvodu ochrany kořenového systému porostů na okrajích lesa není žádoucí zornění ploch až na
samý okraj porostu
Z důvodu eliminace ohrožení území vodní erozí je nutno volit i odpovídající způsob obhospodařování
zemědělských ploch včetně výběru vhodných plodin
Z důvodu ochrany krajinného rázu je nežádoucí rozšiřování zástavby do krajiny, zvláště pak takové,
která by krajinný ráz narušila
V souladu s ust. čl. (20a) PÚR ČR jsou z důvodu zachování zejména migrační prostupnosti krajiny
stanoveny podmínky omezující velkoplošné neprostupné oplocování ploch.

Plochy změn v krajině:
Plocha změny v krajině K01
Lokalizace

V platné ÚPD ANO
(ÚPSÚ vč. změn)
Územní systém ekologické stability

Řešení ÚP Poříčí
nad Sázavou

RZV

NP

Výměra
BPEJ/třída ochrany

4,55 ha
5.29.01/II
5.29.11/II
5.29.14/III
Plocha pro doplnění RBC 948 Lutov.
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Plocha změny v krajině K02
Lokalizace

V platné ÚPD ANO
(ÚPSÚ vč. změn)
Zemědělská půda – louky, pastviny
Lokální biocentrum

Řešení ÚP Poříčí
nad Sázavou

RZV

NP

Výměra
BPEJ/třída ochrany

1,15 ha
5.26.01/III
5.48.51/IV
5.26.14/IV
Plocha
doplňující
LBC1.
Navazuje
na
stabilizované plochy lesa, údolí Svárovského
potoka, břehové porosty
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Plocha změny v krajině K03
Lokalizace

V platné ÚPD ANO
(ÚPSÚ vč. změn)
Zemědělská půda – louky, pastviny
Lesy hospodářské
Lokální biocentrum

Řešení ÚP Poříčí
nad Sázavou

RZV

NP

Výměra
BPEJ/třída ochrany

1,15 ha
5.26.01/III
5.48.51/IV
5.26.14/IV
Plocha doplňující LBC2. Navazuje na stabilizované
plochy lesa, údolí Svárovského potoka, břehové
porosty, dřeviny rostoucí mimo les
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Plocha změny v krajině K04
Lokalizace

V platné ÚPD ANO
(ÚPSÚ vč. změn)
Lesy hospodářské
Lokální biocentrum

Řešení ÚP Poříčí
nad Sázavou

RZV

NP

Výměra
BPEJ/třída ochrany

0,68 ha
5.38.16/V

Plocha doplňující LBC3. Úzký pás orné půdy mezi
břehovými porosty vodní plochy Svárov a náspem
stávající železniční tratě. S ohledem na možnost
dotčení vtokové části vodní plochy Svárov
záměrem tratě č. 220 (dle PÚR ČR a ZÚR Sk)
územní plán vytváří podmínky pro posílení
ekostabilizačních funkcí v plochách, které nejsou
tímto záměrem dotčeny.

132
zpracováno v září 2019

133
ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU POŘÍČÍ NAD SÁZAVOU

příloha: II.A - TEXTOVÁ ČÁST

Plocha změny v krajině K05
Lokalizace

V platné ÚPD ANO
(ÚPSÚ vč. změn)
Zemědělská půda – orná
Stromořadí a liniové křoviny
Lokální biocentrum

Řešení ÚP Poříčí
nad Sázavou

RZV

NP

Výměra
BPEJ/třída ochrany

0,62 ha
5.29.01/II
5.29.14/III
5.68.11/V
Plocha doplňující LBC3. Plochy ZPF – louky,
pastviny mezi břehovými porosty vodní plochy
Svárov železniční tratí a komunikací. S ohledem
na možnost dotčení vtokové části vodní plochy
Svárov záměrem tratě č. 220 (dle PÚR ČR a ZÚR
Sk) územní plán vytváří podmínky pro posílení
ekostabilizačních funkcí v plochách, které nejsou
tímto záměrem dotčeny.
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Plocha změny v krajině K06
Lokalizace

V platné ÚPD Ne
(ÚPSÚ vč. změn)
Zemědělská půda – orná
Stromořadí a liniové křoviny

Řešení ÚP Poříčí
nad Sázavou

RZV

NP

Výměra
BPEJ/třída ochrany

3,60 ha
5.29.01/II
5.29.11/II
5.64.01/III
5.32.11/IV
Plocha pro založení LBC vloženého do LBK.
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Plocha změny v krajině K07
Lokalizace

V platné ÚPD ANO
(ÚPSÚ vč. změn)
Lesy hospodářské, stromořadí a liniové
křoviny,
Zemědělská půda – louky a pastviny
LBC

Řešení ÚP Poříčí
nad Sázavou

RZV

NP

Výměra

1,91 ha

BPEJ/třída ochrany

5.21.13/V

Plocha pro LBC 7 vloženého do LBK, vedeného
po toku Sázavy. Ochrana břehových partií před
nežádoucími zásahy, zachování charakteru
krajiny a ochrana krajinného rázu.
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Plocha změny v krajině K08
Lokalizace

V platné ÚPD ANO
(ÚPSÚ vč. změn) stromořadí a liniové křoviny,
Zemědělská půda – orná
Lokální biocentrum

Řešení ÚP Poříčí
nad Sázavou

RZV

NP

Výměra

3,55 ha

BPEJ/třída ochrany

5.55.00/IV

Plocha pro LBC 8 k založení vloženého do LBK,
vedeného po toku Sázavy. Ochrana břehových
partií před nežádoucími zásahy, zachování
charakteru krajiny a ochrana krajinného rázu.
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Plocha změny v krajině K09
Lokalizace

V platné ÚPD ANO
(ÚPSÚ
vč. Zeleň, RBC, RBK
změn)

Řešení
Poříčí
Sázavou

ÚP
nad

RZV

NP

Výměra

4,67 ha

BPEJ/třída ochrany

5.56.00/I
5.55.00/IV
Plocha pro LBC 9 vloženého do LBK, vedeného po
toku Sázavy. Ochrana břehových partií před
nežádoucími zásahy, zachování charakteru
krajiny, ochrana říční nivy a ochrana krajinného
rázu.
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Plocha změny v krajině K10
Lokalizace

V platné ÚPD ANO
(ÚPSÚ
vč. stromořadí a liniové křoviny,
změn)
zemědělská půda – orná

Řešení ÚP Poříčí
nad Sázavou

RZV

NP

Výměra

2,82 ha

BPEJ/třída ochrany

5.29.01/II
5.32.11/IV
5.67.01/V

Plocha pro LBC 10 k založení vloženého do RBK
1318.
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Plocha změny v krajině K11
Lokalizace

V platné ÚPD ANO
(ÚPSÚ
vč. stromořadí a liniové křoviny,
změn)
zemědělská půda – louky a pastviny

Řešení
Poříčí
Sázavou

ÚP
nad

RZV

NP

Výměra

3,06 ha

BPEJ/třída ochrany

5.15.10/II
5.15.50/III
5.29.51/IV

Plocha pro LBC 11 k založení vloženého do RBK
1318.
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Plocha změny v krajině K12
Lokalizace

V platné ÚPD NE
(ÚPSÚ
vč. zemědělská půda – orná
změn)

Řešení
Poříčí
Sázavou

ÚP
nad

RZV

NSzp

Výměra

0,13 ha

BPEJ/třída ochrany

5.56.00/I

Plocha pro RBK 1317 vedený v souladu se ZÚR
Sk.
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Plocha změny v krajině K13
Lokalizace

V platné ÚPD ANO
(ÚPSÚ vč. změn)
zemědělská půda – orná
územní systém ekologické
regionální

Řešení ÚP Poříčí
nad Sázavou

stability

RZV

NSzp

Výměra

1,45 ha

BPEJ/třída ochrany

5.29.01/II
5.29.11/II
Plocha pro RBK 1318 vedený v navrhované trase
z důvodu zajištění jeho plné funkčnosti,
s ohledem na přírodní hodnoty krajiny,
lokalizaci dřevin rostoucích mim les (remízky),
liniovou
zeleň
apod.
v odpovídajících
parametrech dle metodiky navrhování ÚSES.
Po společném jednání byla plocha změny v krajině vypuštěna z řešení ÚP!!
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Plocha změny v krajině K14, K15, K16
Lokalizace

V platné ÚPD ANO (částečně)
(ÚPSÚ vč. změn)
zemědělská půda – orná
stromořadí a liniové křoviny,
územní systém ekologické
regionální

Řešení ÚP Poříčí
nad Sázavou

stability

RZV

NSzp

Výměra

1,44 + 1,25 + 0,7 ha

BPEJ/třída ochrany

5.29.11/II
5.32.14/V
Plocha pro RBK 1318 vedený v navrhované trase
z důvodu zajištění jeho plné funkčnosti,
s ohledem na přírodní hodnoty krajiny,
lokalizaci dřevin rostoucích mim les (remízky),
liniovou
zeleň
apod.
v odpovídajících
parametrech dle metodiky navrhování ÚSES.

Po společném jednání byla plocha změny v krajině vypuštěna z řešení ÚP!!
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Plocha změny v krajině K17, K18, K19
Lokalizace

V platné ÚPD ANO (částečně)
(ÚPSÚ vč. změn)
zemědělská půda – orná
stromořadí a liniové křoviny,
územní systém ekologické
regionální

Řešení ÚP Poříčí
nad Sázavou

stability

RZV

NSzp

Výměra

0,65 + 0,82 + 0,58 ha

BPEJ/třída ochrany

5.29.14/III
5.32.11/IV
5.29.51/IV
Plocha pro RBK 1318 vedený v navrhované trase
z důvodu zajištění jeho plné funkčnosti,
s ohledem na přírodní hodnoty krajiny,
lokalizaci dřevin rostoucích mim les (remízky),
liniovou
zeleň
apod.
v odpovídajících
parametrech dle metodiky navrhování ÚSES.
Po společném jednání byla plocha změny v krajině vypuštěna z řešení ÚP!!

143
zpracováno v září 2019

144
ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU POŘÍČÍ NAD SÁZAVOU

příloha: II.A - TEXTOVÁ ČÁST

Plocha změny v krajině K13
Lokalizace

V platné ÚPD NE
(ÚPSÚ vč. změn)
zemědělská půda – orná
území pro bydlení a občanskou
vybavenost
(vedení RBK bylo řešeno jiným
způsobem)

Řešení ÚP Poříčí
nad Sázavou

RZV

ZP

Výměra

0,24 ha

BPEJ/třída ochrany

5.29.54/V
5.56.00/I

Plocha pro RBK 1318 - vedený v navrhované trase
z důvodu souladu se ZÚR Sk, s ohledem na zajištění
jeho plné funkčnosti, s ohledem na přírodní
hodnoty navazujících pozemků (lokalizaci dřevin
rostoucích mim les), v odpovídajících parametrech
dle metodiky navrhování ÚSES.
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Plocha změny v krajině K14, K15, K16
Lokalizace

V platné ÚPD NE
(ÚPSÚ vč. změn)
zemědělská půda – orná
stromořadí a liniové křoviny
(vedení RBK bylo řešeno
způsobem)

Řešení ÚP Poříčí
nad Sázavou

jiným

RZV

NSzp

Výměra

0,95+0,64+0,57 ha

BPEJ/třída ochrany

5.29.11/II
5.32.14/V

Plocha pro RBK 1318 - vedený v navrhované trase
z důvodu souladu se ZÚR Sk, s ohledem na zajištění
jeho plné funkčnosti, v odpovídajících parametrech
dle metodiky navrhování ÚSES.
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Plocha změny v krajině K17, K18, K19
Lokalizace

V platné ÚPD NE
(ÚPSÚ vč. změn)
zemědělská půda – orná
stromořadí a liniové křoviny
(vedení RBK bylo řešeno
způsobem)

Řešení ÚP Poříčí
nad Sázavou

jiným

RZV

NSzp

Výměra

1,44+0,08+5,64 ha

BPEJ/třída ochrany

5.29.54/V
5.32.11/IV
5.29.14/III
5.29.11/II
5.29.51/IV
5.15.50/III

Plocha pro RBK 1318 - vedený v navrhované trase
z důvodu souladu se ZÚR Sk, s ohledem na zajištění
jeho plné funkčnosti, v odpovídajících parametrech
dle metodiky navrhování ÚSES.
Plocha K19 – kromě vedení RBK je důvodem
vymezení snížení ohrožení zastavěného území
vodní erozí
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Plocha změny v krajině K20
Lokalizace

V platné ÚPD ANO (částečně)
(ÚPSÚ vč. změn)
zemědělská půda – orná
stromořadí a liniové křoviny,
lesy hospodářské
územní systém ekologické
regionální

Řešení ÚP Poříčí
nad Sázavou

stability

RZV

NSzp

Výměra

0,47 ha

BPEJ/třída ochrany

5.15.10/II
5.15.50/III

Plocha pro RBK 1318 - vedený v navrhované
trase z důvodu zajištění jeho plné funkčnosti,
s ohledem na přírodní hodnoty krajiny,
lokalizaci dřevin rostoucích mim les (remízky),
liniovou
zeleň
apod.
v odpovídajících
parametrech dle metodiky navrhování ÚSES.
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Plocha změny v krajině K21
Lokalizace

V platné ÚPD Ne
(ÚPSÚ vč. změn)
Plocha pro průchod lokálního biokoridoru

Řešení ÚP Poříčí
nad Sázavou

RZV

ZP

Výměra

0,68 ha

BPEJ/třída ochrany

5.56.00/I

 Leží v proluce mezi zastavěným územím –
okrajem zástavby na jihu a areálem ČOV
s příjezdovou komunikací na severu
 Plocha bude využita pro systém zeleně
 V sousedství rozsáhlé rozvojové plochy pro
funkce bydlení a plochy smíšené obytné –
potřeba vymezení související plochy zeleně
 Plochy sídlení zeleně spolu s plochou změny
vytvoří provázaný systém s břehovou zelení
podél Sázavy
 Průchod lokálního biokoridoru

i.6.3 NÁVRH SYSTÉMU ÚSES (podkapitola e.3. výrokové části ÚP)
a)
Ochrana systému ekologické stability vyplývá ze zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,
ve znění pozdějších předpisů.
b)
Územní plán stanovuje podmínky pro využití plochy vymezených pro systém ÚSES s cílem zabránit
ohrožení či oslabení ekostabilizačních funkcí jednotlivých jeho skladebných částí a tím celého systému.
c)
Pokud by byla nová zástavba umisťována do blízkosti skladebných částí územního systému ekologické
stability, pak z důvodu zachování plné funkčnosti ÚSES je nutno ji umístit tak, aby i do budoucna,
pokud porosty (zejména dřeviny) budou více vzrostlé, byly toto porosty primárně zachovány a nebyly
vytvářeny nároky na to, aby z důvodu ohrožení zástavby byly tyto porosty likvidovány
d)
Pozemky, které jsou součástí skladebných částí ÚSES, jsou nezastavitelné z důvodu zachování
funkčnosti systému a eliminace ohrožení snížení funkčnosti jeho jednotlivých skladebných částí.
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Zejména biocentra jsou vymezena v lokalitách s přírodními hodnotami a potenciálem, v místech
cenných s ohledem na ochranu přírody a krajiny.
Územní plán vymezuje tyto skladebné části:
1. Regionální biocentra:
 RBC 948 Lutov – biocentrum bylo vymezeno v návrhu pro společné jednání v souladu
s podrobnější dokumentací – „Poříčí nad Sázavou – vymezení biocentra regionálního
významu č. 948 Lutov“ zpracovanou firmou GeoVision s.r.o. (RNDR. Ing. Miroslav Hájek,
RNDr. Petr Obst – autorizovaný projektant územních systémů ekologické stability,
autorizace č. 02873) v roce 2003. Vymezení bylo plošně rozsáhlejší, než je vyznačeno
v ZÚR Sk. Protože toto vymezení bylo v rámci společného jednání hodnoceno jako
nesoulad se ZÚR Sk, bylo jeho vymezení redukováno v upraveném návrhu ÚP po
společném jednání a část původně vymezeného biocentra byla z RBC vypuštěna tak, aby
jeho vymezení v ÚP odpovídalo vymezení v ZÚR Sk.
2. Regionální biokoridory:
 RBK 1317 – je v návrhu územního plánu pro společné jednání vymezen v souladu se ZÚR
Sk. Jeho trasování se s ohledem na reálný stav v území, kdy je biokoridor trasován přes
zastavěné území – rekreační území s poměrně hustou zástavbou, s oplocenými pozemky
jeví jako problematické. Otázkou také zůstává možnost vymezení plochy pro vedení RBK
jako plochy pro veřejně prospěšné opatření s možností vyvlastnění.

Domníváme se, že by bylo vhodné při další aktualizaci ZÚR Sk prověřit možnost dílčí
úpravy trasování RBK 1317 s tím, že by tato skladebná část regionálního ÚSES byla vedena
z hlediska střetů se stávající zástavbou méně konfliktní trasou např.:

a)
nebo
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b) trasou LBK 4 k řece Sázavě a po ní severně ke stávající trase RBK 1317, tj. převzít řešení
platné ÚPD.



RBK 1318 – byl v návrhu územního plánu ke společnému jednání veden s ohledem na ZÚR
SK upravenou trasou, která se ale koncepčně blíží trase vymezené v platné ÚPD – tj. ve
změně č. 4 ÚPSÚ:
S ohledem na charakter krajiny, která je velmi členitá a pestrá, je protkána sítí komunikací
a cest, vodními toky a prochází tudy i
železnice, se jeví trasování jako velmi
necitlivé, schematické až geometricky
jednoduché. Tento způsob nezohledňuje
možnosti zemědělského využívání krajiny,
dělí plochy zemědělského půdního fondu
bez
ohledu
na
možnosti
jeho
obhospodařování.
Proto návrh územního plánu pro
společné jednání sice vycházel z tohoto
trasování, nicméně se snažil pro trasování
biokoridoru
využívat
přírodních
segmentů, remízů, doprovodné zeleně,
břehové zeleně a vést biokoridor pokud
možno
např. v souběhu
s liniemi
komunikací a cestní sítě v krajině tak, aby
fragmentace zemědělské půdy byla pokud možno co nejvíce šetrná.
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V severní části RBK lemovala lokalitu rekreačních chat, křížila komunikaci, pokračovala
jižním
směrem
k remízku, kde se stáčela
k západu
k železniční
trati ve směru linie
zeleně rostoucí podél
svodnice. Podél východní
strany
železnice
pokračoval
RBK
jihovýchodním směrem.
Na
úrovni
areálu
autokrosu křížil železnici
a pokračoval jižním
směrem po západním
okraji
areálu
do
vloženého
lokálního
biocentra.
To
bylo
vymezeno v návaznosti na vodní plochu ležící západně od autokrosového areálu. Od LBC
pokračoval RBK jižním směrem přes drobnou plochu dřevin rostoucích mimo les ke
komunikaci vedené v pokračování ulice Bukovanská. Podél její jižní hrany, kde je linie
doprovodné zeleně, pokračoval jihovýchodním směrem až k rozcestí, kde se stáčel
jihozápadním směrem a podél
cesty
byl
trasován
až
k navrženému vloženému LBC
11. Odtud pak nejkratším
směrem
pokračoval
jihovýchodně k porostům na
koruně údolí Konopišťského
potoka. Odtud byl již veden
v souladu se ZÚR Sk údolím
Konopišťského potoka k jižní
hranici řešeného území. Na
hranici řešeného území je ještě
do tohoto RBK vloženo lokální
biocentrum LBC 6.
Úprava trasování RBK 1318 s ohledem na trasování v ZÚR Sk byla navržena především
z důvodu, že trasa dle ZÚR Sk významným způsobem limituje využití zastavitelné plochy (v
návrhu ÚP pro společné jednání označena Z03), kde v souladu s platnou ÚPD je do
evidence KN vloženo nové dělení pozemků pro možnost realizace rodinné zástavby,
proběhla složitá jednání mezi vlastníky pozemků s tím, že nová parcelace je výsledkem
jejich dohody i s tím faktem, že na severním okraji je vymezena plocha pro možnost
vedení biokoridoru.
Trasování RBK dle ZÚR by významným způsobem ovlivnilo, resp. znemožnilo využití
pozemků na západním okraji plochy, které by byly pro rodinnou zástavbu nevyužitelné,
neboť plochy ÚSES jsou nezastavitelné. Rovněž by bylo nutno významným způsobem
přeřešit způsob dopravní obsluhy uvnitř zastavitelné plochy a nově vymezit plochy
veřejných prostranství. Pokud by toto vše proběhlo, přesto se domníváme, že by
funkčnost RBK byla do značné míry omezena, neboť by ve výsledku velká část biokoridoru
procházela zastavěným územím.
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Porovnání jednotlivých řešení je patrno z následujícího obrázku:
 Světle zelenou barvou je vyznačeno trasování RBK 1318 dle ZÚR Sk.
 Modrou barvou je vyznačeno řešení dle platné ÚPD (změna č. 4 ÚPSÚ)
 Tmavě červenou barvou bylo vyznačeno řešení návrhu ÚP pro společné
jednání – trasa RBK včetně vložených lokálních biocenter (soulad
s metodikou navrhování ÚSES)
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Vzhledem k výsledkům a závěrům společného jednání, kdy bylo konstatováno dotčeným orgánem, že navržené
úpravy trasování RBK 1318 nejsou v souladu se ZÚR Sk, upravený návrh po společném jednání vymezuje trasu
tohoto biokoridoru v souladu se ZÚR Sk a jeho vymezení upřesňuje. V jeho severní části vychází RBK z RBC Lutov
ve stejném místě. Jeho vymezení je na západní straně upřesněno s ohledem na reálný stav v území, tj.
respektován je rozsah stávajících zastavěných pozemků. Šíře RBK je vymezena v rozsahu minimálních šířkových
parametrů tj. 40 m. Na východní straně je redukován rozsah zastavitelné plochy změny Z03 tak, aby minimální
šířkové parametry byly zachovány pokud možno v celém jeho průběhu mezi stávající zástavbou a vymezenou
zastavitelnou plochou. Tyto plochy (vzniklé redukcí plochy změny Z03a) jsou vyznačeny jako plocha s rozdílným
způsobem využití ZP – zeleň – přírodního charakter a jsou vymezeny jako plocha změny v krajině K13. Redukován
je rovněž rozsah plochy změny Z03a (nově označeno Z03a1) vymezené pro funkci bydlení na jihozápadním okraji,
kde je řešena jedna z možností napojení rozvojového území na dopravní a technickou infrastrukturu.
Zastavitelná plocha Z36 je nově složena ze dvou ploch změn, a to z plochy změny vymezené pro funkci bydlení a
plochy změny pro funkci veřejné zeleně). Pozemek parc. č. 1525/165 je sice vymezen jako součást zastavitelné
plochy Z03, ale není vymezen pro funkci bydlení, ale jako plocha změny pro funkci veřejného prostranství –
veřejná zeleň – nově označeno Z03a2. Stejně tak (ve stejné ploše s rozdílným způsobem využití) jsou vymezeny
navazující plochy na severozápadním okraji plochy změny Z03b (nově označeno Z03b1). Vymezená plocha změny
Z03b2 je tedy vymezena jako plocha veřejné zeleně.
Jižněji byl redukován rozsah zastavitelné plochy Z05, ale ta byla ve výsledku z řešení ÚP zcela
vypuštěna. Trasa RBK je v šířkovém parametru 40 m vedena v souladu se ZÚR Sk až k trase železnice. Jižně od
železnice je vymezení trasy RBK upřesněno tak, aby byla zajištěna funkční a prostorová provázanost s vloženým
lokálním biocentrem, které je vymezeno západně od autokrosového areálu tak, aby využívalo stávajících
přírodních partií navazujících západně od stávající vodní plochy. Trasa RBK je dále k jihu vedena po okraji
autokrosového areálu až k trase shodné se ZÚR Sk. Poté je trasován k jihu až do údolí Konopišťského potoka.
Upraveno je vymezení LBC 11 vloženého do trasy RBK 1318 tak, že jeho vymezení je posunuto k východu, aby
byly maximálně respektovány zemědělsky využívané plochy ležící západně od tohoto LBC.
S ohledem na skutečnost, že takto vymezená trasa RBK bude procházet do budoucna urbanizovaným
územím, kde může být omezena jeho funkčnost, a zejména proto, že takto trasovaný RBK bude významně
limitovat možný budoucí rozvoj sídla Poříčí nad Sázavou, bude Obec iniciovat v následující aktualizaci ZÚR Sk
změnu trasování RBK 1318.
Porovnání jednotlivých řešení je patrno z následujícího obrázku:


Světle zelenou barvou je vyznačeno trasování RBK 1318 dle ZÚR Sk.



Modrou barvou je vyznačeno řešení dle platné ÚPD (změna č. 4 ÚPSÚ)



Tmavě červenou barvou je vyznačeno řešení upraveného návrhu ÚP po společném jednání – trasa RBK
včetně vložených lokálních biocenter (soulad s metodikou navrhování ÚSES)
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3. Lokální biocentra:
 LBC 1 – je vymezeno v souladu s platnou územně plánovací dokumentací na toku
Svárovského potoka s tím, že zahrnuje navazující plochy lesa.
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LBC 2 – je vymezeno jižně od sídla Hvozdec na toku Svárovského potoka s tím, že
zahrnuje horní část rybníka, břehové porosty a část nivy Svárovského potoka, navazující
plochu lesa a zakončení oboustranné aleje rostoucí podél cesty vedené po jihozápadním
okraji zastavěného území.



LBC 3 – je vymezeno v souladu s platnou územně plánovací dokumentací. Vymezené LBC
zahrnuje vodní plochu Svárov s břehovými porosty a nejbližšími plochami. Jihozápadní
hranice biocentra reaguje na záměr železniční trati č. 220, který se této části LBC dotýká.
Hranice biocentra je vymezena do rozsahu koridoru pro záměr dopravní infrastruktury,
ale v dostatečné vzdálenosti od průchodu pomyslné osy tak, aby realizace záměru nové
železniční tratě byla možná, ale zároveň aby přírodní lokalita byla v maximální možné
míře chráněna. Pokud bude záměr realizován podle podmínek podrobnější dokumentace,
tj. mimoúrovňově po estakádě (dlouhém mostu), pak lze předpokládat, že i západní část
(vtoková) vodní plochy, kterou lze považovat za tu nejcennější v této lokalitě, bude i
nadále součástí LBC. LBC tak jak je vymezeno územním plánem má plošný rozměr 13,6
ha.



LBC 4 - je vymezeno tak, aby propojovalo liniové segmenty zeleně rostoucí mimo les.
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LBC 5 je vymezeno zejména na stabilizovaných plochách lesa nad údolím Konopišťského
potoka, kterým je trasován regionální biokoridor 1318.

Lokální biocentra 1, 2, 3 a 4 jsou vložena do lokálního biokoridoru v takových
vzdálenostech, které odpovídají dle metodiky navrhování ÚSES vzdálenosti LBC vložených
do regionálního biokoridoru. LBK, do kterého jsou LBC vloženy je vymezen v šířkových
parametrech odpovídajících regionálnímu biokoridoru.


LBC 6 – je vymezeno v meandru Konopišťského potoka na jižním okraji řešeného území.
Vymezeno je na stabilizovaných lesních plochách v místech bez rozptýlené zástavby
rekreačních chat- LBC je vloženo do RBK 1318.



LBC 7 – je vymezeno na severovýchodním okraji řešeného území na levém břehu Sázavy
s tím, aby byly ochráněny břehové partie řeky, zachován přírodní charakter bez
významného zásahu lidské činnosti. LBC je vloženo do LBK vedeném po Sázavě. LBC je
vymezeno koncepčně v souladu s platnou územně plánovací dokumentací.
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LBC 8 – je vymezeno v souladu s platnou ÚPD v meandru řeky Sázavy na východním okraji
řešeného území. Vymezeno je jako LBC k založení na ZPF, který je v evidenci KN veden
jako trvalé travní porosty, ale v reálu se jedná o plochy zemědělsky využívané a
obdělávané – pole.



LBC 9 – je vymezeno na pravém břehu Sázavy od mostu silnice I/3 přes Sázavu až po cca
rozhraní katastrálních území Mrač a Čerčany na jihovýchodní hranici řešeného území.
Vymezení lokálního biokoridoru koresponduje s přírodními partiemi této lokality, jedná se
o nivu Sázavy v rozsahu, který téměř odpovídá rozsahu aktivní zóny záplavového území.



LBC 10 – je vymezeno jako LBC k založení na navržené trase RBK 1318 západně od areálu
autokrosu. Vymezeno je tak, že využívá přírodních partií podél drobného vodního toku a
okolí vodní plochy ležící západně od autokrosového areálu.
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LBC 11 - je vymezeno jako LBC k založení na trase regionálního biokoridoru 1318 západně
od zástavby sídla Poříčí nad Sázavou. Je vymezeno v části území s modelovaným terénním
reliéfem, plochy jsou využívány jako trvalé travní porosty. Jedná se o lokalitu, kde je
zadržování srážkových vod důležité pro východně ležící zástavbu.

4. lokální biokoridory:

zpracováno v září 2019



LBK 1 Sázava – je vymezen po vodním toku Sázavy. Platná ÚPD po řece Sázavě vedla
biokoridor regionální. Dle ZÚR Sk ale v současné době není vedena žádná skladebná část
regionálního nebo nadregionálního systému ekologické stability. Z důvodu ochrany této
přírodně cenné páteře krajiny, její nivy a břehových partií, z důvodu ochrany krajinného
rázu a ochrany před nežádoucí zástavbou v samé blízkosti řeky je vymezen po toku řeky
alespoň biokoridor lokální. Biokoridor je složen z několika úseků, neboť jsou do něj
vložena lokální biocentra (LBC 7-9)



LBK 2 je v souladu s platnou ÚPD veden po Svárovském potoce. Jsou do něj vložena
lokální biocentra (LBC 1-3). Trasa LBK je upravena na jeho severním zakončení, kdy
v platné ÚPD je biokoridor veden po trase vodoteče, ale pře poměrně intenzivně
využívanou rekreační místní část Vrabčí Brod. Zde jsou jednotlivé pozemky oplocené a
průchodnost území je minimální. Proto v této trase vyzuje územní plán pouze vedení
interakčního prvku. Trasu LBK odklání z LBC západním směrem podél místní západní
strany komunikace na okraj rekreační zástavby. Zde vede západním směrem až ploše lesa,
přes kterou pak vede severně přes proluku v zástavbě až k toku Sázavy.



LBK 3 je vymezen nově zejména jako variantní trasa pro možnost vedení regionálního
biokoridoru 1318. Pod LBC 3 (vodní plocha Svárov) se odklání jihovýchodním směrem od
trasy záměru pro novou železnici a LBK vedeném po Svárovském potoce, je trasován po
drobné vodoteči do navrhovaného lokálního biocentra a pokračuje po linii lesních
porostů nejkratší přirozenou cestou k LBC 5, kde se napojuje na trasu RBK 1318 vedenou
v souladu se ZÚR Sk. Protože se tato trasa jeví jako nejpřirozenější, nejkratší a vzhledem
k tomu, že tímto způsobem vedení by byla zajištěna i funkčnost RBK 1318, domníváme se,
158
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že by bylo vhodné zvážit úpravu trasování tohoto RBK i při nejbližší aktualizaci ZÚR Sk.
Toto trasování vychází ze západního okraje RBC Lutov, přes LBC Svárov výše popsanou
trasou do údolí Konopišťského potoka.



LBK 4 je v souladu s platnou územně plánovací dokumentací veden po Konopišťském
potoce od areálu fotbalového hřiště až k jeho ústí do řeky Sázavy.
5. Interakční prvky:


IP 1 je veden na dolním toku Svárovského potoka při jeho průchodu zastavěným území
rekreační místní části Vrabčí Brod.

i.6.4 PROTIEROZNÍ A PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ (podkapitola e.4. výrokové části ÚP)
a) Územním plánem nejsou navrhována konkrétní protipovodňová a protierozní opatření. Stanovuje ale
takové podmínky využití ploch s rozdílným způsobem využití, aby při podrobnějším odborném posouzení
vodohospodářských a zejména odtokových poměrů v řešeném území bylo možno taková opatření
navrhnout a realizovat.
b) Uveden je přehled záměrů, které jsou za protierozní opatření považována.
i.6.5 PROSTUPNOST KRAJINY A REKREACE (podkapitola e.5. výrokové části ÚP)
a) Jak už bylo uváděno výše, územním plánem jsou vytvořeny podmínky pro obnovu a doplnění cestní sítě
v krajině zejména stanovením podmínek ploch s rozdílným způsobem využití pro nezastavěné území.
Stávající síť místních a účelových komunikací a významných cest je stabilizována jejich vymezením jako
plochy silniční dopravy.
b) Rozdělení území do jednotlivých typů ploch s rozdílným způsobem využití a stanovení podmínek pro
jejich využití umožnuje i vedení cyklotras, resp. cyklostezek přes řešené území. Navrhována je konkrétní
trasa pro pěší a cyklisty mezi kamenným mostem a hranicí řešeného území v souladu se ZÚR Sk (Z40k).
Z důvodu prostupnosti území je významné propojení mezi obytným souborem „Za Vodou“ Z19 a
jádrovým územím sídla Poříčí nad Sázavou – pro možnost řešení propojení včetně lávky přes Sázavu je
vymezen koridor Z39k. S trasou, resp. vycházkovou trasou podél Sázavy je uvažováno na jižním okraji
plochy Z19 vedenou zejména vymezenými plochami zeleně.
159
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i.6 ODŮVODNĚNÍ STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ
(kapitola f) výrokové části ÚP)
Celé řešené území je rozděleno do ploch s rozdílným způsobem využití podle převládající funkce ve vymezené
ploše . Členění ploch vychází ze zásad, které jsou stanoveny vyhláškou č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích
na využívání území (§ 4 - § 19) a z metodiky MINIS – minimální standard pro zpracování územních plánů
ve Středočeském kraji. Vzhledem k určitým typickým a svébytným podmínkám v jednotlivých částech řešeného
území, které by měly být i do budoucna chráněny, byly některé typy ploch s rozdílným způsobem využití ještě
rozděleny do několika podtypů v souladu s § 3 odst. (4) vyhl. č. 501/2006 Sb.
i.6.1. ODŮVODNĚNÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ (podkapitola f.1.
výrokové části ÚP)
Z důvodu jednoznačného stanovení a pochopení stanovených podmínek prostorového uspořádání a podmínek
ochrany krajinného rázu jsou vysvětleny pro potřeby územního plánu Poříčí nad Sázavou další základní pojmy:








Stavební pozemek:
/dle §2, odst. 1 b) stavebního zákona/ pozemek, jeho část nebo soubor pozemků, vymezený a určený k umístění stavby
územním rozhodnutím anebo regulačním plánem. Pro účely územního plánu je chápán stavební pozemek v časové rovině
budoucí – tzn., že je posuzován budoucí stavební pozemek.
Zastavěná plocha pozemku:
/dle §2, odst. 7/ je součtem všech zastavěných ploch jednotlivých staveb. Zastavěnou plochou stavby se rozumí plocha
ohraničená pravoúhlými průměty vnějšího líce obvodových konstrukcí všech nadzemních i podzemních podlaží do vodorovné
roviny. Plochy lodžií a arkýřů se nezapočítávají. U objektů poodkrytých (bez některých vnějších stěn) je zastavěná plocha
vymezena obalovými čárami vedenými vnějšími líci svislých konstrukcí do vodorovné roviny. U zastřešených staveb nebo
jejich částí bez obvodových svislých konstrukcí je zastavěná plocha vymezena pravoúhlým průmětem střešní konstrukce do
vodorovné roviny. Pro účely územního plánu je chápána stavba v časové rovině budoucí – tzn., že je posuzována zastavěná
plocha budoucích staveb. Do zastavěné plochy pozemku se zpevněné plochy nezapočítávají.
Zastavěný stavební pozemek:
/dle §2, odst. 1 c) stavebního zákona/ pozemek evidovaný v katastru nemovitostí jako stavební parcela a další pozemkové
parcely zpravidla pod společným oplocením. Tvořící souvislý celek s obytnými a hospodářskými budovami. Pro účely
územního plánu je chápán zastavěný stavební pozemek v časové rovině budoucí – tzn., že je posuzován budoucí zastavěný
stavební pozemek.
Nezastavěná plocha zastavěného stavebního pozemku:
Část zastavěného stavebního pozemku, která není v katastru nemovitostí evidována jako stavební parcela. Pro účely
územního plánu je chápána v časové rovině budoucí – tzn., že je posuzován min. plošný rozsah plochy soukromé a vyhrazené
zeleně – zahrady případně plochy zeleně jako součásti areálu.

Příklad pro práci s KMS a KZ:
Základní předpoklady:
 Vždy musí být dodržen koeficient KZ, který udává min. podíl plochy zeleně na zastavěném stavebním pozemku
 Max. velikost stavebního pozemku – 1200 m2 pro stanovení max. zastavěné plochy pozemku,
o v případě, že plocha budoucího zastavěného stavebního pozemku je menší nebo rovna 1200 m2, pak
plocha stavebního pozemku se rovná ploše zastavěného stavebního pozemku
o V případě, že plocha budoucího zastavěného stavebního pozemku je větší než 1200 m2, pak pro výpočet
max. hodnoty zastavěné plochy pozemku bude vždy použita stanovená max. hodnota plochy stavebního
pozemku tj. 1200 m2
 Pro stanovení KMS předpokládáme max. hodnotu zastavěné plochy pozemku cca 300 m2
o Pak jako příklad pro stanovení KMS platí:
1. Pro zastavěný stavební pozemek velikosti 1200 m2 a větší – KMS je 0,25
2. Pro zastavěný stavební pozemek velikosti 1000 m2 – KMS je 0,3
3. Pro zastavěný stavební pozemek velikosti 800 m2 – KMS je 0,375

Příklady:
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Příklad č. 1. – KMS 0,5 – KZ 0,2
o Budoucí zastavěný stavební pozemek o ploše 800 m2
1. KZ 0,2 …..800 x 0,2 = 160, minimální plocha zahrady, resp. plochy využité pro zeleň je 160m2
2. Pro stavby lze pak využít maximálně …..800 x 0,5=400 m2
3. Prostým součtem pak zjistíme, že 160+400=560 m2. Zbývá 800-560=240 m2 a to je plocha, kterou můžeme
využít např. pro zpevněné plochy, terasy a pod. Pokud ji nevyužijeme takto celou, pak můžeme zvýšit plochu
využitou pro zeleň
Příklad č. 2. – KMS 0,4 – KZ 0,3
o Budoucí zastavěný stavební pozemek o ploše 1000 m2
1. KZ 0,3 …..1000 x 0,3 = 300, minimální plocha zahrady, resp. plochy využité pro zeleň je 300m2
2. Pro stavby lze pak využít maximálně …..1000 x 0,4=400 m2
3. Prostým součtem pak zjistíme, že 300+400=700 m2. Zbývá 1000-700=300 m2 a to je plocha, kterou můžeme
využít např. pro zpevněné plochy, terasy apod. Pokud ji nevyužijeme takto celou, pak můžeme zvýšit plochu
využitou pro zeleň
Příklad č. 3. – KMS 0,35 – KZ 0,4
o Budoucí zastavěný stavební pozemek o ploše 1500 m2
1. KZ 0,4 …..1500 x 0,4= 600, minimální plocha zahrady, resp. plochy využité pro zeleň je 600 m2
2. Pro stavby lze pak využít maximálně …..1200 x 0,35=420 m2
3. Prostým součtem pak zjistíme, že 600+420=1020 m2. Zbývá 1500-1020=480 m2 a to je plocha, kterou můžeme
využít např. pro zpevněné plochy, terasy apod. Pokud ji nevyužijeme takto celou, pak můžeme zvýšit plochu
využitou pro zeleň
Příklad č. 4. – KMS 0,35 – KZ 0,5
o Budoucí zastavěný stavební pozemek o ploše 3000 m2
1. KZ 0,5 …..3000 x 0,5= 1500, minimální plocha zahrady, resp. plochy využité pro zeleň je 1500 m2
2. Pro stavby lze pak využít maximálně …..1200 x 0,35=420 m2
3. Prostým součtem pak zjistíme, že 1500+420=1920 m2. Zbývá 3000-1920=1080 m2. V tomto případě je ale
součet zastavěné plochy pozemku a tohoto rozdílu ploch větší než max. plocha stavebního pozemku:
420+1080= 1500 . Proto plocha, kterou je možno využít pro zpevněné plochy, terasy apod. nestanovíme jako
v předchozích příkladech, ale vyjdeme z max. plochy stavebního pozemku tj. 1200 m2. Pak pro zpevněné
plocha a terasy je možno využít plochu: 1200-420 tj. 780 m2.
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a) Maximální výměra stavebního pozemku pro výpočet max. zastavěné plochy pozemku pro rodinný dům je
stanovena s ohledem na stanovené koeficienty zastavění stavebního pozemku tak, aby v sídle nevznikaly
objekty, které by svým objemem vytvářely nežádoucí dominanty
b) Minimální výměra stavebního pozemku pro rodinný dům je stanovena z důvodu, aby nedocházelo v sídle
k nežádoucímu zahušťování zástavby nebo nevznikaly takové nové struktury zástavby, které jsou v řešeném
území cizorodé.
162
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Přehled ploch RZV vymezených v Územním plánu Poříčí nad Sázavou:
Druh plochy RZV

Typ plochy RZV

Podtyp plochy RZV

identifikátor
(kód)

Plochy bydlení

Plochy rekreace

Plochy
občanského
vybavení

plochy smíšené
obytné

plochy dopravní
infrastruktury

Fce urbanizovaného
území/funkce
nezastavěného území

Bydlení – v bytových domech

BH

bydlení - v rodinných domech –
příměstské
bydlení - v rodinných domech –
venkovské
rekreace – plochy staveb pro
rodinnou rekreaci
Rekreace – se specifickým využitím

BI

RN

Fce urbanizovaného
území

občanské vybavení – veřejná
infrastruktura
občanské vybavení – tělovýchovná
a sportovní zařízení
občanské vybavení - hřbitovy

OV

Fce urbanizovaného
území

OS

Fce urbanizovaného
území

OH

plochy smíšené obytné – venkovské

SV

plochy smíšené obytné –
příměstské
dopravní infrastruktura silniční

SP

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

dopravní infrastruktura silniční

BV
RX

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

DS1
DS2

Fce urbanizovaného
území
Fce urbanizovaného
území
Fce urbanizovaného
území
Fce urbanizovaného
území

dopravní infrastruktura - železniční

DZ

Fce urbanizovaného i
nezastavěného území

technická infrastruktura inženýrské sítě
výroba a skladování – lehký
průmysl
výroba a skladování – drobná a
řemeslná výroba

TI

Fce urbanizovaného
území

VL

Fce urbanizovaného
území

VD

Fce urbanizovaného
území

Výroba a skladování – zemědělská
výroba

VZ

Plochy smíšené výrobní

VS

veřejná prostranství – uliční prostory

PV

veřejná prostranství – veřejná zeleň

ZV

zeleň - soukromá a vyhrazená

ZS

zeleň – přírodního charakteru

ZP

plochy vodní a
vodohospodářské

vodní plochy a toky

W

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

plochy
zemědělské

plochy zemědělské

NZ

funkce nezastavěného
území

plochy lesní

plochy lesní

NL

plochy přírodní

Plochy přírodní

NP

plochy smíšené
nezastavěného
území

plochy smíšené nezastavěného
území

funkce nezastavěného
území
funkce nezastavěného
území
funkce nezastavěného
území

plochy technické
infrastruktury
Plochy výroby a
skladování

Plochy smíšené
výrobní
plochy veřejných
prostranství

plochy zeleně
(sídelní)

plochy smíšené nezastavěného území s
funkcí:
- přírodní
- zemědělská

NS + index
p
z
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 PLOCHY BYDLENÍ – jsou vymezeny dle charakteru využití ploch:





Bydlení - v bytových domech BH – zahrnují stabilizované plochy – lokalitu bytových domů v ulici
Potoční v Poříčí nad Sázavou
bydlení - v rodinných domech – příměstské BI - zahrnují většinu obytných ploch s výstavbou
realizovanou v nedávné minulosti a současnosti. Jedná se o lokality převážně rodinných domů
včetně doplňkových staveb, které nemají charakter hospodářských stavení, ale jedná se spíše o
drobnější objekty, garáže, kolny, altány, bazény apod.
bydlení - v rodinných domech – venkovské BV - zahrnují zástavbu v sídle Hvozdec

 PLOCHY REKRACE – jsou vymezeny dle charakteru využití ploch:



Rekreace – plochy staveb pro rodinnou rekreaci RI – zahrnují stabilizované plochy chatových osad
např. Vrabčí Brod, Drábovka, Pod Lutovem a další.
Rekreace – se specifickým využitím RX – zahrnuje stabilizované plochy využívané jako závodiště –
autokros, motokros

 PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ jsou vymezeny dle charakteru staveb, zařízení a způsobu využití.
 občanské vybavení – veřejná infrastruktura OV – touto plochou s rozdílným způsobem využití je
vymezen areál základní a mateřské školy, objekt obecního úřadu a plocha přestavby v Pražské
ulici
 občanské vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení OS – zahrnují plochy sportovních areálů –
fotbalový areál v ulici Sportovní a tenisový areál v ulici Pod Lutovem
 občanské vybavení – hřbitovy OH - zahrnuje stávající areál hřbitova v ulici Benešovská a areály
včetně kostelů – Sv. Havla a Sv. Petra
 PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ
 Plochy smíšené obytné – venkovské SV – zahrnují plochy zejména v jádrovém území sídla Poříčí
nad Sázavou, podél průjezdných úseků silnic II. a III. tříd, kde díky stavebnímu fondu (charakter
doplňkových staveb) se kromě bydlení uplatňují i funkce ostatní např. občanské vybavení –
obchod, služby, drobné podnikání apod.
 Plochy smíšené obytné – příměstské SP – navrhované plochy změny v obytném souboru „Za
Vodou“ Z19 zejména v západní části zastavitelné plochy
 PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY jsou rozděleny do podtypů:
 Dopravní infrastruktura - silniční – silniční síť DS1 – plochy a zařízení především státní a krajské silniční
sítě a významných místních komunikací
 Dopravní infrastruktura - silniční - místní DS2 – místní obslužné a účelové komunikace, cesty převážně
mimo zastavěné území
 Dopravní infrastruktura – železniční DZ – zahrnují stabilizované plochy železniční tratě a navrhovaný
koridor pro záměr nové železniční tratě v souladu s PÚR ČR a ZÚR Sk.
 PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY – v souladu s § 10 vyhl. č. 501/2006 Sb.
 PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ
 Výroba a skladování – lehký průmysl VL- zahrnuje jak stabilizované plochy, tak plochy změny na
pravém břehu Sázavy ve vazbě na silnice I. a II. třídy (výrobní zóna)
 Výroba a skladování - drobná a řemeslná výroba VD – zahrnuje plochy menších areálů ve vazbě na
silnici II. třídy a areál v v ulici Čerčanská v jádrovém území Poříčí nad Sázavou
 Výroba skladování – zemědělská výroba VZ – stávající zemědělský areál v sídle Hvozdec
 PLOCHY SMÍŠENÉ VÝROBNÍ - v souladu s § 10 vyhl. č. 501/2006 Sb., v lokalitách původních statků, v plochách
zemědělské výroby s potenciálem i jiného využití výrobního charakteru
 PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ
 Veřejná prostranství – uliční prostory PV – byly vyčleněny z důvodů zdůraznění urbanistické struktury,
která je pro sídlo typická. Budoucí rozvoj by měl tuto strukturu respektovat a citlivě na ni navázat.
 Veřejná prostranství – veřejná zeleň ZV – zahrnuje plošně významnější plochy veřejné zeleně –
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stabilizované v centru Poříčí nad Sázavou v ulici Benešovská, plocha změny na jihovýchodním okraji
sídla Poříčí nad Sázavou – pod vodojemem, plochy na severním okraji velké zastavitelné plochy Z03 a
ČOV vymezené zejména s ohledem na ust. § 7 vyhl. 501/2006 Sb.
 PLOCHY SYSTÉMU (SÍDELNÍ) ZELENĚ byly rozděleny do typů:
 Zeleň - soukromá a vyhrazená ZS – plochy užitkových a okrasných zahrad, plochy sadů apod. Tyto
plochy byly vymezeny jako součást areálu školy, dále jsou vymezeny v lokalitách se složitými terénními
poměry, kde umisťování zástavby se jeví jako problematické, nebo v územích v blízkosti liniového
zdroje hluku, kde umisťování zástavby do jeho blízkosti je nežádoucí.
 Zeleň – přírodního charakteru ZP – plochy zeleně v zastavěném území nebo ve vazbě na zastavěné
území s ochranným režimem ÚSES (např. ve vazbě na Konopišťský potok, řeku Sázavu)
 PLOCHY VODNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉ - Vodní plochy a toky – jsou vymezeny v souladu s § 13 vyhl. č.
501/2006 Sb.
 PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ – jsou vymezeny v souladu s § 14 vyhl. č. 501/2006 Sb.
 PLOCHY LESNÍ – jsou vymezeny v souladu s § 15 vyhl. č. 501/2006 Sb.
 .PLOCHY PŘÍRODNÍ – jsou vymezeny v souladu s § 16 vyhl. č. 501/2006 Sb.
 PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ – jsou vymezeny v souladu s § 17 vyhl. č. 501/2006 Sb.
ODŮVODNĚNÍ PODMÍNEK PROSTOROVÉHO USPOŘÁDNÍ
a) Podmínky prostorového uspořádání jsou stanoveny především pro jednotlivé typy a podtypy ploch
s rozdílným způsobem využití
b) Pro jednotlivé plochy změn, ve kterých je to účelné s ohledem na podmínky v lokalitě, jsou pak podmínky
dále upřesněny (pod tabulkou se stanovenými podmínkami plochy s rozdílným způsobem využití).
Výšková hladina zástavby v řešeném území, která je tvořena především objekty určenými k bydlení –
rodinnými domy, by měla být nadále respektována v parametrech – max. 2 nadzemní podlaží,
v okrajových částech pak max. 1 nadzemní podlaží a podkroví. Vždy je ale nutno vzhledem
k morfologickým podmínkám posuzovat jednotlivé záměry s ohledem na konkrétní podmínky v konkrétní
části řešeného území. I dva objekty, které budou splňovat podmínky prostorového uspořádání, mohou
díky architektonickému řešení působit tak, že jsou hmotově a výrazem významně vzdálené. Tyto
podrobnosti ale územní plán nemůže ošetřit.
i.6.2. ODŮVODNĚNÍ PODMÍNEK OCHRANY KRAJINNÉHO RÁZU (podkapitola f. 2. výrokové části ÚP)
a) Zásady ochrany krajinného typu jsou stanoveny v souladu se ZÚR Sk čl. (211 a 219). Podmínky ochrany
oblasti krajinného rázu jsou stanoveny v souladu se Studií vyhodnocení krajinného rázu na území
Středočeského kraje (Atelier V, 2008). Řešené území je součástí oblasti krajinného rázu Benešovsko
b) Zejména nové stavby umísťované především na okrajích sídel by s ohledem na zachování obrazu sídla
v krajině, nenarušení významných pohledových horizontů a harmonického vztahu sídla a krajiny neměly
vytvářet výškové ani hmotové dominanty. Architektonický výraz zástavby by měl citlivě reagovat na
prostředí, do kterého je zástavba umisťována
c) Udržování tradice mimolesní zeleně v krajině, zdůraznění přírodních linií (vodotečí), civilizačních linií
(komunikační a cestní síť), významné orientační body – rozcestí, výškové kóty apod.
d) Zemědělsky hůře obdělávatelné plochy zapojit do systému ekologicky stabilnějších ploch – zvýšení
ekologické stability území
e) Do nezastavěného území s ohledem na ochranu krajinného rázu nebudou umisťovány záměry jako
fotovoltaické elektrárny, malebnost, harmonické měřítko a členitost a pestrost krajiny budou chráněny
jako přírodní hodnoty. Ty nebudou narušovány takovými záměry, jako jsou např. větrné elektrárny.
f) Ochrana VKP vyplývá ze zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších
předpisů.
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i.7 ODŮVODNĚNÍ VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ A
PLOCH PRO ASANACI (kapitola g) výrokové části ÚP)
a) VPS a VP, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit (podkapitoly g.1. a g.2 výrokové části ÚP):
1. Koridor pro veřejně prospěšnou stavbu dopravní infrastruktury – koridor železniční tratě č. 220:
úsek Praha – Bystřice u Benešova (VD1) je vymezen v souladu s ust. čl. (122) ZÚR Sk, zejména
pak v souladu s PÚR ČR, kde je záměr vymezen jako C-E551, který je součástí IV. tranzitního
koridoru AGC E55. V souladu s ust. § 170 zákona č. 183/2006 sb. je vymezen za účelem realizace
veřejně prospěšné stavby dopravní infrastruktury, pro kterou lze práva k pozemkům odejmout
nebo omezit tj. lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit.
2. Koridor pro veřejně prospěšnou stavbu dopravní infrastruktury – komunikace pro pěší a cyklisty
(VD3) od kamenného mostu po pravém břehu Sázavy po hranice řešeného území – vymezeno
v souladu se ZÚR Sk a Generelem cyklotras a cyklostezek Středočeského kraje.
3. Plocha pro veřejně prospěšnou stavbu dopravní infrastruktury – komunikace na západním okraji
rekreační místní části Drábovka (VD4) – propojení stávajících komunikací tak, aby tyto úseky
byly průjezdné a byla zajištěna lepší dostupnost např. pro integrovaný záchranný systém.
4. Plocha pro veřejně prospěšnou stavbu dopravní infrastruktury - pěší propojení mezi ulicí Pražská
a K Homolce (VD5) z důvodu zajištění přístupu do území v případě zvýšených hladin řeky Sázavy
5. Koridor pro veřejně prospěšnou stavbu technické infrastruktury – prodloužení vodovodu a
kanalizace do sídla Hvozdec (VT1) - zajištění veřejné technické infrastruktury pro sídlo Hvozdec.
6. Koridor pro veřejně prospěšnou stavbu technické infrastruktury – prodloužení vodovodu a
kanalizace do ulice K Zádušnímu (VT2) - zajištění veřejné technické infrastruktury pro lokalitu,
kde tato chybí.
S ohledem na podrobnost územního plánu (měřítko 1:5000), nelze bez znalosti technických řešení
jednotlivých záměrů stanovit přesný výčet dotčených pozemků. Konkrétní řešení bude prověřeno
podrobnější dokumentací, která upřesní technická řešení, vedení jednotlivých tras inženýrských sítí a
umístění zařízení technické infrastruktury.
7. Plocha pro doplnění RBC 948 Lutov (VU01) – vymezeno v souladu se ZÚR Sk čl. 237 jako veřejně
prospěšné opatření
8. Plochy pro založení RBK 1318 včetně vložených lokálních biocenter (VU02 – VU06) - vymezeno
v souladu se ZÚR Sk čl. 237 jako veřejně prospěšné opatření
9. Plochy pro založení RBK 1317 (VU12 – VU13) - vymezeno v souladu se ZÚR Sk čl. 237 jako veřejně
prospěšné opatření
10. Plocha pro doplnění LBC 3 Svárov (VU14) - vymezeno jako veřejně prospěšné opatření
s ohledem na zajištění celistvosti a funkčnosti LBC
11. Plochy pro založení LBC 4 (VU15) - vymezeno jako veřejně prospěšné opatření s ohledem na
vzdálenost lokálních biocenter vložených do regionálního biokoridoru dle metodiky navrhování
ÚSES
12. Plochy pro založení LBC 8 (VU16) - vymezeno jako veřejně prospěšné opatření s ohledem na
vzdálenost lokálních biocenter vložených do lokálního biokoridoru dle metodiky navrhování
ÚSES
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ODŮVODNĚNÍ STANOVENÍ KOMPENZAČNÍCH OPATŘENÍ PODLE § 50 ODST. 6 STAVEBNÍHO
ZÁKONA (kapitola i) výrokové části ÚP)

S ohledem na to, že příslušné orgány vyloučily negativní vliv územního plánu Poříčí nad Sázavou na
evropsky významné lokality i ptačí oblasti soustavy NATURA, nebylo zpracováno Hodnocení vlivů na lokality
soustavy NATURA 2000 a nebyla tudíž stanovena žádná kompenzační opatření.

i.9 ODŮVODNĚNÍ VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ ÚZEMNÍCH REZERV (kapitola j) výrokové části ÚP)
Návrh územního plán Poříčí nad Sázavou pro společné jednání s ohledem na to, že respektoval rozvojové
záměry platné územně plánovací dokumentace, vymezoval takové množství ploch změn zejména pro možnost
rozvoje bydlení, že nebylo nutno vymezovat plochy územních rezerv.
Upravený návrh ÚP po společném jednání s ohledem na výsledky projednání redukoval rozsah
zastavitelných ploch. Plochy, které byly z řešení ÚP jako zastavitelné vypuštěny jsou vymezeny jako plochy
územních rezerv s výjimkou plochy Z05, která byla vypuštěna zcela.

i.10 ODŮVODNĚNÍ VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH
V ÚZEMÍ PODMÍNĚNO DOHODOU O PARCELACI (kapitola k) výrokové části ÚP)
V průběhu zpracování návrhu územního plánu Poříčí nad Sázavou, při zhodnocení reálnosti podmínek pro
realizaci zástavby ve vymezených zastavitelných plochách, je stanovena podmínka uzavření dohody o parcelaci
pro zastavitelné plochy, které jsou tvořeny celou řadou vlastnických parcel, kde je nutno pro možnost realizace
záměru vymezit a následně realizovat veřejná prostranství, ve kterých bude umístěna veřejná (místní)
komunikace a trasy sítí technické infrastruktury, a kde je nutno s ohledem na plošný rozsah zastavitelné plochy
vymezit plochu veřejného prostranství v souladu s ust. § 7 odst. (2) vyhl. č. 501/2006 Sb.

i.11 ODŮVODNĚNÍ VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH
V ÚZEMÍ PODMÍNĚNO ZPRACOVÁNÍM ÚZEMNÍ STUDIE (kapitola l) výrokové části ÚP)
Požadavek na prověření území územní studií je stanoven s ohledem na prověření podmínek funkčního
uspořádání v rámci ploch změn, podmínek pro zajištění technické a dopravní infrastruktury. Vzhledem k ust. § 43
odst. 3 zákona č. 183/2006 nelze v územním plánu uvádět podrobnosti náležející svým obsahem regulačnímu
plánu nebo územnímu rozhodnutí. Protože je ale pro zachování charakteru a obrazu sídla v krajině žádoucí a
potřebné, aby pro plochu, která je např. exponovaná z pohledu své polohy, která je plošně rozsáhlá, nebo jsou
komplikované lokální podmínky, jsou vymezeny plochy, pro které je stanovena podmínka pro rozhodování o
změnách v území - zpracování územní studie a vložení dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti.
Proto územní plán využívá možnosti v souladu s ust. § 43 odst. (2) a stanovil podmínku zpracování územní studie.
Stanoven je dle charakteru problematiky rámcový obsah a cíle územní studie. V souladu s přílohou 7 odst.
(2) písm. c) vyhl. 500/2006 Sb. je stanovena přiměřená lhůta pro pořízení územní studie a vložení dat o ní do
evidence územně plánovací činnosti.
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i.12 ODŮVODNĚNÍ STANOVENÍ POŘADÍ ZMĚN V ÚZEMÍ (ETAPIZACE) (kapitola N) výrokové části ÚP)
S ohledem na plošný rozsah zastavitelné plochy Z03, možnosti napojení na dopravní a technickou
infrastrukturu a majetkové poměry lze dovodit, že zástavba nebude probíhat na celé ploše současně, je
stanovena podmínka etapizace, která výše uvedené aspekty zohledňuje.
Na většině plochy Z15 je již realizována dopravní a technická infrastruktura, je v evidenci KN zanesena
parcelace. Je proto žádoucí, aby zástavba probíhala zejména na stavebních pozemcích, které jsou snadno
napojitelné na nově vybudovanou dopravní a technickou infrastrukturu – v I. etapě. Teprve poté by měla být
zástavba rozšířena dále nad rámec zainvestované plochy, poté, co bude prověřena možnost napojení na dopravní
a technickou infrastrukturu, organizace plochy (vymezení ploch veřejných prostranství a parcelace) a budou
vyhodnoceny přírodní hodnoty lokality.
S ohledem na plošný rozsah zastavitelné plochy Z19, která vytváří podmínky pro realizaci nového
obytného souboru, který významně ovlivní podmínky na pravém břehu Sázavy, je stanovená etapizace výstavby
zaměřena zejména na toto území.
Pro možnost realizace nové zástavby v zastavitelné ploše Z19 je nutno nejdříve vybudovat potřebnou
dopravní a technickou infrastrukturu zajišťující napojení plochy jako celku, tzn. v kapacitách, které odpovídají
kompletnímu (úplnému) naplnění záměru v celé Z19, tzn. že, dopravní infrastruktura bude realizována
v odpovídajícím šířkovém uspořádání, technická infrastruktura v parametrech odpovídajícím maximální celkové
kapacitě ploch změn, které umožňují realizaci zástavby, která bude na jednotlivé systémy technické infrastruktury
napojena. Touto infrastrukturou je míněna dopravní infrastruktura, která zajistí napojení zastavitelné plochy na
stávající komunikační systém řešeného území. Tím není řečeno, které z komunikací v obytném souboru musí být
realizovány. Toto rozhodnutí je na vlastnících nebo investorovi, která veřejná prostranství s pozemní komunikací
budou preferovat. Touto technickou infrastrukturou je míněna infrastruktura, která zajistí napojení obytného
souboru jako celku na stávající systémy technické infrastruktury v řešeném území. Za takovou infrastrukturu jsou
považovány kmenové kanalizační řady (sběrače) a hlavní vodovodní řady. Rozhodně tímto není míněna
komplexní realizace dopravní a technické infrastruktury v rozsahu celé zastavitelné plochy, a to ve všech
veřejných prostranstvích tak, aby bylo zajištěno napojení každého budoucímu objektu. Rozsah zastavitelné
plochy je jasně a jednoznačně vymezen její hranicí – hranicí zastavitelné plochy. Plocha nového obytného
souboru leží v území, ve kterém s ohledem na stávající systémy zejména technické infrastruktury, není možno
realizovat zástavbu s přímým napojením na stávající vodovodní řady a na kanalizační sběrače. Toto území leží ve
vztahu k jádrovému území sídla Poříčí nad Sázavou a jeho dalším zastavěným částem, ve kterých je již realizována
technická infrastruktura, na druhém břehu řeky Sázavy. Toto se odráží i v samotném označení lokality, které
použil např. stavebník v dokumentaci pro územní rozhodnutí „Obytná zóna Poříčí nad Sázavou „Za Vodou“. Z této
skutečnosti lze dovodit, že řešení a zajištění technické infrastruktury pro takto rozsáhlý a kapacitně odpovídající
samostatnému sídlu soubor nebude jednoduché. Bude nutno prověřit kapacity a možnosti využití stávajících
systémů pro napojení nového obytného souboru. Lze předpokládat, že ne všechny systémy bude možno zapojit
bez nutnosti jejich úprav a zvýšení jejich kapacit. Proto územní plán ve stanovených podmínkách využití
jednotlivých typů ploch s rozdílným způsobem využití umožňuje realizaci technické infrastruktury. Tím dává
investorovi víceméně volnou ruku pro možnost její realizace. Akcentace systémů odkanalizování a zásobování
pitnou vodou je dána z hlediska řešení jednotlivých systému technické infrastruktury jejich nároky na technické
řešení a umístění zejména ve veřejných prostranstvích. Jejich vyjmenování nepovažujeme za diskriminační, ale
vyjadřuje pouze jejich důležitost a význam pro možnost využití celé lokality. Shodně formulovaná podmínka pro
větší zastavitelné plochy jako je např. plocha Z15 či Z03 není z toho důvodu, že v ploše Z15 je v celém jejím
rozsahu již technická infrastruktura realizována. Lokalitě Z03, která leží v bezprostředním sousedství stávající
čistírny odpadních vod. V místech předpokládaných napojení této lokality jsou vedeny kanalizační sběrače a
vodovodní řady. Proto je možné se domnívat, že zajištění technické infrastruktury pro ni nebude tak technicky
náročné, jako pro zastavitelnou plochu Z19. Navíc pro všechny zastavitelné plochy je stanovena obecná podmínky
v čl. 18 odst. b) a c) textové části ÚP.
Rovněž propojení nového obytného souboru s jádrovým územím Poříčí nad Sázavou je s ohledem na
funkčnost jeho vazeb na „původní“ sídlo a zejména na zařízení občanského vybavení pro nové obyvatele
neopominutelná. Nutnost jeho realizace bezprostředně po realizaci zástavby v první etapě je zřejmá, neboť nelze
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předpokládat, že nová zařízení občanského vybavení vybudovaná v první etapě uspokojí plně potřeby obyvatel
tohoto souboru. Ti budou nuceni využívat občanského vybavení mimo obytný soubor, tzn. do doby realizace II.
etapy budou využívat nabídky občanského vybavení v Poříčí nad Sázavou nebo v sousedních Čerčanech. Tato
vazba bude velmi významná zejména pro žáky základní školy, protože stabilizovaný areál ZŠ leží na druhém břehu
Sázavy než nový obytný soubor. S ohledem na jejich bezpečnost, ale i ostatních obyvatel nového obytného
souboru, kteří budou využívat spojení tohoto území s jádrovým územím sídla Poříčí nad Sázavou, je potřeba
zabezpečit co možná nejkratší a bezpečné propojení. Tento návrh je zároveň naplněním jednoho z cílů územního
plánování, kterým je komplexní řešení účelného využití území.

Při stanovení etapizace výstavby v zastavitlné ploše Z19 jsou zohledněny zejména urbanistické vazby:
 návaznot na lokality s obdobnou urbanistickou strukturou (přestože jsou navazující lokality v sousedním
správním území a jedná se zejména o zástavbu s funkcí rekreační, strukturou zástavby, jejím
charakterem a hmotovými parametry se velice blíží záměru realizace rodinné zástavby v ploše Z19).
V širším území, jak je patrno z obrázků níže, jsou lokalizovány stávající výzmané plochy s hlavní funkcí
výroby. V řešeném území se jedná o založenou a funkční výrobní zónu kolem stávající trasy silnice I/3 –
po obou jejích stranách (např. areály firem Wrigley Confections Holdings ČR, spol. s r.o., Wrigley
Confections ČR, kom. spol., Kemper spol. s r.o., Kemper Solar, spol. s r.o. a dalších).

Obr. použit z internetové aplikace Mapy.cz
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V sousedních správních územích – Čerčany a Mrač jsou na levém břehu řeky Sázavy rovněž významné
plochy s hlavní funkcí výroby.

Obr. použit z internetové aplikace Mapy.cz

Nový obytný soubor je lokalizován mezi těmito zónami, které v případě nedodržení podmínek využití
mohou být potenciálními zdroji negativních vlivů.
Mezi jádrovým územím sídla Poříčí nad Sázavou a novým obytným souborem jsou dvě významné bariéry
– řeka Sázava a silnice I/3, která v místě křížení Sázavy je vedena vysoko nad její hladinou po mostním
tělese.
Jedinou urbanisticky logickou vyzbou na stávající strukturu osídlení se slučitelnou funkcí je vazba na
stávající zástavbu zejména v sousedních Čerčanech.

Z obrázku je patrno:
o lokalizace plochy s hlavní funkcí výroby nebo technické infrastruktuiry – vyznačeno černě
o jádrové území sídla Pořící nad Sázavou – červeně
o lokality stávající zástavby v přímém kontaktu s novým obytným souborem (Z19 a Z21) s funkcí
bydlení a rekreace – vyznačeno oranžově
o červená šipka s přeškrtnutím vyznačuje nemožnost přímého napojení obytného souboru na silnici
I/3 a současně negativní vlivy z dopravy na této komunikaci
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o hnědá šipka vyznačuje stávající možnost dopravního propojení obou břehů Sázavy
o zelené šipky vyznačují vazby funkčně slučitelných ploch
o fialovým kroužkem je vyznačeno předpokládané místo napojení nového obytného souboru pro
možnost odkanalizovanání na systém sídla Poříčí nad Sázavou a místo pro propojení souboru se
stávajícím sídlem pro pěší a cyklisty.
S ohledem na plošný rozsah obytného souboru je nutno vytvořit podmínky pro koordinovanou a
postupnou realizaci zástavby v území tak, aby říční niva, která je významným krajinným prvkem ze
zákona a její ochrana jako hodnota území je veřejným zájmem, nebyla znehodnocena chaotickou a
nesoustavbou zástavbou. Proto bylo při stanovení postupu výstavby upřednostěny urbanistické vazby
před technickými podmínkami.
na urbanizační osu – komunikaci propojující ve směru pokračování ulice V Obci na východě do ulice
Pyšelská na západě lemovanou výrazným stromořadím.

Etapizace reaguje na rozložení funkčních ploch v řešeném území – na pravém břehu Sázavy severně od
jádrového území sídla Poříčí nad Sázavou je stabilizována a rozvíjí se zejména funkce výrobní, a to jak v území
mezi silnicemi II/109 a I/3, tak východně od silnice I/3, resp. od MÚK .

Obr. použity z internetové aplikace mapy.cz

V tomto území, tj. mezi hranicí řešeného území a Sázavou, se kromě jednostranné zástavby několika rodinných
domů na samotné hranici řešeného území funkce bydlení nenachází. Proto etapizace směřuje k tomu, aby funkce
bydlení, pokud bude zde rozvíjena, nejprve navazovala na plochy obdobného charakteru a takové, kde nebude
pochybnost o tom, že se funkčně nebudou vzájemně negativně ovlivňovat.
Etapizace stanovuje podmínky pro možnost realizace zástavby. Význam slova zástavba je pro potřeby územního
plánu vysvětlen v úvodu textové části ÚP (zástavba = stavba nebo soubor staveb = objekt, dům). Ze stanovených
podmínek vyplývá, že v I. etapě bude realizována zástavba na vyjmenovaných plochách změn I. etapy, dopravní
infrastruktura a veřejná prostranství ve vyjmenovaných plochách změn I. etapy. Před zahájením výstavby domů
v I. etapě, bude realizována technická a dopravní infrastruktra zajišťující napojení celé zastavitelné plochy (v
odpovídajících dimenzích) na systémy veřejné infrastruktury (dopravní a technické), tzn., že bude realizována
dopravní infrastruktura (např. místní komunikace v odpovídajících šířkových paramerech) zajišťující napojení celé
zastavitelné plochy na stávající systém pozemních komunikací, bude vybudován kanalizační sběrač zajišťující
odvedení odpadních vod na centrální čistírnu odpadních vod v Poříčí nad Sázavou, bude zajištěno zásobování
pitnou vodou. Technická infrastruktura může být realizována v plochách veřejných prostranství v rozsahu celé
zastavitelné plochy.
Při globálním pohledu a reálný stav v širším území, kdy v řešeném území vznikla výrobní zóna na pravém břehu
Sázavy v návaznosti na MÚK a nadřazenou silniční síť a v sousedních Čerčanech (východně) výrobně obslužná
zóna na levém břehu Sázavy (mezi řekou a železnicí), se domníváme, že záměr realizace takto rozsáhlého záměru
pro obytný soubor vklíněný mezi výrobní zóny není šťastný. Dojde k zastavění říční nivy, ve které mohly být
akcentovány přírodní hodnoty území a rozsah případné zástavby redukován na rozsah podél stávajících
komunikací, a to zejména s ohledem na skutečnost, kdy urbanizované plochy okolních sídel až na drobné plochy
v úseku mezi sídly Nespeky až po Čtyřkoly a Zlenice obklopují svojí zástavbou řeku Sázavu,.
S ohledem na záměr, který byl do ÚPSÚ doplněn jeho změnou, a na jeho dílčí části jsou vydána správní
rozhodnutí, územní plán vytváří podmínky pro možnost jeho další realizace s tím, že nezastírá pochybnosti o
správnosti a vhodnosti jeho naplňování.
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Pořadí změn v území je stanoveno pro koridory pro dopravní infrastrukturu s tím, že do doby realizace
záměru, pro který je koridor vymezen, nebude v koridoru rozhodováno o změnách v území, pro které není
prokázáno, že jsou koordinovány se záměrem, pro který je koridor dopravní infrastruktury vymezen a jeho
realizaci by ztížily nebo znemožnily. . Proto je možno chápat plochu koridoru za určitou formu stavební uzávěry
pro záměry, které prokazatelně nerespektují záměr vymezení těchto koridorů. Ale ani o jiných např. nestavebních
změnách v území, které by mohly budoucí realizaci záměru ovlivnit, by nemělo být rozhodováno – např. realizace
vodních ploch, plochy těžby apod. V konkrétním případě koridoru Z39k, není stanovenou podmínkou
znemožněna realizace např. kanalizačního sběrače pod řekou Sázavou. Pouze je nutno, vzhledem k tomu, že již
v současné době je známa potřeba realizace jak záměru lávky, tak překonání řeky pro možnost odkanalizování
nového obytného souboru, tyto oba záměry dále prověřovat a již od samého počátku upřesňovat a vzájemně
koordinovat.
Stanovení pořadí provádění změn v území (etapizace) je jedním z úkolů územního plánování, které jsou
definovány v § 19 Stavebního zákona. Proto v souladu s platnou legislativou jsou stanoveny územním plánem
podmínky tak, že zohledňují především stávající charakter a hodnoty území, stávající sídelní strukturu.

i.13

ODŮVODNĚNÍ ÚDAJŮ O POČTU LISTŮ ÚZEMNHO PLÁNU A POČTU VÝKRESŮ (kapitola o)
výrokové části ÚP)

Obsah a struktura textové části územního plánu vyplývá z přílohy č. 7 odst. (1) a (2) vyhl. č. 500/2006 Sb.
Grafická část územního plánu je zpracována v souladu s přílohou č. 7 odst. (3) vyhl. č. 500/2006 Sb. S využitím
přílohy č. 7 odst. (3) písm. b) je rozdělena grafická příloha do více samostatných výkresů. V souladu s tímto
ustanovením je zpracován hlavní výkres (příloha I.B2a), jako samostatné výkresy je zpracována koncepce veřejné
infrastruktury - dopravní infrastruktura (příloha I.B2b) a koncepce uspořádání krajiny (příloha I.B2d). V těchto
výkresech jsou kromě schvalovaných jevů z hlediska řešené problematiky vyznačeny i jevy informativní
(neschvalované) s ohledem na možnosti posouzení všech souvislostí a systémů v řešeném území.
Zpracoval: Atelier „AURUM“ s.r.o.

172
zpracováno v září 2019

173
ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU POŘÍČÍ NAD SÁZAVOU

j)

příloha: II.A - TEXTOVÁ ČÁST

Zpráva o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území obsahující základní informace o výsledcích tohoto
vyhodnocení včetně výsledků vyhodnocení vlivů na životní prostředí

Zadání územního plánu předložil pořizovatel k posouzení Krajskému úřadu Středočeského, který po
posouzení jeho obsahu, uplatnil požadavek na zpracování vyhodnocení vlivů na životní prostředí a vyloučil vliv
na evropsky významné lokality a ptačí oblasti soustavy NATURA. Na základě výše uvedeného bylo zpracováno
vyhodnocení vlivů územního plánu Poříčí nad Sázavou na udržitelný rozvoj území.
Vliv na udržitelný rozvoj byl posouzen v samostatném dokumentu, který hodnotil návrh územního plánu
pro společné jednání..
S ohledem na skutečnost, že požadavkem objednatele bylo respektování záměrů obsažených v platné
územně plánovací dokumentaci (ÚPSÚ a změny č. 1 – 5), jejichž rozsah se významným způsobem uplatňuje
v budoucím obrazu sídla, je zpracovatel SEA hodnocení v poměrně složité situaci. Přesto musel objektivně
posoudit veškeré záměry a zhodnotit jejich předpokládaný vliv na životní prostředí.
V závěrech a výstupech SEA hodnocení konstatuje a doporučuje (navrhuje):
„V rámci vyhodnocení vlivů předkládaných záměrů dle obsahu koncepce Územní plán Poříčí nad Sázavou byly
identifikovány vlivy na veřejné zdraví, ovzduší, vody, půdy, přírodu, krajinu, horninové prostředí a přírodní zdroje,
hmotné statky a kulturní dědictví, dědictví architektonické a archeologické, funkční uspořádání území v různé míře
velikosti a významnosti. Hodnoceny byly vlivy pozitivní, negativní, krátkodobé, střednědobé, dlouhodobé, trvalé,
přechodné, přímé nepřímé, kumulativní. Hodnocení bylo provedeno v kontextu umístění jednotlivých ploch, ve
vazbě na lokalizaci limitů a dalších omezení z hlediska využití území, vyplývajících jednak ze zvláštních předpisů
ochrany životního prostředí a veřejného zdraví, jednak z lokalizace obecně i zvláště chráněných zájmů a
strategických cílů ochrany životního prostředí stanovených na národní a krajské úrovni.
Soubor zastavitelných ploch a ploch změn ÚP Poříčí nad Sázavou je souborem zcela rozdílných požadavků na
plochy ke změně využití území, přičemž řada těchto požadavků ze souboru navrhovaných změn na základě
průmětu do terénu je ve zřejmém rozporu i s cíli celostátních i krajských koncepčních dokumentů. A to zejména ve
vztahu k urbanizaci doposud nezastavěné krajiny včetně návrhu rozsáhlých ploch na základě již částečně
zainvestovaných prostorů, případně územním rozhodnutím již stabilizovaných lokalit nebo doposud
nerealizovaných náplní dle platné ÚPD, potenciálních zásahů do prvků ekologické stability, lokalizaci
v inundačních územích a v některých případech i obtížně odůvodnitelných záborů zemědělské půdy, zásahů do
porostů dřevin nebo výrazného ovlivnění krajinného rázu.“
Za lokality silně konfliktní z hlediska ochrany životního prostředí považuje SEA hodnocení:




Zastavitelnou plochu Z19 „Za Vodou“. Vzhledem k tomu, že v této rozvojové ploše jsou již vydána některá
správní rozhodnutí, ponechává návrh územního plánu Poříčí nad Sázavou tuto zastavitelnou plochu v
návrhu územního pro společné jednání, neboť lze předpokládat, že vlastník pozemků by jistě uplatnil
nárok na náhradu za změnu využití území v souladu s ust. § 102 zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění.
Zastavitelnou plochu Z03. Tato plocha je složena z několika záměrů, které se postupně dostávaly do
platné územně plánovací dokumentace prostřednictvím jejích jednotlivých změn. V severní části plochy,
která tvoří větší část, došlo k dohodě vlastníků jednotlivých pozemků na způsobu parcelace a vymezení
veřejných prostranství zajišťujících možnosti napojení jednotlivých budoucích stavebních pozemků na
dopravní a technickou infrastrukturu. I objednatel – Obec Poříčí nad Sázavou - má zájem na tom, aby
záměr zastavění rodinnou zástavbou byl nadále sledován, neboť i Obec Poříčí nad Sázavou byla
účastníkem výše uvedené dohody. Po severním okraji plochy je vymezen pozemek pro možnost průchodu
skladebné části územního systému ekologické stability – biokoridoru. S ohledem na výše uvedené je i tato
zastavitelná plocha zahrnuta jako rozvojová v návrhu územního plánu pro společné jednání.

Za lokality konfliktní s dílčími požadavky ochrany složek životního prostředí považuje SEA hodnocení:


Zastavitelnou plochu Z21. S ohledem na podmínky uvedené v SEA hodnocení jsou v návrhu územního
plánu stanoveny takové podmínky, aby možnosti negativního ovlivnění životního prostředí byly
maximálně eliminovány: stanovena je podmínka zpracování a zaevidování územní studie jako podmínky
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pro rozhodování o změnách v této ploše s tím, že podmínky v území budou prověřeny ve větším detailu,
než umožňuje územní plán a budou stanoveny podmínky pro budoucí využití včetně podmínek
prostorového uspořádání. Územní plán stanovuje podmínku respektování aleje podél cesty vedené
v pokračování ulice V Obci. Dále je stanovena podmínka dohody o parcelaci s ohledem na zajištění reálné
možnosti využití zastavitelné plochy.


Plochu změny Z09c. Stejně jako u výše uvedených záměrů se jedná o plochu, kterou jako zastavitelnou
vymezila platná územně plánovací dokumentace. S ohledem na jednoznačný požadavek objednatele
ponechat v ÚP veškeré rozvojové plochy dle územně plánovací dokumentace, je plocha ponechána
v návrhu územního plánu pro společné jednání. V upraveném návrhu po společném jednání je tato
plocha změny z řešení ÚP vypuštěna. Po veřejném projednání je však část této plochy změny (pozemek
parc. č. 1327/5) opětovně vymezen jako plocha zastavitelná (Z41) pro funkci bydlení, neboť vlastník
pozemku na základě pravomocně vydaného správního rozhodnutí již zahájil stavbu rodinného domu.



Zastavitelná plocha Z12. V pracovní verzi návrhu, která byla dále konzultována, byla v souladu s platnou
územně plánovací dokumentací vymezena zastavitelná plocha jako celistvá se zařazením do jednoho typu
plochy s rozdílným způsobem využití:

S ohledem na hodnocení SEA a zhodnocení reálného stavu v území při místním šetření je v návrhu
územního plánu pro společné jednání plocha členěna do několika ploch změn a jsou stanoveny
podrobnější podmínky pro její budoucí využití např.: „ve východní části bude respektována funkce zeleně
na mezích vyrovnávajících výškové rozdíly mezi jednotlivými terénními terasami“.
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řešení návrhu územního plánu pro společné jednání

společném jednání

řešení upraveného návrhu územního plánu po



Plochu změny Z15b. Stejně jako u výše uvedených záměrů se jedná o plochu, kterou jako zastavitelnou
vymezila platná územně plánovací dokumentace. S ohledem na jednoznačný požadavek objednatele
ponechat v ÚP veškeré rozvojové plochy dle územně plánovací dokumentace, je plocha ponechána
v návrhu územního plánu pro společné jednání. V upraveném návrhu ÚP po společném jednání je plošný
rozsah plochy Z15b redukován.



Zastavitelnou plochu Z17. Stejně jako u výše uvedených záměrů se jedná o plochu, kterou jako
zastavitelnou vymezila platná územně plánovací dokumentace. S ohledem na jednoznačný požadavek
objednatele ponechat v ÚP veškeré rozvojové plochy dle územně plánovací dokumentace, je plocha
ponechána v návrhu územního plánu pro společné jednání. Plocha je ale s ohledem na bezprostřední
návaznost na železnici jako liniový zdroj hluku rozdělena na několik ploch změn – plochy v návaznosti na
železnici jsou vymezeny jako plochy pro vyhrazenou zeleň s tím, že na těchto plochách nebudou
umisťovány objekty individuální rekreace. V zastavitelné ploše jsou vyznačeny linie významné zeleně,
kterou je nutno při budoucím využití této části řešeného území respektovat a její funkci zachovat.



Zastavitelnou plochu Z25. V pracovní verzi návrhu, která byla dále konzultována, byla plocha vymezena
jako zastavitelná pro funkci individuální rekreace.
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zpracováno v září 2019

176
ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU POŘÍČÍ NAD SÁZAVOU

příloha: II.A - TEXTOVÁ ČÁST

S ohledem na rozsah omezujících limitů pro případnou zástavbu – záplavové území a jeho aktivní zóna,
trasa a ochranné pásmo nadzemního vedení VN a zařízení – trafostanice a rozsah ochranného pásma
lesa, které i při případné redukci a výjimky pro umístění zástavby ve vzdálenosti min. 25 m – se jeví
plocha jako nezastavitelná. Proto v návrhu územního plánu pro společné jednání tato zastavitelná plocha
vymezena není a vyjádřen je reálný stav v území. Navíc plocha dává možnost průchodu lokálního
biokoridoru přes místní část Vrabčí Brod.



Plochu přestavby P01. V pracovní verzi návrhu, která byla dále konzultována, byla plocha vymezena jako
celistvá v rozsahu celého pozemku.
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návrhÚP

S ohledem na konfiraci terénu a reálný stav v území je v návrhu územního plánu pro společné jednání
jako plocha přestavby vymezena plocha pouze v západní části, kde je terén realivně příznivý pro umístění
zástavby, východní část plochy byla ponechána v souladu s reálným stavem v území a je vymezena jako
stabilizovaná plocha vyhrazené zeleně.
Za lokality, které generují mírně negativní až negativní vlivy považuje SEA hodnocení:


Komplex ploch změn v zastavitelné ploše Z15, zastavitelné plochy Z04 až Z06, Z13, Z14 a Z24. Jedná se o
plochy, které jako zastavitelné vymezila platná územně plánovací dokumentace. S ohledem na
jednoznačný požadavek objednatele ponechat v ÚP veškeré rozvojové plochy dle územně plánovací
dokumentace, byly plochy ponechány v návrhu územního plánu pro společné jednání. Na části plochy
Z04 a Z14 je realizována zástavba, která zatím není zanesena do evidence KN, a tudíž nemohla být
zahrnuta do zastavěného území. Jinak by se jednalo o plochy stabilizované. V upraveném návrhu ÚP po
společném jednání byla část plochy Z06 vymezena jako plocha soukromé a vyhrazené zeleně, plocha Z13
byla plošně redukována na rozsah jedné stavební parcely a plocha Z24 je až na drobnou plochu v proluce
mezi stávající zástavbou rodinných domů a areálem čerpací stanice pohonných hmot z řešení ÚP jako
zastavitelná vypuštěna.



Zastavitelné plochy Z20 a Z23. Jedná se o plochy, které jako zastavitelné vymezila platná územně
plánovací dokumentace. S ohledem na jednoznačný požadavek objednatele ponechat v ÚP veškeré
rozvojové plochy dle územně plánovací dokumentace, je plocha ponechána v návrhu územního plánu pro
společné jednání. Na části plochy Z23 v souladu s platnou územně plánovací dokumentací probíhá další
stavební činnost. V upraveném návrhu ÚP po společném jednání, kdy bylo aktualizováno vymezení
hranice zastavěného území, je podstatná část původně vymezené zastavitelné plochy Z23 vyznačena jako
plochy stabilizované – realizována je dopravní a technická infrastruktura, v evidenci KN jsou vyznačeny
nové pozemky jako zastavěná plocha a nádvoří, probíhá další stavební činnost.

Z návrhu stanoviska pro řešení územního plánu vyplývá:
A. Základní opatření
1. Vyloučení ploch změn Z25 a Z09c. Řešení a odůvodnění řešení ÚP je popsáno výše. Zastavitelná
plocha Z25 je vypuštěna z řešení ÚP, Z09c byla v návrhu ÚP pro společné jednání ponechána,
v upraveném návrhu ÚP po společném jednání je vypuštěna z řešení ÚP.
2. Z plochy změny Z03b, jak byla vymezena v pracovní verzi návrhu ÚP, byla na západním okraji
vymezena jako samostatná zastavitelná plocha Z36 a svah s porostem dřevin je vymezen jako
stabilizovaná plochy systému sídelní zeleně ZP – zeleň – přírodního charakteru.

pracovní verze

návrh ÚP pro společné jednání

3. Podmínka prověření zastavitelné plochy Z21 územní studií včetně zásad a obsahu řešení je
stanovena.
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4. Podmínka prověření plochy změny Z15b územní studií včetně zásad a obsahu řešení je stanovena.
5. Podmínka prověření ploch změn Z03b a Z03c územní studií včetně zásad a obsahu řešení je
stanovena.
6. Podmínka uzavření dohody o parcelaci pro zastavitelnou plochu Z21, plochy změn Z15b, Z03a a
Z03c,Z17a a Z17b, východní část plochy změny Z12a je stanovena.
7. Koridor pro záměr železniční tratě č. 220 je vymezen v souladu se Změnou č. 5 ÚPSÚ Poříčí nad
Sázavou
8. Prověřeno a upřesněno je vedení a vymezení RBK 1318
9. Tok řeky Sázavy je vymezen jako lokální biokoridor s loženými lokálními biocentry
B. Konkrétní regulativy pro řešení jednotlivých lokalit
1. Podmínky prostorového uspořádání pro plochy bydlení v rodinných domech – příměstské (BI) jsou
stanoveny v souladu s hodnocením SEA
2. Podmínky prostorového uspořádání pro plochy bydlení v rodinných domech – venkovské (BV) jsou
stanoveny v souladu s hodnocením SEA
Zpracoval: Atelier „AURUM“ s.r.o.
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k) Stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst. 5 stavebního zákona (SZ)
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Sdělení, jak bylo stanovisko podle § 50 odst. 5 stavebního zákona zohledněno, s uvedením závažných
důvodů, pokud některé požadavky nebo podmínky zohledněny nebyly

Na základě stanoviska Krajského úřadu Středočeského kraje, který uplatnil požadavek na zpracování
vyhodnocení vlivů na životní prostředí a vyloučil vliv na evropsky významné lokality a ptačí oblasti soustavy
NATURA, bylo zadáním požadováno zpracování vyhodnocení vlivů územního plánu Poříčí nad Sázavou na životní
prostředí.
Vyhodnocení vlivů územního plánu Poříčí nad Sázavou na udržitelný rozvoj území včetně vyhodnocení
SEA bylo zpracováno.
Zpracoval: Atelier „AURUM“ s.r.o.

Pořizovatel požadavky stanoviska vydaného podle § 50 odst. 5 zohlednil takto:
Požadavky v části A. Základních opatřeních uvedené pod body 1. – 14:
1. Požadavek uvedený v tomto bodě se týká redukce zastavitelných ploch a vztahuje se k fázi vydání ÚP.
Tento požadavek byl respektován a návrh zastavitelných ploch byl v rámci vyhodnocení výsledků
projednání znovu prověřen, a to jak s ohledem na ochranu složek životního prostředí uvedených
v tomto bodě a stejně tak i s přihlédnutím k § 102 stavebního zákona z důvodu ochrany obce před
případnými náhradami za změnu ve využívání území. Požadavek na redukci zastavitelných ploch byl
respektován a z návrhu ÚP byly ještě v době před konáním veřejného projednání vypuštěny tyto plochy:
Z05, Z09c a Z09d, severozápadní část Z12a a západní část Z12c. Jihozápadní část Z13, jižní část plochy
Z14, Z15b a kromě drobné plochy při silnici v proluce Z24. Plochy Z03b1 a Z03c byly převedeny do II.
etapy výstavby, stejně jako redukovaný rozsah plochy Z15b, přičemž její východní část byla úplně
vypuštěna. Plochy Z06 a Z11 byly z důvodu ochrany zeleně redukovány a jejich části byly převedeny do
ploch zeleně bez možnosti výstavby.
Na základě výsledku veřejného projednání (nesouhlasu s vypuštěním plochy uplatněnému v námitce
vlastníka pozemku doloženého informací o vydaném správním rozhodnutí na stavbu) byla do návrhu
územního plánu vrácena plocha Z09c s novým označením Z41.
2. Požadavek uvedený v tomto bodě, aby u plošně významných lokalit byl pro návrh jejich umístění
zpracován hydrogeologický průzkum a posouzen možný vsak a velikost případných retencí se vztahuje
k fázi uplatňování ÚP. Požadavek byl respektován a zapracován do kapitoly d.2.1 Vodní hospodářství a.I)
čl. 62 písm. e).
3. Požadavek uvedený v tomto bodě, aby výstavba v nově zastavitelných plochách pro bydlení (zejména
rozsáhlých) byla podmíněna napojením na ČOV se vztahuje k fázi vydání ÚP. Tento požadavek byl
respektován a zapracován do kapitoly d.2, čl. 18, písm. b).
4. Požadavek uvedený v tomto bodě., aby u plošně významných lokalit byla navržena etapizace výstavby,
se vztahuje k fázi vydání ÚP. Tento požadavek byl s odkazem na výše uvedené vypořádání bodu 1.
Respektován s tím, že plošně nejrozsáhlejší plocha Z19 (Za Vodou) byla etapizována již v dokumentaci
ke společnému jednání a tato etapizace zůstane zachována.
5. Požadavek uvedený v tomto bodě na vyloučení ploch Z25 a Z09c se vztahuje k fázi vydání ÚP. Tento
požadavek byl respektován a plochy byly z dokumentace k veřejnému jednání vyloučeny (Pozn.: Plocha
Z25 již z dokumentace ke společnému jednání).
6. Požadavek uvedený v tomto bodě, vyčlenit z plochy Z03b ve svahu nad údolní nivou samostatnou
plochu, kde nová zástavba bude redukována jen na jižní část svahu mimo nejcennější plochy dřevin ve
svahu, se vztahuje k fázi vydání ÚP. Požadavek byl akceptován, aktuálně se jedná o plochu označenou
jako Z36, která byla dle požadavku samostatně oddělena od původního vymezení plochy Z03 a její
rozsah byl dle požadavku dotčeného orgánu redukován.
7. Požadavek uvedený v tomto bodě, řešit plochu Z21 územní studií, která zajistí požadavek na dostatečný
odstup od okraje lesního prostoru a od aleje v ulici V obci, se týká fáze vydání a uplatňování ÚP.
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Požadavek byl respektován, návrh na řešení územní studií včetně řešení výše jmenovaných podmínek
byl uveden již v dokumentaci ke společnému jednání a zůstane nadále zachován. Podmínky doplněny do
kapitoly c.2.a do tabulky v čl. 5.
8. Požadavek uvedený v tomto bodě, řešit plochu Z15b územní studií, která kromě prověření možnosti
organizace a prostorového uspořádání zajistí ochranu stěžejních strukturních prvků krajiny tvořených
mimo lesními porosty dřevin, včetně linií a pásů na mezích extenzivního sadu, se týká fáze vydání a
uplatňování ÚP. Požadavek byl naplněn tak, že problémová část plochy byla z návrhu ÚP vypuštěna a
převedena do ploch rezerv. Návrh na řešení plochy územní studií včetně řešení výše jmenovaných
podmínek byl uveden již v dokumentaci ke společnému jednání a zůstane nadále zachován.
9. Požadavek uvedený v tomto bodě, řešit plochy Z03b a Z03c územní studií, která kromě prověření
možnosti organizace a prostorového uspořádání zajistí v rámci plochy veřejného prostranství doplňující
plochy zeleně, se týká fáze vydání a uplatňování ÚP. Požadavek byl respektován, návrh na řešení územní
studií včetně řešení výše jmenovaných podmínek byl uveden již v dokumentaci ke společnému jednání a
zůstane nadále zachován. Předmětné plochy byly navíc, jak již bylo uvedeno v textu výše, převedeny do
2. etapy výstavby.
10. Požadavek uvedený v tomto bodě, řešit pro plochy Z21, Z15b, Z03b, Z03c, Z17a a Z17b a východní část
plochy Z12a dohodou o parcelaci z důvodu ochrany strukturních prvků krajiny a plošnému rozsahu, se
týká fáze vydání a uplatňování ÚP. Tento požadavek byl respektován, pro všechny výše uvedené plochy
změny je stanovena podmínka dohody o parcelaci.
11. Požadavek uvedený v tomto bodě, uplatnit koridor pro průchod vysokorychlostní trati v zúžené verzi
dle výstupu změny č. 5 ÚPN SÚ, se týká fáze vydání ÚP. Zákres koridoru trati opatřený v průběhu
společného jednání souhlasnými stanovisky věcně a místně příslušných dotčených orgánů, zůstane
zachován v podobě, v jaké byl v rámci společného jednání projednán a odsouhlasen.
12. Požadavek uvedený v tomto bodě, na zpřesnění RBK 1318 s přihlédnutím k poloze ekologicky stabilních
segmentů krajiny v západní části řešeného území s tím, že do budoucna se doporučuje zvážit, aby
vedení LBK 3 mohlo být využito pro komfortnější vedení RBK 1318 v aktualizaci ZÚR, se týká fáze vydání
a uplatňování ÚP. Požadavek byl naplněn, v návrhu ÚP byla poloha vedení RBK 1318 po dohodě
s dotčeným orgánem částečně zkorigována, další výše popisované úpravy bude možné provést až po
prověření v rámci aktualizace ZÚR. Zároveň obec tento podnět uplatnila u krajského úřadu, jakožto
pořizovatele této dokumentace.
13. Požadavek uvedený v tomto bodě, na zachování toku Sázavy v řešeném území jako jednoho ze
skladebných prvků ÚSES z důvodu překryvu s EVL Dolní Sázava se týká fáze vydání ÚP a je respektován.
V dokumentaci ke společnému jednání již byl tok Sázavy jako prvek ÚSES vymezen.
14. Požadavky uvedené v tomto bodě, že ostatní rozvojové plochy návrhu ÚP jsou podmíněně
akceptovatelné na základě individuálních regulativů rozvedených v části B. a C. stanoviska byly
vypořádány tak, jak je uvedeno v jednotlivých bodech v části B. a C. stanoviska – viz. níže.
Požadavky v části B. Konkrétní regulativy pro řešení jednotlivých lokalit uvedené pod body 15. – 23:
15. Požadavek uvedený v tomto bodě, aby pro všechny navrhované plochy pro bydlení v rodinných domech
příměstské – BI v částech obce, ve kterých převládá nízká jednopodlažní zástavba s podkrovím, byl
uplatněn společný regulativ zajišťující odpovídající usměrnění základních architektonických parametrů
staveb (1NP s podkrovím) ve vztahu k okolní zástavbě a vzájemných relací těchto ploch z důvodu
ochrany krajinného rázu (plochy změn Z01, Z03a, Z03b, Z04, Z05, Z06, Z07, Z09c. Z11, Z12a, Z12c, Z13,
Z14, Z15b, Z15c, Z15d, Z19b, Z19c, Z19d, Z19o, Z19n, Z21). Pouze pro plochu změny Z08a připustit
výškovou hladinu 2NP s podkrovím a pro plochu změny Z15a výškovou hladinu zástavby max. 1NP
s podkrovím, na severním okraji (při ulici Potoční a Mračská) s ohledem na terénní konfiguraci i max. 2
NP bez podkroví se vztahuje k fázi vydání a následného uplatňování ÚP. Požadavek, aby koeficient
maximálního zastavění pozemku (KMS) u ploch s rozdílným způsobem využití uplatnit do 0,35 s tím, že
pro plochy Z04, Z08a a Z15 s ohledem na prostorové uspořádání respektovat doporučenou hodnotu
koeficientu KMS max. 0,3 se rovněž vztahuje k fázi vydávání a následného uplatňování ÚP. U ploch,
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které zůstaly v návrhu ÚP zachovány, jsou tyto požadavky respektovány a byly již součástí dokumentace
ke společnému jednání.
16. Požadavek, aby pro navrhované plochy změn pro bydlení v rodinných domech – venkovské (BV) v sídle
Hvozdec (Z28a a Z28b) byl uplatněn regulativ výškové zástavby max. 1 NP s podkrovím a koeficient KMS
max. 0,4 a koeficient zeleně min. 0,3 se vztahuje k fázi vydání a následného ÚP. Výše uvedené
požadavky jsou respektovány a byly již součástí dokumentace ke společnému jednání.
17. Požadavek pro všechny navrhované plochy pro bydlení smíšené obytné venkovské (SV) uplatnit
společný regulativ minimálního koeficientu zeleně 0,3 s tím, že pro plochu Z03c bude uplatněna výšková
hladina zástavby 1 NP + podkroví, pro plochu Z03d bude uplatněna výšková hladina zástavby 1 NP +
podkroví nebo 2 NP bez podkroví; pro plochu Z24 max. 2NP bez podkroví s tím, že výšková hladina
zástavby pro jiné funkce než bydlení bude představovat max. výšku objektu 10m od nejnižšího místa
přilehlého rostlého terénu se vztahuje k fázi vydání a následného uplatňování ÚP. Výše uvedené
požadavky jsou respektovány a byly již součástí dokumentace ke společnému jednání.
18. Požadavek pro všechny navrhované obytné plochy v ploše Z19 Za vodou uplatnit regulativ výškové
zástavby max. 3 NP bez podkroví nebo 2 NP s podkrovím, koeficient KMS do 0,4 a koeficient zeleně min.
0,2 s tím, že pro plochu Z19e bude výšková hladina zástavby stanovena max. 3 NP bez podkroví a
koeficient zeleně min. 0,3 s preferencí ve východní části plochy, pro plochu Z19 výšková hladina
zástavby max. 2 NP s podkrovím se vztahuje k fázi vydání a následného uplatňování ÚP. Výše uvedené
požadavky jsou respektovány a byly již součástí dokumentace ke společnému jednání.
19. Požadavek pro plochy rekreace – plochy staveb pro rodinnou rekreaci (RI), tedy pro plochy Z26, Z30 a
Z32, Z17a, Z18a a Z35a uplatnit společný regulativ výškové hladiny max. 1 NP + podkroví, koeficient
KMS max. 0,2 a koeficient zeleně min. 0,5. Dále uplatnit diferenciaci max. zastavěné plochy objektu
rekreační chaty – 50 m2 na pozemcích menších než 600 m2 včetně a 70 m2 na pozemcích větších než
600 m2 se vztahuje k fázi vydání a následného uplatňování ÚP. Výše uvedené požadavky jsou
respektovány a byly již součástí dokumentace ke společnému jednání.
20. Požadavek pro plochu Z20 – plocha výroby a skladování – lehký průmysl (VL) uplatnit regulativ KMS
max. 0,6, dále výškové hladiny zástavby max. 10 m a koeficient zeleně min. 0,2 s tím, že plochy pro
naplnění koeficientu budou uplatněny především podél Pyšelské ulice s ohledem na bezprostřední
kontakt navrhované výrobní plochy VL s plochami bydlení smíšeného obytného příměstského (SP)
zastavitelné plochy Z19. se vztahuje k fázi vydání a následného uplatňování ÚP. Výše uvedené
požadavky jsou respektovány a byly již součástí dokumentace ke společnému jednání.
21. Požadavek pro plochu Z23 – plocha výroby a skladování – lehký průmysl (VL) uplatnit regulativ KMS
max. 0,6 a koeficient zeleně min. 0,2 s tím, že výšková hladina zástavby nepřesáhne výšku stávajících
objektů na stabilizovaných plochách VL (haly) se vztahuje k fázi vydání a následného uplatňování ÚP.
Výše uvedené požadavky jsou respektovány a byly již součástí dokumentace ke společnému jednání.
22. Požadavek pro plochu Z22 – plocha výroby a skladování – drobná řemeslná výroba (VD) uplatnit
regulativ KMS max. 0,6 a koeficientu zeleně min. 0,2 s tím, že výšková hladina nepřesáhne výšku
stávajících objektů na stabilizovaných plochách VD (haly) se vztahuje k fázi vydání a následného
uplatňování ÚP. Výše uvedené požadavky jsou respektovány a byly již součástí dokumentace ke
společnému jednání.
23. Požadavek pro plochu Z27 – plocha výroby a skladování – zemědělská výroba (VZ) v sídle Hvozdec
uplatnit individuální regulativ ve smyslu, že výšková hladina zástavby nepřesáhne výšku zástavby
v navazující stabilizované ploše areálu zemědělské farmy, se vztahuje k fázi vydání a následného
uplatňování ÚP. Výše uvedené požadavky jsou respektovány a byly již součástí dokumentace ke
společnému jednání.
Požadavky v části C. Podpůrná a ostatní opatření uvedené pod body 24. a 25:
24. Požadavek, aby realizace ploch změn v rámci zastavitelné plochy Z19 byla podmíněna odpovídajícím
posílením kapacity ČOV Poříčí nad Sázavou se vztahuje k fázi vydání a následného uplatňování ÚP.
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Pořizovatel respektování tohoto požadavku naplnil stanovením této podmínky ve formě regulativu
podmiňujícího využití ploch uvedeného v kapitole d.2 čl. 18 písm. c), kde je uvedeno: realizace zástavby
v zastavitelných plochách a kapacitně významné záměry ve stabilizovaných plochách jsou podmíněně
přípustné za podmínky, že bude prokázáno, že je zajištěna technická infrastruktura pro sídlo nebo jeho
část v dostatečné kapacitě (zejména zásobování pitnou vodou, dostatečná kapacita ČOV).
25. Požadavek, aby pro zastavitelné plochy (plochy změn) se složitými terénními podmínkami (např. ve
svahu) byly prověřeny odtokové poměry na těchto plochách s ohledem na členitou konfiguraci terénu,
se vztahuje k fázi vydání a uplatňování ÚP. Pořizovatel respektování tohoto požadavku naplnil
stanovením této podmínky ve formě regulativu podmiňujícího využití ploch uvedeného v kapitole d.2.1.
čl. 19 písm. d), kde je uvedeno: zástavba bude umisťována s ohledem na konfiguraci terénu, nebudou
zastavovány plochy s reálným ohrožením srážkovými vodami zejména při vysokých úhrnech – nebudou
zastavovány terénní sníženiny, průlehy apod., na plochách se složitými terénními podmínkami budou
před výstavbou prověřeny odtokové poměry (např. Z08, Z12a, Z14, P01).
Požadavky uvedené v části D. Požadavky na rozhodování ve vymezených plochách a koridorech z hlediska
minimalizace negativních vlivů na životní prostředí uvedené pod body 26. – 42:
26. Požadavky, aby podmínkou realizace náplně ploch výrobních Z20, Z22 a Z23 bylo zpracování oznámení
EIA, které bude řešit zejména diferencované využití území ve smyslu regulativů pro dílčí plochy;
zpřesnění předpokládaných zdrojů hluku, včetně ověření aktuální dopravní zátěže obslužných
komunikací jako liniového zdroje hluku; podrobné posouzení změn akustické zátěže i vzhledem
k ovlivnění hlukových poměrů v plochách stávající a navrhované obytné zástavby; prokázání, že
negativní vlivy z konkrétního naplnění každé z nich nebudou přesahovat vymezení těchto ploch v ÚP
Poříčí nad Sázavou; posouzení nároků na zdroje vody; posouzení změny odtokových poměrů a
nakládání s odpadními či technologickými vodami, včetně návrhu příslušných opatření; podrobné
posouzení vlivů na krajinný ráz vzhledem k hmotovému řešení objektů a jejich architektuře s ohledem
na uplatnění těchto objektů v dálkových pohledech, pohledových horizontech a s ohledem na možnost
ovlivnění krajinného rázu a charakteru krajiny v širším kontextu; nároky na zásahy do porostů dřevin a
způsoby začlenění areálu do krajiny (Z22) se vztahuje k fázi vydání ÚP. Požadovaná podmínka se týká
výhradně fáze naplňování územního plánu v následujících územních, popř. stavebních řízeních a v rámci
dokumentace územního plánu, který řeší pouze plochy, nikoliv umisťování konkrétních staveb v těchto
plochách, tak požadavek na zpracování oznámení EIA, vycházející ze zákona o posuzování vlivů na
životní prostředí vždy samostatně pro konkrétní případ, předepsat nelze, zbývající požadavky je možné
naplnit v rámci předepsaných regulativů omezujících využití ploch a územních studií, jejich zpracování je
pro ně předepsáno.
27. Podmínky, aby pro naplnění pro výrobu kromě regulace a typu výroby byl naplněn požadavek, aby
rozhodnutí o realizaci jakékoliv aktivity v rámci realizace náplně plochy bylo doloženo rozptylovou
respektive akustickou studií, která bude dokladovat akustickou situaci u nejbližších objektů obytné
zástavby a dále aby každý další záměr realizovaný v rámci uvedené lokality v rozptylové resp. akustické
studii zahrnoval již existující zdroje emisí nebo hluku pro synergické vyhodnocení vlivů a vydání
územního rozhodnutí na každou aktivitu v rámci řešené náplně plochy dokladující plnění příslušných
hygienických nebo imisních limitů se vztahuje k fázi vydání ÚP. Požadovaná podmínka se týká výhradně
fáze naplňování územního plánu v následujících územních, popř. stavebních řízeních. Tato podmínka
opět vychází z platných právních předpisů, v tomto případě konkrétně ze zákona o ochraně veřejného
zdraví a obecně ji v případě řešení územního plánu, kdy jsou řešeny pouze plochy, nikoliv typ výroby,
předepsat nelze.
28. Podmínka realizace náplně ploch pro výrobu v prostoru severně od řeky Sázavy je důsledné
vyhodnocení vlivů na kvalitu podzemních a dešťových vod, včetně stanovení konkrétních opatření pro
prevenci případné kontaminace, vlivů na odtokové poměry a řešení retence, zejména pak prevenci
ovlivnění toku Sázavy, což bylo jako požadavek doplněno do kapitoly c.2.a územního plánu.
29. Podmínkou realizace náplně plochy koridoru Z38k pro železniční dopravu je zahrnutí úseku tohoto
koridoru přes řešené území do zpracování oznámení (případně dokumentace) EIA na příslušný úsek
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navrhovaného železničního koridoru podle příslušných ustanovení v rozhodné době platného zákona o
posuzování vlivů na životní prostředí. Toto zpracování bude kromě standardních dokumentů rozptylové
a akustické studie, případně hodnocení vlivů na veřejné zdraví řešeného území důsledně prověřovat
ochranu a zejména navrhovat prevenci (minimalizaci) vlivů na VKP a LBC rybníka Svárov včetně
mokřadů a doprovodných porostů, dále na VKP dotčených lesních porostů, vodních toků včetně křížení
Sázavy a na ochranářsky významné druhy živočichů a rostlin se vztahuje k fázi vydání ÚP. Požadovaná
podmínka se týká výhradně fáze naplňování územního plánu v následujících územních, popř. stavebních
řízeních a v rámci dokumentace územního plánu, který řeší pouze plochy, nikoliv umisťování
konkrétních staveb v těchto plochách, tak požadavek na zpracování oznámení EIA, vycházející ze zákona
o posuzování vlivů na životní prostředí vždy samostatně pro konkrétní případ, předepsat nelze.
30. Podmínkou realizace lávky přes Sázavu v rámci koridoru Z39k je preference technického řešení bez
umístění pilíře do průtočného profilu toku. se vztahuje k fázi vydání ÚP. Pořizovatel tuto podmínku
nechal doplnit do kapitoly c.2.a územního plánu.
31. Podmínkou realizace plochy Z03d je ochrana porostu v jižní části plochy se vztahuje k fázi vydání ÚP.
Požadavek byl doplněn do kapitoly c.2.a do tabulky v čl. 5.
32. Podmínkou realizace plochy Z04 je ochrana porostu směrem k ploše Z05 podél jihovýchodní hranice se
vztahuje k fázi vydání ÚP. V ploše zbývá k využití již pouze parcela pro výstavbu 1RD v části, kde se
žádná zeleň nenachází. Stanovení podmínky, tak již není důvodné.
33. Podmínkou realizace plochy Z08 je ochrana kvalitnějších jedinců dřevin v západní části plochy. se
vztahuje k fázi vydání ÚP. Podmínka byla naplněna tím, že západní část plochy je zařazena do ploch
zeleně ZS, pro kterou je jako hlavní využití stanovena sídelní zeleň soukromá a vyhrazená.
34. Podmínkou realizace plochy Z11 je ochrana dubů v úvozu podél jižní strany plochy a solitérního dubu se
vztahuje k fázi vydání ÚP. Pořizovatel tuto podmínku naplnil tím, že ji nechal doplnit do kapitoly c.2.a do
tabulky v čl. 5 územního plánu.
35. Podmínkou realizace souboru ploch Z12 je ochrana porostů dřevin na stávajících mezích, zejména na
mezi procházející plochou změny Z12a a všech porostů při hranici s plochou změny Z12b. Realizace
náplně ploch Z12a a Z12c bude podmíněna biologickým průzkumem. se vztahuje k fázi vydání ÚP.
Pořizovatel konstatuje, že severozápadní část plochy změn Z12a a západní Z12c byly z návrhu ÚP
vypuštěny. Pro zbytek ploch pak byla v kapitole c. 2.a stanovena podmínka na prokázání, že realizací
záměru nedojde k negativnímu zásahu do zvláště chráněných druhů.
36. Podmínkou realizace plochy Z12 je ochrana kvalitního dubu u cesty se vztahuje k fázi vydání ÚP.
Pořizovatel tuto podmínku naplnil tím, že ji nechal doplnit do kapitoly c.2.a do tabulky v čl. 5 územního
plánu.
37. Podmínkou realizace souboru ploch Z15 je provedení dendrologického průzkumu s cílem vyhodnotit
aktuální stav pestrých porostů zejména podél jižní hranice plochy změn Z15b a zajistit ochranu všech
kvalitních prvků dřevin; dále zajistit ochranu stávajícího extenzivního sadu v západní části plochy změn
Z15b. Realizace náplně ploch Z15a a Z15b bude podmíněna biologickým průzkumem. se vztahuje k fázi
vydání ÚP. Pořizovatel tuto podmínku naplnil tím, že ji nechal doplnit do kapitoly c. 2.a, kde je uvedeno,
že podmínkou realizace záměru je prokázání, že nedojde k negativnímu zásahu do zvláště chráněných
druhů.
38. Podmínkou realizace plochy Z17a je ochrana kvalitních porostů na mezích se vztahuje k fázi vydání ÚP.
Pořizovatel tuto podmínku naplnil tím, že ji nechal doplnit do kapitoly c.2.a do tabulky v čl. 5 územního
plánu.
39. Podmínkou realizace náplně ploch změn Z19a a Z19h je důsledná ochrana kvalitních jedinců podél
stávající strouhy a cesty přes řešené území plochy Z19. Pořizovatel tuto podmínku naplnil tím, že ji
nechal doplnit do kapitoly c.2.a do tabulky v čl. 5 územního plánu. Požadavek pro obytný soubor Za
vodou na provedení aktualizace biologického průzkumu z roku 2002 se vztahuje k fázi rozhodování ve
vymezených plochách a pořizovatel opět tuto podmínku naplnil tím, že ji nechal doplnit do kapitoly
c.2.a do tabulky v čl. 5 územního plánu.
194
zpracováno v září 2019

195
ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU POŘÍČÍ NAD SÁZAVOU

příloha: II.A - TEXTOVÁ ČÁST

40. Podmínkou realizace ploch Z21 a severních ploch změn ze souboru plochy Z19 je důsledná ochrana
stromořadí podél ulice V obci, pro plochu Z21 tato okolnost vyplyne z územní studie, se vztahuje k fázi
vydání ÚP. Pořizovatel tuto podmínku naplnil tím, že ji nechal doplnit do kapitoly c.2.a do tabulky v čl. 5
územního plánu.
41. Podmínkou realizace náplně plochy Z26 je důsledná ochrana kvalitního dubu ve východní části plochy se
vztahuje k fázi vydání ÚP. Pořizovatel tuto podmínku naplnil tím, že ji nechal doplnit do kapitoly c.2.a do
tabulky v čl. 5 územního plánu.
42. Podmínkou realizace náplně ploch Z28a a Z30 je důsledná ochrana stromořadí podél úvozové cesty
západně a doprovodného porostu rybníka Hvozdec východně, včetně porostů lokalizovaných podél
oplocení uvnitř plochy Z28a. se vztahuje k fázi vydání ÚP. Pořizovatel tuto podmínku naplnil tím, že ji
nechal doplnit do kapitoly c.2.a do tabulky v čl. 5 územního plánu.
Způsob vypořádání dotčeným orgánem stanovených podmínek a uvedení závažných důvodů u podmínek, které
nebyly zohledněny a respektovány:
-

-

-

V rámci ÚP Poříčí nad Sázavou nebyla a nemohla být zohledněna a respektována podmínka uvedená pod
bodem 11. v níž se požaduje, citujeme: „Uplatnit koridor pro průchod vysokorychlostní trati v zúžené
verzi dle výstupu změny č. 5 ÚPN SÚ. Zákres koridoru trati opatřený v průběhu společného jednání
souhlasnými stanovisky věcně a místně příslušných dotčených orgánů, zůstane zachován v podobě, v jaké
byl v rámci společného jednání aktuálně projednán a odsouhlasen. Návrat ke koridoru dle výstupu změny
č. 5 ÚPN SÚ, nepovažuje pořizovatel s ohledem na výše uvedené ani za důvodný, ani za zákonně
přijatelný.
V rámci ÚP Poříčí nad Sázavou nebyla a nemohla být komplexně zohledněna a respektována podmínka
uvedená pod bodem 26, aby podmínkou realizace náplně ploch výrobních Z20, Z22 a Z23 bylo zpracování
oznámení EIA, které bude řešit zejména diferencované využití území ve smyslu regulativů pro dílčí
plochy; zpřesnění předpokládaných zdrojů hluku, včetně ověření aktuální dopravní zátěže obslužných
komunikací jako liniového zdroje hluku; podrobné posouzení změn akustické zátěže i vzhledem
k ovlivnění hlukových poměrů v plochách stávající a navrhované obytné zástavby; prokázání, že negativní
vlivy z konkrétního naplnění každé z nich nebudou přesahovat vymezení těchto ploch v ÚP Poříčí nad
Sázavou; posouzení nároků na zdroje vody; posouzení změny odtokových poměrů a nakládání
s odpadními či technologickými vodami, včetně návrhu příslušných opatření; podrobné posouzení vlivů
na krajinný ráz vzhledem k hmotovému řešení objektů a jejich architektuře s ohledem na uplatnění
těchto objektů v dálkových pohledech, pohledových horizontech a s ohledem na možnost ovlivnění
krajinného rázu a charakteru krajiny v širším kontextu; nároky na zásahy do porostů dřevin a způsoby
začlenění areálu do krajiny. Požadovaná podmínka se týká výhradně fáze naplňování územního plánu
v následujících územních, popř. stavebních řízeních a v rámci dokumentace územního plánu, který řeší
pouze plochy, nikoliv umisťování konkrétních staveb v těchto plochách, tak požadavek na zpracování
oznámení EIA, vycházející ze zákona o posuzování vlivů na životní prostředí vždy samostatně pro
konkrétní případ, předepsat nelze. Zbývající požadavky jsou naplněny v rámci předepsaných regulativů
omezujících využití ploch a územních studií, jejich zpracování je pro ně územním plánem předepsáno.
V rámci ÚP Poříčí nad Sázavou nebyla a nemohla být komplexně zohledněna a respektována podmínka
uvedená pod bodem 27, aby pro naplnění pro výrobu kromě regulace a typu výroby byl naplněn
požadavek, aby rozhodnutí o realizaci jakékoliv aktivity v rámci realizace náplně plochy bylo doloženo
rozptylovou respektive akustickou studií, která bude dokladovat akustickou situaci u nejbližších objektů
obytné zástavby a dále aby každý další záměr realizovaný v rámci uvedené lokality v rozptylové resp.
akustické studii zahrnoval již existující zdroje emisí nebo hluku pro synergické vyhodnocení vlivů a vydání
územního rozhodnutí na každou aktivitu v rámci řešené náplně plochy dokladující plnění příslušných
hygienických nebo imisních limitů. Požadovaná podmínka se týká výhradně fáze naplňování územního
plánu v následujících územních, popř. stavebních řízeních a v rámci dokumentace územního plánu, který
řeší pouze plochy, nikoliv umisťování konkrétních staveb předurčujících typ výroby v těchto plochách, tak
požadavek na zpracování rozptylové, respektive akustické studie, vycházející ze zákona o ochraně
veřejného zdraví vždy samostatně pro konkrétní případ, předepsat v územním plánu obecně nelze.
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V rámci ÚP Poříčí nad Sázavou nebyla a nemohla být komplexně zohledněna a respektována podmínka
uvedená pod bodem 29, aby podmínkou realizace náplně plochy koridoru Z38k pro železniční dopravu
bylo zahrnutí úseku tohoto koridoru přes řešené území do zpracování oznámení (případně dokumentace)
EIA na příslušný úsek navrhovaného železničního koridoru podle příslušných ustanovení v rozhodné době
platného zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Toto zpracování bude kromě standardních
dokumentů rozptylové a akustické studie, případně hodnocení vlivů na veřejné zdraví řešeného území
důsledně prověřovat ochranu a zejména navrhovat prevenci (minimalizaci) vlivů na VKP a LBC rybníka
Svárov včetně mokřadů a doprovodných porostů, dále na VKP dotčených lesních porostů, vodních toků
včetně křížení Sázavy a na ochranářsky významné druhy živočichů a rostlin se vztahuje k fázi vydání ÚP.
Požadovaná podmínka se týká výhradně fáze naplňování územního plánu v následujících územních, popř.
stavebních řízeních a v rámci dokumentace územního plánu, který řeší pouze plochy, nikoliv umisťování
konkrétních staveb v těchto plochách, tak požadavek na zpracování oznámení EIA, vycházející ze zákona o
posuzování vlivů na životní prostředí vždy samostatně pro konkrétní případ, předepsat nelze.
V rámci ÚP Poříčí nad Sázavou nebyla a nemohla být komplexně zohledněna a respektována podmínka
uvedená pod bodem 32, aby podmínkou realizace plochy Z04 je ochrana porostu směrem k ploše Z05
podél jihovýchodní hranice, neboť aktuálně v ploše zbývá k využití již pouze parcela pro výstavbu 1RD
v části, kde se žádná zeleň nenachází. Stanovení podmínky, tak již není důvodné.
Požadavek na vypuštění plochy Z09C nemohl být na základě výsledku veřejného projednání respektován,
neboť na základě nové právní skutečnosti – dne 7. 1. 2019 byl na základě dosud platné územně plánovací
dokumentace a v jejím souladu vydán pod č.j. MUBN/12684/2019/VÝST územní souhlas s souhlas
s provedením ohlášeného stavebního záměru stavby rodinného domu, která zde byla v době podání
námitky již realizována. Z tohoto důvodu byla předmětná plocha do návrhu vrácena s novým označením
Z41.

Zpracoval: Pořizovatel
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m) Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch
Vývoj počtu obyvatel, indexu stáří, dalších demografických údajů a počtu dokončených bytů v letech 2001-2016

2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

Počet
obyvatel

0-14

1564

65 a
více

Index stáří

Index
ekonomického
zatížení

Celkový
přírůstek

Přirozený
přírůstek

Migrační
přírůstek

Dokončené
byty

976
996
1028
1045
1054
1049
1069
1093
1120
1144
1185
1175
1167
1193
1215
1263
1297
1313

154
159
165
171
161
158
166
177
173
187
208
211
211
228
231
246
257
266

657
687
714
730
745
744
750
758
780
801
783
783
776
784
787
814
827
826

149
150
149
144
148
147
153
158
167
176
181
181
180
181
197
203
221
221

96,75
94,34
90,30
84,21
91,93
93,04
92,17
89,27
96,53
94,12
87,02
85,78
85,31
79,39
85,28
82,52
85,99
83,08

46,12
44,98
43,98
43,15
41,48
40,99
42,53
44,20
43,59
45,32
49,68
50,06
50,39
52,17
54,38
55,16
57,8
58,96

20
32
17
9
-5
20
24
27
24
41
6
-8
26
22
48
33
17

3
5
-3
7
-3
8
11
8
9
-1
-5
1
-3
2
2
4
-3

17
27
20
2
-2
12
13
19
15
42
11
-9
29
20
46
29
20

9
5
5
9
14
6
6
6
5
6
3
5
9
4
6
1
-

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

Složení obyvatelstva podle věku a pohlaví patří k základním charakteristikám populace a jeho změny mají větší
význam než samotný vývoj početního stavu.
V současnosti jsou ve spojitosti s věkovou strukturou zejména diskutovány otázky související s procesem stárnutí
obyvatelstva neboli demografického stárnutí. Jedná se o proces, který je charakteristický měnícím se
zastoupením věkových skupin v populaci. Demografické stárnutí je důsledkem jednak poklesu úmrtnosti a tím
prodlužování lidského života, jednak poklesu úrovně porodnosti.
.
Počet trvale bydlících obyvatel od roku 2001 vzrostl o 321 obyvatel, tj. v průměru o 20 obyvatel ročně.
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Stav obyvatel
Období: 31. 12. 2017
Celkem
Počet obyvatel
1313
0-14
266
v tom ve
15-64
826
věku (let)
65 a více
221
Průměrný věk (let)
40,4
Kód: PU-MOSZV-DEMSTAV/1

Muži
649
150
408
91
38,3

Ženy
664
116
418
130
42,4

Muži
632
142
405
85
38,6

Ženy
664
115
422
127
42,3

Muži
615
132
401
82
38,7

Ženy
648
114
413
121
42

Stav obyvatel
Období: 31. 12. 2016
Celkem
Počet obyvatel
1296
0-14
257
v tom ve
15-64
827
věku (let)
65 a více
212
Průměrný věk (let)
40,5
Kód: PU-MOSZV-DEMSTAV/1
Období: 31. 12. 2015
Počet obyvatel
0-14
v tom ve
15-64
věku (let)
65 a více
Průměrný věk (let)
Kód: PU-MOSZV-DEMSTAV/1

Celkem
1263
246
814
203
40,4

Nová výstavba v posledních letech je realizovaná výhradně formou rodinných domů a to převážně
v lokalitách na okrajích původního sídla Poříčí nad Sázavou.
S ohledem na demografické prognózy celorepublikového měřítka nelze očekávat, že by se tempo růstu
počtu trvalých obyvatel dynamicky zvyšovalo, naopak bude úspěch, pokud se podaří zachovat stávající trend.
Toto konstatování platí pro přirozený rozvoj bez významného vlivu „zvenčí“ – např. realizací záměru investora
v rozvojovém území „Za Vodou“. Pokud bude tento záměr realizován i za podmínek stanovené etapizace, pak se
bude jednat o velmi rychlý nárůst obyvatel, na který není možno aplikovat přirozené mechanizmy.
Nicméně vzhledem k dalším okolnostem jako např. výše odvodů ze záboru zemědělského půdního fondu,
cenám pozemků ve větších sídlech apod. bude stále zájem o bydlení v sídlech v okolí „velké“ Prahy.
Za posledních 10 let vzrostl počet obyvatel o 228. Bylo dokončeno 56 nových bytů. Budeme-li uvažovat
pro následujících 15 let s potřebou cca 80 nových bytů, při preferované formě zástavby objektů pro bydlení –
rodinné domy, je toto představováno potřebou 80 nových parcel. To by ale počet obyvatel vzrostl na cca 1500
obyvatel. Pokud se naplní záměr nového obytného satelitu na pravém břehu Sázavy, pak možná ještě o cca 1000
obyvatel více, tj. 2500 obyvatel.
Pro tento počet obyvatel je nutno počítat se zajištěním základního občanského vybavení např.:
 Počtu 1500 obyvatel by mělo odpovídat např.
 cca 60 míst v MŠ (současná kapacita 100 míst)
 cca 110 míst na I. stupni ZŠ
 cca 110 míst na II. stupni ZŠ (kapacita ZŠ 350 míst)
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pro tělovýchovu a sport např.:
o hřiště pro děti a mládež
o hřiště pro dospělé
o tělocvična
 zdravotnictví – minimálně pracoviště praktického lékaře,
 maloobchod – cca 500 m2 prodejní plochy.
Při maximalistické variantě rozvoje by tyto hodnoty byly vyšší.


Možnosti demografického vývoje velice podrobně zhodnotil materiál zpracovaný v roce 2015: „Doplnění
ÚAP a prognóza populačního vývoje pro nový územní plán obce Poříčí nad Sázavou“ (Jiří Jedlička).
V úvodu prognóza hodnotí vstupní podmínky a reálný stav v území:
 polohu řešeného území na rozhraní suburbanizačního zázemí Prahy a perifernější části Benešovska
 riziko růstu dopravní zátěže na Bukovanské spojce s ohledem na záměr D3 (dálnice)
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neobvykle vysoký počet pracovních míst zejména v průmyslu
regionální vztahy ve vztahu s dojížďkou a vyjížďkou za prací a komerčním občanským vybavením
(směřování na Prahu, částečně Benešov), naopak řešené území plní rekreační funkci pro Prahu
populační stabilitu Poříčí nad Sázavou s mírným nárůstem v 50. letech, výraznější nárůst od roku 1997 –
intenzivnější výstavba rodinných domů
míra rozvoje řešeného území s ohledem na intenzitu realizace nových bytů odpovídá populační velikosti
sídla a jeho poloze
prognóza je provedena ve 3 variantách:
o minimalistická – pokračování současného trendu rozvoje nevyvolá překročení současných kapacit
školských zařízení
o realistická – plné využití zastavitelných ploch na levém břehu Sázavy, předpoklad, že kolem r.
2030 bude dosažen limit současné kapacity školských zařízení
o maximalistická – kromě rozvoje na levém břehu i plné využití rozvojových možností na pravém
břehu, dynamický nárůst počtu obyvatel s řadou urbanistických a administrativních důsledků,
dřívější překročení současné kapacity školských zařízení
možnosti rozvoje budou limitovány současnou kapacitou čistírny odpadních vod
připomínána je potřeba zajištění občanského vybavení ve smyslu obchodního zařízení se sortimentem
denní potřeby, růst potřeby zajištění služeb pro seniory.

V dalším textu je hodnocen regionální význam a vztah obce k okolním centrům. Porovnáván je vývoj
počtu obyvatel na území Benešovska. Z demografických údajů vyplývá, že největší přírůstek obyvatel je migrační,
přirozený přírůstek je minimální.
Dále je zpracována prognóza počtu obyvatel Poříčí nad Sázavou s ohledem na nároky na veřejné
vybavení.
Závěry prognózy:
 problém kapacity čistírny odpadních, pokud bude zachována kapacitní rezerva pro Nespeky
 doporučení regulovat výstavbu na levém břehu vhodnou etapizací
 rozvojové území na pravém břehu považuje prognóza za nevhodnou z důvodů tržních, urbanistických a
administrativních
Bilance rozvojových ploch (pro bydlení) vymezených v ÚP:
Označení plochy změny

Z01
Z02
Z03a
Z03b
Z03c
Z03d
Z04
Z06a
Z07
Z08a
Z09a
Z10
Z11a
Z12a
Z12c
Z13
Z14

Plošný rozsah /m2/

11415
2936
69781
37785
5384
6999
8399
5213
6221
2197
20910
5973
2242
9089
1320
1009
9517

Předpokládaný počet
RD/byty

8
1
50
25
3
2
7
5
5
1
8
5
1
8
1
1
4

obyvatel

28
4
175
88
11
7
25
18
18
4
63
18
4
28
4
4
14
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Z15a
Z15b
Z15c
Z15d
Z16
Z19b,c,d,n,o
Z19e,f,k,l,m
Z21
Z28a
Z29a
Z36
P01
celkem

42966
6410
2022
1382
2968
78645
76961
33535
2831
2367
1104
7915
465496
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34
4
1
1
2
63
298
25
2
2
1
4
274 RD a 298 bytů v BD

119
14
4
4
7
221
745
88
7
7
4
14
1747

Výpočet předpokládaného počtu obyvatel v rozvojových plochách vychází z následujících předpokladů:
 1 rodinný dům odpovídá ve výpočtu 1 bytu
 na 1 byt v rodinném domě je uvažováno se 3,5 obyvateli
 na 1 byt v bytovém domě je uvažováno se 2,5 obyvateli

Územní plán vymezil v návrhu pro společné jednání plochy změny pro funkci bydlení v rozsahu 55,07 ha.
Tato plocha představovala kapacitu pro 330 nových rodinných domů a cca 300 bytů v bytových domech, což
představovalo kapacitu pro cca 1960 nových obyvatel.
Tyto hodnoty významně ovlivňuje navrhovaný obytný soubor „Za Vodou“ na pravém břehu Sázavy, která
je vyvolaná záměrem investora, vymyká se přirozenému rozvoji sídla a demografickým přirozeným procesům.
Pokud jsme odečetli tedy hodnoty, resp. kapacity tohoto rozvojového území, pak jsme se dopočítali k hodnotám
kapacit vymezených rozvojových ploch pro 267 rodinných domů, což představovalo cca 1120 nových obyvatel.
Vymezené plochy pro rozvoj bydlení významně překračovaly stanovené potřeby, a to více než dvakrát –
tj. 80 bytů, resp. rodinných domů, s rezervou cca 20 %, tj. cca 100 nových RD, což je kapacita, která by měla
vyhovět požadavkům na cca 15 let.
Návrh územního plánu pro společné jednání byl při vymezování zastavitelných ploch jednoznačně
veden požadavkem objednatele vymezit veškeré zastavitelné plochy vymezené v platné územně plánovací
dokumentaci, tj. ÚPSÚ včetně jeho následujících změn č. 1 – 5.
Po společném jednání byl v upraveném návrhu ÚP redukován rozsah ploch změn.
1. Provedeny jsou tyto úpravy:
 z řešení ÚP je zcela vypuštěna zastavitelná plocha původně vymezena pro bydlení Z05 o plošném
rozsahu 0,59 ha představující kapacitu 4 RD (14 obyvatel), plocha Z09c o plošném rozsahu 0,97
ha představující kapacitu 9 RD (32 obyvatel)
 z řešení ÚP je pro funkci bydlení vypuštěna plocha Z24 o plošném rozsahu 1,83 ha představující
kapacitu 14 RD (49 obyvatel), plocha o rozloze 1,75 ha je vyznačena jako územní rezerva, malý
zbytek plochy ležící v proluce mezi zastavěným územím na severu (rodinné bydlení) a čerpací
stanicí pohonných hmot je vymezen jako zastavitelná plocha, ale ne pro funkci „čistého“ bydlení,
ale jako plocha smíšená obytná
 z řešení ÚP je vypuštěna část plochy změny Z12a o plošném rozsahu 1,38 ha představující
kapacitu 8 - 12 RD (42 obyvatel), plocha je vymezena jako plocha územní rezervy,
 z řešení ÚP je vypuštěna část plochy změny Z12c o plošném rozsahu 0,23 ha představující
kapacitu 2 RD (7 obyvatel), plocha je vymezena jako plocha územní rezervy,
 z řešení ÚP je vypuštěna část zastavitelné plochy Z13 o plošném rozsahu 0,46 ha představující
kapacitu 3 RD (11obyvatel), plocha je vymezena jako plocha územní rezervy,
 z řešení ÚP je vypuštěna část zastavitelné plochy Z14 o plošném rozsahu 0,68 ha představující
kapacitu 3 RD (11 obyvatel), plocha je vymezena jako plocha územní rezervy.
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2.

3.

4.
5.
6.

z řešení ÚP je vypuštěna část plochy změny Z15b o plošném rozsahu 0,9 ha představující kapacitu
5 RD (18 obyvatel), plocha je vymezena jako plocha územní rezervy
Pro 3 plochy je stanovena etapizace výstavby (bude možno je využít pro realizaci zástavby až ve 2. etapě):
 plochy změn Z03b1 a Z03c o plošném rozsahu 4,59 ha představující kapacitu 28 RD (98 obyvatel),
 plocha změny Z15b o plošném rozsahu 0,6 ha představující kapacitu 4 RD (14 obyvatel).
Na pozemcích o ploše 0,47 ha, které jsou v návrhu pro společné jednání součástí vymezených
zastavitelných ploch, je již realizována zástavba, která je zanesena do evidence KN – v upraveném návrhu
po společném jednání je upraveno vymezení hranice zastavěného území a tyto plochy jsou vyznačeny
jako plochy stabilizované.
Na ploše 2,18 ha je buď již realizována zástavba, která není zanesena do evidence KN, nebo jsou vydána
pravomocná správní rozhodnutí pro novou zástavbu.
Část ploch změn je v upraveném návrhu vymezeno jako jiný typ plochy s rozdílným způsobem využití –
např. zeleň – soukromá a vyhrazená (zahrady) nebo plochy smíšené obytné s předpokladem realizace
zástavby s jinou hlavní funkcí než bydlení.
V upraveném návrhu po společném jednání jsou pro možnost realizace zástavby v 1. etapě vymezeny
rozvojové plochy pro funkci bydlení v rozsahu 20,25 ha, na kterých není realizována žádná zástavba, nebo
není vydáno žádné právní rozhodnutí. V bilanci není kalkulována lokalita Za Vodou (zastavitelné
plochyZ19 a Z21).

Územní plán stanovil potřeby pro funkci bydlení cca 100 nových rodinných domů.
V platném územním plánu ve znění pozdějších změn jsou vymezeny plochy v rozsahu, který představuje kapacitu
330 rodinných domů, z toho pro 88 RD jsou vymezeny plochy v lokalitě Za Vodou. Ostatní plochy tedy představují
kapacitu 242 rodinných domů.
Všechny plochy, které jsou vymezeny v platné ÚPD, byly v rámci zpracování jednotlivých dokumentací (ÚPD a její
změn) projednány, posouzeny byly dotčenými orgány a jako dohodnuté řešení jsou součástí platné ÚPD.
Nový územní plán reaguje na nové skutečnosti v území. V rozvojovém území Za Vodou, kde probíhají další kroky
k naplnění záměru, byla vydána územní rozhodnutí, na základě změny majetkových poměrů jsou do evidence KN
zapsány nové skutečnosti, které se propsaly i do vyznačení nového parcelního rozdělení území. Tato zastavitelná
plocha je prezentována jako samostatný funkční celek, který s ohledem na jeho rozlohu a uspořádání lze
považovat za funkčně samostatnou plochu bez výrazné vazby na stávající sídlo Poříčí nad Sázavou (s výjimkou
správní spádovosti a zajištění kapacity ve školském zařízení). O tom, že je tato rozvojová lokalita vnímána jako
plocha, která při plném využití bude indukovat dopravní zatížení a může ovlivnit území i sousední obce. O tomto
svědčí připomínka uplatněná v rámci společného jednání (Český svaz ochránců přírody ZO ČSOP Nové Městečko).
Svou kapacitou by sama o sobě naplnila stanovené potřeby pro celé řešené území. Tímto by ale ve vlastním,
historicky založeném a postupně se rozvíjejícím sídle Poříčí nad Sázavou, nemohly být vymezeny žádné jiné
plochy umožňující jeho potřebný a urbanistický logický rozvoj.
Z ostatních vymezených rozvojových ploch je plošně nejvýznamnější plochou Z03, která plošně představuje 12 ha.
V severní části plochy, jak je patrno z vymezení parcelních hranic, které jsou vyznačeny v katastrální mapě, již byly
činěny kroky k naplnění záměru. Především byla učiněna dohoda mezi vlastníky pozemků o novém uspořádání,
kde byl naplněn požadavek DO na vymezení plochy pro biokoridor (vymezeno na severním okraji plochy).
V současné době je již vydáno územní rozhodnutí na technickou infrastrukturu, mj. je vymezena plocha pro
novou trafostanici a je řešena přeložka nadzemního vedení VN.
Pro jižní část plochy, kde zatím není upřesněno konkrétní řešení ve smyslu budoucího uspořádání, je stanovena
podmínka etapizace výstavby (realizace ve 2. etapě po naplnění severní části). Jak je uvedeno výše, v celém
rozsahu se jedná o logický celek. Vzhledem k tomu, že dopravní a technická infrastruktura bude pro severní část
zastavitelné plochy řešena ve směru od jihu od sídla, bylo by neekonomické a nelogické nevyužít pro budoucí
rozvoj i jižní část plochy, když bude již dopravní a technická infrastruktura, ze které by bylo možno jižní část
lokality napojit, realizována.
Když od vymezených ploch odečteme zastavitelné plochy Za Vodou (Z19 a Z21) a plochu Z03, kde u obou
s ohledem na probíhající řízení reálně hrozí obci náhrady za změnu využití území, zbývá pro funkci bydlení v 1.
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etapě vymezených 14,99 ha. Z toho plochy změny Z15a, c, d a zastavitelné plochy Z09a a Z10 jsou plochami, kde
je již realizována dopravní a technická infrastruktura, postupně probíhá realizace jednotlivých rodinných domů a
do budoucna se jedná o postupnou dostavbu v prolukách a na dosud nezastavěných stavebních pozemcích. Tyto
rozvojové plochy představují v součtu plošný rozsah 7,33 ha.
Zbylý rozsah (7,67 ha) představují drobné jednotlivé plochy, které navazují na zastavěné území, logicky doplňují
jeho okraj a navazují na již započaté záměry.
Upravený návrh po společném jednání tak vymezuje včetně plochy Z03a v první etapě (bez zastavitelných ploch
Za Vodou /Z19 a Z21/ a ploch s vybudovanou dopravní a technickou infrastrukturou – Z09a, Z10, Z15a, c, d)
plochy s kapacitou 105 rodinných domů, což odpovídá za reálného předpokladu, že ne všechny vymezené plochy
budou jejich vlastníci ochotni poskytnout v nejbližší době pro realizaci zástavby, stanoveným potřebám.

n) Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a na pozemky
určené k plnění funkce lesa
Správní území obce Poříčí nad Sázavou - k. ú. Poříčí nad Sázavou (údaje dle veřejné databáze ČSÚ, stav ke dni 31.
12. 2016):
Celková výměra pozemků:
Orná půda
Zahrady
Ovocné sady
Trvalé travní porosty
Zemědělská půda (celkem)
Lesní půda
Vodní plochy
Zastavěné plochy
Ostatní plochy

926,9 ha
469,14 ha
43,08 ha
4,65 ha
81,21 ha
598,08 ha
151,43 ha
39,36 ha
25,20 ha
112,82 ha

Zemědělský půdní fond:
Půdy I. třídy ochrany se nacházejí v těsné návaznosti na tok řeky Sázavy a Konopišťského potoka.
Půdy II. třídy ochrany se nacházejí v rozptylu celého řešené území (na levém břehu Sázavy) a tvoří významný podíl
zemědělského půdního fondu.
Hlavním údajem, který charakterizuje kvalitu zemědělského půdního fondu je kód BPEJ (bonitované půdně
ekologické jednotky), který vyjadřuje půdní a klimatické podmínky, které ovlivňují produkční schopnost
zemědělské půdy.
V řešeném území se vyskytují půdy s kvalitou těchto půdních jednotek (druhá a třetí číslice v kódu BPEJ):
HPJ 15 - illimerizované půdy, hnědozemě illimerizované, hnědé půdy a hnědé půdy illimerizované, včetně
slabě oglejených forem na svahovinách se sprašovou příměsí; středně těžké až těžké s příznivým vodním
režimem
HPJ 21 - hnědé půdy a drnové půdy (regosoly), rendziny a ojediněle i nivní půdy na píscích, velmi lehké a
silně výsušné
HPJ 29 - hnědé půdy, hnědé půdy kyselé a jejich slabě oglejené formy převážně na rulách, žulách a svorech a
na výlevných kyselých horninách; středně těžké až lehčí, mírně štěrkovité, většinou s dobrými vláhovými
poměry
HPJ 32 - hnědé půdy a hnědé půdy kyselé na žulách, rulách, svorech a jim podobných horninách a výlevných
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kyselých horninách; většinou slabě až středně štěrkovité, s vyšším obsahem hrubšího písku, značně
vodopropustné, vláhové poměry jsou velmi závislé na vodních srážkách
HPJ 37 - mělké hnědé půdy na všech horninách, lehké, v ornici většinou středně štěrkovité až kamenité, s
hloubkou 0,3 m silně kamenité až pevná hornina, výsušné půdy (kromě vlhkých oblastí)
HPJ 40 - svažité půdy (nad 12o) na všech horninách; lehké až lehčí, středně těžké, s různou štěrkovitostí a
kamenitostí nebo bez nich; jejich vláhové poměry jsou závislé na srážkách
HPJ 47 - oglejené půdy na svahových hlínách; středně těžké až středně skeletovité nebo slabě kamenité,
náchylné k dočasnému zamokření
HPJ 50 - hnědé půdy oglejené a oglejené půdy na různých horninách (hlavně žulách, rulách) s výjimkou
hornin v HPJ 48, 49; zpravidla středně těžké, slabě až středně štěrkovité až kamenité, dočasně
zamokřené
HPJ 55 - nivní a lužní půdy na nivních uloženinách; velmi lehké, zpravidla písčité, výsušné
HPJ 56 - nivní půdy na nivních uloženinách; středně těžké s příznivými vláhovými poměry
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 půdu
HPJ 67 - glejové půdy mělkých údolí a rovinných celků při vodních tocích; středně těžké až velmi těžké,
zamokřené, po odvodnění vhodné převážně pro louky
HPJ 68 - glejové půdy zrašelinělé a glejové půdy úzkých údolí, včetně svahů, obvykle lemující malé vodní
toky; středně těžké až velmi těžké, zamokřené, po odvodnění vhodné pouze pro louky
Rozdělení půdního zemědělského půdního fondu podle kvality zemědělské půdy resp. rozdělení do tříd ochrany
v řešeném území je graficky vyjádřeno ve výkrese II.B3 – Výkres předpokládaných záborů půdního fondu.
Třídy ochrany jsou stanoveny pomocí BPEJ v souladu s vyhláškou MŽP č. 48/2011 Sb. ve znění vyhlášky
č. 150/2013 Sb. Definováno je 5 tříd ochrany:
I. třída ochrany zemědělského půdního fondu – bonitně nejcennější půdy v jednotlivých klimatických
regionech, převážně na rovinatých nebo jen mírně sklonitých pozemcích, které je možno odejmout ze
zemědělského půdního fondu pouze výjimečně, a to převážně pro záměry související s obnovou ekologické
stability krajiny, případně pro liniové stavby zásadního významu. (V řešeném území se nevyskytuje)
II. třída ochrany zemědělského půdního fondu – zemědělské půdy, které mají v rámci jednotlivých
klimatických regionů nadprůměrnou produkční schopnost. Ve vztahu k ochraně zemědělského půdního
fondu jede o půdy vysoce chráněné, jen podmíněně odnímatelné ze ZPF a to s ohledem na územní
plánování, jen podmíněn využitelné pro stavební účely.
III. třída ochrany zemědělského půdního fondu – v jednotlivých klimatických regionech se jedná převážně o
půdy vyznačující se průměrnou produkční schopností, které je možné využít v územním plánování pro
výstavbu a jiné nezemědělské způsoby využití
IV. třída ochrany zemědělského půdního fondu – zahrnuje v rámci jednotlivých klimatických regionů
převážně půdy s podprůměrnou produkční schopností, jen s omezenou ochranou, využitelné pro výstavbu a
jiné nezemědělské účely.
V. třída ochrany zemědělského půdního fondu – sdružuje zbývající bonitované půdně ekologické jednotky
(BPEJ). Které představují půdy s velmi nízkou produkční schopností, jako jsou mělké půdy, hydromorfní půdy,
silně skeletovité a silně erozně ohrožované. Tyto půdy jsou většinou pro zemědělské účely postradatelné.
Lze připustit i jiné, efektivnější využití než zemědělské. Jedná se o půdy s nízkým stupněm ochrany,
s výjimkou vymezených ochranných pásem a chráněných území.
Klimatický region zahrnuje území s přibližně shodnými klimatickými podmínkami pro růst a vývoj
zemědělských plodin.
Investice do půdy ve formě plošných odvodnění dle poskytnutých dat ÚAP se nacházejí především v západní části
řešeného území.
Tabulková část:
204
zpracováno v září 2019

205
ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU POŘÍČÍ NAD SÁZAVOU

příloha: II.A - TEXTOVÁ ČÁST

Tab. 1 Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na ZPF – zastavitelné plochy vymezené
v platné ÚPD

1,1319

BI - bydlení v RD příměstské

0,2934

BI - bydlení v RD příměstské

6,9781

0,5473
0,0462
0,1807
0,0251
6,9781

0,0800
0,0076

ovocné
sady

Z03a1

BI - bydlení v RD příměstské

zahrady

Z02*

způsob využití
plochy

vinice
chmelnice

Z01

zábor ZPF podle druhu pozemku (ha)
celkový
zábor ZPF
(ha)

orná půda

označení
plochy
změny
/
záboru

trvalé
travní
porosty

zábor ZPF podle tříd ochrany (ha)
I.

II.

III.

IV.

0,5356 1,0829
0,0028
0,2607

V.

0,0490
0,0327

investice
do půdy
(ha)

ne
ne

6,4189
ne

0,2543
0,3049

Z03b1
Z04
Z06a
Z07
Z08a
Z09a
Z10
Z12a
Z12c
Z13
Z14
Z15a

Z15b
Z15c
Z15d
Z16
Z19b

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

3,7785
0,8399

0,8399

0,5213

0,2511

0,6221

0,6221

BI - bydlení v RD příměstské

0,2075

BI - bydlení v RD příměstské

2,0910

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

1,6859
0,9073

0,3283
0,0293

2,8419

ne

0,9366
0,8399

0,0228

0,5973

1,0809
0,8834

0,2474

0,5213

ne

5.29.11

0,6221
0,0285

ne

0,2075

5.29.11
5.29.11
5.29.54
5.29.14
5.29.54

0,0378
0,0889

1,1187
0,9723

0,5973

0,5973

0,8172

0,0670
0,7502

0,1320

BI - bydlení v RD příměstské

0,8533

0,4313

BI - bydlení v RD příměstské

3,9852

BI - bydlení v RD příměstské

0,6410

2,0376
1,0805
0,0561
0,3967
0,0951

0,0858
0,0410

ne

ne

0,7502

0,4220
0,2468
0,0131
0,5511
0,0224

ne

ne

0,0670

0,1320
0,1008

BI - bydlení v RD příměstské

ne

5.15.50

0,1008

ne

5.15.50
5.29.51

0,4313
0,4220

ne

1,0936

ne

2,2844
0,6072
0,5049

ne

0,1361

Z19n
Z19o
Z21

BI - bydlení v RD příměstské

5.29.11
5.29.51
5.40.77
5.29.11
5.29.51

0,2022

0,2022

0,2022

ne

5.29.51

0,1382

0,1382

0,1382

ne

5.29.51

ne

5.29.11
5.56.00
5.29.11

0,2968
1,1257

0,2968
1,1257

0,2968
0,2817
0,1204

ne

3,8913

3,8913

0,5422
1,0396

ne
2,3095

Z19d

5.29.14
5.29.11
5.15.50

0,1320

0,7236
Z19c

5.56.00
5.29.54
5.56.00
5.29.54
5.56.00
5.29.11
5.29.54
5.56.00
5.29.11

částečně 5.29.11

0,1790

0,1008

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

0,8277

BPEJ

1,0375

1,0375

BI - bydlení v RD příměstské

0,5567

0,5567

BI - bydlení v RD příměstské

1,2537

BI - bydlení v RD příměstské

3,3535

1,0375
0,0624
0,4943

1,2537
3,3535

1,1114
0,1423
1,9008
1,4355

ne
ne
ne
ne

5.21.13
5.56.00
5.55.00
5.21.13
5.21.13
5.55.00
5.21.12
5.55.00
5.21.12
5.29.11
5.21.12
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0,0172
Z28a
Z29a

BV - bydlení v RD venkovské
BV - bydlení v RD venkovské

plochy bydlení celkem

Z17a
Z18a
Z26
Z30

RI - rekr.-pl.staveb
pro rod.rekr.
RI - rekr.-pl.staveb
pro rod.rekr.
RI - rekr.-pl.staveb
pro rod.rekr.
RI - rekr.-pl.staveb
pro rod.rekr.

RI - rekr.-pl.staveb
pro rod.rekr.
RI - rekr.-pl.staveb
Z35a pro rod.rekr.
plochy rekreace celkem
SV - pl.smíš.obyt.Z03c venkovské

Z32

Z19e
Z19f
Z19k

SP - pl.smíš. obyt.příměstské
SP - pl.smíš. obyt.příměstské

0,2831
0,2367

0,2831
0,1219

35,9659 30,5241
1,9440

0,2831

0,1148
0,0
1,1916 000

4,2502

0,2367
11,428
3

6,8756

2,6990

0,2762

0,5828

0,5828
0,1745

0,1745

0,3713
0,2762
0,5828
0,1440
0,0305

0,0880

0,0880

0,5269
3,5924

0,0880

0,5355
1,5077

0,5355
1,5077

0,0880
0,5269
3,5044

0,2320

0,5269
1,1097

1,5727

0,5355
0,7328

1,2756
1,6162

SP - pl.smíš. obyt.příměstské

2,7192

2,7192

Z19m

SP - pl.smíš. obyt.příměstské

0,5055

0,5055

Z24

SV - pl.smíš.obyt.venkovské
plochy smíšené obytné
celkem
DS2 - dop.inf.sil.Z31
míst.a účel.kom
plochy dopravní
infrastruktury celem

Z20*
Z22
Z23
Z27

VL - výroba a
sklad.-lehký prům.
VD - výr.a sklad.drob.a řem.výr
VL - výroba a
sklad.-lehký prům.
VZ - výoba a sklad.zem.výroba

plochy výroby celkem
PV - veř.prostr.Z03a3 uliční prostory

Z03a2
Z09b
Z03e

ZV - veř.prostr.veřejná zeleň
PV - veř.prostr.uliční prostory
ZV - veř.prostr.veřejná zeleň

Z19a
PV - veř.prostr.uliční prostory

0,0470

0,5355

1,2381

8,2295

0,0230

0,0230

0,0230

0,0230

0,0230

0,0230

2,4703

2,4703

2,4011
0,0692

0,5703
2,7833

0,5703
2,7833

0,5703
0,4896
2,2937

0,0797
5,9036

0,0797
5,9036

0,0429

0,0429

0,2763
0,0138

0,0797
0,0797

5.40.77
5.40.77

ne

5.29.14
5.15.00
5.68.11

ne
ne

5.29.11

ne

5.29.14

ne

5.56.00
5.55.00
5.21.13

ne

ne

0,1959

0,0698

5.29.51

ne

0,4749
0,8789
0,3568
2,3624

8,2295

ne
ne
ne

5.21.13
5.55.00
5.21.12
5.21.13
5.21.12
5.21.13
5.55.00
5.21.12
5.21.10
5.21.12

6,4559
ne

5.29.11

ne

5.21.13
5.21.12

ne
ne

5.21.12
5.21.13
5.21.12

ne

5.15.00

0,0429

ne

5.56.00

0,2763

0,2763

ne

5.56.00

0,0138
0,9646

ne

0,8199

5.29.54
5.56.00
5.29.11

5,8239

0,0138

ne

0,1447
1,1910

ne

ne

0,0228

0,9646

5.15.00

1,2756

0,3096
0,0698

ne

0,2624

SP - pl.smíš. obyt.příměstské

Z19l

5.15.00

0,6780

0,7749
1,2756
1,6162

ne
10,326
2

1,5727

1,5727
0,3713

0,2762

4,6368

5.21.13

1,1910

0,0264
0,3661
0,0149
0,7836

ne

5.56.00
5.29.11
5.21.12
5.21.13
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Z19h

0,3992

ZV - veř.prostr.veřejná zeleň

Z19i

0,5248

0,2096

0,5248

0,1256
1,5851

1,5851

ne
ne

0,4310
0,2619

PV - veř.prostr.uliční prostory

0,0082

ne

0,8840
Z19p

0,9045

0,9045

0,0024
0,201

PV - veř.prostr.uliční prostory

Z19q

ZV - veř.prostr.veřejná zeleň

plochy veřejných prostranství
celkem
ZS - zeleň - soukr.a
Z06b
vyhrazená
ZS - zeleň - soukr.a
Z08b vyhrazená
ZS - zeleň - soukr.a
Z12b vyhrazená

Z17b
Z18b
Z28b
Z29b

0,5795
0,1216
2,3409
8,0535

7,9810

0,1584

0,0838

0,0129
0,0596

2,2813

0,0725

3,8778

0,1215

0,4675

0,4675
0,2039
0,0543
0,2273

0,2582

ZS - zeleň - soukr.a
vyhrazená

0,2273

ne

0,0596

0,0746

0,1215

ZS - zeleň - soukr.a
vyhrazená

ZS - zeleň - soukr.a
vyhrazená
ZS - zeleň - soukr.a
vyhrazená

2,2684

0,1447

0,9241

0,1518

0,1518
0,1518

plochy zeleně celkem
TI Z19j
tech.infrastruktura
- inž.sítě
plochy technické
infrastruktury celkem

1,5641
0,1325

0,1325

0,1325

ZÁBOR ZPF CELKEM

63,4645

53,0335

0,0838

0,1584
0,1215
0,4675
0,2039
0,0543
0,0148

5.55.00
5.29.11
5.21.13
5.21.10
5.55.00
5.21.12
5.21.13
5.56.00
5.55.00

ne

5.29.11

ne

5.68.11

ne

5.15.50
5.29.51
5.40.77
5.29.51
5.40.77

ne
ne

0,1794

0,1794

ne

5.15.00

ne

5.15.00

1,3285

0,1518
0,4896

0,4675

0,1325

0,2187

0,3883

0,0014
0,1311

1,2754

5.21.13
5.56.00

3,1069

0,2125
0,1794

ne

5.21.13
5.55.00

9,1556

15,8416

7,8446

4,2762

0,0014

0,1311

8,5918

26,9103

ne

5.55.00
5.21.12

* Výše uvedené plochy jsou vymezeny s ohledem na hlavní způsob využití shodně s platnou územně plánovací
dokumentací kromě ploch změn Z02 a Z20. U těchto plochy se mění hlavní způsob využití. Na ostatní plochy je
nahlíženo jako na plochy, na jejichž posouzení se nahlíží jako na případ, na který je nutno aplikovat ust. § 4
odst. 4 zákona 334/1992 Sb.
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Tab. 2 Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na ZPF – zastavitelné plochy vymezené
územním plánem Poříčí nad Sázavou (nad rámec platné ÚPD)
Katastrální území Poříčí nad Sázavou
zábor ZPF podle druhu pozemku (ha)
ovocné
sady

zahrady

Z15e

ZV - veř.prostr.- veřejná
zeleň

vinice

DS2 - dop.inf.sil.-míst.a
účel.kom
plochy dopravní infrastruktury
celem

Z35b

chmelnice

způsob využití plochy

celkový
zábor
ZPF (ha)

orná půda

označení
plochy
změny
/
záboru

zábor ZPF podle tříd ochrany (ha)

trvalé
travní
porosty

I.

II.

III.

0,0776

0,0776

0,0776

0,0776

0,0776

0,0776

1,3427

0,1310

0,6504

IV.

1,3427

0,1310

1,2117

ZÁBOR ZPF CELKEM

1,4203

0,1310

1,2893

V.

0,7814

0,5613
plochy veřejných prostranství
celkem

investice
do půdy
(ha)

ne

5.29.14

ne

5.29.51

0,5613

0,0776

0,7814

0,5613

0,7814

0,5613

BPEJ

5.40.77

Tab. 3 Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na ZPF – koridory pro dopravní
infrastrukturu – odborný odhad záborů
Katastrální území Poříčí nad Sázavou

Z39k

Z40k

7,786

dopravní infrastruktura
silniční - místní a účel.
Komunikace

0,041

dopravní infrastruktura
silniční - místní a účel.
Komunikace

0,286

ZÁBOR ZPF CELKEM

0,282
0,090
0,138
2,304
3,945
0,074

ovocné
sady

dopravní infrastruktura
- železniční

zahrady

Z38k

zábor
ZPF
(ha)

vinice
chmelnice

způsob využití
plochy

celkový zábor ZPF podle druhu pozemku (ha)
orná půda

označen
í plochy
změny
/
záboru

trvalé
travní
porosty

I.

0,288

II.

III.

IV.

0,570
0,138
2,304

ano
3,945

0,665

BPEJ

V.

0,090

0,041

0,740

0,041

ne

5.29.11
5.29.51
5.15.10
5.29.01.
5.64.01
5.68.11

5.56.00

0,056
0,056

5.56.00

0,230
8,113

investice
do půdy
(ha)

zábor ZPF podle tříd ochrany (ha)

7,118

0,230
0,041

0,954

0,097

3,012

3,945

0,320

ne

5.55.00

0,740

Zábor pro koridor Z38k je vyhodnocen v šíři 50 m, skutečný zábor je předpokládán menší - cca 4 - 4,5 ha
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Tab. 4 Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na ZPF – plochy pro založení skladebných
částí ÚSES
Katastrální území Poříčí nad Sázavou
druh pozemku (ha)

K05

NP - pl.smíš.nezast.úz.přírodní
NP - pl.smíš.nezast.úz.přírodní

1,5381

0,1560

ovocné
sady

K04

NP - pl.smíš.nezast.úz.přírodní

1,1589

3,0677
1,3236
0,0404
0,6807
0,4255
0,5943
0,7843
0,0090

zahrady

K03

NP - pl.smíš.nezast.úz.přírodní

4,5473

vinice

K02

NP - pl.smíš.nezast.úz.přírodní

chmelnice

K01

způsob využití plochy

celková
plocha
(ha)

orná půda

označení
plochy
změny

třída ochrany (ha)
trvalé
travní
porosty

I.

0,1560

II.

III.

IV.

3,2237
1,3236
0,0527
0,6807

0,0123
0,4255
0,1505

0,7448
0,7843
0,0090

0,1560

0,1560

0,4529

0,1538
0,041

3,5866
NP - pl.smíš.nezast.úz.přírodní

0,2581
1,3164

0,305

0,305

1,4268

K07
K08
K09
K10

K11

K12
K13
K14
K15
K16

K17

NP - pl.smíš.nezast.úz.přírodní
NP - pl.smíš.nezast.úz.přírodní
NP - pl.smíš.nezast.úz.přírodní
NSzp pl.smíš.nezast.území
ZP - zeleň - přír.
charakteru
NSzp pl.smíš.nezast.území
NSzp pl.smíš.nezast.území

0,9403

0,5384
0,7087

3,2811

3,2811
4,2919
0,2578
0,0502
0,0211
0,6230
0,9614
1,0380
0,6254

4,5497
2,0692
1,3678
0,0071
2,6248

K19

0,9403
3,2811

ne

K21

5.64.01

5.21.13

ne

4,2919
0,2578
0,0502
1,3889
0,6301
0,9614
1,0380
0,6254

5.55.00
5.56.00
ne
5.55.00
5.29.01
částečn
5.32.11
ě
5.67.01
5.15.10
ne
5.15.50
5.29.51

0,1307

0,1307

0,2423

0,2423

0,9512

0,9512

0,9512

ne

5.29.11

0,6408

0,6408

NSzp pl.smíš.nezast.území

0,5694

0,6408
0,3600

ne

0,5694

NSzp pl.smíš.nezast.území

1,4395

5.29.11
5.29.11
5.32.14
5.29.14
5.32.11
5.29.54

0,1307

ne
0,2423

0,2094
1,4395

ne

ne

0,3605
0,9287

ne

NSzp pl.smíš.nezast.území
NSzp pl.smíš.nezast.území

0,0750

0,0750

5,6350

5,6350

ne

0,0750
3,8730

ne

0,2377
1,5243

K20

5.29.11
5.32.11

0,1503
K18

5.29.14
5.68.11
5.29.01

ano

1,4268

0,2316

5.38.16
5.29.01

0,5384
NP - pl.smíš.nezast.úz.přírodní
NP - pl.smíš.nezast.úz.přírodní

ne
ne

0,041

1,3164

BPEJ

částečn 5.29.01
ě
5.29.14
5.48.51
částečn
5.26.14
ě
5.26.01
5.26.01
ne
5.26.14
5.38.16

0,1538

0,2581
K06

V.

investice
do půdy
(ha)

NSzp pl.smíš.nezast.území
ZP - zeleň - přír.
charakteru

ZÁBOR ZPF CELKEM

0,4652

0,4652

0,4028

ne

0,0624
0,6777

0,6777

35,73

23,10

ne

0,6777
0,15

12,48

5,10

12,24

5,74

8,54

5.56.00
5.29.54
.

5.29.14
5.29.11
5.15.50
5.29.51
5.15.10
5.15.50
5.56.00

4,12
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Plochy přestavby nejsou jako zábor ZPF vyhodnoceny, jedná se o plochy v zastavěném území na
pozemcích, které nejsou zemědělským půdním fondem.
Územní plán je řešen jako invariantní, vymezení zejména zastavitelných ploch vychází a kopíruje řešení
platného ÚPSÚ. Jednotlivé plochy byly s ohledem na zemědělský půdní fond vyhodnoceny.
Varianty pro porovnání řešení s ohledem na zábory ZPF nebyly vyhodnoceny, v tomto případě lze uvažovat
s variantou buď nulovou (záměr bude vypuštěn) nebo významně redukován. Odůvodnění jednotlivých záměru je
provedeno v předchozím textu odůvodnění.

Pozemky určené k plnění funkcí lesa:
V řešeném území se nachází 151,43 ha lesa, tzn., že lesy tvoří 16,34 % plochy řešeného území.
Dle údajů dle poskytnutých dat územně analytických podkladů se jedná především o lesy hospodářské. V rozptylu
řešeného území se nachází několik ploch lesa zvláštního určení v subkategorii 32c – příměstské a další lesy se
zvýšenou funkcí rekreační (§ 8 zákona č. 289/1995 Sb. o lesích a o změně a doplnění některých zákonů – lesní
zákon). Pro lesy zvláštního určení mj. platí, že veřejný zájem na zlepšení a ochraně životního prostředí nebo jiný
oprávněný zájem na plnění mimoprodukčních funkcí lesa je nadřazen funkcím produkčním. Většinou se jedná o
drobné plochy. Za zmínku stojí východní část plochy lesa, který je součástí RBC 948 Lutov.
Řešení územního plánu se dotýká lesní půdy, resp. je navržen zábor PUPFL zejména v souvislosti
s vymezením koridoru pro záměr uváděný v PÚR ČR a vymezený v Zásadách územního rozvoje Středočeského
kraje – železniční trať č.220 včetně souvisejících staveb.
označení plochy změny

Z31
Z33
Z38k
ZÁBOR PUPFL CELKEM

způsob využití plochy

DS2 - dop.inf.sil.-míst.a účel.kom
DS2 - dop.inf.sil.-míst.a účel.kom
DZ - dopr. infrastr. - železniční

celkový zábor
PUPFL (ha)

z toho mimo
zastavěné území
(ha)

0,0921

0,0921

0,0883

0,0883

1,6600

1,6600

1,84

1,84

Zábor pro koridor Z38k je vyhodnocen v šíři 50 m, skutečný zábor je předpokládán menší - do 1 ha. S ohledem na
to, že železniční trať by měla v dotčeném území procházet tunelem, rozsah záboru PUPFL bude ovlivněn výškou
nivelety nové trati.
Navrhovaná trasa vysokorychlostní železniční tratě vstupuje do správního území města od severu za přechodem
údolí Sázavy v tunelové trase procházející pod vrcholem zalesněného vrchu Chocholouše (388 m n.m.) a to
západně od sídla Hvozedc. Dále trasa pokračuje jihovýchodním směrem po mostní konstrukci procházející nad
údolím Svárovského potoka, křižuje železniční trať č. 210 Praha – Vrané nad Vltavou – Čerčany, pokračuje nad
západním okrajem vodní plochy Svárov a dále ve stoupání vstupuje do správního území sousedního města
Benešov. Zábor PUPFL se týká krátkého cca 200 metrového úseku trati v severní poloze od předpokládané mostní
konstrukce nad rybníkem Svárov.
Při prověření záměru v podrobnější dokumentaci budou vyhodnocovány vlivy dle průchodu záměru konkrétním
územím a řešení bude vedeno snahou o minimalizaci záborů PUPFL se zohledněním vlivu záměru (např. hluk,
bezpečnost) na nejbližší zastavěné území.
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Vymezení plochy změny Z31 je zdůvodněno výše v textu. V současné době se jedná o plochu bezlesí.

Vymezení plochy změny Z33 je zdůvodněno výše v textu. V současné době je jedná o plochu bezlesí.

Stavby dopravní infrastruktury budou umísťovány za podmínek stanovených orgánem státní správy lesa.
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o) Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění

o.1) PÍSEMNÉ NÁMITKY UPLATNĚNÉ V ETAPĚ ŘÍZENÍ O ÚZEMNÍM PLÁNU podle § 52 odst.(2)
stavebního zákona:
 J. Platil, předseda SK Posázavan Poříčí nad Sázavou – písemné podání doručené na obecní úřad dne 22. 11. 2018
Citace: „Žádost o změnu využívání pozemku 518/1, 3046/3 LV 2227 na OS – 25 v majetku SK Posázavan Poříčí nad
Sázavou z.s. Na základě probíhající změny územního plánu v Obci Poříčí nad Sázavou 530 441 v katastrálním území Poříčí
nad Sázavou 726 036 číslo, LV 2227 výměra 63 m2 trvalý travní porost 3046/3 a LV 2227 výměra 1945 m2 trvalý travní
porost 518/1. Adresa zmiňovaných pozemků Sportovní 283, Poříčí nad Sázavou 257 21. Vás tímto žádáme o změnu
užívání zmiňovaných pozemků na OS – 25. Odůvodnění žádosti je změně užívání: využití ke sportovní činnosti dětí a
mládeže ve věku 5 – 23 let dle zákona o sportovní činnosti a úpravy dle předpisu MŠMT a její přílohy k podpoře sportu
dle nařízení vlády ČR a vládní koncepci do roku 2025. Stav pozemků: dle fotografií zmiňované části pozemku pořízení dle
archivace v roce 1937 chceme zachovat návaznost pozemků 518/3, 518/1 a 3046/3 pod LV 2227. Tyto dokumenty jsou
přílohou této žádosti. Současné využití pozemků: v současnosti není žádné využití pozemků, jelikož v roce 1985 zde
vznikla černá skládka odpadů (hlíny, suti), kterou náš klub na vlastní náklady v letech 2015, 2016 odstranil tak, aby
pozemek mohl být zatravněn a vrácen do původního stavu let minulých“.
Návrh na rozhodnutí: Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění: Podatel je vlastníkem předmětného pozemku a z tohoto důvodu pořizovatel jeho písemné podání se
žádostí o změnu využívání pozemku vyhodnotil jako námitku. Předmětná pozemková parcela byla v návrhu ÚP ke
společnému jednání součástí návrhové plochy určené pro občanského vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení
(OS) a na základě výsledku společného jednání o návrhu ÚP, konkrétně nesouhlasu dotčeného orgánu ochrany
zemědělského půdního fondu se záborem této plochy, musela být vypuštěna. Nesouhlas dotčeného orgánu byl
odůvodněn § 4 odst. 3 zákona č. 334/1992 Sb. o ochraně ZPF (ve znění pozdějších předpisů). Pořizovatel je v tomto
případě povinen respektovat stanovisko dotčeného orgánu opřené o paragrafové znění zvláštního právního předpisu,
podle něhož dotčený orgán chrání veřejný zájem na ochraně ZPF. Pro úplnost dodáváme, že tvrzení pisatele, že
v současnosti není žádné využití pozemků je zavádějící, neboť podle právního stavu katastru nemovitostí se jedná o
zemědělský půdní fond v druhu trvalý travní porost a podle § 3 odst. 4 zákona o ochraně ZPF je povinnost užívat jej
nebo udržovat v souladu s charakteristikou druhu pozemku.
 J. Přenosil – písemné podání doručené na obecní úřad dne 23. 11. 2018
Citace: „Pozemek 189/20 – žádost o změnu územního plánu. V obci a katastrálním území Poříčí nad Sázavou vlastním
rovněž pozemek 189/20. Tento pozemek vznikl při změně územního plánu obce někdy cca před 14 lety vyčleněním
z mého pozemku 189/13 a je od té doby v územním plánu veden jako nějaký druh zeleně – snad ochranná či veřejná.
K touto vyčlenění pozemku a změně způsobu užívání došlo při přípravě ČS STAJAM na sousedním pozemku 189/21 a to
na základě ultimativního požadavku manželů Růžičkových – jmenovitě pana Růžičky – v té době majitelů sousedního
pozemku 189/4 a domu č. p. 178. Jiný důvod ani jiný požadavek zde nebyl. V té době jsem byl přinucen s touto změnou
souhlasit. Nyní současný vlastník pozemku 189/4 a domu č. p. 178 pan Lukáš Bejšák má o tento pozemek zájem a rád by
ho využil. Žádám proto o zpětné zařazené pozemku do kategorie stejného způsobu využití jako je sousední pozemek
189/13, z něhož byl v minulosti vyčleněn. V případě dotazů se prosím obracejte buď na mne, nebo na pana Ing. Stanislava
Přenosila, kterého jsem pověřil v této záležitosti zastupováním“.
Návrh na rozhodnutí: Námitce je v návrhu ÚP vyhověno.
Odůvodnění: Uplatnění této žádosti o změnu pozemku je bezpředmětné, neboť v návrhu ÚP k veřejnému projednání je
předmětná pozemková parcela součástí ploch pro bydlení smíšené obytné – venkovské (SV). V předchozí etapě v
návrhu ke společnému jednání byla tato parcela součástí daleko větší návrhové plochy určené pro bydlení smíšené
obytné – venkovské (SV). Na základě výsledku společného jednání o návrhu ÚP, konkrétně nesouhlasu nadřízeného
orgánu územního plánování s návrhem na vymezení rozsáhlého počtu zastavitelných ploch pro bydlení v rozsahu
neslučitelném s republikovými a krajskými prioritami územního plánování, musel být plošně rozsáhlejší návrh
v rozsahu dokumentace ke společnému jednání vypuštěn. P. p. č. 189/21 jako proluka však součástí návrhových ploch
pro bydlení zůstala zachována.
 Z. Staroba – písemné podání doručené na obecní úřad dne 3. 12. 2018
Citace: „Podání námitka účastníka řízení ve věci návrhu územního plánu Poříčí nad Sázavou. Jako vlastník pozemku parc.
č. 1327/5 v katastrálním území Poříčí nad Sázavou, který je v platném územním plánu Poříčí nad Sázavou zařazen do
ploch funkčního využití jako plocha B1-území pro čisté bydlení, podávám námitku proti návrhu územního plánu Poříčí nad
Sázavou. Nesouhlasím s návrhem vypuštění plochy na pozemku parc. č. 1327/5, který je v mém vlastnictví, z plochy B1 na
neurbanizované území, popřípadě převedení pozemku do ploch územních rezerv. Důvodem podání této námitky je
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záměr postavit na předmětném pozemku rodinný dům v souladu s ÚP. Žádost o povolení stavby byla již podána na
stavební úřad“.
Návrh na rozhodnutí: Námitce se vyhovuje.
Odůvodnění: Předmětná pozemková parcela byla v návrhu ÚP ke společnému jednání součástí návrhové plochy určené
pro bydlení v rodinných domech – příměstské (BI) a na základě výsledku společného jednání o návrhu územního plánu
musela být vypuštěna. Podatel však doložil obecnímu úřadu společný souhlas – územní souhlas a souhlas s provedením
ohlášeného stavebního záměru RD na p. p. č. 1327/5 v k.ú. Poříčí nad Sázavou vydaný stavebním úřadem MěÚ
Benešov na základě platné územně plánovací dokumentace. Územní plán platná správní rozhodnutí neruší, a proto
bude tato skutečnost v dokumentaci k opakovanému veřejnému projednání zohledněna tím, že předmětná pozemková
parcela bude navrácena zpět do zastavitelných ploch.
 Obchodní společnost auto-mobil.cz s.r.o. – písemné podání doručené na obecní úřad dne 10. 12. 2018
Citace: „Námitky vlastníka dotčených pozemků v souladu s § 50, odst. 3 zákona 183/2006 Sb. v platném znění
k Upravenému návrhu územního plánu Poříčí nad Sázavou po společném jednání z hlediska podmínek pro realizaci
souboru staveb Za vodou umístěnému územním rozhodnutím. Obchodní společnost auto-mobil.cz s.r.o. jako vlastník
pozemků v k.ú. Poříčí nad Sázavou, pozemek parc. č. 198/9, 198/10, 198/11, 198/12, 198/15, 198/16, 198/17, 198/18,
198/19, 198/20, 198/21, 198/22, 198/23, 198/24, 198/30, 198/31, 198/33, 198/34, 198/35, 198/36, 198/37, 198/40,
198/41, 198/42, 198/43, 198/44, 198/45, 198/47, 198/48, území dotčené námitkou: pozemky v k.ú. Poříčí nad Sázavou,
pozemek parc. č. 198/9, 198/10, 198/11, 198/12, 198/15, 198/16, 198/17, 198/18, 198/19, 198/20, 198/21, 198/22,
198/23, 198/24, 198/30, 198/31, 198/33, 198/34, 198/35, 198/36, 198/37, 198/40, 198/41, 198/42, 198/43, 198/44,
198/45, 198/47, 198/48, což jsou lokality dle návrhu územního plánu lokalita Z19 Za Vodou – zejména pak Z19i, Z19k, 19l,
19m, 19n, 19p, 19q, podává námitky dle § 50 a následujících Stavebního zákona 183/2006 Sb. v platném znění
k Upravenému návrhu územního plánu Poříčí nad Sázavou.
1) Námitka proti návrhu územního plánu – nesouhlasíme s pojetím obytného souboru Za vodou jako satelitu a s aplikací
platného ÚR o umístění staveb dopravní a technické infrastruktury souboru Za vodou a ploch ÚSES. Odůvodnění: NÚP bezdůvodně označuje obytný soubor Za vodou satelitem, pro údajnou nedostupnost a vzdálenost od centra obce.
Z tohoto hlediska můžeme jako satelit označit sídelní celek, který vznikne přičleněním lokality Pod Lutovem ke
stávajícímu venkovskému sídlu. Urbanistické řešení obytného souboru Za vodou je založeno na co nejpřirozenějším
navázáním obytné i výrobní plochy, s využitím i pozůstatků přírodních prvků (strouha) k založení a rozšíření ploch
sídelní zeleně propojené se zelenou infrastrukturou regionu Posázaví. Urbanistická koncepce zástavby je založena na
orientaci příčných obytných ulic k řece a na využití nivy meandru pro řešení pobytového kontaktu obyvatel s řekou.
Urbanistická kompozice nové zástavby je vlastně pomyslným diagonálním, zrcadlovým odrazem historického jádra.
Koncepcí tedy je, aby se prostor severovýchodně za řekou stal samozřejmou čtvrtí obce, která bude základem
zobytnění pravého břehu, podobně jako je tomu na břehu levém, pod historickým jádrem a dále po proudu.
Rozhodně se tedy nejedná o odtržený satelit ale o mimořádně citlivě a ohleduplně zpracovaný záměr dalšího rozvoje
obce Poříčí.
Návrh na rozhodnutí: Námitce v tomto bodě se vyhovuje v rozsahu uvedeném v jejím odůvodnění.
Odůvodnění: Označení plochy Z19 jako satelitu bylo použito ve výrokové části pouze jednou, a to v kapitole c.1
Urbanistická koncepce pod bodem h), citujeme: „Respektovány budou vytvořené podmínky pro vznik nového obytného
satelitu Za vodou, jako dlouhodobě sledovaného záměru...“ a protože jako takové nemá pro vlastní návrh – budoucí
realizaci plochy (která je návrhem ÚP respektována), žádný dopad, bylo toto označení vypuštěno. Pro sledovaný záměr
pak ÚP pouze nastavuje podmínky jeho realizace, vycházející jak ze stavebního zákona, tak i z veřejných zájmů
vyplývajících z ostatních právních předpisů vztahujících se k územnímu plánování. Jedná se o návrh na druhém břehu
řeky, kde obytná zástavba doposud nebyla rozvíjena, jak je ostatně doloženo v historických mapách v textové části
odůvodnění, což je nesrovnatelné s polohou plochy Pod Lutovem na levé části břehu, kde byla obec vždy historicky
rozvíjena. Návrh je proveden mezi dvěma zastavěnými částmi obce, čímž dojde k jejich propojení a zapojení do
organismu sídla. Proto tuto plochu zpracovatel územního plánu, satelitem nikdy neshledával.
2) Námitka proti návrhu územního plánu – nesouhlasíme se stanoveným pořadím změn (s etapizací) v zastavitelné
ploše Z19 (realizace obytného souboru). Zásadně nesouhlasíme s tím, aby ÚP určoval pořadí změn využití
zastavitelné plochy (postupu výstavby obytného souboru, který je (bude) v celém rozsahu privátní investicí více
subjektů, do jejichž vnitřních vztahů nemůže být zasahováno, navíc způsobem, který investici jako takovou
prodražuje. N-ÚP navrhuje pořadí změn v zastavitelné ploše obytného souboru (Z19) na dvě etapy, jejichž pořadí
prioritně zohledňuje krajinný ráz. V daném případu způsobem, o kterém máme vážné pochyby. I. Etapa (východní
část pozemků) změny navazuje na rozsáhlé zastavěné území sousední obce Městečko, které je možné rozpoznat na
leteckém snímku, které ale nebude mít s navrhovanou zástavbou žádnou infrastrukturální vazbu a pokud jde o
krajinný ráz, je zástavba, na kterou se má navázat zcela skryta pohledům, neboť se nachází na lesní ploše, ploše
charakter lesa vykazující. II. Etapa je přiřazena zbývající západní část zastavitelné plochy Z19. Západní a severní
obvod plochy Z19 bude tvořit plocha obslužné komunikace Z10a, kterou povedou inženýrské sítě pro obsluhu ploch I.
Etapy. Západní úsek obslužné komunikace včetně IS v délce 520 m je třeba realizovat ještě před zahájením I. Etapy.
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K tomu musíme přiřadit připojení kanalizačního sběrače do systému kanalizace obce na levém břehu řeky. To
představuje cca 390 m dlouhý sběrač, z toho 100 m podvrt Sázavy a 30 m podvrt Konopišťského potoka. Tento úsek
sběrače je nezbytný pro obě etapy a pochopitelně bude nezbytný, pokud bude pořadí etap zaměněno, což by bylo
realizačně logičtější. Také Etapizace uvádí, jako podmínku všeho, realizaci pěší lávky. Nadbytečnost a nepřijatelnost
této podmínky jsme vysvětlili v námitce č. 2. Zásadně požadujeme upustit v N-ÚP od jakékoliv etapizace změn
(výstavby) na zastavitelné ploše Z19 (obytného souboru Za vodou).
Návrh na rozhodnutí: Námitce se v tomto bodě vyhovuje částečně v rozsahu uvedeném v jejím odůvodnění.
Odůvodnění: Nesouhlasu s určením pořadí změn využití území u plochy Z19 nelze s přihlédnutím ke značné plošné
rozloze v řádu více než dvou desítek hektarů, vyhovět. Důvody zvoleného řešení jsou podrobněji popsány v textové
části odůvodnění ÚP v kapitole i.12. Z tohoto textu jasně vyplývá, že tvrzení, že by návrh etap vycházel prioritně ze
zohlednění krajinného rázu, je zavádějící. Zmocnění stanovovat v ÚP etapizaci je uvedeno ve stavebním zákoně. Tento
požadavek patří k úkolům územního plánování definovaným v § 19 stavebního zákona naplňujícím cíle uvedené v § 18
stavebního zákona a z tohoto důvodu není stanovení etapizace vzhledem k rozsahu plochy nezákonné, nadbytečné
nebo nepřijatelné, jak podatel námitky uvádí. Etapizace výstavby je důležitou součástí územního plánování. Umožňuje
stanovit racionální časový a funkční rámec budoucí plánované výstavby a jak již bylo zmiňováno má svou oporu v § 19
odst. 1 písmene f) stavebního zákona. To platí tím spíše v situaci, kdy jsou k zastavění navrženy plochy, které jsou
fakticky pole, bez možnosti přístupu po stávajících veřejných komunikacích, bez kanalizace a dalších nezbytných sítí.
Etapizace tak směřuje k eliminaci či alespoň zmírnění negativních vlivů nutně spojených s tak rozsáhlou výstavbou
objektů pro bydlení jak pro obyvatele, kteří postaví první, tak i pro obyvatele průběžně dostavovaných domů. Ti by
byli, při neexistenci racionálně vybudované infrastruktury pro celou plochu, nuceni snášet její neustálé dobudovávání a
přebudovávání pro potřeby později stavěných budov. Jedná se o zabránění chaotické výstavby hned a všude. Konečně
i sám podatel námitky si je vědom potřeby vybudování veřejné infrastruktury v celém rozsahu, a proto považujeme
tvrzení o tom, že by etapizace měla investici vlastníků prodražit za mylnou a ničím nepodloženou. Pochopitelně stav,
kdy potenciální investor zvolil jiný postup, než - li vybudování sítí a poté prodej stavebních pozemků, může být
s ohledem na probíhající prodeje desítkám potencionálních vlastníků v předmětném území velmi obtížný k následné
domluvě a konání v území. Nicméně toto nepřísluší ÚP řešit. Územní plánování řeší plochy včetně stanovení podmínek
pro provedení změn v těchto plochách, nikoliv jednotlivé pozemky a vlastnická práva k nim. Pořizovatel společně
s určeným zastupitelem a zpracovatelem vzhledem k uplatněné námitce opakovaně prověřili různé reálné a vhodné
možnosti navrhovaného řešení a konstatují následující: Návrh I. etapy zůstane zachován, tak jak byl navržen vyjma
požadavku na vybudování pěší lávky. Její vybudování bude podmínkou pro zahájení realizace staveb ve II. etapě.
Výstavbu lávky pak bude v této etapě nezbytné provést, už s ohledem na skutečnost, že výstavba v I. etapě bude z větší
části dokončena a pokud by se tedy nemělo jednat o odtrženou obytnou část, zcela nezávislou na obci a její
infrastruktuře (což sám podatel námitky popírá) je třeba toto propojení provést.
3) Námitka proti návrhu územního plánu – nesouhlasíme s regulací a podmínkami změn využití plochy – s regulativy
stanovenými výlučně pro plochy obytného souboru. Odůvodnění: Tato námitka navazuje na námitku k celkové
koncepci urbanistického řešení plochy Z12 N-ÚP, lépe urbanistického a územně technického začlenění obytného
souboru Za vodou do organismu sídla Poříčí nad Sázavou. V přehledu zastavitelných ploch jsou uvedeny navržené
sídelní zeleně (př. Z19q, Z19g, Z19h), pro které jsou předepsány podmínky, chybně označené jako podmínky
k zastavění. Nadbytečně uplatněné požadavky podle SEA. Za nadbytečný považujeme požadavek aktualizovat
biologické hodnocení 2004, které bylo při pořizování Změny č. 2, vyžádáno aktivisty ochrany přírody z Čerčan a
z přilehlých rekreačních, chatových lokalit. Přípustnost zastavitelnosti ploch za podmínky splnění hlukových limitů
(hluk ze silnice I/3 a z výrobních ploch Z20 a Z22 je schematicky uplatněna i na plochy na první pohled dostatečně
vzdálené: Z19f (Z22 246m, Z520 263m),: Z19d (Z22 422m, Z20 457m) Z19l (Z22 313m, Z20 407m), Z19e (Z22 450m,
Z20 360m), Z19c (Z22 468m, Z20 580m) Z19b (Z22 740m, Z20 780 m). Požadujeme, aby jako součást ÚP byla na
základě aktuálního měření hluku, vypracována hluková studie, která vymezí a v koordinačním výkresu vyznačí
hlukové izofony vymezující zóny podmínek protihlukových opatření. Odmítáme, aby průkazy podmínek pro bydlení
z hlediska hluku byli zatěžováni jednotliví stavebníci. Standardně jsou předepsány podmínky pro zastavění uplatněné
SEA, podle aktualizovaného biologického hodnocení-2004. Neoprávněně, protože zastavění ploch bylo umožněno
v rámci projednání Změny č. 2 ÚPN SÚ, na základě v té době aktuálního biologického hodnocení. Jedná se o
retroaktivní požadavek v rozporu s obecným právem stavebním. I v tomto případě se jedná o ustanovením
diskriminující podmínku uplatněnou vůči investorovi a vlastníkům pozemků, přenášením zjišťování a stanovení
podmínek využití pozemků na investora a na vlastníky. Je to v zásadním rozporu se současným trendem zatěžovat
stavebníka co nejméně! Nesouhlasíme s těmito podmínkami, které upravený N-ÚP nastavuje realizaci funkčních
plochy obytného souboru tak, že nerespektuje podmínky vymezené platným ÚPSÚ a stvrzené platným ÚR,
dokumentem vyšší právní moci. Nastavením podmínek, jejichž splnění N-ÚP požaduje, přispívá plošně k sérii
požadavků (viz dále) jejichž důvodem zjevně je oddalování vlastní výstavby rodinných a bytových domů, včetně
realizace moderně pojatého zařízení pro seniory a založení ploch sídelní zeleně.
Návrh na rozhodnutí: Námitce se v tomto bodě vyhovuje částečně, a to v rozsahu uvedeném v jejím odůvodnění.
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Odůvodnění: Označení plochy Z12 považujeme za překlep, neboť z dalšího textu námitky je zřejmé, že se jedná o plochu
Z19. Podmínky v dílčích plochách změn - Z19 g, Z19h, Z19p, Z19q určených pro veřejná prostranství, budou nově
definovány jako podmínky pro změny v území (nikoliv tedy jako podmínky k realizaci zástavby). Tvrzení navrhovatele,
že by v rámci ÚP byl stanoven požadavek na aktualizaci biologického hodnocení z roku 2004, odmítáme jako
nepravdivé, neboť takový požadavek není v návrhu ÚP nikde uveden. Podatel má zcela nepochybně na mysli
požadavek na prokázání, že výstavbou nedojde k nezákonnému škodlivému zásahu do vývoje zvláště chráněných
druhů a rostlin, což je požadavek vyplývající ze zákona o ochraně přírody a krajiny, protože plocha Z19 částečně
zasahuje do stanovišť s výskytem zvláště chráněných druhů bioty. Toto prokazování není v kompetenci územního
plánu, jak se navrhovatel mylně domnívá, protože se nevztahuje k plochám, které územní plán řeší, ale až
k jednotlivým stavbám. Pokud bylo v rámci změny č. 2 prováděno biologické hodnocení, šlo zřejmě o dobrovolný akt,
protože stavební zákon jeho zpracování nepožaduje. Zároveň připomínáme, že v zájmovém území nebyla od doby
vydání změny č. 2 – tedy po dobu 15ti let výstavba zahájena, což může mít za následek zcela zásadní změny, ke kterým
mohlo v území ve vztahu k zvláště chráněným druhům od té doby dojít. Otázku, zda dotčený orgán uzná při řízení
k povolování staveb předmětné biologické hodnocení (protože není pravdou, že změnou došlo k umožnění vlastního
zastavění plochy, neboť toto je povolováno až v následných územních, popř. stavebních řízeních – jednalo se tedy
pouze o její vymezení, nikoliv však o povolování staveb, které je na základě platných právních předpisů posuzováno
orgánem ochrany veřejného zdraví, popř. orgánem ochrany přírody), pořizovateli vyhodnocovat nepřísluší. Ten je,
stejně jako zpracovatel územního plánu povinen respektovat a do návrhu ÚP promítnout veřejný zájem, hájený
dotčeným orgánem na základě zvláštního právního předpisu. Obdobně jako v rámci pořizování územního plánu nelze
zpracovávat biologická posouzení ploch, tak není možné pořizovat ani hluková posouzení. Platné právní předpisy tuto
povinnost v rámci územního plánu nestanovují z důvodu, že územní plán řeší plochy, nikoliv vlastní umístění staveb, ke
kterým se pak prokazování splnění hlukových limitů vztahuje. Hlukové posouzení by se tak s ohledem na prodlevy
v naplňování záměrů na jednotlivých plochách (viz. 15 let staré biologické hodnocení), s ohledem na průběžné změny
právních předpisů, muselo pořizovat pokaždé při jejich změně. Nicméně pořizovatel společně s určeným zastupitelem a
s projektantem znovu vyhodnotili podmínky týkající se oprávněnosti požadavků na prokázání splnění hlukových limitů
stanovené ze strany Krajské hygienické správy Středočeského kraje a dospěli k následujícímu závěru: Požadavek na
prokázání splnění hlukových limitů se upraví tak, že jako neoprávněný z něj bude vyjmut požadavek na prokazování
hluku z ploch Z20 a Z22, které jsou návrhové. Hluk tak bude třeba prokazovat pouze ve vztahu ke stávajícím plochám
VL a VD, neboť tyto jsou v území v sousedství návrhové plochy Z19 z hlediska právního stavu v území a svého využití již
jako stávající stabilizovány. Pro nově navrhované plochy Z20 a Z22 funkčního využití VL a VD již byl v návrhu ÚP
k veřejnému projednání v hlavním využití stanoven požadavek, že výroba, skladování a manipulace s materiály
negativními vlivy svých provozů nepřesahuje hranice areálu (VL), resp. objektů (VD). K blíže nespecifikovanému tvrzení
podatele, že návrhem ÚP v případě plochy Z19 nedošlo k nerespektování podmínek platné územně plánovací
dokumentace (jak uvádí ÚPSÚ) a nerespektování územního rozhodnutí, nesouhlasíme. Vydané územní rozhodnutí totiž
neumisťuje stavby rodinných ani bytových domů (popř. další stavby, pro které jsou předepsané hlukové limity), a tedy
nevyžaduje a neřeší jejich naplňování - proto byl uplatněn požadavek dotčeného orgánu ochrany veřejného zdraví
týkající se naplňování hlukových limitů. Naprosto totožná situace se pak týká v případě umisťování staveb ve vztahu
k prokazování zásahu/nezásahu do zvláště chráněných druhů bioty, jak již ostatně bylo vypořádáno v textu výše. Ve
vztahu k platné dokumentaci územního plánu sídelního útvaru Poříčí nad Sázavou ve znění jejich změn, je třeba vzít
v úvahu, že byla pořizována za jiného právního prostředí – podle stavebního zákona č. 50/1976 Sb. než je pořizován
aktuální návrh ÚP, což se zcela nepochybně propsalo i do způsobu jeho řešení. V žádném případě ale podmínky
stanovené návrhem ÚP nepopírají vydané územní rozhodnutí (vyjma dělení pozemků, které bude napraveno), pouze
v částech, o nichž rozhodnuto nebylo ve správním řízení (umisťování staveb pro bydlení či likvidace odpadních vod),
uvádí návrh ÚP do souladu s platnými právními předpisy hájícími veřejný zájem. Předepsaný způsob využití území
vychází jak z právních předpisů platných buď na úseku územního plánování, popř. zvláštních právních předpisů či
stanovisek dotčených orgánů uplatňovaných k návrhu ÚP. Pořizovatel tak zcela zásadně odmítá tvrzení, že by z jeho
strany mělo jít o záměrné oddalování výstavby, nebo jakoukoliv jinou svévoli. Zastavitelná plocha je součástí platné
územně plánovací dokumentace a od té doby měl investor dostatek času k naplňování záměru.
4) Námitka proti návrhu územního plánu – požadujeme doplnit výkresovou a textovou část N-ÚP o zobrazení a popisu
nábřežního úseku cyklostezky na náspu protipovodňové ochrany vedené za hranicí Q100 od podjezdu pod silnicí I/3
po meliorační strouhu. Odůvodnění: N-ÚP neobsahuje změnu plochy na nemotorovou pobřežní komunikaci
situovanou na náspu hráze protipovodňové funkce: zákres a označení plochy, ani samostatnou položku v textové
části Jižní rozhraní mezi zastavitelnou plochou Z19 vymezenou pro zástavbu rodinnými a obytnými domy, občanské a
technické vybavenosti a přírodní plochy údolní nivy je navržena nemotorová, nábřežní komunikace (chodník pro pěší
a cyklostezka) založená na náspu vysokém 50 – 60 cm, jehož pata je totožná s hranicí záplavového území Q100. Tato
nábřežní komunikace na náspu, je samostatně popsána v územním rozhodnutí. Požadujeme zobrazení a popis této
stavby ve hlavním výkresu a odpovídající popis v příslušných oddílech dokumentace. Objekt bude mít význam nejen
pro funkce dopravní a protipovodňové ochrany, ale také jako prostorově vyjádření urbanistické kompozice a zásadní
význam krajinotvorný. Uvedená nábřežní komunikace bude rozšířením a zhodnocením systému cyklistických stezek
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v regionu Posázaví. ÚR: Cyklostezka je důležitým prvkem urbánní struktury, je součástí systému veřejných
prostranství, který tvoří uliční síť s parkově upravenými plácky a přírodním prostorem řeky. Funkčně cyklostezka
bude alternativním úsekem – pravobřežní větví systému cyklotras Posázavského regionu. Pro obyvatele Za řekou a
pro obyvatele Poříčí nad Sázavou vůbec, bude také pěší vyhlídkovou trasou.
Návrh na rozhodnutí: Námitce v tomto bodě se vyhovuje částečně v rozsahu uvedeném v jejím odůvodnění.
Odůvodnění: Pořizovatel společně s určeným zastupitelem a s projektantem konstatují, že návrh na provedení
grafického znázornění pobřežní terasy jako protipovodňového opatření ve formě zpevněného náspu a cyklostezky
(formulace převzatá z ÚR) v grafické části územního plánu je možný. Do výkresu I.B2c Veřejná infrastruktura – vodní
hospodářství bude tento záměr vyznačen jako návrh protipovodňového opatření. Návrh cyklostezky označený jako
cyklotrasa již byl součástí výkresu koncepce veřejné infrastruktury - dopravní infrastruktura, což patrně podatel
námitky přehlédl. Pro zajištění souladu grafické části s textovou, pak oba návrhy budou v podrobnosti odpovídající ÚP
doplněny i do jeho textové části.
5) Námitka proti návrhu územního plánu – namítáme proti nově navržené ploše Z20 – LV. Plochy změn - výroba a
skladování – lehký průmysl navrhované na pozemcích v k. ú. Poříčí nad Sázavou parc. č. 190/4 v majetku Obec Poříčí
nad Sázavou, Sázavská 57, 257 21 Poříčí nad Sázavou, par. č. 190/71 v majetku Anytrade spol. s r. o., Šímova 509, 256
01 Benešov, parc. č. 190/72 v majetku Obec Poříčí nad Sázavou, Sázavská 57, 257 21 Poříčí nad Sázavou, celkem
výměra navrhovaného území 24,9 ha. Společnost ato-mobil.cz s.r.o. nesouhlasí se změnou funkční plochy
stabilizované stávajícím územním plánem plochami BK – plochy pro bydlení a OV (občanskou vybavenost) a plochami
B2 – plochy pro smíšenou funkci 1 na plochy LV – výroba a skladování – lehký průmysl navrhované na pozemcích.
Odůvodnění: Vlastník pozemků společnost auto-mobil.cz s.r.o. vlastní pozemky stabilizované stávajícím územním
plánem území pro bydlení a OV- BK, území pro čisté bydlení B1, území pro smíšenou funkci I.-B2. Zejména plochy
území pro čisté bydlení B1 budou změnou funkčního využití v lokalitě Z20 zcela znehodnoceny z hlediska kvality
bydlení, hygienických norem na bydlení – zasažení hlukem, prachem, vibracemi, emisemi, dopravou, (lehký průmysl
se všemi negativními vlivy). Konstatujeme střet zájmů vzhledem k tomu, že pořizovatel územního plánu a majoritní
vlastník v lokalitě Z20 – LV výroba a skladování – lehký průmysl je totožný – Obec Poříčí nad Sázavou, Sázavská 57,
257 21 Poříčí nad Sázavou. V tom spatřujeme neslučitelnost návrhu z hlediska veřejného zájmu. Tímto návrhem
Obec jako pořizovatel ÚP poškozuje zájmy vlastníka pozemků auto-mobil.cz s.r.o. Zvýhodňuje sama sebe a
soukromého subjektu Anytrade, spol s r.o., Šímova 509, 256 01 Benešov se kterým jedná ve shodě, proti zájmům
auto-mobil.cz s.r.o. Paradoxně je auto-mobil.cz s.r.o. povinen splnit podmínky využití území v lokalitě Z19l ve znění
výstavba objektů a zařízení, pro které jsou stanoveny hygienické hlukové limity, je podmíněně přípustná za
předpokladu splnění podmínky, že při rozhodování o změnách v území bude prokázáno nepřekročení maximální
přípustné hladiny hluku v chráněných vnitřních i venkovních prostorech (ze stávající silnice I/3 a činností
provozovaných na ploše změny Z22 a Z20). Návrh plochy Z20 je zcela v rozporu se zájmy auto-mobil.cz s.r.o.
vybudovat rodinné a bytové domy na svých pozemcích v souladu se zákonem č. 20/1966 Sb. o péči o zdraví lidu, ale
nejvýznamnější úpravou, jejímž předmětem je také ochrana před hlukem je zákona č. 258/2000Sb. o ochraně
veřejného zdraví. Dále bude auto-mobil.cz s.r.o. znevýhodněn výší nákladů na opatření, která umožní využití jeho
pozemků v souladu s ÚP. Náklady pak nese nikoliv zdroj znečištění a emisí, ale příjemce/postižený/obyvatel bydlení
čistého, což považujeme za protiprávní a účelové.
Návrh na rozhodnutí: Námitce se v tomto bodě vyhovuje částečně, a to v rozsahu uvedeném v jejím odůvodnění.
Odůvodnění: Nepopíráme, že obec je majoritním vlastníkem pozemků v ploše Z20, jejíž rozloha je 2,47 ha (nikoliv 24,9
ha). Vlastnické právo není důvodem pro označení provedeného návrhu jakožto neslučitelného se zájmem veřejným.
Označování ploch nacházejících se v platné územně plánovací dokumentaci za plochy stabilizované předchozím
územním plánem (B1 čisté bydlení) pořizovaným v jiném právním prostředí, je zavádějící, neboť jde proti samotné
povaze územního plánování, kdy území a zájmy v něm se v čase vyvíjí a mohou dojít změn, jinak by jejich pořizování
nemohlo být zákonem připuštěno, zvláště je-li nový ÚP pořizován za jiného právního prostředí. Zároveň však
souhlasíme s tím, že plocha Z19 nemůže být negativně dotčena návrhem nově zastavitelných ploch Z20 popřípadě Z22.
Požadavek na prokázání splnění hlukových limitů se upraví tak, že jako neoprávněný z něj bude vyjmut požadavek na
prokazování hluku z ploch Z20 a Z22, které jsou návrhové. Hluk tak bude třeba prokazovat vedle hlukového zatížení ze
silnice I/3 pouze ve vztahu ke stávajícím plochám VL a VD, neboť tyto jsou v území v sousedství návrhové plochy Z19
z hlediska právního stavu v území a jejich využití již jako stávající stabilizovány. Pro nově navrhované plochy Z20 a Z22
funkčního využití VL a VD již byl v návrhu ÚP k veřejnému projednání ve stanovených podmínkách ploch s rozdílným
způsobem využití (v hlavním využití) stanoven požadavek, že výroba, skladování a manipulace s materiály negativními
vlivy svých provozů nepřesahuje hranice areálu (VL) resp. objektů (VD). Pro úplnost dodáváme, že požadavek na
naplnění hlukových limitů je ve veřejném zájmu a vychází ze zákona č. 258/200 Sb., o ochraně veřejného zdraví a
změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů, nikoliv ze zákona č. 20/1966 Sb., jak uvádí podatel
námitky. Pro vyloučení jakékoliv pochybnosti o oprávněnosti stanovení tohoto požadavku citujeme z § 77 odst. 2
zákona o ochraně veřejného zdraví, kde je uvedeno: „V případě, že je v platné územně plánovací dokumentaci uveden
záměr, u kterého se předpokládá, že bude po uvedení do provozu zdrojem hluku nebo vibrací, zejména z provozu na
pozemních komunikacích nebo železničních drahách, nelze KE STAVBĚ, která by mohla být tímto hlukem či vibracemi
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dotčena, vydat kladné stanovisko orgánu ochrany veřejného zdraví, aniž by k ní byla přijata opatření k ochraně před
hlukem nebo vibracemi“, což má přímou návaznost na odst. 3 téhož zákona o požadavku na posuzování staveb
bytových a rodinných domů, staveb pro předškolní a školení vzdělávání a staveb pro zdravotní nebo sociální účely
orgánem ochrany veřejného zdraví.
6) Námitky proti návrhu územního plánu – namítáme proti podmínkám využití ploch Z20 –LV – plochy změn – výroba a
skladování – lehký průmysl navrhované na pozemcích v k. ú. Poříčí nad Sázavou par. č. 190/4 v majetku Obec Poříčí
nad Sázavou, Sázavská 57, 257 21 Poříčí nad Sázavou, par. č. 190/71 v majetku Anytrade spol. s r. o., Šímova 509, 256
01 Benešov, parc. č. 190/72 v majetku Obec Poříčí nad Sázavou, Sázavská 57, 257 21 Poříčí nad Sázavou, celkem
výměra navrhovaného území 24,9 ha. Podmínky pro využití ploch absentují podmínky využití území ve znění
výstavba objektů a zařízení je podmíněně přípustná za předpokladu splnění podmínky, že při rozhodování o změnách
v území bude prokázáno nepřekročení maximální přípustné hladiny hluku v chráněných vnitřních a venkovních
prostorech v lokalitách Z19k, 19l, 19m, 19n, 19o, pro které jsou stanoveny hygienické hlukové limity. Odůvodnění:
nově navrhované plochy Z20 – LV – plochy změn – výroba a skladování – lehký průmysl navrhované na pozemcích
v k. ú. Poříčí nad Sázavou par. č. 190/4 v majetku Obec Poříčí nad Sázavou, Sázavská 57, 257 21 Poříčí nad Sázavou,
par. č. 190/71 v majetku Anytrade spol. s r. o., Šímova 509, 256 01 Benešov, parc. č. 190/72 v majetku Obec Poříčí
nad Sázavou, Sázavská 57, 257 21 Poříčí nad Sázavou, celkem výměra navrhovaného území 24,9 ha zatíží plochy
Z19k, 19l, 19m, 19n, 19o emisemi z lehké výroby – zasažením hlukem, prachem, vibracemi, emisemi, dopravou.
Návrh na rozhodnutí: Námitce v tomto bodě se vyhovuje částečně, a to v rozsahu uvedeném v jejím odůvodnění.
Odůvodnění: Způsob vypořádání námitky ve vztahu k ploše Z20 již byl zmíněn ve vypořádání námitky navrhovatele
citované v textu výše. S ohledem na toto vypořádání, pak stanovení podatelem námitky požadované podmínky ve
vztahu k hlukovým limitům v plochách změn Z19k, 19l, 19m, 19n, 19o, postrádá význam, protože plocha Z19 být
negativně dotčena návrhem nově zastavitelné plochy Z20 (ani Z22), nemůže, jak ostatně vyplývá z regulativů tzv.
funkčního využití, kde již v návrhu ÚP k veřejnému projednání byl u ploch VL a VD v hlavním využití stanoven
požadavek, že výroba, skladování a manipulace s materiály negativními vlivy svých provozů nepřesahuje hranice
areálu (VL) resp. objektů (VD).
7) Námitka proti návrhu územního plánu – namítáme proti podmínkám využití ploch Z19k, 19l, 19m, 19n, 19o ve znění
podmínkou pro možnost realizace zástavby je zajištění likvidace odpadních vod na ČOV Poříčí nad Sázavou se kterou
nesouhlasíme v uvedeném znění. Odůvodnění: vzhledem k tomu, že Upravenému návrhu územního plánu Poříčí nad
Sázavou ve své textové části vlastníků ukládá povinnost napojení lokality na ČOV Poříčí nad Sázavou, zároveň
absentuje a neřeší, jak tuto lokalitu napojit. Pokud územní plán neřeší jak tuto lokalitu napojit na ČOV Poříčí nad
Sázavou, znemožňuje – neumožňuje toto řešení, musí umožnit odkanalizováním území do ČOV s odpovídající
kapacitou (ČOV Za Vodou či ČOV Čerčany). V návrhu územního plánu je pak paradoxně rozvoj kanalizace v lokalitě
19k, 19l. 19m, 19n, 19o ukončen u vodojemu TI Za vodou, nikoliv u ČOV Poříčí nad Sázavou.
Návrh na rozhodnutí: Námitce v tomto bodě se nevyhovuje.
Odůvodnění: ÚP má v souladu s cíli a úkoly uvedenými v §§18 a 19 a ve vztahu k § 43 stavebního zákona zajišťovat
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. Není možné schvalovat
návrh na likvidaci odpadních vod z plochy Z19 na ČOV Čerčany (popř. ČOV Za Vodou), aniž by tento návrh byl dříve
projednáván, odsouhlasen a podchycen v územně plánovacích dokumentacích (a to jak v ÚP Poříčí nad Sázavou tak
v ÚP Čerčany). Požadavek na likvidaci odpadních vod na ČOV Poříčí nad Sázavou vycházel již z návrhu zadání ÚP
schváleného zastupitelstvem obce. Při projednávání tohoto dokumentu návrh na likvidaci odpadních vod nikdo
nerozporoval a koncepce návrhu ÚP pak byla na jeho podkladě zpracována, a to včetně dokumentace SEA, kde byl
požadavek na řešení likvidace odpadních vod z nových zastavitelných ploch napojením na ČOV Poříčí akceptován.
(Poznámka pořizovatele: Tento návrh není v rozporu s vydaným ÚR, které likvidaci odpadních vod žel v rozporu
s platným stavebním zákonem neřeší a ani s návrhem ÚPSÚ, jehož nedodržení podatel zmiňuje v textu výše, neboť i zde
je pro předmětnou plochu navrhováno odkanalizování na ČOV Poříčí nad Sázavou). Do grafické části ÚP bude doplněna
šipka a popis ve smyslu „směru“ napojení na kanalizační síť Poříčí nad Sázavou. Zpracovatel územního plánu nechce
předjímat technické řešení ani místo přechodu kanalizační stoky z navrhované plochy Za vodou přes řeku Sázavu.
V současné době není znám časový horizont realizace zástavby v lokalitě Za Vodou a jak již bylo řečeno územní
rozhodnutí v rozporu se stavebním zákonem tuto veřejnou infrastrukturu neřeší. Územní plán s ohledem na
podrobnost jeho řešení stanovuje koncepční zásady, avšak bez toho, aniž by prověřoval pro jednotlivé záměry
konkrétní geologické a terénní poměry. Proto v grafickém i slovním vyznačení a popisu nechává určitou volnost pro
konkrétní řešení tak, aby byla možná realizace systému pro odvedení odpadních vod na stávající čistírnu odpadních
vod v Poříčí nad Sázavou bez nutnosti změny územního plánu.
8) Námitka proti návrhu územního plánu – namítáme proti podmínkám využití ploch Z19k, 19l, 19m, 19n, 19o ve znění
výstavba objektů a zařízení, pro které jsou stanoveny hygienické hlukové limity, je podmíněně přípustná za
předpokladu splnění podmínky, že při rozhodování o změnách v území bude prokázáno nepřekročení maximální
přípustné hladiny hluku v chráněných vnitřních i venkovních prostorech (ze stávající silnice I/3 a činností
provozovaných na ploše změny Z22 a Z20. Odůvodnění: návrh podmínek využití ploch Z19k, 19l, 19m, 19n, 19o
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pozemků auto-mobil.cz s.r.o. zvýhodňuje pořizovatele územního plánu Obec poříčí nad Sázavou a soukromý objekt
Anytrade, spol. e r.o., Šímova 509, 256 01 Benešov. Návrh podmínek využití je zcela v rozporu se zájmy auto-mobil.cz
spol. s r.o. vybudovat rodinné a bytové domy na svých pozemcích v souladu se zákonem č. 20/1966 Sb. o péči o
zdraví lisu, ale nejvýznamnější úpravou, jejímž předmětem je také ochrana před hlukem je zákona č. 258/2000 Sb. o
ochraně veřejného zdraví. Opatření návrhu podmínek využití jsou směřovány proti příjemce/postižený/obyvatel
bydlení čistého a zvýhodňuje původce znečištění – stavby a zařízení, která budou budována na ploše Z20.
Návrh na rozhodnutí: Námitce se v tomto bodě vyhovuje, a to v rozsahu uvedeném v jejím odůvodnění.
Odůvodnění: Požadavek na prokázání prokazování hygienických hlukových limitů vyplývající ze zákona č. 258/2000 Sb.
ve znění pozdějších předpisů, byl uplatněn dotčeným orgánem na úseku ochrany veřejného zdraví a jako takový musí
být v návrhu UP zohledněn. Nicméně pořizovatel společně s určeným zastupitelem a s projektantem znovu vyhodnotili
oprávněnost podmínky týkající se požadavků na prokázání splnění hlukových limitů stanovené ze strany Krajské
hygienické správy Středočeského kraje a dospěli k následujícímu závěru: Požadavek na prokázání splnění hlukových
limitů ve vztahu k silnici I/3 jako zdroje hluku, zůstane v návrhu ÚP zachován. Jako neoprávněný z něj bude vyjmut
požadavek na prokazování hluku z ploch Z20 a Z22, neboť se jedná o plochy návrhové, které nemohou negativně
plochu Z19 ovlivnit, neboť jak vyplývá z regulativů tzv. funkčního využití, kde již v návrhu ÚP k veřejnému projednání
pro plochy VL a VD byl v hlavním využití stanoven požadavek, že výroba, skladování a manipulace s materiály
negativními vlivy svých provozů nepřesahuje hranice areálu (VL), resp. objektů (VD).
9) Námitka proti návrhu územního plánu – namítáme nově navržené ploše Z22 – VD – plochy změn – výroba a
skladování – drobná a řemeslná výroba na pozemcích v k.ú. Poříčí nad Sázavou parc. č. 190/19 v majetku Růžička
Vlastimil, Sportovní 105, 257 21 Poříčí nad Sázavou, parc. č. 190/92 v majetku Chaloupecká Alena, V Chaloupkách
304, 257 21 Poříčí nad Sázavou a SJM Chaloupecký Josef a Chaloupecká Alena, Chaloupecký Josef, Bálkovická 136,
257 21 Poříčí nad Sázavou, Chaloupecká Alena, V Chaloupkách 304, 257 21 Poříčí nad Sázavou, par. č. 190/94
v majetku AGRO Poříčí nad Sázavou spol. s r.o., Spojovací 347, 257 21 Poříčí nad Sázavou. Odůvodnění: Vlastník
pozemků společnost auto-mobil.cz s.r.o. vlastní pozemky stabilizované stávajícím územním plánem, území pro
bydlení a OV – BK, území pro čisté bydlení B1, území pro smíšenou funkci I.-B2. Zejména plochy území pro čisté
bydlení B1 budou změnou funkčního využití LV v lokalitě Z22 zcela znehodnoceny z hlediska kvality bydlení,
hygienických norem na bydlení – zasažení hlukem, prachem, vibracemi, emisemi, dopravou, (lehký průmysl se všemi
negativními vlivy). Paradoxně je auto-mobil.cz s.r.o. povinen splnit podmínky využití území v lokalitě Z19l ve znění
výstavba objektů a zařízení, pro které jsou stanoveny hygienické hlukové limity, je podmíněně přípustná za
předpokladu splnění podmínky, že při rozhodování o změnách využití v území bude prokázáno nepřekročení
maximální přípustné hladiny hluku v chráněných vnitřních i venkovních prostorech (ze stávající silnice I/3 a činností
provozovaných na ploše změny Z22 a Z20). Návrh plochy Z22 je zcela v rozporu se zájmy auto-mobil.cz s.r.o.
vybudovat rodinné a bytové domy na svých pozemcích v souladu se zákonem č. 20/1966 Sb. o péči o zdraví lidu, ale
nejvýznamnější úpravou, jejímž předmětem je také ochrana před hlukem je zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně
veřejného zdraví. Dále bude auto-mobil.cz s.r.o. znevýhodněn výší nákladů na opatření, která umožní využití jeho
pozemků v souladu s ÚP. Náklady pak nese nikoliv zdroj znečištění a emisí, ale příjemce/postižený/obyvatel bydlení
čistého, což považujeme za protiprávní a účelové.
Návrh na rozhodnutí: Námitce se v tomto bodě vyhovuje, a to v rozsahu uvedeném v jejím odůvodnění.
Odůvodnění: Návrh plochy Z22 zůstane v návrhu ÚP zachován. Požadavek na prokázání prokazování hygienických
hlukových limitů vyplývající ze zákona č. 258/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, byl uplatněn dotčeným orgánem
na úseku ochrany veřejného zdraví. Nicméně pořizovatel společně s určeným zastupitelem a s projektantem znovu
vyhodnotili oprávněnost podmínky týkající se požadavků na prokázání splnění hlukových limitů stanovené ze strany
Krajské hygienické správy Středočeského kraje a dospěli k následujícímu závěru: Požadavek na prokázání splnění
hlukových limitů ve vztahu k silnici I/3 jako zdroje hluku, zůstane v návrhu ÚP zachován. Jako neoprávněný z něj bude
vyjmut požadavek na prokazování hluku z plochy Z22, neboť se jedná o plochu návrhovou, která nemůže negativně
plochu Z19 ovlivnit, neboť jak vyplývá z regulativů tzv. funkčního využití, kde již v návrhu ÚP k veřejnému projednání
pro plochy VD byl v hlavním využití stanoven požadavek, že výroba, skladování a manipulace s materiály negativními
vlivy svých provozů nepřesahuje hranice objektů.
10) Námitka proti návrhu územního plánu – namítáme proti podmínkám využití ploch Z22 – VD – ploch změn – výroba a
skladování – drobná řemeslná výroba na pozemcích v k.ú. Poříčí nad Sázavou parc. č. 190/19 v majetku Růžička
Vlastimil, Sportovní 105, 257 21 Poříčí nad Sázavou, parc. č. 190/92 v majetku Chaloupecká Alena, V Chaloupkách
304, 257 21 Poříčí nad Sázavou a SJM Chaloupecký Josef a Chaloupecká Alena, Chaloupecký Josef, Bálkovická 136,
257 21 Poříčí nad Sázavou, Chaloupecká Alena, V Chaloupkách 304, 257 21 Poříčí nad Sázavou, par. č. 190/94
v majetku AGRO Poříčí nad Sázavou spol. s r.o., Spojovací 347, 257 21 Poříčí nad Sázavou. Odůvodnění: podmínky
pro využití ploch Z22 absentují podmínky využití území ve znění výstavba objektů a zařízení je podmíněně přípustná
za předpokladu splnění podmínky, že při rozhodování o změnách v území bude prokázáno nepřekročení maximální
přípustné hladiny hluku v chráněných vnitřních i venkovních prostorech v lokalitách Z19k, 19l, 19m, 19n, 19o, pro
které jsou stanoveny hygienické hlukové limity. Nově navrhované plochy ploch Z22 – VD – plochy změn – výroba a
skladování – drobná a řemeslná výroba na pozemcích v k.ú. Poříčí nad Sázavou parc. č. 190/19 v majetku Růžička
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Vlastimil, Sportovní 105, 257 21 Poříčí nad Sázavou, parc. č. 190/92 v majetku Chaloupecká Alena, V Chaloupkách
304, 257 21 Poříčí nad Sázavou a SJM Chaloupecký Josef a Chaloupecká Alena, Chaloupecký Josef, Bálkovická 136,
257 21 Poříčí nad Sázavou, Chaloupecká Alena, V Chaloupkách 304, 257 21 Poříčí nad Sázavou, par. č. 190/94
v majetku AGRO Poříčí nad Sázavou spol. s r.o., Spojovací 347, 257 21 Poříčí nad Sázavou, zatíží plochy Z19k, 19l,
19m, 19n, 19o emisemi z výroby a skladování – zasažení hlukem, prachem, vibracemi, emisemi, dopravou.
Návrh na rozhodnutí: Námitce se v tomto bodě vyhovuje částečně, a to v rozsahu uvedeném v jejím odůvodnění.
Odůvodnění: Požadavek na prokázání prokazování hygienických hlukových limitů vyplývající ze zákona č. 258/2000 Sb.
ve znění pozdějších předpisů, byl uplatněn dotčeným orgánem na úseku ochrany veřejného zdraví. Nicméně pořizovatel
společně s určeným zastupitelem a s projektantem znovu vyhodnotili oprávněnost podmínky týkající se požadavků na
prokázání splnění hlukových limitů stanovené ze strany Krajské hygienické správy Středočeského kraje a dospěli
k následujícímu závěru: Jako neoprávněný z něj bude vyjmut požadavek na prokazování hluku z plochy Z22, neboť se
jedná o plochu návrhovou, která nemůže negativně plochu Z19 ovlivnit, neboť jak vyplývá z regulativů tzv. funkčního
využití, kde již v návrhu ÚP k veřejnému projednání pro plochu VD byl v hlavním využití stanoven požadavek, že
výroba, skladování a manipulace s materiály negativními vlivy svých provozů nepřesahuje hranice objektů. Žádné
další podmínky z hlediska ochrany hluku pro plochu Z22 ve vztahu k ploše Z19 tudíž není nutné stanovovat.
11) Námitky proti návrhu územního plánu – namítáme proti podmínkám využití ploch Z23 – VL– plochy změn – výroba a
skladování – lehký průmysl navrhované na pozemcích v k. ú. Poříčí nad Sázavou parc. č. 190/84 v majetku Wrigley
Confections ČR, kom. spol., Pražská 320, 257 21 Poříčí nad Sázavou. Podmínky pro využití plochy Z23 absentují
podmínky využití ve znění výstavba objektů a zařízení je podmíněně přípustná za předpokladu splnění podmínky, že
při rozhodování o změnách v území bude prokázáno nepřekročení maximální přípustné hladiny hluku v chráněných
vnitřních i venkovních prostorech v lokalitách Z19k, 19l, 19m, 19n, 19o, pro které jsou stanoveny hygienické hlukové
limity. Odůvodnění. Nově navrhované plochy ploch Z23 – plochy změn – výroba a skladování – lehký průmysl
navrhované na pozemcích v k.ú. Poříčí nad Sázavou parc. č. 190/84 v majetku Wrigley Confections ČR, kom. spol.,
Pražská 320, 257 21 Poříčí nad Sázavou, zatíží plochy Z19k, 19l, 19m, 19n, 19o emisemi z výroby a skladování –
zasažení hlukem, prachem, vibracemi, emisemi, dopravou.
Návrh na rozhodnutí: Námitce se v tomto bodě vyhovuje částečně v rozsahu uvedeném v jejím odůvodnění.
Odůvodnění: Požadavek na prokázání prokazování hygienických hlukových limitů vyplývající ze zákona č. 258/2000 Sb.
ve znění pozdějších předpisů, byl uplatněn dotčeným orgánem na úseku ochrany veřejného zdraví a jako takový musí
být v návrhu UP zohledněn. Nicméně pořizovatel společně s určeným zastupitelem a s projektantem znovu vyhodnotili
oprávněnost podmínky týkající se prokázání splnění hlukových limitů stanovené ze strany Krajské hygienické správy
Středočeského kraje a s ohledem na výše uvedený text došli k následujícímu závěru: Požadavek na prokázání splnění
hlukových limitů bude v návrhu ÚP uveden pouze ve vztahu ke stávající ploše VL, protože se jedná o plochu stavovou,
která byla v tomto území dříve, než se začala plánovat výstavba bydlení v ploše Z19 a jako nadbytečný z návrhu ÚP
bude vyjmut požadavek na prokazování hluku z plochy Z23, která je návrhová. Vzhledem k regulativům tzv. funkčního
využití u plochy VL, kdy se jedná o plochu návrhovou, nemůže tato negativně plochu Z19 ovlivnit, neboť to vyplývá
z regulativů jejího funkčního využití, který již v návrhu ÚP k veřejnému projednání pro plochu VL byl v hlavním využití
stanoven, takto: Výroba, skladování a manipulace s materiály negativními vlivy svých provozů nepřesahuje hranice
areálu. Žádné další podmínky z hlediska ochrany hluku pro plochu Z23 ve vztahu k ploše Z19 tudíž není nutné
stanovovat.
12) Námitka proti návrhu územního plánu – namítáme proti zpracování nového územního plánu na plochách Z19k, 19l,
19m, 19n, 19o na podkladě projektu k ÚR lokality za Vodou, bez použití podkladů a dat z KÚ. Odůvodnění: při
zpracování ÚP nebyl brán v potaz podklad z katastrálního úřadu svědčící o rozparcelaci na plochách Z19k, 19l, 19m,
19n, 19o (říjen 2018) čímž dochází k nepřesnostem mezi územním plánem a skutečným stavem v území a
v katastrálních mapách. Zároveň vyvolává pochybnosti o kvalitě zpracování ÚP.
Návrh na rozhodnutí: Námitce se v tomto bodě vyhovuje.
Odůvodnění: Zpracovatel územního plánu nechal upravit dokumentaci návrhu ÚP na základě výsledků veřejného
projednání a upravený návrh ÚP tak bude v této části řešeného území zpracován nad aktuálním podkladem katastrální
mapy. Součástí úpravy bude aktualizace vymezení zastavěného území. K námitce, že návrh ÚP není zpracován na
podkladě projektu k ÚR uvádíme, že vzhledem k tomu, že mezi ÚR a ÚP je rozdíl daný podrobností jejich zpracování
(ÚR řeší pozemky, ÚP plochy), nemůže být a nebude projekt k ÚR „propsán“ do návrhu ÚP beze zbytku. Zásadní
skutečnosti vyplývající z ÚR jsou návrhem ÚP respektovány s tím, že návrh ÚP pak reaguje a řeší skutečnosti, které
nejsou jeho součástí (objekty bydlení, likvidace odpadních vod), ale vyplývají ze zvláštních právních předpisů,
popřípadě schváleného zadání a na jeho základě zpracované dokumentace návrhu ÚP a dokumentace SEA, přičemž
zároveň přebírá i záměry vyplývající z platné územně plánovací dokumentace územního plánu sídelního útvaru Poříčí
nad Sázavou ve znění jeho změn (např. návrh lávky nebo požadavek na likvidaci odpadních vod na ČOV Poříčí nad
Sázavou).
13) Námitka proti návrhu územního plánu – namítáme proti nerovnosti podmínek využití lokalit Z21 a Z19k, 19l, 19m,
19n, 19o. Odůvodnění: Podmínky využití plochy Z21 jsou – zástavba bude umisťována v dostatečné vzdálenosti od
lesního prostoru, - výstavba objektů a zařízení, pro které jsou stanoveny hygienické hlukové limity, je podmíněně
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přípustná za předpokladu splnění podmínky, že při rozhodování o změnách v území bude prokázáno nepřekročení
maximální přípustné hladiny hluku v chráněných vnitřních i venkovních prostorech (ze stávající silnice I/3 a činností
provozovaných na ploše změny Z22), - organizace plochy bude řešena tak, aby byla respektována alej v ulici V Obci, Podmínka SEA hodnocení pro následné rozhodování ve vymezených plochách: důsledná ochrana stromořadí podél
ulice V Obci proti podmínkám využití lokalit Z21 a Z19k, 19l, 19m, 19n, 19o jsou – podmínkou pro možnost realizace
zástavby je zajištění likvidace odpadních vod na ČOV Poříčí nad Sázavou, - realizace zástavby v lokalitě je podmíněně
přípustná, pokud bude průkazně doloženo, že výstavbou nedojde k nezákonnému škodlivému zásahu do vývoje
zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů, - výstavba objektů a zařízení, pro které jsou stanoveny hygienické
hlukové limity, je podmíněně přípustná za předpokladu splnění podmínky, že při rozhodování o změnách v území
bude prokázáno nepřekročení maximální přípustné hladiny hluku v chráněných vnitřních i venkovních prostorech (ze
stávající silnice I/3 a činností provozovaných na ploše změny Z22 a Z20). Takto rozložené podmínky považujeme za
nerovnoprávné a diskriminační.
Návrh na rozhodnutí: Námitce se v tomto bodě vyhovuje částečně, a to v rozsahu uvedeném v jejím odůvodnění.
Odůvodnění: Obecně odmítáme jakékoliv poměřování rovnosti/nerovnosti podmínek jednotlivých ploch navzájem,
neboť při zpracování územního plánu je ke každé ploše přistupováno vždy individuálně s ohledem na její polohu,
charakter a limity. Na základě uplatněné námitky pak pořizovatel po dohodě s určeným zastupitelem a zpracovatelem
opakovaně prověřili podmínky nastavené pro plochu Z21 a konstatují, že s ohledem na nové posouzení hlukových
hygienických limitů ve vztahu k nově navrhovanému areálu VL budou tyto podmínky nově upraveny: Požadavek na
prokázání splnění hlukových limitů ve vztahu k silnici I/3 jako zdroje hluku, zůstane v návrhu ÚP zachován s tím, že jako
neoprávněný z něj bude vyjmut požadavek na prokazování hluku z ploch Z22, neboť se jedná o plochu návrhovou.
Podmínky pro likvidaci odpadních vod pro plochu Z21 budou nastaveny takto: Podmínkou pro možnost realizace
zástavby je zajištění likvidace odpadních vod na ČOV Poříčí nad Sázavou. Dále bude doplněn požadavek, že realizace
zástavby v ploše změny bude podmíněně přípustná, pokud bude průkazně doloženo, že výstavbou nedojde
k nezákonnému škodlivému zásahu do vývoje zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů.
14) Námitka proti návrhu územního plánu – namítáme proti nerovnosti podmínek využití lokalit Z03a1 a Z19k, 19l, 19m,
19n, 19o. Odůvodnění: Podmínky využití plochy Z03a1 (tj. zcela absentují) oproti podmínkám využití lokalit Z21 a
Z19k, 19l, 19m, 19n, 19o – podmínkou pro možnost realizace zástavby je zajištění likvidace odpadních vod na ČOV
Poříčí nad Sázavou, - realizace zástavby v lokalitě je podmíněně přípustná, pokud bude průkazně doloženo, že
výstavbou nedojde k nezákonnému zásahu do vývoje zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů, - výstavba objektů
a zařízení, pro které jsou stanoveny hygienické hlukové limity, je podmíněně přípustná za předpokladu splnění
podmínky, že při rozhodování o změnách v území bude prokázáno nepřekročení maximální přípustné hladiny hluku
v chráněných vnitřních i venkovních prostorech (ze stávající silnice I/3 a činností provozovaných na ploše změny Z22
a Z20). Takto rozložené podmínky považujeme za nerovnoprávné a diskriminační. Přitom lokalita Z03a1 přímo
zasahuje do regionálního biokoridoru RBK 1318. Přičemž lokalita Z03a1 je velice exponovanou lokalitou z hlediska
ochrany přírody a krajiny, taktéž je z hlediska ochrany ZPF nedocenitelnou plochou. Plocha v SZ části sídle v ulici Pod
Lutovem, velká nezastavěná plocha (proluka) v širší zorněné nivě Sázavy nad levým břehem. S ohledem na rozsah
plochy v pohledově exponované poloze od řeky a přes údolí ze severu, rovinaté území pod zalesněným svahem.
V jižní části plochy záhumenky, biotopy X2 – intenzivně obdělávané pole, podíl na jihu X3 – extenzivně obdělávané
pole, při okrajích lokálně a X7B – Ruderální vegetace mimo sídla, na jihu lokálně převážně ovocné dřeviny. Na
severním okraji plochy je oddělený pás, který dle platné územně plánovací dokumentace byl vymezen pro vedení
regionálního biokoridoru mezi regionálním biocentrem Lutov a biokoridorem vedeným po toku řeky Sázavy.
Aktuálně vymezena jako plocha změny Z04e pro lokální biokoridor. Plocha veřejné zeleně Z03e je vymezena rovněž
proto, že uspořádání lokality se propsalo do pozemkového dělení, neuvažovalo se s vymezením plochy veřejného
prostranství v souladu s ust. § 7 odst. 2 vyhlášky č. 501/2006 Sb., Celková výměra souboru ploch změn 13,6405 ha.
Zábory Z03a: zábor ZPF v rozsahu 7,3677ha, vše orná, z toho BPEJ 5.56.00 na 6,4208 ha – I. třída ochrany, BPEJ
5.29.11 na 0,4399 ha – II. třída ochrany, BPEJ 5.29.14 na 0,0061ja – III. třída ochrany, BPEJ 5.29.54 na 0, 5009 ha – V.
třída ochrany.
Návrh na rozhodnutí: Námitce se v tomto bodě vyhovuje částečně, a to v rozsahu uvedeném v jejím odůvodnění.
Odůvodnění: Obecně odmítáme jakékoliv poměřování rovnosti/nerovnosti podmínek jednotlivých ploch navzájem,
neboť při zpracování územního plánu je ke každé ploše přistupováno vždy individuálně s ohledem na její polohu,
charakter a limity. Na základě uplatněné námitky pak pořizovatel po dohodě s určeným zastupitelem a zpracovatelem
opakovaně prověřili podmínky nastavené pro plochu Z03a1 a konstatují, v ploše není potřebné posuzování hlukových
hygienických limitů, neboť ve vztahu k této ploše nebyly dotčeným orgánem zjištěny žádné zdroje hluku (silnice I/3 ani
sousedící plochy VL či VD). Vzhledem ke skutečnosti, že v ploše není evidován výskyt zvláště chráněných druhů bioty,
není důvodné předepisovat prokázání zásahu/nezásahu do ní. Pokud se týká požadavku na likvidaci odpadních vod na
ČOV Poříčí nad Sázavou – bude do návrhu ÚP doplněn. Tvrzení, že plocha Z03a1 zasahuje do regionálního biokoridoru
RBK1318 se nezakládá na pravdě. Tvrzení, že by návrh ÚP v rámci plochy Z03 neřešil plochu veřejného prostranství, se
rovněž nezakládá na pravdě. Návrh ÚP naopak toto pochybení předchozí územně plánovací dokumentace napravuje,
když v rámci plochy S1 (plochy změn Z03b a Z03c) předepisuje pro rozhodování o změnách v území územní studii, která
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bude vymezovat plochu veřejného prostranství, jehož vymezení bylo v parcelaci plochy Z03 opomenuto. Informace o
ZPF považujeme za irelevantní. Plocha byla do návrhu ÚP obdobně jako plocha Z19 vložena na základě vydaného
územního rozhodnutí. V rámci společného jednání o návrhu ÚP pak byla řádně projednána a opatřena stanoviskem
dotčených orgánů, a to včetně orgánu ochrany ZPF.
15) Námitka proti návrhu územního plánu – namítáme podmíněnosti výstavby na plochách Z19k, 19l, 19m, 19n, 19o
výstavbou dopravní infrastruktura a veřejná prostranství, včetně lávky c) V zastavitelné ploše Z19 bude v I. etapě
realizována zástavba v plochách změn: Z19b, Z19c, Z19d, Z19e a Z19f, dopravní infrastruktura a veřejná prostranství
v plochách změny Z19a, Z19i, veřejná zeleň na plochách změn Z19g, Z19h a technická infrastruktura na ploše změny
Z19) a inženýrské sítě ve veřejných prostranstvích. V zastavitelné ploše Z19 – před zahájením realizace staveb na
plochách změn zahrnutých do I. etapy (Z19b, Z19c, Z19d, Z19e a Z19f) bude dokončena výstavba technické
infrastruktury (vč. staveb a zařízení na ploše změny Z19) a dopravní infrastruktury (zejména Z19a) zajišťující napojení
zastavitelné plochy na systémy v řešeném území a to včetně lávky zajišťující bezkonfliktní napojení zastavitelné
plochy na jádrové území sídla Poříčí nad Sázavou ve vymezeném koridoru Z23k. d) V zastavitelné ploše Z19 bude
realizována výstavba ve II. etapě na plochách změn Z19k, Z19l, Z19m, Z19n, a dopravní a technická infrastruktura a
veřejná prostranství v ploše změny Z19p, tj. po dokončení výstavby alespoň na 70% plochy I. etapy tj. na plochách
změn Z19b, Z19c, Z19d, Z19e a Z19f a budou realizovány veškeré plochy veřejných prostranství včetně ploch veřejné
zeleně v plochách změn Z19g a Z19h. Odůvodnění: Navržená lávka zajišťující bezkonfliktní napojení zastavitelné
plochy na jádrové území sídla Poříčí nad Sázavou ve vymezeném koridoru Z239k je podmiňující pro další výstavbu jen
v některých lokalitách, je zcela absentující v lokalitách Z20 – LV, Z21 – BI, Z22 – VD, Z23 – VL, Z24 – SV. Dále je
z územního plánu vypuštěna lávka jako veřejně prospěšná stavba VD2 Koridor pro VPS – pěší a cyklistickou stezku
včetně lávky přes Sázavu mezi mostem silnice I/3 a kamenným mostem. Dále realizaci lávky brání stávající postup
Obce Poříčí nad Sázavou, který nechal propadnout územní rozhodnutí na stavbu lávky, po které by dnes jistě
bezpečně přecházeli stávající obyvatelé obce, kteří by rádi chodili do práce ve stávající průmyslové zástavbě –
zejména Wrigley Confections ČR, kom. spol., AGRO Poříčí spol. s r.o., Kemper, spol. s r.o. COMAC spol. s r.o. a
majitelé přilehlých pozemků na obou březích. Nikdo jiný, než vlastníci v lokalitě Z19 nejsou podmíněni ani jinak
regulováni. Návrh těchto podmínek považujeme za protiprávní, diskriminační a účelový. Vlastníkem pozemků
v lokalitě Z20 je přímo pořizovatel územního plánu, a ten přizpůsobuje územní plán svým potřebám bez ohledu na
veřejný zájem a práva ostatních vlastníků, kteří jsou taktéž součástí obce, na jejichž zájmy není brán zřetel.
Navrženou lávku je třeba zbudovat na pozemcích obce Poříčí nad Sázavou, pozemcích soukromých vlastníků – AGRO
Poříčí spol. s r.o., Malina Petr, Čerčanská 49, 257 21 Poříčí nad Sázavou, VETA-INVESTMENT, s.r.o., a na pozemcích
státu – České republika – Povodí Vltavy, s.p., což považuji za zcela nesmyslnou variantu. Jediný, kdo má oporu
v zákoně pro veřejně prospěšnou stavbu je Obe Poříčí nad Sázavou, která jako pořizovatel územního plánu, nechal
stavbu VD2 Koridor VPS – pěší a cyklistickou stezku včetně lávky přes Sázavu mezi mostem silnice I/3 a kamenným
mostem vyškrtnout z veřejně prospěšných staveb. Žádáme, aby byla pěší lávky, vrácena do seznamu veřejně
prospěšných staveb.
Návrh na rozhodnutí: Námitce se vyhovuje částečně, a to v rozsahu uvedeném v jejím odůvodnění.
Odůvodnění: Realizace lávky nebude podmínkou pro zástavbu v rámci I. etapy, ale bude podmínkou pro realizaci
zástavby ve II. etapě. Důvody navržené etapizace byly popsány textové části odůvodnění a dále byly vypořádány
v rámci odůvodnění v textu výše. Pokud se týká požadavku na vrácení lávky zpět do veřejně prospěšných staveb,
uvádíme, že tato stavba není ve veřejném zájmu obce, neboť na druhém břehu Sázavy se v tuto chvíli nacházejí
zejména plochy výrobní ve vlastnictví soukromých subjektů, ke kterým není důvod lávku budovat (a to ani v případě
návrhu na jejich rozšíření), a pro které je dopravní napojení po stávajícím mostě vyhovující, bez toho, aniž vyvstal
požadavek na jeho řešení. Tento požadavek vyvstane u plochy Z19, s ohledem na její plošný rozsah území, ve kterém
budou bydlet řádově stovky obyvatel. Je evidentní, že potřeba výstavby lávky tedy nastane až v souvislosti s existencí
rodinných či bytových domů na druhém břehu Sázavy (výhradně v režii soukromých subjektů), jejichž zájmem by za
účelem zajištění komfortního prostředí pro obyvatele této části území mělo být propojení s centrální částí obce, neboť
jak podatel námitky sám uvádí odmítá, že plocha Z19 by měla být satelitem (odtrženou samostatně fungující částí).
Pokud se týká zmiňované dopravní závady – špatné propustnosti silnice po kamenném mostě uvádíme, že ze strany
jejího správce není uplatňován žádný požadavek na jeho úpravu, přičemž jeho rekonstrukce není ÚP vyloučena.
Připomínky k návrhu územního plánu: Požadujeme korektní urbanistickou koncepci začlenění souboru Za vodou souboru
(Z19 + K09 + část Z21 (p.č. 191/10) indexy upraveného N-ÚP) do urbánní struktury sídla Poříčí nad Sázavou, korektní
řešení územně technických vazeb předmětného obytného souboru odpovídajících skutečnosti. Odmítáme etapizaci
zastavitelné plochy Z19, protože by mohla investorovi bránit v racionálním postupu výstavby, šetrné k zastavovanému
území a obklopující je přírodě. Navrhujeme, aby byla řešena dopravní závada – špatná propustnost silnice č. po
kamenném mostu a aby řešení nebylo přenášeno na stavbu obytného souboru Za vodou jako podmiňující investice, která
brání podnikatelskému záměru a prvotní problém nemůže vyřešit! Na veřejném projednání upraveného N-ÚP vysvětlila
paní pořizovatelka, proč musela být na pokyn nadřízeného orgánu vypuštěna řada drobných změn (ploch pro umístění
jednoho, až několika RD) N-ÚP vymezuje dvě velké lokality Za vodou a Pod Lutovem, které poskytnou pozemky pro RD
případně BD v počtu, který převyšuje reálnou potřebu. Podle § 55, odst. 4 zákona č. 183 Sb. 2006, v platném znění, není
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možné žádat o změnu ÚP pro umístění dalších RD, pokud nejsou disponibilní plochy vyčerpány. (V souvislosti
s ustanovením § 55 zákona č. 183 Sb. 2006 je zvláštní další nárůst ploch pro RD přijetím Změny č. 4 ÚPSÚ, které už bylo
v rozporu se Stavebním zákonem!? Tento fakt nám ovšem nepřísluší soudit.) Vezmeme-li v úvahu výše popsanou situaci a
její právní dopad, je nepochopitelný přístup obce, která z hlediska investora a vlastníků dlouhodobě klade překážky
realizaci záměru, se kterým se ztotožnila schválením Změny č. 2 ÚPSÚ Poříčí nad Sázavou (2004). Negativní postoj
k záměru založení a postupné realizace obytného souboru Za řekou se zjevně promítl do projednávaného N-ÚP
způsobem, který nás přinutil podat výše uvedené námitky a připomínky. Naší zásadní výhradou je skutečnost, že N-ÚP
bezdůvodně, ne-li záměrně, v rozporu se Stavebním zákonem, přenáší na investora, na vlastníky povinnost zajistit a
předkládat doklady o podmínkách využití té které plochy. O podmínkách, které má stanovit projednávaná ÚPD. Tento
přístup pořizovatele zásadně odmítáme, i s odvoláním na současné diskuze o nutnosti zásadně zjednodušit veškerá
územní a stavební řízení.
Návrh na rozhodnutí: Námitce označené jako připomínky se vyhovuje částečně v rozsahu uvedeném v jejím
odůvodnění.
Odůvodnění: Přestože v závěru uváděný text je označen jako připomínky, je s ohledem na dotčenost vlastnických práv
při vydání územního plánu formou OOP námitkou, i proto, že shrnuje a opakuje námitky, již uvedené v textu výše
(požadavek na korektní urbanistickou koncepci, řešení územně technických vazeb, zrušení etapizace, nesouhlas
s podmínkami stanovenými v rámci ÚP), kde již byly vypořádány. Žádná dopravní závada není v místě mostu správcem
komunikace evidována. Má-li podatel na mysli požadavek na vyloučení pěší a cyklistické dopravy, není územní plán
nástrojem k tomuto řešení. Polemika ohledně zákonnosti změny č. 4 se rovněž netýká nově pořizovaného ÚP a
nepřísluší nám ji vyhodnocovat. Tvrzení o negativním postoji pořizovatele k záměru založení a postupné realizace
obytného souboru Za vodou uváděné podatelem námitky odmítáme jako neodůvodněné. Jak již bylo uvedeno ve
vypořádání jednotlivých bodů námitky, požadavky nastavené v návrhu ÚP vychází z platných právních předpisů na
úseku územního plánování, popřípadě platných právních předpisů a nemají s diskutovanou potřebou zjednodušit
územní a stavební řízení nic společného. Na závěr pro úplnost dále uvádíme, že se nejedná o uplatnění námitek podle §
50 stavebního zákona, jak podatel uvádí v úvodu své písemnosti, ale podle § 52 stavebního zákona, jak bylo uvedeno i
poučení veřejné vyhlášky oznamující vystavení návrhu ÚP a datum konání veřejného projednání.
 JUDr. Skácel – písemné podání doručené na obecní úřad dne 10. 12. 2018
Citace: „Námitky vlastníka (vlastníků) dotčených pozemků v souladu s § 50 odst. 3 zákona 183/2006 Sb. v platném znění
k Upravenému návrhu územního plánu Poříčí nad Sázavou po společném jednání z hlediska podmínek pro realizaci
souboru staveb Za vodou umístěného platným územním rozhodnutím. Obsah: Základní informace: a) předmět námitek b)
namítající (seznam vlastníků vlastníků): Seznam námitek: 1-6 Odůvodnění jednotlivých námitek Přílohy: a) Územní
rozhodnutí z roku 2015 b) odhad nárůstu obyvatel v lokalitě Za vodou. Základní informace: identifikace pozemků: DÚR
řeší následující pozemky: to na pozemek St. 776, pozemek č. 191/10, pozemek č. 193/1, pozemek č. 193/2, pozemek č.
194, pozemek č. 195, pozemek č. 196, pozemek č. 197, pozemek č. 198/1, pozemek š. 198/4, pozemek č. 198/5, pozemek
č. 206/1, pozemek č. 206/2, pozemek č. 206/4m2, vše zapsané na listu vlastnictví č. 1172 pro obec a katastrální území
Poříčí nad Sázavou u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, b) pracoviště Benešov ve vlastnictví společnosti VETAINVESTMENT, s.r.o. a pozemek 191/10, vše zapsané na LV č. 2232 pro obec a katastrální území Poříčí nad Sázavou u
Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, katastrální pracoviště Benešov ve vlastnictví Zelingera Vladimíra Ing. a
Zelingerové Petry Ing., Hyacintová 3208/8, Praha 10 Záběhlice, 106 00 Praha 106. Nyní: Skácel Josef JUDr., K Habrovce
676/10, Krč, 140 00 Praha 4, vlastník pozemků 193/7, 193/8 (adresa pro doručování: JUDr. Josef Skácel, advokát,
Londýnská 674/55, 120 00 Praha 2).
Námitky:
1. Nesouhlasíme s pojetím obytného souboru Za vodou jako satelitu a s aplikací platného ÚR
2. Odmítáme, aby lávka byla podmiňující investicí pro realizaci obytného souboru Za vodou.
3. Nesouhlasíme se stanoveným pořadím změn v zastavitelném území Z19.
4. Nesouhlasíme s regulací a podmínkami výstavby výlučně pro obytný soubor Za vodou
5. Požadujeme doplnit výkresovou a textovou část N-ÚP o zobrazení a popisu nábřežního úseku cyklostezky na náspu
protipovodňové ochrany vedené za hranicí Q100 od podjezdu pod silnicí I/3 po meliorační strouhu.
6. Shrnutí námitek a požadavků.
7. Námitky k textové a grafické části Upraveného návrhu územního plánu Poříčí nad Sázavou po společném jednání a
veřejném projednání:
Námitka č. 1: Nesouhlasíme s pojetím obytného souboru Za vodou jako satelitu a s aplikací platného ÚR o umístění
staveb dopravní a technické infrastruktury souboru Za vodou a ploch ÚSES.
 N-ÚP bezdůvodně označuje obytný soubor Za vodou satelitem, údajně pro nedostupnost a vzdálenost od centra obce.
Z tohoto hlediska můžeme jako satelit označit sídelní celek, který vznikne přičleněním lokality Pod Lutovem ke
stávajícímu venkovskému sídlu.
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 Urbanistické řešení obytného souboru Za vodou je založeno na co nejpřirozenějším navázání na stávající plochy
obytné i výrobní, s využitím i pozůstatků přírodních prvků (strouha) k založení a rozšíření ploch sídelní zeleně
propojené se zelenou infrastrukturou regionu Posázaví.
 Urbanistická koncepce zástavby je založena na orientaci příčných obytných ulic k řece a na využití nivy pro řešení
pobytového kontaktu obyvatel s řekou.
 Urbanistická kompozice nové zástavby je vlastně pomyslným diagonálním, zrcadlovým odrazem historického jádra.
Koncepcí tedy je, aby se prostor severovýchodně za řekou stal samozřejmou čtvrtí obce, která bude základem
zobytnění pravého břehu, podobně jako je tomu na břehu levém, pod historickým jádrem a dále po proudu. Pěší a
cyklistická lávka bude ve výhledu zlatou sponou pravého a levého nábřeží řeky, propojením, jednou i příjemnějším
než po kamenném mostě, kratším ne o mnoho metrů.
 Rozhodně se tedy nejedná o odtržený a života neschopný satelit.
 Za podstatný nedostatek N-ÚP považujeme skutečnost, že nedostatečně řeší, byť jen textově, situování některých
inženýrských sítí. V našem případu končí hlavní kanalizační sběrač u náspu silnice č. I/3.
Návrh na rozhodnutí: Námitce se v tomto bodě vyhovuje částečně v rozsahu uvedeném v jejím odůvodnění.
Odůvodnění: Označení plochy Z19 jako satelitu bylo použito ve výrokové části pouze jednou, a to v kapitole c.1
Urbanistická koncepce pod bodem h), citujeme: „Respektovány budou vytvořené podmínky pro vznik nového obytného
satelitu Za vodou, jako dlouhodobě sledovaného záměru...“ a protože jako takové nemá pro vlastní návrh – budoucí
realizaci plochy (která je návrhem ÚP respektována) žádný dopad, bylo toto označení vypuštěno. Pro sledovaný záměr
pak ÚP pouze nastavuje podmínky jeho realizace, vycházející jak ze stavebního zákona, tak i z ostatních právních
předpisů hájících veřejný zájem. Jedná se o návrh na druhém břehu řeky, kde dosud obytná zástavba nebyla rozvíjena,
jak je ostatně doloženo v historických mapách v textové části odůvodnění, což je nesrovnatelné s polohou plochy Pod
Lutovem na levé části břehu, kde byla obec vždy historicky rozvíjena. Návrh je proveden mezi dvěma zastavěnými
částmi obce, čímž dojde k jejich propojení a zapojení do organismu sídla. Proto tuto plochu zpracovatel územního
plánu, satelitem neshledával. K tvrzení uvádějícímu nedostatečné řešení inženýrských sítí (konkrétně zmiňován hlavní
kanalizační sběrač), uvádíme, že do grafické části ÚP bude doplněna šipka a popis ve „směru“ napojení na kanalizační
síť Poříčí nad Sázavou. Zpracovatel územního plánu nechce předjímat technické řešení ani místo přechodu kanalizační
stoky z navrhované plochy Za Vodou přes řeku Sázavu. V současné době není znám časový horizont realizace zástavby
v lokalitě Za Vodou, územní rozhodnutí (v rozporu se stavebním zákonem) tuto veřejnou infrastrukturu neřeší a územní
plán s ohledem na podrobnost řešení, kdy stanovuje koncepční zásady, neprověřuje pro jednotlivé záměry konkrétní
geologické a terénní poměry. Proto v grafickém i slovním vyznačení popisu ponechává určitou volnost pro konkrétní
řešení tak, aby byla možná realizace systému pro odvedení odpadních vod na stávající čistírnu odpadních vod v Poříčí
nad Sázavou bez nutnosti změny územního plánu.
Námitka č. 2: Odmítáme, aby lávka byla podmiňující investicí realizace obytného souboru Za vodou.
 Umístění obytného souboru Za vodou stvrzuje platné Územní rozhodnutí (ÚR) o umístění staveb dopravních staveb
technické infrastruktury a ploch ÚSES. Toto ÚR nepodmiňuje, aby umístění předmětných staveb a ÚSES byla časově
předřazena stavba lávky pro pěší a cyklisty, jak se bezpodmínečně vyžaduje v N-ÚP Poříčí nad Sázavou.
 Ačkoliv N-ÚP ve vyjmenovaných podmínkách pro zahájení výstavby obytného souboru neoznačuje stavbu lávky
plánovacím termínem podmiňovací investice, fakticky lávce tento status dává.
 N-ÚP nezařazuje stavbu lávky mezi veřejně prospěšné stavby, ale aniž to vyslovuje, činí jí nezbytnou součástí realizace
obytného souboru Za vodou, přesto že bude sloužit veřejnosti mnohem širšího území, což rovněž neuvádí. Dokonce
nepodmiňuje existencí lávky výstavbu objektů v bezprostředním sousedství plochy Za vodou.
 N-ÚP přeceňuje urbanistický význam i provozní funkci budoucí lávky, než bude kdy s tou plnit, vzhledem k poloze a
odtud reálné dostupnosti pěších cílů (viz. 3, odst. Námitky č. 1.
 Využitelnost lávky pro cesty dětí z pravého břehu do základní školy, do mateřské školy a zpět bude omezen. Vzhledem
k charakteru okolí pravobřežního předmostí a vzhledem k dlouhému úseku levobřežní cesty podél řeky nebude
považována za bezpečnou a neobejde se bez doprovodu.
 Odůvodňujete přednostní výstavbu pěší lávky zahlcením Kamenného mostu růstem všech druhů dopravy ve špičkách.
Most ale neodpovídá potřebám obce už dnes, pro pěší a cyklisty je nebezpečný. Tento problém N-ÚP vůbec neřeší,
což považujeme za hrubou chybu.
 Požadujeme, aby N-ÚP řešil způsob odstranění bobtnající dopravní závady na kamenném mostu. Na příklad
vyloučením pěších a cyklistů a zřízením souběžné lávky.
 Docházková vzdálenost z lokality Za vodou na náměstí (za železniční přejezd) bude: - po nové lávce cca 850 m s výše
popsanými riziky – přes Kamenný most cca 1200 m s výše popsanými riziky.
Návrh na rozhodnutí: Námitce se v tomto bodě vyhovuje částečně v rozsahu uvedeném v jejím odůvodnění.
Odůvodnění: Návrh lávky není v návrhu ÚP označován termínem podmiňovací investice, neboť takový pojem platný
stavební zákon nezná. K tvrzení, že vydané územní rozhodnutí nepodmiňuje umístění staveb výstavbou lávky,
uvádíme, že ve vydaném územním rozhodnutí nebyly řešeny veškeré potřebné souvislosti vyplývající jak z platné
územně plánovací dokumentace územního plánu sídelního útvaru Poříčí nad Sázavou ve znění jeho změn, tak i ze
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stavebního zákona. Zejména se jedná o napojení na veškerou veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, a
z pochopitelných důvodů tak nemohly být řešeny ani podmínky jejich výstavby či etapizace. Potvrzujeme, že návrh
lávky není v návrhu ÚP vymezen jako veřejně prospěšná stavba, a to z důvodu, že její výstavba není ve veřejném zájmu
obce, protože současné poměry v území její vybudování nepožadují. Požadavek na její výstavbu vyvstává až
v okamžiku realizace rozsáhlého obytného souboru na druhé straně řeky, kdy by tato lávka měla sloužit k tomu, aby
tuto odtrženou obytnou část, pokud nemá být „satelitem“, což podatel námitky sám odmítá, zapojila do organismu
obce. Přednostní výstavba lávky je tak navrhována za výše uvedeným účelem s tím, že došlo k přehodnocení potřeby
výstavby v I. etapě. Její vybudování bude podmínkou pro zahájení realizace staveb ve II. etapě, kdy výstavba objektů
pro bydlení I. etapy již bude z větší části dokončena. Žádná bobtnající dopravní závada není na místě mostu správcem
komunikace evidována, má-li podatel námitky na mysli požadavek na vyloučení pěší a cyklistické dopravy, není návrh
ÚP instrumentem pro jeho řešení.
Námitka č. 3: Nesouhlasíme se stanoveným pořadím změn (s etapizací) v zastavitelné ploše Z19 (realizace obytného
souboru).
 Zásadně nesouhlasíme s tím, aby ÚP určoval pořadí změn využití zastavitelné plochy – postupu výstavby obytného
souboru, který je (bude v celém rozsahu privátní investicí více subjektů, do jejichž vnitřních vztahů nemůže být
zasahování, navíc způsobem, který investici jako takovou prodražuje.
 N-ÚP navrhuje pořadí změn v zastavitelné ploše obytného souboru (Z19) na dvě etapy, jejichž pořadí prioritně
zohledňuje krajinný ráz. V daném případu způsobem, o kterém máme vážné pochyby. I. Etapa (východní část
pozemků) změny navazuje na rozsáhlé zastavěné území sousední obce Městečko, které je možné rozpoznat na
leteckém snímku, které ale nebude mít s navrhovanou zástavbou žádnou infrastrukturální vazbu a pokud jde o
krajinný ráz, je zástavba, na kterou se má navázat zcela skryta pohledům, neboť se nachází na lesní ploše, ploše
charakter lesa vykazující.
 II. Etapa je přiřazena zbývající západní část zastavitelné plochy Z19. Západní a severní obvod bude tvořit plocha
obslužné komunikace Z19a, kterou povedou inženýrské sítě pro obsluhu ploch I. Etapy. Západní úsek obslužné
komunikace včetně IS v délce 520 m je třeba realizovat ještě před zahájením I. Etapy. K tomu musíme přeřadit
připojení kanalizačního sběrače do systému kanalizace obce na levém břehu řeky. To představuje cca 390 m dlouhý
sběrač, z toho 100 m podvrt Sázavy a 30 m podvrt Konopišťského potoka. Tento úsek sběrače je nezbytný pro obě
etapy a pochopitelně bude nezbytný, pokud bude pořadí etap zaměněno. Což by bylo realizačně logičtější.
 Také Etapizace uvádí, jako podmínku toho všeho, realizaci pěší lávky. Nadbytečnost a nepřijatelnost této podmínky
jsme vysvětlili v námitce č. 2.
 Zásadně požadujeme vypustit v N-ÚP od jakékoliv etapizace změn (výstavby) na zastavitelné ploše Z19 (obytného
souboru Za vodou).
 Úvahu o přívětivější úpravě navrhované etapizace záměnou první etapy za druhou považujte za čistě teoretickou.
Návrh na rozhodnutí: Námitce se v tomto bodě vyhovuje částečně v rozsahu uvedeném v jejím odůvodnění.
Odůvodnění: Nesouhlasu s určením pořadí změn využití území u plochy Z19 nelze s přihlédnutím ke značné plošné
rozloze v řádu více než dvou desítek hektarů, vyhovět. Důvody zvoleného řešení jsou podrobněji popsány v textové
části odůvodnění ÚP v kapitole i.12. Z tohoto textu jasně vyplývá, že tvrzení, že by návrh etap vycházel prioritně ze
zohlednění krajinného rázu, je zavádějící. Zmocnění stanovovat v ÚP etapizaci je uvedeno ve stavebním zákoně. Tento
požadavek patří k úkolům územního plánování definovaným v § 19 stavebního zákona naplňujícím cíle uvedené v § 18
stavebního zákona a na jeho stanovení nemá vliv, zda se jedná o investici soukromých subjektů a tvrzení, že by měla
investici prodražovat je v případě, že dojde k výstavbě v rozsahu celé plochy Z19, nemá logický základ. Etapizace
výstavby patří mezi důležité součásti územního plánování. Umožňuje stanovit racionální časový a funkční rámec
budoucí plánované výstavby a jak již bylo zmiňováno má svou oporu v § 19 odst. 1 písmene f) stavebního zákona. To
platí tím spíše v situaci, kdy jsou k zastavění navrženy plochy, které jsou fakticky pole, bez možnosti přístupu po
stávajících veřejných komunikacích, bez kanalizace a dalších nezbytných sítí. Etapizace tak směřuje k eliminaci či
alespoň zmírnění negativních vlivů nutně spojených s tak rozsáhlou výstavbou objektů pro bydlení jak pro obyvatele,
kteří postaví první, tak i pro obyvatele průběžně dostavovaných domů. Ti by byli, při neexistenci racionálně
vybudované infrastruktury pro celou plochu, nuceni snášet její neustálé dobudovávání a přebudovávání pro potřeby
později stavěných budov. Jedná se o zabránění chaotické výstavby hned a všude. Konečně i sám podatel námitky
v jejím textu potřebu vybudování veřejné infrastruktury v celém rozsahu nezpochybňuje, proto považujeme tvrzení o
tom, že by etapizace měla investici vlastníků prodražit za mylnou a ničím nepodloženou. Pochopitelně stav, kdy
investor zvolil jiný postup, než - li vybudování sítí a poté prodej stavebních pozemků, může být s ohledem na probíhající
prodeje desítkám potenciálních vlastníků v předmětném území velmi obtížný k následné domluvě a konání v území.
Nicméně toto nepřísluší ÚP řešit. Územní plánování řeší plochy včetně stanovení podmínek pro provedení změn
v těchto plochách, nikoliv jednotlivé pozemky a vlastnická práva k nim. Pořizovatel společně s určeným zastupitelem a
zpracovatelem vzhledem k uplatněné námitce opakovaně prověřili různé reálné a vhodné možnosti navrhovaného
řešení i přes podatelem vyjádřený nesouhlas se záměnou etap, a konstatují následující: Návrh I. etapy zůstane
zachován, tak jak byl navržen vyjma požadavku na vybudování pěší lávky. Její vybudování bude podmínkou pro
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zahájení realizace staveb ve II. etapě. Výstavbu lávky pak bude v této etapě nezbytné provést, už s ohledem na
skutečnost, že výstavba v I. etapě bude z větší části dokončena a pokud by se tedy nemělo jednat o odtrženou obytnou
část, zcela nezávislou na obci a její infrastruktuře (což sám podatel námitky popírá) je třeba toto propojení provést.
Námitka č. 4: Nesouhlasíme s regulací podmínek a podmínkami změn využití plochy a s regulativy stanovenými výlučně
pro plochy obytného souboru.
 Tato námitka navazuje na námitku č. 1 k celkové koncepci urbanistického řešení ploch Z12 N-ÚP, lépe urbanistického
a územně technického začlenění obytného souboru Za vodou do organismu sídla Poříčí nad Sázavou.
 V tabelárním přehledu zastavitelných ploch jsou uvedeny plochy navržené sídelní zeleně (př. Z19q, Z19g, Z19h), pro
které jsou předepsány podmínky, chybně označené jako podmínky zastavění. Nadbytečně uplatněné požadavky SEA.
 Za nadbytečný považujeme požadavek aktualizovat biologické hodnocení 2004, které bylo při pořizování Změny č. 2,
vyžádáno aktivisty ochrany přírody z Čerčan a z přilehlých rekreačních, chatových lokalit.
 Přípustnost zastavitelnosti ploch za podmínky splnění hlukových limitů (hluk ze silnice I/3 a z výrobních ploch Z20 a
Z22 je schematicky uplatněna i na plochy na první pohled dostatečné vzdálené: Z19f (Z22 248m, Z520 268m),: Z19d
(Z22 422m, Z20 457M) Z19l (Z22 313m, Z20 407m), Z19e (Z22 450m, Z20 360m), Z19c (Z22 468m, Z20 580m), Z19b
(Z22 740m, Z20 780m).
 Požadujeme, aby jako součást ÚP byla na základě aktuálního měření hluku, vypracována hluková studie, která vymezí
a v koordinačním výkresu vyznačí hlukové izofony vymezující zóny podmínek protihlukových opatření. Odmítáme, aby
průkazy podmínek pro bydlení z hlediska hluku byli zatěžováni jednotliví stavebníci.
 Standardně jsou předepsány podmínky pro zastavění uplatněné SEA, podle aktualizovaného biologického hodnocení2004. Neoprávněně, protože zastavění ploch bylo umožněno v rámci projednání Změny č. 2 ÚPSÚ, na základě v té
době aktuálního biologického hodnocení. Jedná se o retroaktivní požadavek v rozporu s obecným právem. I v tomto
případě se jedná o ustanovení diskriminující podmínku uplatněnou vůči investorovi vlastníkům pozemků, přenášením
zjišťování a stanovení podmínek využití pozemků investora na vlastníky. Je to v zásadním rozporu s trendem co
nejmenší zátěže pro stavebníka.
 Nesouhlasíme s těmito podmínkami, které upravený N-ÚP nastavuje pro realizaci funkčních ploch obytného souboru
tak, že nerespektuje podmínky vymezené platným ÚPSÚ a stvrzené platným ÚR, dokumentem vyšší právní moci.
Nastavením dalších podmínek, jejichž splnění N-ÚP požaduje, přispívá plošně k sérii požadavků (viz. dále), jejichž
důvodem zjevně je oddalování vlastní výstavby rodinných a obytných domů, včetně realizace moderně pojatého
zařízení pro seniory a založení ploch sídelní zeleně.
Návrh na rozhodnutí: Námitce se v tomto bodě vyhovuje částečně v rozsahu uvedeném v jejím odůvodnění.
Odůvodnění: Označení plochy Z12 považujeme za překlep, neboť z dalšího textu vyplývá, že se jedná o plochu Z19. Pro
naprostou jednoznačnost uvádíme, že námitky je směřovány k ploše Z19, nikoliv v Z12, jak je uváděno v textu
podatele. Podmínky v dílčích plochách změn - Z19 q, Z19g, Z19h určených pro veřejná prostranství, budou nově
definovány jako podmínky pro změny v území (nikoliv tedy jako podmínky k realizaci zástavby). Tvrzení navrhovatele,
že by v rámci ÚP byl uveden požadavek na aktualizaci biologického hodnocení z roku 2004, odmítáme jako nepravdivé,
neboť takový požadavek není v návrhu ÚP nikde uveden. Podatel má zcela nepochybně na mysli požadavek na
prokázání, že výstavbou nedojde k nezákonnému škodlivému zásahu do vývoje zvláště chráněných druhů a rostlin, což
je požadavek vyplývající ze zákona o ochraně přírody a krajiny, protože plocha Z19 částečně zasahuje do stanovišť
s výskytem zvláště chráněných druhů bioty. Toto prokazování, stejně jako zjišťování hlukových poměrů a zpracovávání
hlukových studií není v kompetenci územního plánu, jak se podatel mylně domnívá, protože se nevztahuje k ploše,
kterou územní plán řeší, ale až k jednotlivým stavbám. Pokud bylo v rámci změny č. 2 prováděno biologické hodnocení,
šlo zřejmě o dobrovolný akt, protože stavební zákon jeho zpracování nepožaduje. Zároveň připomínáme, že
v zájmovém území nebyla od doby vydání změny č. 2 – tedy po dobu 15ti let výstavba zahájena, což může mít za
následek zcela zásadní změny, ke kterým mohlo v území ve vztahu k zvláště chráněným druhům od té doby dojít.
Otázku, zda dotčený orgán uzná při řízení k povolování staveb předmětné biologické hodnocení (protože, není
pravdou, že změnou došlo k umožnění vlastního zastavění plochy, neboť toto je povolováno až v následných územních,
popř. stavebních řízeních – jednalo se tedy pouze o její vymezení, nikoliv však o vymezování staveb, které je na základě
platných právních předpisů posuzováno orgánem ochrany veřejného zdraví, popř. orgánem ochrany přírody),
pořizovateli vyhodnocovat nepřísluší. Ten je, stejně jako zpracovatel územního plánu povinen respektovat a do návrhu
ÚP promítnout veřejný zájem, hájený dotčeným orgánem na základě zvláštního právního předpisu. Obdobně jako
v rámci pořizování územního plánu nelze zpracovávat biologická posouzení ploch, tak ani hlukové studie. Platné právní
předpisy tuto povinnost v rámci územního plánu nestanovují z důvodu, že územní plán řeší plochy, nikoliv vlastní
umístění staveb, ke kterým se pak prokazování splnění hlukových limitů vztahuje. Hlukové posouzení by se tak
s ohledem na prodlevy v naplňování záměrů na jednotlivých plochách (viz. 15 let staré biologické hodnocení),
s ohledem na průběžné změny právních předpisů, muselo pořizovat pokaždé při jejich změně. Nicméně pořizovatel
společně s určeným zastupitelem a s projektantem znovu vyhodnotili podmínky týkající se oprávněnosti požadavků na
prokázání splnění hlukových limitů stanovené ze strany Krajské hygienické správy Středočeského kraje a dospěli
k následujícímu závěru: Požadavek na prokázání splnění hlukových limitů se upraví tak, že jako neoprávněný z něj bude
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vyjmut požadavek na prokazování hluku z ploch Z20 a Z22, které jsou návrhové. Hluk tak bude třeba prokazovat pouze
ve vztahu ke stávajícím plochám VL a VD, neboť tyto jsou v území v sousedství návrhové plochy Z19 z hlediska právního
stavu v území a svého využití již jako stávající stabilizovány. Pro nově navrhované plochy Z20 a Z22 funkčního využití
VL a VD již byl v návrhu ÚP k veřejnému projednání v hlavním využití stanoven požadavek, že výroba, skladování a
manipulace s materiály negativními vlivy svých provozů nepřesahuje hranice areálu (VL), resp. objektů (VD). K blíže
nespecifikovanému tvrzení podatele, že návrhem ÚP v případě plochy Z19 nedošlo k nerespektování podmínek platné
územně plánovací dokumentace (jak uvádí ÚPSÚ) a nerespektování územního rozhodnutí, nesouhlasíme. Vydané
územní rozhodnutí totiž neumisťuje stavby rodinných ani bytových domů (popř. další stavby, pro které jsou předepsané
hlukové limity), a tedy nevyžaduje a neřeší jejich naplňování - proto byl uplatněn požadavek dotčeného orgánu
ochrany veřejného zdraví týkající se naplňování hlukových limitů. Naprosto totožná situace se pak týká v případě
umisťování staveb ve vztahu k prokazování zásahu/nezásahu do zvláště chráněných druhů bioty, jak již ostatně bylo
vypořádáno v textu výše. Ve vztahu k platné dokumentaci územního plánu sídelního útvaru Poříčí nad Sázavou ve
znění jeho změn, je třeba vzít v úvahu, že byla pořizována za jiného právního prostředí – podle stavebního zákona č.
50/1976 Sb. než je pořizován aktuální návrh ÚP, což se zcela nepochybně propsalo i do způsobu jeho řešení. V žádném
případě ale podmínky stanovené návrhem ÚP nepopírají vydané územní rozhodnutí (vyjma dělení pozemků, které bude
napraveno), pouze v částech, o nichž rozhodnuto nebylo ve správním řízení (umisťování staveb pro bydlení, likvidaci
odpadních vod), uvádí návrh ÚP do souladu s platnými právními předpisy hájícími veřejný zájem. Předepsaný způsob
využití území vychází jak z právních předpisů platných buď na úseku územního plánování, popř. z požadavků zvláštních
právních předpisů a stanovisek dotčených orgánů uplatňovaných k návrhu ÚP. Pořizovatel tak zcela zásadně odmítá
tvrzení, že by z jeho strany mělo jít o záměrné oddalování výstavby, nebo jakoukoliv jinou svévoli. Jak již bylo řečeno
zastavitelná plocha, byla vymezena platnou územně plánovací dokumentací a od té doby měl investor dostatek času
k naplňování záměru.
Námitka č. 5: Požadujeme doplnit výkresovou a textovou část N-ÚP o zobrazení a popisu nábřežního úseku cyklostezky
na náspu protipovodňové ochrany vedené za hranicí Q100 od podjezdu pod silnicí I/3 po meliorační strouhu
 N-ÚP neobsahuje změnu plochy na nemotorovou pobřežní komunikaci situovanou na náspu hráze protipovodňové
funkce: zákres a označení plochy, ani samostatnou položku v textové části.
 Jižní rozhraní mezi zastavitelnou plochou Z19 vymezenou pro zástavbu rodinnými a obytnými domy, občanské a
technické vybavenost a přírodní plochy údolní nivy je navržena nemotorová, nábřežní komunikace (chodník pro pěší a
cyklostezka) založená na náspu vysokém 50 – 60 cm, jehož pata je totožná s hranicí záplavového území Q100.
 Tato nábřežní komunikace na náspu, je samostatně popsána v územním rozhodnutí. Požadujeme zobrazení a popis
této stavby v hlavním výkresu a odpovídající popis v příslušných oddílech dokumentace.
 Objekt bude mít význam nejen pro funkce dopravní a protipovodňové ochrany, ale také jako prostorové vyjádření
urbanistické kompozice a zásadní význam krajinotvorný.
 Uvedená nábřežní komunikace bude rozšířením a zhodnocením systému cyklistických stezek v Posázaví.
 ÚR: Cyklostezka je důležitým prvkem urbánní struktury, je součástí systému veřejných prostranství, který tvoří uliční
síť s parkově upravenými plácky a náměstíčky. Těleso náspu a cyklostezky bude čitelným, prostorově přiměřeným
rozhraním i přechodem mezi zastavěnou plochou a přírodním prostorem řeky.
 Funkčně cyklostezka bude alternativním úsekem – pravobřežní větví systému cyklotras Posázavského regionu. Pro
obyvatele souboru Za řekou a pro obyvatele Poříčí n.S. vůbec, bude také pěší vyhlídkovou stezkou.
Návrh na rozhodnutí: Námitce v tomto bodě se vyhovuje částečně v rozsahu uvedeném v jejím odůvodnění.
Odůvodnění: Pořizovatel společně s určeným zastupitelem a s projektantem konstatují, že návrh na provedení
grafického znázornění pobřežní terasy jako protipovodňového opatření ve formě zpevněného náspu a cyklostezky
(formulace převzatá z ÚR) v grafické části územního plánu je možný. Do výkresu I.B2c Veřejná infrastruktura – vodní
hospodářství bude tento záměr vyznačen jako návrh protipovodňového opatření. Návrh cyklostezky označený jako
cyklotrasa již byl součástí výkresu koncepce veřejné infrastruktury - dopravní infrastruktura, což patrně podatel
námitky přehlédl. Pro zajištění souladu grafické části s textovou, pak oba návrhy budou v podrobnosti odpovídající ÚP
doplněny i do jeho textové části.
6. Shrnutí námitek a požadavků:
 Požadujeme korektní urbanistickou koncepci začlenění obytného souboru Za vodou souboru (Z19 + K09 + část Z21
(p.č. 191/10) indexy upraveného N-ÚP) do urbánní struktury sídla Poříčí nad Sázavou, korektní řešení územně
technických vazeb předmětného obytného souboru odpovídajících skutečnosti.
 Odmítáme etapizaci zastavitelné plochy Z19, protože by mohla investorovi bránit v racionálním postupu výstavby,
šetrné k zastavovanému území a obklopující přírodě.
 Požadujeme, aby byla řešena dopravní závada – špatná propustnost silnice č. po kamenném mostu, a aby řešení
nebylo přenášeno na stavbu obytného souboru Za vodou jako podmiňovací investice, která brání podnikatelskému
záměru a prvotní problém nemůže vyřešit.
 Na veřejném projednání upraveného N-ÚP pořizovatelka vysvětlila, proč musela být na pokyn nadřízeného orgánu
vypuštěna řada drobných změn (ploch pro umístění jednoho, až několika RD) N-ÚP vymezuje dvě velké lokality Za
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vodou a Pod Lutovem, které poskytnou pozemky pro RD případně BD v počtu, který převyšuje reálnou potřebu. Podle
§ 55 odst. 4 zák. č. 183/2006 Sb. není možné požádat o změnu ÚP pro umístění dalších RD, pokud nejsou disponibilní
plochy vyčerpány!
 Vezmeme-li v úvahu výše popsanou situaci a její právní dopad, je nepochopitelný přístup obce, která z hlediska
investora a vlastníků dlouhodobě klade překážky realizaci záměru, se kterým se ztotožnila schválením Změny č. 2
ÚPSÚ Poříčí nad Sázavou (2004).
 Negativní postoj k záměru založení a postupné realizace obytného souboru Za řekou se zjevně promítl do
projednávaného N-ÚP způsobem, který nás přinutil podat výše uvedené námitky a připomínky.
 Naší zásadní výhradou je skutečnost, že N-ÚP bezdůvodně, ne-li záměrně, v rozporu se Stavebním zákonem, přenáší
na investora, na vlastníky povinnost zajistit a předkládat doklady o podmínkách využití té které plochy. O
podmínkách, které má stanovit projednávaná ÚPD. Tento přístup pořizovatele zásadně odmítáme, i s odvoláním na
současné diskuze o nutnosti zásadně zjednodušit veškerá územní a stavební řízení.
Všechny prezentované námitky a připomínky využití jednotlivých funkčních ploch zastavitelné plochy Z-19 jsou pro
sdružení vlastníků natolik zásadní, že pokud v uvedených oblastech nedojde v konečném znění ÚP k úpravě, případně
k vypuštění rozporovaných N-ÚP, nezbude než využít opravnách prostředků.
Návrh na rozhodnutí: Námitce se vyhovuje částečně v rozsahu uvedeném v jejich odůvodnění.
Odůvodnění: Námitky shrnuté podatelem byly již uvedeny v textu jednotlivých dílčích námitek výše (požadavek na
korektní urbanistickou koncepci, řešení územně technických vazeb či zrušení etapizace, údajné kladení překážek
záměru odsouhlasenému v již platné územně plánovací dokumentaci), kde již byly vypořádány. Požadavku na řešení
dopravní závady se nevyhovuje, neboť žádná taková není správcem komunikace evidována. Pokud má podatel na
mysli požadavek na vyloučení pěší a cyklistické dopravy z mostu, není územní plán instrumentem k jejich vyloučení.
Polemika ohledně zákonnosti změny č. 4 se rovněž netýká nově pořizovaného ÚP a nepřísluší nám ji vyhodnocovat.
Tvrzení o negativním postoji pořizovatele k záměru založení a postupné realizaci obytného souboru Za vodou uváděné
ze strany podatele námitky odmítáme jako neodůvodněné. Jak již bylo uvedeno ve vypořádání jednotlivých bodů
námitky, požadavky nastavené v návrhu ÚP vychází z platných právních předpisů na úseku územního plánování,
popřípadě platných právních předpisů a nemají s diskutovanou potřebou zjednodušit územní a stavební řízení nic
společného. Na závěr pro úplnost dále uvádíme, že se nejedná o uplatnění námitek podle § 50 stavebního zákona, jak
podatel uvádí v úvodu své písemnosti, ale podle § 52 stavebního zákona, jak bylo uvedeno i poučení veřejné vyhlášky
oznamující vystavení návrhu ÚP a datum konání veřejného projednání. Zároveň doplňujeme, že součástí podání nebyly
v textu podatelem deklarované přílohy a) Územní rozhodnutí z roku 2015 b) odhad nárůstu obyvatel v lokalitě Za
vodou, jejichž absence však neměla na návrh na rozhodnutí o námitkách žádný vliv (ÚR měl pořizovatel k dispozici).
 Ing. F. Ludvík – písemné podání doručené na obecní úřad dne 10. 12. 2018
Citace: „Připomínka k návrhu nového územního plánu – nesouhlas. Při prohlídce návrhu územního plánu dne 05. 12.
2008 na OÚ Poříčí nad Sázavou jsem zjistil, že došlo ke změně využití jižní části pozemku č. parc. 1524/82 ze smíšené
(růžová barva) na zeleň – biokoridor. S nově navrhovanou změnou územního plánu zásadně nesouhlasím:
1. Výše uvedený pozemek byl koupen od obce s tím, že jižní část pozemku č. parc. 1524/82 o výměře cca 3090 m2 je
platným územním plánem obce určena k bydlení a občanskou vybavenost. Tato skutečnost je zakotvena přímo ve
smlouvě ze dne 01. 12. 2009. Záměr prodeje byl schválen zastupitelstvem obce dne 23. 04. 2008 následně po
vyhlášení, vyvěšení a sejmutí záměru prodeje. Kupující následně nechal oddělit z jižní části pozemku č. parc.
1524/82 pozemek č. parc. 1524/92 o výměře 1635 m2. Dnešní pozemek č. parc. 1524/82 o výměře 2802 m2 je
stávajícím územním plánem rozdělen na dvě části.
2. Jižní část o výměře cca 1450 m2 a severní část o výměře cca 1350 m2. Jižní část včetně pozemku č. parc. 1524/92 je
dle platného územního plánu určena pro bydlení, zbývající severní část je určena pro zeleň včetně pozemku č. parc.
1524/88, tj. celkem cca 3000 m2.
3. Dále, dle mého názoru, je návrh biokoridoru pro zvěř (oproti původnímu územnímu plánu) nesmyslně veden přes
velmi frekventovanou komunikaci U Vrby, spojující obec s částí obce Poříčí – Lutov a chatovými lokalitami včetně
chatové lokality Bukovany.
4. Doporučuji, aby nový (?) Zpracovatel změny územního plánu se nejprve na místě seznámil se stávajícími
skutečnostmi. Zpracovatel změny územního plánu by měl respektovat využití pozemků dle platné územně plánovací
dokumentace, na základě které byly v té době pozemky zakoupeny.
Závěrem tímto nesouhlasím se změnou územního plánu a doufám, že obec mne, na základě uzavřené kupní smlouvy,
podpoří.
Návrh na rozhodnutí: Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění: Uplatněné námitce vyhovět nelze, neboť pořizovatel nemůže rozhodovat ve věci, ve které již jednou bylo
rozhodnuto. V tomto případě je pořizovatel povinen naplnit § 36 odst. (5) stavebního zákona, kde se uvádí, citujeme:
„Zásady územního rozvoje jsou závazné pro pořizování a vydávání územních plánů, regulačních plánů a pro
rozhodování v území.“ Zákres regionálního biokoridoru RK1318 Šiberna – Lutov byl proveden v souladu s bodem (194),
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písmene a), ve kterém je uveden požadavek 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.
Vzhledem ke skutečnosti, že konání vlastníka pozemku od doby jeho nabytí v roce 2009 nevedlo k vydání správního
rozhodnutí ve smyslu § 102 odst. (3) písmene a) či b) stavebního zákona a s přihlédnutím k požadavku na respektování
§ 36 odst. (5) stavebního zákona, pořizovatel byl povinen návrh nadřazeného biokoridoru respektovat a zastavitelnou
plochu pro neslučitelnost funkcí vyřadit.

 E. Podroušková, M. Podroušková – písemné podání doručené na obecní úřad dne 10. 12. 2018
Citace: „Námitky k návrhu územního plánu obce Poříčí nad Sázavou. Dle § 52 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů E. Podroušková a M. Podroušková, které jsou
spoluvlastníky pozemků a staveb dotčených návrhem řešení v katastrálním území Poříčí nad Sázavou, zapsané na listu
vlastnictví č. 9 pro k. ú. Poříčí nad Sázavou, okres Benešov, postupně pro tyto pozemky: st. p. č. 50/1 (zastavěná plocha a
nádvoří) v k. ú. Poříčí nad Sázavou, součástí je stavba: Poříčí nad Sázavou č. p. 120, bydlení, stavba stojí na pozemku st. p.
č. 50/1 v k.ú. Poříčí nad Sázavou; pozemek st. p. č. 50/2 (zastavěná plocha a nádvoří) v k. ú. Poříčí nad Sázavou; pozemek
ve zjednodušené evidenci – parcela původ Pozemkový katastr (PK) č. 169 v k. ú. Poříčí nad Sázavou; pozemek ve
zjednodušené evidenci – parcely původ Pozemkový katastr (PK) č. 168 v k. ú. Poříčí nad Sázavou a pozemek č. parc.
1362/1 (trvalý travní porost) v k. ú. Poříčí nad Sázavou podávají tyto námitky k návrhu územního plánu obce Poříčí nad
Sázavou:
I. Poškození životního prostředí, porušení hygienických limitů
Výše zmínění vlastníci trvale žijí v rodinném domě se zahradou st. p. č. 50/1 (zastavěná plocha a nádvoří) v k.ú. Poříčí nad
Sázavou, součástí je stavba: Poříčí nad Sázavou č. p. 120, bydlení, stavba stojí na pozemku st. p. č. 50/1 v k. ú. Poříčí nad
Sázavou, na pozemku st. p. č. 50/2 (zastavěná plocha a nádvoří) v k.ú. Poříčí nad Sázavou a na pozemku ve zjednodušené
evidenci – parcela původ Pozemkový katastr (PK) č. 169 v k. ú. Poříčí nad Sázavou. Jejich rodinný dům přímo sousedí a
stojí na hranici silnice, jež tvoří ulici v Koutech (pozemek č. parc. 3075, ostatní komunikace v k. ú. Poříčí nad Sázavou). Dle
návrhu územního plánu se v blízkosti výše uvedených pozemků navrhuje schválit zastavitelná plocha Z03 návrhu
územního plánu obce Poříčí nad Sázavou, která obsahuje více než 50 parcel určených pro výstavbu bydlení v rodinných
domech. Jedinou komunikací, která tyto parcely napojuje na silniční síť, je pozemek č. parc. 3075, ostatní komunikace v k.
ú. Poříčí nad Sázavou a na něj navazující pozemek č. parc. 3078/20, ostatní komunikace v k.ú. Poříčí nad Sázavou, po
kterých vedou ulice V Koutech a Pod Lutovem. Vzhledem k navrhovanému množství nových parcel pro zástavbu je
s určitostí jisté, že se v souvislosti s masovou výstavbou rodinných domů v zastavitelné ploše Z03 několikanásobně zesílí
osobní i nákladní doprava zejména v ulicích V Koutech a Pod Lutovem. Toto zvýšení bude mít za následek překročení
hygienických limitů (např. hlukové limity a vibrace) ve smyslu zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o
změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, dále znečištění řeky Sázavy dle zákona č. 254/2001
Sb., zákon o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) a také znečištění ovzduší podle zákona č. 201/2012 Sb.,
zákon o ochraně ovzduší. V konečném důsledku dojde k poškození životního prostředí a omezení funkčnosti biocenter.
Území obce Poříčí nad Sázavou patří do Evropsky významné lokality Dolní Sázava, která je součástí soustavy Natura 2000.
Spoluvlastníci považují za nepřípustné, aby v rámci územního plánu nebylo požadováno vyhodnocení vlivu územního
plánu na území Natura 2000, jak např. vyplývá ze Stanoviska k posouzení vlivů provádění územního plánu na životní
prostředí Krajského úřadu pro Středočeský kraj ze dne 6. 2. 2018, č.j. 000579/2018/KUSK. Dle spoluvlastníků byl
v návrhu územního plánu zcela opominut aspekt ochrany životního prostředí a veřejného zdraví. Nadměrné zvýšení
dopravy bude mít závažný dopad nejen na kvalitu veřejné komunikace v ulici V Koutech, ale také na historický most
císaře Františka Josefa I, který je nejkratší možnou cestou z komunikací vyšších tříd. Zhoršený stav veřejné komunikace
bude ovlivňovat každodenní dopravu stávajících obyvatel obce. Pod uvedenou komunikací jsou umístěny inženýrské sítě
a kanalizace, které mohou v důsledku nadměrného zatížení komunikace být poškozeny. Pro obec bude toto zatížení
nutně znamenat rekonstrukci této komunikace a dalších rozvodů pod ní vedených. Z těchto důvodů žádáme, aby byla
přezkoumána možná porušení hygienických limitů, znečištění ovzduší a vodního toku dle výše zmíněných právních
předpisů. Dále žádáme, aby byl posouzen vliv územního plánu na území Natura 2000. V návaznosti na výsledek přezkumu
žádáme, aby byl územní plán změněn tak, aby odpovídal požadavkům na ochranu veřejného zdraví a životního prostředí.
Návrh na rozhodnutí: Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění: Návrh na vymezení zastavitelné plochy Z03 je dlouhodobě sledovaným záměrem, který je již
součástí platné územně plánovací dokumentace Územního plánu sídelního útvaru Poříčí nad Sázavou ve znění jeho
změn. Na části pozemků již byla realizována parcelace (dohoda vlastníků na způsobu uspořádání území), vydáno
územní rozhodnutí o parcelaci a o umístění komunikace, a tudíž není tuto plochu ve smyslu ust. § 102 odst. 2
stavebního zákona možné vyjmout bez náhrady za změnu ve využívání území, ke kterým by její vypuštění vedlo.
Skutečnost, že návrhem zastavitelné plochy dojde ke zvýšení dopravy, popřít nelze. Pokud někdo v nějaké obci bydlí,
musí však počítat s tím, že se může jeho nemovitost do budoucna ocitnout v sousedství nově navrhované zástavby,
neboť územní rozvoj je samou podstatou územního plánování. K tvrzením, která namítají zhoršení životního prostředí –
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ovzduší, znečištění řeky Sázavy či funkčnosti biocenter, či k tvrzení, že byl opomenut aspekt ochrany životního prostředí
a veřejného zdraví a k požadavku na přezkoumání porušení hygienických limitů či znečištění ovzduší či vodního toku,
uvádíme následující: Územní plán a návrh zastavitelných ploch sám o sobě zhoršit životní prostředí nemůže a proto ani
nemůže přezkoumávat možná porušení hygienických limitů apod. Souhlasíme s tím, že některé záměry mohou zejména
v době své realizace způsobit přechodný stav nepohody – zvýšenou dopravu, prach či hluk v době realizace výstavby,
který jak již bylo řečeno je pouze stavem přechodným spojeným s důsledky výstavby. Koncepce územního plánu Poříčí
nad Sázavou byla posouzena z hlediska vlivů na životní prostředí (tzv. SEA) a byly v ní hodnoceny vlivy na veřejné
zdraví, ovzduší, vody, půdy, přírodu, krajinu, horninové prostředí a přírodní zdroje, hmotné statky a kulturní dědictví,
dědictví architektonické a archeologické, funkční uspořádání území v různé míře velikosti a významnosti. Hodnoceny
byly vlivy pozitivní, negativní, krátkodobé, střednědobé, dlouhodobé, trvalé, přechodné, přímé nepřímé, kumulativní.
Hodnocení bylo provedeno v kontextu umístění jednotlivých ploch, ve vazbě na lokalizaci limitů a dalších omezení
z hlediska využití území, vyplývajících jednak ze zvláštních předpisů ochrany životního prostředí a veřejného zdraví,
jednak z lokalizace obecně i zvláště chráněných zájmů a strategických cílů ochrany životního prostředí stanovených na
národní a krajské úrovni. V případě plochy Z03 pak byly předpokládané vlivy na obyvatelstvo a veřejné zdraví
hodnoceny pozitivně. Vlivy na ovzduší byly hodnoceny jako nulové až nevýznamné, vlivy na krajinný ráz a na vody jako
patrné, nepříznivé a vlivy na půdu jako vlivy významné až nepříznivé. Pro eliminaci nepříznivých vlivů z hlediska
krajinného rázu a vody byly pro následné využití plochy nastaveny podmínky, které by tyto vlivy eliminovaly
(požadavek etapizace, územní studie, řešení retence či likvidace odpadních vod). Významný vliv na zábor kvalitní
zemědělské půdy z pochopitelných důvodů, kdy na plochy vymezené v již platné územně plánovací dokumentaci bylo
vydáno územní rozhodnutí na dělení pozemků a na komunikaci, již v tuto chvíli eliminovat nelze, v každém případě, jak
již bylo řečeno, ne bez náhrady. K tvrzení podatelů, že je nepřípustné, aby v rámci územního plánu nebylo požadováno
vyhodnocení územního plánu na území Natura 2000 uvádíme, že vyhodnocování územních plánů ve vztahu k NATUŘE,
není předepsáno zákonem automaticky. Zpracovává se pouze v případě, že orgán ochrany přírody a krajiny ve svém
stanovisku podle § 45i zákona o ochraně přírody a krajiny nevyloučí významný vliv na evropsky významnou lokalitu či
ptačí oblast, což nebyl případ územního plánu Poříčí nad Sázavou. Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního
prostředí a zemědělství ve svém stanovisku ze dne 23. 3. 2016, č. j. 043090/2016/KUSK jako orgán ochrany přírody
příslušný podle ust. § 77a odst. 4 písm. n) zákona č. 114/1992Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen zákon č. 114/1992 Sb.) uvedl, citujeme: …“v souladu s ust. § 45i odst. 1 citovaného zákona, lze
vyloučit významný vliv předloženého návrhu „Zadání územního plánu Poříčí nad Sázavou“ samostatně i ve spojení s
jinými koncepcemi nebo záměry na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost jakékoli evropsky významné
lokality nebo ptačí oblasti stanovené příslušnými vládními nařízeními. Na území obce Poříčí nad Sázavou se nachází
část území evropsky významné lokality CZ0213068 Dolní Sázava. Uvedená evropsky významná lokalita zahrnuje tok
řeky Sázavy v úseku od soutoku s Blanicí po zaústění do Vltavy, předmětem ochrany jsou hořavka duhová (Rhodeus
sericeus amarus) a velevrub tupý (Unio crassus). Hořavka duhová a velevrub tupý jsou druhy citlivé na jakost vody v
toku a na zásahy do koryta vodního toku. Návrhové rozvojové plochy řešené předloženou koncepcí přímo nezasahují
na území uvedené evropsky významné lokality. Územní plán bude prověřovat možnost propojení rozvojové plochy A.
15 (převzaté z ÚPnSÚ) novou lávkou přes řeku Sázavu. Přemostění řeky je z hlediska možnosti ovlivnění území evropsky
významné lokality lokální záležitostí a nepředpokládá se, že by existence mostního objektu mohla významně ovlivnit
předměty ochrany či celistvost této lokality, tok řeky Sázavy může být dotčen pouze umístěním pilíře do protékaného
koryta, což je z hlediska rozlohy území této evropsky významné lokality (398 ha) zanedbatelné. Míra dotčení území
evropsky významné lokality mostním objektem bude záviset na jeho konstrukčním řešení a provedení stavebních prací,
tyto podrobné záležitosti však nejsou předmětem předložené koncepce a budou řešeny až na úrovni konkrétního
záměru. Koncepce likvidace splaškových odpadních vod se nemění. Obec má vybudovanou centrální čistírnu odpadních
vod (dále jen ČOV) s kapacitou 2100 EO, naplnění kapacity ČOV je prognózováno kolem roku 2030, v současnosti je
ČOV využívána na úrovni 912 EO. Odkanalizování nové zástavby je uvažováno do centrální splaškové kanalizace. V
případě, že by stávající disponibilní kapacita ČOV nebyla dostatečná, bude využita možnost stanovení podmínečně
přípustného využití plochy, a to až na základě prokázání, že odvádění splaškových vod je vyřešeno formou napojení na
centrální ČOV. Na základě toho lze tedy předpokládat, že likvidací splaškových vod z navrhovaných ploch nedojde
k významnému zhoršení jakosti vody v toku řeky Sázavy. Celkově lze konstatovat, že předložená koncepce nebude mít
významný vliv na předměty ochrany či celistvost uvedené evropsky významné lokality. Na území obce ani v jejím okolí
se nevyskytují žádné další evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti, které by mohly být významně ovlivněny.
Tolik citace ze stanoviska dotčeného orgánu. Pro úplné vypořádání námitky ještě doplňujeme, že tvrzení, že území obce
patří do EVL Dolní Sázava je tedy zkreslené. EVL je vymezena v rámci toku řeky, ve vztahu k předmětu ochrany,
uvedenému v textu výše, a nikoliv na celém území obce. Na základě výše uvedených skutečností tedy odmítáme
nedůvodný požadavek na posouzení vlivu územního plánu Poříčí na území NATURA. Pro úplnost dodáváme, že stav
veřejné komunikace či sítí v ní vedených v době po realizaci zástavby nelze vypořádat v rámci územního plánu. Řešení
zhoršeného stavu veřejné komunikace (jejího povrchu), popřípadě rekonstrukce sítí vedených v tělese komunikace není
v kompetenci územního plánu, přičemž tyto zároveň nejsou územním plánem vyloučeny.
II. Snížení kvality života a pohody bydlení
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S ohledem na I. část těchto námitek tyto nepřípustné expozice (překročení hygienických limitů, nízká kvalita ovzduší,
vody a další) způsobí snížení kvality života a snížení pohody bydlení spoluvlastníků a osob ve společné domácnosti.
Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 2. 2. 2006, č.j. 2 As 44/2005 – 116 stanovil, že pohodou bydlení je nutno
rozumět souhrn činitelů a vlivů, které přispívají k tomu, aby bydlení bylo zdravé a vhodné pro všechny kategorie
uživatelů, resp. aby byla vytvořena vhodná atmosféra bydlení: pohoda bydlení je v tomto pojetí dána zejména kvalitou
jednotlivých složek životního prostředí, např. nízkou hladinou hluku (z dopravy, výroby, zábavních podniků, ze stavebních
prací aj.), čistotou ovzduší, přiměřeným množstvím zeleně, nízkými emisemi pachů a prachu, osluněním apod.; pro
zabezpečení pohody bydlení se pak zkoumá intenzita narušení jednotlivých činitelů a jeho důsledky, tedy objektivně
existující souhrn činitelů a vlivů, které se posuzují každý jednotlivě a všechny ve vzájemných souvislostech. Správní orgán
při posuzování, zda je v konkrétním případě pohoda bydlení zajištěna, nemůže ovšem zcela abstrahovat ani od určitých
subjektivních hledisek daných způsobem života osob, kterých se má stavba, jejíž vliv na pohodu bydlení je zkoumán,
dotýkat; podmínkou zohlednění těchto subjektivních hledisek ovšem je, že způsob dotčených osob a jejich z toho
plynoucí subjektivní nároky na pohodu bydlení nevybočují v podstatné míře od obecných oprávněně požadovaných
standardů se zohledněním místních zvláštností dané lokality. Z rozsudku Nejvyššího správního soudu jasně vyplývá, že
správní orgán má povinnost posoudit, zda není ohrožena pohoda bydlení. Posuzují se hlediska jednotlivých složek
životního prostředí. Z těchto důvodů žádáme, aby byly znovu posouzeny všechny vlivy zastavitelné plochy Z03 v návrhu
územního plánu obce Poříčí nad Sázavou na pohodu bydlení a kvalitu života spoluvlastníků. Po provedení posouzení
žádáme o přepracování územního plánu tak, aby doprava a jiné negativní aspekty související se stavebnímu pracemi ve
zmíněné zastavitelné ploše Z03 zásadním způsobem neovlivnily kvalitu života spoluvlastníků. Žádáme především o přijetí
náležitých opatření k předcházení tvorby nepřípustných imisí a dalších negativních vlivů ze zvýšené dopravy a stavebních
prací.
Návrh na rozhodnutí: Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění: Pořizovatel konstatuje, že odkaz na výše citovaný rozsudek NSS je irelevantní, neboť tento se týkal řízení
o dodatečném povolení stavby a není tedy pro potřeby územního plánování, které řeší plochy, nikoliv vlastní
umisťování staveb, použitelný. Zájmy sousedních vlastníků lze účinně hájit při řízeních o povolování staveb, která
budou následně probíhat. Územní plán, který řeší návrh ploch a nikoliv vlastní umisťování staveb, nemůže být tedy
nástrojem k řešení zvýšené dopravy ani případných negativních důsledků spojených s následnými stavebními pracemi.
Požadavek uplatněný podateli námitky na dodatečné posouzení všech vlivů zastavitelné plochy Z03 je rovněž
nadbytečný, neboť jak vyplývá z vypořádání námitky uvedené v textu výše, toto posouzení již bylo provedeno
v samostatné dokumentaci SEA.
III. Snížení tržní hodnoty nemovitosti
V návaznosti na I. a II. část těchto námitek spoluvlastníci uvádí, že zatížením uvedených pozemků stavebními pracemi,
dopravou a dalšími negativními vlivy způsobené výstavbou rodinných domů v zastavitelné ploše Z03 dojde ke
znehodnocení pozemků spoluvlastníků a staveb na nich umístěných. Zvýšenou nákladní dopravou může dojít k narušení
stability nebo k narušení konstrukce rodinného domu spoluvlastníků, protože se nachází na hranici komunikace v ulici
V Koutech. Dále může dojít k nepříznivému ovlivnění sloupce vody ve studně spoluvlastníků, pokud by se budoucí
vlastníci parcel v zastavitelné ploše Z03 rozhodli pro vrt studny. Došlo by tak k majetkové škodě ve smyslu § 2952 zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Spoluvlastníci proto žádají o změnu územního plánu,
která by minimalizovala uvedené možné škody na majetku spoluvlastníků.
Návrh na rozhodnutí: Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění: Konstatování vztahující se k znehodnocení ceny realit v době výstavby nelze vypořádat, neboť v rámci
stavebního zákona ani jeho prováděcích vyhlášek neexistují žádné nástroje, podle kterých by bylo v rámci územního plánu
možné spočítat či jinak doložit „případné“ snížení cen tržní hodnoty nemovitostí v souvislosti s provedenými návrhy
některých staveb, nebo s jejich výstavbou. Otázka ovlivnění cen nemovitostí další výstavbou, tedy předpoklad jejich
automatického snížení vinou přítomnosti nové zastavitelné plochy a výstavby na ní, tudíž prokázat nelze. Na ceně
nemovitostí se podílí celá řada rozličných faktorů, vč. jejich vzájemné kombinace. V současnosti cenu pozemků určuje
především poloha (tj. vzdálenost a dopravní dostupnost) obce vůči významnějším socioekonomickým centrům jako
zdrojům pracovních příležitostí, tedy i možnost dojížďky za prací. V rekreačně exponovaných lokalitách (zejména horské a
podhorské oblasti), kde se na socioekonomických aktivitách významně podílí služby v oblasti rekreace a ubytování,
pochopitelně cenu nemovitostí určuje atraktivita území (atraktivní poloha hraje významnou roli v možnosti pronájmu
nemovitosti k rekreaci). V oblastech, kde je však vysoká nezaměstnanost, nebo jsou sídla daleko od významnějších center,
je pochopitelně cena nemovitostí nižší a atraktivita přírodního či krajinného rámce cenu nemovitostí ovlivňuje jen málo.
Hodnocené území se nachází v relativní blízkosti české metropole, kdy její dostupnost výrazně zvyšuje skutečnost, že území
a širší oblast je součástí nasávací zóny pražské sídelní aglomerace, a právě blízkost Prahy se nejvýrazněji odráží na cenách
nemovitostí. Značná část lidí z Prahy se odstěhovala na blízký venkov (také mnoho lidí z jiných krajů se do přilehlých
venkovských oblastí v okolí Prahy přistěhovala) a do metropole pouze dojíždí za prací. Právě tato poptávka již dlouhodobě
výrazně určuje cenu nemovitostí na trhu. Přičemž jako hlavní důvod pro tento styl života byla nejčastěji udávána možnost
pořízení rodinného domu za dostupnější cenu, než je rodinné bydlení v Praze, kde jsou ceny nemovitostí již dlouhodobě
mimo finanční možnosti valné části obyvatelstva. V současnosti klesá obliba bydlení v novostavbách v rámci převážně
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monofunkčních satelitů bez dalších služeb a infrastruktury a upřednostňuje se bydlení v přirozeně rostlých venkovských
sídlech či v menších městech v okolí Prahy (např. Beroun, Benešov apod.). Přestože i atraktivita obytného prostoru hraje
svoji roli při stanovení ceny nemovitostí, v současnosti je určována především nabídkou pracovních příležitostí a
dostupností služeb. V tomto kontextu není předpoklad, že by návrh sousední zastavitelné plochy mohl výrazněji cenu
nemovitostí ovlivnit. Naopak v době po dobudování dálnice D3 lze s ohledem na již výše uvedené, očekávat zvýšení cen
nemovitostí. Pokud se týká případného poškození konstrukce domu, či ovlivnění sloupce vody ve studně ani toto není
schopen územní plán řešící návrh dílčích ploch (nikoliv umisťování objektů staveb) vypořádat, neboť jak již bylo uvedeno,
podmínky pro umístění rodinných domů budou až výsledkem rozhodování dotčených orgánů v navazujících řízeních při
respektování všech zákonných předpisů, které se k těmto řízením vztahují.
IV. Rozpor návrhu územního plánu se Zásadami územního rozvoje Středočeského kraje
Politika územního rozvoje v bodu 28 zařadila mezi své republikové priority: Pro zajištění kvality života obyvatel
zohledňovat nároky dalšího vývoje bydlení, 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. Stávající návrh územního plánu je v přímém
rozporu s touto prioritou. Navrhované rozšíření obytné zástavby není úměrné reálným možnostem a potřebám území,
obce a infrastruktury. Centrum obce se vylidňuje, stávající obyvatelé centra stárnou, ve středu obce stojí neobydlené
domy, které chátrají, a na periferiích obce se vytvářejí oddělené oblasti nově postavených rodinných domů. Navržené
zastavitelné plochy Z03 a Z19, které svou rozlohou odpovídají více než 100 nových parcel určených k výstavbě nových
rodinných domů, jsou v rozporu s požadavkem Zásad územního rozvoje Středočeského kraje bod 7 písm. a) na přiměřený
rozvoj sídel. Návrh územního plánu také porušuje prioritu Zásad územního rozvoje Středočeského kraje stanovenou
v bodě 7 písm. b) , který stanoví 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 volní krajině, vyšší procento volné zeleně
v zastavěném území. Návrh územního plánu dále nesplňuje jeden z požadavků Zásad územního rozvoje Středočeského
kraje stanovený v bodě 12 písm. d). V textové části návrhu územního plánu chybí vypořádání se s úkolem ověřit rozsah
zastavitelných ploch v sídlech a stanovit směry jejich využití s ohledem na kapacity obsluhy dopravní a technickou
infrastrukturu, na možnosti rozvoje občanského vybavení (jmenovitě veřejného vybavení), limity rozvoje území a ochranu
krajiny. Spoluvlastníci uvádějí, že z diskuze v rámci veřejného projednání návrhu územního plánu dne 3. 12. 2018
vyplynulo, že navrhované změny zastavitelných ploch budou natolik významné, že ovlivní výstavbu a možnosti změny
územního plánu na území obce Poříčí nad Sázavou na desítky let. Tyto změny povedou k zastavení územního rozvoje
obce, neboť další možnosti parcelace zastavitelných území jsou dle textové části návrhu územního plkánu vázány na
naplnění dalších podmínek (tzv. etapizace). Spoluvlastníci jsou vlastníky pozemku ve zjednodušené evidenci – parcely
původ Pozemkový katastr (PK) č. 168 v k. ú. Poříčí nad Sázavou, který je zahrnut v zastavitelné ploše Z03b1. U
zastavitelné plochy Z03b1 je stanoveno, že bude zahájena výstavba až po zahájení výstavby u zastavitelné plochy Z03a1
na 70% plochy a na 40% plochy bude realizace výstavby dokončena dle písm. n) textové části návrhu územního plánu.
Tyto podmínky návrhu územního plánu pro obce Poříčí nad Sázavou jsou v rozporu se Zásadami územního rozvoje
Středočeského kraje, s principem trvale udržitelného rozvoje stanoveným v § 18 zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. Z těchto důvodů spoluvlastníci žádají o
změnu územního plánu tak, aby odpovídala výše uvedeným požadavkům Zásad územního rozvoje. Žádají o vyjmutí
rozsáhlých zastavitelných ploch Z03 a Z19 z územního plánu a navržení zastavitelných ploch úměrně požadavkům území,
obce a zájmům svých občanů. Požadují nový návrh územního plánu, který by stanovoval cíle na období 4 let a umožnil
pružně reagovat na budoucí potřeby změn v území ve smyslu § 55 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Návrh na rozhodnutí: Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění: Rozpor s platnými dokumentaci – se ZÚR Středočeského kraje, ve znění jejich změn, popřípadě s PÚR ČR, ve
znění změny č. 1, či s republikovou prioritou uvedenou v bodě 28 považujeme za subjektivní názor podatelů a odmítáme jej
jako nedůvodný. Jsme přesvědčeni, že odůvodnění návrhů provedených v územním plánu je provedeno dostatečně, o čemž
svědčí i rozsah textové části odůvodnění. K návrhu územního plánu bylo vydáno stanovisko nadřízeného orgánu územního
plánování mimo jiné i ve vztahu k potvrzení souladu s politikou územního rozvoje a souladu s územně plánovací
dokumentací vydanou krajem. Vyhodnocení jednotlivých dílčích priorit bylo provedeno, a to jak v textové části
odůvodnění návrhu zabývající se vyhodnocením souladu s nadřazenou dokumentací ZÚR a PÚR, tak i v dalších
odpovídajících kapitolách odůvodnění jako jsou např. kapitoly s vyhodnocením účelného využití zastavěného území a
vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch či komplexního zdůvodnění přijatého řešení. Podateli uváděná
priorita čl. 28 PÚR ČR vychází z cíle územního plánování definovaného stavebním zákonem – vytvářet předpoklady pro
výstavbu a udržitelný rozvoj území, spočívající ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro
hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území a který uspokojuje potřeby současné generace, aniž by
ohrožoval podmínky života generací budoucích (§ 18 odst. 1 stavebního zákona). Za ideální sídlo lze považovat takové,
které má vyvážené podmínky pro všechny důležité aktivity, které v něm probíhají (doprava, bydlení, práce a volný čas).
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Každé sídlo by mělo najít rovnováhu mezi moderním rozvojem a zachováním historického dědictví, nové by mělo
integrovat bez zničení starého a mělo by podporovat princip udržitelného rozvoje. Naplnění této priority může být úspěšné
v případech, kdy v obci dochází k úspěšné koordinaci strategického a územního plánování. Předmětná priorita je
v územním plánu uplatňována účelně stanovenou koncepcí rozvoje území obce, urbanistickou koncepcí, koncepcí veřejné
infrastruktury s důrazem na vytváření kvalitních veřejných prostranství a koncepcí uspořádání krajiny, která koordinuje
rozvojové záměry se záměry strategického plánu obce Poříčí nad Sázavou. S ohledem na právní jistotu majitelů
nemovitostí a občanů obce byla v maximální možné míře respektována předchozí územně plánovací dokumentace, byť
určité korekce z procesu projednávání dokumentace vyplynuly a jsou řádně zdůvodněny. Jak již bylo řečeno, že v případě
některých návrhů byl pořizovatel v rámci přípravy územního plánu limitován § 102 stavebního zákona o náhradách za
změny ve využívání území. Součástí odůvodnění ÚP je rozbor demografické struktury s využitím Doplnění ÚAP a prognózy
populačního vývoje pro nový územní plán a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch. S ohledem na naplnění
této priority na jednáních s krajským úřadem pak byl redukován rozsah rozvojových ploch, byla stanovena etapizace a
další podmínky pro jednotlivé záměry. Předložený návrh ÚP k veřejnému projednání tak byl výstupem předchozího
výsledku projednání. Pro úplnost dodáváme, že územní plán pro možnost rozvoje sídla, kromě zastavitelných ploch
stanovuje rovněž podmínky pro možnost rozvoje i ve stabilizovaných plochách (růst efektivity využívání území či
transformace zástavby), stanoví plochy přestavby, jsou stanoveny podmínky pro rozvoj s ohledem na zajištění dopravní a
technické infrastruktury v odpovídající kvalitě, jejich zajištění bude prokazováno v navazujících správních řízeních. Návrh
územního plánu byl vyhodnocen z hlediska vlivů na udržitelný rozvoj (samostatný dokument). Rozsah zastavitelných ploch
v platné dokumentaci a z nich vyplývající riziko uplatňování náhrad za změnu ve využívání území jsou skutečnostmi, se
kterými bylo pracováno od přípravy návrhu zadání včetně vyhodnocování veřejného projednání, kdy je stále hledáno
optimální komplexní řešení. Aktuálně je v zájmovém území navržen více než dostatek zastavitelných ploch, který velmi
pravděpodobně na delší dobu omezí možnost pořizování změn (návrhy na vymezování dalších zastavitelných ploch).
V žádném případě však nelze souhlasit s tvrzením podatelů, že tyto změny povedou k zastavení územního rozvoje, což by
ostatně s ohledem na výše uvedený text ploch znamenalo protimluv. Po vydání územního plánu bude pořizovatel
předkládat zastupitelstvu obce v souladu s § 55 stavebního zákona pravidelně nejméně jednou za 4 roky zprávu o
uplatňování územního plánu v uplynulém období, čímž umožní reagovat na potřeby změn v územně plánovací
dokumentaci. S ohledem na výše uvedené pak nemůžeme souhlasit s tvrzením, že podmínky využití stanovené pro
zastavitelnou plochu Z03b1 by byly v rozporu se ZÚR Středočeského kraje (podatelé konkrétně neuvádí s jakým bodem),
nebo v rozporu s § 18 stavebního zákona (podatelé opět konkrétně neuvádí jakým odstavcem tohoto paragrafu).
Vyhodnocení cílů územního plánování podle § 18 je uvedeno v textové části odůvodnění a pořizovatel je považuje
s ohledem na rozsah textu odůvodnění za dostatečné. Požadavku na vyjmutí ploch Z03 a Z19 z územního plánu nelze
vyhovět, a to s ohledem již citovaný § 102 stavebního zákona. Požadavku na zpracování nového návrhu územního plánu se
stanovením cílů na 4 roky se rovněž nevyhovuje, a to s ohledem na samotnou podstatu územního plánování, jejímž cílem
je vytváření dlouhodobých koncepčních dokumentů, a nikoliv stanovování nekoncepčních cílů na 4 roky, bez dlouhodobých
souvislostí.
V. Zavedení parcely do územního plánu
Spoluvlastníci mají ve spoluvlastnictví pozemek č. parc. 1362/1 (trvalý travní porost) v k. ú. Poříčí nad Sázavou, kterého se
z části týká navrhovaná změna zastavitelné plochy Z08. Navrhovaná změna ovšem zahrne pouze část z celkové výměry
pozemku, kdy se částečně bude jednat o zastavitelnou plochu Z08b, která má plnit funkci zeleně, a částečně o Z08a, která
je zastavitelná za splnění dalších limitů dle textové části návrhu územního plánu. Spoluvlastníci se domnívají, že
navrhovaná změna, která se dotkne pouze části dotčeného pozemku, je v rozporu s obecnými zásadami a požadavky
pozemkového práva na zajištění prostorového a funkčního uspořádání pozemků, na zabezpečení přístupnosti a využití
pozemků pro náležité hospodaření vlastníků půdy. Umělé rozdělení pozemku navrhovanou změnou spoluvlastníkům ztíží
další možné nakládání s pozemkem. Vzhledem k ostatním navrhovaným změnám zastavitelných ploch v návrhu územního
plánu, které jsou vedeny dle hranic pozemků uvedených v Katastru nemovitostí, je dle spoluvlastníků nepřípustné, aby se
v tomto případě postupovalo odlišně a byl tak činěn rozdíl mezi vlastníky konkrétních pozemků. Z tohoto důvodu
spoluvlastníci žádají o změnu územního plánu, která by do zastavitelné plochy Z08a zahrnula pozemek č. parc. 1362/1
(trvalý travní porost) v k. ú. Poříčí nad Sázavou za stejných podmínek, které jsou stanoveny v návrhu územního plánu pro
zastavitelnou plochu Z08a“.
Návrh na rozhodnutí: Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění: Při provedení návrhu v ploše Z08 byly zohledněny lokální podmínky (konfigurace v území, prostup pod
železnicí, hluboký zářez podél železniční trati, která je navíc zdrojem hluku), stejně jako podmínka vyplývající
z požadavku dokumentace SEA a následně i ze stanoviska dotčeného orgánu uplatňujícího stanovisko k posouzení vlivů
provádění územního plánu na životní prostředí, která se týkala požadavku na ochranu kvalitnějších jedinců dřevin
nacházejících se v západní části plochy. Z výše uvedených důvodů byla západní část plochy zařazena do plochy zeleně
ZS (sídelní zeleň soukromá a vyhrazená), což znamená, že takto vymezenou část pozemku bude možné využívat
v souladu se stanoveným funkčním využitím jako zahradu pro navazující pozemky obytných objektů, bez toho, že by
zde bylo možné umístit vlastní stavbu RD. Není nám známo, s jakými obecnými zásadami či požadavky pozemkového
práva na zajištění prostorového a funkčního uspořádání pozemků, by byl takovýto návrh v rozporu, neboť prostorové a
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funkční využití ploch se stanovuje v územním plánu a pokud existují zákonné důvody (viz. výše), je možné v rámci
plochy nebo pozemku stanovit rozdílné požadavky na její využívání. S tvrzením podatelů, že by takto provedený návrh
měl ztížit možné nakládání s pozemkem či využití pozemků pro náležité hospodaření na pozemku vedeném v katastru
nemovitostí jako zemědělský půdní fond v druhu orná, na základě výše uvedeného, nesouhlasíme. Předmětný pozemek
je nadále možné využívat k účelům uvedeným v katastru nemovitostí, popřípadě jej zhodnotit jako zahradu pro
budoucí objekt bydlení, který bude možné umístit v její východní části.

 J. Přenosil v plné moci prostřednictvím Ing. J. Přenosila – písemné podání doručené na obecní úřad dne 10. 12. 2018
Citace: „Námitka č. 1 k návrhu Územního plánu Poříčí nad Sázavou vypracovaném v říjnu 2018 Atelierem Aurum s.r.o.,
Pardubice. Jako vlastník pozemků č. parcelní 189/13, 189/16, 189/22 a 189/23 (k.ú. Poříčí nad Sázavou), mám k návrhu
Územního plánu Poříčí nad Sázavou z října 2018 námitku týkající se přesunutí tohoto území ze zastavitelné plochy (území
se smíšenou funkcí II) do územní rezervy (ÚR6). Odůvodnění: Ve stávajícím Územním plánu Poříčí nad Sázavou se výše
změněné území nachází v zastavitelné ploše s funkčním využitím území se smíšenou funkcí II. Na základě této skutečnosti
a mé žádosti bylo odborem výstavby, územního plánování a regionálního rozvoje Městského úřadu Benešov v roce 2004
vydáno pravomocné Územní rozhodnutí (č.j.: Výst. 2565/3/2002/2003/Pa) na dělení pozemku č. parc. 189/13 a
rozhodnutí o umístění stavby pozemní komunikace, včetně napojení pozemku č. parc. 189/16, vše v katastrálním území
Poříčí nad Sázavou – viz. kopie v příloze. V rámci realizace čerpací stanice a myčky na pozemku č. parc. 189/21 (k.ú. Poříčí
nad Sázavou) byla provedena příprava na napojení i výše zmíněné jednosměrné obslužné komunikace. O stavební
povolení jsem bohužel do dvou let platnosti Územního rozhodnutí nepožádal. V letošním roce jsem chtěl celý záměr
oživit a na základě konzultace mých projektantů na Úřadu v Poříčí nad Sázavou mi bylo doporučeno počkat na veřejné
projednání návrhu nového Územního plánu Poříčí nad Sázavou, kde jsem se o pro mě krajně nevhodné změně oproti
stávajícímu stavu dozvěděl. Vysvětlení zpracovatelů, že důvodem přesunutí mých pozemků ze zastavitelného území do
územní rezervy je velikost zastavitelných ploch v jiných lokalitách např. Z19, Z03 a Z15 s tím, že další území bude možné
zastavovat až po vyčerpání kapacity těchto lokalit, se mi jeví z několika důvodů jako nepřijatelné. Jsem totiž přesvědčen,
že nová zástavba menšího rozsahu navazující na již existující enklávu rodinných domků je přirozenější a méně invazivní,
než budování rozsáhlých lokalit rodinných domků. Navíc výstavba v lokalitě Z19 je podmíněna dalšími stavbami,
například vybudováním lávky přes řeku, což může časově významně ovlivnit její realizaci, takže se nakonec může stát, že
pozemky pro zájemce o bydlení v Poříčí nad Sázavou budou chybět. Dalším dle mého ještě podstatnějším důvodem je, že
způsob využití mých pozemků jsou plochy smíšené obytné venkovské. V kombinaci s dalšími skutečnostmi v území jako
nezastavitelná část kvůli záplavovému území na jedné straně nebo blízkost čerpací stanice a komunikace Pražská na
straně druhé a v neposlední řadě i blízkost výrobních provozů na protější straně Pražské ulice, předurčuje tyto pozemky
k různorodému využití, nejen k rodinnému bydlení. Proto jsem přesvědčen, že budou předmětem zájmu pro zcela jiný
typ investorů než lokality, na naplnění jejich kapacity by se mělo čekat a které jsou zcela převážně určené pro bydlení
v rodinných domech příměstské (BI) nebo plochy smíšené obytné příměstské (SP). Pozemky s velkými zahradami směrem
k řece by mohly zajímat drobné pěstitele, sadaře nebo chovatele. Naopak pozemky přiléhající k čerpací stanici by mohly
sloužit pro motel, rodinný penzion nebo nerušící drobnou provozovnu. Pro představu přikládám prvotní návrh na dělení
pozemků. Děkuji za vstřícnost a pevně věřím, že výše zmíněné pozemky budou ponechány v zastavitelné ploše, kde byly
od schválení dosud platného Územního plánu sídelního útvaru Poříčí nad Sázavou 26. 5. 1998, tedy více než 20 let.“
Návrh na rozhodnutí: Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění: Pořizovatel společně s projektantem a s určeným zastupitelem prověřili vydané územní rozhodnutí a v
souladu s podatelem konstatují následující: Územní rozhodnutí o umístění stavby pozemní komunikace na p.p.č.
189/13 v k.ú. Poříčí nad Sázavou a o dělení této pozemkové parcely bylo vydáno dne 29. 12. 2003. Platnost tohoto
územního rozhodnutí byla stanovena 2 roky ode dne nabytí právní moci. V průběhu platnosti územního rozhodnutí
nebyla podána žádost o stavební povolení, ani nebyly ve vztahu k plánovanému záměru učiněny žádné další kroky
(např. vložení parcelace do katastru nemovitostí) a územní rozhodnutí tím pozbylo platnosti. Pořizovatel společně
s určeným zastupitelem a s projektantem museli při přípravě nového územního plánu zohlednit skutečnosti, kdy u
některých, že plošně rozsáhlých ploch by v důsledku zrušení určení pozemku k zastavění vznikla vlastníkům pozemků
prokazatelná majetková újma, kterou by byli oprávněni žádat na obci. Z tohoto důvodu a s přihlédnutím k závěrům
vyplývajícím z provedení vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch, kdy navržené záměry překračují
stanovené potřeby, by byla tato změna neodůvodnitelná, a tudíž i nepřípustná.

 J. Přenosil v plné moci prostřednictvím Ing. J. Přenosila – písemné podání doručené na obecní úřad dne 10. 12. 2018
Citace: „Námitka č. 2 k návrhu Územního plánu Poříčí nad Sázavou vypracovaném v říjnu 2018 Atelierem Aurum s.r.o.,
Pardubice. Jako vlastník pozemků č. parcelní 189/13, 189/22 a 189/23 (k. ú. Poříčí nad Sázavou), mám k návrhu
Územního plánu Poříčí nad Sázavou z října 2018 námitku týkající se umístění cesty se stromořadím na pozemky č. parc.
189/22 a 189/23. Odůvodnění: Pozemky 189/22 a 189/23 (k. ú. Poříčí nad Sázavou) byly odděleny relativně nedávno (cca
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před deseti lety) v souvislosti s vybudováním čerpací stanice a myčky. V současné době je zde pole a oba pozemky jsou
v katastru nemovitostí vedeny jako orná půda. Nejedná se tedy o žádnou cestu, ani v historii tady cesta nevedla.
V návrhu nového územního plánu Poříčí nad Sázavou je podél těchto pozemků navrženo stromořadí, takže se domnívám,
že je zde předpokládána nebo navržena cesta, která však končí uprostřed pole, čemuž nerozumím. Pokud by díky této
nově navržené cestě došlo k propojení komunikace Pražská s navrhovanou cyklostezkou podél Sázavy, byl bych ochoten
návrh akceptovat. V případě, že cesta končí uprostřed pole, mi však navržené řešení nedává žádný smysl. Také mi není
jasné, kdo by tuto cestu měl případně realizovat a spravovat, jedná-li se o soukromé pozemky. Předpokládám správně, že
by je obec chtěla odkoupit? Děkuji za vstřícnost a za vyjasnění situace ohledně aleje a využití pozemků č. parc. 189/22 a
189/23.“
Návrh na rozhodnutí: Námitce se vyhovuje.
Odůvodnění: Návrh mimolesní zeleně významné pro zachování znaků krajinného rázu byl v návrhu územního plánu
proveden po okrajích zastavěného území a zastavitelných ploch, vzhledem k tomu, že v zájmovém území došlo
k převedení zastavitelné plochy do rezervy, bude i návrh této mimolesní zeleně z návrhu územního plánu vypuštěn.

 J. Přenosil v plné moci prostřednictvím Ing. J. Přenosila – písemné podání doručené na obecní úřad dne 10. 12. 2018
Citace: „Námitka č. 3 k návrhu Územního plánu Poříčí nad Sázavou vypracovaném v říjnu 2018 Atelierem Aurum s.r.o.,
Pardubice. Jako vlastník pozemků č. parcelní 189/13, 189/16, 189/22 (k.ú. Poříčí nad Sázavou), mám k návrhu Územního
plánu Poříčí nad Sázavou z října 2018 námitku týkající se hranice zastavitelného území (resp. územní rezervy) v souvislosti
se záplavovým územím. Odůvodnění: Západní hranice zastavitelného území na výše uvedených pozemcích ve stávajícím
Územním plánu sídelního útvaru Poříčí nad Sázavou kopíruje hranici záplavového území. Ve výkresu návrhu Územního
plánu Poříčí nad Sázavou je hranice územní rezervy UR6 posunuta směrem na východ. Žádám, aby hranice zastavitelného
území (resp. územní rezervy UR6) zůstala na hranici záplavového území.“
Návrh na rozhodnutí: Námitce se vyhovuje.
Odůvodnění: Hranice plochy územní rezervy ÚR6 byla v její severní části posunuta – upravena tak, aby kopírovala
hranici záplavového území. Územní rezerva chrání území pro možnost budoucího využití pro funkci bydlení SV.
Případná změna na zastavitelnou plochu pak bude zcela nepochybně prověřovat aktuální podmínky (záplavové území).

 Společnost VETA-INVESTMENT, s.r.o. – písemné podání doručené na obecní úřad dne 10. 12. 2018
Citace: „Námitky vlastníka dotčených pozemků v souladu s § 52, odst. 3 zákona č. 183/29006 Sb. v platném znění
k Upravenému návrhu územního plánu Poříčí nad Sázavou po společném jednání u hlediska podmínek pro realizaci
souboru staveb Za vodou umístěného platným územním rozhodnutím. Společnost VETA-INVESTMENT, s.r.o. se sídlem
Zrzavého 1705/2a, Řepy, 163 00 Praha 6, spisová značka C 62297 vedená u Městského soudu v Praze, jako vlastník
pozemků v k.ú. Poříčí nad Sázavou: pozemek st. p. č. 776, pozemky parc. č. 193/1, 193/3, 193/4, 193/5, 193/6, 193/9,
193/10, 193/11, 193/12, 193/13, 193/14, 193/15, 193/16, 193/17, 193/18, 193/19, 193/20, 193/21, 193/22, 193/23,
193/24, 193/25, 193/26, 193/27, 193/28, 193/29, 193/30, 193/31, 193/32, 193/33, 193/34, 193/35, 193/36, 193/37,
193/38, 193/39, 193/40, 193/41, 193/42, 193/43, 193/44, 193/45, 193/46, 193/47, 193/48, 193/49, 193/50, 193/51,
193/52, 193/53, 193/54, 193/55, 193/56, 193/57, 193/58, 193/61, 193/63, 193/64, 194, 195/1, 195/2, 197, 198/1, 198/4,
198/5, 198/6, 198/7, 198/8, 198/13, 198/14, 198/25, 198/26, 198//27, 198/28, 198/29, 198/32, 198/38, 198/39, 198/53,
198/54, 198/55, 198/56, 206/1, 206/2, 206/4, území dotčené námitkou pozemků v k.ú. Poříčí nad Sázavou, pozemek st.
p. č. 776, pozemky parc. č. 193/1, 193/3, 193/4, 193/5, 193/6, 193/9, 193/10, 193/11, 193/12, 193/13, 193/14, 193/15,
193/16, 193/17, 193/18, 193/19, 193/20, 193/21, 193/22, 193/23, 193/24, 193/25, 193/26, 193/27, 193/28, 193/29,
193/30, 193/31, 193/32, 193/33, 193/34, 193/35, 193/36, 193/37, 193/38, 193/39, 193/40, 193/41, 193/42, 193/43,
193/44, 193/45, 193/46, 193/47, 193/48, 193/49, 193/50, 193/51, 193/52, 193/53, 193/54, 193/55, 193/56, 193/57,
193/58, 193/61, 193/63, 193/64, 194, 195/1, 195/2, 197, 198/1, 198/4, 198/5, 198/6, 198/7, 198/8, 198/13, 198/14,
198/25, 198/26, 198//27, 198/28, 198/29, 198/32, 198/38, 198/39, 198/53, 198/54, 198/55, 198/56, 206/1, 206/2,
206/4,což jsou lokality dle návrhu územního plánu lokalita Z19 Za Vodou zejména pak Z19a, Z19b, 19c, 19d, 19e, Z19f,
Z19g, Z19h, 19i, 19j, 19k, Z19l, Z19m, Z19n, 19o, 19p, 19q. (protože návrh územního plánu není v lokalitě Z19 zpracován
dle aktuálního stavu v KN – aktuální katastrální mapy, nelze s jistotou určit, zda lokality Z19o a Z19k je či není částečně
vlastněná VETA-INVESTMENT, s.r.o. – zejména dle parc. č. 198/1 k.ú. Poříčí nad Sázavou) podává námitky dle § 50 a
následujících Stavebního zákona 183/2006 Sb. v platném znění k Upravenému návrhu územního plánu Poříčí nad
Sázavou.
Námitky proti návrhu územního plánu - nesouhlasíme s pojetím obytného souboru Za vodou jako satelitu a s aplikací
platného ÚR o umístění staveb dopravní a technické infrastruktury souboru Za vodou a ploch ÚSES. Odůvodnění: N-ÚP
bezdůvodně označuje obytný soubor Za vodou satelitem, údajně pro nedostupnost a vzdálenost od centra obce. Z tohoto
hlediska můžeme jako satelit označit sídelní celek, který vznikne přičleněním lokality Pod Lutovem ke stávajícímu
venkovskému sídlu. Urbanistické řešení obytného souboru Za vodou je založeno na co nejpřirozenějším navázání na
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stávající plochy obytné i výrobní, s využitím i pozůstatků přírodních prvků (strouha) k založení a rozšíření plochy sídelní
zeleně propojené se zelenou infrastrukturou regionu Posázaví. Urbanistická koncepce zástavby je založena na orientaci
příčných ulic k řece a na využití nivy meandru pro řešení pobytového kontaktu obyvatel s řekou. Urbanistická kompozice
nové zástavby je vlastně pomyslným diagonálním, zrcadlovým odrazem historického jádra. Koncepcí tedy je, aby se
prostor severovýchodně za řekou stal samozřejmou čtvrtí obce, která bude základem zobytnění pravého břehu, podobně
jako je tomu na břehu levém, pod historickým jádrem a dále po proudu. Pěší a cyklistická lávka bude ve výhledu zlatou
sponou pravého a levého nábřeží řeky i propojením, jednou i příjemnějším než po kamenném mostě, kratším ne o
mnoho metrů. Rozhodně se tedy nejedná o odtržený satelit, života neschopný bez přisátí k Poříčí pěší lávkou. Za
podstatný nedostatek N-ÚP považujeme skutečnost, že nedostatečně řeší, byť jen textově situování některých
inženýrských sítí. V našem případu končí hlavní kanalizační sběrač u náspu silnice č. I/3.
Návrh na rozhodnutí: Námitce v tomto bodě se vyhovuje v rozsahu uvedeném v jejím odůvodnění.
Odůvodnění: Označení plochy Z19 jako satelitu bylo použito ve výrokové části pouze jednou, a to v kapitole c.1
Urbanistická koncepce pod bodem h), citujeme: „Respektovány budou vytvořené podmínky pro vznik nového obytného
satelitu Za vodou, jako dlouhodobě sledovaného záměru...“ a protože jako takové nemá pro vlastní návrh – budoucí
realizaci plochy (která je návrhem ÚP respektována), žádný dopad, bylo toto označení vypuštěno. Pro sledovaný záměr
pak ÚP pouze nastavuje podmínky jeho realizace, vycházející jak ze stavebního zákona, tak i z veřejných zájmů
vyplývajících z ostatních právních předpisů vztahujících se k územnímu plánování. Jedná se o návrh na druhém břehu
řeky, kde obytná zástavba doposud nebyla rozvíjena, jak je ostatně doloženo v historických mapách v textové části
odůvodnění, což je nesrovnatelné s polohou plochy Pod Lutovem, na levé části břehu, kde byla obec vždy historicky
rozvíjena. Návrh je proveden mezi dvěma zastavěnými částmi obce, čímž dojde k jejich propojení a zapojení do
organismu sídla. Proto tuto plochu zpracovatel územního plánu, satelitem nikdy neshledával. K tvrzení, že N-ÚP řeší
nedostatečně návrh kanalizačního sběrače, uvádíme následující: Do grafické části ÚP bude doplněna šipka a popis ve
smyslu „směru“ napojení na kanalizační síť Poříčí nad Sázavou. Zpracovatel územního plánu nechce předjímat
technické řešení ani místo přechodu kanalizační stoky z navrhované plochy Za vodou přes řeku Sázavu. V současné
době není znám časový horizont realizace zástavby v lokalitě Za Vodou, územní rozhodnutí (v rozporu se stavebním
zákonem) tuto veřejnou infrastrukturu neřeší a územní plán s ohledem na podrobnost řešení, kdy stanovuje koncepční
zásady, neprověřuje pro jednotlivé záměry konkrétní geologické a terénní poměry. Proto v grafickém i slovním
vyznačení a popisu nechává určitou volnost pro konkrétní řešení tak, aby byla možná realizace systému pro odvedení
odpadních vod na stávající čistírnu odpadních vod v Poříčí nad Sázavou bez nutnosti změny územního plánu.
Námitky proti návrhu územního plánu – odmítáme, aby lávka byla podmiňující investicí realizace obytného souboru Za
vodou. Odůvodnění: Umístění obytného souboru Za vodou stvrzuje platné Územní rozhodnutí (ÚR) o umístění staveb
dopravních, staveb technické infrastruktury a ploch ÚSES. Toto ÚR nepodmiňuje, aby umístění předmětných staveb a
ÚSES byla časově předřazena stavba lávky pro pěší a cyklisty, jak se bezpodmínečně požaduje v N-ÚP Poříčí nad Sázavou.
Ačkoliv N-ÚP ve vyjmenovaných podmínkách pro zahájení výstavby obytného souboru neoznačuje stavbu lávky
plánovacím termínem podmiňovací investice, fakticky lávce tento status dává. N-ÚP nezařazuje stavbu lávky mezi veřejně
prospěšné stavby, ale aniž to vyslovuje, činí jí nezbytnou součástí realizace obytného souboru Za vodou, přesto že bude
sloužit veřejnosti mnohem širšího území, což rovněž neuvádí. Dokonce nepodmiňuje existencí lávky výstavbu objektů
v bezprostředním sousedství plochy Za vodou. N-ÚP přeceňuje urbanistický význam i provozní funkci budoucí lávky, než
bude kdy s to plnit, vzhledem k poloze a odtud reálné dostupnosti pěších cílů. Využitelnost lávky pro cesty dětí z pravého
břehu do základní školy, do mateřské školy a zpět bude omezen. Vzhledem k charakteru okolí pravobřežního předmostí a
vzhledem k dlouhému úseku levobřežní cesty podél řeky nebude považována za bezpečnou a neobejde se bez
doprovodu. Odůvodňujete přednostní výstavbu pěší lávky zahlcením Kamenného mostu růstem všech druhů dopravy ve
špičkách. Most ale neodpovídá potřebám dopravy už dnes, pro pěší a cyklisty je nebezpečný. Tento problém N-ÚP vůbec
neřeší, což považujeme za hrubou chybu. Požadujeme, aby N-ÚP řešil způsob odstranění bobtnající dopravní závady na
kamenném mostu. Například vyloučením pěších cyklistů a zřízením souběžné lávky. Docházková vzdálenost z lokality Za
vodou na náměstí (za železniční přejezd) bude: - po nové lávce cca 850m s výše popsanými riziky, - přes Kamenný most
cca 1210 m s výše popsanými riziky.
Návrh na rozhodnutí: Námitce se vyhovuje částečně, a to v rozsahu uvedeném v jejím odůvodnění.
Odůvodnění: K tvrzení, že vydané územní rozhodnutí nepodmiňuje umístění staveb výstavbou lávky, uvádíme, že ve
vydaném územním rozhodnutí nebyly řešeny veškeré potřebné souvislosti vyplývající jak z platné dokumentace
územního plánu sídelního útvaru Poříčí nad Sázavou ve znění jeho změn, tak i ze stavebního zákona. Zejména se jedná
o napojení na veškerou veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, a z pochopitelných důvodů tudíž nemohly být
řešeny ani podmínky jejich výstavby či etapizace. Návrh lávky není v návrhu ÚP označován termínem podmiňovací
investice, neboť takový pojem platný stavební zákon nezná. Dále konstatujeme, že návrh lávky není v návrhu ÚP
vymezen jako veřejně prospěšná stavba z důvodu, že její výstavba není ve veřejném zájmu obce, protože současné
poměry v území její vybudování nepožadují. Požadavek na její výstavbu vyvstává až v okamžiku realizace rozsáhlého
obytného souboru na druhé straně řeky v ploše Z19, která je výhradně v režii soukromých subjektů. Lávka by pak měla
sloužit k tomu, aby tuto odtrženou obytnou část, pokud nemá být „satelitem“, což podatel námitky sám odmítá,
zapojila do organismu obce. Výstavba lávky je tak navrhována za výše uvedeným účelem s tím, že došlo
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k přehodnocení potřeby výstavby v I. etapě. Její vybudování bude podmínkou pro zahájení realizace staveb ve II. etapě,
kdy výstavba objektů pro bydlení I. etapy již bude z větší části dokončena. Pokud se týká údajné bobtnající dopravní
závady – špatné propustnosti silnice po kamenném mostě, uvádíme, že ze strany jejího správce není uplatňován žádný
požadavek na jeho úpravu, přičemž jeho rekonstrukce není územním plánem vyloučena. K vyloučení pěších a cyklistů z
používání mostu není územní plán tím správným instrumentem.
Námitky proti návrhu územního plánu – nesouhlasíme s etapizací v zastavitelné ploše Z19. Akceptovatelná je výstavba
infrastruktury v jednom celku. Taktéž zástavbu v lokalitě bychom ponechali přirozenému vývoji, tak jako v historii,
výstavba probíhala přirozeně dle potřeb a finančních možností stavebníků. Jen představa socialistického stavebnictví
v nás uchovává představy o etapizaci, plánování a plnění vytyčených cílů. Odůvodnění: Transformace VI rozprodejem rozpadem území na jednotlivé parcely. Omezování zástavby v etapách jde proti životním potřebám jednotlivých vlastníků
v lokalitě. (Otec vysvětluje svým dětem, děti teď musíme Pavlíku tobě postavit rodinný dům, protože to máme
v podmínkách územního plánu, ale otče - je mi teprve 17 let. Dcero, ty dostaneš věno, až Pavlík dostaví a zkolauduje. Ale
Otče, to mi bude již 40 let, kdo si mě vezme? Zásadně nesouhlasíme s tím, aby ÚP určoval pořadí změn využití
zastavitelné plochy (postupu výstavby obytného souboru, který bude v celém rozsahu životní investicí více subjektů, do
jejichž vnitřních vztahů nemůže být zasahováno, navíc způsobem, který investici jako takovou prodražuje. N-ÚP navrhuje
pořadí změn v zastavitelné ploše obytného souboru (Z19) na dvě etapy, jejichž pořadí prioritně zohledňuje krajinný ráz.
V daném případu způsobem, o kterém máme vážné pochyby. I. Etapa (východní část pozemků) změny navazuje na
rozsáhlé zastavěné území sousední obce Městečko, které je možné rozpoznat na leteckém snímku, které ale nebude mít
s navrhovanou zástavbou žádnou infrastrukturální vazbu a pokud jde o krajinný ráz, je zástavba, na kterou se má navázat
zcela skryta pohledům, neboť se nachází na lesní ploše, ploše charakter lesa vykazující. II. Etapa je přiřazena zbývající
západní část zastavitelné plochy Z19. Západní a severní obvod plochy Z19 bude tvořit plocha obslužné komunikace Z19a,
kterou povedou inženýrské sítě pro obsluhu ploch I. Etapy. Západní úsek obslužné komunikace včetně IS v délce 420 m je
třeba realizovat ještě před zahájením I. Etapy. K tomu musíme přiřadit připojení kanalizačního sběrače so systému
kanalizace obce na levém břehu řeky. To představuje cca 390 m dlouhý sběrač, z toho 100 m podvrt Sázavy a 30 m podvrt
Konopišťského potoka. Tento úsek sběrače je nezbytný pro obě etapy a pochopitelně bude nezbytný, pokud bude pořadí
etap zaměněno, což je realizačně logičtější. Zásadně požadujeme upustit v N-ÚP od jakékoliv etapizace změn (výstavby)
na zastavitelné ploše Z19 (obytného souboru Za vodou).
Návrh na rozhodnutí: Námitce se v tomto bodě vyhovuje částečně v rozsahu uvedeném v jejím odůvodnění.
Odůvodnění: Požadavku na vypuštění etapizace u plochy Z19 nelze s přihlédnutím ke značné plošné rozloze v řádu více
než dvou desítek hektarů, vyhovět. Důvody zvoleného řešení jsou podrobněji popsány v textové části odůvodnění ÚP
v kapitole i.12. Z tohoto textu jasně vyplývá, že tvrzení, že by návrh etap vycházel prioritně ze zohlednění krajinného
rázu, je zavádějící. Zmocnění stanovovat v ÚP etapizaci je uvedeno ve stavebním zákoně. Tento požadavek patří
k úkolům územního plánování definovaným v § 19 stavebního zákona naplňujícím cíle uvedené v § 18 stavebního
zákona a z tohoto důvodu není stanovení požadavku etapizace vzhledem k rozsahu plochy nezákonné, nadbytečné
nebo nepřijatelné, jak uvádí podatel námitky. Etapizace výstavby je důležitou součástí územního plánování. Umožňuje
stanovit racionální časový a funkční rámec budoucí plánované výstavby a jak již bylo zmiňováno má svou oporu v § 19
odst. 1 písmene f) stavebního zákona. To platí tím spíše v situaci, kdy jsou k zastavění navrženy plochy, které jsou
fakticky pole, bez možnosti přístupu po stávajících veřejných komunikacích, bez kanalizace a dalších nezbytných sítí.
Etapizace tak směřuje k eliminaci či alespoň zmírnění negativních vlivů nutně spojených s tak rozsáhlou výstavbou
objektů pro bydlení jak pro obyvatele, kteří postaví první, tak i pro obyvatele průběžně dostavovaných domů. Ti by
byli, při neexistenci racionálně vybudované infrastruktury pro celou plochu, nuceni snášet její neustálé dobudovávání a
přebudovávání pro potřeby později stavěných budov. Jedná se o zabránění chaotické výstavby hned a všude. Konečně
i sám podatel námitky potřebu vybudování veřejné infrastruktury v celém rozsahu nezpochybňuje, proto považujeme
tvrzení o tom, že by etapizace měla investici vlastníků prodražit za mylnou a ničím nepodloženou. Pochopitelně stav,
kdy investor zvolil jiný postup, než - li vybudování sítí (přestože sám ve svém podání uvádí, že jejich vybudování jako
celku je akceptovatelné) a poté prodej stavebních pozemků, může být s ohledem na probíhající prodeje desítkám
potenciálních vlastníků v předmětném území velmi obtížný k následné domluvě a konání v území. Nicméně vlastnická
práva k pozemkům nepřísluší ÚP řešit. Územní plánování řeší plochy včetně stanovení podmínek pro provedení změn
v těchto plochách, nikoliv jednotlivé pozemky a vlastnická práva k nim. Pořizovatel společně s určeným zastupitelem a
zpracovatelem vzhledem k uplatněné námitce opakovaně prověřili různé reálné a vhodné možnosti navrhovaného
řešení a konstatují následující: Návrh I. etapy zůstane zachován, tak jak byl navržen vyjma požadavku na vybudování
pěší lávky. Její vybudování bude podmínkou pro zahájení realizace staveb ve II. etapě. Výstavbu lávky pak bude v této
etapě nezbytné provést, už s ohledem na skutečnost, že výstavba v I. etapě bude z větší části dokončena a pokud by se
tedy nemělo jednat o odtrženou obytnou část, zcela nezávislou na obci a její infrastruktuře (což sám podatel námitky
popírá) je třeba toto propojení provést. Subjektivní názor podatele vyjádřený prostřednictvím emotivní komunikace
mezi otcem a dětmi nám nepřísluší vypořádávat.
Námitky proti návrhu územního plánu - nesouhlasíme s regulací a podmínkami změn využití plochy – s regulativy
stanovenými výlučně pro plochy obytného souboru. Odůvodnění: V tabelárním přehledu zastavitelných ploch jsou
uvedeny plochy navržené sídelní zeleně (př. Z19q, Z19g, Z19h), pro které jsou předepsány podmínky, chybně označené
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jako podmínky zastavění. Nadbytečně uplatněné požadavky podle SEA. Za nadbytečný považujeme požadavek
aktualizovat biologické hodnocení 2004, které bylo při pořizování Změny č. 2 vyžádáno aktivisty ochrany přírody z Čerčan
a z přilehlých rekreačních, chatových lokalit. Přípustnost zastavitelnosti ploch za podmínky splnění hlukových limitů (hluk
ze silnice I/3 a z výrobních ploch Z20 a Z22 je schematicky uplatněna i na plochy na první pohled dostatečně vzdálené:
Z19f (Z22 248m, Z520 263m),: Z19d (Z22 422m, Z20 457M) Z19l (Z22 313m, Z20 407m), Z19e (Z22 450m, Z20 360m), Z19c
(Z22 468m, Z20 580m), Z19b (Z22 740m, Z20 780m). Požadujeme, aby jako součást ÚP byla na základě aktuálního měření
hluku, vypracována hluková studie, která vymezí a v koordinačním výkresu vyznačí hlukové izofony vymezující zóny
podmínek protihlukových opatření. Odmítáme, aby průkazy podmínek pro bydlení z hlediska hluku byli zatěžováni
jednotliví stavebníci. Standardně jsou předepsány podmínky pro zastavění uplatněné SEA, podle aktualizovaného
biologického hodnocení 2004. Neoprávněně, protože zastavění ploch bylo umožněno v rámci projednávání Změny č. 2
ÚPSÚ, na základě v té době aktuálního biologického hodnocení. Jedná se o retroaktivní požadavek v rozporu s obecným
právem stavebním. I v tomto případě se jedná o ustanovení diskriminující podmínky uplatněnou vůči investorovi a
vlastníkům pozemků, přenášením zjišťování a stanovení podmínek využití pozemků na investora a na vlastníky. Je to
v zásadním rozporu se současným trendem zatěžovat stavebníka co nejméně. Nesouhlasíme s těmito podmínkami, které
upravený N-ÚP nastavuje realizaci funkčních ploch obytného souboru tak, že nerespektuje podmínky vymezené platným
ÚPSÚ a stvrzené platným ÚR, dokumentem vyšší právní moci. Nastavením dalších podmínek, jejichž splnění N-ÚP
požaduje, přispívá plošně k sérii požadavků (viz. dále) jejichž důvodem zjevně je oddalování vlastní výstavby rodinných a
obytných domů, včetně realizace moderně pojatého zařízení pro seniory a založení ploch sídelní zeleně.
Nastavením dalších podmínek, jejichž splnění N-ÚP požaduje, přispívá plošně k sérii požadavků (viz. dále) jejichž
důvodem zjevně je oddalování vlastní výstavby rodinných a obytných domů, včetně realizace moderně pojatého zařízení
pro seniory a založení ploch sídelní zeleně.
Návrh na rozhodnutí: Námitce se v tomto bodě vyhovuje částečně v rozsahu uvedeném v jejím odůvodnění.
Odůvodnění: Podmínky v dílčích plochách změn - Z19 q, Z19g, Z19h určených pro veřejná prostranství, budou nově
definovány jako podmínky pro změny v území (nikoliv tedy jako podmínky k realizaci zástavby). Tvrzení navrhovatele,
že by v rámci ÚP byl uveden požadavek na aktualizaci biologického hodnocení z roku 2004, odmítáme jako nepravdivé,
neboť takový požadavek není v návrhu ÚP nikde uveden. Podatel má zcela nepochybně na mysli požadavek na
prokázání, že výstavbou nedojde k nezákonnému škodlivému zásahu do vývoje zvláště chráněných druhů a rostlin, což
je požadavek vyplývající ze zákona o ochraně přírody a krajiny, protože plocha Z19 částečně zasahuje do stanovišť
s výskytem zvláště chráněných druhů bioty. Toto prokazování, stejně jako zjišťování hlukových poměrů a zpracovávání
hlukových studií není v kompetenci územního plánu, jak se podatel mylně domnívá, protože se nevztahuje k plochám,
které územní plán řeší, ale až k jednotlivým stavbám. Pokud bylo v rámci změny č. 2 prováděno biologické hodnocení,
šlo zřejmě o dobrovolný akt, protože stavební zákon jeho zpracování nepožaduje. Zároveň připomínáme, že
v zájmovém území nebyla od doby vydání změny č. 2 – tedy po dobu 15ti let výstavba zahájena, což může mít za
následek zcela zásadní změny, ke kterým mohlo v území ve vztahu k zvláště chráněným druhům od té doby dojít.
Otázku, zda dotčený orgán uzná při řízení k povolování staveb předmětné biologické hodnocení (protože není pravdou,
že změnou došlo k umožnění vlastního zastavění plochy, neboť toto je povolováno až v následných územních, popř.
stavebních řízeních – jednalo se tedy pouze o její vymezení, nikoliv však o vymezování staveb, které je na základě
platných právních předpisů posuzováno orgánem ochrany veřejného zdraví, popř. orgánem ochrany přírody),
pořizovateli vyhodnocovat nepřísluší. Ten je, stejně jako zpracovatel územního plánu povinen respektovat a do návrhu
ÚP promítnout veřejný zájem, hájený dotčeným orgánem na základě zvláštního právního předpisu. Obdobně jako
v rámci pořizování územního plánu nelze zpracovávat biologické posouzení, tak není možné pořizovat ani posouzení
hlukové. Platné právní předpisy tuto povinnost v rámci územního plánu nestanovují z důvodu, že územní plán řeší
plochy, nikoliv vlastní umístění staveb, ke kterým se pak prokazování splnění hlukových limitů vztahuje. Hlukové
posouzení by se tak s ohledem na prodlevy v naplňování záměrů na jednotlivých plochách (viz. 15 let staré biologické
hodnocení), s ohledem na průběžné změny právních předpisů, muselo pořizovat pokaždé při jejich změně. Nicméně
pořizovatel společně s určeným zastupitelem a s projektantem znovu vyhodnotili podmínky týkající se oprávněnosti
požadavků na prokázání splnění hlukových limitů stanovené ze strany Krajské hygienické správy Středočeského kraje a
dospěli k následujícímu závěru: Požadavek na prokázání splnění hlukových limitů se upraví tak, že jako neoprávněný
z něj bude vyjmut požadavek na prokazování hluku z ploch Z20 a Z22, které jsou návrhové. Hluk tak bude třeba
prokazovat pouze ve vztahu ke stávajícím plochám VL a VD, neboť tyto jsou v území v sousedství návrhové plochy Z19
z hlediska právního stavu v území a svého využití již jako stávající stabilizovány. Pro nově navrhované plochy Z20 a Z22
funkčního využití VL a VD již byl v návrhu ÚP k veřejnému projednání v hlavním využití stanoven požadavek, že výroba,
skladování a manipulace s materiály negativními vlivy svých provozů nepřesahuje hranice areálu (VL), resp. objektů
(VD). K blíže nespecifikovanému tvrzení podatele, že návrhem ÚP v případě plochy Z19 nedošlo k nerespektování
podmínek platné územně plánovací dokumentace (jak uvádí ÚPSÚ) a nerespektování územního rozhodnutí,
nesouhlasíme. Vydané územní rozhodnutí totiž neumisťuje stavby rodinných ani bytových domů (popř. další stavby,
pro které jsou předepsané hlukové limity), a tedy nevyžaduje a neřeší jejich naplňování - proto byl uplatněn požadavek
dotčeného orgánu ochrany veřejného zdraví týkající se naplňování hlukových limitů. Naprosto totožná situace se pak
týká v případě umisťování staveb ve vztahu k prokazování zásahu/nezásahu do zvláště chráněných druhů bioty, jak již
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ostatně bylo vypořádáno v textu výše. Ve vztahu k platné územně plánovací dokumentaci územního plánu sídelního
útvaru Poříčí nad Sázavou ve znění jeho změn, je třeba vzít v úvahu, že byla pořizována za jiného právního prostředí –
podle stavebního zákona č. 50/1976 Sb. než je pořizován aktuální návrh ÚP, což se zcela nepochybně propsalo i do
způsobu jeho řešení. V žádném případě ale podmínky stanovené návrhem ÚP nepopírají vydané územní rozhodnutí
(vyjma dělení pozemků, které bude napraveno), pouze v částech, o nichž rozhodnuto nebylo ve správním řízení
(umisťování staveb pro bydlení a likvidace odpadních vod), uvádí návrh ÚP do souladu s platnými právními předpisy
hájícími veřejný zájem. Předepsaný způsob využití území vychází jak z právních předpisů platných buď na úseku
územního plánování, popř. z požadavků zvláštních právních předpisů či stanovisek dotčených orgánů uplatňovaných
k návrhu ÚP. Pořizovatel tak zcela zásadně odmítá tvrzení, že by z jeho strany mělo jít o záměrné oddalování výstavby,
nebo jakoukoliv jinou svévoli. Zastavitelná plocha je součástí platné územně plánovací dokumentace a od té doby měl
investor dostatek času k naplňování záměru.
Námitky proti návrhu územního plánu – požadujeme doplnit výkresovou a textovou část N-ÚP o zobrazení a popisu
nábřežního úseku cyklostezky na náspu protipovodňové ochrany vedené za hranicí Q100 od podjezdu pod silnicí I/3 po
meliorační strouhu. Odůvodnění: N-ÚP neobsahuje změnu plochy na nemotorovou pobřežní komunikaci situovanou na
náspu hráze protipovodňové funkce: zákres a označení plochy, ani samostatnou položku v textové části. Jižní rozhraní
mezi zastavitelnou plochou Z19 vymezenou pro zástavbu rodinnými a obytnými domy, občanské a technické vybavenost
a přírodní plochy údolní nivy je navržena nemotorová, nábřežní komunikace (chodník pro pěší a cyklostezka) založená na
náspu vysokém 50 – 60 cm, jehož pata je totožná s hranicí záplavového území Q100. Tato nábřežní komunikace na náspu,
je samostatně popsána v územním rozhodnutí. Požadujeme zobrazení a popis této stavby v hlavním výkresu a
odpovídající popis v příslušných oddílech dokumentace. Objekt bude mít význam nejen pro funkce dopravní a
protipovodňové ochrany, ale také jako prostorové vyjádření urbanistické kompozice a zásadní význam krajinotvorný.
Uvedená nábřežní komunikace bude rozšířením a zhodnocením systému cyklistických stezek v Posázaví. Cyklostezka je
důležitým prvkem urbánní struktury, je součástí systému veřejných prostranství, který tvoří uliční síť s parkově
upravenými plácky a náměstíčky. Těleso náspu a cyklostezky bude čitelným, prostorově přiměřeným rozhraním i
přechodem mezi zastavěnou plochou a přírodním prostorem řeky. Funkčně cyklostezka bude alternativním úsekem –
pravobřežní větví systému cyklotras Posázavského regionu. Pro obyvatele souboru za řekou a pro obyvatele Poříčí n.S.
vůbec, bude také pěší vyhlídkovou stezkou.
Návrh na rozhodnutí: Námitce v tomto bodě se vyhovuje částečně v rozsahu uvedeném v jejím odůvodnění.
Odůvodnění: Pořizovatel společně s určeným zastupitelem a s projektantem konstatují, že návrh na provedení
grafického znázornění pobřežní terasy jako protipovodňového opatření ve formě zpevněného náspu a cyklostezky
(formulace převzatá z ÚR) v grafické části územního plánu je možný. Do výkresu I.B2c Veřejná infrastruktura – vodní
hospodářství bude tento záměr vyznačen jako návrh protipovodňového opatření. Návrh cyklostezky označený jako
cyklotrasa již byl součástí výkresu koncepce veřejné infrastruktury - dopravní infrastruktura, což patrně podatel
námitky přehlédl. Pro zajištění souladu grafické části s textovou, pak oba návrhy budou v podrobnosti odpovídající ÚP
doplněny i do jeho textové části.
Námitky proti návrhu územního plánu – namítáme proti navržené ploše Z20 – LV – plochy změn – výroba a skladování –
lehký průmysl navrhované na pozemcích na pozemcích v k.ú. Poříčí nad Sázavou parc. č. 190/4 v majetku Obec Poříčí nad
Sázavou, Sázavská 57, 257 21 Poříčí nad Sázavou, parc. č. 190/71 v majetku Anytrade, spol. s r.o., Šímova 509, 256 01
Benešov, parc. č. 190/72 v majetku Obec Poříčí nad Sázavou, Sázavská 57, 257 21 Poříčí nad Sázavou, celkem výměra
navrhovaného území 24, 9 ha. Společnost VETA-INVESTMENT, s.r.o. se změnou funkční plochy stabilizované stávajícím
územním plánem plochami BK, plochy pro bydlení a OV (občanskou vybavenost) a plochami B2 – plochy pro smíšenou
funkci 1 na plochy LV – výroba a skladování – lehký průmysl navrhované na pozemcích. Odůvodnění: Vlastník pozemků
společnost VETA-INVESTMENT, s.r.o. vlastní pozemky stabilizované stávajícím územím plánem území pro bydlení a OV –
BK, území pro bydlení čisté B1, území pro smíšenou funkci I-B2. Zejména plochy pro čisté bydlení B1 budou změnou
využití LV v lokalitě Z20 zcela znehodnoceny z hlediska kvality bydlení, hygienických norem na bydlení – zasažení hlukem,
prachem, vibracemi, emisemi, dopravou (lehký průmysl se všemi negativními vlivy). Konstatujeme střet zájmů vzhledem
k tomu, že pořizovatel územního plánu a majoritní vlastník v lokalitě Z20 – LV – výroba a skladování – lehký průmysl je
totožný – Obec Poříčí nad Sázavou, Sázavská 57, 257 21 Poříčí nad Sázavou. V tom spatřujeme neslučitelnost návrhu
z hlediska principu veřejného zájmu. Tímto návrhem Obec jako pořizovatel ÚP poškozuje zájmy vlastníka pozemků VETAINVESTMENT, s.r.o. Obec Poříčí nad Sázavou zvýhodňuje sama sebe a soukromého subjektu Anytrade, spol. s r.o, Šímova
509, 256 01 Benešov se kterým jedná ve shodě, proti zájmům VETA-INESTMENT, s.r.o. . Paradoxně je VETA-INVESTMENT
s.r.o. povinna splnit podmínky využití území v lokalitě 19e ve znění výstavba objektů a zařízení, pro které jsou stanoveny
hlukové limity, je podmíněně přípustná za předpokladu splnění podmínky, že při rozhodování o změnách v území bude
prokázáno nepřekročení maximální přípustné hladiny hluku v chráněných vnitřních i venkovních prostorech (ze stávající
silnice I/13 a činností provozovaných na ploše změny Z22 a Z20). Návrh plochy Z20 je zcela v rozporu se zájmy VETAINVESTMENT, s.r.o. vybudovat rodinné a bytové domy na svých pozemcích v souladu se zákonem č. 20/1966 Sb. o péči o
zdraví lidu, ale nejvýznamnější úpravou, jejímž předmětem je také ochrana před hlukem je zákona č. 258/2000 Sb. o
ochraně veřejného zdraví. Dále bude VETA-INVESTMENT, s.r.o. znevýhodněna výší nákladů na opatření, která umožní
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využití jeho pozemků v souladu s ÚP. Náklady pak nese nikoliv zdroj znečištění a emisí, ale příjemce /postižený/obyvatel
bydlení čistého, což považujeme za protiprávní a účelové.
Návrh na rozhodnutí: Námitce se v tomto bodě vyhovuje částečně, a to v rozsahu uvedeném v jejím odůvodnění.
Odůvodnění: Nepopíráme, že obec je majoritním vlastníkem pozemků v ploše Z20, jejíž rozloha je 2,47 ha (nikoliv 24,9
ha). Vlastnické právo není důvodem pro označení provedeného návrhu jakožto neslučitelného se zájmem veřejným.
Označování ploch nacházejících se v platné územně plánovací dokumentaci za plochy stabilizovaného předchozím
územním plánem (B1 čisté bydlení) pořizovaným v jiném právním prostředí, je zavádějící a jde proti samotné povaze
územního plánování, neboť území a zájmy v něm se v čase vyvíjí a mohou dojít změn, jinak by jejich pořizování
nemohlo být zákonem připuštěno, zvláště je-li nový ÚP pořizován v jiném právním prostředí. Zároveň však souhlasíme
s tím, že plocha Z19 nemůže být negativně dotčena návrhem nově zastavitelných ploch Z20, popřípadě Z22. Požadavek
na prokázání splnění hlukových limitů se upraví tak, že jako neoprávněný z něj bude vyjmut požadavek na prokazování
hluku z ploch Z20 a Z22, které jsou návrhové. Hluk tak bude třeba prokazovat vedle hlukového zatížení ze silnice I/3
pouze ve vztahu ke stávajícím plochám VL a VD, neboť tyto jsou v území v sousedství návrhové plochy Z19 z hlediska
právního stavu v území a jejich využití již jako stávající stabilizovány. Pro nově navrhované plochy Z20 a Z22 funkčního
využití VL a VD již byl v návrhu ÚP k veřejnému projednání ve stanovených podmínkách ploch s rozdílným způsobem
využití (v hlavním využití) stanoven požadavek, že výroba, skladování a manipulace s materiály negativními vlivy svých
provozů nepřesahuje hranice areálu (VL) resp. objektů (VD). Pro úplnost dodáváme, že požadavek na naplnění
hlukových limitů je ve veřejném zájmu a vychází ze zákona č. 258/200 Sb., o ochraně veřejného zdraví a změně
některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů, nikoliv ze zákona č. 20/1966 Sb., jak uvádí podatel
námitky. Pro vyloučení jakékoliv pochybnosti o oprávněnosti stanovení tohoto požadavku citujeme z § 77 odst. 2
zákona o ochraně veřejného zdraví, kde je uvedeno: „V případě, že je v platné územně plánovací dokumentaci uveden
záměr, u kterého se předpokládá, že bude po uvedení do provozu zdrojem hluku nebo vibrací, zejména z provozu na
pozemních komunikacích nebo železničních drahách, nelze KE STAVBĚ, která by mohla být tímto hlukem či vibracemi
dotčena, vydat kladné stanovisko orgánu ochrany veřejného zdraví, aniž by k ní byla přijata opatření k ochraně před
hlukem nebo vibracemi“, což má přímou návaznost na odst. 3 téhož zákona o požadavku na posuzování staveb
bytových a rodinných domů, staveb pro předškolní a školení vzdělávání a staveb pro zdravotní nebo sociální účely
orgánem ochrany veřejného zdraví.
Námitky proti návrhu územního plánu – namítáme proti podmínkám využití ploch Z20 – LV – ploch změn – výroba a
skladování – lehký průmysl navrhované na pozemcích v k.ú. Poříčí nad Sázavou parc. č. 190/4 v majetku Obec Poříčí nad
Sázavou, Sázavská 57, 257 21 Poříčí nad Sázavou, parc. č. 190/71 v majetku Anytrade spol. s r.o., Šímova 509, 256 01
Benešov, parc. č. 190/72 v majetku Obec Poříčí nad Sázavou, Sázavská 57, 257 21 Poříčí nad Sázavou, celková výměra
navrhovaného území 24, 9 ha. Podmínky pro využití ploch Z20 absentují podmínky využití území ve znění výstavba
objektů a zařízení je podmíněně přípustná za předpokladu splnění podmínky, že při rozhodování o změnách využití území
bude prokázáno nepřekročení maximální přípustné hladiny hluku v chráněných vnitřních i venkovních prostorech
v lokalitách Z19b, 19c, 19d, 19e, 19f, 19k, Z19l, Z19m, Z19n, Z19o, pro které jsou stanoveny hygienické hlukové limity.
Odůvodnění: nově navrhované plochy Z20 – LV – plochy změn – výroba a skladování – lehký průmysl navrhované na
pozemcích v k.ú. Poříčí nad Sázavou parc. č. 190/4 v majetku Obec Poříčí nad Sázavou, Sázavská 57, 257 21 Poříčí nad
Sázavou, parc. č. 190/71 v majetku Anytrade spol. s r.o., Šímova 509, 256 01 Benešov, parc. č. 190/72 v majetku Obec
Poříčí nad Sázavou, Sázavská 57, 257 21 Poříčí nad Sázavou, celkem výměra navrhovaného území 24, 9 ha zatíží plochy
Z19b, 19c, 19d, 19e, 19f, 19k, Z19l, Z19m, Z19n, Z19o emisemi z lehké výroby - zasažením hlukem, prachem, vibracemi,
emisemi, dopravou.
Návrh na rozhodnutí: Námitce v tomto bodě se vyhovuje částečně, a to v rozsahu uvedeném v jejím odůvodnění.
Odůvodnění: Způsob vypořádání námitky ve vztahu k ploše Z20 již byl zmíněn ve vypořádání námitky navrhovatele
citované v textu výše. S ohledem na toto vypořádání, pak stanovení podatelem námitky požadované podmínky ve
vztahu k hlukovým limitům v plochách změn Z19k, 19l, 19m, 19n, 19o, postrádá význam, protože plocha Z19 být
negativně dotčena návrhem nově zastavitelné plochy Z20 (ani Z22), nemůže, jak ostatně vyplývá z regulativů tzv.
funkčního využití, kde již v návrhu ÚP k veřejnému projednání byl u ploch VL a VD v hlavním využití stanoven
požadavek, že výroba, skladování a manipulace s materiály negativními vlivy svých provozů nepřesahuje hranice
areálu (VL) resp. objektů (VD).
Námitky proti návrhu územního plánu - namítáme proti podmínkám využití ploch Z19b, 19c, 19d, 19e, Z19f, 19k, Z19l,
Z19m, Z19n, 19o ve znění – podmínkou pro možnost realizace zástavby je zajištění likvidace odpadních vod na ČOV Poříčí
nad Sázavou se kterou nesouhlasíme v uvedeném znění. Souhlasili bychom se zněním podmínkou pro možnost realizace
je zajištění likvidace odpadních vod na ČOV. Odůvodnění: vzhledem k tomu, že Upravenému návrhu územního plánu
Poříčí nad Sázavou ve své textové části vlastníků ukládá povinnost napojení lokality na ČOV v Poříčí nad Sázavou, zároveň
absentuje a neřeší, jak tuto lokalitu napojit. Pokud územní plán neřeší, jak tuto lokalitu napojit na ČOV Poříčí nad
Sázavou, znemožňuje – neumožňuje toto řešení, musí umožnit odkanalizováním území do ČOV s odpovídající kapacitou
(ČPV Za Vodou či ČOV Čerčany).
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V návrhu územního plánu je pak paradoxně rozvod kanalizace v lokalitě Z19b, 19c, 19d, 19e, 19f, 19k, Z19l, Z19m, Z19n,
19o ukončen u vodojemu TU Za vodou, nikoliv u ČOV Poříčí nad Sázavou. Souhlasili bychom se zněním podmínkou pro
možnost realizace zástavby je zajištění likvidace odpadních vod na ČOV.
Návrh na rozhodnutí: Námitce v tomto bodě se vyhovuje částečně, a to v rozsahu uvedeném v jejím odůvodnění.
Odůvodnění: Způsob vypořádání námitky ve vztahu k ploše Z20 již byl zmíněn ve vypořádání námitky navrhovatele
uvedené v textu výše. S ohledem na toto vypořádání, pak stanovení podatelem námitky požadované stanovení
podmínky ve vztahu k hlukovým limitům v plochách změn Z19k, 19l, 19m, 19n, 19o, postrádá význam, protože plocha
Z19 být negativně dotčena návrhem nově zastavitelné plochy Z20 (ani Z22), nemůže, jak ostatně vyplývá z regulativů
tzv. funkčního využití, kde již v návrhu ÚP k veřejnému projednání byl u ploch VL a VD v hlavním využití stanoven
požadavek, že výroba, skladování a manipulace s materiály negativními vlivy svých provozů nepřesahuje hranice
areálu (VL) resp. objektů (VD).
Námitky proti návrhu územního plánu – namítáme proti podmínkám využití ploch Z19b, 19c, 19d, 19e, Z19f, 19k, Z19l,
Z19m, Z19n, 19o ve znění výstavba objektů a zařízení, pro které jsou stanoveny hygienické hlukové limity, je podmíněně
přípustná za předpokladu splnění podmínky, že při rozhodování o změnách v území bude prokázáno nepřekročení
maximální přípustné hladiny hluku v chráněných vnitřních i venkovních prostorech (ze stávající silnice U/3 a činností
provozovaných na ploše změny Z22 a Z20. Odůvodnění: Návrh podmínek využití ploch Z19b, 19c, 19d, 19e, Z19f, 19k,
Z19l, Z19m, Z19n, 19o pozemků VETA-INVESTMENT zvýhodňuje pořizovatele územního plánu Obec Poříčí nad Sázavou a
soukromý subjekt Anytrade, spol. s .r.o., Šímova 509, 25 601 Benešov. Návrh podmínek využití je zcela v rozporu se zájmy
VETA-INESTMENT, s.r.o. vybudovat rodinné a bytové domy na svých pozemcích v souladu se zákonem č. 20/1966 Sb. o
péči o zdraví lidu, ale nejvýznamnější úpravou, jejímž předmětem je také ochrany před hlukem je zákon č. 258/2000 Sb. o
ochraně veřejného zdraví. Opatření návrhu podmínek využití jsou směřovány proti příjemce(postižený/obyvatel bydlení
čistého a zvýhodňuje původce znečištění – stavby a zařízení, která budou budována na ploše Z20.
Návrh na rozhodnutí: Námitce se v tomto bodě vyhovuje, a to v rozsahu uvedeném v jejím odůvodnění.
Odůvodnění: Požadavek na prokázání prokazování hygienických hlukových limitů vyplývající ze zákona č. 258/2000 Sb.
ve znění pozdějších předpisů, byl uplatněn dotčeným orgánem na úseku ochrany veřejného zdraví. Nicméně pořizovatel
společně s určeným zastupitelem a s projektantem znovu vyhodnotili oprávněnost podmínky týkající se požadavků na
prokázání splnění hlukových limitů stanovené ze strany Krajské hygienické správy Středočeského kraje a dospěli
k následujícímu závěru: Požadavek na prokázání splnění hlukových limitů ve vztahu k silnici I/3 jako zdroje hluku,
zůstane v návrhu ÚP zachován. Jako neoprávněný z něj bude vyjmut požadavek na prokazování hluku z ploch Z20 a
Z22, neboť se jedná o plochy návrhové, které nemohou negativně plochu Z19 ovlivnit, neboť jak vyplývá z regulativů
tzv. funkčního využití, kde již v návrhu ÚP k veřejnému projednání pro plochy VL a VD byl v hlavním využití stanoven
požadavek, že výroba, skladování a manipulace s materiály negativními vlivy svých provozů nepřesahuje hranice
areálu (VL), resp. objektů (VD).
Námitky proti návrhu územního plánu – namítáme nově navržené ploše Z22 – VD – plochy změn – výroba a skladování –
drobná a řemeslná výroba na pozemcích v k.ú. Poříčí nad Sázavou parc. č. 190/19 v majetku Růžička Vlastimil, Sportovní
105, 257 21 Poříčí nad Sázavou, parc. č. 190/92 v majetku Chalupecká Alena, V Chaloupkách 304, 257 21 Poříčí nad
Sázavou a SJM Chaloupecký Josef a Chaloupecká Alena, Chaloupecký Josef, Bálkovická 136, 257 21 Poříčí nad Sázavou,
Chaloupecká Alena, V Chaloupkách 304, 257 21 Poříčí nad Sázavou, parc. č. 190/94 v majetku AGRO Poříčí nad Sázavou
spol. s r.o. Spojovací 347, 257 21 Poříčí nad Sázavou. Odůvodnění: Vlastník pozemků společnost VETA-INVESTMENT, s r.o.
vlastní pozemky stabilizované stávajícím územním plánem území pro bydlení a OV – BK, území pro čisté bydlení BI,
území pro smíšenou funkci I-B2. Zejména plochy území pro čisté bydlení BI budou změnou funkčního využití LV v lokalitě
Z22 zcela znehodnoceny z hlediska kvality bydlení, hygienických norem na bydlení – zasažení hlukem, prachem,
vibracemi, emisemi, dopravou (lehký průmysl se všemi negativními vlivy). Paradoxně je VETA-INVESTMENT, s r.o. povinna
splnit podmínky využití území v lokalitě 19e ve znění výstavba objektů a zařízení, pro které jsou stanoveny hygienické
hlukové limity, je podmíněně přípustná za předpokladu splnění podmínky, že při rozhodování o změnách v území bude
prokázáno nepřekročení maximální přípustné hladiny hluku v chráněných vnitřních i venkovních prostorech (ze stávající
silnice I/13) a činností provozovaných na ploše změny Z22 a Z20). Návrh plochy Z22 je zcela v rozporu se zájmy VETAINVESTMENT, s.r.o. vybudovat rodinné a bytové domy na svých pozemcích v souladu se zákonem 20/1966 Sb. o péči o
zdraví lidu, ale nevýznamnější úpravou, jejímž předmětem je také ochrana před hlukem je zákon č. 258/2000 Sb. o
ochraně veřejného zdraví. Dále budu jako soukromý vlastník znevýhodněn výší nákladů na opatření, která umožní využití
jeho pozemků v souladu s ÚP. Náklady pak nese nikoliv zdroj znečištění a emisí, ale příjemce/postižená/obyvatel bydlení
čistého, což považuji za protiprávní a účelové.
Návrh na rozhodnutí: Námitce se v tomto bodě vyhovuje, a to v rozsahu uvedeném v jejím odůvodnění.
Návrh plochy Z22 zůstane v návrhu ÚP zachován. Požadavek na prokázání prokazování hygienických hlukových limitů
vyplývajících ze zákona č. 258/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, byl uplatněn dotčeným orgánem na úseku
ochrany veřejného zdraví. Nicméně pořizovatel společně s určeným zastupitelem a s projektantem znovu vyhodnotili
oprávněnost podmínky týkající se požadavků na prokázání splnění hlukových limitů stanovené ze strany Krajské
hygienické správy Středočeského kraje a dospěli k následujícímu závěru: Požadavek na prokázání splnění hlukových
limitů ve vztahu k silnici I/3 jako zdroje hluku, zůstane v návrhu ÚP zachován. Jako neoprávněný z něj bude vyjmut
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požadavek na prokazování hluku z plochy Z22, neboť se jedná o plochu návrhovou, která nemůže negativně plochu Z19
ovlivnit, neboť jak vyplývá z regulativů tzv. funkčního využití, kde již v návrhu ÚP k veřejnému projednání pro plochy
VD byl v hlavním využití stanoven požadavek, že výroba, skladování a manipulace s materiály negativními vlivy svých
provozů nepřesahuje hranice objektů.
Námitky proti návrhu územního plánu – namítáme proti podmínkám využití ploch Z22 – VD – plochy změn – výroba a
skladování – drobní a řemeslná výroba na pozemcích v k. ú. Poříčí nad Sázavou na pozemcích v k.ú. Poříčí nad Sázavou
parc. č. 190/19 v majetku Růžička Vlastimil, Sportovní 105, 257 21 Poříčí nad Sázavou, parc. č. 190/92 v majetku
Chalupecká Alena, V Chaloupkách 304, 257 21 Poříčí nad Sázavou a SJM Chaloupecký Josef a Chaloupecká Alena,
Chaloupecký Josef, Bálkovická 136, 257 21 Poříčí nad Sázavou, Chaloupecká Alena, V Chaloupkách 304, 257 21 Poříčí nad
Sázavou, parc. č. 190/94 v majetku AGRO Poříčí nad Sázavou spol. s r.o. Spojovací 347, 257 21 Poříčí nad Sázavou.
Odůvodnění: podmínky pro využití ploch Z22 absentují podmínky využití území ve znění výstavba objektů a zařízení je
podmíněně přípustná za předpokladu splnění podmínky, že v rozhodování o změnách v území bude prokázáno
nepřekročení maximální přípustné hladiny hluku v chráněných venkovních i vnitřních prostorech v lokalitách Z19b, 19c,
19d, 19e, Z19f, 19k, Z19l, Z19m, Z19n, 19o, pro které jsou stanoveny hygienické hlukové limity. Nově navrhované plochy
ploch Z22 – VD – plochy změn – výroba a skladování – drobná a řemeslná výroba na pozemcích v k.ú. Poříčí nad Sázavou
parc. č. 190/19 v majetku Růžička Vlastimil, Sportovní 105, 257 21 Poříčí nad Sázavou, parc. č. 190/92 v majetku
Chalupecká Alena, V Chaloupkách 304, 257 21 Poříčí nad Sázavou a SJM Chaloupecký Josef a Chaloupecká Alena,
Chaloupecký Josef, Bálkovická 136, 257 21 Poříčí nad Sázavou, Chaloupecká Alena, V Chaloupkách 304, 257 21 Poříčí nad
Sázavou, parc. č. 190/94 v majetku AGRO Poříčí nad Sázavou spol. s r.o. Spojovací 347, 257 21 Poříčí nad Sázavou zatíží
plochy Z19b, 19c, 19d, 19e, Z19f, 19k, Z19l, Z19m, Z19n, 19o emisemi z výroby a skladování – zasažení hlukem, prachem,
vibracemi, emisemi, dopravou.
Návrh na rozhodnutí: Námitce se v tomto bodě vyhovuje částečně, a to v rozsahu uvedeném v jejím odůvodnění.
Požadavek na prokázání prokazování hygienických hlukových limitů vyplývajících ze zákona č. 258/2000 Sb. ve znění
pozdějších předpisů, byl uplatněn dotčeným orgánem na úseku ochrany veřejného zdraví. Nicméně pořizovatel
společně s určeným zastupitelem a s projektantem znovu vyhodnotili oprávněnost podmínky týkající se požadavků na
prokázání splnění hlukových limitů stanovené ze strany Krajské hygienické správy Středočeského kraje a dospěli
k následujícímu závěru: Jako neoprávněný z něj bude vyjmut požadavek na prokazování hluku z plochy Z22, neboť se
jedná o plochu návrhové, která nemůže negativně plochu Z19 ovlivnit, neboť jak vyplývá z regulativů tzv. funkčního
využití, kde již v návrhu ÚP k veřejnému projednání pro plochu VD byl v hlavním využití stanoven požadavek, že
výroba, skladování a manipulace s materiály negativními vlivy svých provozů nepřesahuje hranice objektů. Žádné
další podmínky z hlediska ochrany hluku pro plochu Z22 ve vztahu k ploše Z19 tudíž není nutné stanovovat.
Námitky proti návrhu územního plánu - namítáme proti podmínkám využití ploch Z23 – LV – plochy změn – výroba a
skladování – lehký průmysl navrhované na pozemcích v k.ú. Poříčí nad Sázavou parc. č. 190/84 v majetku Wrigley
Confections ČR, kom. Spol., Pražská 320, 257 21 Poříčí nad Sázavou. Podmínky pro využití ploch Z23 absentují podmínky
využití území ve znění výstavba objektů a zařízení je podmíněně přípustná za předpokladu splnění podmínky, že při
rozhodování o změnách v území bude prokázáno nepřekročení maximální přípustné hladiny hluku v chráněných vnitřních
i venkovních prostorech v lokalitách Z19b, 19c, 19d, 19e, Z19f, 19k, Z19l, Z19m, Z19n, 19o, pro které jsou stanoveny
hygienické hlukové limity. Odůvodnění: nově navrhované plochy ploch Z23 – LV – plochy změn – výroba a skladování –
lehký průmysl navrhované na pozemcích v k.ú. Poříčí nad Sázavou par. č. 190/84 v majetku Wrigley Connfections ČR,
kom. spol., Pražská 320, 257 21 Poříčí nad Sázavou, zatíží plochy Z19b, 19c, 19d, 19e, Z19f, 19k, Z19l, Z19m, Z19n, 19o
emisemi z výroby a skladování – zasažení hlukem, prachem, vibracemi, emisemi, dopravou.
Námitky proti návrhu územního plánu – namítáme proti zpracování nového územního plánu na plochách Z19b, 19c, 19d,
19e, Z19f, 19k, Z19l, Z19m, Z19n, 19o na podkladě projektu k ÚR lokality za Vodou, bez použití podkladů z KN.
Odůvodnění: Při zpracování ÚP nebyl brán v potaz podklad z katastrálního úřadu svědčící o rozparcelaci na plochách
Z19b, 19c, 19d, 19e, Z19f, 19k, Z19l, Z19m, Z19n, 19o (říjen 2018) čímž dochází k nepřesnostem mezi územním plánem a
skutečným stavem území a v katastrálních mapách. Zároveň vyvolává pochybnosti o kvalitě zpracování ÚP.
Návrh na rozhodnutí: Námitce se v tomto bodě nevyhovuje.
Odůvodnění: Požadavek na prokázání prokazování hygienických hlukových limitů vyplývající ze zákona č. 258/2000 Sb.
ve znění pozdějších předpisů, byl uplatněn dotčeným orgánem na úseku ochrany veřejného zdraví. Nicméně pořizovatel
společně s určeným zastupitelem a s projektantem znovu vyhodnotili oprávněnost podmínky týkající se prokázání
splnění hlukových limitů stanovené ze strany Krajské hygienické správy Středočeského kraje a s ohledem na výše
uvedený text došli k následujícímu závěru: Požadavek na prokázání splnění hlukových limitů bude v návrhu ÚP uveden
pouze ve vztahu ke stávající ploše VL, protože se jedná o plochu stavovou, která byla v tomto území dříve, než se začala
plánovat výstavba bydlení v ploše Z19 a jako nadbytečný z návrhu ÚP bude vyjmut požadavek na prokazování hluku z
plochy Z23, která je návrhová. Vzhledem k regulativům tzv. funkčního využití u plochy VL se jedná o plochu návrhovou,
která pak nemůže negativně plochu Z19 ovlivnit, neboť to vyplývá z regulativů jejího funkčního využití, který již
v návrhu ÚP k veřejnému projednání pro plochu VL byl v hlavním využití stanoven, takto: Výroba, skladování a
manipulace s materiály negativními vlivy svých provozů nepřesahuje hranice areálu. Žádné další podmínky z hlediska
ochrany hluku pro plochu Z23 ve vztahu k ploše Z19 tudíž není nutné stanovovat.
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Námitky proti návrhu územního plánu – namítáme nerovnosti podmínek využití lokalit Z21 a Z19b, 19c, 19d, 19e, Z19f,
19k, Z19l, Z19m, Z19n, 19o. Odůvodnění: Podmínky využití plochy Z21 jsou zástavba bude umisťována v dostatečné
vzdálenosti od lesního porostu – výstavba objektů a zařízení, pro které jsou stanoveny hygienické hlukové limity. Je
podmíněně přípustná za předpokladu splnění podmínky, že při rozhodování o změnách v území bude prokázáno
nepřekročení maximální přípustné hladiny hluku v chráněných vnitřních i venkovních prostorech (ze stávající silnice I/3 a
činností provozovaných na ploše změny Z22), - organizace plochy bude řešena tak, aby byla respektována alej v ulici
V Obci, – Podmínka SEA pro následné rozhodování ve vymezených plochách: důsledná ochrana stromořadí podél ulice
V Obci oproti podmínkám využití lokalit Z21 a Z19b, 19c, 19d, 19e, Z19f, 19k, Z19l, Z19m, Z19n, 19o jsou podmínkou pro
možnost realizace zástavby je zajištění likvidace odpadních vod na ČOV Poříčí nad Sázavou – realizace zástavby v lokalitě
je podmíněně přípustná, pokud bude průkazně doloženo, že výstavbou nedojde k nezákonnému škodlivému zásahu do
vývoje zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů, - výstavba objektů a zařízení, pro které jsou stanoveny hygienické
hlukové limity, je podmíněně přípustná za předpokladu nepřekročení maximální přípustné hladiny hluku v chráněných
vnitřních i venkovních prostorech /ze stávající silnice I/3 a činností provozovaných na ploše změny Z22 a Z20). Takto
rozložené podmínky považujeme za nerovnoprávné a diskriminační.
Návrh na rozhodnutí: Námitce se v tomto bodě vyhovuje částečně, a to v rozsahu uvedeném v jejím odůvodnění.
Odůvodnění: Obecně odmítáme jakékoliv poměřování rovnosti/nerovnosti podmínek jednotlivých ploch navzájem,
neboť při zpracování územního plánu je ke každé ploše přistupováno vždy individuálně s ohledem na její polohu,
charakteristiku a limity. Na základě uplatněné námitky pak pořizovatel po dohodě s určeným zastupitelem a
zpracovatelem opakovaně prověřili podmínky nastavené pro plochu Z21 a konstatují, že s ohledem na nové posouzení
hlukových hygienických limitů ve vztahu k nově navrhovanému areálu VL budou tyto podmínky nově staveny takto:
Požadavek na prokázání splnění hlukových limitů ve vztahu k silnici I/3 jako zdroje hluku, zůstane v návrhu ÚP
zachován s tím, že jako neoprávněný z něj bude vyjmut požadavek na prokazování hluku z plochy Z22, neboť se jedná
o plochu návrhovou. Podmínkou pro možnost realizace zástavby bude rovněž zajištění likvidace odpadních vod na ČOV
Poříčí nad Sázavou. Dále bude doplněn požadavek, že realizace zástavby v ploše změny bude podmíněně přípustná,
pokud bude průkazně doloženo, že výstavbou nedojde k nezákonnému škodlivému zásahu do vývoje zvláště
chráněných druhů rostlin a živočichů.
Námitky proti návrhu územního plánu – namítáme nerovnosti podmínek využití lokalit Z03a1 a Z19b, 19c, 19d, 19e, Z19f,
19k, Z19l, Z19m, Z19n, 19o. Odůvodnění. Podmínky využití plochy Z03a1 (tj. zcela absentují) oproti podmínkám využití
lokalit Z03a1 a Z19b, 19c, 19d, 19e, Z19f, 19k, Z19l, Z19m, Z19n, 19o jsou – podmínkou pro možnost realizace zástavby je
zajištění likvidace odpadních vod na ČOV Poříčí nad Sázavou – realizace zástavby v lokalitě je podmíněně přípustná,
pokud bude průkazně doloženo, že výstavbou nedojde k nezákonnému škodlivému zásahu do vývoje zvláště chráněných
druhů rostlin a živočichů, - výstavba objektů a zařízení, pro které jsou stanoveny hygienické hlukové limity, je podmíněně
přípustná za předpokladu splnění podmínky, že při rozhodování o změnách v území bude prokázáno nepřekročení
maximální přípustné hladiny hluku v chráněných vnitřních i venkovních prostorech (ze stávající silnice I/3 a činností
provozovaných na ploše změny Z22 a Z20). Takto rozložené podmínky považujeme za nerovnoprávné a diskriminační.
Přitom lokalita Z03a1 přímo zasahuje do regionálního biokoridoru RBK 1318. Lokalita Z03a1 je velice exponovanou
lokalitou z hlediska ochrany přírody a krajiny, taktéž z hlediska ochrany ZPF nedocenitelnou plochou. Poloha v SZ části
sídla v ulici Pod Lutovem, velká nezastavěná plocha (proluka) v širší zorněné nově Sázavy nad levým břehem. S ohledem
na rozsah plochy v pohledově exponované poloze od řeky a přes údolí ze severu, rovinaté území pod zalesněným
svahem. V jižní části záhumenky, biotopy X2 – intenzivně obdělávané pole, podíl na jihu X3 – extenzivně
obhospodařované pole, při okrajích plochy je oddělený pás, který dle platné územně plánovací dokumentace byl
vymezen pro vedení regionálního biokoridoru mezi regionálním biocentrem Lutov a biokoridorem vedeným po toku řeky
Sázavy. Aktuálně vymezena je plocha změny Z03e pro lokální biokoridor. Plocha zeleně Z03e je vymezena rovněž proto,
že uspořádání lokality, které se propsalo do pozemkového dělení, neuvažovalo s vymezením plochy veřejného
prostranství v souladu s ust. § 7 odst. 2 vyhlášky č. 501/2006 Sb.. Celková výměra souboru ploch změn 13,6405 ha.
Zábory: Plocha Z03a: zábor ZPF v rozsahu 7,3677 ha, vše orná, z toho BPEJ 5.56.00 na 6,4208 ha – I. třída ochrany, BPEJ
5.29.11 na 0,4399 ha – II. ochrany, BPEJ 5.29.14 na 0,0061 ha – III. třída ochrany, BPEJ 5.29.54 na 0,5009 ha – V. třída
ochrany.
Návrh na rozhodnutí: Námitce se v tomto bodě vyhovuje částečně, a to v rozsahu uvedeném v jejím odůvodnění.
Odůvodnění: Obecně odmítáme jakékoliv poměřování rovnosti/nerovnosti podmínek jednotlivých ploch navzájem,
neboť při zpracování územního plánu je ke každé ploše přistupováno vždy individuálně s ohledem na její polohu,
charakter a limity. Na základě uplatněné námitky pak pořizovatel po dohodě s určeným zastupitelem a zpracovatelem
opakovaně prověřili podmínky nastavené pro plochu Z03a1 a konstatují, v ploše není potřebné posuzování hlukových
hygienických limitů, neboť ve vztahu k této ploše nebyly dotčeným orgánem zjištěny žádné zdroje hluku (silnice I/3 ani
sousedící plochy VL či VD). Vzhledem ke skutečnosti, že v ploše není evidován výskyt zvláště chráněných druhů bioty,
není důvodné prokazovat zásah do ní. Pokud se týká požadavku na likvidaci odpadních vod na ČOV Poříčí nad Sázavou
– bude do návrhu ÚP doplněn. Tvrzení, že plocha Z03a1 zasahuje do regionálního biokoridoru RBK1318 se nezakládá
na pravdě. Tvrzení, že by návrh ÚP v rámci plochy Z03 neřešil plochu veřejného prostranství, se rovněž nezakládá na
pravdě. Návrh ÚP naopak toto pochybení předchozí územně plánovací dokumentace napravuje, když v rámci plochy S1
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(plochy změn Z03b a Z03c) předepisuje pro rozhodování o změnách v území územní studii, která bude vymezovat
plochu veřejného prostranství, jehož vymezení bylo v parcelaci plochy Z03 opomenuto. Informace o ZPF považujeme za
irelevantní. Plocha byla do návrhu ÚP obdobně jako plocha Z19 vložena na základě vydaného územního rozhodnutí.
V rámci společného jednání o návrhu ÚP pak byla řádně projednána a opatřena stanoviskem dotčených orgánů, a to
včetně orgánu ochrany ZPF.
Námitky proti návrhu územního plánu – namítáme proti vyškrtnutí lávky VD2 Koridor pro VPS – pěší a cyklistickou stezku
včetně lávky přes Sázavu mezi mostem silnice I/3 a kamenným mostem která je vyškrtnout z veřejně prospěšných staveb.
Odůvodnění: Vyškrtnutím lávky jako veřejně prospěšné stavby se z lávky stává pro pořizovatele ÚP zcela nepotřebnou
stavbu, která se v pojetí navrženého územního plánu stává jen brzdou k rozvoji území Za Vodou. Chápu averze vůči VETAINVESTMENT, s.r.o., nicméně rozpad VI započal na konci roku 2017 a nyní se každým dnem rozpadá geometrickou řadou,
rychlostí práce právníků a katastru nemovitostí, kdy VETA-INVESTMENT, s.r.o. rozprodává své pozemky a ze zájmového
území zcela vysublimuje. Je patrné, že novými vlastníky se stávají stavební odborníci na výstavbu i infrastrukturu,
právníci, zaměstnanci ministerstev a záleží na Vás, kolik z dalších mohou být lékaři, učitelé, malíři, akademici, architekti a
rodiče – kteří svým dětem pořídí lávku přes Sázavu, protože ji pro bezpečnost svých dětí budou potřebovat (obyčejní lidé
nemají oproti spekulantům dostatek prostředků, bránit se nastolené politice) nyní je VI nucena toto zájmové území
rozprodat jen lidem, kteří mají schopnosti a intelekt ubránit se N-ÚP – nástroji prosazování politiky obce. Není potřeba je
tlačit bez použití zdravého rozumu. VETA-INVESTMENT, s.r.o. je jen nástrojem transformace, kdy se z 1. Dominantního
vlastníka pozemků transformuje a prodejem se stane vlastníkem 110 občanů tohoto státu, kteří chtějí pozitivně myslet,
ale i pracovat.
Návrh na rozhodnutí: Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění: Veřejně prospěšnou stavbou je stavba pro veřejnou infrastrukturu určená k rozvoji nebo ochraně území
obce, vymezená ve vydané územně plánovací dokumentaci. Stávající využití území na druhém břehu řeky, kde se
nachází zejména plochy výrobní ve vlastnictví soukromých subjektů, ke kterým není důvod lávku budovat (a to ani
v případě návrhu na jejich rozšíření), a pro které je dopravní napojení po stávajícím mostě vyhovující, bez toho, aniž by
vyvstal požadavek na jeho řešení. Jedná se o stabilizované území, které žádné nároky na vybudování lávky neklade.
Její výstavba není ve veřejném zájmu obce a nebude ani její investicí, protože jak již bylo řečeno, současné poměry
v území její vybudování nepožadují. Požadavek na její výstavbu vyvstává až v okamžiku realizace rozsáhlého obytného
souboru na druhé straně řeky (v režii soukromých subjektů), kdy by tato lávka měla sloužit k tomu, aby tuto odtrženou
obytnou část, pokud nemá být „satelitem“, což podatel námitky sám odmítá, zapojila do organismu obce. Přednostní
výstavba lávky je tak navrhována za výše uvedeným účelem s tím, že došlo k přehodnocení potřeby výstavby v I. etapě.
Její vybudování bude podmínkou pro zahájení realizace staveb ve II. etapě, kdy výstavba objektů pro bydlení I. etapy
již bude z větší části dokončena. Pro úplnost vypořádání námitky uvádíme, že návrh ÚP není instrumentem pro řešení
zákazu používání mostu pro pěší a cyklisty. Odmítáme podsouvání jakýchkoliv tvrzení o averzích vůči společnosti VETAINVESTMENT s r.o., nebo diskuzi o tom, jaké osobnosti se stávají novými vlastníky pozemků v předmětném území.
Obec v rámci pořizování územního plánu přistupuje ke všem plochám stejným nediskriminačním způsobem (bez ohledu
na vlastnická práva nebo profesi těchto vlastníků) a podle individuálních podmínek toho, kterého území společně se
zpracovatelem a při zohlednění stanovisek dotčených orgánů stanoví odpovídající podmínky na jeho regulaci. Je třeba
připomenout, že vlastní pořizování územního plánu se děje v přenesené působnosti, kde je obec povinna respektovat
veškeré zákony na úseku územního plánování, do nichž „politikou“ zasahovat nemůže. Tvrzení, že by společnost VETAINVESTMENT byla snad nucena toto území rozprodat, nelze v rámci pořizování územního plánu vypořádat a obec se
necítí být za tuto situaci zodpovědná, ale konstatuje, že rozprodej pozemků na takto rozsáhlé ploše v etapě, kdy nejsou
vybudovány sítě veřejné infrastruktury se jeví jako velmi nešťastný z pohledu nároků na uzavírání případných
následných dohod mezi jednotlivými vlastníky, kteří nemusí mít všichni nutně zájem v tuto chvíli stavět.
Námitky proti návrhu územního plánu – namítáme proti podmíněnosti výstavby na plochách Z19 výstavbou dopravní
infrastruktura a veřejná prostranství, včetně lávky. C) V zastavitelné ploše Z19 bude v I. etapě realizována zástavba
v plochách změn: Z19b, Z19c, Z19d, Z19e a Z19f, dopravní infrastruktura a veřejná prostranství v plochách změny Z19a,
Z19i, veřejná zeleň na plochách Z19g, Z19h a technická infrastruktura na ploše změny Z19j a inženýrské sítě ve veřejných
prostranstvích. V zastavitelné ploše Z19 – před zahájením realizace staveb na plochách změn zahrnutých do I. etapy
(Z19b, Z19C, Z19d, Z19e a Z19f) bude dokončena výstavba technické infrastruktury (vč. staveb a zařízení na ploše změny
Z19j) a dopravní infrastruktury (zejména Z19a) zajišťující napojení zastavitelné plochy na systémy v řešeném území a to
včetně lávky zajišťující bezkonfliktní napojení zastavitelné plochy na jádrové území sídla Poříčí nad Sázavou ve
vymezeném koridoru Z239k. d) V zastavitelné ploše Z19 bude realizována výstavba ve II. etapě na plochách změn Z19k,
Z19l, Z19m, Z19n, Z19o a dopravní a technická infrastruktura a veřejná prostranství v ploše změny Z19p, tj. po dokončení
výstavby alespoň 70% plochy I. etapy tj. na plochách změn Z19b, Z19c, Z19d, Z19e a Z19f a budou realizovány veškeré
plochy veřejných prostranství včetně ploch zeleně v plochách změn Z19g a Z19h. Odůvodnění: Navržená lávka zajišťující
bezkonfliktní napojení zastavitelné plochy na jádrové území sídla Poříčí nad Sázavou ve vymezeném koridoru T239k je
podmiňující pro další výstavbu jen v některých lokalitách, je zcela absentující v lokalitách Z20 – LV, Z21 – BI, Z22 – VD, Z23
– VL, Z24 – SV. Dále je z územního plánu vypištěna lávka jako veřejně prospěšná stavba VD2 Koridor pro VPS – pěší a
cyklistickou stezku včetně lávky přes Sázavu mezi mostem silnice I/3 a kamenným mostem. Dále realizaci lávky brání
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stávající postup Obce Poříčí nad Sázavou, který nechal propadnout územní rozhodnutí na stavbu lávky, po které by dnes
jistě bezpečně přecházeli stávající obyvatelé obce, kteří by rádi chodili do práce ve stávající průmyslové zástavbě –
zejména Wrigley Confections ČR, kom. spol., AGRO Poříčí spol s .r.o., Kemper, spol. s r.o., Anytrade, spol. s r.o., COMAC
spol s r.o. a majitelé přilehlých pozemků na obou březích. Nikdo jiný, než vlastníci v lokalitě Z19 nejsou podmíněni ani
nijak regulováni. Návrh těchto podmínek považujeme za protiprávní, diskriminační a účelový. Vlastníkem pozemků
v dané lokalitě Z20 je přímo pořizovatel územního plánu, a ten přizpůsobuje územní plán svým potřebám bez ohledu na
veřejný zájem a práva ostatních vlastníků, kteří jsou taktéž součástí obce, na jejichž zájmy není brán zřetel. Navrženou
lávku je potřeba zbudovat na pozemcích Obce Poříčí nad Sázavou, pozemcích soukromých vlastníků – AGRO Poříčí spol
s r.o., Malina Petr, Čerčanská 49, 257 21 Poříčí nad Sázavou, VETA-INVESTMENT, s.r.o. a pozemcích státu – Česká
republika – Povodí Vltavy, státní podnik, což považuji za zcela nesmyslnou variantu. Jediný, kdo má oporu v zákoně pro
veřejně prospěšnou stavbu je Obec Poříčí nad Sázavou, která jako pořizovatel územního plánu, nechal stavbu VD2
Koridor pro VPS- pěší a cyklistickou stezku včetně lávky přes Sázavu mezi mostem silnice I/3 a kamenným mostem
vyškrtnout z veřejně prospěšných staveb. Žádáme, aby byla pěší lávka, vrácena do seznamu veřejně prospěšných staveb.
Žádáme o možnost výstavby infrastruktury jako celku v Lokalitě Za Vodou, organizovanost- etapizaci bych ponechal na
životních potřebách vlastníků pozemků, protože někteří ze sousedních vlastníků si pozemky pořizují pro svou potřebu
nyní – velký dům pro celou rodinu, pro potřebu stavby malého domu až půjdou do důchodu, jiní pro své děti, ti movitější
dokonce pro svá vnoučata. Rozhodně se z nebe nesnese 110 rodinných domů, které okamžitě zatíží životní prostředí,
vyčerpají zdroje vody, naplní kapacitu ČOV a paralyzují dopravu v Poříčí nad Sázavou i širším okolí.
Návrh na rozhodnutí: Námitce se vyhovuje částečně, a to v rozsahu uvedeném v jejím odůvodnění.
Odůvodnění: Realizace lávky nebude podmínkou pro zástavbu v rámci I. etapy, ale bude podmínkou pro realizaci
zástavby ve II. etapě. Důvody navržené etapizace byly popsány textové části odůvodnění a dále byly vypořádány
v textu výše. Rozhodně z důvodů hodných zřetele (např. blokace návrhu dalších zastavitelných ploch z důvodu
nevyužití plochy Z19) není možné využití území ponechat na životních potřebách vlastníků pozemků.
Pokud se týká požadavku na vrácení lávky zpět do veřejně prospěšných staveb, uvádíme, že tato stavba není ve
veřejném zájmu obce, neboť plochy na druhém břehu Sázavy se v tuto chvíli nacházejí pouze plochy výrobní ve
vlastnictví soukromých subjektů, ke kterým není důvod lávku budovat (a to ani v případě návrhu na jejich rozšíření), a
pro které je dopravní napojení po stávajícím mostě vyhovující, bez toho, aniž vyvstal požadavek na jeho řešení. Tento
požadavek vyvstane u plochy Z19, s ohledem na její plošný rozsah území, kde budou bydlet řádově stovky obyvatel.
Potřeba výstavby lávky tedy nastane až v souvislosti z rozsáhlou výstavbou rodinných či bytových domů na druhém
břehu Sázavy (výhradně v režii soukromých subjektů), jejichž zájmem by za účelem zajištění komfortního prostředí pro
obyvatele této části území mělo být propojení s centrální částí obce, neboť jak podatel námitky sám uvádí odmítá, že
plocha Z19 by měla být satelitem (odtrženou samostatně fungující částí) a potvrzuje, že předmětná lávka toto
bezkonfliktní napojení zajistí. Pokud se týká zmiňované dopravní závady – špatné propustnosti silnice po kamenném
mostě uvádíme, že strany jejího správce (krajského úřadu) není uplatňován žádný požadavek na jeho úpravu, přičemž
jeho rekonstrukce není ÚP vyloučena.
Připomínka k návrhu územního plánu – požadujeme konkrétní urbanistickou koncepci začlenění obytného souboru Za
vodou (Z19 + K09 + část Z21 (p.p.č. 191/10) indexy upraveného N-ÚP) do urbánní struktury sídla Poříčí nad Sázavou,
korektní řešení územně technických vazeb předmětného obytného souboru odpovídajících skutečnosti. Odmítáme
etapizaci zastavitelné plochy Z19, protože by mohla investorovi bránit v racionálním postupu výstavby, šetrné
k zastavovanému území a obklopující přírodě. Požadujeme, aby byla řešena dopravní závada a špatná propustnost silnice
po kamenném mostu, a aby řešení nebylo přenášeno na stavu obytného souboru Za vodou jako podmiňující investice,
která brání podnikatelskému záměru a prvotní problém nemůže vyřešit.
Na veřejném projednání upraveného N-ÚP vysvětlila paní pořizovatelka, proč musela být na pokyn nadřízeného orgánu
vypuštěna řada drobných změn (ploch pro umístění jednoho až několika RD). N-ÚP vymezuje dvě velké lokality Za vodou
a Pod Lutovem, které poskytnou pozemky pro RD případně BD v počtu, který převyšuje reálnou potřebu. Podle § 55,
odst. 4 zákona č. 183 Sb. 2006, v platném znění, není možné požádat o změnu ÚP pro umístění dalších RD, pokud nejsou
disponibilní plochy vyčerpány. (V souvislosti s ustanovením § 55 zákona č. 183 Sb. 2006 je zvláštní další nárůst ploch RD
přijetím Změny č. 4 ÚPN SÚ, které už bylo v rozporu se stavebním zákonem. Tento fakt nám ovšem nepřísluší soudit.
Vezmeme-li v úvahu výše popsanou situaci a její právní dopad, je nepochopitelný přístup obce, která z hlediska investora
a vlastníků dlouhodobě klade překážky realizaci záměru, se kterým se ztotožnila schválením Změny č. 2 ÚPN SÚ Poříčí
nad Sázavou (2004). Negativní postoj k záměru založení a postupné realizace obytného souboru Za Vodou se zjevně
promítl do projednávaného N-ÚP způsobem, který nás přinutil podat výše uvedené námitky a připomínky. Naší zásadní
výhradou je skutečnost, že N-ÚP bezdůvodně, ne-li záměrně, v rozporu se Stavebním zákonem, přenáší na investora, na
vlastníky pozemků povinnost zajistit a předkládat doklady o podmínkách využití té které plochy. O podmínkách, které má
stanovit projednávaná ÚPD. Tento přístup pořizovatele zásadně odmítáme, i s odvoláním na současné diskuze o nutnosti
zjednodušit veškerá územní a stavební řízení. Všechny námi prezentované námitky a připomínky k podmínkám využití
jednotlivých funkčních ploch zastavitelné plochy Z19 jsou pro vlastníka natolik zásadní, že pokud v uvedených oblastech
nedojde v konečném znění k úpravě, případně k vypuštění rozporovaných ustanovení N-ÍP, nezbude nám než podat
stížnost Středočeskému krajskému úřadu z důvodu nevypořádání našich námitek a požadavků, jako vlastníka pozemků.
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V krajním případě podáme návrh k soudu, v souladu s § 102 stavebního zákona na úhradu nákladů za zmařenou investici
za období 2007 do dnešního dne (počínaje nesplněním usnesení ZO o pořízení regulačního plánu lokality Za vodou v roce
2007, blokování jakýchkoliv jednání ze strany obce, jakož i předřazení pěší lávky, jako podmíněné investice a nedůvodné
etapizace, která odporuje i všem vydaným ÚR v této lokalitě).
Návrh na rozhodnutí: Námitce se vyhovuje částečně v rozsahu uvedeném v jejich odůvodnění.
Odůvodnění: Námitky shrnuté podatelem byly již uvedeny v textu jednotlivých dílčích námitek výše (požadavek na
korektní urbanistickou koncepci, řešení územně technických vazeb či zrušení etapizace, údajné kladení překážek
záměru odsouhlasenému v již platné územně plánovací dokumentaci), kde již byly vypořádány. Územní plán nebrání
podnikatelskému záměru podatele, pouze v souladu s platnými právními předpisy na úseku územního plánování pro
využití plochy Z19 stanoví odpovídající podmínky a regulativy pro její využití. Polemika ohledně zákonnosti změny č. 4
(případně nepořízení regulačního plánu) se netýká nově pořizovaného ÚP a nepřísluší nám ji vyhodnocovat. Jako
neodůvodněné odmítáme tvrzení o negativním postoji pořizovatele k záměru založení a postupné realizaci obytného
souboru Za vodou namítané ze strany podatele námitky. Jak již bylo uvedeno ve vypořádání jednotlivých bodů
námitky, požadavky nastavené v návrhu ÚP vychází z platných právních předpisů na úseku územního plánování,
popřípadě platných právních předpisů a nemají s diskutovanou potřebou zjednodušit územní a stavební řízení nic
společného. Informaci o podání návrhu k soudu (krajskému úřadu) nelze v rámci procesu pořizování územního plánu
vypořádat, než-li konstatováním, že užití opravných prostředků vychází z platných právních předpisů. Na závěr pro
úplnost dále uvádíme, že se nejedná o uplatnění námitek podle § 50 stavebního zákona, jak podatel uvádí v úvodu své
písemnosti, ale podle § 52 stavebního zákona, jak bylo uvedeno i poučení veřejné vyhlášky oznamující vystavení
návrhu ÚP a datum konání veřejného projednání.

 Ing. P. Diviš – písemné podání doručené na obecní úřad dne 10. 12. 2018
Citace: „Námitky vlastníka dotčených pozemků dle § 50 a násl. Zákona 183/2006 Sb. v platném znění k Upravenému
návrhu územního plánu Poříčí nad Sázavou po společném jednání z hlediska podmínek pro realizaci souboru Za vodou
umístěného platným územním rozhodnutím. Ing. P. Diviš jako vlastník pozemků v k.ú. Poříčí nad Sázavou: pozemek parc.
č. 193/24 a pozemek parc. č. 193/25. Území dotčené námitkou: pozemků v k. ú. Poříčí nad Sázavou, pozemek parc. č.
193/24 a pozemek parc. č. 193/25, což jsou lokality dle návrhu územního plánu lokalita Z19 Za Vodou, zejména pak Z19e,
podává námitky dle § 50 a následujících Stavebního zákona 183/2006 Sb. v platném znění k Upravenému návrhu
územního plánu Poříčí nad Sázavou.
Námitky proti návrhu územního plánu – nesouhlasím s pojetím obytného souboru Za Vodou jako satelitu a s aplikací
platného ÚR o umístění staveb dopravní a technické infrastruktury souboru Za vodou a ploch ÚSES. Odůvodnění: N-ÚP
bezdůvodně označuje obytný soubor Za vodou satelitem, údajně pro nedostupnost a vzdálenost od centra obce. Z tohoto
hlediska můžeme jako satelit označit sídelní celek, který vznikne přičleněním lokality Pod Lutovem ke stávajícímu
venkovskému sídlu. Urbanistické řešení obytného souboru Za Vodou je založeno na co nejpřirozenějším navázání na
stávající plochy obytné i výrobní, s využitím i pozůstatků přírodních prvků (strouha) k založení a rozšíření ploch sídelní
zeleně propojené se zelenou infrastrukturou regionu Posázaví. Urbanistická koncepce zástavby je založena na orientaci
příčných obytných ulic k řece a na využití novy meandru pro řešení pobytového kontaktu obyvatel s řekou. Urbanistická
kompozice nové zástavby je vlastně pomyslným diagonálním, zrcadlovým odrazem historického jádra. Koncepcí tedy je,
aby se prostor severovýchodně za řekou stal samozřejmou čtvrtí obce, která bude základem zobytnění pravého břehu,
podobně jako je tomu na břehu levém, pod historickým jádrem a dále po proudu. Pěší a cyklistická lávka bude ve výhledu
zlatou sponou pravého a levého nábřeží řeky i propojením, jednou i příjemnějším než po kamenném mostě, kratším ne o
mnoho metrů. Rozhodně se tedy nejedná o odtržený satelit, života neschopný bez přisátí k Poříčí pěší lávkou. Za
podstatný nedostatek N-ÚP považujeme skutečnost, že nedostatečně řeší, byť jen textově, situování některých
inženýrských sítí. V našem případě končí hlavní kanalizační sběrač u náspu silnice č. I/13.
Návrh na rozhodnutí: Námitce v tomto bodě se vyhovuje v rozsahu uvedeném v jejím odůvodnění.
Odůvodnění: Označení plochy Z19 jako satelitu bylo použito ve výrokové části pouze jednou, a to v kapitole c.1
Urbanistická koncepce pod bodem h), citujeme: „Respektovány budou vytvořené podmínky pro vznik nového obytného
satelitu Za vodou, jako dlouhodobě sledovaného záměru...“ a protože jako takové nemá pro vlastní návrh – budoucí
realizaci plochy (která je návrhem ÚP respektována), žádný dopad, bylo toto označení vypuštěno. Pro sledovaný záměr
pak ÚP pouze nastavuje podmínky jeho realizace, vycházející jak ze stavebního zákona, tak i z veřejných zájmů
vyplývajících z ostatních právních předpisů vztahujících se k územnímu plánování. Jedná se o návrh na druhém břehu
řeky, kde obytná zástavba doposud nebyla rozvíjena, jak je ostatně doloženo v historických mapách v textové části
odůvodnění, což je nesrovnatelné s polohou plochy Pod Lutovem na levé části břehu, kde byla obec vždy historicky
rozvíjena. Návrh je proveden mezi dvěma zastavěnými částmi obce, čímž dojde k jejich propojení a zapojení do
organismu sídla. Proto ji zpracovatel územního plánu, satelitem nikdy neshledával. K tvrzení, že N-ÚP řeší
nedostatečně návrh kanalizačního sběrače, uvádíme následující: Do grafické části ÚP bude doplněna šipka a popis ve
smyslu „směru“ napojení na kanalizační síť Poříčí nad Sázavou. Zpracovatel územního plánu nechce předjímat
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technické řešení ani místo přechodu kanalizační stoky z navrhované plochy Za vodou přes řeku Sázavu. V současné
době není znám časový horizont realizace zástavby v lokalitě Za Vodou a územní rozhodnutí v rozporu se stavebním
zákonem tuto veřejnou infrastrukturu neřeší. Územní plán pak s ohledem na podrobnost řešení, kdy stanovuje
koncepční zásady, neprověřuje pro jednotlivé záměry konkrétní geologické a terénní poměry, a proto v grafickém i
slovním vyznačení a popisu nechává určitou volnost pro konkrétní řešení tak, aby byla možná realizace systému pro
odvedení odpadních vod na stávající čistírnu odpadních vod v Poříčí nad Sázavou bez nutnosti změny územního plánu.
Námitky proti návrhu územního plánu – odmítám, aby lávka byla podmiňující investicí realizace obytného souboru Za
vodou. Odůvodnění: Umístění obytného souboru Za vodou stvrzuje platné Územní rozhodnutí (ÚR) o umístění staveb
dopravních, staveb technické infrastruktury a ploch ÚSES. Toto ÚR nepodmiňuje, aby umístění předmětných ÚSES a
staveb byla časově předřazena stavba lávky pro pěší a cyklisty, jak se bezpodmínečně požaduje v N-ÚP Poříčí nad
Sázavou. Ačkoliv N-ÚP ve vyjmenovaných podmínkách pro zahájení výstavby obytného souboru neoznačuje stavbu lávky
plánovacím termínem podmiňovací investice, fakticky lávce tento status dává. N-ÚP nezařazuje stavbu lávky mezi veřejně
prospěšné stavby, ale aniž to vyslovuje, činí ji nezbytnou součástí realizace obytného souboru Za vodou, přesto že bude
sloužit veřejnosti mnohem širšího území, což rovněž neuvádí. Dokonce nepodmiňuje existencí lávky výstavbu objektů
v bezprostředním sousedství Za vodou. N-ÚP přeceňuje urbanistický význam i provozní funkci budoucí lávky, než bude
kdy s to splnit. Vzhledem k poloze a odtud reálné dostupnosti pěších cílů. Využitelnost lávky pro cesty z pravého břehu do
základní školy, do mateřské školky a zpět bude omezen. Vzhledem k charakteru okolí pravobřežního předmostí a
vzhledem k dlouhodobému úseku levobřežní cesty podél řeky nebude považována za bezpečnou a neobejde se bez
doprovodu. Odůvodňujete přednostní výstavbu pěší lávky zahlcením Kamenného mostu růstem všech druhů dopravy ve
špičkách. Most ale neodpovídá potřebám dopravy už dnes, pro pěší a cyklisty je nebezpečný. Tento problém N-ÚP vůbec
neřeší, což považujeme za hrubou chybu. Požadujeme, aby N-ÚP řešil způsob bobtnající dopravní závady na kamenném
mostu. Na příklad vyloučením pěších a cyklistů a zřízením souběžné lávky. Docházková vzdálenost z lokality Za Vodou na
náměstí (za železniční přejezd) bude:- po nové lávce cca 850 m s výše popsanými riziky – přes Kamenný most cca 1210
s výše popsanými riziky.
Návrh na rozhodnutí: Námitce se v tomto bodě vyhovuje částečně v rozsahu uvedeném v jejím odůvodnění.
Odůvodnění: K tvrzení, že vydané územní rozhodnutí nepodmiňuje umístění staveb výstavbou lávky, uvádíme, že ve
vydaném územním rozhodnutí nebyly řešeny veškeré potřebné souvislosti vyplývající jak z platné dokumentace
územního plánu sídelního útvaru Poříčí nad Sázavou ve znění jeho změn, tak i ze stavebního zákona. Zejména se jedná
o napojení na veškerou veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, a z pochopitelných důvodů tak nemohly být
řešeny ani podmínky jejich výstavby či etapizace. Návrh lávky není v návrhu ÚP označován termínem podmiňovací
investice, neboť takový pojem platný stavební zákon nezná. Dále potvrzujeme, že návrh lávky není v návrhu ÚP
vymezen jako veřejně prospěšná stavba z důvodu, že její výstavba není ve veřejném zájmu obce, protože současné
poměry v území její vybudování nepožadují. Požadavek na její výstavbu vyvstává až v okamžiku realizace rozsáhlého
obytného souboru na druhé straně řeky v ploše Z19, která je výhradně v režii soukromých subjektů. Lávka by pak měla
sloužit k tomu, aby tuto odtrženou obytnou část, pokud nemá být „satelitem“, což podatel námitky sám odmítá,
zapojila do organismu obce. Výstavba lávky je tak navrhována za výše uvedeným účelem s tím, že došlo
k přehodnocení potřeby její výstavby v I. etapě a bude podmínkou pro zahájení realizace staveb ve II. etapě, kdy
výstavba objektů pro bydlení I. etapy již bude z větší části dokončena. Pokud se týká údajné dopravní závady – zahlcení
kamenného mostu, uvádíme, že ze strany jejího správce není uplatňován žádný požadavek na jeho úpravu, přičemž
jeho rekonstrukce není územním plánem vyloučena. Pro případné vyloučení pěších a cyklistů z používání mostu není
územní plán tím správným instrumentem.
Námitky proti návrhu územního plánu – nesouhlasím s etapizací v zastavitelné ploše Z19. Akceptovatelná je výstavba
infrastruktury v jednom celku. Taktéž zástavbu v lokalitě bych ponechal přirozenému vývoji, tak jako v historii, výstavba
probíhala přirozeně dle potřeb a finančních možností stavebníků. Zásadně nesouhlasím s tím, aby ÚP určoval pořadí
změn využití zastavitelné plochy (postupu výstavby obytného souboru, který bude v celém rozsahu životní investicí více
subjektů, do jejichž vnitřních vztahů nemůže být zasahováno, navíc způsobem, který investicí jako takovou prodražuje. NÚP navrhuje pořadí změn v zastavitelné ploše obytného souboru (Z19) na dvě etapy, jejichž pořadí prioritně zohledňuje
krajinný ráz. V daném případu způsobem, o kterém máme vážné pochyby. I. Etapa (východní část pozemků) změny
navazuje na rozsáhlé zastavěné území sousední obce Městečko, které je možné rozpoznat na leteckém snímku, které ale
nebude mít s navrhovanou zástavbou žádnou industriální vazbu a pokud jde o krajinný ráz, je zástavba, na kterou se má
navázat zcela skryta pohledům, neboť se nachází na lesní ploše, ploše charakter lesa vykazující. II. Etapa je přiřazena
zbývající západní část zastavitelné ploch Z19, Západní a severní obvod plochy Z19 bude tvořit obslužná komunikace Z19a,
kterou povedou inženýrské sítě pro obsluhu ploch I. Etapy. K tomu musíme přiřadit připojení kanalizačního sběrače do
systému kanalizace obce na levém břehu řeky. To představuje cca 390 m dlouhý sběrač, z toho 100 m podvrt Sázavy a 30
m podvrt Konopišťského potoka. Zásadně požaduji upustit v N-ÚP od jakékoliv etapizace změn (výstavby) na zastavitelné
ploše Z19 (obytného souboru Za Vodou).
Návrh na rozhodnutí: Námitce se v tomto bodě vyhovuje částečně v rozsahu uvedeném v jejím odůvodnění.
Odůvodnění: Požadavku na vypuštění etapizace u plochy Z19 nelze s přihlédnutím ke značné plošné rozloze v řádu více
než dvou desítek hektarů, vyhovět. Důvody zvoleného řešení jsou podrobněji popsány v textové části odůvodnění ÚP
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v kapitole i.12. Z tohoto textu jasně vyplývá, že tvrzení, že by návrh etap vycházel prioritně ze zohlednění krajinného
rázu, je zavádějící. Zmocnění stanovovat v ÚP etapizaci je uvedeno ve stavebním zákoně. Tento požadavek patří
k úkolům územního plánování definovaným v § 19 stavebního zákona naplňujícím cíle uvedené v § 18 stavebního
zákona a z tohoto důvodu není stanovení požadavku etapizace vzhledem k rozsahu plochy nezákonné, nadbytečné
nebo nepřijatelné, jak uvádí podatel námitky. Etapizace výstavby je důležitou součástí územního plánování. Umožňuje
stanovit racionální časový a funkční rámec budoucí plánované výstavby a jak již bylo zmiňováno má svou oporu v § 19
stavebního zákona. To platí tím spíše v situaci, kdy jsou k zastavění navrženy plochy, které jsou fakticky pole, bez
možnosti přístupu po stávajících veřejných komunikacích, bez kanalizace a dalších nezbytných sítí. Etapizace tak
směřuje k eliminaci či alespoň zmírnění negativních vlivů nutně spojených s tak rozsáhlou výstavbou objektů pro
bydlení jak pro obyvatele, kteří postaví první, tak i pro obyvatele průběžně dostavovaných domů. Ti by byli, při
neexistenci racionálně vybudované infrastruktury pro celou plochu, nuceni snášet její neustálé dobudovávání a
přebudovávání pro potřeby později stavěných budov. Jedná se o zabránění chaotické výstavby hned a všude. Konečně
ani sám podatel námitky v jejím textu vybudování veřejné infrastruktury v celém rozsahu nezpochybňuje, proto
považujeme tvrzení o tom, že by etapizace měla investici vlastníků prodražit za mylnou a ničím nepodloženou.
Pochopitelně stav, kdy investor zvolil jiný postup, než - li vybudování sítí (přestože sám ve svém podání uvádí, že jejich
vybudování jako celku je akceptovatelné) a poté prodej stavebních pozemků, může být s ohledem na desítky až stovky
potenciálních vlastníků v předmětném území velmi obtížný k následné domluvě a konání v území. Nicméně vlastnická
práva k pozemkům nepřísluší ÚP řešit. Územní plánování řeší plochy včetně stanovení podmínek pro provedení změn
v těchto plochách, nikoliv jednotlivé pozemky a vlastnická práva k nim. Nicméně pořizovatel společně s určeným
zastupitelem a zpracovatelem vzhledem k uplatněné námitce opakovaně prověřili různé reálné a vhodné možnosti
navrhovaného řešení a konstatují následující: Návrh I. etapy zůstane zachován, tak jak byl navržen vyjma požadavku
na vybudování pěší lávky. Její vybudování bude podmínkou pro zahájení realizace staveb ve II. etapě. Výstavbu lávky
pak bude v této etapě nezbytné provést, už s ohledem na skutečnost, že výstavba v I. etapě bude z větší části
dokončena a pokud by se tedy nemělo jednat o odtrženou obytnou část, zcela nezávislou na obci a její infrastruktuře
(což sám podatel námitky popírá) je třeba toto propojení provést. Subjektivní názor podatele vyjádřený
prostřednictvím emotivní komunikace mezi otcem a dětmi nám nepřísluší vypořádávat.
Námitky proti návrhu územního plánu – nesouhlasím s regulací a podmínkami změn využití výstavby – s regulativy
stanovenými výlučně pro plochy obytného souboru. Odůvodnění: V tabelárním přehledu zastavitelných ploch jsou
uvedeny plochy navržené sídelní zeleně (např. Z19q, Z19g, Z19h), pro které jsou předepsány podmínky, chybně označené
jako podmínky zastavění.
Nadbytečně uplatněné požadavky podle SEA: Za nadbytečný požadujeme požadavek aktualizovat biologické hodnocení
2004, které bylo při pořizování Změny č. 2, vyžádáno aktivisty ochrany přírody z Čerčan a z přilehlých rekreačních,
chatových lokalit.
Přípustnost zastavitelnosti ploch za podmínky splnění hlukových limitů (hluk ze silnice I/3 a z výrobních ploch Z20 a Z22 je
schematicky uplatněna i na plochy na první pohled dostatečně vzdálené: Z19f (Z22 248m, Z520 263m); Z19d (Z22 422m,
Z20 457m) Z19l (Z22 313m, Z20 407m), Z19c (Z22 450m, Z20 360m), Z19c (Z22 468 m, Z20 580m), Z19b (Z22 740m,
Z20 780m). Požadujeme, aby jako součást ÚP byla na základě aktuálního měření hluku, vypracována hluková studie, která
vymezí a v koordinačním výkresu vyznačí hlukové izofony vymezující zóny podmínek protihlukových opatření. Odmítáme,
aby průkazy podmínek pro bydlení z hlediska hluku byli zatěžováni jednotliví stavebníci. Standardně jsou předepsány
podmínky pro zastavění SEA, podle aktualizovaného biologického hodnocení-2004. Neoprávněně, protože zastavění
ploch bylo umožněno v rámci projednání Změny č. 2 ÚPN SÚ, na základě v té době aktuálního biologického hodnocení.
Jedná se o retroaktivní požadavek v rozporu s obecným právem stavebním. I v tomto případě se jedná o diskriminující
podmínku uplatněnou vůči investorovi a vlastníkům pozemků, přenášením zjišťování a stanovení podmínek využití
pozemků na investora a na vlastníky. Je to v zásadním rozporu se současným trendem zatěžovat stavebníka co nejméně.
Nesouhlasíme s těmito podmínkami, které upravený N-ÚP nastavuje realizaci funkčních ploch obytného souboru tak, že
nerespektuje podmínky vymezené platným ÚPNSÚ a stvrzené platným ÚR, dokumentem vyšší právní moci. Nastavením
dalších podmínek, jejichž splnění N-ÚP požaduje, přispívá plošně k sérii požadavků (viz dále) jejichž důvodem zjevně je
oddalování vlastní výstavby rodinných a obytných domů, včetně realizace moderně pojatého zařízení pro seniory a
založení ploch sídelní zeleně.
Návrh na rozhodnutí: Námitce se v tomto bodě vyhovuje částečně v rozsahu uvedeném v jejím odůvodnění.
Odůvodnění: Podmínky v dílčích plochách změn - Z19 q, Z19g, Z19h určených pro veřejná prostranství, budou nově
definovány jako podmínky pro změny v území (nikoliv tedy jako podmínky k realizaci zástavby). Tvrzení navrhovatele,
že by v rámci ÚP byl uveden požadavek na aktualizaci biologického hodnocení z roku 2004, odmítáme jako nepravdivé,
neboť není v návrhu ÚP nikde uveden. Podatel má zcela nepochybně na mysli požadavek na prokázání, že výstavbou
nedojde k nezákonnému škodlivému zásahu do vývoje zvláště chráněných druhů a rostlin, což je požadavek vyplývající
ze zákona o ochraně přírody a krajiny, protože plocha Z19 částečně zasahuje do stanovišť s výskytem zvláště
chráněných druhů bioty. Toto prokazování, stejně jako zjišťování hlukových poměrů a zpracovávání hlukových studií
není v kompetenci územního plánu, jak se podatel mylně domnívá, protože se nevztahuje k plochám, které územní plán
řeší, ale až k jednotlivým stavbám. Pokud bylo v rámci změny č. 2 prováděno biologické hodnocení, šlo zřejmě o
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dobrovolný akt, protože stavební zákon jeho zpracování nepožaduje. Zároveň připomínáme, že v zájmovém území
nebyla od doby vydání změny č. 2 – tedy po dobu 15ti let výstavba zahájena, což může mít za následek zcela zásadní
změny, ke kterým mohlo v území ve vztahu k zvláště chráněným druhům od té doby dojít. Otázku, zda dotčený orgán
uzná při řízení k povolování staveb předmětné biologické hodnocení (protože není pravdou, že změnou došlo k
umožnění vlastního zastavění plochy, neboť toto je povolováno až v následných územních, popř. stavebních řízeních –
jednalo se tedy pouze o její vymezení, nikoliv však o vymezování staveb, které je na základě platných právních předpisů
posuzováno orgánem ochrany veřejného zdraví, popř. orgánem ochrany přírody), pořizovateli vyhodnocovat nepřísluší.
Ten je, stejně jako zpracovatel územního plánu povinen respektovat a do návrhu ÚP promítnout veřejný zájem, hájený
dotčeným orgánem na základě zvláštního právního předpisu. Obdobně jako v rámci pořizování územního plánu nelze
zpracovávat biologická hodnocení, nelze zpracovávat ani hlukové studie. Platné právní předpisy tuto povinnost v rámci
územního plánu nestanovují z důvodu, že územní plán řeší plochy, nikoliv vlastní umístění staveb, ke kterým se pak
prokazování splnění hlukových limitů vztahuje. Hlukové posouzení by se tak s ohledem na prodlevy v naplňování
záměrů na jednotlivých plochách (viz. 15 let staré biologické hodnocení), s ohledem na průběžné změny právních
předpisů, muselo pořizovat pokaždé při jejich změně. Nicméně pořizovatel společně s určeným zastupitelem a
s projektantem znovu vyhodnotili podmínky týkající se oprávněnosti požadavků na prokázání splnění hlukových limitů
stanovené ze strany Krajské hygienické správy Středočeského kraje a dospěli k následujícímu závěru: Požadavek na
prokázání splnění hlukových limitů se upraví tak, že jako neoprávněný z něj bude vyjmut požadavek na prokazování
hluku z ploch Z20 a Z22, které jsou návrhové. Hluk tak bude třeba prokazovat pouze ve vztahu ke stávajícím plochám
VL a VD, neboť tyto jsou v území v sousedství návrhové plochy Z19 z hlediska právního stavu v území a svého využití již
jako stávající stabilizovány. Pro nově navrhované plochy Z20 a Z22 funkčního využití VL a VD již byl v návrhu ÚP
k veřejnému projednání v hlavním využití stanoven požadavek, že výroba, skladování a manipulace s materiály
negativními vlivy svých provozů nepřesahuje hranice areálu (VL), resp. objektů (VD). K blíže nespecifikovanému tvrzení
podatele, že návrhem ÚP v případě plochy Z19 nedošlo k nerespektování podmínek platné územně plánovací
dokumentace (jak uvádí ÚPSÚ) a nerespektování územního rozhodnutí, nesouhlasíme. Vydané územní rozhodnutí totiž
neumisťuje stavby rodinných ani bytových domů (popř. další stavby, pro které jsou předepsané hlukové limity), a tedy
nevyžaduje a neřeší jejich naplňování - proto byl uplatněn požadavek dotčeného orgánu ochrany veřejného zdraví
týkající se naplňování hlukových limitů. Naprosto totožná situace se pak týká v případě umisťování staveb ve vztahu
k prokazování zásahu/nezásahu do zvláště chráněných druhů bioty, jak již ostatně bylo vypořádáno v textu výše. Ve
vztahu k platné územně plánovací dokumentaci územního plánu sídelního útvaru Poříčí nad Sázavou, ve znění jejich
změn, je třeba vzít v úvahu, že byla pořizována za jiného právního prostředí – podle stavebního zákona č. 50/1976 Sb.
než je pořizován aktuální návrh ÚP, což se zcela nepochybně propsalo i do způsobu jeho řešení. V žádném případě ale
podmínky stanovené návrhem ÚP nepopírají vydané územní rozhodnutí (vyjma dělení pozemků, které bude
napraveno), pouze v částech, o nichž rozhodnuto nebylo ve správním řízení (umisťování staveb pro bydlení, likvidace
odpadních vod), uvádí návrh ÚP do souladu s platnými právními předpisy hájícími veřejný zájem, z nich vyplývající.
Předepsaný způsob využití území vychází jak z právních předpisů platných buď na úseku územního plánování, popř.
z požadavků zvláštních právních předpisů či stanovisek dotčených orgánů uplatňovaných k návrhu ÚP. Pořizovatel tak
zcela zásadně odmítá tvrzení, že by z jeho strany mělo jít o záměrné oddalování výstavby, nebo jakoukoliv jinou
svévoli. Zastavitelná plocha je součástí platné územně plánovací dokumentace a od té doby měl investor dostatek času
k naplňování záměru.
Námitky proti návrhu územního plánu - požadujeme doplnit výkresovou a textovou část N-ÚP o zobrazení popisu
nábřežního úseku cyklostezky na náspu protipovodňové ochrany vedené za hranicí Q100 od podjezdu pod silnicí I/3 po
meliorační strouhu. Odůvodnění: N-ÚP neobsahuje změnu plochy na nemotorovou pobřežní komunikaci situovanou na
náspu hráze protipovodňové funkce: zákres a označení plochy, ani samostatnou položku v textové části Jižní rozhraní
mezi zastavitelnou plochou Z19 vymezeno pro zástavbu rodinnými a obytnými domy, občanské a technické vybavenosti a
přírodní plochy údolní nivy je navržena nemotorová, nábřežní komunikace (chodník pro pěší a cyklostezka) založená na
náspu vysokém 50 – 60 cm, jehož pata je totožná s hranicí záplavového území Q100. Tato nábřežní komunikace na náspu,
je samostatně popsána v územním rozhodnutí. Požadujeme zobrazení a popis této stavby ve hlavních výkresech a
odpovídající popis v příslušných oddílech dokumentace. Objekt bude mít význam nejen pro funkce dopravní a
protipovodňové ochrany, ale také pro jako prostorové vyjádření urbanistické kompozice a zásadní význam krajinotvorný.
Uvedená nábřežní komunikace bude rozšířením a zhodnocením systému cyklistických stezek v regionu Posázaví. ÚR:
Cyklostezka je důležitým prvkem urbánní struktury, je součástí systému veřejných prostranství, který tvoří uliční síť
s parkově upravenými plácky a náměstíčky. Těleso náspu a cyklostezky bude čitelným, prostorově přiměřeným rozhraním
i přechodem mezi zastavěnou plochou a přírodním prostorem řeky. Funkčně cyklostezka bude alternativním úsekem –
pravobřežní větví systému cyklotras Posázavského regionu. Pro obyvatele souboru Za řekou a pro obyvatele Poříčí n. S.
vůbec, bude také pěší vyhlídkovou stezkou.
Návrh na rozhodnutí: Námitce v tomto bodě se vyhovuje částečně v rozsahu uvedeném v jejím odůvodnění.
Odůvodnění: Pořizovatel společně s určeným zastupitelem a s projektantem konstatují, že návrh na provedení
grafického znázornění pobřežní terasy jako protipovodňového opatření ve formě zpevněného náspu a cyklostezky
(formulace převzatá z ÚR) v grafické části územního plánu je možný. Do výkresu I.B2c Veřejná infrastruktura – vodní
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hospodářství bude tento záměr vyznačen jako návrh protipovodňového opatření. Návrh cyklostezky označený jako
cyklotrasa již byl součástí výkresu koncepce veřejné infrastruktury - dopravní infrastruktura, což patrně podatel
námitky přehlédl. Pro zajištění souladu grafické části s textovou, pak oba návrhy budou v podrobnosti odpovídající ÚP
doplněny i do jeho textové části.
Námitky proti návrhu územního plánu – namítáme proti nově navržené ploše Z20 – LV – plochy změn – výroba a
skladování – lehký průmysl navrhované na pozemcích v k.ú. Poříčí nad Sázavou parc. č. 190/4 v majetku Obec Poříčí nad
Sázavou, Sázavská 57, 257 21 Poříčí nad Sázavou, parc. č. 190/71 v majetku Anytrade, spol. s r.o., Šímova 509, 256 01
Benešov, parc. č. 190/72 v majetku Obec Poříčí nad Sázavou, Sázavská 57, 257 21 Poříčí nad Sázavou, celkem výměra
navrhovaného území 24, 9 ha. Já. Pavel Diviš, jako vlastník výše uvedených pozemků zásadně nesouhlasím se změnou
funkční plochy stabilizované stávajícím územním plánem plochami BK, plochy pro bydlení a OV (občanskou vybavenost) a
plochami B2 – plochy pro smíšenou funkci 1 na plochy LV – výroba a skladování – lehký průmysl navrhované na
pozemcích. Odůvodnění: Jako vlastník pozemků stabilizovaných stávajícím územím plánem území pro bydlení a OV – BK,
území pro bydlení čisté B1, území pro smíšenou funkci I-B2. Zejména plochy pro čisté bydlení B1 budou změnou využití
LV v lokalitě Z20 zcela znehodnoceny z hlediska kvality bydlení, hygienických norem na bydlení – zasažení hlukem,
prachem, vibracemi, emisemi, dopravou (lehký průmysl se všemi negativními vlivy). Konstatujeme střet zájmů vzhledem
k tomu, že pořizovatel územního plánu a majoritní vlastník v lokalitě Z20 – LV – výroba a skladování – lehký průmysl je
totožný – Obec Poříčí nad Sázavou, Sázavská 57, 257 21 Poříčí nad Sázavou. V tom spatřujeme neslučitelnost návrhu
z hlediska principu veřejného zájmu. Tímto návrhem Obec jako pořizovatel poškozuje zájmy mne jako vlastníka pozemků.
Obec Poříčí nad Sázavou zvýhodňuje sama sebe a soukromého subjektu Anytrade, spol. s r.o, Šímova 509, 256 01
Benešov se kterým jedná ve shodě, proti zájmům mým, tedy soukromým. Paradoxně budu jako vlastník pozemků
povinen splnit podmínky využití území v lokalitě 19e ve znění výstavba objektů a zařízení, pro které jsou stanoveny
hlukové limity, je podmíněně přípustná za předpokladu splnění podmínky, že při rozhodování o změnách v území bude
prokázáno nepřekročení maximální přípustné hladiny hluku v chráněných vnitřních i venkovních prostorech (ze stávající
silnice I/13 a činností provozovaných na ploše změny Z22 a Z20). Návrh plochy Z20 je zcela v rozporu s mými zájmy jako
soukromou osobou vybudovat rodinné a bytové domy na svých pozemcích v souladu se zákonem č. 20/1966 Sb. o péči o
zdraví lidu, ale nejvýznamnější úpravou, jejímž předmětem je také ochrana před hlukem je zákona č. 258/2000 Sb. o
ochraně veřejného zdraví. Dále budu jako vlastník znevýhodněn výší nákladů na opatření, která umožní využití jeho
pozemků v souladu s ÚP. Náklady pak nese nikoliv zdroj znečištění a emisí, ale příjemce(postižený/obyvatel bydlení
čistého, což považujeme za protiprávní a účelové.
Návrh na rozhodnutí: Námitce se v tomto bodě vyhovuje částečně, a to v rozsahu uvedeném v jejím odůvodnění.
Odůvodnění: Nepopíráme, že obec je majoritním vlastníkem pozemků v ploše Z20, jejíž rozloha je 2,47 ha (nikoliv 24,9
ha). Vlastnické právo není důvodem pro označení provedeného návrhu jakožto neslučitelného se zájmem veřejným.
Označování ploch nacházejících se v platné územně plánovací dokumentaci za plochy stabilizované předchozím
územním plánem (B1 čisté bydlení) pořizovaným v jiném právním prostředí, je zavádějící a jde proti samotné povaze
územního plánování, neboť území a zájmy v něm se v čase vyvíjí a mohou dojít změn, jinak by jejich pořizování
nemohlo být zákonem připuštěno, zvláště je-li nový ÚP pořizován v jiném právním prostředí. Zároveň však souhlasíme
s tím, že plocha Z19 nemůže být negativně dotčena návrhem nově zastavitelných ploch Z20 popřípadě Z22. Požadavek
na prokázání splnění hlukových limitů se upraví tak, že jako neoprávněný z něj bude vyjmut požadavek na prokazování
hluku z ploch Z20 a Z22, které jsou návrhové. Hluk tak bude třeba prokazovat vedle hlukového zatížení ze silnice I/3
pouze ve vztahu ke stávajícím plochám VL a VD, neboť tyto jsou v území v sousedství návrhové plochy Z19 z hlediska
právního stavu v území a jejich využití již jako stávající stabilizovány. Pro nově navrhované plochy Z20 a Z22 funkčního
využití VL a VD již byl v návrhu ÚP k veřejnému projednání ve stanovených podmínkách ploch s rozdílným způsobem
využití (v hlavním využití) stanoven požadavek, že výroba, skladování a manipulace s materiály negativními vlivy svých
provozů nepřesahuje hranice areálu (VL) resp. objektů (VD). Pro úplnost dodáváme, že požadavek na naplnění
hlukových limitů je ve veřejném zájmu a vychází ze zákona č. 258/200 Sb., o ochraně veřejného zdraví a změně
některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů, nikoliv ze zákona č. 20/1966 Sb., jak uvádí podatel
námitky. Pro vyloučení jakékoliv pochybnosti o oprávněnosti stanovení tohoto požadavku citujeme z § 77 odst. 2
zákona o ochraně veřejného zdraví, kde je uvedeno: „V případě, že je v platné územně plánovací dokumentaci uveden
záměr, u kterého se předpokládá, že bude po uvedení do provozu zdrojem hluku nebo vibrací, zejména z provozu na
pozemních komunikacích nebo železničních drahách, nelze KE STAVBĚ, která by mohla být tímto hlukem či vibracemi
dotčena, vydat kladné stanovisko orgánu ochrany veřejného zdraví, aniž by k ní byla přijata opatření k ochraně před
hlukem nebo vibracemi“, což má přímou návaznost na odst. 3 téhož zákona o požadavku na posuzování staveb
bytových a rodinných domů, staveb pro předškolní a školení vzdělávání a staveb pro zdravotní nebo sociální účely
orgánem ochrany veřejného zdraví.
Námitky proti návrhu územního plánu – namítáme proti podmínkám využití ploch Z20 – LV – ploch změn – výroba a
skladování – lehký průmysl navrhované na pozemcích v k.ú. Poříčí nad Sázavou parc. č. 190/4 v majetku Obec Poříčí nad
Sázavou, Sázavská 57, 257 21 Poříčí nad Sázavou, parc. č. 190/71 v majetku Anytrade spol. s r.o., Šímova 509, 256 01
Benešov, parc. č. 190/72 v majetku Obec Poříčí nad Sázavou, Sázavská 57, 257 21 Poříčí nad Sázavou, celková výměra
navrhovaného území 24, 9 ha. Podmínky pro využití ploch Z20 absentují podmínky využití území ve znění výstavba
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objektů a zařízení je podmíněně přípustná za předpokladu splnění podmínky, že při rozhodování o změnách využití území
bude prokázáno nepřekročení maximální přípustné hladiny hluku v chráněných vnitřních i venkovních prostorech
v lokalitách Z19b, 19c, 19d, 19e, 19f, 19k, Z19l, Z19m, Z19n, Z19o, pro které jsou stanoveny hygienické hlukové limity.
Odůvodnění: nově navrhované plochy Z20 – LV – plochy změn – výroba a skladování – lehký průmysl navrhované na
pozemcích v k.ú. Poříčí nad Sázavou parc. č. 190/4 v majetku Obec Poříčí nad Sázavou, Sázavská 57, 257 21 Poříčí nad
Sázavou, parc. č. 190/71 v majetku Anytrade spol. s r.o., Šímova 509, 256 01 Benešov, parc. č. 190/72 v majetku Obec
Poříčí nad Sázavou, Sázavská 57, 257 21 Poříčí nad Sázavou, celkem výměra navrhovaného území 24, 9 ha zatíží plochy
Z19b, 19c, 19d, 19e, 19f, 19k, Z19l, Z19m, Z19n, Z19o emisemi z lehké výroby . zasažením hlukem, prachem, vibracemi,
emisemi, dopravou.
Návrh na rozhodnutí: Námitce v tomto bodě se vyhovuje částečně, a to v rozsahu uvedeném v jejím odůvodnění.
Odůvodnění: Způsob vypořádání námitky ve vztahu k ploše Z20 již byl zmíněn ve vypořádání námitky navrhovatele
citované v textu výše. S ohledem na toto vypořádání, pak stanovení podatelem námitky požadované podmínky ve
vztahu k hlukovým limitům v plochách změn Z19b, 19c, 19d, 19n, 19f, 19k, Z19l, Z19m, Z19n, Z19o postrádá význam,
protože plocha Z19 být negativně dotčena návrhem nově zastavitelné plochy Z20, nemůže, jak ostatně vyplývá
z regulativů tzv. funkčního využití, kde již v návrhu ÚP k veřejnému projednání byl u plochy VL v hlavním využití
stanoven požadavek, že výroba, skladování a manipulace s materiály negativními vlivy svých provozů nepřesahuje
hranice areálu (VL).
Námitky proti návrhu územního plánu - namítáme proti podmínkám využití ploch 19e ve znění – podmínkou pro
možnost realizace zástavby je zajištění likvidace odpadních vod na ČOV Poříčí nad Sázavou se kterou nesouhlasíme
v uvedeném znění. Souhlasili bychom se zněním podmínkou pro možnost realizace je zajištění likvidace odpadních vod na
ČOV. Odůvodnění: vzhledem k tomu, že Upravenému návrhu územního plánu Poříčí nad Sázavou ve své textové části
vlastníků ukládá povinnost napojení lokality na ČOV v Poříčí nad Sázavou, zároveň absentuje a neřeší, jak tuto lokalitu
napojit. Pokud územní plán neřeší, jak tuto lokalitu napojit na ČOV Poříčí nad Sázavou, znemožňuje – neumožňuje toto
řešení, musí umožnit odkanalizováním území do ČOV s odpovídající kapacitou (ČOV Za Vodou či ČOV Čerčany). V návrhu
územního plánu je pak paradoxně rozvod kanalizace v lokalitě Z19b, 19c, 19d, 19e, 19f, 19k, Z19l, Z19m, Z19n ukončen u
vodojemu TI Za vodou, nikoliv u ČOV Poříčí nad Sázavou. Souhlasili bychom se zněním podmínkou pro možnost realizace
nové zástavby je zajištění likvidace odpadních vod na ČOV. I když jste ze zákona povinni mě připojit na stávající
infrastrukturu.
Návrh na rozhodnutí: Námitce v tomto bodě se nevyhovuje.
Odůvodnění: ÚP má v souladu s cíli a úkoly uvedenými v §§18 a 19 a ve vztahu k § 43 stavebního zákona zajišťovat
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. Není možné schvalovat
návrh na likvidaci odpadních vod z plochy Z19 na ČOV Čerčany (popř. ČOV Za Vodou), aniž by tento návrh byl dříve
projednáván, odsouhlasen a podchycen v územně plánovacích dokumentacích (a to jak v ÚP Poříčí nad Sázavou, tak
v ÚP Čerčany). Požadavek na likvidaci odpadních vod na ČOV Poříčí nad Sázavou vycházel již z návrhu zadání ÚP
schváleného zastupitelstvem obce. Při projednávání tohoto dokumentu návrh na likvidaci odpadních vod nikdo
nerozporoval a koncepce návrhu ÚP pak byla na jeho podkladě zpracována, a to včetně dokumentace SEA, kde byl
požadavek na řešení likvidace odpadních vod z nových zastavitelných ploch napojením na ČOV Poříčí akceptován.
(Poznámka pořizovatele: Tento návrh není v rozporu s vydaným ÚR, které likvidaci odpadních vod žel v rozporu
s platným stavebním zákonem neřeší a ani s návrhem ÚPSÚ, jehož nedodržení podatel zmiňuje v textu výše, neboť i zde
je pro předmětnou plochu navrhováno odkanalizování na ČOV Poříčí nad Sázavou). Do grafické části ÚP bude doplněna
šipka a popis ve smyslu „směru“ napojení na kanalizační síť Poříčí nad Sázavou. Zpracovatel územního plánu nechce
předjímat technické řešení ani místo přechodu kanalizační stoky z navrhované plochy Za vodou přes řeku Sázavu.
V současné době není znám časový horizont realizace zástavby v lokalitě Za Vodou a územní rozhodnutí v rozporu se
stavebním zákonem tuto veřejnou infrastrukturu neřeší a územní plán s ohledem na podrobnost řešení. Územní plán
s ohledem na podrobnost jeho řešení stanovuje koncepční zásady, neprověřuje pro jednotlivé záměry konkrétní
geologické a terénní poměry, a proto v grafickém i slovním vyznačení a popisu nechává určitou volnost pro konkrétní
řešení tak, aby byla možná realizace systému pro odvedení odpadních vod na stávající čistírnu odpadních vod v Poříčí
nad Sázavou bez nutnosti změny územního plánu.
Námitky proti návrhu územního plánu – namítáme proti podmínkám využití ploch 19e ve znění výstavba objektů a
zařízení, pro které jsou stanoveny hygienické hlukové limity, je podmíněně přípustná za předpokladu splnění podmínky,
že při rozhodování a změnách v území bude prokázáno nepřekročení maximální přípustné hladiny hluku v chráněných
vnitřních i venkovních prostorech (ze stávající silnice I/3 a činností provozovaných na ploše změny Z22 a Z20.
odůvodnění: návrh podmínek využití ploch 19e pozemků mých jako soukromé osoby zvýhodňuje pořizovatele územního
plánu Obec Poříčí nad Sázavou a soukromý objekt Anytrade, spol. s r.io., Šímova 509, 256 01 Benešov. Návrh podmínek
využití je zcela v rozporu s mými zájmy vybudovat rodinné a bytové domy na svých pozemcích v souladu se zákonem č.
20/1966 Sb. o péči o zdraví lidu, ale nejvýznamnější úpravou, jejímž předmětem je také ochrana před hlukem je zákon č.
258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. Opatření návrhu podmínek využití jsou směřovány proti
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příjemce/postižený/obyvatel bydlení čistého a zvýhodňuje původce znečištění – stavby a zařízení, které budou budována
na ploše Z20.
Návrh na rozhodnutí: Námitce v tomto bodě se vyhovuje částečně, a to v rozsahu uvedeném v jejím odůvodnění.
Návrh na rozhodnutí: Námitce se v tomto bodě vyhovuje, a to v rozsahu uvedeném v jejím odůvodnění.
Odůvodnění: Požadavek na prokázání prokazování hygienických hlukových limitů vyplývající ze zákona č. 258/2000 Sb.
ve znění pozdějších předpisů, byl uplatněn dotčeným orgánem na úseku ochrany veřejného zdraví a jako takový musí
být v návrhu UP zohledněn. Nicméně pořizovatel společně s určeným zastupitelem a s projektantem znovu vyhodnotili
oprávněnost podmínky týkající se požadavků na prokázání splnění hlukových limitů stanovené ze strany Krajské
hygienické správy Středočeského kraje a dospěli k následujícímu závěru: Požadavek na prokázání splnění hlukových
limitů ve vztahu k silnici I/3 jako zdroje hluku, zůstane v návrhu ÚP zachován. Jako neoprávněný z něj bude vyjmut
požadavek na prokazování hluku z ploch Z20 a Z22, neboť se jedná o plochy návrhové, které nemohou negativně
plochu Z19 ovlivnit, neboť jak vyplývá z regulativů tzv. funkčního využití, kde již v návrhu ÚP k veřejnému projednání
pro plochy VL a VD byl v hlavním využití stanoven požadavek, že výroba, skladování a manipulace s materiály
negativními vlivy svých provozů nepřesahuje hranice areálu (VL), resp. objektů (VD).
Námitky proti návrhu územního plánu – namítáme nově navržené ploše Z22 – VD – plochy změn – výroba a skladování –
drobná a řemeslná výroba na pozemcích v k.ú. Poříčí nad Sázavou parc. č. 190/19 v majetku Růžička Vlastimil, Sportovní
105, 257 21 Poříčí nad Sázavou, parc. č. 190/92 v majetku Chalupecká Alena, V Chaloupkách 304, 257 21 Poříčí nad
Sázavou a SJM Chaloupecký Josef a Chaloupecká Alena, Chaloupecký Josef, Bálkovická 136, 257 21 Poříčí nad Sázavou,
Chaloupecká Alena, V Chaloupkách 304, 257 21 Poříčí nad Sázavou, parc. č. 190/94 v majetku AGRO Poříčí nad Sázavou
spol. s r.o. Spojovací 347, 257 21 Poříčí nad Sázavou. Odůvodnění: Jako soukromý vlastník vlastním pozemky
stabilizované stávajícím územním plánem území pro bydlení a OV – BK, území pro čisté bydlení BI, území pro smíšenou
funkci I-B2. Zejména plochy území pro čisté bydlení BI budou změnou funkčního využití LV v lokalitě Z22 zcela
znehodnoceny z hlediska kvality bydlení, hygienických norem na bydlení – zasažení hlukem, prachem, vibracemi,
emisemi, dopravou (lehký průmysl se všemi negativními vlivy). Paradoxně jako soukromá osoba povine splnit podmínky
využití území v lokalitě 19e ve znění výstavba objektů a zařízení, pro které jsou stanoveny hygienické hlukové limity, je
podmíněně přípustná za předpokladu splnění podmínky, že při rozhodování o změnách v území bude prokázáno
nepřekročení maximální přípustné hladiny hluku v chráněných vnitřních i venkovních prostorech (ze stávající silnice I/13)
a činností provozovaných na ploše změny Z22 a Z20). Návrh plochy Z22 je zcela v rozporu s mými zájmy jako soukromé
osoby (vlastníka pozemků) vybudovat rodinné a bytové domy na svých pozemcích v souladu se zákonem 20/1966 Sb. o
péči o zdraví lidu, ale nevýznamnější úpravou, jejímž předmětem je také ochrana před hlukem je zákon č. 258/2000 Sb. o
ochraně veřejného zdraví. Dále budu jako soukromý vlastník znevýhodněn výší nákladů na opatření, která umožní využití
jeho pozemků v souladu s ÚP. Náklady pak nese nikoliv zdroj znečištění a emisí, ale příjemce/postižená/obyvatel bydlení
čistého, což považuji za protiprávní a účelové.
Návrh na rozhodnutí: Námitce se v tomto bodě vyhovuje, a to v rozsahu uvedeném v jejím odůvodnění.
Odůvodnění: Návrh plochy Z22 zůstane v návrhu ÚP zachován. Požadavek na prokázání prokazování hygienických
hlukových limitů vyplývající ze zákona č. 258/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, byl uplatněn dotčeným orgánem
na úseku ochrany veřejného zdraví. Nicméně pořizovatel společně s určeným zastupitelem a s projektantem znovu
vyhodnotili oprávněnost podmínky týkající se požadavků na prokázání splnění hlukových limitů stanovené ze strany
Krajské hygienické správy Středočeského kraje a dospěli k následujícímu závěru: Požadavek na prokázání splnění
hlukových limitů ve vztahu k silnici I/3 jako zdroje hluku, zůstane v návrhu ÚP zachován. Jako neoprávněný z něj bude
vyjmut požadavek na prokazování hluku z plochy Z22, neboť se jedná o plochy návrhové, která nemůže negativně
plochu Z19 ovlivnit, neboť jak vyplývá z regulativů tzv. funkčního využití, kde již v návrhu ÚP k veřejnému projednání
pro plochy VD byl v hlavním využití stanoven požadavek, že výroba, skladování a manipulace s materiály negativními
vlivy svých provozů nepřesahuje hranice objektů.
Námitky proti návrhu územního plánu – namítáme proti podmínkám využití ploch Z22 – VD – plochy změn – výroba a
skladování – drobná a řemeslná výroba na pozemcích v k. ú. Poříčí nad Sázavou na pozemcích v k.ú. Poříčí nad Sázavou
parc. č. 190/19 v majetku Růžička Vlastimil, Sportovní 105, 257 21 Poříčí nad Sázavou, parc. č. 190/92 v majetku
Chalupecká Alena, V Chaloupkách 304, 257 21 Poříčí nad Sázavou a SJM Chaloupecký Josef a Chaloupecká Alena,
Chaloupecký Josef, Bálkovická 136, 257 21 Poříčí nad Sázavou, Chaloupecká Alena, V Chaloupkách 304, 257 21 Poříčí nad
Sázavou, parc. č. 190/94 v majetku AGRO Poříčí nad Sázavou spol. s r.o. Spojovací 347, 257 21 Poříčí nad Sázavou.
Odůvodnění: podmínky pro využití ploch Z22 absentují podmínky využití území ve znění výstavba objektů a zařízení je
podmíněně přípustná za předpokladu splnění podmínky, že v rozhodování o změnách v území bude prokázáno
nepřekročení maximální přípustné hladiny hluku v chráněných venkovních i vnitřních prostorech v lokalitách Z19b, 19c,
19d, 19e, Z19f, 19k, Z19l, Z19m, Z19n, 19o, pro které jsou stanoveny hygienické hlukové limity. Nově navrhované plochy
ploch Z22 – VD – plochy změn – výroba a skladování – drobná a řemeslná výroba na pozemcích v k.ú. Poříčí nad Sázavou
parc. č. 190/19 v majetku Růžička Vlastimil, Sportovní 105, 257 21 Poříčí nad Sázavou, parc. č. 190/92 v majetku
Chalupecká Alena, V Chaloupkách 304, 257 21 Poříčí nad Sázavou a SJM Chaloupecký Josef a Chaloupecká Alena,
Chaloupecký Josef, Bálkovická 136, 257 21 Poříčí nad Sázavou, Chaloupecká Alena, V Chaloupkách 304, 257 21 Poříčí nad
Sázavou, parc. č. 190/94 v majetku AGRO Poříčí nad Sázavou spol. s r.o. Spojovací 347, 257 21 Poříčí nad Sázavou zatíží

251
zpracováno v září 2019

252
ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU POŘÍČÍ NAD SÁZAVOU

příloha: II.A - TEXTOVÁ ČÁST

plochy Z19b, 19c, 19d, 19e, Z19f, 19k, Z19l, Z19m, Z19n, 19o emisemi z výroby a skladování – zasažení hlukem, prachem,
vibracemi, emisemi, dopravou.
Návrh na rozhodnutí: Námitce se v tomto bodě vyhovuje částečně, a to v rozsahu uvedeném v jejím odůvodnění.
Odůvodnění: Požadavek na prokázání prokazování hygienických hlukových limitů vyplývající ze zákona č. 258/2000 Sb.
ve znění pozdějších předpisů, byl uplatněn dotčeným orgánem na úseku ochrany veřejného zdraví. Nicméně pořizovatel
společně s určeným zastupitelem a s projektantem znovu vyhodnotili oprávněnost podmínky týkající se požadavků na
prokázání splnění hlukových limitů stanovené ze strany Krajské hygienické správy Středočeského kraje a dospěli
k následujícímu závěru: Jako neoprávněný z něj bude vyjmut požadavek na prokazování hluku z plochy Z22, neboť se
jedná o plochu návrhovou, která nemůže negativně plochu Z19 ovlivnit, neboť jak vyplývá z regulativů tzv. funkčního
využití, kde již v návrhu ÚP k veřejnému projednání pro plochu VD byl v hlavním využití stanoven požadavek, že
výroba, skladování a manipulace s materiály negativními vlivy svých provozů nepřesahuje hranice objektů. Žádné
další podmínky z hlediska ochrany hluku pro plochu Z22 ve vztahu k ploše Z19 tudíž není nutné stanovovat.
Námitky proti návrhu územního plánu - namítáme proti podmínkám využití ploch Z23 – LV – plochy změn – výroba a
skladování – lehký průmysl navrhované na pozemcích v k.ú. Poříčí nad Sázavou parc. č. 190/84 v majetku Wrigley
Confections ČR, kom. Spol., Pražská 320, 257 21 Poříčí nad Sázavou. Podmínky pro využití ploch Z23 absentují podmínky
využití území ve znění výstavba objektů a zařízení je podmíněně přípustná za předpokladu splnění podmínky, že při
rozhodování o změnách v území bude prokázáno nepřekročení maximální přípustné hladiny hluku v chráněných
vnitřních i venkovních prostorech v lokalitách Z19b, 19c, 19d, 19e, Z19f, 19k, Z19l, Z19m, Z19n, 19o, pro které jsou
stanoveny hygienické hlukové limity. Odůvodnění: nově navrhované plochy ploch Z23 – LV – plochy změn – výroba a
skladování – lehký průmysl navrhované na pozemcích v k.ú. Poříčí nad Sázavou par. č. 190/84 v majetku Wrigley
Connfections ČR, kom. spol., Pražská 320, 257 21 Poříčí nad Sázavou, zatíží plochy Z19b, 19c, 19d, 19e, Z19f, 19k, Z19l,
Z19m, Z19n, 19o emisemi z výroby a skladování – zasažení hlukem, prachem, vibracemi, emisemi, dopravou.
Návrh na rozhodnutí: Námitce se v tomto bodě vyhovuje částečně v rozsahu uvedeném v jejím odůvodnění.
Odůvodnění: Požadavek na prokázání prokazování hygienických hlukových limitů vyplývající ze zákona č. 258/2000 Sb.
ve znění pozdějších předpisů, byl uplatněn dotčeným orgánem na úseku ochrany veřejného zdraví a jako takový musí
být v návrhu UP zohledněn. Nicméně pořizovatel společně s určeným zastupitelem a s projektantem znovu vyhodnotili
oprávněnost podmínky týkající se prokázání splnění hlukových limitů stanovené ze strany Krajské hygienické správy
Středočeského kraje a s ohledem na výše uvedený text došli k následujícímu závěru: Požadavek na prokázání splnění
hlukových limitů bude v návrhu ÚP uveden pouze ve vztahu ke stávající ploše VL, protože se jedná o plochu stavovou,
která byla v tomto území dříve, než se začala plánovat výstavba bydlení v ploše Z19 a jako nadbytečný z návrhu ÚP
bude vyjmut požadavek na prokazování hluku z plochy Z23, která je návrhová. Vzhledem k regulativům tzv. funkčního
využití u plochy VL se jedná o plochu návrhovou, která tak nemůže negativně plochu Z19 ovlivnit, neboť to vyplývá
z regulativů jejího funkčního využití, který již v návrhu ÚP k veřejnému projednání pro plochu VL byl v hlavním využití
stanoven, takto: Výroba, skladování a manipulace s materiály negativními vlivy svých provozů nepřesahuje hranice
areálu. Žádné další podmínky z hlediska ochrany hluku pro plochu Z23 ve vztahu k ploše Z19 tudíž není nutné
stanovovat.
Námitky proti návrhu územního plánu – namítáme proti zpracování nového územního plánu na plochách Z19b, 19c, 19d,
19e, Z19f, 19k, Z19l, Z19m, Z19n, 19o na podkladě projektu k ÚR lokality za Vodou, bez použití podkladů a dat z KÚ.
Odůvodnění: při zpracování ÚP nebyl brán potaz podklad z katastrálního úřadu svědčící o parcelaci na plochách Z19b,
19c, 19d, 19e, Z19f, 19k, Z19l, Z19m, Z19n, 19o (říjen 2017) čímž dochází k nepřesnostem mezi územním plánem a
skutečným stavem území a v katastrálních mapách. Zároveň vyvolává pochybnosti o kvalitě zpracování ÚP.
Návrh na rozhodnutí: Námitce se v tomto bodě vyhovuje.
Odůvodnění: Zpracovatel územního plánu před opakovaným veřejným projednáním upraví dokumentaci návrhu ÚP na
základě výsledků jeho projednání a nový návrh ÚP bude zpracován nad aktuálním podkladem katastrální mapy.
Součástí úpravy bude aktualizace vymezení zastavěného území. K námitce, že návrh ÚP není zpracován na podkladě
projektu k ÚR uvádíme, že vzhledem k tomu, že mezi ÚR a ÚP je rozdíl daný podrobností jejich zpracování (ÚR řeší
pozemky, ÚP plochy), nemůže být a nebude projekt k ÚR „propsán“ do návrhu ÚP beze zbytku. Zásadní skutečnosti
vyplývající z ÚR jsou návrhem ÚP respektovány s tím, že návrh ÚP pak reaguje a řeší skutečnosti, které nejsou jeho
součástí (objekty bydlení, likvidace odpadních vod), ale vyplývají ze zvláštních právních předpisů, popřípadě
schváleného zadání a na jeho základě zpracované dokumentace návrhu ÚP a dokumentace SEA, přičemž zároveň
přebírá i záměry vyplývající z platné územně plánovací dokumentace územního plánu sídelního útvaru Poříčí nad
Sázavou ve znění jeho změn (např. návrh lávky nebo požadavek na likvidaci odpadních vod na ČOV Poříčí nad
Sázavou).
Námitky proti návrhu územního plánu – namítáme nerovnosti podmínek využití lokalit Z21 a Z19b, 19c, 19d, 19e, Z19f,
19k, Z19l, Z19m, Z19n, 19o. Odůvodnění: Podmínky využití plochy Z21 jsou zástavba bude umisťována v dostatečné
vzdálenosti od lesního porostu – výstavba objektů a zařízení, pro které jsou stanoveny hygienické hlukové limity. Je
podmíněně přípustná za předpokladu splnění podmínky, že při rozhodování o změnách v území bude prokázáno
nepřekročení maximální přípustné hladiny hluku v chráněných vnitřních i venkovních prostorech (ze stávající silnice I/3 a
činností provozovaných na ploše změny Z22), - organizace plochy bude řešena tak, aby byla respektována alej v ulici
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V Obci. – Podmínka SEA pro následné rozhodování ve vymezených plochách: důsledná ochrana stromořadí podél ulice
V Obci oproti podmínkám využití lokalit Z21 a Z19b, 19c, 19d, 19e, Z19f, 19k, Z19l, Z19m, Z19n, 19o jsou podmínkou pro
možnost realizace zástavby je zajištění likvidace odpadních vod na ČOV Poříčí nad Sázavou – realizace zástavby v lokalitě
je podmíněně přípustná, pokud bude průkazně doloženo, že výstavbou nedojde k nezákonnému škodlivému zásahu do
vývoje zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů, - výstavba objektů a zařízení, pro které jsou stanoveny hygienické
hlukové limity, je podmíněně přípustná za předpokladu nepřekročení maximální přípustné hladiny hluku v chráněných
vnitřních i venkovních prostorech /ze stávající silnice I/3 a činností provozovaných na ploše změny Z22 a Z20). Takto
rozložené podmínky považujeme za nerovnoprávné a diskriminační.
Návrh na rozhodnutí: Námitce se v tomto bodě vyhovuje částečně, a to v rozsahu uvedeném v jejím odůvodnění.
Odůvodnění: Obecně odmítáme jakékoliv poměřování rovnosti/nerovnosti podmínek jednotlivých ploch navzájem,
neboť při zpracování územního plánu je ke každé ploše přistupováno vždy individuálně s ohledem na její polohu,
charakter a limity. Na základě uplatněné námitky pak pořizovatel po dohodě s určeným zastupitelem a zpracovatelem
opakovaně prověřili podmínky nastavené pro plochu Z21 a konstatují, že s ohledem na nové posouzení hlukových
hygienických limitů ve vztahu k nově navrhovanému areálu VL budou tyto podmínky nově upraveny: Požadavek na
prokázání splnění hlukových limitů ve vztahu k silnici I/3 jako zdroje hluku, zůstane v návrhu ÚP zachován s tím, že jako
neoprávněný z něj bude vyjmut požadavek na prokazování hluku z ploch Z22, neboť se jedná o plochu návrhovou.
Podmínky pro likvidaci odpadních vod pro plochu Z21 budou nastaveny takto: Podmínkou pro možnost realizace
zástavby je zajištění likvidace odpadních vod na ČOV Poříčí nad Sázavou. Dále bude doplněn požadavek, že realizace
zástavby v ploše změny bude podmíněně přípustná, pokud bude průkazně doloženo, že výstavbou nedojde
k nezákonnému škodlivému zásahu do vývoje zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů.
Námitky proti návrhu územního plánu – namítáme nerovnost podmínek využití lokalit Z03a1 a Z19b, 19c, 19d, 19e, Z19f,
19k, Z19l, Z19m, Z19n, 19o. Odůvodnění. Podmínky využití plochy Z03a1 (tj. zcela absentují) oproti podmínkám využití
lokalit Z03a1 a Z19b, 19c, 19d, 19e, Z19f, 19k, Z19l, Z19m, Z19n, 19o jsou – podmínkou pro možnost realizace zástavby je
zajištění likvidace odpadních vod na ČOV Poříčí nad Sázavou – realizace zástavby v lokalitě je podmíněně přípustná,
pokud bude průkazně doloženo, že výstavbou nedojde k nezákonnému škodlivému zásahu do vývoje zvláště chráněných
druhů rostlin a živočichů, - výstavba objektů a zařízení, pro které jsou stanoveny hygienické hlukové limity, je podmíněně
přípustná za předpokladu splnění podmínky, že při rozhodování o změnách v území bude prokázáno nepřekročení
maximální přípustné hladiny hluku v chráněných vnitřních i venkovních prostorech (ze stávající silnice I/3 a činností
provozovaných na ploše změny Z22 a Z20). Takto rozložené podmínky považujeme za nerovnoprávné a diskriminační.
Přitom lokalita Z03a1 přímo zasahuje do regionálního biokoridoru RBK 1318. Lokalita Z03a1 je velice exponovanou
lokalitou z hlediska ochrany přírody a krajiny, taktéž z hlediska ochrany ZPF nedocenitelnou plochou. Poloha v SZ části
sídla v ulici Pod Lutovem, velká nezastavěná plocha (proluka) v širší zorněné nově Sázavy nad levým břehem. S ohledem
na rozsah plochy v pohledově exponované poloze od řeky a přes údolí ze severu, rovinaté území pod zalesněným
svahem. V jižní části záhumenky, biotopy X2 – intenzivně obdělávané pole, podíl na jihu X3 – extenzivně
obhospodařované pole, při okrajích plochy je oddělený pás, který dle platné územně plánovací dokumentace byl
vymezen pro vedení regionálního biokoridoru mezi regionálním biocentrem Lutov a biokoridorem vedeným po toku řeky
Sázavy. Aktuálně vymezena je plocha změny Z03e pro lokální biokoridor. Plocha zeleně Z03e je vymezena rovněž proto,
že uspořádání lokality, které se propsalo do pozemkového dělení, neuvažovalo s vymezením plochy veřejného
prostranství v souladu s ust. § 7 odst. 2 vyhlášky č. 501/2006 Sb.. Celková výměra souboru ploch změn 13,6405 ha.
Zábory: Plocha Z03a: zábor ZPF v rozsahu 7,3677 ha, vše orná, z toho BPEJ 5.56.00 na 6,4208 ha – I. třída ochrany, BPEJ
5.29.11 na 0,4399 ha – II. ochrany, BPEJ 5.29.14 na 0,0061 ha – III. třída ochrany, BPEJ 5.29.54 na 0,5009 ha – V. třída
ochrany.
Návrh na rozhodnutí: Námitce se v tomto bodě vyhovuje částečně, a to v rozsahu uvedeném v jejím odůvodnění.
Odůvodnění: Obecně odmítáme jakékoliv poměřování rovnosti/nerovnosti podmínek jednotlivých ploch navzájem,
neboť při zpracování územního plánu je ke každé ploše přistupováno vždy individuálně s ohledem na její polohu,
charakter a limity. Na základě uplatněné námitky pak pořizovatel po dohodě s určeným zastupitelem a zpracovatelem
opakovaně prověřili podmínky nastavené pro plochu Z03a1 a konstatují, v ploše není potřebné posuzování hlukových
hygienických limitů, neboť ve vztahu k této ploše nebyly dotčeným orgánem zjištěny žádné zdroje hluku (silnice I/3 ani
sousedící plochy VL či VD). Vzhledem ke skutečnosti, že v ploše není evidován výskyt zvláště chráněných druhů bioty,
není důvodné předepisovat prokázání zásahu/nezásahu do ní. Pokud se týká požadavku na likvidaci odpadních vod na
ČOV Poříčí nad Sázavou – bude do návrhu ÚP doplněn. Tvrzení, že plocha Z03a1 zasahuje do regionálního biokoridoru
RBK1318 se nezakládá na pravdě. Tvrzení, že by návrh ÚP v rámci plochy Z03 neřešil plochu veřejného prostranství, se
rovněž nezakládá na pravdě. Návrh ÚP naopak toto pochybení předchozí územně plánovací dokumentace napravuje,
když v rámci plochy S1 (plochy změn Z03b a Z03c) předepisuje pro rozhodování o změnách v území územní studii, která
bude vymezovat plochu veřejného prostranství, jehož vymezení bylo v parcelaci plochy Z03 opomenuto. Informace o
ZPF považujeme za irelevantní. Plocha byla do návrhu ÚP obdobně jako plocha Z19 vložena na základě vydaného
územního rozhodnutí. V rámci společného jednání o návrhu ÚP pak byla řádně projednána a opatřena stanoviskem
dotčených orgánů, a to včetně orgánu ochrany ZPF.
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Námitky proti návrhu územního plánu – namítáme proti vyškrtnutí lávky VD2 Koridor pro VPS – pěší a cyklistickou stezku
včetně lávky přes Sázavu mezi mostem silnice I/3 a kamenným mostem která je vyškrtnout z veřejně prospěšných staveb.
Odůvodnění: Vyškrtnutím lávky jako veřejně prospěšné stavby se z lávky stává pro pořizovatele ÚP zcela nepotřebnou
stavbu, která se v pojetí navrženého územního plánu stává jen brzdou k rozvoji území Za Vodou.
Chápu zcela averze vůči VETA-INESTMENT, s.r.o. jako její majoritní věřitel jsem vedl právní boj proti této společnosti se
svou společností Ariel Trading s. r.o.. Nicméně získání vlastnictví ve VETA-INVESTMENT., s. r.o. započal konec této
společnosti. Koncem roku 2017 jsme započali s prodejem majetku – pozemků společnosti VETA-ONVESTMENT s.r.o. a
budeme v něm i nadále pokračovat. Je patrné, že novými vlastníky pozemků se stávají soukromé osoby. Záleží i na Vás,
kolik z dalších vlastníků pozemků v lokalitě budou lékaři, učitelé, malíři, akademici, architekti a rodiče – kteří svým dětem
pořídí lávku pře Sázavu, protože ji pro bezpečnost svých dětí budou potřebovat. (obyčejní lidé nemají oproti spekulantům
dostatek prostředků, bránit se nastolené politice). Nyní je VI nucena toto zájmové území rozprodat jen lidem, kteří mají
schopnosti a právní zázemí ubránit se NÚP – nástroji prosazování politiky obce. Není potřeba je tlačit bez použití
zdravého rozumu. VETA-IVESTMENT, s.r.o. je jen nástrojem transformace, kdy se z 1. dominantního vlastníka pozemků
transformuje a prodejem stane cca 110 občanů tohoto státu, kteří chtějí pozitivně nejen myslet, ale i pracovat, v lokalitě
svého budoucího domova platit daně.
Návrh na rozhodnutí: Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění: Veřejně prospěšnou stavbou je stavba pro veřejnou infrastrukturu určená k rozvoji nebo ochraně území
obce, vymezená ve vydané územně plánovací dokumentaci. Stávající využití území na druhém břehu řeky je
stabilizováno a žádné nároky na vybudování této lávky neklade. Požadavek na její výstavbu vyvstává až v okamžiku
realizace rozsáhlého obytného souboru na druhé straně řeky, kdy by tato lávka měla sloužit k tomu, aby tuto
odtrženou obytnou část, pokud nemá být „satelitem“, což podatel námitky sám odmítá, zapojila do organismu obce.
Její výstavba není ve veřejném zájmu obce a nebude ani její investicí, protože jak již bylo řečeno, současné poměry
v území její vybudování nepožadují. Došlo k přehodnocení potřeby výstavby v I. etapě. Její vybudování bude
podmínkou pro zahájení realizace staveb ve II. etapě, kdy výstavba objektů pro bydlení I. etapy již bude z větší části
dokončena. Odmítáme podsouvání jakýchkoliv tvrzení o averzích vůči společnosti VETA-INVESTMENT s r.o., nebo
diskuzi o tom, kdo se stávají novými vlastníky pozemků v předmětném území. Obec v rámci pořizování územního plánu
přistupuje ke všem plochám stejným nediskriminačním způsobem (bez ohledu na vlastnická práva, ať již architekta
nebo zedníka, či společností) a podle individuálních podmínek toho, kterého území společně se zpracovatelem a při
zohlednění stanovisek dotčených orgánů stanoví odpovídající podmínky na jeho regulaci. Je třeba připomenout, že
vlastní pořizování územního plánu se děje v přenesené působnosti, kde je obec povinna respektovat veškeré zákony na
úseku územního plánování, což svou „politikou“ ovlivnit nemůže. V souvislosti s tím se obec distancuje od toho, že by
měla jakýkoliv podíl či jiným způsobem nutila společnost VETA-INVESTMENT území rozprodat. V tomto ohledu se
naopak rozprodej pozemků na takto rozsáhlé ploše v etapě, kdy nejsou vybudovány sítě veřejné infrastruktury, jeví
jako velmi nešťastný z pohledu uzavírání případných následných dohod jednotlivých vlastníků, kteří nemusí mít nutně
zájem v tuto chvíli stavět.
Námitky proti návrhu územního plánu – namítáme proti podmíněnosti výstavby na plochách Z19 výstavbou dopravní
infrastruktura a veřejná prostranství, včetně lávky. c) V zastavitelné ploše Z19 bude v I. etapě realizována zástavba
v plochách změn: Z19b, Z19c, Z19d, Z19e a Z19f, dopravní infrastruktura a veřejná prostranství v plochách změny Z19a,
Z19i, veřejná zeleň na plochách Z19g, Z19h a technická infrastruktura na ploše změny Z19j a inženýrské sítě ve veřejných
prostranstvích. V zastavitelné ploše Z19 – před zahájením realizace staveb na plochách změn zahrnutých do I. etapy
(Z19b, Z19C, Z19d, Z19e a Z19f) bude dokončena výstavba technické infrastruktury (vč. staveb a zařízení na ploše změny
Z19j) a dopravní infrastruktury (zejména Z19a) zajišťující napojení zastavitelné plochy na systémy v řešeném území a to
včetně lávky zajišťující bezkonfliktní napojení zastavitelné plochy na jádrové území sídla Poříčí nad Sázavou ve
vymezeném koridoru Z239k. d) V zastavitelné ploše Z19 bude realizována výstavba ve II. etapě na plochách změn Z19k,
Z19l, Z19m, Z19n, Z19o a dopravní a technická infrastruktura a veřejná prostranství v ploše změny Z19p, tj. po dokončení
výstavby alespoň 70% plochy I. etapy tj. na plochách změn Z19b, Z19c, Z19d, Z19e a Z19f a budou realizovány veškeré
plochy veřejných prostranství včetně ploch zeleně v plochách změn Z19g a Z19h. Odůvodnění: Navržená lávka zajišťující
bezkonfliktní napojení zastavitelné plochy na jádrové území sídla Poříčí nad Sázavou ve vymezeném koridoru T239k je
podmiňující pro další výstavbu jen v některých lokalitách, je zcela absentující v lokalitách Z20 – LV, Z21 – BI, Z22 – VD, Z23
– VL, Z24 – SV. Dále je z územního plánu vypuštěna lávka jako veřejně prospěšná stavba VD2 Koridor pro VPS – pěší a
cyklistickou stezku včetně lávky přes Sázavu mezi mostem silnice I/3 a kamenným mostem. Dále realizaci lávky brání
stávající postup Obce Poříčí nad Sázavou, který nechal propadnout územní rozhodnutí na stavbu lávky, po které by dnes
jistě bezpečně přecházeli stávající obyvatelé obce, kteří by rádi chodili do práce ve stávající průmyslové zástavbě –
zejména Wrigley Confections ČR, kom. spol., AGRO Poříčí spol s .r.o., Kemper, spol. s r.o., Anytrade, spol. s r.o., COMAC
spol s r.o. a majitelé přilehlých pozemků na obou březích. Nikdo jiný, než vlastníci v lokalitě Z19 nejsou podmíněni ani
nijak regulováni. Návrh těchto podmínek považujeme za protiprávní, diskriminační a účelový. Vlastníkem pozemků
v dané lokalitě Z20 je přímo pořizovatel územního plánu, a ten přizpůsobuje územní plán svým potřebám bez ohledu na
veřejný zájem a práva ostatních vlastníků, kteří jsou taktéž součástí obce, na jejichž zájmy není brán zřetel. Navrženou
lávku je potřeba zbudovat na pozemcích Obce Poříčí nad Sázavou, pozemcích soukromých vlastníků – AGRO Poříčí spol
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s r.o., Malina Petr, Čerčanská 49, 257 21 Poříčí nad Sázavou, VETA-INVESTMENT, s.r.o. a pozemcích státu – Česká
republika – Povodí Vltavy, státní podnik, což považuji za zcela nesmyslnou variantu. Jediný, kdo má oporu v zákoně pro
veřejně prospěšnou stavbu je Obec Poříčí nad Sázavou, která jako pořizovatel územního plánu, nechal stavbu VD2
Koridor pro VPS- pěší a cyklistickou stezku včetně lávky přes Sázavu mezi mostem silnice I/3 a kamenným mostem
vyškrtnout z veřejně prospěšných staveb. Žádáme, aby byla pěší lávka, vrácena do seznamu veřejně prospěšných staveb.
Žádáme o možnost výstavby infrastruktury jako celku v Lokalitě Za Vodou, organizovanost- etapizaci bych ponechal na
životních potřebách vlastníků pozemků, protože někteří ze sousedních vlastníků si pozemky pořizují pro svou potřebu
nyní – velký dům pro celou rodinu, pro potřebu stavby malého domu až půjdou do důchodu, jiní pro své děti, ti movitější
dokonce pro svá vnoučata. Rozhodně se z nebe nesnese 110 rodinných domů, které okamžitě zatíží životní prostředí,
vyčerpají zdroje vody, naplní kapacitu ČOV a paralyzují dopravu v Poříčí nad Sázavou i širším okolí.
Návrh na rozhodnutí: Námitce se vyhovuje částečně, a to v rozsahu uvedeném v jejím odůvodnění.
Odůvodnění: Realizace lávky nebude podmínkou pro zástavbu v rámci I. etapy, ale bude podmínkou pro realizaci
zástavby ve II. etapě. Důvody navržené etapizace byly popsány textové části odůvodnění a dále byly vypořádány
v rámci odůvodnění výše, stejně jako důvody navržené etapizace. Pokud se týká požadavku na vrácení lávky zpět do
veřejně prospěšných staveb, uvádíme, že tato stavba není ve veřejném zájmu obce, neboť plochy na druhém břehu
Sázavy se v tuto chvíli nacházejí pouze plochy výrobní ve vlastnictví soukromých subjektů, ke kterým není důvod lávku
budovat (a to ani v případě návrhu na jejich rozšíření), a pro které je dopravní napojení po stávajícím mostě vyhovující,
bez toho, aniž vyvstal požadavek na jeho řešení. Tento požadavek vyvstane u plochy Z19, s ohledem na její plošný
rozsah území, kde budou bydlet řádově stovky obyvatel. Potřeba výstavby lávky tedy nastane až v souvislosti
s rozsáhlou výstavbou rodinných či bytových domů na druhém břehu Sázavy (výhradně v režii soukromých subjektů),
jejichž zájmem by za účelem zajištění komfortního prostředí pro obyvatele této části území mělo být propojení
s centrální částí obce, neboť podatel námitky sám uvádí, že plocha Z19 by neměla být satelitem (odtrženou samostatně
fungující částí). Obec nepopírá, že nechala propadnout územní rozhodnutí na stavbu lávky, a to z důvodů výše
uvedených, ke kterým se připojila skutečnost, že ani ze strany investora v té době nebyly vyvíjeny žádné kroky
k naplnění jeho záměru výstavby v ploše Z19 Za Vodou.
Připomínka k návrhu územního plánu – požadujeme konkrétní urbanistickou koncepci začlenění obytného souboru Za
vodou (Z19 + K09 + část Z21 (p.p.č. 191/10) indexy upraveného N-ÚP) do urbánní struktury sídla Poříčí nad Sázavou,
korektní řešení územně technických vazeb předmětného obytného souboru odpovídajících skutečnosti. Odmítáme
etapizaci zastavitelné plochy Z19, protože by mohla investorovi bránit v racionálním postupu výstavby, šetrné
k zastavovanému území a obklopující přírodě. Požadujeme, aby byla řešena dopravní závada a špatná propustnost silnice
po kamenném mostu, a aby řešení nebylo přenášeno na stavu obytného souboru Za vodou jako podmiňující investice,
která brání podnikatelskému záměru a prvotní problém nemůže vyřešit.
Na veřejném projednání upraveného N-ÚP vysvětlila paní pořizovatelka, proč musela být na pokyn nadřízeného orgánu
vypuštěna řada drobných změn (ploch pro umístění jednoho až několika RD). N-ÚP vymezuje dvě velké lokality Za vodou
a Pod Lutovem, které poskytnou pozemky pro RD případně BD v počtu, který převyšuje reálnou potřebu. Podle § 55,
odst. 4 zákona č. 183 Sb. 2006, v platném znění, není možné požádat o změnu ÚP pro umístění dalších RD, pokud nejsou
disponibilní plochy vyčerpány. (V souvislosti s ustanovením § 55 zákona č. 183 Sb. 2006 je zvláštní další nárůst ploch RD
přijetím Změny č. 4 ÚPN SÚ, které už bylo v rozporu se stavebním zákonem. Tento fakt nám ovšem nepřísluší soudit.
Vezmeme-li v úvahu výše popsanou situaci a její právní dopad, je nepochopitelný přístup obce, která z hlediska investora
a vlastníků dlouhodobě klade překážky realizaci záměru, se kterým se ztotožnila schválením Změny č. 2 ÚPN SÚ Poříčí
nad Sázavou (2004). Negativní postoj k záměru založení a postupné realizace obytného souboru Za Vodou se zjevně
promítl do projednávaného N-ÚP způsobem, který nás přinutil podat výše uvedené námitky a připomínky. Naší zásadní
výhradou je skutečnost, že N-ÚP bezdůvodně, ne-li záměrně, v rozporu se Stavebním zákonem, přenáší na investora, na
vlastníky pozemků povinnost zajistit a předkládat doklady o podmínkách využití té které plochy. O podmínkách, které má
stanovit projednávaná ÚPD. Tento přístup pořizovatele zásadně odmítáme, i s odvoláním na současné diskuze o nutnosti
zjednodušit veškerá územní a stavební řízení. Všechny námi prezentované námitky a připomínky k podmínkám využití
jednotlivých funkčních ploch zastavitelné plochy Z19 jsou pro vlastníka natolik zásadní, že pokud v uvedených oblastech
nedojde v konečném znění k úpravě, případně k vypuštění rozporovaných ustanovení N-ÚP, nezbude nám než podat
stížnost Středočeskému krajskému úřadu z důvodu nevypořádání našich námitek a požadavků, jako vlastníka pozemků.
V krajním případě podáme návrh k soudu, v souladu s § 102 stavebního zákona na úhradu nákladů za zmařenou investici
za období 2007 do dnešního dne (počínaje nesplněním usnesení ZO o pořízení regulačního plánu lokality Za vodou v roce
2007, blokování jakýchkoliv jednání ze strany obce, jakož i předřazení pěší lávky, jako podmíněné investice a nedůvodné
etapizace, která odporuje i všem vydaným ÚR v této lokalitě). V klidu jsem vlastnil prostřednictvím společnosti VI
pozemky v Poříčí nad Sázavou, byl jsem rád za hodnotu svých nemovitostí, s nikým jsem se nehádal ani nesoudil. Přišel
jsem o smlouvu na připojení na vodu lokality Za Vodou od Wrigley Confections (dohoda Obce s Wrigley). Nyní musím
čelit znehodnocení pozemků v lokalitě Za vodou prostřednictvím návrhu územního plánu. Pozoruji, jak se za obecní
peníze budují sítě v lokalitě Lutov (vodovod a kanalizace). Stále jsem nepochopil, kdo a proč iniciuje kroky proti
vlastníkům lokality Za Vodou. Mám být tichým pozorovatel výstavby veškeré infrastruktury Lutova z rozpočtu obce, číst si
že jsou nejblíže ČOV a proto se připojují téměř zadarmo, oproti nákladům obce cca 6,2 mil. Přitom v lokalitě Za vodou
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máme pozemky na vybudování vodojemu pro potřeby celé obce, jako soukromí vlastníci – fyzické osoby – přinášíme
finance na výstavbu kompletní infrastruktury cca 600 ti Kč na pozemek, sumárně cca 70 mio. Kč. Vlastníme pozemky, po
kterých je veden vodovodní přivaděč pro Poříčí nad Sázavou, máme zdokladováno, že Wrigley Confections ČR vybudoval
přivaděč vody bez účasi vlastníků pozemků, a proto raději přivaděč daroval Obci a postoj vodoprávního orgánu, který
takto postavený přivaděč zkolaudoval. Mám přihlížet vyvlastnění svých pozemků pro liniové stavby technické
infrastruktury.
Návrh na rozhodnutí: Námitce se vyhovuje částečně v rozsahu uvedeném v jejich odůvodnění.
Odůvodnění: Námitky shrnuté podatelem byly již uvedeny v textu jednotlivých dílčích námitek výše (požadavek na
korektní urbanistickou koncepci, řešení územně technických vazeb či zrušení etapizace, údajné kladení překážek
záměru odsouhlasenému v již platné územně plánovací dokumentaci), kde již byly vypořádány. Polemika ohledně
zákonnosti změny č. 4 či nepořízení regulačního plánu se netýká nově pořizovaného ÚP a nepřísluší nám ji v rámci
pořizování nového územního plánu vyhodnocovat, stejně jako tvrzení, že podatel přišel o smlouvu na připojení na vodu
lokality Za Vodou od Wrigley Confections. Tvrzení o negativním postoji pořizovatele k záměru založení a postupné
realizaci obytného souboru Za vodou namítané ze strany podatele námitky odmítáme jako neodůvodněné. Jak již bylo
uvedeno ve vypořádání jednotlivých bodů námitky, požadavky nastavené v návrhu ÚP vychází z platných právních
předpisů na úseku územního plánování, popřípadě platných právních předpisů a nemají s diskutovanou potřebou
zjednodušit územní a stavební řízení nic společného. Informaci o podání návrhu k soudu (krajskému úřadu) nelze
v rámci procesu pořizování územního plánu vypořádat, než-li konstatováním, že užití opravných prostředků vychází
z platných právních předpisů. Na závěr pro úplnost dále uvádíme, že se nejedná o uplatnění námitek podle § 50
stavebního zákona, jak podatel uvádí v úvodu své písemnosti, ale podle § 52 stavebního zákona, jak bylo uvedeno i
poučení veřejné vyhlášky oznamující vystavení návrhu ÚP a datum konání veřejného projednání.

 JUDr. A. Minařík – písemné podání doručené na obecní úřad dne 10. 12. 2018
Citace: „Námitky vlastníka dotčených pozemků v souladu s § 52 odst. 3 zákona č. 183/2006 S. v platném znění
k Upravenému návrhu územního plánu Poříčí nad Sázavou po společném jednání z hlediska podmínek pro realizaci
souboru staveb Za vodou umístěného platným územním rozhodnutím. Osoba podávající námitky: JUDr. A. Minařík.
Skutečnosti, které zakládají postavení osoby oprávněné k podání námitek: Vlastnické právo k pozemkům pozemek p. č.
193/21, druh pozemku: orná půda, způsob ochrany: zemědělský půdní fond; pozemek p. č. 193/22, druh pozemku: orná
půda, způsob ochrany: zemědělský půdní fond; p. č. 193/23, druh pozemku: orná půda, způsob ochrany: zemědělský
půdní fond; p. č. 193/9, druh pozemku: orná půda, způsob ochrany: zemědělský půdní fond, jak se tyto nachází v k.ú.
Poříčí nad Sázavou, obec: Poříčí nad Sázavou, okres: Benešov a jsou zapsány na LV č. 1172 vedeném Katastrálním úřadem
pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Benešov (dále jen nemovitosti). Území dotčené námitkami: nemovitosti, což
je celá lokalita dle návrhu územního plánu vedená jako Z19 Za Vodou zejména pak 19d, 19e. a dále celé území vedené
pod Z19 a další zmíněné lokality v textu těchto námitek. Text námitek:
1) Nesouhlas s pojetím obytného souboru Za vodou jako satelitu a s aplikací platného ÚR o umístění staveb dopravní a
technické infrastruktury souboru Za vodou a ploch ÚSES. Odůvodnění: N-ÚP bezdůvodně označuje obytný soubor Za
vodou satelitem, údajně pro nedostupnost a vzdálenost od centra obce. Z tohoto hlediska můžeme (resp. musíme)
jako satelit označit sídelní celek, který vznikne přičleněním lokality Pod Lutovem ke stávajícímu venkovskému sídlu.
Urbanistické řešení obytného souboru Za Vodou je založeno na co nejpřirozenějším navázání na stávající plochy
obytné i výrobní, s využitím i pozůstatků přírodních prvků (strouha) k založení a rozšíření ploch sídelní zeleně
propojené se zelenou infrastrukturou regionu Posázaví. Urbanistická koncepce zástavby je založena na orientaci
příčných obytných ulic k řece a na využití novy meandru pro řešení pobytového kontaktu obyvatel s řekou.
Urbanistická kompozice nové zástavby je vlastně pomyslným diagonálním, zrcadlovým odrazem historického jádra.
Koncepcí tedy je, aby se prostor severovýchodně za řekou stal samozřejmou čtvrtí obce, která bude základem
zobytnění pravého břehu, podobně jako je tomu na břehu levém, pod historickým jádrem a dále po proudu. Pěší a
cyklistická lávka bude ve výhledu zlatou sponou pravého a levého nábřeží řeky i propojením, jednou i příjemnějším
než po kamenném mostě, kratším ne o mnoho metrů. Rozhodně se tedy nejedná o odtržený satelit, života
neschopný bez přisátí k Poříčí pěší lávkou. Za podstatný nedostatek N-ÚP považujeme skutečnost, že nedostatečně
řeší, byť jen textově, situování některých inženýrských sítí. V našem případě končí hlavní kanalizační sběrač u náspu
silnice č. I/3.
Návrh na rozhodnutí: Námitce v tomto bodě se vyhovuje v rozsahu uvedeném v jejím odůvodnění.
Odůvodnění: Označení plochy Z19 jako satelitu bylo použito ve výrokové části pouze jednou, a to v kapitole c.1
Urbanistická koncepce pod bodem h), citujeme: „Respektovány budou vytvořené podmínky pro vznik nového obytného
satelitu Za vodou, jako dlouhodobě sledovaného záměru...“ a protože jako takové nemá pro vlastní návrh – budoucí
realizaci plochy (která je návrhem ÚP respektována), žádný dopad, bylo toto označení vypuštěno. Pro sledovaný záměr
pak ÚP pouze nastavuje podmínky jeho realizace, vycházející jak ze stavebního zákona, tak i z veřejných zájmů
vyplývajících z ostatních právních předpisů vztahujících se k územnímu plánování. Jedná se o návrh na druhém břehu
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řeky, kde obytná zástavba doposud nebyla rozvíjena, jak je ostatně doloženo v historických mapách v textové části
odůvodnění, což je nesrovnatelné s polohou plochy Pod Lutovem na levé části břehu, kde byla obec vždy historicky
rozvíjena. Návrh je proveden mezi dvěma zastavěnými částmi obce, čímž dojde k jejich propojení a zapojení do
organismu sídla. Proto ji zpracovatel územního plánu, satelitem nikdy neshledával. K tvrzení, že N-ÚP řeší
nedostatečně návrh kanalizačního sběrače, uvádíme následující: Do grafické části ÚP bude doplněna šipka a popis ve
smyslu „směru“ napojení na kanalizační síť Poříčí nad Sázavou. Zpracovatel územního plánu nechce předjímat
technické řešení ani místo přechodu kanalizační stoky z navrhované plochy Za vodou přes řeku Sázavu. V současné
době není znám časový horizont realizace zástavby v lokalitě Za Vodou a územní rozhodnutí v rozporu se stavebním
zákonem tuto veřejnou infrastrukturu neřeší. Územní plán pak s ohledem na podrobnost řešení, kdy stanovuje
koncepční zásady, přičemž neprověřuje pro jednotlivé záměry konkrétní geologické a terénní poměry, a proto
v grafickém i slovním vyznačení a popisu nechává určitou volnost pro konkrétní řešení tak, aby byla možná realizace
systému pro odvedení odpadních vod na stávající čistírnu odpadních vod v Poříčí nad Sázavou bez nutnosti změny
územního plánu.
2) Nesouhlas, aby lávka byla podmiňující investicí realizace obytného souboru Za vodou. Odůvodnění: : Umístění
obytného souboru Za vodou stvrzuje platné Územní rozhodnutí (ÚR) o umístění staveb dopravních, staveb
technické infrastruktury a ploch ÚSES. Toto ÚR nepodmiňuje, aby umístění předmětných ÚSES a staveb byla časově
předřazena stavba lávky pro pěší a cyklisty, jak se bezpodmínečně požaduje v N-ÚP Poříčí nad Sázavou. N-ÚP Poříčí
nad Sázavou tak nemůže retroaktivně změnit podmínky již vydaného, pravomocného a platného ÚP. Ačkoliv N-ÚP
ve vyjmenovaných podmínkách pro zahájení výstavby obytného souboru neoznačuje stavbu lávky plánovacím
termínem podmiňovací investice, fakticky lávce tento status dává. N-ÚP nezařazuje stavbu lávky mezi veřejně
prospěšné stavby, ale aniž to vyslovuje, činí ji nezbytnou součástí realizace obytného souboru Za vodou, přesto že
bude sloužit veřejnosti mnohem širšího území, což rovněž neuvádí. Dokonce nepodmiňuje existencí lávky výstavbu
objektů v bezprostředním sousedství Za vodou. N-ÚP Poříčí nad Sázavou nemůže fakticky (či právně) podmínit
výstavbu lokality Za vodou existencí (výstavbou) lávky, aniž takovou podmínku nestanovil bezvýjimečně pro všechny
plochy v dané lokalitě. N-ÚP přeceňuje urbanistický význam i provozní funkci budoucí lávky, než bude kdy s to splnit.
Vzhledem k poloze a odtud reálné dostupnosti pěších cílů. Využitelnost lávky pro cesty z pravého břehu do základní
školy, do mateřské školky a zpět bude omezen. Vzhledem k charakteru okolí pravobřežního předmostí a vzhledem
k dlouhodobému úseku levobřežní cesty podél řeky nebude považována za bezpečnou a neobejde se bez
doprovodu. Odůvodňujete přednostní výstavbu pěší lávky zahlcením Kamenného mostu růstem všech druhů
dopravy ve špičkách. Most ale neodpovídá potřebám dopravy už dnes, pro pěší a cyklisty je nebezpečný. Tento
problém N-ÚP vůbec neřeší, což považujeme za hrubou chybu. Požadujeme, aby N-ÚP řešil způsob bobtnající
dopravní závady na kamenném mostu. Na příklad vyloučením pěších a cyklistů a zřízením souběžné lávky.
Docházková vzdálenost z lokality Za Vodou na náměstí (za železniční přejezd) bude:- po nové lávce cca 850 m s výše
popsanými riziky – přes Kamenný most cca 1210 s výše popsanými riziky.
Návrh na rozhodnutí: Námitce se v tomto bodě vyhovuje částečně v rozsahu uvedeném v jejím odůvodnění.
Odůvodnění: K tvrzení, že vydané územní rozhodnutí nepodmiňuje umístění staveb výstavbou lávky, uvádíme, že ve
vydaném územním rozhodnutí nebyly řešeny veškeré potřebné souvislosti vyplývající jak z platné dokumentace
územního plánu sídelního útvaru Poříčí nad Sázavou ve znění jeho změn, tak i ze stavebního zákona. Zejména se jedná
o napojení na veškerou veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, a z pochopitelných důvodů tak nemohly být
řešeny ani podmínky jejich výstavby či etapizace (ve vztahu k vydanému územnímu rozhodnutí se tedy nemůže jednat
o retroaktivitu). Návrh lávky není v návrhu ÚP označován termínem podmiňovací investice, neboť takový pojem platný
stavební zákon nezná. Dále potvrzujeme, že návrh lávky není v návrhu ÚP vymezen jako veřejně prospěšná stavba
z důvodu, že její výstavba není ve veřejném zájmu obce, protože současné poměry v území její vybudování nepožadují.
Požadavek na její výstavbu vyvstává až v okamžiku realizace rozsáhlého obytného souboru na druhé straně řeky
v ploše Z19, která je výhradně v režii soukromých subjektů. Lávka by pak měla sloužit k tomu, aby tuto odtrženou
obytnou část, pokud nemá být „satelitem“, což podatel námitky sám odmítá, zapojila do organismu obce. Výstavba
lávky je tak navrhována za výše uvedeným účelem s tím, že došlo k přehodnocení potřeby její výstavby v I. etapě a
bude podmínkou pro zahájení realizace staveb ve II. etapě, kdy výstavba objektů pro bydlení I. etapy již bude z větší
části dokončena. Pokud se týká údajné dopravní závady – zahlcení kamenného mostu, uvádíme, že ze strany jejího
správce není uplatňován žádný požadavek na jeho úpravu, přičemž jeho rekonstrukce není územním plánem
vyloučena. Pro případné vyloučení pěších a cyklistů z používání mostu není územní plán tím správným instrumentem.
3) Nesouhlas s etapizací v zastavitelné ploše Z19. Akceptovatelná je výstavba infrastruktury v jednom celku. Taktéž
zástavbu v lokalitě bychom ponechali přirozenému vývoji, tak jako v historii, výstavba by probíhala přirozeně dle
potřeb a finančních možností stavebníků. Odůvodnění: Omezování zástavby v etapách jde proti životním potřebám
jednotlivých vlastníků v lokalitě. Zásadně nesouhlasíme s tím, aby ÚP určoval pořadí změn využití zastavitelné
plochy (postupu výstavby obytného souboru, který bude v celém rozsahu životní investicí více subjektů, do jejichž
vnitřních vztahů nemůže být zasahováno, navíc způsobem, který investicí jako takovou prodražuje. N-ÚP nemůže
fakticky (či právně) určovat kdo, kdy může zastavitelnou plochu využít. N-ÚP navrhuje pořadí změn v zastavitelné
ploše obytného souboru (Z19) na dvě etapy, jejichž pořadí prioritně zohledňuje krajinný ráz. V daném případu
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způsobem, o kterém máme vážné pochyby. I. Etapa (východní část pozemků) změny navazuje na rozsáhlé zastavěné
území sousední obce Městečko, které je možné rozpoznat na leteckém snímku, které ale nebude mít s navrhovanou
zástavbou žádnou industriální vazbu a pokud jde o krajinný ráz, je zástavba, na kterou se má navázat zcela skryta
pohledům, neboť se nachází na lesní ploše, ploše charakter lesa vykazující. II. Etapa je přiřazena zbývající západní
část zastavitelné ploch Z19, Západní a severní obvod plochy Z19 bude tvořit obslužná komunikace Z19a, kterou
povedou inženýrské sítě pro obsluhu ploch I. Etapy. Západní úsek obslužné komunikace včetně IS v délce 520 m je
třeba realizovat ještě před zahájením I. Etapy. K tomu musíme přiřadit připojení kanalizačního sběrače do systému
kanalizace obce na levém břehu řeky. To představuje cca 390 m dlouhý sběrač, z toho 100 m podvrt Sázavy a 30 m
podvrt Konopišťského potoka. Tento úsek sběrače je nezbytný pro obě etapy a pochopitelně bude nezbytný, pokud
bude pořadí etap zaměněno, což by bylo realizačně logičtější. Zásadně požadujeme upustit v N-ÚP od jakékoliv
etapizace změn (výstavby) na zastavitelné ploše Z19 (obytného souboru Za Vodou).
Návrh na rozhodnutí: Námitce se v tomto bodě vyhovuje částečně v rozsahu uvedeném v jejím odůvodnění.
Odůvodnění: Požadavku na vypuštění etapizace u plochy Z19 nelze s přihlédnutím ke značné plošné rozloze v řádu více
než dvou desítek hektarů, vyhovět. Důvody zvoleného řešení jsou podrobněji popsány v textové části odůvodnění ÚP
v kapitole i.12. Z tohoto textu jasně vyplývá, že tvrzení, že by návrh etap vycházel prioritně ze zohlednění krajinného
rázu, je zavádějící. Zmocnění stanovovat v ÚP etapizaci je uvedeno ve stavebním zákoně. Tento požadavek patří
k úkolům územního plánování definovaným v § 19 stavebního zákona naplňujícím cíle uvedené v § 18 stavebního
zákona a z tohoto důvodu není stanovení požadavku etapizace vzhledem k rozsahu plochy nezákonné, nadbytečné
nebo nepřijatelné, jak uvádí podatel námitky. Etapizace výstavby je důležitou součástí územního plánování a může
fakticky omezit kohokoliv v dané ploše. Umožňuje stanovit racionální časový a funkční rámec budoucí plánované
výstavby a jak již bylo zmiňováno, má svou oporu v § 19 stavebního zákona. To platí tím spíše v situaci, kdy jsou
k zastavění navrženy plochy, které jsou fakticky pole, bez možnosti přístupu po stávajících veřejných komunikacích, bez
kanalizace a dalších nezbytných sítí. Etapizace tak směřuje k eliminaci či alespoň zmírnění negativních vlivů nutně
spojených s tak rozsáhlou výstavbou objektů pro bydlení jak pro obyvatele, kteří postaví první, tak i pro obyvatele
průběžně dostavovaných domů. Ti by byli, při neexistenci racionálně vybudované infrastruktury pro celou plochu,
nuceni snášet její neustálé dobudovávání a přebudovávání pro potřeby později stavěných budov. Jedná se o zabránění
chaotické výstavby hned a všude. Konečně ani sám podatel námitky v jejím textu vybudování veřejné infrastruktury
v celém rozsahu nezpochybňuje, proto považujeme tvrzení o tom, že by etapizace měla investici vlastníků prodražit za
mylnou a ničím nepodloženou. Pochopitelně stav, kdy investor zvolil jiný postup, než - li vybudování sítí (přestože sám
ve svém podání uvádí, že jejich vybudování jako celku je akceptovatelné) a poté prodej stavebních pozemků, může být
s ohledem na desítky až stovky potenciálních vlastníků v předmětném území velmi obtížný k následné domluvě a
konání v území. Nicméně vlastnická práva k pozemkům nepřísluší ÚP řešit. Územní plánování řeší plochy včetně
stanovení podmínek pro provedení změn v těchto plochách, nikoliv jednotlivé pozemky a vlastnická práva k nim.
Nicméně pořizovatel společně s určeným zastupitelem a zpracovatelem vzhledem k uplatněné námitce opakovaně
prověřili různé reálné a vhodné možnosti navrhovaného řešení a konstatují následující: Návrh I. etapy zůstane
zachován, tak jak byl navržen vyjma požadavku na vybudování pěší lávky. Její vybudování bude podmínkou pro
zahájení realizace staveb ve II. etapě. Výstavbu lávky pak bude v této etapě nezbytné provést, už s ohledem na
skutečnost, že výstavba v I. etapě bude z větší části dokončena a pokud by se tedy nemělo jednat o odtrženou obytnou
část, zcela nezávislou na obci a její infrastruktuře (což sám podatel námitky popírá) je třeba toto propojení provést.
4) Nesouhlas s regulací a podmínkami změn využití plochy – s regulativy stanovenými výlučně pro plochy obytného
souboru. Odůvodnění: V tabelárním přehledu zastavitelných ploch jsou uvedeny plochy navržené sídelní zeleně (př.
Z19q, Z19g, Z19h), pro které jsou předepsány podmínky, chybně označené jako podmínky zastavění. Nadbytečně
uplatněné požadavky SEA. Nadbytečný je požadavek aktualizovat biologické hodnocení 2004, které bylo při
pořizování Změny č. 2, vyžádáno aktivisty ochrany přírody z Čerčan a z přilehlých rekreačních, chatových lokalit.
Přípustnost zastavitelnosti ploch za podmínky splnění hlukových limitů (hluk ze silnice I/3 a z výrobních ploch Z20 a
Z22 je schematicky uplatněna i na plochy na první pohled dostatečně vzdálené: Z19f (Z22 248m, Z520 263m), Z19d
(Z22 422m, Z20 457m), Z19l (Z22 313m, Z20 407m), Z19e (Z22 450m, Z20 360m), Z19c (Z22 468m, Z20 580m), Z19b
(Z22 740 m, Z20 780 m). Jako součást ÚP by měla být vypracována hluková studie, která vymezí a v koordinačním
výkresu vyznačí hlukové izofony vymezující zóny podmínek protihlukových opatření. Je nepřípustné, aby průkazy
podmínek pro bydlení z hlediska hluku byli zatěžováni jednotliví stavebníci. Standardně jsou předepsány podmínky
pro zastavění uplatněné SEA, podle aktualizovaného biologického hodnocení-2004. Neoprávněně, protože zastavění
ploch bylo umožněno v rámci projednání Změny č. 2 ÚPN SÚ, na základě v té době aktuálního biologického
hodnocení. Jedná se o retroaktivní požadavek. I v tomto případě se jedná o ustanovení diskriminující vlastníky
pozemků, přenášením zjišťování a stanovení podmínek využití pozemků na vlastníky. Je to v zásadním rozporu se
současným trendem zatěžovat stavebníka co nejméně. Není možné souhlasit s podmínkami, které upravený N-ÚP
nastavuje realizaci funkčních ploch obytného souboru tak, že nerespektuje podmínky vymezené platným ÚPN SÚ a
stvrzené platným ÚR, dokumentem vyšší právní moci. Nastavením dalších podmínek, jejichž splnění N-ÚP požaduje,
přispívá plošně k sérii požadavků (viz dále) jejichž důvodem zjevně je oddalování vlastní výstavby rodinných a
obytných domů, včetně realizace moderně pojatého zařízení pro seniory a založení ploch sídelní zeleně.
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Návrh na rozhodnutí: Námitce se v tomto bodě vyhovuje částečně v rozsahu uvedeném v jejím odůvodnění.
Odůvodnění: Podmínky v dílčích plochách změn - Z19 q, Z19g, Z19h určených pro veřejná prostranství, budou nově
definovány jako podmínky pro změny v území (nikoliv tedy jako podmínky k realizaci zástavby). Tvrzení navrhovatele,
že by v rámci ÚP byl uveden požadavek na aktualizaci biologického hodnocení z roku 2004, odmítáme jako nepravdivé,
neboť není v návrhu ÚP nikde uveden. Podatel má zcela nepochybně na mysli požadavek na prokázání, že výstavbou
nedojde k nezákonnému škodlivému zásahu do vývoje zvláště chráněných druhů a rostlin, což je požadavek vyplývající
ze zákona o ochraně přírody a krajiny, protože plocha Z19 částečně zasahuje do stanovišť s výskytem zvláště
chráněných druhů bioty. Toto prokazování, stejně jako zjišťování hlukových poměrů a zpracovávání hlukových studií
není v kompetenci územního plánu, jak se podatel mylně domnívá, protože se nevztahuje k plochám, které územní plán
řeší, ale až k jednotlivým stavbám. Pokud bylo v rámci změny č. 2 prováděno biologické hodnocení, šlo zřejmě o
dobrovolný akt, protože stavební zákon jeho zpracování nepožaduje. Zároveň připomínáme, že v zájmovém území
nebyla od doby vydání změny č. 2 – tedy po dobu 15ti let výstavba zahájena, což může mít za následek zcela zásadní
změny, ke kterým mohlo v území ve vztahu k zvláště chráněným druhům od té doby dojít. Otázku, zda dotčený orgán
uzná při řízení k povolování staveb předmětné biologické hodnocení (protože není pravdou, že změnou došlo k
umožnění vlastního zastavění plochy, neboť toto je povolováno až v následných územních, popř. stavebních řízeních –
jednalo se tedy pouze o její vymezení, nikoliv však o vymezování staveb, které je na základě platných právních předpisů
posuzováno orgánem ochrany veřejného zdraví, popř. orgánem ochrany přírody), pořizovateli vyhodnocovat nepřísluší.
Ten je, stejně jako zpracovatel územního plánu povinen respektovat a do návrhu ÚP promítnout veřejný zájem, hájený
dotčeným orgánem na základě zvláštního právního předpisu. Obdobně jako v rámci pořizování územního plánu nelze
zpracovávat biologická hodnocení, nelze zpracovávat ani hlukové studie. Platné právní předpisy tuto povinnost v rámci
územního plánu nestanovují z důvodu, že územní plán řeší plochy, nikoliv vlastní umístění staveb, ke kterým se pak
prokazování splnění hlukových limitů vztahuje. Hlukové posouzení by se tak s ohledem na prodlevy v naplňování
záměrů na jednotlivých plochách (viz. 15 let staré biologické hodnocení), s ohledem na průběžné změny právních
předpisů, muselo pořizovat pokaždé při jejich změně. Nicméně pořizovatel společně s určeným zastupitelem a
s projektantem znovu vyhodnotili podmínky týkající se oprávněnosti požadavků na prokázání splnění hlukových limitů
stanovené ze strany Krajské hygienické správy Středočeského kraje a dospěli k následujícímu závěru: Požadavek na
prokázání splnění hlukových limitů se upraví tak, že jako neoprávněný z něj bude vyjmut požadavek na prokazování
hluku z ploch Z20 a Z22, které jsou návrhové. Hluk tak bude třeba prokazovat pouze ve vztahu ke stávajícím plochám
VL a VD, neboť tyto jsou v území v sousedství návrhové plochy Z19 z hlediska právního stavu v území a svého využití již
jako stávající stabilizovány. Pro nově navrhované plochy Z20 a Z22 funkčního využití VL a VD již byl v návrhu ÚP
k veřejnému projednání v hlavním využití stanoven požadavek, že výroba, skladování a manipulace s materiály
negativními vlivy svých provozů nepřesahuje hranice areálu (VL), resp. objektů (VD). K blíže nespecifikovanému tvrzení
podatele, že návrhem ÚP v případě plochy Z19 nedošlo k nerespektování podmínek platné územně plánovací
dokumentace (jak uvádí ÚPSÚ) a nerespektování územního rozhodnutí, nesouhlasíme. Vydané územní rozhodnutí totiž
neumisťuje stavby rodinných ani bytových domů (popř. další stavby, pro které jsou předepsané hlukové limity), a tedy
nevyžaduje a neřeší jejich naplňování - proto byl uplatněn požadavek dotčeného orgánu ochrany veřejného zdraví
týkající se naplňování hlukových limitů. Naprosto totožná situace se pak týká v případě umisťování staveb ve vztahu
k prokazování zásahu/nezásahu do zvláště chráněných druhů bioty, jak již ostatně bylo vypořádáno v textu výše. Ve
vztahu k platné územně plánovací dokumentaci územního plánu sídelního útvaru Poříčí nad Sázavou, ve znění jejich
změn, je třeba vzít v úvahu, že byla pořizována za jiného právního prostředí – podle stavebního zákona č. 50/1976 Sb.
než je pořizován aktuální návrh ÚP, což se zcela nepochybně propsalo i do způsobu jeho řešení. V žádném případě ale
podmínky stanovené návrhem ÚP nepopírají vydané územní rozhodnutí (vyjma dělení pozemků, které bude
napraveno), pouze v částech, o nichž rozhodnuto nebylo ve správním řízení (umisťování staveb pro bydlení, likvidace
odpadních vod), uvádí návrh ÚP do souladu s platnými právními předpisy hájícími veřejný zájem. Předepsaný způsob
využití území vychází jak z právních předpisů platných buď na úseku územního plánování, popř. z požadavků zvláštních
právních předpisů či stanovisek dotčených orgánů uplatňovaných k návrhu ÚP. Pořizovatel tak zcela zásadně odmítá
tvrzení, že by z jeho strany mělo jít o záměrné oddalování výstavby, nebo jakoukoliv jinou svévoli. Zastavitelná plocha
je součástí platné územně plánovací dokumentace a od té doby měl investor dostatek času k naplňování záměru.
5) Je potřeba doplnit výkresovou a textovou část N-ÚP o zobrazení a popisu nábřežního úseku cyklostezky na náspu
protipovodňové ochrany vedené za hranicí Q100 od podjezdu pod silnicí I/3 po meliorační strouhu. Odůvodnění: NÚP neobsahuje změnu plochy na nemotorovou pobřežní komunikaci situovanou na náspu hráze protipovodňové
funkce: zákres a označení plochy, ani samostatnou položku v textové části Jižní rozhraní mezi zastavitelnou plochou
Z19 vymezeno pro zástavbu rodinnými a obytnými domy, občanské a technické vybavenosti a přírodní plochy údolní
nivy je navržena nemotorová, nábřežní komunikace (chodník pro pěší a cyklostezka) založená na náspu vysokém 50
– 60 cm., jehož pata je totožná s hranicí záplavového území Q100. Tato nábřežní komunikace na náspu, je
samostatně popsána v ÚR. Je potřeba zobrazení a popis této stavby ve hlavním výkresech a odpovídající popis
v příslušných oddílech dokumentace. Objekt bude mít význam nejen pro funkce dopravní a protipovodňové
ochrany, ale také pro jako prostorové vyjádření urbanistické kompozice a zásadní význam krajinotvorný. Uvedená
nábřežní komunikace bude rozšířením a zhodnocením systému cyklistických stezek v regionu Posázaví. Cyklostezka
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je důležitým prvkem urbánní struktury, je součástí systému veřejných prostranství, který tvoří uliční síť s parkově
upravenými plácky a náměstíčky. Těleso náspu a cyklostezky bude čitelným, prostorově přiměřeným rozhraním i
přechodem mezi zastavěnou plochou a přírodním prostorem řeky. Funkčně cyklostezka bude alternativním úsekem
– pravobřežní větví systému cyklotras Posázavského regionu. Pro obyvatele souboru Za řekou a pro obyvatele Poříčí
n. S. vůbec, bude také pěší vyhlídkovou stezkou.
Návrh na rozhodnutí: Námitce v tomto bodě se vyhovuje částečně v rozsahu uvedeném v jejím odůvodnění.
Odůvodnění: Pořizovatel společně s určeným zastupitelem a s projektantem konstatují, že návrh na provedení
grafického znázornění pobřežní terasy jako protipovodňového opatření ve formě zpevněného náspu a cyklostezky
(formulace převzatá z ÚR) v grafické části územního plánu je možný. Do výkresu I.B2c Veřejná infrastruktura – vodní
hospodářství bude tento záměr vyznačen jako návrh protipovodňového opatření. Návrh cyklostezky označený jako
cyklotrasa již byl součástí výkresu koncepce veřejné infrastruktury - dopravní infrastruktura, což patrně podatel
námitky přehlédl. Pro zajištění souladu grafické části s textovou, pak oba návrhy budou v podrobnosti odpovídající ÚP
doplněny i do jeho textové části.
6) Námitka proti nově navržené zastavitelné ploše Z20 – LV – plochy změn – výroba a skladování – lehký průmysl
navrhované na pozemcích v k.ú. Poříčí nad Sázavou parc. č. 190/4 v majetku Obec Poříčí nad Sázavou, Sázavská 57,
257 21 Poříčí nad Sázavou, parc. č. 190/71 v majetku Anytrade spol. s r.o., Šímova 509, 256 01 Benešov, parc. č.
190/72 v majetku Obec Poříčí nad Sázavou, Sázavská 57, 257 21 Poříčí nad Sázavou, celková výměra navrhovaného
území 24, 9 ha. Zásadně nesouhlasím se změnou funkční plochy stabilizované stávajícím územním plánem plochami
BK – plochy pro bydlení a OV (občanskou vybavenost) a plochami B2 – plochy pro smíšenou funkci 1 na plochy LV –
výroba a skladování – lehký průmysl navrhované na pozemcích. Tato změna není s ohledem na ÚR a navržené
využití lokality Z19 přípustná. Odůvodnění: Dotčené území bude změnou funkčního využití LV v lokalitě Z20 zcela
znehodnoceno z hlediska kvality bydlení. Hygienických norem na bydlení – zasažení hlukem, prachem, vibracemi,
emisemi, dopravou (lehký průmysl se všemi negativními vlivy). Je zde zjevný (v zásadě učebnicový) střet zájmů
vzhledem k tomu, že pořizovatel územního plánu a majoritní vlastník v lokalitě Z20 – LV výroba a skladování – lehký
průmysl je totožný – Obec Poříčí nad Sázavou, Sázavská 57, 257 21 Poříčí nad Sázavou. Tímto návrhem Obec jako
pořizovatel poškozuje zájmy mé i jiných vlastníků v lokalitě. Obec Poříčí nad Sázavou zvýhodňuje sama sebe a
soukromý subjekt Anytrade, spol. s r.o., Šímova 509, 256 01 Benešov, se kterým jedná ve shodě. Paradoxně jsou
vlastníci v lokalitě Z19b, 19c, 19d, 19e, Z19f, 19k, Z19m, Z19n, 19o, zavázáni podmínkou výstavba objektů a zařízení,
pro které jsou stanoveny hygienické hlukové limity, je podmíněně přípustná za předpokladu splnění podmínky, že
při rozhodování o změnách v území bude prokázáno nepřekročení maximální přípustné hladiny hluku v chráněných
vnitřních i venkovních prostorech (ze stávající silnice I/13 a činností provozovaných na ploše změny Z22 a Z20).
Návrh plochy Z20 je zcela v rozporu s cílem plochy Z19 vybudovat rodinné a bytové domy na svých pozemcích
v souladu se zákonem 20/1966 Sb. o péči o zdraví lidu, zákonem č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví.
Vlastníci v lokalitě Z19b, 19c, 19d, 19e, Z19f, 19k, Z19l, Z19m, Z19n, 19o budou znevýhodněni výší nákladů na
opatření, která umožní využití jejich pozemků v souladu s ÚP. Náklady nese nikoliv zdroj znečištění a emisí, ale
příjemce/postižený/obyvatel bydlení čistého, což považujeme za protiprávní a účelové. Jinými slovy, podmínky výše
stanovené pro Z19b, 19c, 19d, 19e, Z19f, 19k, Z19l, Z19m, Z19n, 19o, mají být naopak podmínkami pro Z20 a Z22.
Tedy jakákoliv výstavba na Z20 a Z22 bude možná pouze tehdy, pokud vlastník Z20/nebo Z22 splní podmínky, že při
rozhodování o změnách v území bude prokázáno, že nedojde k překročení maximální přípustné hladiny hluku
v chráněných vnitřních i venkovních prostorech lokalit Z19b, 19c, 19d, 19e, Z19f, 19k, Z19l, Z19m, Z19n, 19o.
Návrh na rozhodnutí: Námitce se v tomto bodě vyhovuje částečně, a to v rozsahu uvedeném v jejím odůvodnění.
Odůvodnění: Nepopíráme, že obec je majoritním vlastníkem pozemků v ploše Z20, jejíž rozloha je 2,47 ha (nikoliv 24,9
ha). Vlastnické právo není důvodem pro označení provedeného návrhu jakožto neslučitelného se zájmem veřejným.
Označování ploch nacházejících se v platné územně plánovací dokumentaci za plochy stabilizované předchozím
územním plánem (B1 čisté bydlení) pořizovaným v jiném právním prostředí, je zavádějící a jde proti samotné povaze
územního plánování, neboť území a zájmy v něm se v čase vyvíjí a mohou dojít změn, jinak by jejich pořizování
nemohlo být zákonem připuštěno. Zároveň však souhlasíme s tím, že plocha Z19 nemůže být negativně dotčena
návrhem nově zastavitelných ploch Z20 popřípadě Z22. Požadavek na prokázání splnění hlukových limitů se upraví
tak, že jako neoprávněný z něj bude vyjmut požadavek na prokazování hluku z ploch Z20 a Z22, které jsou návrhové.
Hluk tak bude třeba prokazovat vedle hlukového zatížení ze silnice I/3 pouze ve vztahu ke stávajícím plochám VL a VD,
neboť tyto jsou v území v sousedství návrhové plochy Z19 z hlediska právního stavu v území a jejich využití již jako
stávající stabilizovány. Pro nově navrhované plochy Z20 a Z22 funkčního využití VL a VD již byl v návrhu ÚP
k veřejnému projednání ve stanovených podmínkách ploch s rozdílným způsobem využití (v hlavním využití) stanoven
požadavek, že výroba, skladování a manipulace s materiály negativními vlivy svých provozů nepřesahuje hranice
areálu (VL) resp. objektů (VD). Pro úplnost dodáváme, že požadavek na naplnění hlukových limitů je ve veřejném
zájmu a vychází ze zákona č. 258/200 Sb., o ochraně veřejného zdraví a změně některých souvisejících zákonů ve znění
pozdějších předpisů, nikoliv ze zákona č. 20/1966 Sb., jak uvádí podatel námitky. Pro vyloučení jakékoliv pochybnosti o
oprávněnosti stanovení tohoto požadavku citujeme z § 77 odst. 2 zákona o ochraně veřejného zdraví, kde je uvedeno:
„V případě, že je v platné územně plánovací dokumentaci uveden záměr, u kterého se předpokládá, že bude po uvedení
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do provozu zdrojem hluku nebo vibrací, zejména z provozu na pozemních komunikacích nebo železničních drahách,
nelze KE STAVBĚ, která by mohla být tímto hlukem či vibracemi dotčena, vydat kladné stanovisko orgánu ochrany
veřejného zdraví, aniž by k ní byla přijata opatření k ochraně před hlukem nebo vibracemi“, což má přímou návaznost
na odst. 3 téhož zákona o požadavku na posuzování staveb bytových a rodinných domů, staveb pro předškolní a
školení vzdělávání a staveb pro zdravotní nebo sociální účely orgánem ochrany veřejného zdraví.
7) Nesouhlas s podmínkami využití ploch Z20 – LV – plochy změn – výroba a skladování – lehký průmysl navrhované na
pozemcích v k.ú. Poříčí nad Sázavou parc. č. 190/4 v majetku Obec Poříčí nad Sázavou, Sázavská 57, 257 21 Poříčí
nad Sázavou, parc. č. 190/71 v majetku Anytrade spol. s r.o., Šímova 509, 256 01 Benešov, parc. č. 190/72 v majetku
Obec Poříčí nad Sázavou, Sázavská 57, 257 21 Poříčí nad Sázavou, celkem výměra navrhovaného území 24, 9 ha.
V podmínkách pro využití ploch Z20 absentují podmínky využití území ve znění výstavba objektů a zařízení je
podmíněně přípustná za předpokladu splnění podmínky, že při rozhodování o změnách v území bude prokázáno
nepřekročení maximální přípustné hladiny hluku v chráněných vnitřních i venkovních prostorech v lokalitách Z19b,
19c, 19d, 19e, Z19f, 19k, Z19l, Z19m, Z19n, 19o, pro které jsou stanoveny hygienické hlukové limity. Odůvodnění:
nově navrhované plochy Z20 – LV – plochy změn – výroba a skladování – lehký průmysl navrhované na pozemcích
v k.ú. Poříčí nad Sázavou parc. č. 190/4 v majetku Obec Poříčí nad Sázavou, Sázavská 57, 257 21 Poříčí nad Sázavou,
parc. č. 190/71 v majetku Anytrade spol. s r.o., Šímova 509, 256 01 Benešov, parc. č. 190/72 v majetku Obec Poříčí
nad Sázavou, Sázavská 57, 257 21 Poříčí nad Sázavou, celkem výměra navrhovaného území 24, 9 ha zatíží plochy
Z19b, 19c, 19d, 19e, Z19f, 19k, Z19l, Z19m, Z19n, 19o emisemi z lehké výroby – zasažení hlukem, prachem,
vibracemi, emisemi, dopravou.
Návrh na rozhodnutí: Námitce se v tomto bodě vyhovuje částečně, a to v rozsahu uvedeném v jejím odůvodnění.
Odůvodnění: Způsob vypořádání námitky ve vztahu k ploše Z20 již byl zmíněn ve vypořádání námitky navrhovatele
citované v textu výše. S ohledem na toto vypořádání, pak stanovení podatelem námitky požadované stanovení
podmínky ve vztahu k hlukovým limitům v plochách změn Z19b, 19c, 19d, 19n, 19f, 19k, Z19l, Z19m, Z19n, Z19o
postrádá význam, protože plocha Z19 být negativně dotčena návrhem nově zastavitelné plochy Z20, nemůže, jak
ostatně vyplývá z regulativů tzv. funkčního využití, kde již v návrhu ÚP k veřejnému projednání byl u plochy VL
v hlavním využití stanoven požadavek, že výroba, skladování a manipulace s materiály negativními vlivy svých provozů
nepřesahuje hranice areálu (VL).
8) Nesouhlas s podmínkami využití ploch Z19b, 19c, 19d, 19e, Z19f, 19k, Z19l, Z19m, Z19n, 19o ve znění podmínkou
pro možnost realizace zástavby je zajištění likvidace odpadních vod na ČOV Poříčí nad Sázavou. Souhlasili bychom se
zněním podmínkou pro možnost realizace zástavby je zajištění likvidace odpadních vod na ČOV. Taková podmínka je
přípustná ve znění podmínkou možnosti realizace zástavby je zajištění likvidace odpadních vod na ČOV.
Odůvodnění: Vzhledem k tomu, že Upravenému návrhu územního plánu Poříčí nad Sázavou ve své textové části
vlastníkům ukládá povinnost napojení lokality na ČOV Poříčí nad Sázavou, zároveň absentuje a neřeší, jak tuto
lokalitu napojit. Pokud územní plán neřeší, jak tuto lokalitu napojit na ČOV Poříčí nad Sázavou, znemožňuje –
neumožňuje toto řešení, musí umožnit odkanalizováním území do ČOV s odpovídající kapacitou (ČOV Za Vodou či
ČOV Čerčany). V návrhu územního plánu je pak paradoxně rozvod kanalizace v lokalitě Z19b, 19c, 19d, 19e, Z19f,
19k, Z19l, Z19m, Z19n, 19o ukončen u vodojemu TI Za Vodou, nikoliv u ČOV Poříčí nad Sázavou.
Návrh na rozhodnutí: Námitce v tomto bodě se nevyhovuje.
Odůvodnění: ÚP má v souladu s cíli a úkoly uvedenými v §§18 a 19 a ve vztahu k § 43 stavebního zákona zajišťovat
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. Není možné schvalovat
návrh na likvidaci odpadních vod z plochy Z19 na ČOV Čerčany (popř. ČOV Za Vodou), aniž by tento návrh byl dříve
projednáván, odsouhlasen a podchycen v územně plánovacích dokumentacích (a to jak v ÚP Poříčí nad Sázavou, tak
v ÚP Čerčany). Požadavek na likvidaci odpadních vod na ČOV Poříčí nad Sázavou vycházel již z návrhu zadání ÚP
schváleného zastupitelstvem obce. Při projednávání tohoto dokumentu návrh na likvidaci odpadních vod nikdo
nerozporoval a koncepce návrhu ÚP pak byla na jeho podkladě zpracována, a to včetně dokumentace SEA, kde byl
požadavek na řešení likvidace odpadních vod z nových zastavitelných ploch napojením na ČOV Poříčí akceptován.
(Poznámka pořizovatele: Tento návrh není v rozporu s vydaným ÚR, které likvidaci odpadních vod žel v rozporu
s platným stavebním zákonem neřeší a ani s návrhem ÚPSÚ, jehož nedodržení podatel zmiňuje v textu výše, neboť i zde
je pro předmětnou plochu navrhováno odkanalizování na ČOV Poříčí nad Sázavou). Do grafické části ÚP bude doplněna
šipka a popis ve smyslu „směru“ napojení na kanalizační síť Poříčí nad Sázavou. Zpracovatel územního plánu nechce
předjímat technické řešení ani místo přechodu kanalizační stoky z navrhované plochy Za vodou přes řeku Sázavu.
V současné době není znám časový horizont realizace zástavby v lokalitě Za Vodou a územní rozhodnutí v rozporu se
stavebním zákonem tuto veřejnou infrastrukturu neřeší. Územní plán s ohledem na podrobnost jeho řešení stanovuje
koncepční zásady, přičemž neprověřuje pro jednotlivé záměry konkrétní geologické a terénní poměry, a proto
v grafickém i slovním vyznačení a popisu nechává určitou volnost pro konkrétní řešení tak, aby byla možná realizace
systému pro odvedení odpadních vod na stávající čistírnu odpadních vod v Poříčí nad Sázavou bez nutnosti změny
územního plánu.
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9)

Nesouhlas s podmínkou využití ploch Z19b, 19c, 19d, 19e, Z19f, 19k, Z19l, Z19m, Z19n, 19o ve znění výstavba
objektů a zařízení, pro které jsou stanoveny hygienické hlukové limity, je podmíněně přípustná za předpokladu
splnění podmínky, že při rozhodování o změnách v území bude prokázáno nepřekročení maximální přípustné
hladiny hluku v chráněných vnitřních i venkovních prostorech (ze stávající silnice I/3 a činností provozovaných na
ploše změny Z22 a Z20.
Návrh na rozhodnutí: Námitce se v tomto bodě vyhovuje, a to v rozsahu uvedeném v jejím odůvodnění.
Odůvodnění: Požadavek na prokázání prokazování hygienických hlukových limitů vyplývající ze zákona č. 258/2000 Sb.
ve znění pozdějších předpisů, byl uplatněn dotčeným orgánem na úseku ochrany veřejného zdraví a jako takový musí
být v návrhu UP zohledněn. Nicméně pořizovatel společně s určeným zastupitelem a s projektantem znovu vyhodnotili
oprávněnost podmínky týkající se požadavků na prokázání splnění hlukových limitů stanovené ze strany Krajské
hygienické správy Středočeského kraje a dospěli k následujícímu závěru: Požadavek na prokázání splnění hlukových
limitů ve vztahu k silnici I/3 jako zdroje hluku, zůstane v návrhu ÚP zachován. Jako neoprávněný z něj bude vyjmut
požadavek na prokazování hluku z ploch Z20 a Z22, neboť se jedná o plochy návrhové, které nemohou negativně
plochu Z19 ovlivnit, neboť jak vyplývá z regulativů tzv. funkčního využití, kde již v návrhu ÚP k veřejnému projednání
pro plochy VL a VD byl v hlavním využití stanoven požadavek, že výroba, skladování a manipulace s materiály
negativními vlivy svých provozů nepřesahuje hranice areálu (VL), resp. objektů (VD).
10) Nesouhlas s nově navrženou plochou Z22 – VD – plochy změn – výroba a skladování – drobní a řemeslná výroba na
pozemcích v k. ú. Poříčí nad Sázavou na pozemcích v k.ú. Poříčí nad Sázavou parc. č. 190/19 v majetku Růžička
Vlastimil, Sportovní 105, 257 21 Poříčí nad Sázavou, parc. č. 190/92 v majetku Chalupecká Alena, V Chaloupkách
304, 257 21 Poříčí nad Sázavou a SJM Chaloupecký Josef a Chaloupecká Alena, Chaloupecký Josef, Bálkovická 136,
257 21 Poříčí nad Sázavou, Chaloupecká Alena, V Chaloupkách 304, 257 21 Poříčí nad Sázavou, parc. č. 190/94
v majetku AGRO Poříčí nad Sázavou spol. s r.o. Spojovací 347, 257 21 Poříčí nad Sázavou. Odůvodnění: Pozemky v
lokalitě Z19b, 19c, 19d, 19e, Z19f, 19k, Z19l, Z19m, Z19n, 19o, budou změnou funkčního využití LV v lokalitě Z22
zcela znehodnoceny z hlediska kvality bydlení, hygienických norem na bydlení – zasažení hlukem, prachem,
vibracemi, emisemi, dopravou (lehký průmysl se všemi negativními vlivy). Paradoxně jsou vlastníci v lokalitě Z19b,
19c, 19d, 19e, Z19f, 19k, Z19l, Z19m, Z19n, 19o, zavázáni podmínkou výstavba objektů a zařízení, pro které jsou
stanoveny hygienické hlukové limity, je podmíněně přípustná za předpokladu splnění podmínky, že při rozhodování
o změnách v území bude prokázáno nepřekročení maximální přípustné hladiny hluku v chráněných vnitřních i
venkovních prostorech (ze stávající silnice I/3 a činností provozovaných na ploše změny Z22 a Z20). Návrh plochy
Z22 je zcela v rozporu s cílem plochy Z19 vybudovat rodinné a bytové domy v souladu se zákonem č. 20/1966 o péči
o zdraví lidu, zákonem č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví. Vlastníci v lokalitě Z19b, 19c, 19d, 19e, Z19f,
19k, Z19l, Z19m, Z19n, 19o budou znevýhodněni výší nákladů na opatření, která umožní využití jejich pozemků
v souladu s ÚP. Náklady nese nikoliv zdroj znečištění a emisí, ale příjemce/postižený/obyvatel bydlení čistého, což
považujeme za protiprávní a účelové. Jinými slovy, podmínky výše stanovené pro Z19b, 19c, 19d, 19e, Z19f, 19k,
Z19l, Z19m, Z19n, 19o, mají být naopak podmínkami pro Z20 a Z22. Tedy jakákoliv výstavba na Z20 a Z22 bude
možná pouze tehdy, pokud vlastník Z20/nebo Z22 splní podmínky, že při rozhodování o změnách v území bude
prokázáno, že nedojde k překročení maximální přípustné hladiny hluku v chráněných vnitřních i venkovních
prostorech lokalit Z19b, 19c, 19d, 19e, Z19f, 19k, Z19l, Z19m, Z19n, 19o.
Návrh na rozhodnutí: Námitce se v tomto bodě vyhovuje částečně, a to v rozsahu uvedeném v jejím odůvodnění.
Odůvodnění: Požadavek na prokázání prokazování hygienických hlukových limitů vyplývající ze zákona č. 258/2000 Sb.
ve znění pozdějších předpisů, byl uplatněn dotčeným orgánem na úseku ochrany veřejného zdraví. Nicméně pořizovatel
společně s určeným zastupitelem a s projektantem znovu vyhodnotili oprávněnost podmínky týkající se požadavků na
prokázání splnění hlukových limitů stanovené ze strany Krajské hygienické správy Středočeského kraje a dospěli
k následujícímu závěru: Jako neoprávněný z něj bude vyjmut požadavek na prokazování hluku z plochy Z22, neboť se
jedná o plochu návrhovou, která nemůže negativně plochu Z19 ovlivnit, neboť jak vyplývá z regulativů tzv. funkčního
využití, kde již v návrhu ÚP k veřejnému projednání pro plochu VD byl v hlavním využití stanoven požadavek, že
výroba, skladování a manipulace s materiály negativními vlivy svých provozů nepřesahuje hranice objektů. Žádné
další podmínky z hlediska ochrany hluku pro plochu Z22 ve vztahu k ploše Z19 tudíž není nutné stanovovat.
11) Nesouhlas s podmínkami využití ploch Z23 – LV – plochy změn – výroba a skladování – lehký průmysl navrhované na
pozemcích v k.ú. Poříčí nad Sázavou parc. č. 190/84 v majetku Wrigley Confections ČR, kom. Spol., Pražská 320, 257
21 Poříčí nad Sázavou. V podmínkách pro využití ploch Z23 absentují podmínky využití území ve znění, že při
rozhodování o změnách v území bude prokázáno nepřekročení maximální přípustné hladiny hluku v chráněných
vnitřních i venkovních prostorech v lokalitách Z19b, 19c, 19d, 19e, Z19f, 19k, Z19l, Z19m, Z19n, 19o, pro které jsou
stanoveny hygienické hlukové limity. Odůvodnění: Nově navrhované plochy ploch Z23 – LV – plochy změn – výroba
a skladování – lehký průmysl navrhované na pozemcích v k.ú. Poříčí nad Sázavou par. č. 190/84 v majetku Wrigley
Connfections ČR, kom. spol., Pražská 320, 257 21 Poříčí nad Sázavou, zatíží plochy Z19b, 19c, 19d, 19e, Z19f, 19k,
Z19l, Z19m, Z19n, 19o emisemi z výroby a skladování – zasažení hlukem, prachem, vibracemi, emisemi, dopravou.
Návrh na rozhodnutí: Námitce se v tomto bodě vyhovuje částečně, a to v rozsahu uvedeném v jejím odůvodnění.
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Odůvodnění: Požadavek na prokázání prokazování hygienických hlukových limitů vyplývající ze zákona č. 258/2000 Sb.
ve znění pozdějších předpisů, byl uplatněn dotčeným orgánem na úseku ochrany veřejného zdraví a jako takový musí
být v návrhu UP zohledněn. Nicméně pořizovatel společně s určeným zastupitelem a s projektantem znovu vyhodnotili
oprávněnost podmínky týkající se prokázání splnění hlukových limitů stanovené ze strany Krajské hygienické správy
Středočeského kraje a s ohledem na výše uvedený text došli k následujícímu závěru: Požadavek na prokázání splnění
hlukových limitů bude v návrhu ÚP uveden pouze ve vztahu ke stávající ploše VL, protože se jedná o plochu stavovou,
která byla v tomto území dříve, než se začala plánovat výstavba bydlení v ploše Z19 a jako nadbytečný z návrhu ÚP
bude vyjmut požadavek na prokazování hluku z plochy Z23, která je návrhová. Vzhledem k regulativům tzv. funkčního
využití u plochy VL se jedná o plochu návrhovou, která tak nemůže negativně plochu Z19 ovlivnit, neboť to vyplývá
z regulativů jejího funkčního využití, který již v návrhu ÚP k veřejnému projednání pro plochu VL byl v hlavním využití
stanoven, takto: Výroba, skladování a manipulace s materiály negativními vlivy svých provozů nepřesahuje hranice
areálu. Žádné další podmínky z hlediska ochrany hluku pro plochu Z23 ve vztahu k ploše Z19 tudíž není nutné
stanovovat.
12) Nesouhlas se zpracováním nového územního plánu na plochách Z19b, 19c, 19d, 19e, Z19f, 19k, Z19l, Z19m, Z19n,
19o na podkladě projektu k ÚR lokality za Vodou, bez použití podkladů a dat z KÚ. Odůvodnění: Při zpracování ÚP
nebyl brán v potaz podklad z katastrálního úřadu svědčící o parcelaci na plochách Z19b, 19c, 19d, 19e, Z19f, 19k,
Z19l, Z19m, Z19n, 19o (říjen 2017), čímž dochází k nepřesnostem mezi územním plánem a skutečným stavem
v území a v katastrálních mapách.
Návrh na rozhodnutí: Námitce se v tomto bodě vyhovuje.
Odůvodnění: Zpracovatel územního plánu před opakovaným veřejným projednáním upraví dokumentaci návrhu ÚP na
základě výsledků jeho projednání a nový návrh ÚP bude zpracován nad aktuálním podkladem katastrální mapy.
Součástí úpravy bude aktualizace vymezení zastavěného území. K námitce, že návrh ÚP není zpracován na podkladě
projektu k ÚR uvádíme, že vzhledem k tomu, že mezi ÚR a ÚP je rozdíl daný podrobností jejich zpracování (ÚR řeší
pozemky, ÚP plochy), nemůže být a nebude projekt k ÚR „propsán“ do návrhu ÚP beze zbytku. Zásadní skutečnosti
vyplývající z ÚR jsou návrhem ÚP respektovány s tím, že návrh ÚP pak reaguje a řeší skutečnosti, které nejsou jeho
součástí (objekty bydlení, likvidace odpadních vod), ale vyplývají ze zvláštních právních předpisů, popřípadě
schváleného zadání a na jeho základě zpracované dokumentace návrhu ÚP a dokumentace SEA, přičemž zároveň
přebírá i záměry vyplývající z platné územně plánovací dokumentace územního plánu sídelního útvaru Poříčí nad
Sázavou ve znění jeho změn (např. návrh lávky nebo požadavek na likvidaci odpadních vod na ČOV Poříčí nad
Sázavou).
13) Nerovnost podmínek využití lokalit Z21 a Z19b, 19c, 19d, 19e, Z19f, 19k, Z19l, Z19m, Z19n, 19o. Odůvodnění:
Podmínky využití plochy Z21 jsou: zástavba bude umisťována v dostatečné vzdálenosti od lesního porostu –
výstavba objektů a zařízení, pro které jsou stanoveny hygienické hlukové limity, je podmíněně přípustná za
předpokladu splnění podmínky, že při rozhodování o změnách v území bude prokázáno nepřekročení maximální
přípustné hladiny hluku v chráněných vnitřních i venkovních prostorech (ze stávající silnice I/3 a činností
provozovaných na ploše změny Z22), - organizace plochy bude řešena tak, aby byla respektována alej v ulici V Obci.
– Podmínka SEA pro následné rozhodování ve vymezených plochách: důsledná ochrana stromořadí podél ulice
V Obci. Podmínky využití lokalit Z19b, 19c, 19d, 19e, Z19f, 19k, Z19l, Z19m, Z19n, 19o jsou: podmínkou pro možnost
realizace zástavby je zajištění likvidace odpadních vod na ČOV Poříčí nad Sázavou – realizace zástavby v lokalitě je
podmíněně přípustná, pokud bude průkazně doloženo, že výstavbou nedojde k nezákonnému škodlivému zásahu do
vývoje zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů, - výstavba objektů a zařízení, pro které jsou stanoveny
hygienické hlukové limity, je podmíněně přípustná za předpokladu nepřekročení maximální přípustné hladiny hluku
v chráněných vnitřních i venkovních prostorech (ze stávající silnice I/3 a činností provozovaných na ploše změny Z22
a Z20). Zejména absence podmínky zajištění likvidace odpadních vod u plochy Z21 (ať již jakoukoliv formou), je zcela
neodůvodněná a neodůvodnitelná diskriminační. Podmínky pro rozvoj všech lokalit mají být zcela totožné. Žádné
racionální a objektivní důvody k odlišnému přístupu k oběma (dlužno podotknout sousedícím) lokalitám nejsou.
Návrh na rozhodnutí: Námitce se v tomto bodě vyhovuje částečně, a to v rozsahu uvedeném v jejím odůvodnění.
Odůvodnění: Obecně odmítáme jakékoliv poměřování rovnosti/nerovnosti podmínek jednotlivých ploch navzájem,
neboť při zpracování územního plánu je ke každé ploše přistupováno vždy individuálně s ohledem na její polohu,
charakter a limity. Na základě uplatněné námitky pak pořizovatel po dohodě s určeným zastupitelem a zpracovatelem
opakovaně prověřili podmínky nastavené pro plochu Z21 a konstatují, že s ohledem na nové posouzení hlukových
hygienických limitů ve vztahu k nově navrhovanému areálu VL budou tyto podmínky nově upraveny: Požadavek na
prokázání splnění hlukových limitů ve vztahu k silnici I/3 jako zdroje hluku, zůstane v návrhu ÚP zachován s tím, že jako
neoprávněný z něj bude vyjmut požadavek na prokazování hluku z ploch Z22, neboť se jedná o plochu návrhovou.
Podmínky pro likvidaci odpadních vod pro plochu Z21 budou nastaveny takto: Podmínkou pro možnost realizace
zástavby je zajištění likvidace odpadních vod na ČOV Poříčí nad Sázavou. Dále bude doplněn požadavek, že realizace
zástavby v ploše změny bude podmíněně přípustná, pokud bude průkazně doloženo, že výstavbou nedojde
k nezákonnému škodlivému zásahu do vývoje zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů.
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14) Nerovnost podmínek využití lokalit Z03a1 a Z19b, 19c, 19d, 19e, Z19f, 19k, Z19l, Z19m, Z19n, 19o. Odůvodnění:
Podmínky využití Z03a1 zcela absentují. Podmínky využití lokality Z19b, 19c, 19d, 19e, Z19f, 19k, Z19l, Z19m, Z19n,
19o viz. výše. Tato rozdílnost ve využití lokalit je zcela neodůvodněná a neodůvodnitelná a diskriminační. Podmínky
pro rozvoj všech lokalit mají být totožné. Ž8dné racionální a objektivní důvody k odlišnému přístupu k oběma
lokalitám nejsou. Přitom lokalita Z03a1 přímo zasahuje do regionálního biokoridoru RBK 1318. Lokalita Z03a1 je
velice exponovanou lokalitou z hlediska ochrany přírody a krajiny, taktéž z hlediska ochrany ZPF nedocenitelnou
plochou. Poloha v SZ části sídla v ulici Pod Lutovem, velká nezastavěná plocha (proluka) v širší zorněné nově Sázavy
nad levým břehem. S ohledem na rozsah plochy v pohledově exponované poloze od řeky a přes údolí ze severu,
rovinaté území pod zalesněným svahem. V jižní části záhumenky, biotopy X2 – intenzivně obdělávané pole, podíl na
jihu X3 – extenzivně obhospodařované pole, při okrajích lokálně a X7B – Ruderální vegetace mimo sídla, na jihu
lokálně ovocné dřeviny. Na severním okraji plochy je oddělený pás, který dle platné územně plánovací dokumentace
byl vymezen pro vedení regionálního biokoridoru mezi regionálním biocentrem Lutov a biokoridorem vedeným po
toku řeky Sázavy. Aktuálně vymezena je plocha změny Z03e pro lokální biokoridor. Plocha zeleně Z03e je vymezena
rovněž proto, že uspořádání lokality, které se propsalo do pozemkového dělení, neuvažovalo s vymezením plochy
veřejného prostranství v souladu s ust. § 7 odst. 2 vyhlášky č. 501/2006 Sb. Celková výměra souboru ploch změn
13,6405 ha. Zábory: Plocha Z03a: zábor ZPF v rozsahu 7,3677 ha, vše orná, z toho BPEJ 5.56.00 na 6,4208 ha – I.
třída ochrany, BPEJ 5.29.11 na 0,4399 ha – II. ochrany, BPEJ 5.29.14 na 0,0061 ha – III. třída ochrany, BPEJ 5.29.54
na 0,5009 ha – V. třída ochrany.
Návrh na rozhodnutí: Námitce se v tomto bodě vyhovuje částečně, a to v rozsahu uvedeném v jejím odůvodnění.
Odůvodnění: Obecně odmítáme jakékoliv poměřování rovnosti/nerovnosti podmínek jednotlivých ploch navzájem,
neboť při zpracování územního plánu je ke každé ploše přistupováno vždy individuálně s ohledem na její polohu,
charakter a limity. Na základě uplatněné námitky pak pořizovatel po dohodě s určeným zastupitelem a zpracovatelem
opakovaně prověřili podmínky nastavené pro plochu Z03a1 a konstatují, v ploše není potřebné posuzování hlukových
hygienických limitů, neboť ve vztahu k této ploše nebyly dotčeným orgánem zjištěny žádné zdroje hluku (silnice I/3 ani
sousedící plochy VL či VD). Vzhledem ke skutečnosti, že v ploše není evidován výskyt zvláště chráněných druhů bioty,
není důvodné předepisovat prokázání zásahu/nezásahu do ní. Pokud se týká požadavku na likvidaci odpadních vod na
ČOV Poříčí nad Sázavou – bude do návrhu ÚP doplněn. Tvrzení, že plocha Z03a1 zasahuje do regionálního biokoridoru
RBK1318 se nezakládá na pravdě. Tvrzení, že by návrh ÚP v rámci plochy Z03 neřešil plochu veřejného prostranství, se
rovněž nezakládá na pravdě. Návrh ÚP naopak toto pochybení předchozí územně plánovací dokumentace napravuje,
když v rámci plochy S1 (plochy změn Z03b a Z03c) předepisuje pro rozhodování o změnách v území územní studii, která
bude vymezovat plochu veřejného prostranství, jehož vymezení bylo v parcelaci plochy Z03 opomenuto. Informace o
ZPF považujeme za irelevantní. Plocha byla do návrhu ÚP obdobně jako plocha Z19 vložena na základě vydaného
územního rozhodnutí. V rámci společného jednání o návrhu ÚP pak byla řádně projednána a opatřena stanoviskem
dotčených orgánů, a to včetně orgánu ochrany ZPF.
15) Nesouhlasím s vyškrtnutím lávky VD2 Koridor pro VPS – pěší a cyklistickou stezku včetně lávky přes Sázavu mezi
mostem silnice I/3 a kamenným mostem z veřejně prospěšných staveb. Odůvodnění: Vyškrtnutím lávky jako veřejně
prospěšné stavby se z lávky stává pro pořizovatele zcela nepotřebnou stavbou, která se v pojetí navrženého
územního plánu stává jen brzdou k rozvoji území Za vodou. Z principu stavba lávky nemůže být ničím jiným než
veřejně prospěšnou stavbou.
Návrh na rozhodnutí: Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění: Veřejně prospěšnou stavbou je stavba pro veřejnou infrastrukturu určená k rozvoji nebo ochraně území
obce, vymezená ve vydané územně plánovací dokumentaci. Stávající využití území na druhém břehu řeky je
stabilizováno a žádné nároky na vybudování této lávky neklade. Požadavek na její výstavbu vyvstává až v okamžiku
realizace rozsáhlého obytného souboru na druhé straně řeky, kdy by tato lávka měla sloužit k tomu, aby tuto
odtrženou obytnou část, pokud nemá být „satelitem“, což podatel námitky sám odmítá, zapojila do organismu obce.
Její výstavba není ve veřejném zájmu obce a nebude ani její investicí, protože jak již bylo řečeno, současné poměry
v území její vybudování nepožadují. Došlo k přehodnocení potřeby výstavby v I. etapě. Její vybudování bude
podmínkou pro zahájení realizace staveb ve II. etapě, kdy výstavba objektů pro bydlení I. etapy již bude z větší části
dokončena.
16) Námitka proti podmíněnosti výstavby na plochách Z19 výstavbou dopravní infrastruktury a veřejného prostranství
včetně lávky: c) V zastavitelné ploše Z19 bude v I. etapě realizována zástavba v plochách změn: Z19b, Z19c, Z19d,
Z19e a Z19f, dopravní infrastruktura a veřejná prostranství v plochách změny Z19a, Z19i, veřejná zeleň na plochách
Z19g, Z19h a technická infrastruktura na ploše změny Z19j a inženýrské sítě ve veřejných prostranstvích.
V zastavitelné ploše Z19 – před zahájením realizace staveb na plochách změn zahrnutých do I. etapy (Z19b, Z19C,
Z19d, Z19e a Z19f) bude dokončena výstavba technické infrastruktury (vč. staveb a zařízení na ploše změny Z19j) a
dopravní infrastruktury (zejména Z19a) zajišťující napojení zastavitelné plochy na systémy v řešeném území a to
včetně lávky zajišťující bezkonfliktní napojení zastavitelné plochy na jádrové území sídla Poříčí nad Sázavou ve
vymezeném koridoru Z239k. d) V zastavitelné ploše Z19 bude realizována výstavba ve II. etapě na plochách změn
Z19k, Z19l, Z19m, Z19n, Z19o a dopravní a technická infrastruktura a veřejná prostranství v ploše změny Z19p, tj. po
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dokončení výstavby alespoň 70% plochy I. etapy tj. na plochách změn Z19b, Z19c, Z19d, Z19e a Z19f a budou
realizovány veškeré plochy veřejných prostranství včetně ploch zeleně v plochách změn Z19g a Z19h. Odůvodnění:
Navržená lávka zajišťující bezkonfliktní napojení zastavitelné plochy na jádrové území sídla Poříčí nad Sázavou ve
vymezeném koridoru T239k je podmiňující pro další výstavbu jen v některých lokalitách, je zcela absentující
v lokalitách Z20 – LV, Z21 – BI, Z22 – VD, Z23 – VL, Z24 – SV. Dále je z územního plánu vypuštěna lávka jako veřejně
prospěšná stavba VD2 Koridor pro VPS – pěší a cyklistickou stezku včetně lávky pře Sázavu mezi mostem silnice I/3 a
kamenným mostem. Dále realizací lávky brání stávající postup Obce Poříčí nad Sázavou, který nechal propadnout
územní rozhodnutí na stavbu lávky, po které by dnes jistě bezpečně přecházeli stávající obyvatelé obce, kteří by rádi
chodili do práce ve stávající průmyslové zástavbě – zejména Wrigley Confections ČR, kom. Spol. s r.o., AGRO Poříčí
spol. s r.o. Kemper, spol. s r.o., Anytrade, spol. s r.o. COMAC spol. s r.o., COMAC spol. s r.o. a majitelé přilehlých
pozemků na obou březích. Nikdo jiný, než vlastníci v lokalitě Z19 nejsou podmíněni ani jinak regulováni. Návrh
těchto podmínek považujeme za protiprávní, diskriminační a účelový. Vlastníkem pozemků v lokalitě Z20 je přímo
pořizovatel územního plánu, a ten přizpůsobuje územní plán svým potřebám bez ohledu na veřejný zájem a práva
ostatních vlastníků, kteří jsou taktéž součástí obce, na jejichž zájmy není brán zřetel. Navrženou lávku je potřeba
zbudovat na pozemcích Obce Poříčí nad Sázavou, pozemcích soukromých vlastníků – AGRO Poříčí spol s r.o., Malina
Petr, Čerčanská 49, 257 21 Poříčí nad Sázavou, VETA-INVESTMENT, s.r.o. a pozemcích státu – Česká republika –
Povodí Vltavy, státní podnik, což považuji za zcela nesmyslnou variantu. Jediný, kdo má oporu v zákoně pro veřejně
prospěšnou stavbu je Obec Poříčí nad Sázavou, která jako pořizovatel územního plánu, nechal stavbu VD2 Koridor
pro VPS - pěší a cyklistickou stezku včetně lávky přes Sázavu mezi mostem silnice I/3 a kamenným mostem
vyškrtnout z veřejně prospěšných staveb.
Návrh na rozhodnutí: Námitce se vyhovuje částečně, a to v rozsahu uvedeném v jejím odůvodnění.
Odůvodnění: Realizace lávky nebude podmínkou pro zástavbu v rámci I. etapy, ale bude podmínkou pro realizaci
zástavby ve II. etapě. Důvody navržené etapizace byly popsány textové části odůvodnění a dále byly vypořádány
v rámci odůvodnění výše, stejně jako důvody navržené etapizace. Pokud se týká požadavku na vrácení lávky zpět do
veřejně prospěšných staveb, uvádíme, že tato stavba není ve veřejném zájmu obce, neboť plochy na druhém břehu
Sázavy se v tuto chvíli nacházejí pouze plochy výrobní ve vlastnictví soukromých subjektů, ke kterým není důvod lávku
budovat (a to ani v případě návrhu na jejich rozšíření), a pro které je dopravní napojení po stávajícím mostě vyhovující,
bez toho, aniž vyvstal požadavek na jeho řešení. Tento požadavek vyvstane u plochy Z19, s ohledem na její plošný
rozsah území, kde budou bydlet řádově stovky obyvatel. Potřeba výstavby lávky tedy nastane až v souvislosti
s rozsáhlou výstavbou rodinných či bytových domů na druhém břehu Sázavy (výhradně v režii soukromých subjektů),
jejichž zájmem by za účelem zajištění komfortního prostředí pro obyvatele této části území mělo být propojení
s centrální částí obce, neboť jak podatel námitky sám uvádí, že plocha Z19 by neměla být satelitem (odtrženou
samostatně fungující částí). Pro úplnost dodáváme, že tvrzení o přizpůsobování územního plánu v ploše Z20, kde je
obec majoritním vlastníkem pozemků se nezakládá na pravdě, neboť v územním plánu jsou nastaveny podmínky pro
využití jednotlivých ploch vždy individuálně s přihlédnutím k rozhodným skutečnostem, charakteru a limitům v území.

 Ing. R. Vrána – písemné podání doručené na obecní úřad dne 11. 12. 2018
Citace: „Námitka vlastníka dotčených pozemků v souladu s § 50 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění l
Upravenému návrhu územního plánu Poříčí nad Sázavou po společném jednání z hlediska podmínek pro realizaci
souboru staveb Za vodou umístěného platným územním rozhodnutím. Ing. R. Vrána Bytem V Úžlabině 2347/42,
Strašnice, 100 00 Praha 10 jako vlastník pozemků v k. ú. Poříčí nad Sázavou, pozemek parc. č. 198/49, 198/50, 198/51,
198/52 jako vlastník pozemků v k.ú. Poříčí nad Sázavou, pozemek parc. č. 198/49, 198/50, 198/51, 198/52 území dotčené
námitkou: pozemky v k. ú. Poříčí nad Sázavou, pozemek parc. č. 198/49, 198/50, 198/51, 198/52 jako vlastník pozemků
v k.ú. Poříčí nad Sázavou, pozemek parc. č. 198/49, 198/50, 198/51, 198/52, což jsou lokality dle návrhu územního plánu
lokalita Z19 Za Vodou, zejména pak Z19o, 19p, 19q. podává námitky dle § 50 a následujících Stavebního zákona 183/2006
Sb. v platném znění k Upravenému návrhu územního plánu Poříčí nad Sázavou.
1) Námitka proti návrhu územního plánu – nesouhlasíme s pojetím obytného souboru Za vodou jako satelitu a
s aplikací platného ÚR o umístění staveb dopravní a technické infrastruktury souboru Za vodou a ploch ÚSES.
Odůvodnění: N-ÚP bezdůvodně označuje obytný soubor Za vodou satelitem, pro údajnou nedostupnost a
vzdálenost od centra obce. Z tohoto hlediska můžeme jako satelit označit sídelní celek, který vznikne přičleněním
lokality Pod Lutovem ke stávajícímu venkovskému sídlu. Urbanistické řešení obytného souboru Za vodou je
založeno na co nejpřirozenějším navázáním obytné i výrobní plochy, s využitím i pozůstatků přírodních prvků
(strouha) k založení a rozšíření ploch sídelní zeleně propojené se zelenou infrastrukturou regionu Posázaví.
Urbanistická koncepce zástavby je založena na orientaci příčných obytných ulic k řece a na využití nivy meandru pro
řešení pobytového kontaktu obyvatel s řekou. Urbanistická kompozice nové zástavby je vlastně pomyslným
diagonálním, zrcadlovým odrazem historického jádra. Koncepcí tedy je, aby se prostor severovýchodně za řekou stal
samozřejmou čtvrtí obce, která bude základem zobytnění pravého břehu, podobně jako je tomu na břehu levém,
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pod historickým jádrem a dále po proudu. Rozhodně se tedy nejedná o odtržený satelit ale o mimořádně citlivě a
ohleduplně zpracovaný záměr dalšího rozvoje obce Poříčí.
Návrh na rozhodnutí: Námitce v tomto bodě se vyhovuje v rozsahu uvedeném v jejím odůvodnění.
Odůvodnění: Označení plochy Z19 jako satelitu bylo použito ve výrokové části pouze jednou, a to v kapitole c.1
Urbanistická koncepce pod bodem h), citujeme: „Respektovány budou vytvořené podmínky pro vznik nového obytného
satelitu Za vodou, jako dlouhodobě sledovaného záměru...“ a protože jako takové nemá pro vlastní návrh – budoucí
realizaci plochy (která je návrhem ÚP respektována), žádný dopad, bylo toto označení vypuštěno. Pro sledovaný záměr
pak ÚP pouze nastavuje podmínky jeho realizace, vycházející jak ze stavebního zákona, tak i z veřejných zájmů
vyplývajících z ostatních právních předpisů vztahujících se k územnímu plánování. Jedná se o návrh na druhém břehu
řeky, kde obytná zástavba doposud nebyla rozvíjena, jak je ostatně doloženo v historických mapách v textové části
odůvodnění, což je nesrovnatelné s polohou plochy Pod Lutovem na levé části břehu, kde byla obec vždy historicky
rozvíjena. Návrh je proveden mezi dvěma zastavěnými částmi obce, čímž dojde k jejich propojení a zapojení do
organismu sídla. Proto ji zpracovatel územního plánu, satelitem nikdy neshledával. K tvrzení, že N-ÚP řeší
nedostatečně návrh kanalizačního sběrače, uvádíme následující: Do grafické části ÚP bude doplněna šipka a popis ve
smyslu „směru“ napojení na kanalizační síť Poříčí nad Sázavou. Zpracovatel územního plánu nechce předjímat
technické řešení ani místo přechodu kanalizační stoky z navrhované plochy Za vodou přes řeku Sázavu. V současné
době není znám časový horizont realizace zástavby v lokalitě Za Vodou a územní rozhodnutí v rozporu se stavebním
zákonem tuto veřejnou infrastrukturu neřeší. Územní plán pak s ohledem na podrobnost řešení, kdy stanovuje
koncepční zásady, přičemž neprověřuje pro jednotlivé záměry konkrétní geologické a terénní poměry, a proto
v grafickém i slovním vyznačení a popisu nechává určitou volnost pro konkrétní řešení tak, aby byla možná realizace
systému pro odvedení odpadních vod na stávající čistírnu odpadních vod v Poříčí nad Sázavou bez nutnosti změny
územního plánu.
2) Námitka proti návrhu územního plánu – nesouhlasíme se stanoveným pořadím změn (s etapizací) v zastavitelné
ploše Z19 (realizace obytného souboru). Zásadně nesouhlasíme s tím, aby ÚP určoval pořadí změn využití
zastavitelné plochy (postupu výstavby obytného souboru, který je (bude) v celém rozsahu privátní investicí více
subjektů, do jejichž vnitřních vztahů nemůže být zasahováno, navíc způsobem, který investici jako takovou
prodražuje. N-ÚP navrhuje pořadí změn v zastavitelné ploše obytného souboru (Z19) na dvě etapy, jejichž pořadí
prioritně zohledňuje krajinný ráz. V daném případu způsobem, o kterém máme vážné pochyby. I. Etapa (východní
část pozemků) změny navazuje na rozsáhlé zastavěné území sousední obce Městečko, které je možné rozpoznat na
leteckém snímku, které ale nebude mít s navrhovanou zástavbou žádnou infrastrukturální vazbu a pokud jde o
krajinný ráz, je zástavba, na kterou se má navázat zcela skryta pohledům, neboť se nachází na lesní ploše. II. Etapa je
přiřazena zbývající západní část zastavitelné plochy Z19. Západní a severní obvod plochy Z19 bude tvořit plocha
obslužné komunikace Z19a, kterou povedou inženýrské sítě pro obsluhu ploch I. Etapy. Západní úsek obslužné
komunikace včetně IS v délce 520 m je třeba realizovat ještě před zahájením I. Etapy. K tomu musíme přiřadit
připojení kanalizačního sběrače do systému kanalizace obce na levém břehu řeky. To představuje cca 390 m dlouhý
sběrač, z toho 100 m podvrt Sázavy a 30 m podvrt Konopišťského potoka. Tento úsek sběrače je nezbytný pro obě
etapy a pochopitelně bude nezbytný, pokud bude pořadí etap zaměněno, což by bylo realizačně logičtější. Také
Etapizace uvádí, jako podmínku toho všeho, realizaci pěší lávky. Nadbytečnost a nepřijatelnost této podmínky jsme
vysvětlili v námitce níže. Zásadně požadujeme upustit v N-ÚP od jakékoliv etapizace změn (výstavby) na zastavitelné
ploše Z19 (obytného souboru Za vodou).
Návrh na rozhodnutí: Námitce se v tomto bodě vyhovuje částečně v rozsahu uvedeném v jejím odůvodnění.
Odůvodnění: Požadavku na vypuštění etapizace u plochy Z19 nelze s přihlédnutím ke značné plošné rozloze v řádu více
než dvou desítek hektarů, vyhovět. Důvody zvoleného řešení jsou podrobněji popsány v textové části odůvodnění ÚP
v kapitole i.12. Z tohoto textu jasně vyplývá, že tvrzení, že by návrh etap vycházel prioritně ze zohlednění krajinného
rázu, je zavádějící. Zmocnění stanovovat v ÚP etapizaci je uvedeno ve stavebním zákoně. Tento požadavek patří
k úkolům územního plánování definovaným v § 19 stavebního zákona naplňujícím cíle uvedené v § 18 stavebního
zákona a z tohoto důvodu není stanovení požadavku etapizace vzhledem k rozsahu plochy nezákonné, nadbytečné
nebo nepřijatelné, jak uvádí podatel námitky. Etapizace výstavby je důležitou součástí územního plánování. Umožňuje
stanovit racionální časový a funkční rámec budoucí plánované výstavby a jak již bylo zmiňováno má svou oporu v § 19
stavebního zákona. To platí tím spíše v situaci, kdy jsou k zastavění navrženy plochy, které jsou fakticky pole, bez
možnosti přístupu po stávajících veřejných komunikacích, bez kanalizace a dalších nezbytných sítí. Etapizace tak
směřuje k eliminaci či alespoň zmírnění negativních vlivů nutně spojených s tak rozsáhlou výstavbou objektů pro
bydlení jak pro obyvatele, kteří postaví první, tak i pro obyvatele průběžně dostavovaných domů. Ti by byli, při
neexistenci racionálně vybudované infrastruktury pro celou plochu, nuceni snášet její neustálé dobudovávání a
přebudovávání pro potřeby později stavěných budov. Jedná se o zabránění chaotické výstavby hned a všude. Konečně
ani sám podatel námitky v jejím textu vybudování veřejné infrastruktury v celém rozsahu nezpochybňuje, proto
považujeme tvrzení o tom, že by etapizace měla investici vlastníků prodražit za mylnou a ničím nepodloženou.
Pochopitelně stav, kdy investor zvolil jiný postup, než - li vybudování sítí (přestože sám ve svém podání uvádí, že jejich
vybudování jako celku je akceptovatelné) a poté prodej stavebních pozemků, může být s ohledem na desítky až stovky
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potenciálních vlastníků v předmětném území velmi obtížný k následné domluvě a konání v území. Nicméně vlastnická
práva k pozemkům nepřísluší ÚP řešit. Územní plánování řeší plochy včetně stanovení podmínek pro provedení změn
v těchto plochách, nikoliv jednotlivé pozemky a vlastnická práva k nim. Nicméně pořizovatel společně s určeným
zastupitelem a zpracovatelem vzhledem k uplatněné námitce opakovaně prověřili různé reálné a vhodné možnosti
navrhovaného řešení a konstatují následující: Návrh I. etapy zůstane zachován, tak jak byl navržen vyjma požadavku
na vybudování pěší lávky. Její vybudování bude podmínkou pro zahájení realizace staveb ve II. etapě. Výstavbu lávky
pak bude v této etapě nezbytné provést, už s ohledem na skutečnost, že výstavba v I. etapě bude z větší části
dokončena a pokud by se tedy nemělo jednat o odtrženou obytnou část, zcela nezávislou na obci a její infrastruktuře
(což sám podatel námitky popírá) je třeba toto propojení provést.
3) Námitka proti návrhu územního plánu – nesouhlasíme s regulací a podmínkami změn využití plochy – s regulativy
stanovenými výlučně pro plochy obytného souboru. Odůvodnění: Tato námitka navazuje na námitku k celkové
koncepci urbanistického řešení plochy Z12 N-ÚP, lépe urbanistického a územně technického začlenění obytného
souboru Za vodou do organismu sídla Poříčí nad Sázavou. V přehledu zastavitelných ploch jsou uvedeny navržené
sídelní zeleně (př. Z19q, Z19g, Z19h), pro které jsou předepsány podmínky, chybně označené jako podmínky
k zastavění. Nadbytečně uplatněné požadavky podle SEA. Za nadbytečný považujeme požadavek aktualizovat
biologické hodnocení 2004, které bylo při pořizování Změny č. 2, vyžádáno aktivisty ochrany přírody z Čerčan a
z přilehlých rekreačních, chatových lokalit. Přípustnost zastavitelnosti ploch za podmínky splnění hlukových limitů
(hluk ze silnice I/3 a z výrobních ploch Z20 a Z22 je schematicky uplatněna i když jsou dostatečně vzdálené. Jedná se
o plošné alibistické ukládání povinností bez ohledu na zájmy vlastníka. Požadujeme, aby jako součást ÚP byla na
základě aktuálního měření hluku, vypracována hluková studie, která vymezí a v koordinačním výkresu vyznačí
hlukové izofony vymezující zóny podmínek protihlukových opatření. Odmítáme, aby průkazy podmínek pro bydlení
z hlediska hluku byli zatěžováni jednotliví stavebníci. Standardně (plošně) jsou předepsány podmínky pro zastavění
uplatněné SEA, podle aktualizovaného biologického hodnocení-2004. Neoprávněně, protože zastavění ploch bylo
umožněno v rámci projednání Změny č. 2 ÚPN SÚ, na základě v té době aktuálního biologického hodnocení. Jedná
se o retroaktivní požadavek v rozporu s obecným právem stavebním. I v tomto případě se jedná o ustanovení
diskriminující podmínku uplatněnou vůči investorovi a vlastníkům pozemků, přenášením zjišťování a stanovení
podmínek využití pozemků na investora a na vlastníky. Je to v zásadním rozporu se současným trendem zatěžovat
stavebníka co nejméně! Nesouhlasíme s těmito podmínkami, které upravený N-ÚP nastavuje realizaci funkčních
plochy obytného souboru tak, že nerespektuje podmínky vymezené platným ÚPSÚ a stvrzené platným ÚR,
dokumentem vyšší právní moci. Nastavením podmínek, jejichž splnění N-ÚP požaduje, přispívá plošně k sérii
požadavků (viz dále) jejichž důvodem zjevně je oddalování vlastní výstavby rodinných a bytových domů, včetně
realizace moderně pojatého zařízení pro seniory a založení ploch sídelní zeleně.
Návrh na rozhodnutí: Námitce se v tomto bodě vyhovuje částečně v rozsahu uvedeném v jejím odůvodnění.
Odůvodnění: Pro naprostou jednoznačnost uvádíme, že námitky jsou směřovány k ploše Z19, nikoliv Z12, jak je
uváděno v textu podatele, kde se zřejmě jedná o překlep. Podmínky v dílčích plochách změn - Z19 q, Z19g, Z19h
určených pro veřejná prostranství, budou nově definovány jako podmínky pro změny v území (nikoliv tedy jako
podmínky k realizaci zástavby). Tvrzení navrhovatele, že by v rámci ÚP byl uveden požadavek na aktualizaci
biologického hodnocení z roku 2004, odmítáme jako nepravdivé, neboť není v návrhu ÚP nikde uveden. Podatel má
zcela nepochybně na mysli požadavek na prokázání, že výstavbou nedojde k nezákonnému škodlivému zásahu do
vývoje zvláště chráněných druhů a rostlin, což je požadavek vyplývající ze zákona o ochraně přírody a krajiny, protože
plocha Z19 částečně zasahuje do stanovišť s výskytem zvláště chráněných druhů bioty. Toto prokazování, stejně jako
zjišťování hlukových poměrů a zpracovávání hlukových studií není v kompetenci územního plánu, jak se podatel mylně
domnívá, protože se nevztahuje k plochám, které územní plán řeší, ale až k jednotlivým stavbám. Pokud bylo v rámci
změny č. 2 prováděno biologické hodnocení, šlo zřejmě o dobrovolný akt, protože stavební zákon jeho zpracování
nepožaduje. Zároveň připomínáme, že v zájmovém území nebyla od doby vydání změny č. 2 – tedy po dobu 15ti let
výstavba zahájena, což může mít za následek zcela zásadní změny, ke kterým mohlo v území ve vztahu k zvláště
chráněným druhům od té doby dojít. Otázku, zda dotčený orgán uzná při řízení k povolování staveb předmětné
biologické hodnocení (protože není pravdou, že změnou došlo k umožnění vlastního zastavění plochy, neboť toto je
povolováno až v následných územních, popř. stavebních řízeních – jednalo se tedy pouze o její vymezení, nikoliv však o
vymezování staveb, které je na základě platných právních předpisů posuzováno orgánem ochrany veřejného zdraví,
popř. orgánem ochrany přírody), pořizovateli vyhodnocovat nepřísluší. Ten je, stejně jako zpracovatel územního plánu
povinen respektovat a do návrhu ÚP promítnout veřejný zájem, hájený dotčeným orgánem na základě zvláštního
právního předpisu. Obdobně jako v rámci pořizování územního plánu nelze zpracovávat biologická hodnocení, nelze
zpracovávat ani hlukové studie. Platné právní předpisy tuto povinnost v rámci územního plánu nestanovují z důvodu,
že územní plán řeší plochy, nikoliv vlastní umístění staveb, ke kterým se pak prokazování splnění hlukových limitů
vztahuje. Hlukové posouzení by se tak s ohledem na prodlevy v naplňování záměrů na jednotlivých plochách (viz. 15
let staré biologické hodnocení), s ohledem na průběžné změny právních předpisů, muselo pořizovat pokaždé při jejich
změně. Nicméně pořizovatel společně s určeným zastupitelem a s projektantem znovu vyhodnotili podmínky týkající se
oprávněnosti požadavků na prokázání splnění hlukových limitů stanovené ze strany Krajské hygienické správy
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Středočeského kraje a dospěli k následujícímu závěru: Požadavek na prokázání splnění hlukových limitů se upraví tak,
že jako neoprávněný z něj bude vyjmut požadavek na prokazování hluku z ploch Z20 a Z22, které jsou návrhové. Hluk
tak bude třeba prokazovat pouze ve vztahu ke stávajícím plochám VL a VD, neboť tyto jsou v území v sousedství
návrhové plochy Z19 z hlediska právního stavu v území a svého využití již jako stávající stabilizovány. Pro nově
navrhované plochy Z20 a Z22 funkčního využití VL a VD již byl v návrhu ÚP k veřejnému projednání v hlavním využití
stanoven požadavek, že výroba, skladování a manipulace s materiály negativními vlivy svých provozů nepřesahuje
hranice areálu (VL), resp. objektů (VD). K blíže nespecifikovanému tvrzení podatele, že návrhem ÚP v případě plochy
Z19 nedošlo k nerespektování podmínek platné územně plánovací dokumentace (jak uvádí ÚPSÚ) a nerespektování
územního rozhodnutí, nesouhlasíme. Vydané územní rozhodnutí totiž neumisťuje stavby rodinných ani bytových domů
(popř. další stavby, pro které jsou předepsané hlukové limity), a tedy nevyžaduje a neřeší jejich naplňování - proto byl
uplatněn požadavek dotčeného orgánu ochrany veřejného zdraví týkající se naplňování hlukových limitů. Naprosto
totožná situace se pak týká v případě umisťování staveb ve vztahu k prokazování zásahu/nezásahu do zvláště
chráněných druhů bioty, jak již ostatně bylo vypořádáno v textu výše. Ve vztahu k platné územně plánovací
dokumentaci územního plánu sídelního útvaru Poříčí nad Sázavou, ve znění jejich změn, je třeba vzít v úvahu, že byla
pořizována za jiného právního prostředí – podle stavebního zákona č. 50/1976 Sb. než je pořizován aktuální návrh ÚP,
což se zcela nepochybně propsalo i do způsobu jeho řešení. V žádném případě ale podmínky stanovené návrhem ÚP
nepopírají vydané územní rozhodnutí (vyjma dělení pozemků, které bude napraveno), pouze v částech, o nichž
rozhodnuto nebylo ve správním řízení (umisťování staveb pro bydlení, likvidace odpadních vod), uvádí návrh ÚP
do souladu s platnými právními předpisy hájícími veřejný zájem. Předepsaný způsob využití území vychází jak
z právních předpisů platných buď na úseku územního plánování, popř. z požadavků zvláštních právních předpisů či
stanovisek dotčených orgánů uplatňovaných k návrhu ÚP. Pořizovatel tak zcela zásadně odmítá tvrzení, že by z jeho
strany mělo jít o záměrné oddalování výstavby, nebo jakoukoliv jinou svévoli. Zastavitelná plocha je součástí platné
územně plánovací dokumentace a od té doby měl investor dostatek času k naplňování záměru.
4) Námitka proti návrhu územního plánu – požadujeme doplnit výkresovou a textovou část N-ÚP o zobrazení a popisu
nábřežního úseku cyklostezky na náspu protipovodňové ochrany vedené za hranicí Q100 od podjezdu pod silnicí I/3
po meliorační strouhu. Odůvodnění: N-ÚP neobsahuje změnu plochy na nemotorovou pobřežní komunikaci
situovanou na náspu hráze protipovodňové funkce: zákres a označení plochy, ani samostatnou položku v textové
části. Jižní rozhraní mezi zastavitelnou plochou Z19 vymezenou pro zástavbu rodinnými a obytnými domy, občanské
a technické vybavenosti a přírodní plochy údolní nivy je navržena nemotorová, nábřežní komunikace (chodník pro
pěší a cyklostezka) založená na náspu vysokém 50 – 60 cm, jehož pata je totožná s hranicí záplavového území Q100.
Tato nábřežní komunikace na náspu, je samostatně popsána v územním rozhodnutí. Požadujeme zobrazení a popis
této stavby ve hlavním výkresu a odpovídající popis v příslušných oddílech dokumentace. Objekt bude mít význam
nejen pro funkce dopravní a protipovodňové ochrany, ale také jako prostorově vyjádření urbanistické kompozice a
zásadní význam krajinotvorný. Uvedená nábřežní komunikace bude rozšířením a zhodnocením systému cyklistických
stezek v regionu Posázaví. ÚR: Cyklostezka je důležitým prvkem urbánní struktury, je součástí systému veřejných
prostranství, který tvoří uliční síť s parkově upravenými plácky a přírodním prostorem řeky. Funkčně cyklostezka
bude alternativním úsekem – pravobřežní větví systému cyklotras Posázavského regionu. Pro obyvatele Za řekou a
pro obyvatele Poříčí nad Sázavou vůbec, bude také pěší vyhlídkovou trasou.
Návrh na rozhodnutí: Námitce v tomto bodě se vyhovuje částečně v rozsahu uvedeném v jejím odůvodnění.
Odůvodnění: Pořizovatel společně s určeným zastupitelem a s projektantem konstatují, že návrh na provedení
grafického znázornění pobřežní terasy jako protipovodňového opatření ve formě zpevněného náspu a cyklostezky
(formulace převzatá z ÚR) v grafické části územního plánu je možný. Do výkresu I.B2c Veřejná infrastruktura – vodní
hospodářství bude tento záměr vyznačen jako návrh protipovodňového opatření. Návrh cyklostezky označený jako
cyklotrasa již byl součástí výkresu koncepce veřejné infrastruktury - dopravní infrastruktura, což patrně podatel
námitky přehlédl. Pro zajištění souladu grafické části s textovou, pak oba návrhy budou v podrobnosti odpovídající ÚP
doplněny i do jeho textové části.
5) Námitka proti návrhu územního plánu – namítáme proti nově navržené ploše Z20 – LV. Plochy změn - výroba a
skladování – lehký průmysl navrhované na pozemcích v k. ú. Poříčí nad Sázavou parc. č. 190/4 v majetku Obec Poříčí
nad Sázavou, Sázavská 57, 257 21 Poříčí nad Sázavou, par. č. 190/71 v majetku Anytrade spol. s r. o., Šímova 509,
256 01 Benešov, parc. č. 190/72 v majetku Obec Poříčí nad Sázavou, Sázavská 57, 257 21 Poříčí nad Sázavou, celkem
výměra navrhovaného území 24,9 ha. Vlastník zásadně nesouhlasí se změnou funkční plochy stabilizované
stávajícím územním plánem plochami BK – plochy pro bydlení a OV (občanskou vybavenost) a plochami B2 – plochy
pro smíšenou funkci 1 na plochy LV – výroba a skladování – lehký průmysl navrhované na pozemcích. Odůvodnění:
Vlastník pozemků společnost vlastní pozemky stabilizované stávajícím územním plánem území pro bydlení a OV- BK,
území pro čisté bydlení B1, území pro smíšenou funkci I.-B2. Zejména plochy území pro čisté bydlení B1 budou
změnou funkčního využití v lokalitě Z20 zcela znehodnoceny z hlediska kvality bydlení, hygienických norem na
bydlení – zasažení hlukem, prachem, vibracemi, emisemi, dopravou, (lehký průmysl se všemi negativními vlivy).
Konstatujeme střet zájmů vzhledem k tomu, že pořizovatel územního plánu a majoritní vlastník v lokalitě Z20 – LV
výroba a skladování – lehký průmysl je totožný – Obec Poříčí nad Sázavou, Sázavská 57, 257 21 Poříčí nad Sázavou.
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V tom spatřujeme neslučitelnost návrhu z hlediska veřejného zájmu. Tímto návrhem Obec jako pořizovatel ÚP
poškozuje zájmy vlastníka pozemků. Zvýhodňuje sama sebe a soukromého subjektu Anytrade, spol s r.o., Šímova
509, 256 01 Benešov se kterým jedná ve shodě, proti zájmům auto-mobil.cz s.r.o. Paradoxně je vlastník povinen
splnit podmínky využití území v lokalitě Z19 ve znění výstavba objektů a zařízení, pro které jsou stanoveny
hygienické hlukové limity, je podmíněně přípustná za předpokladu splnění podmínky, že při rozhodování o změnách
v území bude prokázáno nepřekročení maximální přípustné hladiny hluku v chráněných vnitřních i venkovních
prostorech (ze stávající silnice I/3 a činností provozovaných na ploše změny Z22 a Z20). Návrh plochy Z20 je zcela
v rozporu se zájmy vlastníka vybudovat rodinné a bytové domy na svých pozemcích v souladu se zákonem č.
20/1966 Sb. o péči o zdraví lidu, ale nejvýznamnější úpravou, jejímž předmětem je také ochrana před hlukem je
zákona č. 258/2000Sb. o ochraně veřejného zdraví. Dále bude vlastník znevýhodněn výší nákladů na opatření, která
umožní využití jeho pozemků v souladu s ÚP. Náklady pak nese nikoliv zdroj znečištění a emisí, ale
příjemce/postižený/obyvatel bydlení čistého, což považujeme za protiprávní a účelové.
Návrh na rozhodnutí: Námitce se v tomto bodě vyhovuje částečně, a to v rozsahu uvedeném v jejím odůvodnění.
Odůvodnění: Nepopíráme, že obec je majoritním vlastníkem pozemků v ploše Z20, jejíž rozloha je 2,47 ha (nikoliv 24,9
ha). Vlastnické právo není důvodem pro označení provedeného návrhu jakožto neslučitelného se zájmem veřejným.
Označování ploch nacházejících se v platné územně plánovací dokumentaci za plochy stabilizované předchozím
územním plánem (B1 čisté bydlení) pořizovaným v jiném právním prostředí, je zavádějící a jde proti samotné povaze
územního plánování, neboť území a zájmy v něm se v čase vyvíjí a mohou dojít změn, jinak by jejich pořizování
nemohlo být zákonem připuštěno. Zároveň však souhlasíme s tím, že plocha Z19 nemůže být negativně dotčena
návrhem nově zastavitelných ploch Z20 popřípadě Z22. Požadavek na prokázání splnění hlukových limitů se upraví
tak, že jako neoprávněný z něj bude vyjmut požadavek na prokazování hluku z ploch Z20 a Z22, které jsou návrhové.
Hluk tak bude třeba prokazovat vedle hlukového zatížení ze silnice I/3 pouze ve vztahu ke stávajícím plochám VL a VD,
neboť tyto jsou v území v sousedství návrhové plochy Z19 z hlediska právního stavu v území a jejich využití již jako
stávající stabilizovány. Pro nově navrhované plochy Z20 a Z22 funkčního využití VL a VD již byl v návrhu ÚP
k veřejnému projednání ve stanovených podmínkách ploch s rozdílným způsobem využití (v hlavním využití) stanoven
požadavek, že výroba, skladování a manipulace s materiály negativními vlivy svých provozů nepřesahuje hranice
areálu (VL) resp. objektů (VD). Pro úplnost dodáváme, že požadavek na naplnění hlukových limitů je ve veřejném
zájmu a vychází ze zákona č. 258/200 Sb., o ochraně veřejného zdraví a změně některých souvisejících zákonů ve znění
pozdějších předpisů, nikoliv ze zákona č. 20/1966 Sb., jak uvádí podatel námitky. Pro vyloučení jakékoliv pochybnosti o
oprávněnosti stanovení tohoto požadavku citujeme z § 77 odst. 2 zákona o ochraně veřejného zdraví, kde je uvedeno:
„V případě, že je v platné územně plánovací dokumentaci uveden záměr, u kterého se předpokládá, že bude po uvedení
do provozu zdrojem hluku nebo vibrací, zejména z provozu na pozemních komunikacích nebo železničních drahách,
nelze KE STAVBĚ, která by mohla být tímto hlukem či vibracemi dotčena, vydat kladné stanovisko orgánu ochrany
veřejného zdraví, aniž by k ní byla přijata opatření k ochraně před hlukem nebo vibracemi“, což má přímou návaznost
na odst. 3 téhož zákona o požadavku na posuzování staveb bytových a rodinných domů, staveb pro předškolní a
školení vzdělávání a staveb pro zdravotní nebo sociální účely orgánem ochrany veřejného zdraví.
6) Námitky proti návrhu územního plánu – namítáme proti podmínkám využití ploch Z20 –LV – plochy změn – výroba a
skladování – lehký průmysl navrhované na pozemcích v k. ú. Poříčí nad Sázavou par. č. 190/4 v majetku Obec Poříčí
nad Sázavou, Sázavská 57, 257 21 Poříčí nad Sázavou, par. č. 190/71 v majetku Anytrade spol. s r. o., Šímova 509,
256 01 Benešov, parc. č. 190/72 v majetku Obec Poříčí nad Sázavou, Sázavská 57, 257 21 Poříčí nad Sázavou, celkem
výměra navrhovaného území 24,9 ha. Podmínky pro využití ploch Z20 absentují podmínky využití území ve znění
výstavba objektů a zařízení je podmíněně přípustná za předpokladu splnění podmínky, že při rozhodování o
změnách v území bude prokázáno nepřekročení maximální přípustné hladiny hluku v chráněných vnitřních i
venkovních prostorech v lokalitách Z19k, 19l, 19m, 19n, 19o, pro které jsou stanoveny hygienické hlukové limity.
Odůvodnění: nově navrhované plochy Z20 – LV – plochy změn – výroba a skladování – lehký průmysl navrhované na
pozemcích v k. ú. Poříčí nad Sázavou par. č. 190/4 v majetku Obec Poříčí nad Sázavou, Sázavská 57, 257 21 Poříčí
nad Sázavou, par. č. 190/71 v majetku Anytrade spol. s r. o., Šímova 509, 256 01 Benešov, parc. č. 190/72 v majetku
Obec Poříčí nad Sázavou, Sázavská 57, 257 21 Poříčí nad Sázavou, celkem výměra navrhovaného území 24,9 ha
zatíží plochy Z19k, 19l, 19m, 19n, 19o emisemi z lehké výroby – zasažením hlukem, prachem, vibracemi, emisemi,
dopravou.
Návrh na rozhodnutí: Námitce se v tomto bodě vyhovuje částečně, a to v rozsahu uvedeném v jejím odůvodnění.
Odůvodnění: Způsob vypořádání námitky ve vztahu k ploše Z20 již byl zmíněn ve vypořádání námitky navrhovatele
citované v textu výše. S ohledem na toto vypořádání, pak stanovení podatelem námitky požadované stanovení
podmínky ve vztahu k hlukovým limitům v plochách změn Z19b, 19c, 19d, 19n, 19f, 19k, Z19l, Z19m, Z19n, Z19o
postrádá význam, protože plocha Z19 být negativně dotčena návrhem nově zastavitelné plochy Z20, nemůže, jak
ostatně vyplývá z regulativů tzv. funkčního využití, kde již v návrhu ÚP k veřejnému projednání byl u plochy VL
v hlavním využití stanoven požadavek, že výroba, skladování a manipulace s materiály negativními vlivy svých provozů
nepřesahuje hranice areálu (VL).
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7) Námitka proti návrhu územního plánu – namítáme proti podmínkám využití ploch 19o ve znění podmínkou pro
možnost realizace zástavby je zajištění likvidace odpadních vod na ČOV Poříčí nad Sázavou se kterou nesouhlasíme
v uvedeném znění. Odůvodnění: vzhledem k tomu, že Upravenému návrhu územního plánu Poříčí nad Sázavou ve
své textové části vlastníků ukládá povinnost napojení lokality na ČOV Poříčí nad Sázavou, zároveň absentuje a
neřeší, jak tuto lokalitu napojit. Pokud územní plán neřeší jak tuto lokalitu napojit na ČOV Poříčí nad Sázavou,
znemožňuje – neumožňuje toto řešení, musí umožnit odkanalizováním území do ČOV s odpovídající kapacitou (ČOV
Za Vodou či ČOV Čerčany). V návrhu územního plánu je pak paradoxně rozvoj kanalizace v lokalitě 19o ukončen u
vodojemu TI Za vodou, nikoliv u ČOV Poříčí nad Sázavou. Souhlasili bychom se zněním podmínkou pro možnost
realizace zástavby je zajištění likvidace odpadních vod na ČOV.
Návrh na rozhodnutí: Námitce v tomto bodě se nevyhovuje.
Odůvodnění: ÚP má v souladu s cíli a úkoly uvedenými v §§18 a 19 a ve vztahu k § 43 stavebního zákona zajišťovat
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. Není možné schvalovat
návrh na likvidaci odpadních vod z plochy Z19 na ČOV Čerčany (popř. ČOV Za Vodou), aniž by tento návrh byl dříve
projednáván, odsouhlasen a podchycen v územně plánovacích dokumentacích (a to jak v ÚP Poříčí nad Sázavou, tak
v ÚP Čerčany). Požadavek na likvidaci odpadních vod na ČOV Poříčí nad Sázavou vycházel již z návrhu zadání ÚP
schváleného zastupitelstvem obce. Při projednávání tohoto dokumentu návrh na likvidaci odpadních vod nikdo
nerozporoval a koncepce návrhu ÚP pak byla na jeho podkladě zpracována, a to včetně dokumentace SEA, kde byl
požadavek na řešení likvidace odpadních vod z nových zastavitelných ploch napojením na ČOV Poříčí akceptován.
(Poznámka pořizovatele: Tento návrh není v rozporu s vydaným ÚR, které likvidaci odpadních vod žel v rozporu
s platným stavebním zákonem neřeší a ani s návrhem ÚPSÚ, jehož nedodržení podatel zmiňuje v textu výše, neboť i zde
je pro předmětnou plochu navrhováno odkanalizování na ČOV Poříčí nad Sázavou). Do grafické části ÚP bude doplněna
šipka a popis ve smyslu „směru“ napojení na kanalizační síť Poříčí nad Sázavou. Zpracovatel územního plánu nechce
předjímat technické řešení ani místo přechodu kanalizační stoky z navrhované plochy Za vodou přes řeku Sázavu.
V současné době není znám časový horizont realizace zástavby v lokalitě Za Vodou a územní rozhodnutí v rozporu se
stavebním zákonem tuto veřejnou infrastrukturu neřeší. Územní plán s ohledem na podrobnost jeho řešení stanovuje
koncepční zásady, přičemž neprověřuje pro jednotlivé záměry konkrétní geologické a terénní poměry, a proto
v grafickém i slovním vyznačení a popisu nechává určitou volnost pro konkrétní řešení tak, aby byla možná realizace
systému pro odvedení odpadních vod na stávající čistírnu odpadních vod v Poříčí nad Sázavou bez nutnosti změny
územního plánu.
8) Námitka proti návrhu územního plánu – namítáme proti podmínkám využití ploch 19o ve znění výstavba objektů a
zařízení, pro které jsou stanoveny hygienické hlukové limity, je podmíněně přípustná za předpokladu splnění
podmínky, že při rozhodování o změnách v území bude prokázáno nepřekročení maximální přípustné hladiny hluku
v chráněných vnitřních i venkovních prostorech (ze stávající silnice I/3 a činností provozovaných na ploše změny Z22
a Z20. Odůvodnění: návrh podmínek využití ploch19o pozemků vlastníka zvýhodňuje pořizovatele územního plánu
Obec poříčí nad Sázavou a soukromý objekt Anytrade, spol. e r.o., Šímova 509, 256 01 Benešov. Návrh podmínek
využití je zcela v rozporu se zájmy vlastníka vybudovat rodinné domy na svých pozemcích v souladu se zákonem č.
20/1966 Sb. o péči o zdraví lisu, ale nejvýznamnější úpravou, jejímž předmětem je také ochrana před hlukem je
zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví. Opatření návrhu podmínek využití jsou směřovány proti
příjemce/postižený/obyvatel bydlení čistého a zvýhodňuje původce znečištění – stavby a zařízení, která budou
budována na ploše Z20.
Návrh na rozhodnutí: Námitce se v tomto bodě vyhovuje, a to v rozsahu uvedeném v jejím odůvodnění.
Odůvodnění: Požadavek na prokázání prokazování hygienických hlukových limitů vyplývající ze zákona č. 258/2000 Sb.
ve znění pozdějších předpisů, byl uplatněn dotčeným orgánem na úseku ochrany veřejného zdraví a jako takový musí
být v návrhu UP zohledněn. Nicméně pořizovatel společně s určeným zastupitelem a s projektantem znovu vyhodnotili
oprávněnost podmínky týkající se požadavků na prokázání splnění hlukových limitů stanovené ze strany Krajské
hygienické správy Středočeského kraje a dospěli k následujícímu závěru: Požadavek na prokázání splnění hlukových
limitů ve vztahu k silnici I/3 jako zdroje hluku, zůstane v návrhu ÚP zachován. Jako neoprávněný z něj bude vyjmut
požadavek na prokazování hluku z ploch Z20 a Z22, neboť se jedná o plochy návrhové, které nemohou negativně
plochu Z19 ovlivnit, neboť jak vyplývá z regulativů tzv. funkčního využití, kde již v návrhu ÚP k veřejnému projednání
pro plochy VL a VD byl v hlavním využití stanoven požadavek, že výroba, skladování a manipulace s materiály
negativními vlivy svých provozů nepřesahuje hranice areálu (VL), resp. objektů (VD).
9) Námitka proti návrhu územního plánu – namítáme nově navržené ploše Z22 – VD – plochy změn – výroba a
skladování – drobná a řemeslná výroba na pozemcích v k.ú. Poříčí nad Sázavou parc. č. 190/19 v majetku Růžička
Vlastimil, Sportovní 105, 257 21 Poříčí nad Sázavou, parc. č. 190/92 v majetku Chaloupecká Alena, V Chaloupkách
304, 257 21 Poříčí nad Sázavou a SJM Chaloupecký Josef a Chaloupecká Alena, Chaloupecký Josef, Bálkovická 136,
257 21 Poříčí nad Sázavou, Chaloupecká Alena, V Chaloupkách 304, 257 21 Poříčí nad Sázavou, par. č. 190/94
v majetku AGRO Poříčí nad Sázavou spol. s r.o., Spojovací 347, 257 21 Poříčí nad Sázavou. Odůvodnění: Vlastník
pozemků ing. Roman Vrána, vlastní pozemky stabilizované stávajícím územním plánem. Zejména plochy území pro
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čisté bydlení B1, budou změnou funkčního využití LV v lokalitě Z22 zcela znehodnoceny z hlediska kvality bydlení,
hygienických norem na bydlení – zasažení hlukem, prachem, vibracemi, emisemi, dopravou, (lehký průmysl se
všemi negativními vlivy). Paradoxně je vlastník povinen splnit podmínky využití území v lokalitě Z19l ve znění
výstavba objektů a zařízení, pro které jsou stanoveny hygienické hlukové limity, je podmíněně přípustná za
předpokladu splnění podmínky, že při rozhodování o změnách využití v území bude prokázáno nepřekročení
maximální přípustné hladiny hluku v chráněných vnitřních i venkovních prostorech (ze stávající silnice I/3 a činností
provozovaných na ploše změny Z22 a Z20). Návrh plochy Z22 je zcela v rozporu se zájmy vlastníka vybudovat
rodinné domy na svých pozemcích v souladu se zákonem č. 20/1966 Sb. o péči o zdraví lidu, ale nejvýznamnější
úpravou, jejímž předmětem je také ochrana před hlukem je zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví.
Dále bude vlastník znevýhodněn výší nákladů na opatření, která umožní využití jeho pozemků v souladu s ÚP.
Náklady pak nese nikoliv zdroj znečištění a emisí, ale příjemce/postižený/obyvatel bydlení čistého, což považujeme
za protiprávní a účelové.
Návrh na rozhodnutí: Námitce se v tomto bodě vyhovuje částečně, a to v rozsahu uvedeném v jejím odůvodnění.
Odůvodnění: Požadavek na prokázání prokazování hygienických hlukových limitů vyplývající ze zákona č. 258/2000 Sb.
ve znění pozdějších předpisů, byl uplatněn dotčeným orgánem na úseku ochrany veřejného zdraví. Nicméně pořizovatel
společně s určeným zastupitelem a s projektantem znovu vyhodnotili oprávněnost podmínky týkající se požadavků na
prokázání splnění hlukových limitů stanovené ze strany Krajské hygienické správy Středočeského kraje a dospěli
k následujícímu závěru: Jako neoprávněný z něj bude vyjmut požadavek na prokazování hluku z plochy Z22, neboť se
jedná o plochu návrhovou, která nemůže negativně plochu Z19 ovlivnit, neboť jak vyplývá z regulativů tzv. funkčního
využití, kde již v návrhu ÚP k veřejnému projednání pro plochu VD byl v hlavním využití stanoven požadavek, že
výroba, skladování a manipulace s materiály negativními vlivy svých provozů nepřesahuje hranice objektů. Žádné
další podmínky z hlediska ochrany hluku pro plochu Z22 ve vztahu k ploše Z19 tudíž není nutné stanovovat.
10) Námitka proti návrhu územního plánu – namítáme proti podmínkám využití ploch Z22 – VD – ploch změn – výroba a
skladování – drobná řemeslná výroba na pozemcích v k.ú. Poříčí nad Sázavou parc. č. 190/19 v majetku Růžička
Vlastimil, Sportovní 105, 257 21 Poříčí nad Sázavou, parc. č. 190/92 v majetku Chaloupecká Alena, V Chaloupkách
304, 257 21 Poříčí nad Sázavou a SJM Chaloupecký Josef a Chaloupecká Alena, Chaloupecký Josef, Bálkovická 136,
257 21 Poříčí nad Sázavou, Chaloupecká Alena, V Chaloupkách 304, 257 21 Poříčí nad Sázavou, par. č. 190/94
v majetku AGRO Poříčí nad Sázavou spol. s r.o., Spojovací 347, 257 21 Poříčí nad Sázavou. Odůvodnění: podmínky
pro využití ploch Z22 absentují podmínky využití území ve znění výstavba objektů a zařízení je podmíněně přípustná
za předpokladu splnění podmínky, že při rozhodování o změnách v území bude prokázáno nepřekročení maximální
přípustné hladiny hluku v chráněných vnitřních i venkovních prostorech v lokalitách Z19k, 19l, 19m, 19n, 19o, pro
které jsou stanoveny hygienické hlukové limity. Nově navrhované plochy ploch Z22 – VD – plochy změn – výroba a
skladování – drobná a řemeslná výroba na pozemcích v k.ú. Poříčí nad Sázavou parc. č. 190/19 v majetku Růžička
Vlastimil, Sportovní 105, 257 21 Poříčí nad Sázavou, parc. č. 190/92 v majetku Chaloupecká Alena, V Chaloupkách
304, 257 21 Poříčí nad Sázavou a SJM Chaloupecký Josef a Chaloupecká Alena, Chaloupecký Josef, Bálkovická 136,
257 21 Poříčí nad Sázavou, Chaloupecká Alena, V Chaloupkách 304, 257 21 Poříčí nad Sázavou, par. č. 190/94
v majetku AGRO Poříčí nad Sázavou spol. s r.o., Spojovací 347, 257 21 Poříčí nad Sázavou, zatíží plochy 19o emisemi
z výroby a skladování – zasažení hlukem, prachem, vibracemi, emisemi, dopravou.
Návrh na rozhodnutí: Námitce se v tomto bodě vyhovuje částečně, a to v rozsahu uvedeném v jejím odůvodnění.
Odůvodnění: Požadavek na prokázání prokazování hygienických hlukových limitů vyplývající ze zákona č. 258/2000 Sb.
ve znění pozdějších předpisů, byl uplatněn dotčeným orgánem na úseku ochrany veřejného zdraví. Nicméně pořizovatel
společně s určeným zastupitelem a s projektantem znovu vyhodnotili oprávněnost podmínky týkající se požadavků na
prokázání splnění hlukových limitů stanovené ze strany Krajské hygienické správy Středočeského kraje a dospěli
k následujícímu závěru: Jako neoprávněný z něj bude vyjmut požadavek na prokazování hluku z plochy Z22, neboť se
jedná o plochu návrhovou, která nemůže negativně plochu Z19 ovlivnit, neboť jak vyplývá z regulativů tzv. funkčního
využití, kde již v návrhu ÚP k veřejnému projednání pro plochu VD byl v hlavním využití stanoven požadavek, že
výroba, skladování a manipulace s materiály negativními vlivy svých provozů nepřesahuje hranice objektů. Žádné
další podmínky z hlediska ochrany hluku pro plochu Z22 ve vztahu k ploše Z19 tudíž není nutné stanovovat.
11) Námitky proti návrhu územního plánu – namítáme proti podmínkám využití ploch Z23 – LV – plochy změn – výroba
a skladování – lehký průmysl navrhované na pozemcích v k. ú. Poříčí nad Sázavou parc. č. 190/84 v majetku Wrigley
Confections ČR, kom. spol., Pražská 320, 257 21 Poříčí nad Sázavou. Podmínky pro využití plochy Z23 absentují
podmínky využití ve znění výstavba objektů a zařízení je podmíněně přípustná za předpokladu splnění podmínky, že
při rozhodování o změnách v území bude prokázáno nepřekročení maximální přípustné hladiny hluku v chráněných
vnitřních i venkovních prostorech v lokalitách 19o, pro které jsou stanoveny hygienické hlukové limity. Odůvodnění.
Nově navrhované plochy ploch Z23 – plochy změn – výroba a skladování – lehký průmysl navrhované na pozemcích
v k.ú. Poříčí nad Sázavou parc. č. 190/84 v majetku Wrigley Confections ČR, kom. spol., Pražská 320, 257 21 Poříčí
nad Sázavou, zatíží plochy 19o emisemi z výroby a skladování – zasažení hlukem, prachem, vibracemi, emisemi,
dopravou.
Návrh na rozhodnutí: Námitce se v tomto bodě vyhovuje částečně, a to v rozsahu uvedeném v jejím odůvodnění.
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Odůvodnění: Požadavek na prokázání prokazování hygienických hlukových limitů vyplývající ze zákona č. 258/2000 Sb.
ve znění pozdějších předpisů, byl uplatněn dotčeným orgánem na úseku ochrany veřejného zdraví a jako takový musí
být v návrhu UP zohledněn. Nicméně pořizovatel společně s určeným zastupitelem a s projektantem znovu vyhodnotili
oprávněnost podmínky týkající se prokázání splnění hlukových limitů stanovené ze strany Krajské hygienické správy
Středočeského kraje a s ohledem na výše uvedený text došli k následujícímu závěru: Požadavek na prokázání splnění
hlukových limitů bude v návrhu ÚP uveden pouze ve vztahu ke stávající ploše VL, protože se jedná o plochu stavovou,
která byla v tomto území dříve, než se začala plánovat výstavba bydlení v ploše Z19 a jako nadbytečný z návrhu ÚP
bude vyjmut požadavek na prokazování hluku z plochy Z23, která je návrhová. Vzhledem k regulativům tzv. funkčního
využití u plochy VL se jedná o plochu návrhovou, která tak nemůže negativně plochu Z19 ovlivnit, neboť to vyplývá
z regulativů jejího funkčního využití, který již v návrhu ÚP k veřejnému projednání pro plochu VL byl v hlavním využití
stanoven, takto: Výroba, skladování a manipulace s materiály negativními vlivy svých provozů nepřesahuje hranice
areálu. Žádné další podmínky z hlediska ochrany hluku pro plochu Z23 ve vztahu k ploše Z19 tudíž není nutné
stanovovat.
12) Námitka proti návrhu územního plánu – namítáme proti zpracování nového územního plánu na plochách 19o na
podkladě projektu k ÚR lokality za Vodou, bez použití podkladů a dat z KÚ. Odůvodnění: při zpracování ÚP nebyl
brán v potaz podklad z katastrálního úřadu svědčící o rozparcelaci na plochách Z19k, 19l, 19m, 19n, 19o (říjen 2018)
čímž dochází k nepřesnostem mezi územním plánem a skutečným stavem v území a v katastrálních mapách.
Zároveň vyvolává pochybnosti o kvalitě zpracování ÚP s ohledem na zájmy vlastníků v různých lokalitách.
Návrh na rozhodnutí: Námitce se v tomto bodě vyhovuje.
Odůvodnění: Zpracovatel územního plánu před opakovaným veřejným projednáním upraví dokumentaci návrhu ÚP na
základě výsledků jeho projednání a nový návrh ÚP bude zpracován nad aktuálním podkladem katastrální mapy.
Součástí úpravy bude aktualizace vymezení zastavěného území. K námitce, že návrh ÚP není zpracován na podkladě
projektu k ÚR uvádíme, že vzhledem k tomu, že mezi ÚR a ÚP je rozdíl daný podrobností jejich zpracování (ÚR řeší
pozemky, ÚP plochy), nemůže být a nebude projekt k ÚR „propsán“ do návrhu ÚP beze zbytku. Zásadní skutečnosti
vyplývající z ÚR jsou návrhem ÚP respektovány s tím, že návrh ÚP pak reaguje a řeší skutečnosti, které nejsou jeho
součástí (objekty bydlení, likvidace odpadních vod), ale vyplývají ze zvláštních právních předpisů, popřípadě
schváleného zadání a na jeho základě zpracované dokumentace návrhu ÚP a dokumentace SEA, přičemž zároveň
přebírá i záměry vyplývající z platné územně plánovací dokumentace územního plánu sídelního útvaru Poříčí nad
Sázavou ve znění jeho změn (např. návrh lávky nebo požadavek na likvidaci odpadních vod na ČOV Poříčí nad
Sázavou).
13) Námitka proti návrhu územního plánu – namítáme proti nerovnosti podmínek využití lokalit 19o. Odůvodnění:
Podmínky využití plochy Z21 jsou – zástavba bude umisťována v dostatečné vzdálenosti od lesního prostoru, výstavba objektů a zařízení, pro které jsou stanoveny hygienické hlukové limity, je podmíněně přípustná za
předpokladu splnění podmínky, že při rozhodování o změnách v území bude prokázáno nepřekročení maximální
přípustné hladiny hluku v chráněných vnitřních i venkovních prostorech (ze stávající silnice O/3 a činností
provozovaných na ploše změny Z22), - organizace plochy bude řešena tak, aby byla respektována alej v ulici V Obci,
- Podmínka SEA hodnocení pro následné rozhodování ve vymezených plochách: důsledná ochrana stromořadí podél
ulice V Obci proti podmínkám využití lokalit 19o jsou – podmínkou pro možnost realizace zástavby je zajištění
likvidace odpadních vod na ČOV Poříčí nad Sázavou, - realizace zástavby v lokalitě je podmíněně přípustná, pokud
bude průkazně doloženo, že výstavbou nedojde k nezákonnému škodlivému zásahu do vývoje zvláště chráněných
druhů rostlin a živočichů, - výstavba objektů a zařízení, pro které jsou stanoveny hygienické hlukové limity, je
podmíněně přípustná za předpokladu splnění podmínky, že při rozhodování o změnách v území bude prokázáno
nepřekročení maximální přípustné hladiny hluku v chráněných vnitřních i venkovních prostorech (ze stávající silnice
I/3 a činností provozovaných na ploše změny Z22 a Z20). Takto rozložené podmínky považujeme za nerovnoprávné
a diskriminační.
Návrh na rozhodnutí: Námitce se v tomto bodě vyhovuje částečně, a to v rozsahu uvedeném v jejím odůvodnění.
Odůvodnění: Obecně odmítáme jakékoliv poměřování rovnosti/nerovnosti podmínek jednotlivých ploch navzájem,
neboť při zpracování územního plánu je ke každé ploše přistupováno vždy individuálně s ohledem na její polohu,
charakter a limity. Na základě uplatněné námitky pak pořizovatel po dohodě s určeným zastupitelem a zpracovatelem
opakovaně prověřili podmínky nastavené pro plochu Z21 a konstatují, že s ohledem na nové posouzení hlukových
hygienických limitů ve vztahu k nově navrhovanému areálu VL budou tyto podmínky nově upraveny: Požadavek na
prokázání splnění hlukových limitů ve vztahu k silnici I/3 jako zdroje hluku, zůstane v návrhu ÚP zachován s tím, že jako
neoprávněný z něj bude vyjmut požadavek na prokazování hluku z ploch Z22, neboť se jedná o plochu návrhovou.
Podmínky pro likvidaci odpadních vod pro plochu Z21 budou nastaveny takto: Podmínkou pro možnost realizace
zástavby je zajištění likvidace odpadních vod na ČOV Poříčí nad Sázavou. Dále bude doplněn požadavek, že realizace
zástavby v ploše změny bude podmíněně přípustná, pokud bude průkazně doloženo, že výstavbou nedojde
k nezákonnému škodlivému zásahu do vývoje zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů.
14) Námitka proti návrhu územního plánu – namítáme proti nerovnosti podmínek využití lokalit Z03a1 a 19o.
Odůvodnění: Podmínky využití plochy Z03a1 (tj. zcela absentují) oproti podmínkám využití lokalit Z21 a19o –
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podmínkou pro možnost realizace zástavby je zajištění likvidace odpadních vod na ČOV Poříčí nad Sázavou, realizace zástavby v lokalitě je podmíněně přípustná, pokud bude průkazně doloženo, že výstavbou nedojde
k nezákonnému zásahu do vývoje zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů, - výstavba objektů a zařízení, pro
které jsou stanoveny hygienické hlukové limity, je podmíněně přípustná za předpokladu splnění podmínky, že při
rozhodování o změnách v území bude prokázáno nepřekročení maximální přípustné hladiny hluku v chráněných
vnitřních i venkovních prostorech (ze stávající silnice I/3 a činností provozovaných na ploše změny Z22 a Z20). Takto
rozložené podmínky považujeme za nerovnoprávné a diskriminační. Přitom lokalita Z04a1 přímo zasahuje do
regionálního biokoridoru RBK 1318. Přičemž lokalita Z03a1 je velice exponovanou lokalitou z hlediska ochrany
přírody a krajiny, taktéž je z hlediska ochrany ZPF nedocenitelnou plochou. Plocha v SZ části sídle v ulici Pod
Lutovem, velká nezastavěná plocha (proluka) v širší zorněné nivě Sázavy nad levým břehem. S ohledem na rozsah
plochy v pohledově exponované poloze od řeky a přes údolí ze severu, rovinaté území pod zalesněným svahem.
V jižní části plochy záhumenky, biotopy X2 – intenzivně obdělávané pole, podíl na jihu X3 – extenzivně obdělávané
pole, při okrajích lokálně a X7B – Ruderální vegetace mimo sídla, na jihu lokálně převážně ovocné dřeviny. Na
severním okraji plochy je oddělený pás, který dle platné územně plánovací dokumentace byl vymezen pro vedení
regionálního biokoridoru mezi regionálním biocentrem Lutov a biokoridorem vedeným po toku řeky Sázavy.
Aktuálně vymezena jako plocha změny Z04e pro lokální biokoridor. Plocha veřejné zeleně Z03e je vymezena rovněž
proto, že uspořádání lokality se propsalo do pozemkového dělení, neuvažovalo se s vymezením plochy veřejného
prostranství v souladu s ust. § 7 odst. 2 vyhlášky č. 501/2006 Sb., Celková výměra souboru ploch změn 13,6405 ha.
Zábory Z03a: zábor ZPF v rozsahu 7,3677ha, vše orná, z toho BPEJ 5.56.00 na 6,4208 ha – I. třída ochrany, BPEJ
5.29.11 na 0,4399 ha – II. třída ochrany, BPEJ 5.29.14 na 0,0061ja – III. třída ochrany, BPEJ 5.29.54 na 0, 5009ha – V.
třída ochrany.¨
Návrh na rozhodnutí: Námitce se v tomto bodě vyhovuje částečně, a to v rozsahu uvedeném v jejím odůvodnění.
Odůvodnění: Obecně odmítáme jakékoliv poměřování rovnosti/nerovnosti podmínek jednotlivých ploch navzájem,
neboť při zpracování územního plánu je ke každé ploše přistupováno vždy individuálně s ohledem na její polohu,
charakter a limity. Na základě uplatněné námitky pak pořizovatel po dohodě s určeným zastupitelem a zpracovatelem
opakovaně prověřili podmínky nastavené pro plochu Z03a1 a konstatují, v ploše není potřebné posuzování hlukových
hygienických limitů, neboť ve vztahu k této ploše nebyly dotčeným orgánem zjištěny žádné zdroje hluku (silnice I/3 ani
sousedící plochy VL či VD). Vzhledem ke skutečnosti, že v ploše není evidován výskyt zvláště chráněných druhů bioty,
není důvodné předepisovat prokázání zásahu/nezásahu do ní. Pokud se týká požadavku na likvidaci odpadních vod na
ČOV Poříčí nad Sázavou – bude do návrhu ÚP doplněn. Tvrzení, že plocha Z03a1 zasahuje do regionálního biokoridoru
RBK1318 se nezakládá na pravdě. Tvrzení, že by návrh ÚP v rámci plochy Z03 neřešil plochu veřejného prostranství, se
rovněž nezakládá na pravdě. Návrh ÚP naopak toto pochybení předchozí územně plánovací dokumentace napravuje,
když v rámci plochy S1 (plochy změn Z03b a Z03c) předepisuje pro rozhodování o změnách v území územní studii, která
bude vymezovat plochu veřejného prostranství, jehož vymezení bylo v parcelaci plochy Z03 opomenuto. Informace o
ZPF považujeme za irelevantní. Plocha byla do návrhu ÚP obdobně jako plocha Z19 vložena na základě vydaného
územního rozhodnutí. V rámci společného jednání o návrhu ÚP pak byla řádně projednána a opatřena stanoviskem
dotčených orgánů, a to včetně orgánu ochrany ZPF.
15) Námitka proti návrhu územního plánu – namítáme podmíněnosti výstavby na plochách 19o výstavbou dopravní
infrastruktura a veřejná prostranství, včetně lávky c) V zastavitelné ploše Z19 bude v I. etapě realizována zástavba
v plochách změn: Z19b, Z19c, Z19d, Z19e a Z19f, dopravní infrastruktura a veřejná prostranství v plochách změny
Z19a, Z19i, veřejná zeleň na plochách změn Z19g, Z19h a technická infrastruktura na ploše změny Z19) a inženýrské
sítě ve veřejných prostranstvích. V zastavitelné ploše Z19 – před zahájením realizace staveb na plochách změn
zahrnutých do I. etapy (Z19b, Z19c, Z19d, Z19e a Z19f) bude dokončena výstavba technické infrastruktury (vč.
staveb a zařízení na ploše změny Z19) a dopravní infrastruktury (zejména Z19a) zajišťující napojení zastavitelné
plochy na systémy v řešeném území a to včetně lávky zajišťující bezkonfliktní napojení zastavitelné plochy na
jádrové území sídla Poříčí nad Sázavou ve vymezeném koridoru Z239k. d) V zastavitelné ploše Z19 bude realizována
výstavba ve II. etapě na plochách změn Z19k, Z19l, Z19m, Z19n, a dopravní a technická infrastruktura a veřejná
prostranství v ploše změny Z19p, tj. po dokončení výstavby alespoň na 70% plochy I. etapy tj. na plochách změn
Z19b, Z19c, Z19d, Z19e a Z19f a budou realizovány veškeré plochy veřejných prostranství včetně ploch veřejné
zeleně v plochách změn Z19g a Z19h. Odůvodnění: Navržená lávka zajišťující bezkonfliktní napojení zastavitelné
plochy na jádrové území sídla Poříčí nad Sázavou ve vymezeném koridoru Z239k je podmiňující pro další výstavbu
jen v některých lokalitách, je zcela absentující v lokalitách Z20 – LV, Z21 – BI, Z22 – VD, Z23 – VL, Z24 – SV. Dále je
z územního plánu vypuštěna lávka jako veřejně prospěšná stavba VD2 Koridor pro VPS – pěší a cyklistickou stezku
včetně lávky přes Sázavu mezi mostem silnice I/3 a kamenným mostem. Dále realizaci lávky brání stávající postup
Obce Poříčí nad Sázavou, který nechal propadnout územní rozhodnutí na stavbu lávky, po které by dnes jistě
bezpečně přecházeli stávající obyvatelé obce, kteří by rádi chodili do práce ve stávající průmyslové zástavbě –
zejména Wrigley Confections ČR, kom. spol., AGRO Poříčí spol. s r.o., Kemper, spol. s r.o. COMAC spol. s r.o. a
majitelé přilehlých pozemků na obou březích. Nikdo jiný, než vlastníci v lokalitě Z19 nejsou podmíněni ani jinak
regulováni. Návrh těchto podmínek považujeme za protiprávní, diskriminační a účelový. Vlastníkem pozemků
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v lokalitě Z20 je přímo pořizovatel územního plánu, a ten přizpůsobuje územní plán svým potřebám bez ohledu na
veřejný zájem a práva ostatních vlastníků, kteří jsou taktéž součástí obce, na jejichž zájmy není brán zřetel.
Navrženou lávku je třeba zbudovat na pozemcích obce Poříčí nad Sázavou, pozemcích soukromých vlastníků –
AGRO Poříčí spo. s r.o. , Malina Petr, Čerčanská 49, 257 21 Poříčí nad Sázavou, VETA-INVESTMENT, s.r.o., a na
pozemcích státu – České republika – Povodí Vltavy, s.p., což považuji za zcela nesmyslnou variantu. Jediný, kdo má
oporu v zákoně pro veřejně prospěšnou stavbu je Obe Poříčí nad Sázavou, která jako pořizovatel územního plánu,
nechal stavbu VD2 Koridor VPS – pěší a cyklistickou stezku včetně lávky přes Sázavu mezi mostem silnice I/3 a
kamenným mostem vyškrtnout z veřejně prospěšných staveb. Žádáme, aby byla pěší lávky, vrácena do seznamu
veřejně prospěšných staveb.
Návrh na rozhodnutí: Námitce se vyhovuje částečně, a to v rozsahu uvedeném v jejím odůvodnění.
Odůvodnění: Realizace lávky nebude podmínkou pro zástavbu v rámci I. etapy, ale bude podmínkou pro realizaci
zástavby ve II. etapě. Důvody navržené etapizace byly popsány textové části odůvodnění a dále byly vypořádány
v rámci odůvodnění výše. Pokud se týká požadavku na vrácení lávky zpět do veřejně prospěšných staveb, uvádíme, že
tato stavba není ve veřejném zájmu obce, neboť plochy na druhém břehu Sázavy se v tuto chvíli nacházejí pouze
plochy výrobní ve vlastnictví soukromých subjektů, ke kterým není důvod lávku budovat (a to ani v případě návrhu na
jejich rozšíření), a pro které je dopravní napojení po stávajícím mostě vyhovující, bez toho, aniž vyvstal požadavek na
jeho řešení. Tento požadavek vyvstane u plochy Z19, s ohledem na její plošný rozsah území, kde budou bydlet řádově
stovky obyvatel. Potřeba výstavby lávky tedy nastane až v souvislosti s rozsáhlou výstavbou rodinných či bytových
domů na druhém břehu Sázavy (výhradně v režii soukromých subjektů), jejichž zájmem by za účelem zajištění
komfortního prostředí pro obyvatele této části území mělo být propojení s centrální částí obce, neboť jak podatel
námitky sám uvádí, že plocha Z19 by neměla být satelitem (odtrženou samostatně fungující částí). Pro úplnost
dodáváme, že tvrzení o přizpůsobování územního plánu v ploše Z20, kde je obec majoritním vlastníkem pozemků se
nezakládá na pravdě, neboť v územním plánu jsou nastaveny podmínky pro využití jednotlivých ploch vždy
individuálně s přihlédnutím k rozhodným skutečnostem, charakteru a limitům v území.
Připomínky k návrhu územního plánu: Požadujeme korektní urbanistickou koncepci začlenění souboru Za vodou souboru
(Z19 + K09 + část Z21 (p.č. 191/10) indexy upraveného N-ÚP) do urbánní struktury sídla Poříčí nad Sázavou, korektní
řešení územně technických vazeb předmětného obytného souboru odpovídajících skutečnosti. Odmítáme etapizaci
zastavitelné plochy Z19, protože by mohla investorovi bránit v racionálním postupu výstavby, šetrné k zastavovanému
území a obklopující je přírodě. Investor hradí náklady výstavby ze svých peněz a ne z evropských dotací nebo z obecního
rozpočtu. Musí tedy jednat jako řádný hospodář. Požadujeme, aby byla řešena dopravní závada – špatná propustnost
silnice č. po kamenném mostu a aby řešení nebylo přenášeno na stavbu obytného souboru Za vodou jako podmiňující
investice, která brání podnikatelskému záměru a prvotní problém nemůže vyřešit! Na veřejném projednání upraveného
N-ÚP vysvětlila paní pořizovatelka, proč musela být na pokyn nadřízeného orgánu vypuštěna řada drobných změn (ploch
pro umístění jednoho, až několika RD) N-ÚP vymezuje dvě velké lokality Za vodou a Pod Lutovem, které poskytnou
pozemky pro RD případně BD v počtu, který převyšuje reálnou potřebu. Podle § 55, odst. 4 zákona č. 183 Sb. 2006,
v platném znění, není možné žádat o změnu ÚP pro umístění dalších RD, pokud nejsou disponibilní plochy vyčerpány. (V
souvislosti s ustanovením § 55 zákona č. 183 Sb. 2006 je zvláštní další nárůst ploch pro RD přijetím Změny č. 4 ÚPSÚ,
které už bylo v rozporu se Stavebním zákonem!? Tento fakt nám ovšem nepřísluší soudit.) Vezmeme-li v úvahu výše
popsanou situaci a její právní dopad, je nepochopitelný přístup obce, která z hlediska investora a vlastníků dlouhodobě
klade překážky realizaci záměru, se kterým se ztotožnila schválením Změny č. 2 ÚPSÚ Poříčí nad Sázavou (2004).
Negativní postoj k záměru založení a postupné realizace obytného souboru Za řekou se zjevně promítl do
projednávaného N-ÚP způsobem, který nás přinutil podat výše uvedené námitky a připomínky. Naší zásadní výhradou je
skutečnost, že N-ÚP bezdůvodně, ne-li záměrně, v rozporu se Stavebním zákonem, přenáší na investora, na vlastníky
povinnost zajistit a předkládat doklady o podmínkách využití té které plochy. O podmínkách, které má stanovit
projednávaná ÚPD. Tento přístup pořizovatele zásadně odmítáme, i s odvoláním na současné diskuze o nutnosti zásadně
zjednodušit veškerá územní a stavební řízení.
Návrh na rozhodnutí: Námitce označené jako připomínky se vyhovuje částečně v rozsahu uvedeném v jejich
odůvodnění.
Odůvodnění: Přestože v závěru uváděný text je označen jako připomínky, je s ohledem na dotčenost vlastnických práv
k následnému vydání územního plánu formou opatření obecné povahy námitkou, i proto, že shrnuje a opakuje námitky
již uvedené v textu výše (požadavek na korektní urbanistickou koncepci, řešení územně technických vazeb či zrušení
etapizace, údajné kladení překážek záměru odsouhlasenému v již platné územně plánovací dokumentaci), kde již byly
vypořádány. Pokud se týká údajné dopravní závady – špatné propustnosti silnice po kamenném mostě, uvádíme, že ze
strany jejího správce není uplatňován žádný požadavek na jeho úpravu, přičemž jeho rekonstrukce není územním
plánem vyloučena. Pro případné vyloučení pěších a cyklistů z používání mostu není územní plán tím správným
instrumentem. Polemika ohledně zákonnosti změny č. 4 se netýká nově pořizovaného ÚP a nepřísluší nám ji v rámci
pořizování nového územního plánu vyhodnocovat. Tvrzení o negativním postoji pořizovatele k záměru založení a
postupné realizaci obytného souboru Za vodou namítané ze strany podatele námitky odmítáme jako neodůvodněné.
Na závěr pro úplnost dále uvádíme, že se nejedná o uplatnění námitek podle § 50 stavebního zákona, jak podatel uvádí
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v úvodu své písemnosti, ale podle § 52 stavebního zákona, jak bylo uvedeno i poučení veřejné vyhlášky oznamující
vystavení návrhu ÚP a datum konání veřejného projednání.

 Ing. V. Zelinger, Ing. P. Zelingerová – písemné podání doručené na obecní úřad dne 11. 12. 2018 podepsané pouze Ing.
V. Zelingerem
Citace: „Námitky vlastníka (vlastníků) dotčených pozemků v souladu s § 50, odst. 3 zákona 183/2006 Sb. v platném znění
k Upravenému návrhu územního plánu Poříčí nad Sázavou po společném jednání z hlediska podmínek pro realizaci
souboru staveb Za vodou umístěného platným územním rozhodnutím. Elaborát obsahuje: Základní informace: a)
předmět námitek, b) namítající (seznam vlastníků vlastníků): Seznam námitek: 1-6. Odůvodnění jednotlivých námitek 1-6.
Přílohy: a) Územní rozhodnutí z roku 2015, b) Architektonická situace dle DUR.
Základní informace: a) identifikace pozemků: DÚR řeší následující pozemky: to na pozemek st. 776, pozemek č. 191/10,
pozemek č. 193/1, pozemek č. 193/2, pozemek č. 194, pozemek č. 185, pozemek č. 196, pozemek č. 197, pozemek č.
198/1, pozemek č. 198/4, pozemek č. 198/5, pozemek č. 206/1, pozemek č. 206/2, pozemek č. 206/4 m2, vše zapsané na
listu vlastnictví pro obec a katastrální území Poříčí nad Sázavou u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, b) pracoviště
Benešov. B) ve vlastnictví společnosti VETA-INVESTMENT, s.r.o. a pozemek 191/10, vše zapsané na LV č. 2232 pro obec a
katastrální území Poříčí nad Sázavou u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, katastrální pracoviště Benešov ve
vlastnictví Zelingera Vladimíra Ing. a Zelingerové Petry Ing., Hyacintová 3208/8, Praha 10, Záběhlice, 106 00 Praha 106.
Nyní: Zelinger Vladimír Ing., Hyacintová 3208/8, Záběhlice, 106 00 Praha 10, vlastník pozemků: 193/59, 193/60, 193/62,
193/65, 191/10.
Seznam námitek:
1. Nesouhlasíme s pojetím obytného souboru Za vodou jako satelitu a s aplikací platného ÚR
2. Odmítáme, aby lávka byla podmiňující investicí pro realizaci obytného souboru Za vodou
3. Nesouhlasíme s regulací a podmínkami výstavby výlučně pro obytný soubor Za vodou
4. Požadujeme doplnit výkresovou a textovou část N-ÚP o zobrazení a popisu nábřežního úseku cyklostezky na náspu
protipovodňové ochrany vedené za hranicí Q100 od podjezdu pod silnicí I/3 po meliorační strouhu.
5. Shrnutí námitek a požadavků.
6. Námitky k textové a grafické části Upraveného návrhu územního plánu Poříčí nad Sázavou po společném jednání a
veřejném projednání:
Námitka č. 1 Nesouhlasíme s pojetím obytného souboru Za vodou jako satelitu a s aplikací platného ÚR o umístění staveb
dopravní a technické infrastruktury Za vodou a ploch ÚSES.
 N-ÚP bezdůvodně označuje obytný soubor Za vodou satelitem, údajně pro nedostupnost a vzdálenost od centra obce.
Z tohoto hlediska můžeme jako satelit označit sídelní celek, který vznikne přičleněním lokality Pod Lutovem ke
stávajícímu venkovskému sídlu.
 Urbanistické řešení obytného souboru Za vodou je založeno na co nejpřirozenějším navázání na stávající plochy
obytné i výrobní, s využitím i pozůstatků přírodních prvků (strouha) k založení a rozšíření ploch sídelní zeleně
propojené se zelenou infrastrukturou regionu Posázaví.
 Urbanistická koncepce zástavby je založena na orientaci příčných obytných ulic k řece a na využití nivy meandru pro
řešení pobytového kontaktu obyvatel s řekou.
 Urbanistická kompozice nové zástavby je vlastně pomyslným diagonálním, zrcadlovým odrazem historického jádra.
Koncepcí tedy je, aby se prostor severovýchodně za řekou stal samozřejmou čtvrtí obce, která bude základem
zobytnění pravého břehu, podobně jako je tomu na břehu levém, pod historickým jádrem a dále po proudu. Pěší a
cyklistická lávka bude ve výhledu zlatou sponou pravého a levého nábřeží řeky i propojením, jednou příjemnějším než
po kamenném mostě, kratším ne o mnoho metrů.
 Rozhodně se tedy nejedná o odtržený satelit, života neschopný přisátí k prsu Poříčí pěší lávkou (s břichem Poříčí
slepým střevem pěší lávky).
 Za podstatný nedostatek N-ÚP považujeme skutečnost, že nedostatečně řeší, byť jen textově, situování některých
inženýrských sítí. V našem případu končí hlavní kanalizační sběrač u náspu silnice č. I/3.
Návrh na rozhodnutí: Námitce se v tomto bodě vyhovuje částečně v rozsahu uvedeném v jejím odůvodnění.
Odůvodnění: Označení plochy Z19 jako satelitu bylo použito ve výrokové části pouze jednou, a to v kapitole c.1
Urbanistická koncepce pod bodem h), citujeme: „Respektovány budou vytvořené podmínky pro vznik nového obytného
satelitu Za vodou, jako dlouhodobě sledovaného záměru...“ a protože jako takové nemá pro vlastní návrh – budoucí
realizaci plochy (která je návrhem ÚP respektována) žádný dopad, bylo toto označení vypuštěno. Pro sledovaný záměr
pak ÚP pouze nastavuje podmínky jeho realizace, vycházející jak ze stavebního zákona, tak i z ostatních právních
předpisů hájících veřejný zájem. Jedná se o návrh na druhém břehu řeky, kde dosud obytná zástavba nebyla rozvíjena,
jak je ostatně doloženo v historických mapách v textové části odůvodnění, což je nesrovnatelné s polohou plochy Pod
Lutovem na levé části břehu, kde byla obec vždy historicky rozvíjena. Návrh je proveden mezi dvěma zastavěnými
částmi obce, čímž dojde k jejich propojení a zapojení do organismu sídla. Proto tuto plochu zpracovatel územního

275
zpracováno v září 2019

276
ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU POŘÍČÍ NAD SÁZAVOU

příloha: II.A - TEXTOVÁ ČÁST

plánu, satelitem nikdy neshledával. K tvrzení uvádějícímu nedostatečné řešení inženýrských sítí – konkrétně zmiňován
hlavní kanalizační sběrač, uvádíme, že do grafické části ÚP bude doplněna šipka a popis ve „směru“ napojení na
kanalizační síť Poříčí nad Sázavou. Zpracovatel územního plánu nechce předjímat technické řešení ani místo přechodu
kanalizační stoky z navrhované plochy Za Vodou přes řeku Sázavu. V současné době není znám časový horizont
realizace zástavby v lokalitě Za Vodou, územní rozhodnutí (v rozporu se stavebním zákonem) tuto veřejnou
infrastrukturu neřeší. Územní plán s ohledem na podrobnost řešení, kdy stanovuje koncepční zásady, přičemž
neprověřuje pro jednotlivé záměry konkrétní geologické a terénní poměry, proto v grafickém i slovním vyznačení
popisu ponechává určitou volnost pro konkrétní řešení tak, aby byla možná realizace systému pro odvedení odpadních
vod na stávající čistírnu odpadních vod v Poříčí nad Sázavou bez nutnosti změny územního plánu.
Námitka č. 2 Odmítáme, aby lávka byla podmiňující investicí realizace obytného souboru Za vodou.
 Umístění obytného souboru Za vodou stvrzuje platné Územní rozhodnutí (ÚR) o umístění staveb dopravních, staveb
technické infrastruktury a ploch ÚSES. Toto rozhodnutí nepodmiňuje, aby umístění předmětných staveb a ÚSES byla
časově předřazena stavba lávky pro pěší a cyklisty, jak se bezpodmínečně požaduje v N-ÚP Poříčí nad Sázavou.
 Ačkoliv N-ÚP ve vyjmenovaných podmínkách pro zahájení výstavby obytného souboru neoznačuje stavbu lávky
plánovacím termínem podmiňovací investice, fakticky lávce tento status dává.
 N-ÚP nezařazuje stavbu lávky mezi veřejně prospěšné stavby, ale aniž to vyslovuje, činí ji nezbytnou součástí realizace
obytného souboru Za vodou, přestože bude sloužit veřejnosti mnohem širšího území, což rovněž neuvádí. Dokonce
nepodmiňuje existencí lávky výstavbu objektů v bezprostředním sousedství plochy Za vodou.
 N-ÚP přeceňuje urbanistický význam i provozní funkci budoucí lávky, než bude kdy s to splnit, vzhledem k poloze a
odtud reálné dostupnosti pěších cílů (viz. 3 odst. Námitky č. 1).
 Využitelnost lávky pro cesty dětí z pravého břehu do základní školy, do mateřské školy a zpět bude omezen. Vzhledem
k charakteru okolí pravobřežního předmostí a vzhledem k dlouhému úseku levobřežní cesty podél řeky nebude
považována za bezpečnou a neobejde se bez doprovodu.
 Odůvodňujete přednostní výstavbu pěší lávky zahlcením Kamenného mostu růstem všech druhů dopravy ve špičkách.
Most ale neodpovídá potřebám už dnes, pro pěší a cyklisty je nebezpečný: Tento problém N-ÚP vůbec neřeší, což
považujeme za hrubou chybu.
 Požadujeme, aby N-ÚP řešil způsob odstranění bobtnající dopravní závady na kamenném mostu. Na příklad
vyloučením pěších a cyklistů a zřízením souběžné lávky.
 Docházková vzdálenost z lokality Za vodou na náměstí (za železniční přejezd) Bude:
 Po nové lávce cca 850 m s výše popsanými riziky
 Přes Kamenný most cca 1210 m s výše popsanými riziky
Návrh na rozhodnutí: Námitce se v tomto bodě vyhovuje částečně v rozsahu uvedeném v jejím odůvodnění.
Odůvodnění: Návrh lávky není v návrhu ÚP označován termínem podmiňovací investice, neboť takový pojem platný
stavební zákon nezná. K tvrzení, že vydané územní rozhodnutí nepodmiňuje umístění staveb výstavbou lávky,
uvádíme, že ve vydaném územním rozhodnutí nebyly řešeny veškeré potřebné souvislosti vyplývající jak z platné
územně plánovací dokumentace územního plánu sídelního útvaru Poříčí nad Sázavou ve znění jeho změn, tak i ze
stavebního zákona. Zejména se jedná o napojení na veškerou veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, a
z pochopitelných důvodů tak nemohly být řešeny ani podmínky jejich výstavby či etapizace. Potvrzujeme, že návrh
lávky není v návrhu ÚP vymezen jako veřejně prospěšná stavba, a to z důvodu, že její výstavba není ve veřejném zájmu
obce, protože současné poměry v území na druhém břehu Sázavy, její vybudování nepožadují. Požadavek na její
výstavbu vyvstává až v okamžiku realizace rozsáhlého obytného souboru na druhé straně řeky, kdy by tato lávka měla
sloužit k tomu, aby tuto odtrženou obytnou část, pokud nemá být „satelitem“, což ostatně podatel námitky sám
odmítá, zapojila do organismu obce. Přednostní výstavba lávky je tak navrhována za výše uvedeným účelem s tím, že
došlo k přehodnocení potřeby výstavby v I. etapě. Její vybudování bude podmínkou pro zahájení realizace staveb ve II.
etapě, kdy výstavba objektů pro bydlení I. etapy již bude z větší části dokončena. Žádná bobtnající dopravní závada
není na místě mostu správcem komunikace evidována, má-li podatel námitky na mysli požadavek na vyloučení pěší a
cyklistické dopravy, není návrh ÚP instrumentem pro jeho řešení.
Námitka č. 3 Nesouhlasíme se stanoveným pořadím změn (s etapizací) v zastavitelné ploše Z19 (realizace obytného
souboru).
 Zásadně nesouhlasíme s tím, aby ÚP určoval pořadí změn využití zastavitelné plochy postupu výstavby obytného
souboru, který je (bude) v celém rozsahu privátní investicí více subjektů, do jejichž vnitřních vztahů nemůže být
zasahováno, navíc způsobem, který takovou investici prodražuje.
 Zásadně požadujeme upustit v N-ÚP od jakékoliv etapizace změn (výstavby) na zastavitelné ploše Z19 (obytného
souboru Za vodou).
 Úvahu o příznivější úpravě navrhované etapizace záměnou první etapy za druhou považujte za čistě teoretickou.
Návrh na rozhodnutí: Námitce se v tomto bodě vyhovuje částečně v rozsahu uvedeném v jejím odůvodnění.
Odůvodnění: Nesouhlasu s určením pořadí změn využití území (etapizací) u plochy Z19 nelze s přihlédnutím ke značné
plošné rozloze v řádu více než dvou desítek hektarů, vyhovět. Důvody zvoleného řešení jsou podrobněji popsány
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v textové části odůvodnění ÚP v kapitole i.12. Zmocnění stanovovat v ÚP etapizaci je uvedeno ve stavebním zákoně.
Tento požadavek patří k úkolům územního plánování definovaným v § 19 stavebního zákona naplňujícím cíle uvedené
v § 18 stavebního zákona a na jeho stanovení nemá vliv, zda se jedná o investici soukromých subjektů a tvrzení, že by
měla investici prodražovat je v případě, že dojde k výstavbě v rozsahu celé plochy Z19, nemá logický základ. Etapizace
výstavby patří mezi důležité součásti územního plánování. Umožňuje stanovit racionální časový a funkční rámec
budoucí plánované výstavby a jak již bylo zmiňováno má svou oporu v § 19 stavebního zákona. To platí tím spíše
v situaci, kdy jsou k zastavění navrženy plochy, které jsou fakticky pole, bez možnosti přístupu po stávajících veřejných
komunikacích, bez kanalizace a dalších nezbytných sítí. Etapizace tak směřuje k eliminaci či alespoň zmírnění
negativních vlivů nutně spojených s tak rozsáhlou výstavbou objektů pro bydlení jak pro obyvatele, kteří postaví první,
tak i pro obyvatele průběžně dostavovaných domů. Ti by byli, při neexistenci racionálně vybudované infrastruktury pro
celou plochu, nuceni snášet její neustálé dobudovávání a přebudovávání pro potřeby později stavěných budov. Jedná
se o zabránění chaotické výstavby hned a všude. Pochopitelně stav, kdy investor zvolil jiný postup, než - li vybudování
sítí a poté prodej stavebních pozemků, může být s ohledem na probíhající prodeje desítkám potenciálních vlastníků
v předmětném území velmi obtížný k následné domluvě a konání v území. Nicméně toto nepřísluší ÚP řešit. Územní
plánování řeší plochy včetně stanovení podmínek pro provedení změn v těchto plochách, nikoliv jednotlivé pozemky a
vlastnická práva k nim. Nicméně pořizovatel společně s určeným zastupitelem a zpracovatelem vzhledem k uplatněné
námitce opakovaně prověřili různé reálné a vhodné možnosti navrhovaného řešení i přes podatelem vyjádřený
nesouhlas se záměnou etap, a konstatují následující: Návrh I. etapy zůstane zachován, tak jak byl navržen vyjma
požadavku na vybudování pěší lávky. Její vybudování bude podmínkou pro zahájení realizace staveb ve II. etapě.
Výstavbu lávky pak bude v této etapě nezbytné provést, už s ohledem na skutečnost, že výstavba v I. etapě bude z větší
části dokončena a pokud by se tedy nemělo jednat o odtrženou obytnou část, zcela nezávislou na obci a její
infrastruktuře (což sami podatelé námitky popírají) je třeba toto propojení provést.
Námitka č. 4 Nesouhlasíme s regulací a podmínkami změn využití plochy s regulativy stanovenými výlučně pro plochy
obytného souboru.
 Tato námitka navazuje na námitku č. 1 k celkové koncepci urbanistického řešení plochy Z-12 N-ÚP, lépe
urbanistického a územně technického začlenění obytného souboru Za vodou do organismu sídle Poříčí nad Sázavou.
 V tabelárním přehledu zastavitelných ploch jsou uvedeny plochy navržené sídelní zeleně (př. Z19q, Z19g, Z19h), pro
které jsou předepsány podmínky, chybně označené jako podmínky zastavění. Nadbytečně uplatněné požadavky SEA.
 Za nadbytečný považujeme požadavek aktualizovat biologické hodnocení 2004, které bylo při pořizování Změny č. 2,
vyžádáno aktivisty ochrany přírody z Čerčan a z přilehlých rekreačních, chatových lokalit.
 Přípustnost zastavitelnosti ploch za podmínky splnění hlukových limitů (hluk ze silnice I/3 a z výrobních ploch Z20 a
Z22 je schematicky uplatněna i na plochy na první pohled dostatečně vzdálené: Z19f (Z22 248m, Z520 263m), Z19d
(Z22 422m, Z20 457m), Z19l (Z22 313m, Z20 407m), Z19e (Z22 450m, Z20 360m), Z19c (Z22 468m, Z20 580m), Z19b
(Z22 740 m, Z20 780 m).
 Požadujeme, aby jako součást ÚP byla na základě aktuálního měření hluku, vypracována hluková studie, která vymezí
a v koordinačním výkresu vyznačí hlukové izofony vymezující zóny podmínek protihlukových opatření. Odmítáme, aby
průkazy podmínek pro bydlení z hlediska hluku byli zatěžováno jednotliví stavebníci.
 Standardně jsou předepsány podmínky pro zastavění uplatněné SEA, podle aktualizovaného biologického hodnocení2004 neoprávněně, protože zastavění ploch bylo umožněno v rámci projednání Změny č. 2 ÚPN SÚ, na základě v té
době aktuálního biologického hodnocení. Jedná se o retroaktivní požadavek v rozporu s obecným právem stavebním.
I v tomto případě se jedná o ustanovení diskriminující podmínku uplatněnou vůči investorovi a vlastníkům pozemků,
přenášením zjišťování a stanovení podmínek využití pozemků na investora a na vlastníky. Je to v zásadním rozporu se
současným trendem zatěžovat stavebníka co nejméně!
 Nesouhlasíme s těmito podmínkami, které upravený N-ÚP nastavuje realizaci funkčních ploch obytného souboru tak,
že nerespektuje podmínky vymezené platným ÚPN SÚ a stvrzené platným ÚR, dokumentem vyšší právní moci.
 Nastavením dalších podmínek, jejichž splnění N-ÚP požaduje, přispívá plošně k sérii požadavků (viz dále) jejichž
důvodem zjevně je oddalování vlastní výstavby rodinných a obytných domů, včetně realizace moderně pojatého
zařízení pro seniory a založení ploch sídelní zeleně.
Návrh na rozhodnutí: Námitce se v tomto bodě vyhovuje částečně v rozsahu uvedeném v jejím odůvodnění.
Odůvodnění: Pro naprostou jednoznačnost uvádíme, že námitky je směřovány k ploše Z19, nikoliv v Z12, jak je uváděno
v textu podatele (pravděpodobný překlep). Podmínky v dílčích plochách změn - Z19 q, Z19g, Z19h určených pro veřejná
prostranství, budou nově definovány jako podmínky pro změny v území (nikoliv tedy jako podmínky k realizaci
zástavby). Tvrzení navrhovatele, že by v rámci ÚP byl uveden požadavek na aktualizaci biologického hodnocení z roku
2004, odmítáme jako nepravdivé, neboť takový požadavek není v návrhu ÚP nikde uveden. Podatel má zcela
nepochybně na mysli požadavek na prokázání, že výstavbou nedojde k nezákonnému škodlivému zásahu do vývoje
zvláště chráněných druhů a rostlin, což je požadavek vyplývající ze zákona o ochraně přírody a krajiny, protože plocha
Z19 částečně zasahuje do stanovišť s výskytem zvláště chráněných druhů bioty. Toto prokazování, stejně jako zjišťování
hlukových poměrů a zpracovávání hlukových studií není v kompetenci územního plánu, jak se podatel mylně domnívá,
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protože se nevztahuje k ploše, kterou územní plán řeší, ale až k jednotlivým stavbám. Pokud bylo v rámci změny č. 2
prováděno biologické hodnocení, šlo zřejmě o dobrovolný akt, protože stavební zákon jeho zpracování nepožaduje.
Zároveň připomínáme, že v zájmovém území nebyla od doby vydání změny č. 2 – tedy po dobu 15ti let výstavba
zahájena, což může mít za následek zcela zásadní změny, ke kterým mohlo v území ve vztahu k zvláště chráněným
druhům od té doby dojít. Otázku, zda dotčený orgán uzná při řízení k povolování staveb předmětné biologické
hodnocení (protože není pravdou, že změnou došlo k umožnění vlastního zastavění plochy, neboť toto je povolováno až
v následných územních, popř. stavebních řízeních – jednalo se tedy pouze o její vymezení, nikoliv však o vymezování
staveb, které je na základě platných právních předpisů posuzováno orgánem ochrany veřejného zdraví, popř. orgánem
ochrany přírody), pořizovateli vyhodnocovat nepřísluší. Ten je, stejně jako zpracovatel územního plánu povinen
respektovat a do návrhu ÚP promítnout veřejný zájem, hájený dotčeným orgánem na základě zvláštního právního
předpisu. Obdobně jako v rámci pořizování územního plánu nelze zpracovávat biologická posouzení ploch, tak ani
hlukové studie. Platné právní předpisy tuto povinnost v rámci územního plánu nestanovují z důvodu, že územní plán
řeší plochy, nikoliv vlastní umístění staveb, ke kterým se pak prokazování splnění hlukových limitů vztahuje. Hlukové
posouzení by se tak s ohledem na prodlevy v naplňování záměrů na jednotlivých plochách (viz. 15 let staré biologické
hodnocení), s ohledem na průběžné změny právních předpisů, muselo pořizovat pokaždé při jejich změně. Nicméně
pořizovatel společně s určeným zastupitelem a s projektantem znovu vyhodnotili podmínky týkající se oprávněnosti
požadavků na prokázání splnění hlukových limitů stanovené ze strany Krajské hygienické správy Středočeského kraje a
dospěli k následujícímu závěru: Požadavek na prokázání splnění hlukových limitů se upraví tak, že jako neoprávněný
z něj bude vyjmut požadavek na prokazování hluku z ploch Z20 a Z22, které jsou návrhové. Hluk tak bude třeba
prokazovat pouze ve vztahu ke stávajícím plochám VL a VD, neboť tyto jsou v území v sousedství návrhové plochy Z19
z hlediska právního stavu v území a svého využití již jako stávající stabilizovány. Pro nově navrhované plochy Z20 a Z22
funkčního využití VL a VD již byl v návrhu ÚP k veřejnému projednání v hlavním využití stanoven požadavek, že výroba,
skladování a manipulace s materiály negativními vlivy svých provozů nepřesahuje hranice areálu (VL), resp. objektů
(VD). K blíže nespecifikovanému tvrzení podatele, že návrhem ÚP v případě plochy Z19 nedošlo k respektování
podmínek platné územně plánovací dokumentace (jak uvádí ÚPSÚ) a územního rozhodnutí, nesouhlasíme. Vydané
územní rozhodnutí totiž neumisťuje stavby rodinných ani bytových domů (popř. další stavby, pro které jsou předepsané
hlukové limity), a tedy nevyžaduje a neřeší jejich naplňování - proto byl uplatněn požadavek dotčeného orgánu
ochrany veřejného zdraví týkající se naplňování hlukových limitů. Naprosto totožná situace se pak týká v případě
umisťování staveb ve vztahu k prokazování zásahu/nezásahu do zvláště chráněných druhů bioty, jak již ostatně bylo
vypořádáno v textu výše. Ve vztahu k platné dokumentaci územního plánu sídelního útvaru Poříčí nad Sázavou ve
znění jeho změn, je třeba vzít v úvahu, že byla pořizována za jiného právního prostředí – podle stavebního zákona č.
50/1976 Sb. než je pořizován aktuální návrh ÚP, což se zcela nepochybně propsalo i do způsobu jejího řešení.
V žádném případě ale podmínky stanovené návrhem ÚP nepopírají vydané územní rozhodnutí (vyjma dělení pozemků,
které bude napraveno), pouze v částech, o nichž rozhodnuto nebylo ve správním řízení (umisťování staveb pro bydlení,
likvidaci odpadních vod), uvádí návrh ÚP do souladu s platnými právními předpisy hájícími veřejný zájem, z nich
vyplývající. Předepsaný způsob využití území vychází jak z právních předpisů platných buď na úseku územního
plánování, popř. z požadavků zvláštních právních předpisů či stanovisek dotčených orgánů uplatňovaných k návrhu ÚP.
V souvislosti s tím připomínáme, že např. likvidace odpadních vod je v dosud platné územně plánovací dokumentaci
řešena vedením kanalizačního řadu umístěného na lávce přes Sázavu. Pořizovatel tak zcela zásadně odmítá tvrzení, že
by z jeho strany mělo jít o záměrné oddalování výstavby, nebo jakoukoliv jinou svévoli. Zastavitelná plocha byla
vymezena platnou územně plánovací dokumentací a od té doby měl investor dostatek času k naplnění svého záměru.
Námitka č. 5 Požadujeme doplnit výkresovou a textovou část N-ÚP o zobrazení a popisu nábřežního úseku cyklostezky na
náspu protipovodňové ochrany vedené za hranicí Q100 od podjezdu pod silnicí I/3 po meliorační strouhu.
 N-ÚP neobsahuje změnu plochy na nemotorovou pobřežní komunikaci situovanou na náspu hráze protipovodňové
funkce: zákres a označení plochy, ani samostatnou položku v textové části
 Jižní rozhraní mezi zastavitelnou plochou Z19 vymezenou pro zástavbu rodinnými a obytnými domy, občanské a
technické vybavenosti a přírodní plochy údolní nivy je navržena nemotorová, nábřežní komunikace (chodník pěší a
cyklostezka) založená na náspu vysokém 50 – 60 cm, jehož pata je totožná s hranicí záplavového území Q100.
 Tato nábřežní komunikace na náspu, je samostatně popsána v územním rozhodnutí. Požadujeme zobrazení a popis
této stavby v hlavních výkresech a odpovídající popis v příslušných oddílech dokumentace.
 Objekt bude mít význam nejen pro funkce dopravní a protipovodňové ochrany, ale také jako prostorové vyjádření
urbanistické kompozice a zásadní význam krajinotvorný.
 Uvedená nábřežní komunikace bude rozšířením a zhodnocením systému cyklistických stezek v regionu Posázaví.
 ÚR: Cyklostezka je důležitým prvkem urbánní struktury, je součástí systému veřejných prostranství, který tvoří uliční
síť s parkově upravenými plácky a náměstíčky. Těleso náspu a cyklostezky bude čitelným, prostorově přiměřeným
rozhraním i přechodem mezi zastavěnou plochou a přírodním prostorem řeky.
 Funkčně cyklostezky bude alternativním úsekem – pravobřežní větví systému cyklotras Posázavského regionu. Pro
obyvatele souboru Za řekou a pro obyvatele Poříčí n.S. vůbec, bude také pěší vyhlídkovou stezkou.
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Návrh na rozhodnutí: Námitce v tomto bodě se vyhovuje částečně v rozsahu uvedeném v jejím odůvodnění.
Odůvodnění: Pořizovatel společně s určeným zastupitelem a s projektantem konstatují, že návrh na provedení
grafického znázornění pobřežní terasy jako protipovodňového opatření ve formě zpevněného náspu a cyklostezky
(formulace převzatá z ÚR) v grafické části územního plánu je možný. Do výkresu I.B2c Veřejná infrastruktura – vodní
hospodářství bude tento záměr vyznačen jako návrh protipovodňového opatření. Návrh cyklostezky označený jako
cyklotrasa již byl součástí výkresu koncepce veřejné infrastruktury - dopravní infrastruktura, což patrně podatel
námitky přehlédl. Pro zajištění souladu grafické části s textovou, pak oba návrhy budou v podrobnosti odpovídající ÚP
doplněny i do jeho textové části.
6. Závěr: Shrnutí námitek a požadavků:
 Požadujeme korektní urbanistickou koncepci začlenění obytného souboru Za vodou, souboru (Z19 + K09 + část Z21 (p.
č. 191/10) indexy upraveného N-ÚP) do urbánní struktury sídla Poříčí nad Sázavou, korektní řešení územně
technických vazeb předmětného obytného souboru odpovídacích skutečnosti.
 Odmítáme etapizaci zastavitelné plochy Z19, protože by mohla investorovi bránit v racionálním postupu výstavby,
šetrné k zastavovanému území a obklopující přírodě.
 Požadujeme, aby byla řešena dopravní závada, špatná prostupnost silnici po kamenném mostu, a aby řešení nebylo
přenášeno na stavbu obytného souboru Za vodou jako podmiňující investice, která brání podnikatelskému záměru a
prvotní problém nemůže vyřešit!
 Na veřejném jednání upraveného N-ÚP vysvětlila paní pořizovatelka, proč musela být na pokyn nadřízeného orgánu
vypuštěna řada drobných změn (ploch pro umístění jednoho, až několika RD). N-ÚP vymezuje dvě velké lokality Za
vodou a Pod Lutovem, které poskytnou pozemky pro RD případně BD v počtu, který převyšuje reálnou potřebu. Podle
§ 55, odst. 4 zákona č. 183/2006, v platném znění, není možné žádat o změnu ÚP pro umístění dalších RD, pokud
nejsou disponibilní plochy vyčerpány!
 (V souvislosti s ustanovením § 55 zákona č. 183 Sb. 2006 je zvláštní další nárůst ploch pro RD přijetím Změny č. 4 ÚPN
SÚ, které už bylo v rozporu se Stavebním zákonem!? Tento fakt mně ovšem nepřísluší soudit.)
 Vezmeme-li v úvahu výše popsanou situaci a její právní dopad, je nepochopitelný přístup obce, která z hlediska
investora a vlastníků dlouhodobě klade překážky realizaci záměru, se kterým se ztotožnila schválením Změny č. 2
ÚPSÚ Poříčí nad Sázavou (2004).
 Negativní postoj k záměru založení a postupné realizace obytného souboru Za řekou se zjevně promítl do
projednávaného N-ÚP způsobem, který mě přinutil podat výše uvedené námitky a připomínky.
 Naší zásadní výhradou je skutečnost, že N-ÚP bezdůvodně, ne-li záměrně, v rozporu se Stavebním zákonem, přenáší
na investora, na vlastníky povinnost zajistit a předkládat doklady o podmínkách využití té které plochy, o podmínkách,
které má stanovit projednávaná ÚPD. Tento přístup pořizovatele zásadně odmítáme, i s odvoláním na současné
diskuze o nutnosti zjednodušit veškerá územní a stavební řízení.
Všechny námi prezentované námitky a připomínky k podmínkám využití jednotlivých funkčních ploch zastavitelné plochy
Z-19 jsou pro sdružení vlastníků natolik zásadní, že pokud v uvedených oblastech nedojde v konečném znění ÚP k úpravě,
případně k vypuštění rozporovaných ustanovení N-ÚP, nezbude nám než podat stížnost Středočeskému krajskému úřadu
z důvodu nevypořádání našich námitek a požadavků, jako potenciálních investorů. V krajním, případně podáme návrh
k soudu, v souladu s § 102 stavebního zákona na úhradu nákladů za zmařenou investici za období 2007 do dnešního dne
(počínaje nesplněním usnesení ZO o pořízení regulačního plánu lokality Za vodou v roce 2007, blokování jakýkoliv jednání
ze strany obce, jakož i předřazení pěší lávky, jako podmíněné investice a nedůvodné etapizace, která odporuje i všem
vydaným ÚR v této lokalitě.
Návrh na rozhodnutí: Námitce se vyhovuje částečně v rozsahu uvedeném v jejich odůvodnění.
Odůvodnění: Námitky shrnuté podatelem byly již uvedeny v textu jednotlivých dílčích námitek výše (požadavek na
korektní urbanistickou koncepci, řešení územně technických vazeb či zrušení etapizace, údajné kladení překážek
záměru odsouhlasenému v již platné územně plánovací dokumentaci), kde již byly vypořádány. Požadavku na řešení
dopravní závady se nevyhovuje, neboť žádná taková není správcem komunikace evidována. Pokud má podatel na
mysli požadavek na vyloučení pěší a cyklistické dopravy z mostu, není územní plán instrumentem k jejich vyloučení.
Polemika ohledně zákonnosti změny č. 4 se netýká nově pořizovaného ÚP a nepřísluší nám ji vyhodnocovat. Tvrzení o
negativním postoji pořizovatele k záměru založení a postupné realizaci obytného souboru Za vodou namítané ze strany
podatele námitky odmítáme jako neodůvodněné. Jak již bylo uvedeno ve vypořádání jednotlivých bodů námitky,
požadavky nastavené v návrhu ÚP vychází z platných právních předpisů na úseku územního plánování, popřípadě
platných právních předpisů či stanovisek dotčených orgánů a nemají s diskutovanou potřebou zjednodušit územní a
stavební řízení nic společného. Na závěr pro úplnost dále uvádíme, že se nejedná o uplatnění námitek podle § 50
stavebního zákona, jak podatel uvádí v úvodu své písemnosti, ale podle § 52 stavebního zákona, jak bylo uvedeno i
poučení veřejné vyhlášky oznamující vystavení návrhu ÚP a datum konání veřejného projednání. Zároveň doplňujeme,
že součástí podání nebyly v textu podatelem deklarované přílohy a) Územní rozhodnutí z roku 2015 b) odhad nárůstu
obyvatel v lokalitě Za vodou, jejichž absence však neměla na návrh na rozhodnutí o námitkách žádný vliv (ÚR měl
pořizovatel k dispozici).
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 Ing. J. Breburdová – písemné podání doručené na obecní úřad dne 16. 12. 2018 po LHŮTĚ určené k podávání námitek
bylo pořizovatelem pro nedodržení lhůty vyplývající ze stavebního zákona a uvedené v poučení veřejné vyhlášky
oznamující vystavení územního plánu a konání veřejného projednání, odmítnuto.
Poznámka pořizovatele: Situace, zákresy a jiné doklady, které byly přílohou uplatněných námitek, jsou uloženy společně
s těmito písemnostmi jako součást dokladové části o pořizování územního plánu.

o.2) PÍSEMNÉ NÁMITKY UPLATNĚNÉ V ETAPĚ OPAKOVANÉHO ŘÍZENÍ O ÚZEMNÍM PLÁNU podle § 52
odst.(2) stavebního zákona:

 JUDr. A. Minařík – písemné podání doručené na obecní úřad dne 28. 6. 2019
Citace: „Vlastnické právo k nemovitým věcem: p.p.č. 193/9, 193/21, 193/22 a 193/23 v k.ú. Poříčí nad Sázavou.
Nemovitosti nacházející se v ploše změn Z19d a Z19e. Území dotčené námitkami: lokalita dle návrhu územního plánu
vedená jako plochy Z03 (tedy Z03a1 – Z03e), lokalita dle návrhu územního plánu vedená jako plochy změny Z02,lokalita
dle návrhu územního plánu vedená jako plochy změny Z04, lokalita dle návrhu územního plánu vedená jako plochy
změny Z06a, lokalita dle návrhu územního plánu vedená jako plochy změny Z07, lokalita dle návrhu územního plánu
vedená jako plochy změny Z08 (Z08a, Z08b), lokalita dle návrhu územního plánu vedená jako plochy změny Z09, lokalita
dle návrhu územního plánu vedená jako plochy změny Z11, lokalita dle návrhu územního plánu vedená jako plochy
změny Z12, lokalita dle návrhu územního plánu vedená jako plochy změny Z15, lokalita dle návrhu územního plánu
vedená jako plochy změny Z16, lokalita dle návrhu územního plánu vedená jako plochy změny Z19 Za Vodou (tedy Z19a –
Z19g), lokalita dle návrhu územního plánu vedená jako plochy změny Z20 až Z22, lokalita dle návrhu územního plánu
vedená jako plochy změny Z39k, lokalita dle návrhu územního plánu vedená jako plochy změny Z40k + další lokality
zmíněné v textu námitek nebo v dosavadních námitkách.
Dosavadní námitky/postup: Namítající podal ve lhůtě stanovené § 52 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění
námitky k Upravenému návrhu územního plánu Poříčí nad Sázavou po společném jednání (dále jen PNÚP) podáním ze
dne 10. 12. 2018. NÚP (tedy Upravený návrh územního plánu Poříčí nad Sázavou po veřejném projednání) ve smyslu § 53
odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění představuje podstatnou úpravu návrhu územního plánu. Namítající
uvádí, že kvituje postup pořizovatele u zpracovatele NÚP, jímž došlo k reflektování/zapracování – byť minimální – části
připomínek namítajícího k PNÚP a jejich zohlednění v NÚP
- např. pojetí I. etapy v plochách změn Z19 (Z19a – Z19j), což ostatně vychází již z PNÚP, proti kterému nebyly ze
strany namítajícího ani jiných účastníků námitky vznášeny, které vychází z předpokladu realizace výstavby převážně
individuálního bydlení v rodinných domech spojených s budováním infrastruktury, tudíž i pro obec Poříčí nad
Sázavou a její infrastrukturu přijatelné prvotní zatížení,
- např. s prvním bodem související přesunutí výstavby lávky v koridoru dopravní infrastruktury Z39k (jakkoliv
s výstavbou lávky namítající dále nesouhlasí z celé řady důvodů uvedených v dosavadních námitkách a uváděných i
v těchto námitkách) jako podmínky pro realizaci zástavby na plochách změn zahrnutých do II. etapy, což zohledňuje
aktuální majetkové poměry v území, kdy území v plochách změn zahrnutých do II. etapy vlastní a spravuje v zásadě 1.
Investor (společnost auto-mobile s.r.o.) zatímco území v plochách změn zahrnutých do I. etapy dnes již v rozsahu
jednotlivých pozemků vlastní individuální vlastníci, pro které je taková podmínka zcela nesplnitelná (pozn.: je třeba
vnímat, že ona podmínka stavby lávky totiž dopadá – což už samo o sobě však takovou podmínku činí nezákonnou,
diskriminační – byť na jediného vlastníka a jeden rodinný dům),
- např. vypuštění podmínky využití plochy změn Z19 co do hygienických hlukových limitů ve vztahu k plochám změn
Z20 a Z22 (byť tato podmínka byla nahrazena podmínkou stejnou ve vztahu k plochám VD a VL, s kterou namítající
také nesouhlasí a činí to předmětem těchto dalších podmínek), což byl od samého začátku zjevně iracionální a
nesplnitelný požadavek (podmínka) minimálně z důvodu toho, že vůbec není zřejmé, zda a případně co a kdy na
plochách změn Z20 a Z22 vznikne. PŘESTO na dosavadních námitkách namítající setrvává, neboť jejich vypořádání
včetně jeho odůvodnění v NÚP považuje za nedostatečný.
Návrh na rozhodnutí: Pořizovatel konstatuje, že v rámci opakovaného veřejného projednání bylo možné uplatňovat
námitky k těm částem řešení, které byly v době od veřejného projednání měněny. Jednotlivé návrhy ÚP byly v textové
části odůvodnění již odůvodněny a po dohodě s projektantem a s určeným zastupitelem ještě dále doplněny.
Vypořádání námitek zveřejněné v odůvodnění ÚP, považuje pořizovatel za dostatečné. K argumentu o nesplnitelnosti
podmínky stavby lávky pro jednotlivé vlastníky pozemků uvádíme, že územní plán řeší koncepci rozvoje území bez
ohledu na vlastnické poměry v území a pochopitelně stav, kdy předchozí vlastník pozemků upřednostnil prodej
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pozemků jednotlivým investorům před zainvestováním této plochy potřebnou dopravní a technickou infrastrukturou, je
velmi nešťastný pro dosažení dohody jednotlivých individuálních vlastníků na jejím vybudování, jak již ostatně bylo
uvedeno ve vypořádání námitky uplatněné v rámci veřejného projednání. Nicméně tento stav rozhodně nemůže být
důvodem, aby obec rezignovala na stanovení koncepčního a komplexního řešení navrženého územním plánem, navíc
převzatého v době vypořádání námitky z platné územně plánovací dokumentace, konkrétně změny č. 2, ve které je
zakotveno propojení této lokality s druhým břehem řeky, na kterém se historicky rozvíjí vlastní obec. Požadavky na
úpravu hygienických hlukových limitů namítané v rámci námitky uplatněné v rámci veřejného projednání byly
vypořádány, jak bylo uvedeno v návrhu na rozhodnutí o námitce a opatřeny stanovisky dotčených orgánů podle § 53
stavebního zákona. Pořizovatel je přesvědčen, že vypořádání bylo provedeno jako úplné, dostatečné a dostatečně
srozumitelné. Pochybnosti o tom, co a kdy na plochách změn Z20 a Z22 vznikne, nejsou důvodné, neboť žádný z návrhů
v těchto plochách do plochy Z19 nezasahuje ani ji nijak nepodmiňuje žádným omezením či podmínkou.
Text námitek:
Obecně/Nezákonnost návrhu ÚP: Z ustálené rozhodovací praxe NSS (např. 1 Ao 1/2009 ze dne 21. 7. 2009 a celé řady na
něj odkazujících následných rozhodnutí NSS jako např. 8 As 2/2016 ze dne 1. 7. 2016) plyne, že…V tomto smyslu může
územní plán představovat zásadní omezení ústavně zaručeného práva vlastnit majetek (čl. 11 LZPS), jež je jedním ze
základních pilířů, na nichž již po staletí stojí západní civilizace a její svobodný rozvoj. Zásahy do vlastnického práva proto
musí mít zásadně výjimečnou povahu, musí být prováděny z ústavně legitimních důvodů a jen v nezbytně nutné míře a
nejšetrnějším ze způsobů vedoucích ještě rozumně k zamýšlenému cíli, nediskriminačním způsobem a s vyloučením
libovůle a být činěny na základě zákona. Jedná-li se o zásahy, jejichž citelnost přesahuje míru, kterou vlastník bez větších
obtíží a bez významnějšího dotčení podstaty jeho vlastnického práva schopen snášet, nastupuje ústavní povinnost
veřejné moci zajistit dotčenému vlastníku adekvátní náhradu (čl. 11 odst. 4 LZPS), a to z veřejných prostředků nebo
z prostředků toho, v jehož prospěch je zásah do vlastnictví proveden (k civilizační a politické úloze vlastnického práva
v dějinách viz. komplexně Richard Pipes: Vlastnictví a svoboda, Argo, Praha 2008).
NÚP je bohužel a nedůvodně – stojí na diskriminačním přístupu spojeným s prvky libovůle ve vztahu zejména k plochám
změn Z19, Z39k. Tato diskriminace se projevuje v nastavení podmínek využití těchto ploch změn, stanovení podmínek
realizace změn v území (etapizaci) ve vztahu k těmto plochám, resp. plnění podmínek etapizace, uložení podmínky
výstavby lávky nadto vyjmuté z veřejně prospěšných staveb atd. O to více tento diskriminační prvek vyvstává do popředí
při vědomí skutečnosti, že plocha změn Z19 byla samotným pořizovatelem NÚP (obcí Poříčí nad Sázavou) zahrnuta do
zastavitelných ploch již změnou č. 2 stávajícího ÚP. Tedy dříve, než se tomu tak stalo ve vztahu k plochám změn (jako
zastavitelného území) Z03 a dalších.
Návrh na rozhodnutí: Pořizovatel souhlasí s tvrzením, že zásahy do vlastnického práva musí mít výjimečnou povahu,
uvádí, že podatel je podle právního stavu katastru nemovitostí vlastníkem pozemků zemědělského půdního fondu
v druhu orná půda a ÚP jeho vlastnické právo v tomto ohledu nijak neovlivňuje, protože dál své pozemky může
využívat v souladu s právním stavem evidovaným v katastru nemovitostí. ÚP vlastníkovi pozemku dává možnost
předmětné pozemky využít k výstavbě, což je možnost, jak zhodnotit zemědělské pozemky jako pozemky stavební. S
ohledem na skutečnost, že pozemky ve vlastnictví podatele námitky jsou součástí plochy obytného souboru o značné
plošné výměře bezmála 235 000m2, nesrovnatelné co do rozlohy a umístění s jakoukoliv jinou zastavitelnou plochou
vymezenou v územním plánu, je nesporné, že vlastníci budou muset strpět omezení v podobě regulativů nastavených
ÚP, neboť tyto jsou de facto dohodou o možnosti využití území, tak jak je v rámci obytného souboru Za Vodou v plošně
rozsáhlém a dosud historicky pro bydlení nerozvíjeném území navrhuje územní plán. Ve vztahu ke zbytku ploch o
menších plošných výměrách, navrhovaných na historicky se rozvíjející straně obce - tedy na opačném území za řekou,
se tak v případě plochy Za Vodou nemůže jednat o podmínky, které by v rámci porovnání navrhovaných řešení
ostatních ploch, bylo možné označovat jako neproporcionální či diskriminační. ÚP je dohodou na možném způsobu
využití území nejen mezi vlastníky pozemků, ale rovněž dohodou s dotčenými orgány, jejichž požadavky na ochranu
veřejných zájmů vychází ze zvl. právních předpisů a dále i dohodou s obcí, které je v rámci samosprávné kompetence
svěřena pravomoc rozhodovat o tom, jak území, které spravuje včetně jeho rozvoje, bude vypadat. K tomu přistupuje
skutečnost, že v rámci úkolů a cílů územního plánování je třeba hájit veřejným zájem na zvyšování kvality území
s ohledem na požadavky udržitelného rozvoje, zahrnující zlepšování životního prostředí, sociálních podmínek,
podmínek hospodářského rozvoje a jejich vyváženého vztahu. Z vyhodnocení vlivu územního plánu na udržitelný rozvoj
území zcela jednoznačně vyplývá, že případná absence napojení na jádro Poříčí nad Sázavou by byla přímým
ohrožením sociálního pilíře představovaným podmínkami pro soudržnost obyvatel území. Z pochopitelných důvodů
nikdy nebude možné vyhovět všem představám účastníků dohody na využití území, je však zejména respektovat
zákony a vůli obce na koncepčním a komplexním rozvoji jejího správního území. Jsme přesvědčeni, že podmínky a
regulativy, které byly pro realizaci návrhu zastavitelných ploch v ÚP stanoveny, byly provedeny v nezbytně nutné míře,
tak aby předmětná plocha vyřešila komplexně celé rozsáhlé území o rozloze téměř dvě stě třicet pět tisíc metrů
čtverečních. Žádná z dalších ploch uvedených v územním plánu této rozlohy nedosahuje, k čemuž je nezbytné přičíst
skutečnost, že zájmové území se nachází mimo hranice historického rozvoje obce, na druhém břehu řeky, kde
v minulosti nebyla funkce bydlení nikdy rozvíjena. Je tedy zcela logické, že toto značně plošně rozsáhlé území, kde bude
možné řádově umístit přes stovku rodinných (případně bytových) domů, klade na způsob jeho řešení jiné nároky, než
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plošně méně rozsáhlejší plochy, které jsou budovány na druhé břehu, v místech, kde se obec v minulosti vždy
v návaznosti na zastavěné území, plynule rozvíjela. Z výše uvedených důvodů jsme přesvědčeni, že jakékoliv porovnání
s ostatními plochami územního plánu nemůže obstát. Námitka etapizace včetně požadavku na vypuštění podmínky
vybudování lávky byla podrobně vypořádána již v rámci námitek uplatněných k veřejnému projednání. Podmínku není
důvodné vyjímat, protože návrh na její vybudování vychází z koncepčního a komplexního řešení, které bylo přijato již
v rámci změny č. 2 (v době podání a vypořádávání námitky stále platné územně plánovací dokumentace územního
plánu sídelního útvaru Poříčí nad Sázavou). Ve výrokové části této změny, jejímž účelem bylo prověření návrhu a
vymezení zastavitelné plochy, proti které jsou námitky směřovány, je uvedeno, že vnitřní vazbu mezi NOVOU
pravobřežní zástavbou a historickou zástavbou starého Poříčí n/S posílí plánované pěší propojení lávkou přes Sázavu.
Tento výrok nikdo z podatelů námitky nezpochybnil, přestože v době vypořádávání uplatněných námitek stále platil.
Nejedná se tedy o diskriminaci např. oproti zmiňované ploše Z03, která jak již bylo řečeno, je rozvíjena na levém břehu
Sázavy, kde se obec vždy rozvíjela a na jejíž zastavěné území plynule navazuje a pro kterou není provedení návrhu na
vybudování lávky propojující jádrové území obce s touto plochou důvodné. Z výrokové části změny je jednoznačně
zřejmé, že její potřebu vyvolává pouze a jedině NOVÁ zástavba na pravém břehu Sázavy a nemá-li být pravobřežní
bytová zástavba, která zde nikdy historicky rozvíjena nebyla, satelitem o rozloze více než dvaceti tří hektarů (proti
čemuž ostatně brojili podatelé námitek v rámci veřejného projednání), je třeba její začlenění do organismu obce. Obec
vydáním změny č. 2 svolila k vymezení nové zástavby na druhém břehu Sázavy a změna vlastnických práv není
důvodem toho, aby pořizovatel slevoval z navrženého koncepčního a komplexního řešení. Nezpochybňujeme, že z vůle
předchozího vedení obce, bylo v očekávání brzké výstavby (bez níž, jak již bylo uvedeno výše, nemá budování lávky
význam) požádáno o vydání územního rozhodnutí na lávku, k jejímuž vybudování nedošlo z důvodu pasivity investora,
kdy v zájmovém území nebyla zahájena výstavba byť jednoho jediného RD. Obec nebude budovat stavbu lávky, jejíž
potřebu vyvolal developerský projekt na výstavbu obytného souboru Za Vodou (viz. odkaz na text znění změny č. 2).
Současná politická vůle obce není pro to, aby opakovaně investovala či se jinak angažovala do výstavby lávky, neboť
požadavek na její výstavbu, jak již bylo výše řečeno, je spojen s investicí (výstavbou) obytného souboru soukromého
charakteru, na němž obec neshledává zájem se podílet. Jsme přesvědčeni, že veškeré návrhy stanovené ve vztahu
k této ploše v ÚP jsou naprosto legitimní a řádně odůvodněny. Prvky diskriminace nebo libovůle nemohou být
s ohledem na povahu plochy, (umisťovanou mimo historicky rozvíjené obytné území obce na ploše stovek tisíců metrů
čtverečních) vůči plochám ostatním namítány, neboť nejsou svou rozlohou ani umístěním v žádném ohledu
srovnatelné. Z hlediska dalšího odůvodnění v ÚP provedených návrhů odkazujeme na kap. i. 12 textové části
odůvodnění.
Střet zájmů: Přístup pořizovatele NÚP (obce Poříčí nad Sázavou), který se pak projevuje konkrétně např.
v diskriminačních prvcích, je ovlivněn dle mínění namítajícího nepochybným střetem zájmů. Starosta obce, pan Mgr. J.
Kratzer, který je zároveň zastupitelem odpovědným za zpracování NÚP, je prostřednictvím svých rodinných příslušníků
jako vlastníků stavebních pozemků v plochách změn Z03 nutně vystaven do situace, kdy byť by se to nechtěl připustit –
má zájem na co nejlepším, nejsnazším rozvoji právě této plochy změn. Takového jejího rozvoje je – při existenci
konkurenčních lokalit – možné dosáhnout právě (resp. možná jen) vhodným nastavením podmínek lokality samotné a
naopak nepoměrně méně vhodným, diskriminačním, nastavením podmínek pro lokality jiné.
Návrh na rozhodnutí: Namítaný střet zájmů pořizovatel odmítá s odkazem na ust. § 159 stavebního zákona, že za
zpracovanou územně plánovací dokumentaci, za její správnost, úplnost a celistvost odpovídá projektant, nikoliv pan
starosta, který projektovat a nastavovat podmínky využití území pro jednotlivé plochy, nemůže. Pořizovatel není
v případě jednotlivých návrhů (vyjma vypořádávání uplatněných námitek) povinen sledovat vlastnická práva v území,
dbá pouze na zákonnost, koncepčnost a komplexnost navrhovaného řešení. O vydání/nevydání územního plánu pak
rozhoduje přímo zastupitelstvo obce, tedy opět nikoliv pan starosta, který jako určený zastupitel pro spolupráci
s pořizovatelem je povinen v rámci územního plánu hájit vůli obce, nikoliv svou.
Konkrétní vymezení námitek:
1) Námitka nezahrnutí etapizace jako podmínky pro rozhodování v ploše změn Z03 (tedy Z03a1 – Z03e)
Odůvodnění: Ačkoliv na str. 79 pod bodem (65) NÚP je etapizace plochy změn Z03 předpokládána, chybí zahrnutí
této podmínky pro rozhodování do části c.2. Vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby.
Návrh na rozhodnutí: Pořizovatel k uplatněné námitce uvádí, že etapizace je v ploše Z 03 ve výrokové části zcela
nezpochybnitelně stanovena, a to v textové části v kapitole n., a dále graficky vyznačena v hlavním výkresu. Doplnění
této podmínky do kapitoly c.2.a tak považuje pořizovatel pouze za technickou úpravu, která vede k provázanosti
dokumentace.
2) Námitka rozdílných podmínek využití ploch změn Z03, Z04, Z06a, Z07, Z08, Z09, Z11, Z12, Z15 a Z19 – jako součást
obecné námitky veskrze přetrvávajícího avšak objektivně, racionálně neodůvodněného a neodůvodnitelného a tedy
diskriminačního a prvky libovůle (viz. NSS 1 Ao 1/2009 ze dne 21. 7. 2009) obsahujícího přístupu a postupu
pořizovatele a zpracovatele při zpracování NÚP. Extrémní nesoulad v podmínkách využití ploch změn Z03 a
zbývajících ploch změn. Text NÚP:
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Lokalizace

Označení
plochy
změny

Z02

Z03a1

Severně od sídla Poříčí nad
Sázavou, západně od ul. Pod
Lutovem
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způsob
využití

Podmínky využití

BI*

 výstavba objektů a zařízení, pro které
jsou stanoveny hygienické hlukové
limity, je podmíněně přípustná za
předpokladu splnění podmínky, že při
rozhodování o změnách v území bude
prokázáno nepřekročení maximální
přípustné hladiny hluku v chráněných
vnitřních i venkovních prostorech (ze
stávajících sousedních sportovních
zařízení – kurty)
 umístění zástavby v OP lesa bude
možné při udělení výjimky z tohoto OP
 podmínkou pro možnost realizace
zástavby
je
zajištění
likvidace
odpadních vod na ČOV Poříčí nad
Sázavou
 způsob využití bude respektovat
průchod biokoridoru

BI*

Z03a2

ZV

Z03a3

PV

Z03b1

Severně od sídla Poříčí nad Sázavou

Z03b2

BI*

ZV

Z03c

Severně od sídla Poříčí nad
Sázavou, západně od ul. Pod
Lutovem

SV*

Z03d

Severní okraj zástavby sídla Poříčí
nad Sázavou, severně od ulice Na
Cihelně

SV*

 podmínkou pro možnost realizace
zástavby
je
zajištění
likvidace
odpadních vod na ČOV Poříčí nad
Sázavou
 V rámci plochy změny bude (územní
studií) vymezeno veřejné prostranství
v souladu s právními předpisy
 způsob využití bude respektovat
průchod biokoridoru
 podmínkou pro možnost realizace
zástavby
je
zajištění
likvidace
odpadních vod na ČOV Poříčí nad
Sázavou
 podél místní komunikace bude rozšířen
prostor veřejného prostranství tak, aby
bylo možno vést podél místní
komunikace chodník, resp. stezku pro
pěší a cyklisty
 zástavba nebude umisťována v přímé
návaznosti na veřejné prostranství
(podél řeky), bude ustoupená tak, aby
se prostor k řece otevřel (nebude
respektována uliční čára stávající
zástavby, v nové zástavbě ustoupí
západním směrem)
 podmínkou pro možnost realizace
zástavby
je
zajištění
likvidace
odpadních vod na ČOV Poříčí nad
Sázavou
 Podmínka SEA hodnocení pro následné
rozhodování ve vymezených plochách:
ochrana porostu v jižní části plochy

Podmínka
pro
rozhodování

Územní
studie,
dohoda o
parcelaci

283
zpracováno v září 2019

284
ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU POŘÍČÍ NAD SÁZAVOU

příloha: II.A - TEXTOVÁ ČÁST

Z03e

Severně od sídla Poříčí nad
Sázavou, západně od ul. Pod
Lutovem

ZV

Z04

Severozápadně od sídla Poříčí nad
Sázavou, Na Závisti

BI*

Z06a

Severní část sídla Poříčí nad
Sázavou, jihozápadně od ulice Nad
Cihelnou

BI*

Z07

Severní část sídla Poříčí nad
Sázavou, jihozápadně od ulice Nad
Cihelnou

BI*

Z08a

Severní část sídla Poříčí nad
Sázavou, jižně od ulice K Homolce

BI*

Z08b

Severní část sídla Poříčí nad
Sázavou, jižně od ulice K Homolce

ZS

Z09a

Západní část sídla Poříčí nad
Sázavou, lokalita Pod Homolkou

BI

Z09b

Západní část sídla Poříčí nad
Sázavou, pokračování ulice Nad
Tratí

PV

Z06b

ZS

 Způsob
využití
plochy
oslabovat funkci biokoridoru

nebude

 výstavba objektů a zařízení, pro které
jsou stanoveny hygienické hlukové
limity, je podmíněně přípustná za
předpokladu splnění podmínky, že při
rozhodování o změnách v území bude
prokázáno nepřekročení maximální
přípustné hladiny hluku v chráněných
vnitřních i venkovních prostorech (z
autokrosového areálu)
 výstavba objektů a zařízení, pro které
jsou stanoveny hygienické hlukové
limity, je podmíněně přípustná za
předpokladu splnění podmínky, že při
rozhodování o změnách v území bude
prokázáno nepřekročení maximální
přípustné hladiny hluku v chráněných
vnitřních i venkovních prostorech (z
autokrosového areálu)
 výstavba objektů a zařízení, pro které
jsou stanoveny hygienické hlukové
limity, je podmíněně přípustná za
předpokladu splnění podmínky, že při
rozhodování o změnách v území bude
prokázáno nepřekročení maximální
přípustné hladiny hluku v chráněných
vnitřních i venkovních prostorech (ze
železnice a autokrosového areálu)
 Respektována bude funkce zeleně na
výškovém vyrovnání terénů mezi místní
komunikací na severu a plochou
určenou pro zástavbu
 Plocha částečně leží v rozsahu zvláštní
povodně
 respektována bude funkce zeleně na
svahu jižně od místní komunikace
 výstavba objektů a zařízení (na
severovýchodním okraji), pro které jsou
stanoveny hygienické hlukové limity, je
podmíněně přípustná za předpokladu
splnění podmínky, že při rozhodování o
změnách v území bude prokázáno
nepřekročení maximální přípustné
hladiny hluku v chráněných vnitřních i
venkovních prostorech (ze stávající
železnice)
 plocha bude využita pro prodloužení
místní komunikace, resp. veřejného
prostranství podél železnice
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Z10

Západní část sídla Poříčí nad
Sázavou, lokalita Pod Homolkou

BI

Z15a

Jihovýchodní okraj sídla Poříčí nad
Sázavou, lokality Na Rubši

BI*

Z15b

Jihovýchodní okraj sídla Poříčí nad
Sázavou, jižně od pokračování ulice
Bálkovická

BI*

Z15c

Jihovýchodní okraj sídla Poříčí nad
Sázavou, pod hřbitovem

BI*

Z16

Jižní část sídla Poříčí nad Sázavou,
východně od bytovek

BI

Z19c

Východní okraj řešeného území

BI*

 Na jihozápadním okraji je výstavba
objektů a zařízení, pro které jsou
stanoveny hygienické hlukové limity,
podmíněně přípustná za předpokladu
splnění podmínky, že při rozhodování o
změnách v území bude prokázáno
nepřekročení maximální přípustné
hladiny hluku v chráněných vnitřních i
venkovních prostorech (ze stávající
silnice III/1091)
 realizace zástavby, resp. změn v území
obecně v ploše změny je podmíněně
přípustná, pokud bude průkazně
doloženo,
že
realizací
nedojde
k nezákonnému škodlivému zásahu do
vývoje zvláště chráněných druhů rostlin
a živočichů
 výstavba objektů a zařízení, pro které
jsou stanoveny hygienické hlukové
limity, je podmíněně přípustná za
předpokladu splnění podmínky, že při
rozhodování o změnách v území bude
prokázáno nepřekročení maximální
přípustné hladiny hluku v chráněných
vnitřních i venkovních prostorech (ze
stávající silnice I/3)
 realizace zástavby, resp. změn v území
obecně v ploše změny je podmíněně
přípustná, pokud bude průkazně
doloženo,
že
realizací
nedojde
k nezákonnému škodlivému zásahu do
vývoje zvláště chráněných druhů rostlin
a živočichů
 výstavba objektů a zařízení, pro které
jsou stanoveny hygienické hlukové
limity, je podmíněně přípustná za
předpokladu splnění podmínky, že při
rozhodování o změnách v území bude
prokázáno nepřekročení maximální
přípustné hladiny hluku v chráněných
vnitřních i venkovních prostorech (ze
stávající silnice III/1091)
 výstavba objektů a zařízení, pro které
jsou stanoveny hygienické hlukové
limity, je podmíněně přípustná za
předpokladu splnění podmínky, že při
rozhodování o změnách v území bude
prokázáno nepřekročení maximální
přípustné hladiny hluku v chráněných
vnitřních i venkovních prostorech (ze
stávající silnice I/3 a železnice)
 Dopravní napojení zastavitelné plochy
bude řešeno z ulice Potoční
 podmínkou pro možnost realizace
zástavby
je
zajištění
likvidace
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odpadních vod na ČOV Poříčí nad
Sázavou
 realizace zástavby, resp. změn v území
obecně v ploše změny je podmíněně
přípustná, pokud bude průkazně
doloženo,
že
realizací
nedojde
k nezákonnému škodlivému zásahu do
vývoje zvláště chráněných druhů rostlin
a živočichů
 výstavba objektů a zařízení, pro které
jsou stanoveny hygienické hlukové
limity, je podmíněně přípustná za
předpokladu splnění podmínky, že při
rozhodování o změnách v území bude
prokázáno nepřekročení maximální
přípustné hladiny hluku v chráněných
vnitřních i venkovních prostorech (ze
stávající silnice I/3 a činností
provozovaných ve stabilizovaných
plochách VL a VD))
 Podmínka SEA hodnocení pro následné
rozhodování ve vymezených plochách:
důsledná ochrana kvalitních jedinců
(vzrostlé zeleně – stromů) podél
stávající cesty a důsledná ochrana
stromořadí podél ulice V Obci
Odůvodnění: Ačkoliv se pořizovatel a zpracovatel NÚP odvolávají na to, že ke každé ploše změn přistupují individuálně, nic to
nemění na tom, že stále musí vést v patrnosti základní premisi územního plánování vyslovené v NSS 1 Ap 1/2009 ze dne 21.
7. 2009. Individuální posouzení každé plochy změn není odůvodněním rozdílného, natož diskriminačního přístupu. Rozdílný
(vždy ale ve výsledku nediskriminační) přístup musí být odůvodněn (podrobně a přesvědčivě) zcela konkrétními, objektivními
a pokud možno měřitelnými daty, důkazy o (ne) existenci. Neodůvodnění rozdíl v podmínkách využití nastává v tom, že
- Část ploch změn nemá (nadále) jako podmínku využitelnosti/podmínku realizace zástavby zajištění odpadních vod na
ČOV Poříčí nad Sázavou,
- Plocha změny Z 03 (viz. námitka č. 8) nadále zůstává nedotčena podmínkami změn Z19 a to konkrétně hygienickými
hlukovými limity ze stabilizovaných ploch VL a VD a silnice I/13, ačkoliv se k plochám VL a VD blíží více než např. část
ploch Z19.
Návrh na rozhodnutí: Přestože z textu není zřejmé, co je myšleno námitkou č. 8, pořizovatel rozdílný či diskriminační
přístup v návrhu ÚP u plochy Z19 ve vztahu k jakékoliv jiné ploše neshledává a odmítá jej, přičemž se odkazuje na své
odůvodnění uvedené ve vypořádání námitek uplatněných již v rámci veřejného projednání, popřípadě i na vypořádání
uvedené u jednotlivých dílčích bodů této námitky, která byla uplatněna v rámci opakovaného veřejného projednání.
Pořizovatel napadenou podmínku v první odrážce z řádků čtvrtého sloupce v kapitole c.2.a vypustil, přičemž do
odůvodnění nechal uvést text, že tato úprava byla provedena z důvodu duplicity podmínky, protože věcně stejná
podmínka vyplývá z čl. 18, písm. c). Tato podmínka byla do ostatních zastavitelných ploch doplněna po prvním
veřejném projednání právě s ohledem na to, aby se namítající necítil diskriminován. Pořizovatel uvádí, že ponechání
podmínky tedy nelze považovat za diskriminační, neboť je uvedena u všech ploch, které mohou vyžadovat značné
nároky na úpravu stávajících vodohospodářských prvků technické infrastruktury. Z hlediska dalšího odůvodnění se
odkazujeme na kapitolu i.12 textové části odůvodnění. K vypořádání druhé odrážky tohoto bodu námitky uvádíme, že
po předchozí konzultaci se zástupci KHS pak byl požadavek na prokázání nepřekročení těchto limitů doplněn i pro
plochu Z03.
3) Námitka rozdílného pojetí plní podmínek etapizace v plochách změn Z03, Z15 a Z19 – jako součást obecné námitky
veskrze přetrvávajícího, avšak objektivně, racionálně neodůvodněného a neodůvodnitelného, tedy
nediskriminačního a prvky libovůle (viz. NSS 1 Ao 1/2009 ze dne 21. 7. 2009) obsahujícího přístupu a postupu
pořizovatele a zpracovatele při zpracování NÚP. Text NÚP:
n) Stanovení pořadí změn v území (etapizace)
(65)Při rozhodování o změnách v území budou respektovány stanovené podmínky pro pořadí změn v území:
a) V zastavitelné ploše Z03 bude v I. etapě realizována zástavba v ploše změny Z03a1, dopravní infrastruktura a
veřejná prostranství na plochách změny Z03a1, Z03a2 a Z03a3 a bude realizována technická infrastruktura. Ve II.
etapě bude realizována zástavba na plochách změn Z03b1 a Z03c a podmínky, že na plochách I. etapy bude
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zahájena výstavba (rodinných domů) na 70 % plochy I. etapy a na 40 % bude realizace zástavby dokončena.
b) V zastavitelné ploše Z15 bude v I. etapě realizována zástavba (rodinné domy) v plochách změny Z15a, Z15c,
Z15d. Ve II. etapě bude realizována zástavba na ploše změny Z15b za podmínky, že na plochách I. etapy bude
zahájena výstavba (rodinných domů) na 70 % plochy I. etapy a na 40 % bude realizace zástavby dokončena.
c) V zastavitelné ploše Z19 bude v I. etapě realizována zástavba v plochách změn: Z19b, Z19c. Z19d, Z19e a Z19f,
dopravní infrastruktura a veřejná prostranství v plochách změny Z19a, Z19i, veřejná zeleň na plochách změn
Z19g, Z19h a technická infrastruktura na ploše změny Z19j a inženýrské sítě ve veřejných prostranstvích.
V zastavitelné ploše Z19 – před zahájením realizace staveb na plochách změn zahrnutých do I. etapy (Z19b,
Z19c. Z19d, Z19e a Z19f) bude dokončena výstavba technické infrastruktury (vč. staveb a zařízení na ploše změny
Z19j) a dopravní infrastruktury (zejména Z19a) zajišťující napojení zastavitelné plochy na systémy v řešeném
území.
d) V zastavitelné ploše Z19 bude realizována výstavba ve II. etapě na plochách změn Z19k, Z19l, Z19m, Z19n, Z19o
a dopravní a technická infrastruktura a veřejná prostranství v ploše změny Z19p , tj. po dokončení výstavby
alespoň na 70% plochy I. etapy tj. na plochách změn Z19b, Z19c. Z19d, Z19e a Z19f a budou realizovány veškeré
plochy veřejných prostranství včetně ploch veřejné zeleně v plochách změn Z19g a Z19h. Podmínkou pro
realizaci změn v území na plochách změn zahrnutých do II. etapy je realizace lávky zajišťující bezkonfliktní
napojení zastavitelné plochy Z19 na jádrové území sídla Poříčí nad Sázavou ve vymezeném koridoru Z39k.
e) v koridorech pro dopravní infrastrukturu Z38k, Z39k, Z40k – do doby dokončení výstavby dopravní
infrastruktury v jednotlivých koridorech jsou v plochách dotčených jejich rozsahem nepřípustné změny v území,
které by mohly stanovené využití koridoru podstatně ztížit nebo znemožnit.
Odůvodnění: Jakkoliv je stanovení pořadí změn v území (etapizace) při pořizování územního plánu obecně přípustné a
stanovení podmínek realizace dílčích etap také, ani etapizace ani podmínky realizace dílčích etap nesmí být diskriminační.
Zejména podmínky realizace dílčích etap – pokud se etapizace v rozdílných plochách změn již navrhuje – není důvod
stanovit rozdílně. Tím spíše ne tak, jak činí pořizovat NPÚ ve vztahu k plochám změn Z03, Z15 a Z19.
Podmínky etapizace lokality Z19 jsou v porovnání s podmínkami etapizace lokality Z03 a Z15 nastaveny velice přísně,
stanoví vlastníkům pozemků ve II. etapě vybudovat a podílet se finančně na výstavbě kompletní technické infrastruktury
v plochách I. etapy, ale odsouvá využití pozemků k realizaci výstavby až době, než bude v I. etapě dokončeno alespoň
70% výstavby. V ploše změn Z15 NPÚ o budování dopravní, technické infrastruktury a inženýrských sítí nehovoří vůbec.
V ploše změn Z03 se nehovoří o inženýrských sítích. Ve vztahu k I. etapě Z19 podmínek plnění etapizace lze pak hovořit o
nesrozumitelnosti, protože dochází k vymezení inženýrských sítí a technické infrastruktury, ačkoliv se jedná o stejné
pojmy. Není zřejmé, co se rozumí bodem (65) písm. c bod 5 – co je rozsah celé zastavitelné plochy. Zároveň není důvod,
aby celá plochy změn byla pokryta dopravní a technickou infrastrukturou, když její II. etapa bude výstavbou čekat na 70%
zastavěnost v I. etapě. Ve vztahu k I. etapě Z19 je na rozdíl od Z03 a Z15) zdůrazněna kanalizace a pitná voda. Ve vztahu
k ploše změn Z03 není podmínkou realizace zástavby v I. etapě dokončení technické a dopravní infrastruktury
v potřebných plochách.
Návrh řešení. Je třeba ujednotit: pojmosloví pro všechny plochy změn. Navrhuji zmírnění podmínek pro realizaci staveb
ve II. etapě, podobně jako v lokalitě Z03 a Z15, aby výstavba v lokalitě II. etapy mohla probíhat po zahájení alespoň 70%
výstavby v plochách I. etapy. Konkrétně návrhem textu II. etapa – Podmínka v plochách změn Z19k – p se netýká změn
v území pro inženýrské sítě. Před zahájením realizace zástavby, dopravní infrastruktury a veřejných prostranství
zahrnutých do II. etapy bude zahájena výstavba alespoň na 70% celkového počtu změn Z19b, Z19c, Z19d, Z19e a Z19f,
budou realizovány plochy veřejných prostranství na plochách změn Z19a, Z19i a plochy veřejné zeleně v plochách změn
Z19g a Z19h. Bez těchto změn není ekonomicky možné zainvestovat výstavbu technické a dopravní infrastruktury včetně
výstavby zeleně v celé lokalitě Z19. Navržená podmínka realizace v plochách II. etapy pak nutí vlastníky pozemků
(individuální výstavba rodinných domů) v I. etapě urychlit výstavbu, co nejdříve ji dokončit, aby se společně vlastníci
ploch I. a II. etapy společně podíleli na nákladech technické infrastruktury celé lokality. Na pozemcích I. etapy budou
vlastníci jednotlivých pozemků realizovat individuální výstavbu rodinných domů. Navrhuji, aby podmínkou realizace
výstavby I. etapy plochy Z03 bylo dokončení technické a dopravní infrastruktury v potřebných plochách anebo, aby tato
podmínka byla vypuštěna pro I. etapu Z 19.
Návrh na rozhodnutí: Pořizovatel konstatuje, že setrvává na tom, že rozdílné plochy mohou a budou mít rozdílné
podmínky využití, tak jak bylo řečeno v textu vypořádání jednotlivých dílčích bodů námitky již výše. Tyto rozdílné
podmínky jsou stanovovány s přihlédnutím k jejich rozloze, poloze a limitům, kterými jsou dotčeny. Tyto faktory určují
jejich jedinečnost a následně pak generují požadavky na stanovení podmínek pro využití území. Nicméně pořizovatel
uvážil změnu vlastnických vztahů z jednoho investora na desítky potencionálních zájemců o výstavbu a podmínku
výstavby zmírnil a upravil, tak že v tuto chvíli jsou stejné jako v případě plochy Z03. K namítané nesrozumitelnosti
pojmosloví uvádíme, že text inženýrské sítě byl nahrazen textem technická infrastruktura. Z hlediska dalšího
odůvodnění v ÚP provedených návrhů odkazujeme na kap. i. 12 textové části odůvodnění.
4) Námitka ke koridoru dopravní infrastruktury Z39k a stavby lávky v tomto koridoru – setrvávající nesouhlas
s podmínkou výstavby lávky a jejím vypuštěním z veřejně prospěšných staveb. Text NPÚ: Další podmínkou pro
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realizaci zástavby na plochách změn zahrnutých do II. etapy je realizace lávky zajišťující napojení zastavitelné plochy
Z19 na jádrové území sídla Poříčí nad Sázavou ve vymezeném koridoru Z39k.
Odůvodnění: Nesouhlas vlastníka pozemku p. č. 10/1 v k.ú. Poříčí nad Sázavou, obec Poříčí nad Sázavou se stavbou lávky.
Jakákoliv podmínka v procesu plnění podmínek etapizace musí být objektivně splnitelná. Přesněji buď musí takovou
podmínku umožnit splnit pořizovatel, resp. poskytnout potřebnou součinnost nebo se musí jednat a podmínkou
realizovatelnou výlučně na pozemcích toho, kdo je k ní povinen. V situaci, kdy koridor Z39k i stavba lávky je ukládána na
cizích soukromých pozemcích se jedná o podmínku, kterou splnit nelze. Nesouhlas s vyjmutím lávky z veřejně
prospěšných staveb. Stavba lávky byla dříve veřejně prospěšnou stavbou, jak plyne ze stávajícího ÚP a jeho změn. Na její
stavbu dokonce bylo vydáno územní rozhodnutí č.j. Výst. 11546/2/2004/Pa dne 27. 9. 2004 a to ve prospěch samotné
obce Poříčí nad Sázavou, která toto územní rozhodnutí nechala svévolně, nehospodárně a jak se nyní ukazuje zcela
v rozporu s jejím současným návrhem a požadavky na uspořádání území pozbýt platnosti. Pozbytím platnosti územního
rozhodnutí a vyjmutím stavby lávky z veřejně prospěšných staveb se zásadním způsobem mění dopady této stavby na
území zejména vlivem na vlastnická práva dotčených subjektů stejně jako možnosti financování její výstavby. S ohledem
na to, že pozemek p. č. 10/1 bude nade vší pochybnost nejen samotnou stavbou lávky, ale zejména jejím případným
užíváním pěšími a cyklisty, značně zatížen, resp. jeho další užívání pro soukromé účely zcela nebo do značné míry
vyloučeno, není možné tento zásah činit bez odpovídajícího právního rámce. To se ostatně také týká, byť velmi malé části
pozemku p. č. 198/2 v k. ú. Poříčí nad Sázavou, obec Poříčí nad Sázavou, přes nějž by měla stavba lávky vést. Jediný
právní rámec, který dotčeným vlastníkům pozemků zasaženým koridorem dopravní/technické infrastruktury obecně,
v daném případě koridorem Z39k (jedná se zejména o vlastníky pozemků p. č. 10/1, 206/2, 3160/1 a 198/2 v k.ú. Poříčí
nad Sázavou, obec Poříčí nad Sázavou) přiznává odpovídající a efektivní ochranu, je institut vymezení veřejně prospěšné
stavby. Pouze v případě vymezení lávky jako veřejně prospěšné stavby lze iniciovat ochranu dotčených vlastníků
prostřednictvím § 101 zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona v platném znění. Případně lze pro potřeby takové
stavby příslušnou část pozemku(ů), která pozbude v důsledku stavby lávky jiného možného využití, za odpovídající
náhradu vyvlastnit. Pouze v případě vymezení stavby lávky jako veřejně prospěšné stavby lze také na její realizaci čerpat
příslušné dotační tituly. Podavatel námitek uvádí, že stavba lávky, která je nadto – byť zjevně chybně, účelově a
nedůvodně, neboť odpovídající dopravní spojení bez pochybnosti existuje již dnes – pořizovatelem a zpracovatelem
návrhu ÚP odůvodňována potřebou spojit území Za Vodou s centrem obce Poříčí nad Sázavou, je učebnicovým příkladem
veřejně prospěšné stavby. Veřejně prospěšnou stavbou je ve smyslu § 2 písm. k) a l) stavebního zákona stavba dopravní
infrastruktury zřizovaná nebo užívaná ve veřejném zájmu určená k rozvoji nebo ochraně území obce (zde obce Poříčí nad
Sázavou) – vymezená v územně plánovací dokumentaci. Co je však zásadní, je ustanovení § 17/1 zákona č. 13/1997 Sb., o
pozemcích komunikacích, v platném znění, který říká: (1) Dálnice, silnice a místní komunikace I. třídy, jejich součástí a
příslušenství a stavby související jsou veřejně prospěšné. Za související stavbu se pro tyto účely považuje i stezka pro
cyklisty a stezka pro chodce souběžná se silnicí nebo místní komunikací I. třídy. Pořizovatel a zpracovatel návrhu ÚP tak
ve smyslu ustanovení § 17 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění NEMAJÍ NA VÝBĚR, zda
stavbu lávky určenou pro pěší a cyklisty, zahrnou do veřejně prospěšných staveb, protože o veřejně prospěšnou stavbu
se jedná přímo ze zákona. Nevymezením stavby lávky v koridoru dopravní infrastruktury Z39k jako stavby veřejně
prospěšné pořizovatel i zpracovatel návrh ÚP přímo porušují ustanovení zákona a návrh ÚP je tak bez dalšího v rozporu
se zákonem. Stavba lávky samozřejmě nadto za a) stavbou dopravní infrastruktury, za b) užívaná ve veřejném zájmu a za
c) určená k rozvoji obce Poříčí nad Sázavou. Stavba lávky má ostatně nadmístní význam, protože bude sloužit všem
cyklistům projíždějícím po březích Sázavy, všem chodcům v obou směrech (z a do lokality Za Vodou) a to zaměstnancům
již současných výrobních podniků a provozoven a dokonce i tzv. přespolním z k. ú. Čerčan. Veřejně prospěšné stavby jsou
vymezeny takto:

g.1. Veřejně prospěšné stavby
(48)Územní plán vymezuje koridory pro veřejně prospěšné stavby, pro které lze práva k pozemkům vyvlastnit:
a) Dopravní infrastruktura:
Označení
VPS

Popis VPS

VD1

Koridor pro VPS – koridor železniční tratě č. 200: úsek Praha - Bystřice u Benešova

VD3

Koridor pro VPS - pěší a cyklistickou stezku od kamenného mostu po pravém břehu Sázavy po
hranice řešeného území
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VD4

Plocha pro VPS – komunikace na západním okraji rekreačního území Drábovka

VD5

Plocha pro VPS – pěší propojení mezi ulicí Pražská a K Homolce

b) Technická infrastruktura:
Označení
VPS

Popis VPS

VT1

Koridor pro VPS – prodloužení vodovodu a kanalizace do sídla Hvozdec

VT2

Koridor pro VPS – prodloužení vodovodu a kanalizace do ulice K Zádušnímu

(49)Pro linie inženýrských sítí bude převážně zřizováno věcné břemeno (pokud budou trasovány po pozemcích jiných
subjektů – ne po pozemcích ve vlastnictví Obce Poříčí nad Sázavou ), pro jednotlivé objekty a zařízení technické
infrastruktury lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit. Konkrétní dotčené pozemky budou upřesněny dle
podrobné dokumentace.
Vyjmutí stavby lávky navržené v koridoru Z39k z veřejně prospěšných staveb při zachování veřejné prospěšnosti stavby
VD3, VD4 a VD5, zejména potom veřejně prospěšnosti stavby cyklostezky a stezky pro pěší v koridoru Z40k, která je
v zásadě pokračováním koridoru Z39k v ploše DS2, je projevem naprosté libovůle a diskriminačního přístupu na straně
pořizovatele u zpracovatele návrhu ÚP. Není jediného objektivního a racionálního důvodu stavbu lávky v koridoru Z39k
jako veřejně prospěšnou stavbu nezahrnout. Nejšetrnějším zásahem do vlastnického práva podatele námitek je:
a) Žádný zásah – pořizovatel a zpracovatel návrhu ÚP by měl vždy, je-li to jen trochu možné, volit a navrhovat taková
řešení, která nejsou k újmě – tudíž v daném případě současné upuštění od stavby lávky a vymezení koridoru Z39k.
jak bude uvedeno i dále, stavba lávky vedená v koridoru Z39k není nezbytnou, nemusí být vůbec realizována,
obslužnost lokality Za Vodou je již dnes komfortně pro automobily, pěší i cyklisty zajištěna, resp. dostupná, jinak.
Stavba lávky by dávala opodstatnění pouze v situaci, kdy by se jednalo nepochybně o jediné možné spojení s obcí
Poříčí nad Sázavou, tedy o situaci, kdy by žádné jiné spojení neexistovalo ještě zároveň za situace, kdy samotné
takové spojení právě s obcí Poříčí nad Sázavou je pro vymezené území nezbytné. Zejména odůvodnění potřebou
pro pěší je v podmínkách dnešní společnosti minimálně zvláštní, neboť obslužnost území Za Vodou bude
nepochybně v rozhodující míře zajišťována automobilovou dopravou. Ostatně ani odůvodnění potřebou pro
cyklisty nemůže obstát, protože trasa cyklostezky vede již po pravém břehu Sázavy, přes kamenný most, tudíž
tvrzení nového přechodu přes Sázavu je zástupná. Skutečnost, že stavba lávky není nezbytná, přímo potvrzuje i
stanovisko pořizovatele a zpracovatele návrhu ÚP, který výslovně tvrdí, že obec Poříčí nad Sázavou lávku
nepotřebuje, nechce ji realizovat.
b) Zásah, který minimalizuje dopady do vlastnického práva podatele i jiných soukromých vlastníků. Současný návrh ÚP
jím není, je naopak něčím (protože neexistuje žádná relevantní, objektivní studie potřebnosti a využitelnosti lávky
– tedy toho, zda, kdy vůbec bude a kým a v jaké míře lávka využívána) neodůvodněnou šikanou všech dotčených
vlastníků v plochách změn Z19 a samozřejmě v neposlední řadě podatele námitek. Takovým zásahem je úprava
návrhu ÚP, která bude se stavbou lávky počítat a vymezí pro ni koridor Z39k, avšak nikoliv jako s podmínkou
zástavby na plochách změn Z19, když tím bude ponechána možnost hledat alternativní řešení a realizovat stavbu
lávky teprve tehdy, pokud si reálné podmínky v území Za Vodou její realizaci skutečně, resp. nezbytně, vyžádají.
Toto řešení také umožní najít mezi investorem stavby lávky a vlastníky pozemků dotčených koridorem Z39k
odpovídající řešení v důsledku zásahu do vlastnických práv dotčených vlastníků. Takovým zásahem je úprava
návrhu ÚP, která – opětovně- zařadí stavbu lávky jako veřejně prospěšnou stavbu (viz. dále).
Návrh na rozhodnutí: Pořizovatel konstatuje, že územní plán řeší koncepci a plochy, nikoliv zajišťování konkrétní výstavby.
Odůvodnění, proč obec nepřivolila k zařazení stavby lávky do veřejně prospěných staveb, již bylo v návrhu na vypořádání
připomínek a námitek uváděno, stejně jako další argumenty uvedené ve vypořádání tohoto podání uvedeného v textu
návrhu rozhodnutí o námitce výše, kde je zároveň nad rámec textové části odůvodnění územního plánu dále vypořádáno
odůvodnění navrhované stavby. Jsme přesvědčeni, že návrh, tak jak je proveden splňuje požadavky stavebního zákona,
který je zákonem speciálním a ve kterém je v § 2 písm. l) uvedeno, že veřejně prospěšnou stavbou se rozumí stavba pro
veřejnou infrastrukturu určená k rozvoji nebo ochraně území obce, kraje nebo státu, vymezená ve vydané územně
plánovací dokumentaci. Pokud některá ze staveb v ÚPD nebude vymezena jako veřejně prospěšná stavba, nemůže jí tedy
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logicky být. Nic na tom nemůže změnit ani podatelem citované ustanovení § 17/1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemcích
komunikacích, v platném znění. Nadto upozorňujeme, že podatelem poslední citovaná věta: „Za související stavbu se pro
tyto účely považuje i stezka pro cyklisty a stezka pro chodce souběžná se silnicí nebo místní komunikací I. třídy“ nesplňuje
podmínku souběžnosti návrhu lávky (pěší či cyklistické stezky) se silnicí nebo komunikací I. třídy. Důležitost návrhu lávky
pro výstavbu v ploše výstavby Za Vodou, stejně jako stanovisko obce k jejímu podílu na realizaci, již byla vypořádána jak
v předchozích námitkách uplatňovaných v rámci veřejného projednání, tak i v ostatních dílčích bodech tohoto návrhu na
rozhodnutí o námitkách. Původní vlastník a investor obytného souboru Za Vodou, který zároveň hradil pořízení změny č. 2,
byl s potřebou návrhu lávky srozuměn a souhlasil s ní. Je pravděpodobné, že noví vlastníci pozemků v území tyto
informace nemají, protože jim při prodeji pozemků nebyly předány, což však nemůže být důvodem k tomu, aby obec na
stanovenou koncepci, která byla jako správná potvrzena i ve vyhodnocení udržitelného rozvoje k návrhu ÚP Poříčí nad
Sázavou (zmiňováno ve vypořádání textu výše), z důvodu změny vlastnických práv rezignovala. Pro úplnost pořizovatel
uvádí, že v procesu pořizování ÚP žádný nesouhlas vlastníka pozemku se záměrem stavby neobdržel, vyjma kopie či opis
nesouhlasu vlastníka přiloženého v rámci opakovaného řízení k některým námitkám ostatní veřejnosti, nelze z pohledu
stavebního zákona než odmítnout, protože v rámci opakovaného veřejného projednání bylo možné uplatňovat námitky
pouze k částem řešení, které byly od předchozí etapy měněny, což není tento případ – stavba byla již součástí
dokumentace návrhu ÚP ke společnému jednání.
5) Námitka proti zahrnutí podmínky využití ploch změn Z19: výstavba objektů a zařízení, pro které jsou stanoveny
hygienické hlukové limity, je podmíněně přípustná za předpokladu splnění podmínky, že při rozhodování o změnách
v území bude prokázáno nepřekročení maximální přípustné hladiny hluku v chráněných vnitřních i venkovních
prostorech (ze stávající silnice I/13 a činností provozovaných ve stabilizovaných plochách VL a VD). Text NPÚ:

výstavba objektů a zařízení, pro které jsou stanoveny hygienické hlukové limity, je podmíněně přípustná za
předpokladu splnění podmínky, že při rozhodování o změnách v území bude prokázáno nepřekročení maximální
přípustné hladiny hluku v chráněných vnitřních i venkovních prostorech (ze stávající silnice I/3 a činností
provozovaných ve stabilizovaných plochách VL a VD))
Odůvodnění: na základě námitek mělo dojít k odstranění podmínky v části a činností provozovaných na ploše změny Z22
a Z20,ale tato podmínka nebyla odstraněna, tato podmínky byla změněna na a činností provozovaných ve stabilizovaných
plochách VL a VD. Jak uvádíte, škodlivé emise z ploch VL a VD nemají překračovat hranice těchto areálů. Namítáme, že
tato podmínka není v souladu se zákonem č. 258/2000 Sb. Zákon o ochraně veřejného zdraví a o změně některých
souvisejících zákonů, když je postavena proti příjemci emisí a nikoliv v duchu zákona nepostihuje podmínka zdroj emisí.
Zákon zde hovoří o osobě, která ho používá, popřípadě provozuje stroje a zařízení, které jsou zdrojem hluku a vibrací,
v tom spatřuji zneužití zákona, proti vlastníku pozemků v lokalitě Z19e jako příjemce emisí ze stabilizovaných ploch VL a
VD. V doplnění podmínek ve stabilizovaných plochách VL a VD, považuji obstrukční, diskriminační a zvýhodňující jiné
rozvojové lokality bydlení Zejména lokalitu Z03. Pořizovatel ve zdůvodnění uvádí, že lokalita Z03 není plochami VL a VD
zasažena, k tomu uvádím, že vzdálenost plochy Z03 od stabilizovaných ploch VL a VD je cca 500 m a například plochy
Z19b je od stabilizované plochy VL a VD vzdálena cca 530 m. Z uvedeného je patrné, že v územním plánu dochází
k enormnímu zvýhodnění lokality Z03 Lutov oproti lokalitě Z19. Pořizovatel územního plánu nepřistupuje při stanovení
podmínek výstavby pro lokality Z19 a Z03 zcela Bezstraně, uplatňuje vůči lokalitě Z19 nadměrných podmínek regulace.
Návrh na rozhodnutí: Není pravdou, že by na základě uplatněné námitky mělo automaticky dojít k odstranění
namítaných částí. Pořizovatel při vypořádání námitky uplatněné již k veřejnému projednání, vycházel ze skutečností, že
v případě ploch VL a VD, se jedná o plochy, které, jak ostatně sám podatel námitky uvádí, jsou již stabilizovány a je
tedy povinen dbát na práva vlastníků nabitá v dobré víře, která jim podnikání v těchto plochách umožnila, bez toho,
aniž by jejich aktivity byly omezeny podmínkami např. ochranného pásma, k jehož vyhlášení v zájmovém území
nedošlo. Stanovená podmínka není v rozporu se zákonem o ochraně veřejného zdraví. Pro případný další rozvoj jsou
pak v územním plánu pro každou plochu nastaveny regulativy, které případný návrh zastavitelných ploch pro bydlení
žádným způsobem neomezují nad rámec zachování koncepčního a komplexního řešení, přičemž vycházel ze stanovisek
dotčených orgánů, tak jak již bylo několikrát ve vypořádání námitek, ať již k veřejnému či opakovanému veřejnému
projednání uvedeno. K vypořádání problematiky posouzení hlukových limitů uvádíme, že po předchozí konzultaci se
zástupci KHS pak byl požadavek na prokázání nepřekročení těchto limitů doplněn i pro plochu Z03.

 Mgr. B. Šulc – písemné podání doručené na obecní úřad dne 28. 6. 2019
Citace: „ Vlastnické právo k nemovitým věcem: k.ú. Poříčí nad Sázavou: pozemek parc. č. 193/52 a pozemek parc. č.
193/50. Nemovitosti nacházející se v ploše změn Z19 Za Vodou zejména pak Z19c.. Území dotčené námitkami: lokalita dle
návrhu územního plánu vedená jako plochy Z03 (tedy Z03a1 – Z03e), lokalita dle návrhu územního plánu vedená jako
plochy změny Z02, lokalita dle návrhu územního plánu vedená jako plochy změny Z04, lokalita dle návrhu územního
plánu vedená jako plochy změny Z06a, lokalita dle návrhu územního plánu vedená jako plochy změny Z07, lokalita dle
návrhu územního plánu vedená jako plochy změny Z08 (Z08a, Z08b), lokalita dle návrhu územního plánu vedená jako
plochy změny Z09, lokalita dle návrhu územního plánu vedená jako plochy změny Z11, lokalita dle návrhu územního
plánu vedená jako plochy změny Z12, lokalita dle návrhu územního plánu vedená jako plochy změny Z15, lokalita dle
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návrhu územního plánu vedená jako plochy změny Z16, lokalita dle návrhu územního plánu vedená jako plochy změny
Z19 Za Vodou (tedy Z19a – Z19g), lokalita dle návrhu územního plánu vedená jako plochy změny Z20 až Z22, lokalita dle
návrhu územního plánu vedená jako plochy změny Z39k, lokalita dle návrhu územního plánu vedená jako plochy změny
Z40k + další lokality zmíněné v textu námitek nebo v dosavadních námitkách.
Dosavadní námitky/postup: ÚP (tedy Upravený návrh územního plánu Poříčí nad Sázavou po veřejném projednání) ve
smyslu § 53 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění představuje podstatnou úpravu územního plánu. Namítající
uvádí, že kvituje postup pořizovatele u zpracovatele NÚP, jímž došlo k reflektování/zapracování – byť minimální – části
připomínek namítajícího k PNÚP a jejich zohlednění v NÚP
- např. pojetí I. etapy v plochách změn Z19 (Z19a – Z19j), což ostatně vychází již z PNÚP, proti kterému nebyly ze
strany namítajícího ani jiných účastníků námitky vznášeny, které vychází z předpokladu realizace výstavby převážně
individuálního bydlení v rodinných domech spojených s budováním infrastruktury, tudíž i pro obec Poříčí nad
Sázavou a její infrastrukturu přijatelné prvotní zatížení,
- např. s prvním bodem související přesunutí výstavby lávky v koridoru dopravní infrastruktury Z39k (jakkoliv
s výstavbou lávky namítající dále nesouhlasí z celé řady důvodů uvedených v dosavadních námitkách a uváděných i
v těchto námitkách) jako podmínky pro realizaci zástavby na plochách změn zahrnutých do II. etapy, což zohledňuje
aktuální majetkové poměry v území, kdy území v plochách změn zahrnutých do II. etapy vlastní a spravuje v zásadě
1. Investor (společnost auto-mobile s.r.o.) zatímco území v plochách změn zahrnutých do I. etapy dnes již v rozsahu
jednotlivých pozemků vlastní individuální vlastníci, pro které je taková podmínka zcela nesplnitelná (pozn.: je třeba
vnímat, že ona podmínka stavby lávky totiž dopadá – což už samo o sobě však takovou podmínku činí nezákonnou,
diskriminační – byť na jediného vlastníka a jeden rodinný dům),
- např. vypuštění podmínky využití plochy změn Z19 co do hygienických hlukových limitů ve vztahu k plochám změn
Z20 a Z22 (byť tato podmínka byla nahrazena podmínkou stejnou ve vztahu k plochám VD a VL, s kterou namítající
také nesouhlasí a činí to předmětem těchto dalších podmínek), což byl od samého začátku zjevně iracionální a
nesplnitelný požadavek (podmínka) minimálně z důvodu toho, že vůbec není zřejmé zda a případně co a kdy na
plochách změn Z20 a Z22 vznikne. PŘESTO na dosavadních námitkách namítající setrvává, neboť jejich vypořádání
včetně jeho odůvodnění v NÚP považuje za nedostatečný.
Návrh na rozhodnutí: Pořizovatel konstatuje, že v rámci opakovaného veřejného projednání bylo možné uplatňovat
námitky k těm částem řešení, které byly od veřejného projednání měněny. Jednotlivé návrhy ÚP byly v textové části
odůvodnění již odůvodněny a po dohodě s projektantem a s určeným zastupitelem ještě doplněny. Vypořádání námitek
zveřejněné v odůvodnění ÚP, považuje pořizovatel za dostatečné. K argumentu o nesplnitelnosti podmínky stavby
lávky pro jednotlivé vlastníky pozemků uvádíme, že územní plán řeší koncepci rozvoje území bez ohledu na vlastnické
poměry v území a pochopitelně stav, kdy předchozí vlastník pozemků upřednostnil prodej pozemků jednotlivým
investorům před zainvestováním této plochy potřebnou dopravní a technickou infrastrukturou, je velmi nešťastný pro
dosažení dohody jednotlivých individuálních vlastníků na jejím vybudování, jak již ostatně bylo uvedeno ve vypořádání
námitky uplatněné v rámci veřejného projednání. Nicméně tento stav rozhodně nemůže být důvodem, aby obec
rezignovala na stanovení koncepčního a komplexního řešení navrženého územním plánem, navíc převzatého v době
vypořádání námitky z platné územně plánovací dokumentace, konkrétně změny č. 2, ve které je zakotveno propojení
této lokality s druhým břehem řeky, na kterém se historicky rozvíjí vlastní obec. Požadavky na úpravu hygienických
hlukových limitů namítané v rámci námitky uplatněné v rámci veřejného projednání byly vypořádány, jak bylo
uvedeno v návrhu na rozhodnutí o námitce a opatřeny stanovisky dotčených orgánů podle § 53 stavebního zákona.
Pořizovatel je přesvědčen, že vypořádání bylo provedeno jako úplné, dostatečné a dostatečně srozumitelné.
Pochybnosti o tom, co a kdy na plochách změn Z20 a Z22 vznikne, nejsou důvodné, neboť žádný z návrhů v těchto
plochách do plochy Z19 nezasahuje ani ji nijak nepodmiňuje žádným omezením či podmínkou. Z hlediska dalšího
odůvodnění v ÚP provedených návrhů odkazujeme na kap. i. 12 textové části odůvodnění.
Text námitek:
Obecně /Nezákonnost návrhu ÚP: Z ustálené rozhodovací praxe NSS (např. 1 Ao 1/2009 ze dne 21. 7. 2009 a celé řady na
něj odkazujících následných rozhodnutí NSS jako např. 8 As 2/2016 ze dne 1. 7. 2016) plyne, že…V tomto smyslu může
územní plán představovat zásadní omezení ústavně zaručeného práva vlastnit majetek (čl. 11 LZPS), jež je jedním ze
základních pilířů, na nichž již po staletí stojí západní civilizace a její svobodný rozvoj. Zásahy do vlastnického práva proto
musí mít zásadně výjimečnou povahu, musí být prováděny z ústavně legitimních důvodů a jen v nezbytně nutné míře a
nejšetrnějším ze způsobů vedoucích ještě rozumně k zamýšlenému cíli, nediskriminačním způsobem a s vyloučením
libovůle a být činěny na základě zákona. Jedná-li se o zásahy, jejichž citelnost přesahuje míru, kterou vlastník bez větších
obtíží a bez významnějšího dotčení podstaty jeho vlastnického práva schopen snášet, nastupuje ústavní povinnost
veřejné moci zajistit dotčenému vlastníku adekvátní náhradu (čl. 11 odst. 4 LZPS), a to z veřejných prostředků nebo
z prostředků toho, v jehož prospěch je zásah do vlastnictví proveden (k civilizační a politické úloze vlastnického práva
v dějinách viz. komplexně Richard Pipes: Vlastnictví a svoboda, Argo, Praha 2008).
NÚP je bohužel a nedůvodně – stojí na diskriminačním přístupu spojeným s prvky libovůle ve vztahu zejména k plochám
změn Z19, Z39k. Tato diskriminace se projevuje v nastavení podmínek využití těchto ploch změn, stanovení podmínek
realizace změn v území (etapizaci) ve vztahu k těmto plochám, resp. plnění podmínek etapizace, uložení podmínky
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výstavby lávky nadto vyjmuté z veřejně prospěšných staveb atd. O to více tento diskriminační prvek vyvstává do popředí
při vědomí skutečnosti, že plocha změn Z19 byla samotným pořizovatelem NÚP (obcí Poříčí nad Sázavou) zahrnuta do
zastavitelných ploch již změnou č. 2 stávajícího ÚP. Tedy dříve, než se tomu tak stalo ve vztahu k plochám změn (jako
zastavitelného území) Z03 a dalších.
Návrh na rozhodnutí: Pořizovatel souhlasí s tvrzením, že zásahy do vlastnického práva musí mít výjimečnou povahu,
uvádí, že podatel je podle právního stavu katastru nemovitostí vlastníkem pozemků zemědělského půdního fondu
v druhu orná půda a ÚP jeho vlastnické právo v tomto ohledu nijak neovlivňuje, protože dál své pozemky může
využívat v souladu s právním stavem evidovaným v katastru nemovitostí. ÚP vlastníkovi pozemku dává možnost
předmětné pozemky využít k výstavbě, což je možnost, jak zhodnotit zemědělské pozemky jako pozemky stavební. S
ohledem na skutečnost, že pozemky ve vlastnictví podatele námitky jsou součástí plochy obytného souboru o značné
plošné výměře bezmála 235 000m2, nesrovnatelné co do rozlohy a umístění s jakoukoliv jinou zastavitelnou plochou
vymezenou v územním plánu, je nesporné, že vlastníci budou muset strpět omezení v podobě regulativů nastavených
ÚP, neboť tyto jsou de facto dohodou o možnosti využití území, tak jak je v rámci obytného souboru Za Vodou v plošně
rozsáhlém a dosud historicky pro bydlení nerozvíjeném území navrhuje územní plán. Ve vztahu ke zbytku ploch o
menších plošných výměrách, navrhovaných na historicky se rozvíjející straně obce - tedy na opačném území za řekou,
se tak v případě plochy Za Vodou nemůže jednat o podmínky, které by v rámci porovnání navrhovaných řešení
ostatních ploch, bylo možné označovat jako neproporcionální či diskriminační. ÚP je dohodou na možném způsobu
využití území nejen mezi vlastníky pozemků, ale rovněž dohodou s dotčenými orgány, jejichž požadavky na ochranu
veřejných zájmů vychází ze zvl. právních předpisů a dále i dohodou s obcí, které je v rámci samosprávné kompetence
svěřena pravomoc rozhodovat o tom, jak území, které spravuje včetně jeho rozvoje, bude vypadat. K tomu přistupuje
skutečnost, že v rámci úkolů a cílů územního plánování je třeba hájit veřejným zájem na zvyšování kvality území
s ohledem na požadavky udržitelného rozvoje, zahrnující zlepšování životního prostředí, sociálních podmínek,
podmínek hospodářského rozvoje a jejich vyváženého vztahu. Z vyhodnocení vlivu územního plánu na udržitelný rozvoj
území zcela jednoznačně vyplývá, že případná absence napojení na jádro Poříčí nad Sázavou by byla přímým
ohrožením sociálního pilíře představovaným podmínkami pro soudržnost obyvatel území. Z pochopitelných důvodů
nikdy nebude možné vyhovět všem představám účastníků dohody na využití území, je však zejména respektovat
zákony a vůli obce na koncepčním a komplexním rozvoji jejího správního území. Jsme přesvědčeni, že podmínky a
regulativy, které byly pro realizaci návrhu zastavitelných ploch v ÚP, stanoveny, byly provedeny v nezbytně nutné míře,
tak aby předmětná plocha vyřešila komplexně celé rozsáhlé území o rozloze téměř dvěstětřicet pět tisíc metrů
čtverečních. Žádná z dalších ploch uvedených v územním plánu této rozlohy nedosahuje, k čemuž je nezbytné přičíst
skutečnost, že zájmové území se nachází mimo hranice historického rozvoje obce, na druhém břehu řeky, kde
v minulosti nebyla funkce bydlení nikdy rozvíjena. Je tedy zcela logické, že toto značně plošně rozsáhlé území, kde bude
možné řádově umístit přes stovku rodinných (případně bytových) domů, klade na způsob jeho řešení jiné nároky, než
plošně méně rozsáhlejší plochy, které jsou budovány na druhé břehu, v místech, kde se obec v minulosti vždy
v návaznosti na zastavěné území, plynule rozvíjela. Z výše uvedených důvodů jsme přesvědčeni, že jakékoliv porovnání
s ostatními plochami územního plánu nemůže obstát. Námitka etapizace včetně požadavku na vypuštění podmínky
vybudování lávky byla podrobně vypořádána již v rámci námitek uplatněných k veřejnému projednání. Podmínku není
důvodné vyjímat, protože návrh na její vybudování vychází z koncepčního a komplexního řešení, které bylo přijato již
v rámci změny č. 2 (v době podání a vypořádávání námitky stále platné územně plánovací dokumentace územního
plánu sídelního útvaru Poříčí nad Sázavou). Ve výrokové části této změny, jejímž účelem bylo prověření návrhu a
vymezení zastavitelné plochy, proti které jsou námitky směřovány, je uvedeno, že vnitřní vazbu mezi NOVOU
pravobřežní zástavbou a historickou zástavbou starého Poříčí n/S posílí plánované pěší propojení lávkou přes Sázavu.
Tento výrok nikdo z podatelů námitky nezpochybnil, přestože v době vypořádávání uplatněných námitek stále platil.
Nejedná se tedy o diskriminaci např. oproti zmiňované ploše Z03, která jak již bylo řečeno, je rozvíjena na levém břehu
Sázavy, kde se obec vždy rozvíjela a na jejíž zastavěné území plynule navazuje a pro kterou není provedení návrhu na
vybudování lávky propojující jádrové území obce s touto plochou důvodné. Z výrokové části změny je jednoznačně
zřejmé, že její potřebu vyvolává pouze a jedině NOVÁ zástavba na pravém břehu Sázavy a nemá-li být pravobřežní
bytová zástavba, která zde nikdy historicky rozvíjena nebyla, satelitem o rozloze více než dvaceti tří hektarů (proti
čemuž ostatně brojili podatelé námitek v rámci veřejného projednání), je třeba její začlenění do organismu obce. Obec
vydáním změny č. 2 svolila k vymezení nové zástavby na druhém břehu Sázavy a změna vlastnických práv není
důvodem toho, aby pořizovatel slevoval z navrženého koncepčního a komplexního řešení. Nezpochybňujeme, že z vůle
předchozího vedení obce, bylo v očekávání brzké výstavby (bez níž, jak již bylo uvedeno výše, nemá budování lávky
význam) požádáno o vydání územního rozhodnutí na lávku, k jejímuž vybudování nedošlo z důvodu pasivity investora,
kdy v zájmovém území nebyla zahájena výstavba byť jednoho jediného RD. Obec nebude budovat stavbu lávky, jejíž
potřebu vyvolal developerský projekt na výstavbu obytného souboru Za Vodou (viz. odkaz na text znění změny č. 2).
Současná politická vůle obce není pro to, aby opakovaně investovala, či se jinak angažovala do výstavby lávky, neboť
požadavek na její výstavbu, jak již bylo výše řečeno, je spojen s investicí (výstavbou) obytného souboru soukromého
charakteru, na němž obec neshledává zájem se podílet. Jsme přesvědčeni, že veškeré návrhy stanovené ve vztahu
k této ploše v ÚP jsou naprosto legitimní a řádně odůvodněny. Prvky diskriminace nebo libovůle nemohou být
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s ohledem na povahu plochy, (umisťovanou mimo historicky rozvíjené obytné území obce na ploše stovek tisíců metrů
čtverečních) vůči plochám ostatním namítány, neboť nejsou svou rozlohou ani umístěním v žádném ohledu
srovnatelné. Z hlediska dalšího odůvodnění v ÚP provedených návrhů odkazujeme na kap. i. 12 textové části
odůvodnění.
Střet zájmů: Přístup pořizovatele NÚP (obce Poříčí nad Sázavou), který se pak projevuje konkrétně např.
v diskriminačních prvcích, je ovlivněn dle mínění namítajícího nepochybným střetem zájmů. Starosta obce, pan Mgr. J.
Kratzer, který je zároveň zastupitelem odpovědným za zpracování NÚP, je prostřednictvím svých rodinných příslušníků
jako vlastníků stavebních pozemků v plochách změn Z03 nutně vystaven do situace, kdy byť by se to nechtěl připustit –
má zájem na co nejlepším, nejsnazším rozvoji právě této plochy změn. Takového jejího rozvoje je – při existenci
konkurenčních lokalit – možné dosáhnout právě (resp. možná jen) vhodným nastavením podmínek lokality samotné a
naopak nepoměrně méně vhodným, diskriminačním, nastavením podmínek pro lokality jiné.
Návrh na rozhodnutí: Namítaný střet zájmů pořizovatel odmítá s odkazem na ust. § 159 stavebního zákona, že za
zpracovanou územně plánovací dokumentaci, za její správnost, úplnost a celistvost odpovídá projektant, nikoliv pan
starosta, který projektovat a nastavovat podmínky využití území pro jednotlivé plochy, nemůže. Pořizovatel není
v případě jednotlivých návrhů (vyjma vypořádávání uplatněných námitek) povinen sledovat vlastnická práva v území,
dbá pouze na zákonnost, koncepčnost a komplexnost navrhovaného řešení. O vydání/nevydání územního plánu pak
rozhoduje přímo zastupitelstvo obce, tedy opět nikoliv pan starosta, který jako určený zastupitel pro spolupráci
s pořizovatelem je povinen v rámci územního plánu hájit vůli obce, nikoliv svou.
Konkrétní vymezení námitek:
1. Námitka nezahrnutí etapizace jako podmínky pro rozhodování v ploše změn Z03 (tedy Z03a1 – Z03e)
Odůvodnění: Ačkoliv na str. 79 pod bodem (65) NÚP je etapizace plochy změn Z03 předpokládána, chybí zahrnutí
této podmínky pro rozhodování do části c.2. Vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby.
Návrh na rozhodnutí: Pořizovatel k uplatněné námitce uvádí, že etapizace je v ploše Z 03 ve výrokové části zcela
nezpochybnitelně stanovena a to v textové části v kapitole n., a dále graficky vyznačena v hlavním výkresu. Doplnění
této podmínky do kapitoly c.2.a tak považuje pořizovatel pouze za technickou úpravu, která vede k provázanosti
dokumentace.
2)Námitka rozdílných podmínek využití ploch změn Z03, Z04, Z06a, Z07, Z08, Z09, Z11, Z12, Z15 a Z19 – jako součást
obecné námitky veskrze přetrvávajícího avšak objektivně, racionálně neodůvodněného a neodůvodnitelného a tedy
diskriminačního a prvky libovůle (viz. NSS 1 Ao 1/2009 ze dne 21. 7. 2009) obsahujícího přístupu a postupu pořizovatele a
zpracovatele při zpracování NÚP. Extrémní nesoulad v podmínkách využití ploch změn Z03 a zbývajících ploch změn. Text
NÚP:
Lokalizace
Podmínky využití
Označení
způsob
Podmínka
využití
plochy
pro
změny
rozhodování

Z02

Z03a1

BI*

Severně od sídla Poříčí nad
Sázavou, západně od ul. Pod
Lutovem

BI*

Z03a2

ZV

Z03a3

PV

Z03b1

Severně od sídla Poříčí nad Sázavou

BI*

 výstavba objektů a zařízení, pro které
jsou stanoveny hygienické hlukové
limity, je podmíněně přípustná za
předpokladu splnění podmínky, že při
rozhodování o změnách v území bude
prokázáno nepřekročení maximální
přípustné hladiny hluku v chráněných
vnitřních i venkovních prostorech (ze
stávajících sousedních sportovních
zařízení – kurty)
 umístění zástavby v OP lesa bude
možné při udělení výjimky z tohoto OP
 podmínkou pro možnost realizace
zástavby
je
zajištění
likvidace
odpadních vod na ČOV Poříčí nad
Sázavou
 způsob využití bude respektovat
průchod biokoridoru

 podmínkou pro možnost
zástavby
je
zajištění

realizace
likvidace

Územní
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ZV

Z03c

Severně od sídla Poříčí nad
Sázavou, západně od ul. Pod
Lutovem

SV*

Z03d

Severní okraj zástavby sídla Poříčí
nad Sázavou, severně od ulice Na
Cihelně

SV*

Z03e

Severně od sídla Poříčí nad
Sázavou, západně od ul. Pod
Lutovem

ZV

Z04

Severozápadně od sídla Poříčí nad
Sázavou, Na Závisti

BI*

Z06a

Severní část sídla Poříčí nad
Sázavou, jihozápadně od ulice Nad
Cihelnou

BI*

Z07

Severní část sídla Poříčí nad
Sázavou, jihozápadně od ulice Nad
Cihelnou

BI*

Z08a

Severní část sídla Poříčí nad
Sázavou, jižně od ulice K Homolce

BI*

Z06b

ZS

odpadních vod na ČOV Poříčí nad
Sázavou
 V rámci plochy změny bude (územní
studií) vymezeno veřejné prostranství
v souladu s právními předpisy
 způsob využití bude respektovat
průchod biokoridoru
 podmínkou pro možnost realizace
zástavby
je
zajištění
likvidace
odpadních vod na ČOV Poříčí nad
Sázavou
 podél místní komunikace bude rozšířen
prostor veřejného prostranství tak, aby
bylo možno vést podél místní
komunikace chodník, resp. stezku pro
pěší a cyklisty
 zástavba nebude umisťována v přímé
návaznosti na veřejné prostranství
(podél řeky), bude ustoupená tak, aby
se prostor k řece otevřel (nebude
respektována uliční čára stávající
zástavby, v nové zástavbě ustoupí
západním směrem)
 podmínkou pro možnost realizace
zástavby
je
zajištění
likvidace
odpadních vod na ČOV Poříčí nad
Sázavou
 Podmínka SEA hodnocení pro následné
rozhodování ve vymezených plochách:
ochrana porostu v jižní části plochy
 Způsob
využití
plochy
nebude
oslabovat funkci biokoridoru

studie,
dohoda o
parcelaci

 výstavba objektů a zařízení, pro které
jsou stanoveny hygienické hlukové
limity, je podmíněně přípustná za
předpokladu splnění podmínky, že při
rozhodování o změnách v území bude
prokázáno nepřekročení maximální
přípustné hladiny hluku v chráněných
vnitřních i venkovních prostorech (z
autokrosového areálu)
 výstavba objektů a zařízení, pro které
jsou stanoveny hygienické hlukové
limity, je podmíněně přípustná za
předpokladu splnění podmínky, že při
rozhodování o změnách v území bude
prokázáno nepřekročení maximální
přípustné hladiny hluku v chráněných
vnitřních i venkovních prostorech (z
autokrosového areálu)
 výstavba objektů a zařízení, pro které
jsou stanoveny hygienické hlukové
limity, je podmíněně přípustná za
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Z08b

Severní část sídla Poříčí nad
Sázavou, jižně od ulice K Homolce

ZS

Z09a

Západní část sídla Poříčí nad
Sázavou, lokalita Pod Homolkou

BI

Z09b

Západní část sídla Poříčí nad
Sázavou, pokračování ulice Nad
Tratí

PV

Z10

Západní část sídla Poříčí nad
Sázavou, lokalita Pod Homolkou

BI

Z15a

Jihovýchodní okraj sídla Poříčí nad
Sázavou, lokality Na Rubši

BI*

Z15b

Jihovýchodní okraj sídla Poříčí nad
Sázavou, jižně od pokračování ulice
Bálkovická

BI*

předpokladu splnění podmínky, že při
rozhodování o změnách v území bude
prokázáno nepřekročení maximální
přípustné hladiny hluku v chráněných
vnitřních i venkovních prostorech (ze
železnice a autokrosového areálu)
 Respektována bude funkce zeleně na
výškovém vyrovnání terénů mezi místní
komunikací na severu a plochou
určenou pro zástavbu
 Plocha částečně leží v rozsahu zvláštní
povodně
 respektována bude funkce zeleně na
svahu jižně od místní komunikace
 výstavba objektů a zařízení (na
severovýchodním okraji), pro které jsou
stanoveny hygienické hlukové limity, je
podmíněně přípustná za předpokladu
splnění podmínky, že při rozhodování o
změnách v území bude prokázáno
nepřekročení maximální přípustné
hladiny hluku v chráněných vnitřních i
venkovních prostorech (ze stávající
železnice)
 plocha bude využita pro prodloužení
místní komunikace, resp. veřejného
prostranství podél železnice

 Na jihozápadním okraji je výstavba
objektů a zařízení, pro které jsou
stanoveny hygienické hlukové limity,
podmíněně přípustná za předpokladu
splnění podmínky, že při rozhodování o
změnách v území bude prokázáno
nepřekročení maximální přípustné
hladiny hluku v chráněných vnitřních i
venkovních prostorech (ze stávající
silnice III/1091)
 realizace zástavby, resp. změn v území
obecně v ploše změny je podmíněně
přípustná, pokud bude průkazně
doloženo,
že
realizací
nedojde
k nezákonnému škodlivému zásahu do
vývoje zvláště chráněných druhů rostlin
a živočichů
 výstavba objektů a zařízení, pro které
jsou stanoveny hygienické hlukové
limity, je podmíněně přípustná za
předpokladu splnění podmínky, že při
rozhodování o změnách v území bude
prokázáno nepřekročení maximální
přípustné hladiny hluku v chráněných
vnitřních i venkovních prostorech (ze
stávající silnice I/3)
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 realizace zástavby, resp. změn v území
obecně v ploše změny je podmíněně
přípustná, pokud bude průkazně
doloženo,
že
realizací
nedojde
k nezákonnému škodlivému zásahu do
vývoje zvláště chráněných druhů rostlin
a živočichů
Z15c
BI*
Jihovýchodní okraj sídla Poříčí nad
 výstavba objektů a zařízení, pro které
jsou stanoveny hygienické hlukové
Sázavou, pod hřbitovem
limity, je podmíněně přípustná za
předpokladu splnění podmínky, že při
rozhodování o změnách v území bude
prokázáno nepřekročení maximální
přípustné hladiny hluku v chráněných
vnitřních i venkovních prostorech (ze
stávající silnice III/1091)
Z16
BI
Jižní část sídla Poříčí nad Sázavou,
 výstavba objektů a zařízení, pro které
jsou stanoveny hygienické hlukové
východně od bytovek
limity, je podmíněně přípustná za
předpokladu splnění podmínky, že při
rozhodování o změnách v území bude
prokázáno nepřekročení maximální
přípustné hladiny hluku v chráněných
vnitřních i venkovních prostorech (ze
stávající silnice I/3 a železnice)
 Dopravní napojení zastavitelné plochy
bude řešeno z ulice Potoční
Z19c
Východní okraj řešeného území
BI*
 podmínkou pro možnost realizace
zástavby
je
zajištění
likvidace
odpadních vod na ČOV Poříčí nad
Sázavou
 realizace zástavby, resp. změn v území
obecně v ploše změny je podmíněně
přípustná, pokud bude průkazně
doloženo,
že
realizací
nedojde
k nezákonnému škodlivému zásahu do
vývoje zvláště chráněných druhů rostlin
a živočichů
 výstavba objektů a zařízení, pro které
jsou stanoveny hygienické hlukové
limity, je podmíněně přípustná za
předpokladu splnění podmínky, že při
rozhodování o změnách v území bude
prokázáno nepřekročení maximální
přípustné hladiny hluku v chráněných
vnitřních i venkovních prostorech (ze
stávající silnice I/3 a činností
provozovaných ve stabilizovaných
plochách VL a VD))
 Podmínka SEA hodnocení pro následné
rozhodování ve vymezených plochách:
důsledná ochrana kvalitních jedinců
(vzrostlé zeleně – stromů) podél
stávající cesty a důsledná ochrana
stromořadí podél ulice V Obci
Odůvodnění: Ačkoliv se pořizovatel a zpracovatel NÚP odvolávají na to, že ke každé ploše změn přistupují individuálně, nic to
nemění na tom, že stále musí vést v patrnosti základní premisi územního plánování vyslovené v NSS 1 Ap 1/2009 ze dne 21.
7. 2009. Individuální posouzení každé plochy změn není odůvodněním rozdílného, natož diskriminačního přístupu. Rozdílný
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(vždy ale ve výsledku nediskriminační) přístup musí být odůvodněn (podrobně a přesvědčivě) zcela konkrétními, objektivními
a pokud možno měřitelnými daty, důkazy o (ne) existenci. Neodůvodnění rozdíl v podmínkách využití nastává v tom, že
- Část ploch změn nemá (nadále) jako podmínku využitelnosti/podmínku realizace zástavby zajištění odpadních vod na
ČOV Poříčí nad Sázavou,
- Plocha změny Z 03 (viz. námitka č. 8) nadále zůstává nedotčena podmínkami změn Z19 a to konkrétně hygienickými
hlukovými limity ze stabilizovaných ploch VL a VD a silnice I/13, ačkoliv se k plochám VL a VD blíží více než např. část
ploch Z19.
Návrh na rozhodnutí: Přestože není zřejmé, co je myšleno námitkou č. 8, pořizovatel rozdílný či diskriminační přístup
v návrhu ÚP u plochy Z19 ve vztahu k jakékoliv jiné ploše neshledává a odmítá jej, přičemž se odkazuje na své
odůvodnění uvedené ve vypořádání námitek uplatněných již v rámci veřejného projednání, popřípadě i na vypořádání
uvedené u jednotlivých dílčích bodů této námitky, která byla uplatněna v rámci opakovaného veřejného projednání.
Pořizovatel napadenou podmínku v první odrážce z řádků čtvrtého sloupce v kapitole c.2.a vypustil, přičemž do
odůvodnění nechal uvést text, že tato úprava byla provedena z důvodu duplicity podmínky, protože věcně stejná
podmínka vyplývá z čl. 18, písm. c). Tato podmínka byla do ostatních zastavitelných ploch doplněna po prvním
veřejném projednání právě s ohledem na to, aby se namítající necítil diskriminován. Pořizovatel uvádí, že ponechání
podmínky tedy nelze považovat za diskriminační, neboť je uvedena u všech ploch, které mohou vyžadovat značné
nároky na úpravu stávajících vodohospodářských prvků technické infrastruktury. Z hlediska dalšího odůvodnění se
odkazujeme na kapitolu i.12 textové části odůvodnění. K vypořádání druhé odrážky tohoto bodu námitky uvádíme, že
po předchozí konzultaci se zástupci KHS pak byl požadavek na prokázání nepřekročení těchto limitů doplněn i pro
plochu Z03.
2) Námitka rozdílného pojetí plní podmínek etapizace v plochách změn Z03, Z15 a Z19 – jako součást obecné námitky
veskrze přetrvávajícího, avšak objektivně, racionálně neodůvodněného a neodůvodnitelného, tedy
nediskriminačního a prvky libovůle (viz. NSS 1 Ao 1/2009 ze dne 21. 7. 2009) obsahujícího přístupu a postupu
pořizovatele a zpracovatele při zpracování NÚP. Text NÚP:
n) Stanovení pořadí změn v území (etapizace)
65)Při rozhodování o změnách v území budou respektovány stanovené podmínky pro pořadí změn v území:
a. V zastavitelné ploše Z03 bude v I. etapě realizována zástavba v ploše změny Z03a1, dopravní infrastruktura a
veřejná prostranství na plochách změny Z03a1, Z03a2 a Z03a3 a bude realizována technická infrastruktura. Ve II.
etapě bude realizována zástavba na plochách změn Z03b1 a Z03c a podmínky, že na plochách I. etapy bude
zahájena výstavba (rodinných domů) na 70 % plochy I. etapy a na 40 % bude realizace zástavby dokončena.
b. V zastavitelné ploše Z15 bude v I. etapě realizována zástavba (rodinné domy) v plochách změny Z15a, Z15c,
Z15d. Ve II. etapě bude realizována zástavba na ploše změny Z15b za podmínky, že na plochách I. etapy bude
zahájena výstavba (rodinných domů) na 70 % plochy I. etapy a na 40 % bude realizace zástavby dokončena.
c. V zastavitelné ploše Z19 bude v I. etapě realizována zástavba v plochách změn: Z19b, Z19c. Z19d, Z19e a Z19f,
dopravní infrastruktura a veřejná prostranství v plochách změny Z19a, Z19i, veřejná zeleň na plochách změn
Z19g, Z19h a technická infrastruktura na ploše změny Z19j a inženýrské sítě ve veřejných prostranstvích.
V zastavitelné ploše Z19 – před zahájením realizace staveb na plochách změn zahrnutých do I. etapy (Z19b,
Z19c. Z19d, Z19e a Z19f) bude dokončena výstavba technické infrastruktury (vč. staveb a zařízení na ploše změny
Z19j) a dopravní infrastruktury (zejména Z19a) zajišťující napojení zastavitelné plochy na systémy v řešeném
území.
d. V zastavitelné ploše Z19 bude realizována výstavba ve II. etapě na plochách změn Z19k, Z19l, Z19m, Z19n, Z19o
a dopravní a technická infrastruktura a veřejná prostranství v ploše změny Z19p , tj. po dokončení výstavby
alespoň na 70% plochy I. etapy tj. na plochách změn Z19b, Z19c. Z19d, Z19e a Z19f a budou realizovány veškeré
plochy veřejných prostranství včetně ploch veřejné zeleně v plochách změn Z19g a Z19h. Podmínkou pro
realizaci změn v území na plochách změn zahrnutých do II. etapy je realizace lávky zajišťující bezkonfliktní
napojení zastavitelné plochy Z19 na jádrové území sídla Poříčí nad Sázavou ve vymezeném koridoru Z39k.
e. v koridorech pro dopravní infrastrukturu Z38k, Z39k, Z40k – do doby dokončení výstavby dopravní
infrastruktury v jednotlivých koridorech jsou v plochách dotčených jejich rozsahem nepřípustné změny v území,
které by mohly stanovené využití koridoru podstatně ztížit nebo znemožnit.
Odůvodnění: Jakkoliv je stanovení pořadí změn v území (etapizace) při pořizování územního plánu obecně přípustné a
stanovení podmínek realizace dílčích etap také, ani etapizace ani podmínky realizace dílčích etap nesmí být diskriminační.
Zejména podmínky realizace dílčích etap – pokud se etapizace v rozdílných plochách změn již navrhuje – není důvod
stanovit rozdílně. Tím spíše ne tak, jak činí pořizovat NPÚ ve vztahu k plochám změn Z03, Z15 a Z19.
Podmínky etapizace lokality Z19 jsou v porovnání s podmínkami etapizace lokality Z03 a Z15 nastaveny velice přísně,
stanoví vlastníkům pozemků ve II. etapě vybudovat a podílet se finančně na výstavbě kompletní technické infrastruktury
v plochách I. etapy, ale odsouvá využití pozemků k realizaci výstavby až době, než bude v I. etapě dokončeno alespoň
70% výstavby. V ploše změn Z15 NPÚ o budování dopravní, technické infrastruktury a inženýrských sítí nehovoří vůbec.
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V ploše změn Z03 se nehovoří o inženýrských sítích. Ve vztahu k I. etapě Z19 podmínek plnění etapizace lze pak hovořit o
nesrozumitelnosti, protože dochází k vymezení inženýrských sítí a technické infrastruktury, ačkoliv se jedná o stejné
pojmy. Není zřejmé, co se rozumí bodem (65) písm. c bod 5 – co je rozsah celé zastavitelné plochy. Zároveň není důvod,
aby celá plochy změn byla pokryta dopravní a technickou infrastrukturou, když její II. etapa bude výstavbou čekat na 70%
zastavěnost v I. etapě. Ve vztahu k I. etapě Z19 je na rozdíl od Z03 a Z15) zdůrazněna kanalizace a pitná voda. Ve vztahu
k ploše změn Z03 není podmínkou realizace zástavby v I. etapě dokončení technické a dopravní infrastruktury
v potřebných plochách.
Návrh řešení. Je třeba ujednotit: pojmosloví pro všechny plochy změn. Navrhuji zmírnění podmínek pro realizaci staveb
ve II. etapě, podobně jako v lokalitě Z03 a Z15, aby výstavba v lokalitě II. etapy mohla probíhat po zahájení alespoň 70%
výstavby v plochách I. etapy. Konkrétně návrhem textu II. etapa – Podmínka v plochách změn Z19k – p se netýká změn
v území pro inženýrské sítě. Před zahájením realizace zástavby, dopravní infrastruktury a veřejných prostranství
zahrnutých do II. etapy bude zahájena výstavba alespoň na 70% celkového počtu změn Z19b, Z19c, Z19d, Z19e a Z19f,
budou realizovány plochy veřejných prostranství na plochách změn Z19a, Z19i a plochy veřejné zeleně v plochách změn
Z19g a Z19h. Bez těchto změn není ekonomicky možné zainvestovat výstavbu technické a dopravní infrastruktury včetně
výstavby zeleně v celé lokalitě Z19. Navržená podmínka realizace v plochách II. etapy pak nutí vlastníky pozemků
(individuální výstavba rodinných domů) v I. etapě urychlit výstavbu, co nejdříve ji dokončit, aby se společně vlastníci
ploch I. a II. etapy společně podíleli na nákladech technické infrastruktury celé lokality. Na pozemcích I. etapy budou
vlastníci jednotlivých pozemků realizovat individuální výstavbu rodinných domů. Navrhuji, aby podmínkou realizace
výstavby I. etapy plochy Z03 bylo dokončení technické a dopravní infrastruktury v potřebných plochách anebo, aby tato
podmínka byla vypuštěna pro I. etapu Z 19.
Návrh na rozhodnutí: Pořizovatel konstatuje, že setrvává na tom, že rozdílné plochy mohou a budou mít rozdílné
podmínky využití, tak jak bylo řečeno v textu vypořádání jednotlivých dílčích bodů námitky již výše. Tyto rozdílné
podmínky jsou stanovovány s přihlédnutím k jejich rozloze, poloze a limitům, kterými jsou dotčeny. Tyto faktory určují
jejich jedinečnost a následně pak generují požadavky na stanovení podmínek pro využití území. Nicméně pořizovatel
uvážil změnu vlastnických vztahů z jednoho investora na desítky potencionálních zájemců o výstavbu a podmínku
výstavby zmírnil a upravil, tak že v tuto chvíli jsou stejné jako v případě plochy Z03. K namítané nesrozumitelnosti
pojmosloví uvádíme, že text inženýrské sítě byl nahrazen textem technická infrastruktura. Z hlediska dalšího
odůvodnění v ÚP provedených návrhů odkazujeme na kap. i. 12 textové části odůvodnění.
3) Námitka ke koridoru dopravní infrastruktury Z39k a stavby lávky v tomto koridoru – setrvávající nesouhlas
s podmínkou výstavby lávky a jejím vypuštěním z veřejně prospěšných staveb. Text NPÚ: Další podmínkou pro
realizaci zástavby na plochách změn zahrnutých do II. etapy je realizace lávky zajišťující napojení zastavitelné plochy
Z19 na jádrové území sídla Poříčí nad Sázavou ve vymezeném koridoru Z39k.
Odůvodnění: Nesouhlas vlastníka pozemku p. č. 10/1 v k.ú. Poříčí nad Sázavou, obec Poříčí nad Sázavou se stavbou lávky.
Jakákoliv podmínka v procesu plnění podmínek etapizace musí být objektivně splnitelná. Přesněji buď musí takovou
podmínku umožnit splnit pořizovatel, resp. poskytnout potřebnou součinnost nebo se musí jednat a podmínkou
realizovatelnou výlučně na pozemcích toho, kdo je k ní povinen. V situaci, kdy koridor Z39k i stavba lávky je ukládána na
cizích soukromých pozemcích se jedná o podmínku, kterou splnit nelze. Nesouhlas s vyjmutím lávky z veřejně
prospěšných staveb. Stavba lávky byla dříve veřejně prospěšnou stavbou, jak plyne ze stávajícího ÚP a jeho změn. Na její
stavbu dokonce bylo vydáno územní rozhodnutí č.j. Výst. 11546/2/2004/Pa dne 27: 9. 2004 a to ve prospěch samotné
obce Poříčí nad Sázavou, která toto územní rozhodnutí nechala svévolně, nehospodárně a jak se nyní ukazuje zcela
v rozporu s jejím současným návrhem a požadavky na uspořádání území pozbýt platnosti. Pozbytím platnosti územního
rozhodnutí a vyjmutím stavby lávky z veřejně prospěšných staveb se zásadním způsobem mění dopady této stavby na
území zejména vlivem na vlastnická práva dotčených subjektů stejně jako možnosti financování její výstavby. S ohledem
na to, že pozemek p. č. 10/1 bude nade vší pochybnost nejen samotnou stavbou lávky, ale zejména jejím případným
užíváním pěšími a cyklisty, značně zatížen, resp. jeho další užívání pro soukromé účely zcela nebo do značné míry
vyloučeno, není možné tento zásah činit bez odpovídajícího právního rámce. To se ostatně také týká, byť velmi malé části
pozemku p. č. 198/2 v k. ú. Poříčí nad Sázavou, obec Poříčí nad Sázavou, přes nějž by měla stavba lávky vést. Jediný
právní rámec, který dotčeným vlastníkům pozemků zasaženým koridorem dopravní/technické infrastruktury obecně,
v daném případě koridorem Z39k (jedná se zejména o vlastníky pozemků p. č. 10/1, 206/2, 3160/1 a 198/2 v k.ú. Poříčí
nad Sázavou, obec Poříčí nad Sázavou) přiznává odpovídající a efektivní ochranu, je institut vymezení veřejně prospěšné
stavby. Pouze v případě vymezení lávky jako veřejně prospěšné stavby lze iniciovat ochranu dotčených vlastníků
prostřednictvím § 101 zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona v platném znění. Případně lze pro potřeby takové
stavby příslušnou část pozemku(ů), která pozbude v důsledku stavby lávky jiného možného využití, za odpovídající
náhradu vyvlastnit. Pouze v případě vymezení stavby lávky jako veřejně prospěšné stavby lze také na její realizaci erpat
příslušné dotační tituly. Podavatel námitek uvádí, že stavba lávky, která je nadto – byť zjevně chybně, účelově a
nedůvodně, neboť odpovídající dopravní spojení bez pochybnosti existuje již dnes – pořizovatelem a zpracovatelem
návrhu ÚP odůvodňována potřebou spojit území Za Vodou s centrem obce Poříčí nad Sázavou, je učebnicovým příkladem
veřejně prospěšné stavby. Veřejně prospěšnou stavbou je ve smyslu § 2 písm. k) a l) stavebního zákona stavba dopravní
infrastruktury zřizovaná nebo užívaná ve veřejném zájmu určená k rozvoji nebo ochraně území obce (zde obce Poříčí nad
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Sázavou) – vymezená v územně plánovací dokumentaci. Co je však zásadní, je ustanovení § 17/1 zákona č. 13/1997 Sb., o
pozemcích komunikacích, v platném znění, který říká: (1) Dálnice, silnice a místní komunikace I. třídy, jejich součástí a
příslušenství a stavby související jsou veřejně prospěšné. Za související stavbu se pro tyto účely považuje i stezka pro
cyklisty a stezka pro chodce souběžná se silnicí nebo místní komunikací I. třídy. Pořizovatel a zpracovatel návrhu ÚP tak
ve smyslu ustanovení § 17 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění NEMAJÍ NA VÝBĚR, zda
stavbu lávky určenou pro pěší a cyklisty, zahrnou do veřejně prospěšných staveb, protože o veřejně prospěšnou stavbu
se jedná přímo ze zákona. Nevymezením stavby lávky v koridoru dopravní infrastruktury Z39k jako stavby veřejně
prospěšné pořizovatel i zpracovatel návrh ÚP přímo porušují ustanovení zákona a návrh ÚP je tak bez dalšího v rozporu
se zákonem. Stavba lávky samozřejmě nadto za a) stavbou dopravní infrastruktury, za b) užívaná ve veřejném zájmu a za
c) určená k rozvoji obce Poříčí nad Sázavou. Stavba lávky má ostatně nadmístní význam, protože bude sloužit všem
cyklistům projíždějícím po březích Sázavy, všem chodcům v obou směrech (z a do lokality Za Vodou) a to zaměstnancům
již současných výrobních podniků a provozoven a dokonce i tzv. přespolním z k. ú. Čerčan. Veřejně prospěšné stavby jsou
vymezeny takto:
g.1. Veřejně prospěšné stavby
(48)Územní plán vymezuje koridory pro veřejně prospěšné stavby, pro které lze práva k pozemkům vyvlastnit:
b) Dopravní infrastruktura:
Označení
VPS

Popis VPS

VD1

Koridor pro VPS – koridor železniční tratě č. 200: úsek Praha - Bystřice u Benešova

VD3

Koridor pro VPS - pěší a cyklistickou stezku od kamenného mostu po pravém břehu Sázavy po
hranice řešeného území

VD4

Plocha pro VPS – komunikace na západním okraji rekreačního území Drábovka

VD5

Plocha pro VPS – pěší propojení mezi ulicí Pražská a K Homolce

c)
Označení
VPS

Technická infrastruktura:
Popis VPS

VT1

Koridor pro VPS – prodloužení vodovodu a kanalizace do sídla Hvozdec

VT2

Koridor pro VPS – prodloužení vodovodu a kanalizace do ulice K Zádušnímu

(49)Pro linie inženýrských sítí bude převážně zřizováno věcné břemeno (pokud budou trasovány po
pozemcích jiných subjektů – ne po pozemcích ve vlastnictví Obce Poříčí nad Sázavou ), pro jednotlivé
objekty a zařízení technické infrastruktury lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit. Konkrétní dotčené
pozemky budou upřesněny dle podrobné dokumentace.
Vyjmutí stavby lávky navržené v koridoru Z39k z veřejně prospěšných staveb při zachování veřejné prospěšnosti stavby
VD3, VD4 a VD5, zejména potom veřejně prospěšnosti stavby cyklostezky a stezky pro pěší v koridoru Z40k, která je
v zásadě pokračováním koridoru Z39k v ploše DS2, je projevem naprosté libovůle a diskriminačního přístupu na straně
pořizovatele u zpracovatele návrhu ÚP. Není jediného objektivního a racionálního důvodu stavbu lávky v koridoru Z39k
jako veřejně prospěšnou stavbu nezahrnout. Nejšetrnějším zásahem do vlastnického práva podatele námitek je:
a. Žádný zásah – pořizovatel a zpracovatel návrhu ÚP by měl vždy, je-li to jen trochu možné, volit a navrhovat taková
řešení, která nejsou k újmě – tudíž v daném případě současné upuštění od stavby lávky a vymezení koridoru Z39k.
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jak bude uvedeno i dále, stavba lávky vedená v koridoru Z39k není nezbytnou, nemusí být vůbec realizována,
obslužnost lokality Za Vodou je již dnes komfortně pro automobily, pěší i cyklisty zajištěna, resp. dostupná, jinak.
Stavba lávky by dávala opodstatnění pouze v situaci, kdy by se jednalo nepochybně o jediné možné spojení s obcí
Poříčí nad Sázavou, tedy o situaci, kdy by žádné jiné spojení neexistovalo ještě zároveň za situace, kdy samotné
takové spojení právě s obcí Poříčí nad Sázavou je pro vymezené území nezbytné. Zejména odůvodnění potřebou
pro pěší je v podmínkách dnešní společnosti minimálně zvláštní, neboť obslužnost území Za Vodou bude
nepochybně v rozhodující míře zajišťována automobilovou dopravou. Ostatně ani odůvodnění potřebou pro
cyklisty nemůže obstát, protože trasa cyklostezky vede již po pravém břehu Sázavy, přes kamenný most, tudíž
tvrzení nového přechodu přes Sázavu je zástupná. Skutečnost, že stavba lávky není nezbytná, přímo potvrzuje i
stanovisko pořizovatele a zpracovatele návrhu ÚP, který výslovně tvrdí, že obec Poříčí nad Sázavou lávku
nepotřebuje, nechce ji realizovat.
b. Zásah, který minimalizuje dopady do vlastnického práva podatele i jiných soukromých vlastníků. Současný návrh ÚP
jím není, je naopak něčím (protože neexistuje žádná relevantní, objektivní studie potřebnosti a využitelnosti lávky
– tedy toho, zda, kdy vůbec bude a kým a v jaké míře lávka využívána) neodůvodněnou šikanou všech dotčených
vlastníků v plochách změn Z19 a samozřejmě v neposlední řadě podatele námitek. Takovým zásahem je úprava
návrhu ÚP, která bude se stavbou lávky počítat a vymezí pro ni koridor Z39k, avšak nikoliv jako s podmínkou
zástavby na plochách změn Z19, když tím bude ponechána možnost hledat alternativní řešení a realizovat stavbu
lávky teprve tehdy, pokud si reálné podmínky v území Za Vodou její realizaci skutečně, resp. nezbytně, vyžádají.
Toto řešení také umožní najít mezi investorem stavby lávky a vlastníky pozemků dotčených koridorem Z39k
odpovídající řešení v důsledku zásahu do vlastnických práv dotčených vlastníků. Takovým zásahem je úprava
návrhu ÚP, která – opětovně- zařadí stavbu lávky jako veřejně prospěšnou stavbu (viz. dále).
Návrh na rozhodnutí: Pořizovatel konstatuje, že územní plán řeší koncepci a plochy, nikoliv zajišťování konkrétní výstavby.
Odůvodnění, proč obec nepřivolila k zařazení stavby lávky do veřejně prospěných staveb, již bylo v návrhu na vypořádání
připomínek a námitek uváděno, stejně jako další argumenty uvedené ve vypořádání tohoto podání uvedeného v textu
návrhu rozhodnutí o námitce výše, kde je zároveň nad rámec textové části odůvodnění územního plánu dále vypořádáno
odůvodnění navrhované stavby. Jsme přesvědčeni, že návrh, tak jak je proveden splňuje požadavky stavebního zákona,
který je zákonem speciálním a ve kterém je v § 2 písm. l) uvedeno, že veřejně prospěšnou stavbou se rozumí stavba pro
veřejnou infrastrukturu určená k rozvoji nebo ochraně území obce, kraje nebo státu, vymezená ve vydané územně
plánovací dokumentaci. Pokud některá ze staveb v ÚPD nebude vymezena jako veřejně prospěšná stavba, nemůže jí tedy
logicky být. Nic na tom nemůže změnit ani podatelem citované ustanovení § 17/1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemcích
komunikacích, v platném znění. Nadto upozorňujeme, že podatelem poslední citovaná věta: „Za související stavbu se pro
tyto účely považuje i stezka pro cyklisty a stezka pro chodce souběžná se silnicí nebo místní komunikací I. třídy“ nesplňuje
podmínku souběžnosti návrhu lávky (pěší či cyklistické stezky) se silnicí nebo komunikací I. třídy. Důležitost návrhu lávky
pro výstavbu v ploše výstavby Za Vodou, stejně jako stanovisko obce k jejímu podílu na realizaci, již byla vypořádána jak
v předchozích námitkách uplatňovaných v rámci veřejného projednání, tak i v ostatních dílčích bodech tohoto návrhu na
rozhodnutí o námitkách. Původní vlastník a investor obytného souboru Za Vodou, který zároveň hradil pořízení změny č. 2,
byl s potřebou návrhu lávky srozuměn a souhlasil s ní. Jak již bylo řečeno, návrh na její vybudování vychází z koncepčního a
komplexního řešení, které bylo přijato již v rámci změny č. 2 (v době podání a vypořádávání námitky stále platné územně
plánovací dokumentace územního plánu sídelního útvaru Poříčí nad Sázavou). Ve výrokové části této změny, jejímž účelem
bylo prověření návrhu a vymezení zastavitelné plochy, proti které jsou námitky směřovány, je uvedeno, že vnitřní vazbu
mezi NOVOU pravobřežní zástavbou a historickou zástavbou starého Poříčí n/S posílí plánované pěší propojení lávkou
přes Sázavu. Tento výrok nikdo z podatelů námitky nezpochybnil, přestože v době vypořádávání uplatněných námitek
stále platil. Je pravděpodobné, že noví vlastníci pozemků v území tyto informace nemají, protože jim při prodeji pozemků
nebyly předány, což však nemůže být důvodem k tomu, aby obec na stanovenou koncepci, která byla jako správná
potvrzena i ve vyhodnocení udržitelného rozvoje k návrhu ÚP Poříčí nad Sázavou (zmiňováno ve vypořádání textu výše), z
důvodu změny vlastnických práv rezignovala. Pro úplnost pořizovatel uvádí, že v procesu pořizování ÚP žádný nesouhlas
vlastníka pozemku se záměrem stavby neobdržel, kopie či opis nesouhlasu vlastníka uplatněného v rámci opakovaného
řízení a přiloženého v rámci opakovaného řízení k některým námitkám ostatní veřejnosti, nelze z pohledu stavebního
zákona než odmítnout, protože v rámci opakovaného veřejného projednání bylo možné uplatňovat námitky pouze
k částem řešení, které byly od předchozí etapy měněny, což není tento případ – stavba byla již součástí dokumentace
návrhu ÚP ke společnému jednání.
5) Námitka proti zahrnutí podmínky využití ploch změn Z19: výstavba objektů a zařízení, pro které jsou stanoveny
hygienické hlukové limity, je podmíněně přípustná za předpokladu splnění podmínky, že při rozhodování o změnách
v území bude prokázáno nepřekročení maximální přípustné hladiny hluku v chráněných vnitřních i venkovních
prostorech (ze stávající silnice I/13 a činností provozovaných ve stabilizovaných plochách VL a VD). Text NPÚ:

výstavba objektů a zařízení, pro které jsou stanoveny hygienické hlukové limity, je podmíněně přípustná za
předpokladu splnění podmínky, že při rozhodování o změnách v území bude prokázáno nepřekročení maximální
přípustné hladiny hluku v chráněných vnitřních i venkovních prostorech (ze stávající silnice I/3 a činností
provozovaných ve stabilizovaných plochách VL a VD))
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Odůvodnění: na základě námitek mělo dojít k odstranění podmínky v části a činností provozovaných na ploše změny Z22
a Z20,ale tato podmínka nebyla odstraněna, tato podmínky byla změněna na a činností provozovaných ve stabilizovaných
plochách VL a VD. Jak uvádíte, škodlivé emise z ploch VL a VD nemají překračovat hranice těchto areálů. Namítáme, že
tato podmínka není v souladu se zákonem č. 258/2000 Sb. Zákon o ochraně veřejného zdraví a o změně některých
souvisejících zákonů, když je postavena proti příjemci emisí a nikoliv v duchu zákona nepostihuje podmínka zdroj emisí.
Zákon zde hovoří o osobě, která ho používá, popřípadě provozuje stroje a zařízení, které jsou zdrojem hluku a vibrací,
v tom spatřuji zneužití zákona, proti vlastníku pozemků v lokalitě Z19e jako příjemce emisí ze stabilizovaných ploch VL a
VD. V doplnění podmínek ve stabilizovaných plochách VL a VD, považuji obstrukční, diskriminační a zvýhodňující jiné
rozvojové lokality bydlení Zejména lokalitu Z03. Pořizovatel ve zdůvodnění uvádí, že lokalita Z03 není plochami VL a VD
zasažena, k tomu uvádím, že vzdálenost plochy Z03 od stabilizovaných ploch VL a VD je cca 500 m a například plochy
Z19b je od stabilizované plochy VL a VD vzdálena cca 530 m. Z uvedeného je patrné, že v územním plánu dochází
k enormnímu zvýhodnění lokality Z03 Lutov oproti lokalitě Z19. Pořizovatel územního plánu nepřistupuje při stanovení
podmínek výstavby pro lokality Z19 a Z03 zcela Bezstraně, uplatňuje vůči lokalitě Z19 nadměrných podmínek regulace.
Návrh na rozhodnutí: Není pravdou, že by na základě uplatněné námitky mělo automaticky dojít k odstranění
namítaných částí. Pořizovatel při vypořádání námitky uplatněné již k veřejnému projednání, vycházel ze skutečností, že
v případě ploch VL a VD, se jedná o plochy, které, jak ostatně sám podatel námitky uvádí, jsou již stabilizovány a je
tedy povinen dbát na práva vlastníků nabitá v dobré víře, která jim podnikání v těchto plochách umožnila, bez toho
aniž by jejich aktivity byly omezeny podmínkami např. ochranného pásma, k jehož vyhlášení v zájmovém území
nedošlo. Stanovená podmínka není v rozporu se zákonem o ochraně veřejného zdraví. Pro případný další rozvoj jsou
pak v územním plánu pro každou plochu nastaveny regulativy, které případný návrh zastavitelných ploch pro bydlení
žádným způsobem neomezují nad rámec zachování koncepčního a komplexního řešení, přičemž vycházel ze stanovisek
dotčených orgánů, tak jak již bylo několikrát ve vypořádání námitek, ať již k veřejnému či opakovanému veřejnému
projednání uvedeno. K vypořádání problematiky posouzení hlukových limitů uvádíme, že po předchozí konzultaci se
zástupci KHS pak byl požadavek na prokázání nepřekročení těchto limitů doplněn i pro plochu Z03.

 NEBOSCAR s.r.o. – písemné podání doručené na obecní úřad dne 28. 6. 2019
Citace: „ Vlastnické právo k nemovitým věcem: k.ú. Poříčí nad Sázavou pozemek parc.č. 193/6 (dále jen nemovitosti).
Nemovitosti nacházející se v ploše změn Z19 Za Vodou zejména pak Z19f. Území dotčené námitkami: lokalita dle návrhu
územního plánu vedená jako plochy Z03 (tedy Z03a1 – Z03e), lokalita dle návrhu územního plánu vedená jako plochy
změny Z02,lokalita dle návrhu územního plánu vedená jako plochy změny Z04, lokalita dle návrhu územního plánu
vedená jako plochy změny Z06a, lokalita dle návrhu územního plánu vedená jako plochy změny Z07, lokalita dle návrhu
územního plánu vedená jako plochy změny Z08 (Z08a, Z08b), lokalita dle návrhu územního plánu vedená jako plochy
změny Z09, lokalita dle návrhu územního plánu vedená jako plochy změny Z11, lokalita dle návrhu územního plánu
vedená jako plochy změny Z12, lokalita dle návrhu územního plánu vedená jako plochy změny Z15, lokalita dle návrhu
územního plánu vedená jako plochy změny Z16, lokalita dle návrhu územního plánu vedená jako plochy změny Z19 Za
Vodou (tedy Z19a – Z19g), lokalita dle návrhu územního plánu vedená jako plochy změny Z20 až Z22, lokalita dle návrhu
územního plánu vedená jako plochy změny Z39k, lokalita dle návrhu územního plánu vedená jako plochy změny Z40k +
další lokality zmíněné v textu námitek nebo v dosavadních námitkách.
Dosavadní námitky/postup: Namítající podal ve lhůtě stanovené § 52 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění
námitky k Upravenému návrhu územního plánu Poříčí nad Sázavou po společném jednání (dále jen PNÚP) podáním ze
dne 10. 12. 2018. NÚP (tedy Upravený návrh územního plánu Poříčí nad Sázavou po veřejném projednání) ve smyslu § 53
odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění představuje podstatnou úpravu návrhu územního plánu. Namítající
uvádí, že kvituje postup pořizovatele u zpracovatele NÚP, jímž došlo k reflektování/zapracování – byť minimální – části
připomínek namítajícího k PNÚP a jejich zohlednění v NÚP
- např. pojetí I. etapy v plochách změn Z19 (Z19a – Z19j), což ostatně vychází již z PNÚP, proti kterému nebyly ze
strany namítajícího ani jiných účastníků námitky vznášeny, které vychází z předpokladu realizace výstavby převážně
individuálního bydlení v rodinných domech spojených s budováním infrastruktury, tudíž i pro obec Poříčí nad
Sázavou a její infrastrukturu přijatelné prvotní zatížení,
- např. s prvním bodem související přesunutí výstavby lávky v koridoru dopravní infrastruktury Z39k (jakkoliv
s výstavbou lávky namítající dále nesouhlasí z celé řady důvodů uvedených v dosavadních námitkách a uváděných i
v těchto námitkách) jako podmínky pro realizaci zástavby na plochách změn zahrnutých do II. etapy, což zohledňuje
aktuální majetkové poměry v území, kdy území v plochách změn zahrnutých do II. etapy vlastní a spravuje v zásadě
1. Investor (společnost auto-mobile s.r.o.) zatímco území v plochách změn zahrnutých do I. etapy dnes již v rozsahu
jednotlivých pozemků vlastní individuální vlastníci, pro které je taková podmínka zcela nesplnitelná (pozn.: je třeba
vnímat, že ona podmínka stavby lávky totiž dopadá – což už samo o sobě však takovou podmínku činí nezákonnou,
diskriminační – byť na jediného vlastníka a jeden rodinný dům),
- např. vypuštění podmínky využití plochy změn Z19 co do hygienických hlukových limitů ve vztahu k plochám změn
Z20 a Z22 (byť tato podmínka byla nahrazena podmínkou stejnou ve vztahu k plochám VD a VL, s kterou namítající
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také nesouhlasí a činí to předmětem těchto dalších podmínek), což byl od samého začátku zjevně iracionální a
nesplnitelný požadavek (podmínka) minimálně z důvodu toho, že vůbec není zřejmé zda a případně co a kdy na
plochách změn Z20 a Z22 vznikne. PŘESTO na dosavadních námitkách namítající setrvává, neboť jejich vypořádání
včetně jeho odůvodnění v NÚP považuje za nedostatečný.
Návrh na rozhodnutí: Pořizovatel konstatuje, že v rámci opakovaného veřejného projednání bylo možné uplatňovat
námitky k těm částem řešení, které byly v době od veřejného projednání měněny. Jednotlivé návrhy ÚP byly v textové
části odůvodnění již odůvodněny a po dohodě s projektantem a s určeným zastupitelem ještě dále doplněny.
Vypořádání námitek zveřejněné v odůvodnění ÚP, považuje pořizovatel za dostatečné. K argumentu o nesplnitelnosti
podmínky stavby lávky pro jednotlivé vlastníky pozemků uvádíme, že územní plán řeší koncepci rozvoje území bez
ohledu na vlastnické poměry v území a pochopitelně stav, kdy předchozí vlastník pozemků upřednostnil prodej
pozemků jednotlivým investorům před zainvestováním této plochy potřebnou dopravní a technickou infrastrukturou, je
velmi nešťastný pro dosažení dohody jednotlivých individuálních vlastníků na jejím vybudování, jak již ostatně bylo
uvedeno ve vypořádání námitky uplatněné v rámci veřejného projednání. Nicméně tento stav rozhodně nemůže být
důvodem, aby obec rezignovala na stanovení koncepčního a komplexního řešení navrženého územním plánem, navíc
převzatého v době vypořádání námitky z platné územně plánovací dokumentace, konkrétně změny č. 2, ve které je
zakotveno propojení této lokality s druhým břehem řeky, na kterém se historicky rozvíjí vlastní obec. Požadavky na
úpravu hygienických hlukových limitů namítané v rámci námitky uplatněné v rámci veřejného projednání byly
vypořádány, jak bylo uvedeno v návrhu na rozhodnutí o námitce a opatřeny stanovisky dotčených orgánů podle § 53
stavebního zákona. Pořizovatel je přesvědčen, že vypořádání bylo provedeno jako úplné, dostatečné a dostatečně
srozumitelné. Pochybnosti o tom, co a kdy na plochách změn Z20 a Z22 vznikne, nejsou důvodné, neboť žádný z návrhů
v těchto plochách do plochy Z19 nezasahuje ani ji nijak nepodmiňuje žádným omezením či podmínkou. Z hlediska
dalšího odůvodnění v ÚP provedených návrhů odkazujeme na kap. i. 12 textové části odůvodnění.
Text námitek:
Obecně (Nezákonnost návrhu ÚP: Z ustálené rozhodovací praxe NSS (např. 1 Ao 1/2009 ze dne 21. 7. 2009 a celé řady na
něj odkazujících následných rozhodnutí NSS jako např. 8 As 2/2016 ze dne 1. 7. 2016) plyne, že…V tomto smyslu může
územní plán představovat zásadní omezení ústavně zaručeného práva vlastnit majetek (čl. 11 LZPS), jež je jedním ze
základních pilířů, na nichž již po staletí stojí západní civilizace a její svobodný rozvoj. Zásahy do vlastnického práva proto
musí mít zásadně výjimečnou povahu, musí být prováděny z ústavně legitimních důvodů a jen v nezbytně nutné míře a
nejšetrnějším ze způsobů vedoucích ještě rozumně k zamýšlenému cíli, nediskriminačním způsobem a s vyloučením
libovůle a být činěny na základě zákona. Jedná-li se o zásahy, jejichž citelnost přesahuje míru, kterou vlastník bez větších
obtíží a bez významnějšího dotčení podstaty jeho vlastnického práva schopen snášet, nastupuje ústavní povinnost
veřejné moci zajistit dotčenému vlastníku adekvátní náhradu (čl. 11 odst. 4 LZPS), a to z veřejných prostředků nebo
z prostředků toho, v jehož prospěch je zásah do vlastnictví proveden (k civilizační a politické úloze vlastnického práva
v dějinách viz. komplexně Richard Pipes: Vlastnictví a svoboda, Argo, Praha 2008).
NÚP je bohužel a nedůvodně – stojí na diskriminačním přístupu spojeným s prvky libovůle ve vztahu zejména k plochám
změn Z19, Z39k. Tato diskriminace se projevuje v nastavení podmínek využití těchto ploch změn, stanovení podmínek
realizace změn v území (etapizaci) ve vztahu k těmto plochám, resp. plnění podmínek etapizace, uložení podmínky
výstavby lávky nadto vyjmuté z veřejně prospěšných staveb atd. O to více tento diskriminační prvek vyvstává do popředí
při vědomí skutečnosti, že plocha změn Z19 byla samotným pořizovatelem NÚP (obcí Poříčí nad Sázavou) zahrnuta do
zastavitelných ploch již změnou č. 2 stávajícího ÚP. Tedy dříve, než se tomu tak stalo ve vztahu k plochám změn (jako
zastavitelného území) Z03 a dalších.
Návrh na rozhodnutí: Pořizovatel souhlasí s tvrzením, že zásahy do vlastnického práva musí mít výjimečnou povahu,
uvádí, že podatel je podle právního stavu katastru nemovitostí vlastníkem pozemků zemědělského půdního fondu
v druhu orná půda a ÚP jeho vlastnické právo v tomto ohledu nijak neovlivňuje, protože dál své pozemky může
využívat v souladu s právním stavem evidovaným v katastru nemovitostí. ÚP vlastníkovi pozemku dává možnost
předmětné pozemky využít k výstavbě, což je možnost, jak zhodnotit zemědělské pozemky jako pozemky stavební. S
ohledem na skutečnost, že pozemky ve vlastnictví podatele námitky jsou součástí plochy obytného souboru o značné
plošné výměře bezmála 235 000m2, nesrovnatelné co do rozlohy a umístění s jakoukoliv jinou zastavitelnou plochou
vymezenou v územním plánu, je nesporné, že vlastníci budou muset strpět omezení v podobě regulativů nastavených
ÚP, neboť tyto jsou de facto dohodou o možnosti využití území, tak jak je v rámci obytného souboru Za Vodou v plošně
rozsáhlém a dosud historicky pro bydlení nerozvíjeném území navrhuje územní plán. Ve vztahu ke zbytku ploch o
menších plošných výměrách, navrhovaných na historicky se rozvíjející straně obce - tedy na opačném území za řekou,
se tak v případě plochy Za Vodou nemůže jednat o podmínky, které by v rámci porovnání navrhovaných řešení
ostatních ploch, bylo možné označovat jako neproporcionální či diskriminační. ÚP je dohodou na možném způsobu
využití území nejen mezi vlastníky pozemků, ale rovněž dohodou s dotčenými orgány, jejichž požadavky na ochranu
veřejných zájmů vychází ze zvl. právních předpisů a dále i dohodou s obcí, které je v rámci samosprávné kompetence
svěřena pravomoc rozhodovat o tom, jak území, které spravuje včetně jeho rozvoje, bude vypadat. K tomu přistupuje
skutečnost, že v rámci úkolů a cílů územního plánování je třeba hájit veřejným zájem na zvyšování kvality území
s ohledem na požadavky udržitelného rozvoje, zahrnující zlepšování životního prostředí, sociálních podmínek,
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podmínek hospodářského rozvoje a jejich vyváženého vztahu. Z vyhodnocení vlivu územního plánu na udržitelný rozvoj
území zcela jednoznačně vyplývá, že případná absence napojení na jádro Poříčí nad Sázavou by byla přímým
ohrožením sociálního pilíře představovaným podmínkami pro soudržnost obyvatel území. Z pochopitelných důvodů
nikdy nebude možné vyhovět všem představám účastníků dohody na využití území, je však zejména respektovat
zákony a vůli obce na koncepčním a komplexním rozvoji jejího správního území. Jsme přesvědčeni, že podmínky a
regulativy, které byly pro realizaci návrhu zastavitelných ploch v ÚP, stanoveny, byly provedeny v nezbytně nutné míře,
tak aby předmětná plocha vyřešila komplexně celé rozsáhlé území o rozloze téměř dvěstětřicet pět tisíc metrů
čtverečních. Žádná z dalších ploch uvedených v územním plánu této rozlohy nedosahuje, k čemuž je nezbytné přičíst
skutečnost, že zájmové území se nachází mimo hranice historického rozvoje obce, na druhém břehu řeky, kde
v minulosti nebyla funkce bydlení nikdy rozvíjena. Je tedy zcela logické, že toto značně plošně rozsáhlé území, kde bude
možné řádově umístit přes stovku rodinných (případně bytových) domů, klade na způsob jeho řešení jiné nároky, než
plošně méně rozsáhlejší plochy, které jsou budovány na druhé břehu, v místech, kde se obec v minulosti vždy
v návaznosti na zastavěné území, plynule rozvíjela. Z výše uvedených důvodů jsme přesvědčeni, že jakékoliv porovnání
s ostatními plochami územního plánu nemůže obstát. Námitka etapizace včetně požadavku na vypuštění podmínky
vybudování lávky byla podrobně vypořádána již v rámci námitek uplatněných k veřejnému projednání. Podmínku není
důvodné vyjímat, protože návrh na její vybudování vychází z koncepčního a komplexního řešení, které bylo přijato již
v rámci změny č. 2 (v době podání a vypořádávání námitky stále platné územně plánovací dokumentace územního
plánu sídelního útvaru Poříčí nad Sázavou). Ve výrokové části této změny, jejímž účelem bylo prověření návrhu a
vymezení zastavitelné plochy, proti které jsou námitky směřovány, je uvedeno, že vnitřní vazbu mezi NOVOU
pravobřežní zástavbou a historickou zástavbou starého Poříčí n/S posílí plánované pěší propojení lávkou přes Sázavu.
Tento výrok nikdo z podatelů námitky nezpochybnil, přestože v době vypořádávání uplatněných námitek stále platil.
Nejedná se tedy o diskriminaci např. oproti zmiňované ploše Z03, která jak již bylo řečeno, je rozvíjena na levém břehu
Sázavy, kde se obec vždy rozvíjela a na jejíž zastavěné území plynule navazuje a pro kterou není provedení návrhu na
vybudování lávky propojující jádrové území obce s touto plochou důvodné. Z výrokové části změny je jednoznačně
zřejmé, že její potřebu vyvolává pouze a jedině NOVÁ zástavba na pravém břehu Sázavy a nemá-li být pravobřežní
bytová zástavba, která zde nikdy historicky rozvíjena nebyla, satelitem o rozloze více než dvaceti tří hektarů (proti
čemuž ostatně brojili podatelé námitek v rámci veřejného projednání), je třeba její začlenění do organismu obce. Obec
vydáním změny č. 2 svolila k vymezení nové zástavby na druhém břehu Sázavy a změna vlastnických práv není
důvodem toho, aby pořizovatel slevoval z navrženého koncepčního a komplexního řešení. Nezpochybňujeme, že z vůle
předchozího vedení obce, bylo v očekávání brzké výstavby (bez níž, jak již bylo uvedeno výše, nemá budování lávky
význam) požádáno o vydání územního rozhodnutí na lávku, k jejímuž vybudování nedošlo z důvodu pasivity investora,
kdy v zájmovém území nebyla zahájena výstavba byť jednoho jediného RD. Obec nebude budovat stavbu lávky, jejíž
potřebu vyvolal developerský projekt na výstavbu obytného souboru Za Vodou (viz. odkaz na text znění změny č. 2).
Současná politická vůle obce není pro to, aby opakovaně investovala či se jinak angažovala do výstavby lávky, neboť
požadavek na její výstavbu, jak již bylo výše řečeno, je spojen s investicí (výstavbou) obytného souboru soukromého
charakteru, na němž obec neshledává zájem se podílet. Jsme přesvědčeni, že veškeré návrhy stanovené ve vztahu
k této ploše v ÚP jsou naprosto legitimní a řádně odůvodněny. Prvky diskriminace nebo libovůle nemohou být
s ohledem na povahu plochy, (umisťovanou mimo historicky rozvíjené obytné území obce na ploše stovek tisíců metrů
čtverečních) vůči plochám ostatním namítány, neboť nejsou svou rozlohou ani umístěním v žádném ohledu
srovnatelné. Z hlediska dalšího odůvodnění v ÚP provedených návrhů odkazujeme na kap. i. 12 textové části
odůvodnění.
Střet zájmů: Přístup pořizovatele NÚP (obce Poříčí nad Sázavou), který se pak projevuje konkrétně např.
v diskriminačních prvcích, je ovlivněn dle mínění namítajícího nepochybným střetem zájmů. Starosta obce, pan Mgr. J.
Kratzer, který je zároveň zastupitelem odpovědným za zpracování NÚP, je prostřednictvím svých rodinných příslušníků
jako vlastníků stavebních pozemků v plochách změn Z03 nutně vystaven do situace, kdy byť by se to nechtěl připustit –
má zájem na co nejlepším, nejsnazším rozvoji právě této plochy změn. Takového jejího rozvoje je – při existenci
konkurenčních lokalit – možné dosáhnout právě (resp. možná jen) vhodným nastavením podmínek lokality samotné a
naopak nepoměrně méně vhodným, diskriminačním, nastavením podmínek pro lokality jiné.
Návrh na rozhodnutí: Namítaný střet zájmů pořizovatel odmítá s odkazem na ust. § 159 stavebního zákona, že za
zpracovanou územně plánovací dokumentaci, za její správnost, úplnost a celistvost odpovídá projektant, nikoliv pan
starosta, který projektovat a nastavovat podmínky využití území pro jednotlivé plochy, nemůže. Pořizovatel není
v případě jednotlivých návrhů (vyjma vypořádávání uplatněných námitek) povinen sledovat vlastnická práva v území,
dbá pouze na zákonnost, koncepčnost a komplexnost navrhovaného řešení. O vydání/nevydání územního plánu pak
rozhoduje přímo zastupitelstvo obce, tedy opět nikoliv pan starosta, který jako určený zastupitel pro spolupráci
s pořizovatelem je povinen v rámci územního plánu hájit vůli obce, nikoliv svou.
Konkrétní vymezení námitek:
1. Námitka nezahrnutí etapizace jako podmínky pro rozhodování v ploše změn Z03 (tedy Z03a1 – Z03e)
Odůvodnění: Ačkoliv na str. 79 pod bodem (65) NÚP je etapizace plochy změn Z03 předpokládána, chybí zahrnutí
této podmínky pro rozhodování do části c.2. Vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby.
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Návrh na rozhodnutí: Pořizovatel k uplatněné námitce uvádí, že etapizace je v ploše Z 03 ve výrokové části zcela
nezpochybnitelně stanovena a to v textové části v kapitole n., a dále graficky vyznačena v hlavním výkresu. Doplnění
této podmínky do kapitoly c.2., a tak považuje pořizovatel pouze za technickou úpravu, která vede k provázanosti
dokumentace.
2. Námitka rozdílných podmínek využití ploch změn Z03, Z04, Z06a, Z07, Z08, Z09, Z11, Z12, Z15 a Z19 – jako součást
obecné námitky veskrze přetrvávajícího avšak objektivně, racionálně neodůvodněného a neodůvodnitelného a tedy
diskriminačního a prvky libovůle (viz. NSS 1 Ao 1/2009 ze dne 21. 7. 2009) obsahujícího přístupu a postupu
pořizovatele a zpracovatele při zpracování NÚP. Extrémní nesoulad v podmínkách využití ploch změn Z03 a
zbývajících ploch změn. Text NÚP:
Lokalizace
Podmínky využití
Označení
způsob
Podmínka
využití
plochy
pro
změny
rozhodování

Z02

Z03a1

BI*

Severně od sídla Poříčí nad
Sázavou, západně od ul. Pod
Lutovem

BI*

Z03a2

ZV

Z03a3

PV

Z03b1

Severně od sídla Poříčí nad Sázavou

Z03b2
Z03c

BI*

ZV
Severně od sídla Poříčí nad
Sázavou, západně od ul. Pod
Lutovem

SV*

 výstavba objektů a zařízení, pro které
jsou stanoveny hygienické hlukové
limity, je podmíněně přípustná za
předpokladu splnění podmínky, že při
rozhodování o změnách v území bude
prokázáno nepřekročení maximální
přípustné hladiny hluku v chráněných
vnitřních i venkovních prostorech (ze
stávajících sousedních sportovních
zařízení – kurty)
 umístění zástavby v OP lesa bude
možné při udělení výjimky z tohoto OP
 podmínkou pro možnost realizace
zástavby
je
zajištění
likvidace
odpadních vod na ČOV Poříčí nad
Sázavou
 způsob využití bude respektovat
průchod biokoridoru

 podmínkou pro možnost realizace
zástavby
je
zajištění
likvidace
odpadních vod na ČOV Poříčí nad
Sázavou
 V rámci plochy změny bude (územní
studií) vymezeno veřejné prostranství
v souladu s právními předpisy
 způsob využití bude respektovat
průchod biokoridoru
 podmínkou pro možnost realizace
zástavby
je
zajištění
likvidace
odpadních vod na ČOV Poříčí nad
Sázavou
 podél místní komunikace bude rozšířen
prostor veřejného prostranství tak, aby
bylo možno vést podél místní
komunikace chodník, resp. stezku pro
pěší a cyklisty
 zástavba nebude umisťována v přímé
návaznosti na veřejné prostranství
(podél řeky), bude ustoupená tak, aby
se prostor k řece otevřel (nebude
respektována uliční čára stávající
zástavby, v nové zástavbě ustoupí

Územní
studie,
dohoda o
parcelaci
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Z03d

Severní okraj zástavby sídla Poříčí
nad Sázavou, severně od ulice Na
Cihelně

SV*

Z03e

Severně od sídla Poříčí nad
Sázavou, západně od ul. Pod
Lutovem

ZV

Z04

Severozápadně od sídla Poříčí nad
Sázavou, Na Závisti

BI*

Z06a

Severní část sídla Poříčí nad
Sázavou, jihozápadně od ulice Nad
Cihelnou

BI*

Z07

Severní část sídla Poříčí nad
Sázavou, jihozápadně od ulice Nad
Cihelnou

BI*

Z08a

Severní část sídla Poříčí nad
Sázavou, jižně od ulice K Homolce

BI*

Z08b

Severní část sídla Poříčí nad
Sázavou, jižně od ulice K Homolce

ZS

Z09a

Západní část sídla Poříčí nad
Sázavou, lokalita Pod Homolkou

BI

Z06b

ZS

západním směrem)
 podmínkou pro možnost realizace
zástavby
je
zajištění
likvidace
odpadních vod na ČOV Poříčí nad
Sázavou
 Podmínka SEA hodnocení pro následné
rozhodování ve vymezených plochách:
ochrana porostu v jižní části plochy
 Způsob
využití
plochy
nebude
oslabovat funkci biokoridoru

 výstavba objektů a zařízení, pro které
jsou stanoveny hygienické hlukové
limity, je podmíněně přípustná za
předpokladu splnění podmínky, že při
rozhodování o změnách v území bude
prokázáno nepřekročení maximální
přípustné hladiny hluku v chráněných
vnitřních i venkovních prostorech (z
autokrosového areálu)
 výstavba objektů a zařízení, pro které
jsou stanoveny hygienické hlukové
limity, je podmíněně přípustná za
předpokladu splnění podmínky, že při
rozhodování o změnách v území bude
prokázáno nepřekročení maximální
přípustné hladiny hluku v chráněných
vnitřních i venkovních prostorech (z
autokrosového areálu)
 výstavba objektů a zařízení, pro které
jsou stanoveny hygienické hlukové
limity, je podmíněně přípustná za
předpokladu splnění podmínky, že při
rozhodování o změnách v území bude
prokázáno nepřekročení maximální
přípustné hladiny hluku v chráněných
vnitřních i venkovních prostorech (ze
železnice a autokrosového areálu)
 Respektována bude funkce zeleně na
výškovém vyrovnání terénů mezi místní
komunikací na severu a plochou
určenou pro zástavbu
 Plocha částečně leží v rozsahu zvláštní
povodně
 respektována bude funkce zeleně na
svahu jižně od místní komunikace
 výstavba objektů a zařízení (na
severovýchodním okraji), pro které jsou
stanoveny hygienické hlukové limity, je
podmíněně přípustná za předpokladu
splnění podmínky, že při rozhodování o
změnách v území bude prokázáno
nepřekročení maximální přípustné
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Z09b

Západní část sídla Poříčí nad
Sázavou, pokračování ulice Nad
Tratí

PV

Z10

Západní část sídla Poříčí nad
Sázavou, lokalita Pod Homolkou

BI

Z15a

Jihovýchodní okraj sídla Poříčí nad
Sázavou, lokality Na Rubši

BI*

Z15b

Jihovýchodní okraj sídla Poříčí nad
Sázavou, jižně od pokračování ulice
Bálkovická

BI*

Z15c

Jihovýchodní okraj sídla Poříčí nad
Sázavou, pod hřbitovem

BI*

Z16

Jižní část sídla Poříčí nad Sázavou,
východně od bytovek

BI

hladiny hluku v chráněných vnitřních i
venkovních prostorech (ze stávající
železnice)
 plocha bude využita pro prodloužení
místní komunikace, resp. veřejného
prostranství podél železnice

 Na jihozápadním okraji je výstavba
objektů a zařízení, pro které jsou
stanoveny hygienické hlukové limity,
podmíněně přípustná za předpokladu
splnění podmínky, že při rozhodování o
změnách v území bude prokázáno
nepřekročení maximální přípustné
hladiny hluku v chráněných vnitřních i
venkovních prostorech (ze stávající
silnice III/1091)
 realizace zástavby, resp. změn v území
obecně v ploše změny je podmíněně
přípustná, pokud bude průkazně
doloženo,
že
realizací
nedojde
k nezákonnému škodlivému zásahu do
vývoje zvláště chráněných druhů rostlin
a živočichů
 výstavba objektů a zařízení, pro které
jsou stanoveny hygienické hlukové
limity, je podmíněně přípustná za
předpokladu splnění podmínky, že při
rozhodování o změnách v území bude
prokázáno nepřekročení maximální
přípustné hladiny hluku v chráněných
vnitřních i venkovních prostorech (ze
stávající silnice I/3)
 realizace zástavby, resp. změn v území
obecně v ploše změny je podmíněně
přípustná, pokud bude průkazně
doloženo,
že
realizací
nedojde
k nezákonnému škodlivému zásahu do
vývoje zvláště chráněných druhů rostlin
a živočichů
 výstavba objektů a zařízení, pro které
jsou stanoveny hygienické hlukové
limity, je podmíněně přípustná za
předpokladu splnění podmínky, že při
rozhodování o změnách v území bude
prokázáno nepřekročení maximální
přípustné hladiny hluku v chráněných
vnitřních i venkovních prostorech (ze
stávající silnice III/1091)
 výstavba objektů a zařízení, pro které
jsou stanoveny hygienické hlukové
limity, je podmíněně přípustná za
předpokladu splnění podmínky, že při
rozhodování o změnách v území bude
prokázáno nepřekročení maximální
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přípustné hladiny hluku v chráněných
vnitřních i venkovních prostorech (ze
stávající silnice I/3 a železnice)
 Dopravní napojení zastavitelné plochy
bude řešeno z ulice Potoční
Z19c
Východní okraj řešeného území
BI*
 podmínkou pro možnost realizace
zástavby
je
zajištění
likvidace
odpadních vod na ČOV Poříčí nad
Sázavou
 realizace zástavby, resp. změn v území
obecně v ploše změny je podmíněně
přípustná, pokud bude průkazně
doloženo,
že
realizací
nedojde
k nezákonnému škodlivému zásahu do
vývoje zvláště chráněných druhů rostlin
a živočichů
 výstavba objektů a zařízení, pro které
jsou stanoveny hygienické hlukové
limity, je podmíněně přípustná za
předpokladu splnění podmínky, že při
rozhodování o změnách v území bude
prokázáno nepřekročení maximální
přípustné hladiny hluku v chráněných
vnitřních i venkovních prostorech (ze
stávající silnice I/3 a činností
provozovaných ve stabilizovaných
plochách VL a VD))
 Podmínka SEA hodnocení pro následné
rozhodování ve vymezených plochách:
důsledná ochrana kvalitních jedinců
(vzrostlé zeleně – stromů) podél
stávající cesty a důsledná ochrana
stromořadí podél ulice V Obci
Odůvodnění: Ačkoliv se pořizovatel a zpracovatel NÚP odvolávají na to, že ke každé ploše změn přistupují individuálně, nic to
nemění na tom, že stále musí vést v patrnosti základní premisi územního plánování vyslovené v NSS 1 Ap 1/2009 ze dne 21.
7. 2009. Individuální posouzení každé plochy změn není odůvodněním rozdílného, natož diskriminačního přístupu. Rozdílný
(vždy ale ve výsledku nediskriminační) přístup musí být odůvodněn (podrobně a přesvědčivě) zcela konkrétními, objektivními
a pokud možno měřitelnými daty, důkazy o (ne) existenci. Neodůvodnění rozdíl v podmínkách využití nastává v tom, že
- Část ploch změn nemá (nadále) jako podmínku využitelnosti/podmínku realizace zástavby zajištění odpadních vod na
ČOV Poříčí nad Sázavou,
- Plocha změny Z 03 (viz. námitka č. 8) nadále zůstává nedotčena podmínkami změn Z19 a to konkrétně hygienickými
hlukovými limity ze stabilizovaných ploch VL a VD a silnice I/13, ačkoliv se k plochám VL a VD blíží více než např. část
ploch Z19.
Návrh na rozhodnutí: Přestože není zřejmé, co je myšleno námitkou č. 8, pořizovatel rozdílný či diskriminační přístup
v návrhu ÚP u plochy Z19 ve vztahu k jakékoliv jiné ploše neshledává a odmítá jej, přičemž se odkazuje na své
odůvodnění uvedené ve vypořádání námitek uplatněných již v rámci veřejného projednání, popřípadě i na vypořádání
uvedené u jednotlivých dílčích bodů této námitky, která byla uplatněna v rámci opakovaného veřejného projednání.
Pořizovatel napadenou podmínku v první odrážce z řádků čtvrtého sloupce v kapitole c.2.a vypustil, přičemž do
odůvodnění nechal uvést text, že tato úprava byla provedena z důvodu duplicity podmínky, protože věcně stejná
podmínka vyplývá z čl. 18, písm. c). Tato podmínka byla do ostatních zastavitelných ploch doplněna po prvním
veřejném projednání právě s ohledem na to, aby se namítající necítil diskriminován. Pořizovatel uvádí, že ponechání
podmínky tedy nelze považovat za diskriminační, neboť je uvedena u všech ploch, které mohou vyžadovat značné
nároky na úpravu stávajících vodohospodářských prvků technické infrastruktury. Z hlediska dalšího odůvodnění se
odkazujeme na kapitolu i.12 textové části odůvodnění. K vypořádání druhé odrážky tohoto bodu námitky uvádíme, že
po předchozí konzultaci se zástupci KHS pak byl požadavek na prokázání nepřekročení těchto limitů doplněn i pro
plochu Z03.
3)Námitka rozdílného pojetí plní podmínek etapizace v plochách změn Z03, Z15 a Z19 – jako součást obecné námitky veskrze
přetrvávajícího, avšak objektivně, racionálně neodůvodněného a neodůvodnitelného, tedy nediskriminačního a prvky

307
zpracováno v září 2019

308
ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU POŘÍČÍ NAD SÁZAVOU

příloha: II.A - TEXTOVÁ ČÁST

libovůle (viz. NSS 1 Ao 1/2009 ze dne 21. 7. 2009) obsahujícího přístupu a postupu pořizovatele a zpracovatele při
zpracování NÚP. Text NÚP:
n) Stanovení pořadí změn v území (etapizace)
(65)Při rozhodování o změnách v území budou respektovány stanovené podmínky pro pořadí změn v území:
b. V zastavitelné ploše Z03 bude v I. etapě realizována zástavba v ploše změny Z03a1, dopravní infrastruktura a
veřejná prostranství na plochách změny Z03a1, Z03a2 a Z03a3 a bude realizována technická infrastruktura. Ve II.
etapě bude realizována zástavba na plochách změn Z03b1 a Z03c a podmínky, že na plochách I. etapy bude
zahájena výstavba (rodinných domů) na 70 % plochy I. etapy a na 40 % bude realizace zástavby dokončena.
c. V zastavitelné ploše Z15 bude v I. etapě realizována zástavba (rodinné domy) v plochách změny Z15a, Z15c,
Z15d. Ve II. etapě bude realizována zástavba na ploše změny Z15b za podmínky, že na plochách I. etapy bude
zahájena výstavba (rodinných domů) na 70 % plochy I. etapy a na 40 % bude realizace zástavby dokončena.
d. V zastavitelné ploše Z19 bude v I. etapě realizována zástavba v plochách změn: Z19b, Z19c. Z19d, Z19e a Z19f,
dopravní infrastruktura a veřejná prostranství v plochách změny Z19a, Z19i, veřejná zeleň na plochách změn
Z19g, Z19h a technická infrastruktura na ploše změny Z19j a inženýrské sítě ve veřejných prostranstvích.
V zastavitelné ploše Z19 – před zahájením realizace staveb na plochách změn zahrnutých do I. etapy (Z19b,
Z19c. Z19d, Z19e a Z19f) bude dokončena výstavba technické infrastruktury (vč. staveb a zařízení na ploše změny
Z19j) a dopravní infrastruktury (zejména Z19a) zajišťující napojení zastavitelné plochy na systémy v řešeném
území.
e. V zastavitelné ploše Z19 bude realizována výstavba ve II. etapě na plochách změn Z19k, Z19l, Z19m, Z19n, Z19o
a dopravní a technická infrastruktura a veřejná prostranství v ploše změny Z19p , tj. po dokončení výstavby
alespoň na 70% plochy I. etapy tj. na plochách změn Z19b, Z19c. Z19d, Z19e a Z19f a budou realizovány veškeré
plochy veřejných prostranství včetně ploch veřejné zeleně v plochách změn Z19g a Z19h. Podmínkou pro
realizaci změn v území na plochách změn zahrnutých do II. etapy je realizace lávky zajišťující bezkonfliktní
napojení zastavitelné plochy Z19 na jádrové území sídla Poříčí nad Sázavou ve vymezeném koridoru Z39k.
f. v koridorech pro dopravní infrastrukturu Z38k, Z39k, Z40k – do doby dokončení výstavby dopravní
infrastruktury v jednotlivých koridorech jsou v plochách dotčených jejich rozsahem nepřípustné změny v území,
které by mohly stanovené využití koridoru podstatně ztížit nebo znemožnit.
Odůvodnění: Jakkoliv je stanovení pořadí změn v území (etapizace) při pořizování územního plánu obecně přípustné a
stanovení podmínek realizace dílčích etap také, ani etapizace ani podmínky realizace dílčích etap nesmí být diskriminační.
Zejména podmínky realizace dílčích etap – pokud se etapizace v rozdílných plochách změn již navrhuje – není důvod
stanovit rozdílně. Tím spíše ne tak, jak činí pořizovat NPÚ ve vztahu k plochám změn Z03, Z15 a Z19.
Podmínky etapizace lokality Z19 jsou v porovnání s podmínkami etapizace lokality Z03 a Z15 nastaveny velice přísně,
stanoví vlastníkům pozemků ve II. etapě vybudovat a podílet se finančně na výstavbě kompletní technické infrastruktury
v plochách I. etapy, ale odsouvá využití pozemků k realizaci výstavby až době, než bude v I. etapě dokončeno alespoň
70% výstavby. V ploše změn Z15 NPÚ o budování dopravní, technické infrastruktury a inženýrských sítí nehovoří vůbec.
V ploše změn Z03 se nehovoří o inženýrských sítích. Ve vztahu k I. etapě Z19 podmínek plnění etapizace lze pak hovořit o
nesrozumitelnosti, protože dochází k vymezení inženýrských sítí a technické infrastruktury, ačkoliv se jedná o stejné
pojmy. Není zřejmé, co se rozumí bodem (65) písm. c bod 5 – co je rozsah celé zastavitelné plochy. Zároveň není důvod,
aby celá plochy změn byla pokryta dopravní a technickou infrastrukturou, když její II. etapa bude výstavbou čekat na 70%
zastavěnost v I. etapě. Ve vztahu k I. etapě Z19 je na rozdíl od Z03 a Z15) zdůrazněna kanalizace a pitná voda. Ve vztahu
k ploše změn Z03 není podmínkou realizace zástavby v I. etapě dokončení technické a dopravní infrastruktury
v potřebných plochách.
Návrh řešení. Je třeba ujednotit: pojmosloví pro všechny plochy změn. Navrhuji zmírnění podmínek pro realizaci staveb
ve II. etapě, podobně jako v lokalitě Z03 a Z15, aby výstavba v lokalitě II. etapy mohla probíhat po zahájení alespoň 70%
výstavby v plochách I. etapy. Konkrétně návrhem textu II. etapa – Podmínka v plochách změn Z19k – p se netýká změn
v území pro inženýrské sítě. Před zahájením realizace zástavby, dopravní infrastruktury a veřejných prostranství
zahrnutých do II. etapy bude zahájena výstavba alespoň na 70% celkového počtu změn Z19b, Z19c, Z19d, Z19e a Z19f,
budou realizovány plochy veřejných prostranství na plochách změn Z19a, Z19i a plochy veřejné zeleně v plochách změn
Z19g a Z19h. Bez těchto změn není ekonomicky možné zainvestovat výstavbu technické a dopravní infrastruktury včetně
výstavby zeleně v celé lokalitě Z19. Navržená podmínka realizace v plochách II. etapy pak nutí vlastníky pozemků
(individuální výstavba rodinných domů) v I. etapě urychlit výstavbu, co nejdříve ji dokončit, aby se společně vlastníci
ploch I. a II. etapy společně podíleli na nákladech technické infrastruktury celé lokality. Na pozemcích I. etapy budou
vlastníci jednotlivých pozemků realizovat individuální výstavbu rodinných domů. Navrhuji, aby podmínkou realizace
výstavby I. etapy plochy Z03 bylo dokončení technické a dopravní infrastruktury v potřebných plochách anebo, aby tato
podmínka byla vypuštěna pro I. etapu Z 19.
Návrh na rozhodnutí: Pořizovatel konstatuje, že setrvává na tom, že rozdílné plochy mohou a budou mít rozdílné
podmínky využití, tak jak bylo řečeno v textu vypořádání jednotlivých dílčích bodů námitky již výše. Tyto rozdílné
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podmínky jsou stanovovány s přihlédnutím k jejich rozloze, poloze a limitům, kterými jsou dotčeny. Tyto faktory určují
jejich jedinečnost a následně pak generují požadavky na stanovení podmínek pro využití území. Nicméně pořizovatel
uvážil změnu vlastnických vztahů z jednoho investora na desítky potencionálních zájemců o výstavbu a podmínku
výstavby zmírnil a upravil, tak že v tuto chvíli jsou stejné jako v případě plochy Z03. K namítané nesrozumitelnosti
pojmosloví uvádíme, že text inženýrské sítě byl nahrazen textem technická infrastruktura. Z hlediska dalšího
odůvodnění v ÚP provedených návrhů odkazujeme na kap. i. 12 textové části odůvodnění.
4) Námitka ke koridoru dopravní infrastruktury T39k a stavby lávky v tomto koridoru – setrvávající nesouhlas
s podmínkou výstavby lávky a jejím vypuštěním z veřejně prospěšných staveb. Text NPÚ: Další podmínkou pro
realizaci zástavby na plochách změn zahrnutých do II. etapy je realizace lávky zajišťující napojení zastavitelné
plochy Z19 na jádrové území sídla Poříčí nad Sázavou ve vymezeném koridoru Z39k.
Odůvodnění: Nesouhlas vlastníka pozemku p. č. 10/1 v k.ú. Poříčí nad Sázavou, obec Poříčí nad Sázavou se stavbou lávky.
Jakákoliv podmínka v procesu plnění podmínek etapizace musí být objektivně splnitelná. Přesněji buď musí takovou
podmínku umožnit splnit pořizovatel, resp. poskytnout potřebnou součinnost nebo se musí jednat a podmínkou
realizovatelnou výlučně na pozemcích toho, kdo je k ní povinen. V situaci, kdy koridor Z39k i stavba lávky je ukládána na
cizích soukromých pozemcích se jedná o podmínku, kterou splnit nelze. Nesouhlas s vyjmutím lávky z veřejně
prospěšných staveb. Stavba lávky byla dříve veřejně prospěšnou stavbou, jak plyne ze stávajícího ÚP a jeho změn. Na její
stavbu dokonce bylo vydáno územní rozhodnutí č.j. Výst. 11546/2/2004/Pa dne 27. 9. 2004 a to ve prospěch samotné
obce Poříčí nad Sázavou, která toto územní rozhodnutí nechala svévolně, nehospodárně a jak se nyní ukazuje zcela
v rozporu s jejím současným návrhem a požadavky na uspořádání území pozbýt platnosti. Pozbytím platnosti územního
rozhodnutí a vyjmutím stavby lávky z veřejně prospěšných staveb se zásadním způsobem mění dopady této stavby na
území zejména vlivem na vlastnická práva dotčených subjektů stejně jako možnosti financování její výstavby. S ohledem
na to, že pozemek p. č. 10/1 bude nade vší pochybnost nejen samotnou stavbou lávky, ale zejména jejím případným
užíváním pěšími a cyklisty, značně zatížen, resp. jeho další užívání pro soukromé účely zcela nebo do značné míry
vyloučeno, není možné tento zásah činit bez odpovídajícího právního rámce. To se ostatně také týká, byť velmi malé části
pozemku p. č. 198/2 v k. ú. Poříčí nad Sázavou, obec Poříčí nad Sázavou, přes nějž by měla stavba lávky vést. Jediný
právní rámec, který dotčeným vlastníkům pozemků zasaženým koridorem dopravní/technické infrastruktury obecně,
v daném případě koridorem Z39k (jedná se zejména o vlastníky pozemků p. č. 10/1, 206/2, 3160/1 a 198/2 v k.ú. Poříčí
nad Sázavou, obec Poříčí nad Sázavou) přiznává odpovídající a efektivní ochranu, je institut vymezení veřejně prospěšné
stavby. Pouze v případě vymezení lávky jako veřejně prospěšné stavby lze iniciovat ochranu dotčených vlastníků
prostřednictvím § 101 zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona v platném znění. Případně lze pro potřeby takové
stavby příslušnou část pozemku(ů), která pozbude v důsledku stavby lávky jiného možného využití, za odpovídající
náhradu vyvlastnit. Pouze v případě vymezení stavby lávky jako veřejně prospěšné stavby lze také na její realizaci erpat
příslušné dotační tituly. Podavatel námitek uvádí, že stavba lávky, která je nadto – byť zjevně chybně, účelově a
nedůvodně, neboť odpovídající dopravní spojení bez pochybnosti existuje již dnes – pořizovatelem a zpracovatelem
návrhu ÚP odůvodňována potřebou spojit území Za Vodou s centrem obce Poříčí nad Sázavou, je učebnicovým příkladem
veřejně prospěšné stavby. Veřejně prospěšnou stavbou je ve smyslu § 2 písm. k) a l) stavebního zákona stavba dopravní
infrastruktury zřizovaná nebo užívaná ve veřejném zájmu určená k rozvoji nebo ochraně území obce (zde obce Poříčí nad
Sázavou) – vymezená v územně plánovací dokumentaci. Co je však zásadní, je ustanovení § 17/1 zákona č. 13/1997 Sb., o
pozemcích komunikacích, v platném znění, který říká: (1) Dálnice, silnice a místní komunikace I. třídy, jejich součástí a
příslušenství a stavby související jsou veřejně prospěšné. Za související stavbu se pro tyto účely považuje i stezka pro
cyklisty a stezka pro chodce souběžná se silnicí nebo místní komunikací I. třídy. Pořizovatel a zpracovatel návrhu ÚP tak
ve smyslu ustanovení § 17 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění NEMAJÍ NA VÝBĚR, zda
stavbu lávky určenou pro pěší a cyklisty, zahrnou do veřejně prospěšných staveb, protože o veřejně prospěšnou stavbu
se jedná přímo ze zákona. Nevymezením stavby lávky v koridoru dopravní infrastruktury Z39k jako stavby veřejně
prospěšné pořizovatel i zpracovatel návrh ÚP přímo porušují ustanovení zákona a návrh ÚP je tak bez dalšího v rozporu
se zákonem. Stavba lávky samozřejmě nadto za a) stavbou dopravní infrastruktury, za b) užívaná ve veřejném zájmu a za
c) určená k rozvoji obce Poříčí nad Sázavou. Stavba lávky má ostatně nadmístní význam, protože bude sloužit všem
cyklistům projíždějícím po březích Sázavy, všem chodcům v obou směrech (z a do lokality Za Vodou) a to zaměstnancům
již současných výrobních podniků a provozoven a dokonce i tzv. přespolním z k. ú. Čerčan. Veřejně prospěšné stavby jsou
vymezeny takto:
g.1. Veřejně prospěšné stavby
(48)Územní plán vymezuje koridory pro veřejně prospěšné stavby, pro které lze práva k pozemkům vyvlastnit:
c) Dopravní infrastruktura:
Označení
VPS

Popis VPS
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VD1

Koridor pro VPS – koridor železniční tratě č. 200: úsek Praha - Bystřice u Benešova

VD3

Koridor pro VPS - pěší a cyklistickou stezku od kamenného mostu po pravém břehu Sázavy po
hranice řešeného území

VD4

Plocha pro VPS – komunikace na západním okraji rekreačního území Drábovka

VD5

Plocha pro VPS – pěší propojení mezi ulicí Pražská a K Homolce

d) Technická infrastruktura:
Označení
VPS

Popis VPS

VT1

Koridor pro VPS – prodloužení vodovodu a kanalizace do sídla Hvozdec

VT2

Koridor pro VPS – prodloužení vodovodu a kanalizace do ulice K Zádušnímu

(49)Pro linie inženýrských sítí bude převážně zřizováno věcné břemeno (pokud budou trasovány po pozemcích jiných
subjektů – ne po pozemcích ve vlastnictví Obce Poříčí nad Sázavou ), pro jednotlivé objekty a zařízení technické
infrastruktury lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit. Konkrétní dotčené pozemky budou upřesněny dle podrobné
dokumentace.
Vyjmutí stavby lávky navržené v koridoru Z39k z veřejně prospěšných staveb při zachování veřejné prospěšnosti stavby
VD3, VD4 a VD5, zejména potom veřejně prospěšnosti stavby cyklostezky a stezky pro pěší v koridoru Z40k, která je
v zásadě pokračováním koridoru Z39k v ploše DS2, je projevem naprosté libovůle a diskriminačního přístupu na straně
pořizovatele u zpracovatele návrhu ÚP. Není jediného objektivního a racionálního důvodu stavbu lávky v koridoru Z39k
jako veřejně prospěšnou stavbu nezahrnout. Nejšetrnějším zásahem do vlastnického práva podatele námitek je:
a) Žádný zásah – pořizovatel a zpracovatel návrhu ÚP by měl vždy, je-li to jen trochu možné, volit a navrhovat taková
řešení, která nejsou k újmě – tudíž v daném případě současné upuštění od stavby lávky a vymezení koridoru Z39k.
jak bude uvedeno i dále, stavba lávky vedená v koridoru Z39k není nezbytnou, nemusí být vůbec realizována,
obslužnost lokality Za Vodou je již dnes komfortně pro automobily, pěší i cyklisty zajištěna, resp. dostupná, jinak.
Stavba lávky by dávala opodstatnění pouze v situaci, kdy by se jednalo nepochybně o jediné možné spojení s obcí
Poříčí nad Sázavou, tedy o situaci, kdy by žádné jiné spojení neexistovalo ještě zároveň za situace, kdy samotné
takové spojení právě s obcí Poříčí nad Sázavou je pro vymezené území nezbytné. Zejména odůvodnění potřebou pro
pěší je v podmínkách dnešní společnosti minimálně zvláštní, neboť obslužnost území Za Vodou bude nepochybně
v rozhodující míře zajišťována automobilovou dopravou. Ostatně ani odůvodnění potřebou pro cyklisty nemůže
obstát, protože trasa cyklostezky vede již po pravém břehu Sázavy, přes kamenný most, tudíž tvrzení nového
přechodu přes Sázavu je zástupná. Skutečnost, že stavba lávky není nezbytná, přímo potvrzuje i stanovisko
pořizovatele a zpracovatele návrhu ÚP, který výslovně tvrdí, že obec Poříčí nad Sázavou lávku nepotřebuje, nechce ji
realizovat.
b) Zásah, který minimalizuje dopady do vlastnického práva podatele i jiných soukromých vlastníků. Současný návrh ÚP
jím není, je naopak něčím (protože neexistuje žádná relevantní, objektivní studie potřebnosti a využitelnosti lávky –
tedy toho, zda, kdy vůbec bude a kým a v jaké míře lávka využívána) neodůvodněnou šikanou všech dotčených
vlastníků v plochách změn Z19 a samozřejmě v neposlední řadě podatele námitek. Takovým zásahem je úprava
návrhu ÚP, která bude se stavbou lávky počítat a vymezí pro ni koridor Z39k, avšak nikoliv jako s podmínkou
zástavby na plochách změn Z19, když tím bude ponechána možnost hledat alternativní řešení a realizovat stavbu
lávky teprve tehdy, pokud si reálné podmínky v území Za Vodou její realizaci skutečně, resp. nezbytně, vyžádají.
Toto řešení také umožní najít mezi investorem stavby lávky a vlastníky pozemků dotčených koridorem Z39k
odpovídající řešení v důsledku zásahu do vlastnických práv dotčených vlastníků. Takovým zásahem je úprava návrhu
ÚP, která – opětovně- zařadí stavbu lávky jako veřejně prospěšnou stavbu (viz. dále).
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Návrh na rozhodnutí: Pořizovatel konstatuje, že územní plán řeší koncepci a plochy, nikoliv zajišťování konkrétní výstavby.
Odůvodnění, proč obec nepřivolila k zařazení stavby lávky do veřejně prospěných staveb, již bylo v návrhu na vypořádání
připomínek a námitek uváděno, stejně jako další argumenty uvedené ve vypořádání tohoto podání uvedeného v textu
návrhu rozhodnutí o námitce výše, kde je zároveň nad rámec textové části odůvodnění územního plánu dále vypořádáno
odůvodnění navrhované stavby. Jsme přesvědčeni, že návrh, tak jak je proveden splňuje požadavky stavebního zákona,
který je zákonem speciálním a ve kterém je v § 2 písm. l) uvedeno, že veřejně prospěšnou stavbou se rozumí stavba pro
veřejnou infrastrukturu určená k rozvoji nebo ochraně území obce, kraje nebo státu, vymezená ve vydané územně
plánovací dokumentaci. Pokud některá ze staveb v ÚPD nebude vymezena jako veřejně prospěšná stavba, nemůže jí tedy
logicky být. Nic na tom nemůže změnit ani podatelem citované ustanovení § 17/1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemcích
komunikacích, v platném znění. Nadto upozorňujeme, že podatelem poslední citovaná věta: „Za související stavbu se pro
tyto účely považuje i stezka pro cyklisty a stezka pro chodce souběžná se silnicí nebo místní komunikací I. třídy“ nesplňuje
podmínku souběžnosti návrhu lávky (pěší či cyklistické stezky) se silnicí nebo komunikací I. třídy. Důležitost návrhu lávky
pro výstavbu v ploše výstavby Za Vodou, stejně jako stanovisko obce k jejímu podílu na realizaci, již byla vypořádána jak
v předchozích námitkách uplatňovaných v rámci veřejného projednání, tak i v ostatních dílčích bodech tohoto návrhu na
rozhodnutí o námitkách. Původní vlastník a investor obytného souboru Za Vodou, který zároveň hradil pořízení změny č. 2,
byl s potřebou návrhu lávky srozuměn a souhlasil s ní. Návrh na její vybudování vychází z koncepčního a komplexního
řešení, které bylo přijato již v rámci změny č. 2 (v době podání a vypořádávání námitky stále platné územně plánovací
dokumentace územního plánu sídelního útvaru Poříčí nad Sázavou). Ve výrokové části této změny, jejímž účelem bylo
prověření návrhu a vymezení zastavitelné plochy, proti které jsou námitky směřovány, je uvedeno, že vnitřní vazbu mezi
NOVOU pravobřežní zástavbou a historickou zástavbou starého Poříčí n/S posílí plánované pěší propojení lávkou přes
Sázavu. Tento výrok nikdo z podatelů námitky nezpochybnil, přestože v době vypořádávání uplatněných námitek stále
platil. Je pravděpodobné, že noví vlastníci pozemků v území tyto informace nemají, protože jim při prodeji pozemků nebyly
předány, což však nemůže být důvodem k tomu, aby obec na stanovenou koncepci, která byla jako správná potvrzena i ve
vyhodnocení udržitelného rozvoje k návrhu ÚP Poříčí nad Sázavou (zmiňováno ve vypořádání textu výše), z důvodu změny
vlastnických práv rezignovala. Pro úplnost pořizovatel uvádí, že v procesu pořizování ÚP žádný nesouhlas vlastníka
pozemku se záměrem stavby neobdržel, vyjma kopie či opisu nesouhlasu vlastníka přiloženého v rámci opakovaného řízení
k některým námitkám ostatní veřejnosti, což z pohledu stavebního zákona nelze jinak než odmítnout, protože v rámci
opakovaného veřejného projednání bylo možné uplatňovat námitky pouze k částem řešení, které byly od předchozí etapy
měněny, což není tento případ – stavba byla již součástí dokumentace návrhu ÚP ke společnému jednání.
5) Námitka proti zahrnutí podmínky využití ploch změn Z19: výstavba objektů a zařízení, pro které jsou stanoveny
hygienické hlukové limity, je podmíněně přípustná za předpokladu splnění podmínky, že při rozhodování o
změnách v území bude prokázáno nepřekročení maximální přípustné hladiny hluku v chráněných vnitřních i
venkovních prostorech (ze stávající silnice I/13 a činností provozovaných ve stabilizovaných plochách VL a VD). Text
NPÚ:

výstavba objektů a zařízení, pro které jsou stanoveny hygienické hlukové limity, je podmíněně přípustná za
předpokladu splnění podmínky, že při rozhodování o změnách v území bude prokázáno nepřekročení maximální
přípustné hladiny hluku v chráněných vnitřních i venkovních prostorech (ze stávající silnice I/3 a činností
provozovaných ve stabilizovaných plochách VL a VD))
Odůvodnění: na základě námitek mělo dojít k odstranění podmínky v části a činností provozovaných na ploše změny Z22
a Z20,ale tato podmínka nebyla odstraněna, tato podmínky byla změněna na a činností provozovaných ve stabilizovaných
plochách VL a VD. Jak uvádíte, škodlivé emise z ploch VL a VD nemají překračovat hranice těchto areálů. Namítáme, že
tato podmínka není v souladu se zákonem č. 258/2000 Sb. Zákon o ochraně veřejného zdraví a o změně některých
souvisejících zákonů, když je postavena proti příjemci emisí a nikoliv v duchu zákona nepostihuje podmínka zdroj emisí.
Zákon zde hovoří o osobě, která ho používá, popřípadě provozuje stroje a zařízení, které jsou zdrojem hluku a vibrací,
v tom spatřuji zneužití zákona, proti vlastníku pozemků v lokalitě Z19e jako příjemce emisí ze stabilizovaných ploch VL a
VD. V doplnění podmínek ve stabilizovaných plochách VL a VD, považuji obstrukční, diskriminační a zvýhodňující jiné
rozvojové lokality bydlení Zejména lokalitu Z03. Pořizovatel ve zdůvodnění uvádí, že lokalita Z03 není plochami VL a VD
zasažena, k tomu uvádím, že vzdálenost plochy Z03 od stabilizovaných ploch VL a VD je cca 500 m a například plochy
Z19b je od stabilizované plochy VL a VD vzdálena cca 530 m. Z uvedeného je patrné, že v územním plánu dochází
k enormnímu zvýhodnění lokality Z03 Lutov oproti lokalitě Z19. Pořizovatel územního plánu nepřistupuje při stanovení
podmínek výstavby pro lokality Z19 a Z03 zcela Bezstraně, uplatňuje vůči lokalitě Z19 nadměrných podmínek regulace.
Návrh na rozhodnutí: Není pravdou, že by na základě uplatněné námitky mělo automaticky dojít k odstranění
namítaných částí. Pořizovatel při vypořádání námitky uplatněné již k veřejnému projednání, vycházel ze skutečností, že
v případě ploch VL a VD, se jedná o plochy, které, jak ostatně sám podatel námitky uvádí, jsou již stabilizovány a je
tedy povinen dbát na práva vlastníků nabitá v dobré víře, která jim podnikání v těchto plochách umožnila, bez toho
aniž by jejich aktivity byly omezeny podmínkami např. ochranného pásma, k jehož vyhlášení v zájmovém území
nedošlo. Stanovená podmínka není v rozporu se zákonem o ochraně veřejného zdraví. Pro případný další rozvoj jsou
pak v územním plánu pro každou plochu nastaveny regulativy, které případný návrh zastavitelných ploch pro bydlení
žádným způsobem neomezují nad rámec zachování koncepčního a komplexního řešení, přičemž vycházel ze stanovisek
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dotčených orgánů, tak jak již bylo několikrát ve vypořádání námitek, ať již k veřejnému či opakovanému veřejnému
projednání uvedeno. K vypořádání problematiky posouzení hlukových limitů uvádíme, že po předchozí konzultaci se
zástupci KHS pak byl požadavek na prokázání nepřekročení těchto limitů doplněn i pro plochu Z03.

 RIVERSIDE SERVISE, s.r.o.. – písemné podání doručené na obecní úřad dne 27. 6. 2019
Citace: „Návrh ÚP Poříčí n.S. – námitky k opakovanému veřejnému projednání a nesouhlas s vypořádáním námitek
v odůvodnění lok. Z19 Za vodou. V procesu územního plánování se zvažují zájmy soukromé i veřejné, přičemž výsledkem
je rozhodnutí o upřednostnění některých zájmů před jinými při zachování předvídané proporcionality, a ochrany
základních práv před svévolnými a excesivními zásahy. Z judikatury soudů vztahující se k ochraně soukromých práv při
pořizování ÚP vyplývá, že Z odůvodnění rozhodnutí o námitkách musí být seznatelné, proč správní orgán považuje
námitky účastníka řízení za liché, mylné, anebo vyvrácené, popř. proč nejsou účastníkem řízení uváděné skutečnosti pro
věc rozhodné (srov. Rozsudek NSS ze dne 16. 12. 2008, č.j. Ao 3/2008-136). Z výše uvedených důvodů podle § 59, odst. 3
SZ je v souladu s právem, trvat na našich námitkách a připomínkách. Projektant setrval na odborně chybných sporných
návrzích, které jsme námitkami rozporovali. A pořizovatel se s nimi kvalifikovaně nevypořádal. Při opakovaném veřejném
projednání na dotaz proč nový ÚP ruší stabilizovaná řešení platného ÚP odpovídá, že v novém ÚP to může být jinak a na
dotaz proč ono jiné řešení není úplné odpovídá, že nemá podklady (geologický průzkum dna řeky pro podvrt apod.)
Návrh na rozhodnutí – obecně: Pořizovatel konstatuje, že v rámci opakovaného veřejného projednání bylo možné
uplatňovat námitky k těm částem řešení, které byly v době od veřejného projednání měněny. Jednotlivé návrhy ÚP
byly v textové části odůvodnění již odůvodněny a po dohodě s projektantem a s určeným zastupitelem ještě dále
doplněny. Vypořádání námitek zveřejněný v odůvodnění ÚP považuje pořizovatel za dostatečné a srozumitelné. Otázky
položené v průběhu opakovaného veřejného projednání, byly řádně zodpovězeny s tím, že předchozí řešení územně
plánovací dokumentace je možné novým územním plánem měnit. Zodpovězena byla i otázka týkající se navrhované
trasy odkanalizování s tím, že není pravdou, že by pořizovatel uvedl, že nemá geologický průzkum, ale že v rámci
územního plánu není důvodné jej opatřovat. Územní plán řeší koridory či plochy a nikoliv umisťování jednotlivých
staveb, pro které by již geologický průzkum mohl být potřebný. Není jasné, co podatel myslí předvídanou
proporcionalitou. Pořizovatel je přesvědčen, že tato byla v průběhu procesu pořizování územního plánu dodržena a
navrhované zásahy do vlastnického práva mají zcela výjimečnou povahu, uvádí, že podatel je podle právního stavu
katastru nemovitostí vlastníkem pozemků zemědělského půdního fondu v druhu orná půda a ÚP jeho vlastnické právo
v tomto ohledu nijak neovlivňuje, protože dál své pozemky může využívat v souladu s právním stavem evidovaným v
katastru nemovitostí. ÚP vlastníkovi pozemku dává možnost předmětné pozemky využít k výstavbě, což je možnost,
jak zhodnotit zemědělské pozemky jako pozemky stavební. S ohledem na skutečnost, že pozemky zemědělského
půdního fondu ve vlastnictví podatele námitky jsou podle návrhu územního plánu součástí plochy obytného souboru o
značné plošné výměře bezmála 235 000m2, nesrovnatelné co do rozlohy a umístění s jakoukoliv jinou zastavitelnou
plochou vymezenou v územním plánu, je nesporné, že vlastníci budou muset strpět omezení v podobě regulativů
nastavených ÚP, neboť tyto jsou de facto dohodou o možnosti využití území, tak jak je v rámci obytného souboru Za
Vodou. Jedná se o plošně rozsáhlou plochu v území dosud historicky pro bydlení nerozvíjeném. Ve vztahu ke zbytku
ploch o menších plošných výměrách, navrhovaných na historicky se rozvíjející straně obce - tedy na opačném území za
řekou, se tak v případě plochy Za Vodou nemůže jednat o podmínky, které by v rámci porovnání návrhů řešení
ostatních ploch, bylo možné označovat jako neproporcionální či diskriminační. Územní plán je dohoda na možném
způsobu využití území, a to nejen mezi vlastníky pozemků, ale rovněž s dotčenými orgány, jejichž požadavky na
ochranu veřejných zájmů vychází ze zvl. právních předpisů a dále i dohodou s obcí, které je v rámci samosprávné
kompetence svěřena pravomoc rozhodovat o tom, jak území, které spravuje včetně jeho rozvoje, bude vypadat.
Požadavek podatele námitky na zachování předvídatelné proporcionality neobstojí ani ve vztahu ke skutečnosti, že
změna č. 2, v níž byla zastavitelná plocha vymezena, byla pořizována za jiného právního prostředí – zákona č. 50/1976
Sb., (starý stavební zákon) a nový návrh je bylo třeba podřídit požadavkům nového stavebního zákona a jeho
prováděcích vyhlášek.
Týká se to všech námitek a připomínek, které vlastníci dotčených pozemků v lokalitě Za vodou podali, zejména:
1. Lávky přes Sázavu
2. Etapizace výstavby v Z-19,
3. Doplnění trasy kanalizace a jejich napojení na kanalizační řad,
4. Námitka proti návrhu územního plánu – požadujeme doplnit výkresovou a textovou část N-ÚP o zobrazení a popisu
nábřežního úseku cyklostezky na náspu protipovodňové ochrany
5. V počtu plánovaných osob v Z19
6. Přeložka přivaděče vody
1. Lávka přes Sázavu – zařazení do Etapy č. 2. Do změny č. 2 ÚPSÚ pořizované na žádost firmy VetaReal založit na
pravém břehu Sázavy obytný soubor byla z podnětu obce zařazena veřejně prospěšná stavba lávky pro cyklisty a
pěší, na jejíž umístění bylo již vydáno územní rozhodnutí v roce 2004. Následně obec (nové vedení po roce 2006) od
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záměru realizovat lávku upustila a ÚR propadlo. Obec rovněž odmítla pokračovat v pořizování regulačního plánu,
ačkoliv usnesení o schválení změny č. 2 starostovi obce uložilo regulační plán pořídit (v dikci tehdejšího SZ, RP
nahrazoval ÚR). V platném ÚPSÚ zůstala lávka VPS a to se hodilo, aby VHS ve stanovisku k DÚR uplatnil nereálný
požadavek a tím znemožnil vydání ÚR na stavbu kanalizačního sběrače (viz dále námitka č. 3) do N.č.3. Ve změně č.
2 ÚP byla pěší lávka zařazena na základě již ÚR, které podala sama Obec v roce 2004, a to jako veřejně prospěšnou
stavbu. Na základě jakých nových skutečností se změnila veřejně prospěšná stavby lávky s cyklostezkou z platného
územního plánu, na údajně potřebnou stavbu pro soukromého investora jedné z rozvojových lokalit na pravém
břehu Sázavy? Stavba lávky, na kterou obec neúspěšně žádala o dotaci, ale kterou dle odůvodnění nyní nepotřebuje
a po 15 letech podmiňuje touto stavbou realizaci zastavitelné obytné plochy resp. jedné ze 2 navrhovaných etap
této lokality Z19. Lokality s vydaným ÚR na veřejná prostranství a komunikace, jejichž řešení vycházelo v širších
vztazích ze schválené koncepce platného ÚP. Na základě jakého zákonného zmocnění může územní plán
podmiňovat realizaci soukromé investice podmínkou na výstavbu lávky na pozemcích, které soukromému
vlastníkovi nepatří? Jak by mohl ovlivnit získání pozemků i ve vlastnictví obce, která dosud výstavbu v lok. Z19
blokovala nezákonným požadavkem na dodržení technického řešení kanalizace zavěšené na lávce, od jejíž realizace
zároveň odstoupila. Nezákonný byl požadavek proto, že ÚP nemůže řešit takové podrobnosti, které přísluší řešit
regulačnímu plánu. Přitom se správce sítí stejně jako KUSK ve svém stanovisku odvolával na dodržení technického
řešení, které z důvodu neexistence lávky nemohlo být realizováno. UPRAVENÝ nový ÚP přenáší původní realizaci
VPS lávky obcí na soukromého investora a zdůvodňuje její potřebu komfortem připojení. Přitom původní využití
lávky mělo být jako součást cyklostezky nadmístního významu. Jestliže územní plán v odůvodnění potvrdil, že
stávající propojení obou břehů Sázavy po kamenném mostě je vyhovující, budeme ho rádi využívat i pro naši
potřebu. Pokud nás zpracovatel nutí do výstavby pěší lávky, měl by prokázat, že zvýšení provozu pěších za
vybavenosti obce realizací 2. Etapy naší lokality může způsobovat dopravní kolaps. Když obec již nemůže uplatňovat
požadavek na neadekvátní technické řešení kanalizace vedené po lávce, tak rovnou požaduje po soukromém
investorovi postavit lávku celou, o které navíc tvrdí, že nebude realizována ve veřejném zájmu, přesto jako VPS ji
nezařadila. Navíc, jak má soukromý subjekt stavět, jakoukoliv stavbu na cizím pozemku.
Návrh na rozhodnutí: Problematika lávky přes Sázavu již byla vypořádávána v rámci předchozího veřejného projednání a
odůvodnění jejího návrhu je součástí textové části odůvodnění. Tato podmínka výstavby nebude z návrhu nového ÚP
vyjímána, protože její návrh vychází z koncepčního a komplexního řešení změny č. 2, což podatel námitky nijak
nezpochybňuje. Upozorňujeme, že v předmětné změně je uvedeno, že vnitřní vazbu mezi NOVOU pravobřežní zástavbou a
historickou zástavbou starého Poříčí n/S posílí plánované pěší propojení lávkou přes Sázavu. Z tohoto výroku je zřejmé, že
její potřebu vyvolává pouze a jedině NOVÁ výstavba na pravém břehu Sázavy, čímž zároveň vyvracíme domněnku
podatele námitky, že původní využití lávky mělo sloužit jakémukoliv nadmístnímu významu. Zároveň však
nezpochybňujeme, že z vůle předchozího vedení obce, které bylo v očekávání brzké výstavby, bylo požádáno o vydání
územního rozhodnutí na lávku. Od dalšího aktivit však obec ustoupila poté, co z důvodu pasivity investora nedošlo
v zájmovém území k vybudování byť jednoho jediného RD. Obec nebude realizovat stavbu lávky, jejíž potřebu (jak již bylo
uvedeno výše) vyvolal developerský projekt na výstavbu obytného souboru na více než 230 tisících metrech čtverečních.
Na této investici ryze soukromého charakteru obec neshledává osobní zájem se podílet. Námitku ohledně regulačního
plánu nelze vypořádat, neboť se netýká řešení návrhu ÚP. Ostatně obec souhlasila s následnou parcelací a vydáním
územního rozhodnutí, pořízení regulačního plánu by tak již nebylo důvodné. Rovněž tak pořizovateli nepřísluší
vypořádávat stanovisko VHS vydané v minulosti k DÚR. Podmínka na vybudování lávky vychází z návrhu komplexního a
koncepčního řešení, přičemž územní plán neřeší, kdo bude jejím investorem. Pořizovatel konstatuje, že územní plán řeší
koncepci a plochy, nikoliv zajišťování konkrétní výstavby. Odůvodnění, proč obec nepřivolila k zařazení stavby lávky do
veřejně prospěných staveb, již bylo v návrhu na vypořádání připomínek a námitek uváděno, stejně jako další argumenty
uvedené ve vypořádání tohoto podání uvedeného v textu návrhu rozhodnutí o námitce výše, kde je zároveň nad rámec
textové části odůvodnění územního plánu dále vypořádáno odůvodnění navrhované stavby. Jsme přesvědčeni, že návrh,
tak jak je proveden splňuje požadavky stavebního zákona, který je zákonem speciálním a ve kterém je v § 2 písm. l)
uvedeno, že veřejně prospěšnou stavbou se rozumí stavba pro veřejnou infrastrukturu určená k rozvoji nebo ochraně
území obce, kraje nebo státu, vymezená ve vydané územně plánovací dokumentaci. Pokud některá ze staveb v ÚPD
nebude vymezena jako veřejně prospěšná stavba, nemůže jí tedy logicky být. Nic na tom nemůže změnit ani podatelem
citované ustanovení § 17/1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemcích komunikacích, v platném znění. Nadto upozorňujeme, že
podatelem poslední citovaná věta: „Za související stavbu se pro tyto účely považuje i stezka pro cyklisty a stezka pro
chodce souběžná se silnicí nebo místní komunikací I. třídy“ nesplňuje podmínku souběžnosti návrhu lávky (pěší či
cyklistické stezky) se silnicí nebo komunikací I. třídy. Důležitost návrhu lávky pro výstavbu v ploše výstavby Za Vodou,
stejně jako stanovisko obce k jejímu podílu na realizaci, již byla vypořádána jak v předchozích námitkách uplatňovaných
v rámci veřejného projednání, tak i v ostatních dílčích bodech tohoto návrhu na rozhodnutí o námitkách. Původní vlastník
a investor obytného souboru Za Vodou, který zároveň hradil pořízení změny č. 2, byl s potřebou návrhu lávky srozuměn a
souhlasil s ní. Návrh na její vybudování vychází z koncepčního a komplexního řešení, které bylo přijato již v rámci změny č.
2 (v době podání a vypořádávání námitky stále platné územně plánovací dokumentace územního plánu sídelního útvaru
Poříčí nad Sázavou). Ve výrokové části této změny, jejímž účelem bylo prověření návrhu a vymezení zastavitelné plochy,
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proti které jsou námitky směřovány, je uvedeno, že vnitřní vazbu mezi NOVOU pravobřežní zástavbou a historickou
zástavbou starého Poříčí n/S posílí plánované pěší propojení lávkou přes Sázavu. Tento výrok nikdo z podatelů námitky
nezpochybnil, přestože v době vypořádávání uplatněných námitek stále platil. Je pravděpodobné, že noví vlastníci
pozemků v území tyto informace nemají, protože jim při prodeji pozemků nebyly předány, což však nemůže být důvodem
k tomu, aby obec na stanovenou koncepci, která byla jako správná potvrzena i ve vyhodnocení udržitelného rozvoje
k návrhu ÚP Poříčí nad Sázavou (zmiňováno ve vypořádání textu výše), z důvodu změny vlastnických práv rezignovala. Z
navrženého koncepčního a komplexního řešení (což jsou ostatně i úkoly a cíle územního plánování vyjádřené v §§ 18 a 19
stavebního zákona) obec nemůže slevit. ÚP dává vlastníkům pozemků na druhém břehu Sázavy možnost z ploch
zemědělského půdního fondu tyto zhodnotit jako pozemky stavební, zároveň ale s ohledem na již výše popsanou specifiku
plochy předepisuje výstavbu lávky z důvodu ochrany veřejného zájmu na zvyšování kvality území, a to s ohledem na
požadavky udržitelného rozvoje, zahrnující zlepšování životního prostředí, sociálních podmínek, podmínek hospodářského
rozvoje a jejich vyváženého vztahu. Z vyhodnocení vlivu územního plánu na udržitelný rozvoj území zcela jednoznačně
vyplývá, že případná absence napojení na jádro Poříčí nad Sázavou by byla přímým ohrožením sociálního pilíře
představovaným podmínkami pro soudržnost obyvatel území, čímž je její potřeba prokázána. Její technické řešení není
územním plánem předepsáno. K námitce, že má soukromý subjekt stavět lávku na cizím pozemku, uvádíme, že územní
plán řeší koncepci (nikoliv vlastní stavby), a to bez ohledu na vlastnická práva (vyjma návrhů zařazených do veřejně
prospěšných staveb a opatření) a lávka nebude s ohledem na potřebu vybudování ostatní veřejné infrastruktury zdaleka
jedinou investicí na cizím pozemku. Z hlediska dalšího odůvodnění v ÚP provedených návrhů odkazujeme na kap. i. 12
textové části odůvodnění.
2. Etapizace výstavby
Proti etapizaci vyplývající ze SZ jsme nikdy nic nenamítali a navrhli jsme ji jako samozřejmou součástí dokumentace
k DÚR. Realizovat takto velkou plochu zástavby bez etapového řešení účelně ani nejde. Nesouhlasíme však s jejím
návrhem i zdůvodněním v ÚP a nechápeme, proč nemůže ÚP respektovat podrobný návrh DÚR, který byl v územně
plánovací dokumentaci stanoven a definován takto: Etapizace výstavby je rozvržena takovým způsobem, aby
jednotlivé části prvních etap výstavby nebyly omezovány po jejich dokončení ostatními pozdějšími etapami, např.
hlukem či nečistotami vozovky, které při stavbách nutně vznikají. Etapizace zaručuje, že jednotlivé části
dokončených etap můžou fungovat samostatně. Výstavba je nyní rozvržena do 4 částí: I. Etapa: A2, A3, A5, A11,
A12, A13, A14. I. Etapa: B1, B4, B5, B8, B9, B7, B14, II. Etapa: A4, A6, A8, A9, A10, B2, B6, B10, III. Etapa: B11, B12,
B13. Jednotlivé etapy řeší i příslušné komunikace a prostranství.
Poznámka pořizovatele: Vloženo černobílé schéma etapizace výstavby doplněným textem s určením barevnosti etap,
které však pro vlastní vypořádání námitky nepovažujeme za rozhodující. Majetkoprávní vztahy se od doby vydání
územního rozhodnutí, které etapizaci neřeší!, změnily na tolik, že pokud by pořizovatel svolil k tomuto rozdělení
dokonce do 4 etap, nebo jakémukoliv jinému návrhu etapizace, vždy bude někdo z vlastníků požadovat změnu a
upřednostnění jeho etapy na prvním místě, což by nemělo konce řešení. Rozdělení návrhové plochy do dvou etap se
v tomto ohledu jeví daleko šetrnější, než návrh na etapy čtyři.
Z výše uvedených důvodů požadujeme zásadně přehodnotit etapizaci výstavby:
1. Z hlediska investora výstavby není možné požadovat realizaci dopravní a technické infrastruktury jednorázově
pro celé území,
2. Není možné předřazovat realizaci lávky veškeré výstavbě na ploše Z19.
3. Výstavbou dopravní a technické infrastruktury je třeba realizovat koordinovaně ve zcela opačném pořadí,
postupovat po etapách logicky od podjezdu silnice I/3, kde přechází kanalizační sběrač řeku. Tento postup je
také podmínkou zahájení projektové přípravy dokumentace ke stavebním povolením.
Požadujeme následovný postup výstavby (etapizace) zastavované plochy Z19. Pokud připustíme určitou
ingerenci N-ÚP do privátní investice zakotvené vkladem do katastru na základě platného ÚR. Jak již bylo
uvedeno
a) I. Etapa – II. Etapa dle návrhu ÚP
b) II. a III. Etapa = I. Etapa dle návrhu ÚP
Etapizace tak, jak je navržena v N-ÚP, je diskriminační proti vlastníkům pozemků a je proti smyslu postupné
výstavby, pro kterou se etapizace obvykle volí, aby nebylo zatěžováno celé území v plném rozsahu, na což se
zdůvodnění NÚP odůvodnění také odvolává. Důvodem etapového řešení bývá postupné rozšiřování zástavby ve
směru od centra obce resp. od zastavěného obytného území do volné krajiny tj. rekreačního zázemí Čerčan –
Městečka. V daném případě N-ÚP zvolil záměrně zcela opačný postup, aby byla pokryta rozsáhlá plocha
inženýrskými sítěmi a komunikacemi a teprve v ní následuje etapizace vlastní obytné zástavby ve 2 časových
horizontech od vzdálenější části směrem k centru obce. To je navrženo proti zajištění celistvosti a návaznosti na
stávající sídlo, tak jak byla tato lokalita záměrně komponována. Zdůvodnění, že na odvráceném konci navazuje
obdobná struktura zástavby ovšem s využitím pro rekreaci nezakládá natolik silný argument, aby se musely
budovat sítě pro dvě etapy najednou – min. hlavní uliční řady od připojovacích bodů. I když je připojení
přístupových komunikací v obou etapách srovnatelné, vodohospodářské řady, které jsou ze sítí nejnáročnější,
jsou připojené ve směru k centru zástavby Poříčí nad Sázavou, vodárna je přímo součástí plochy, kterou ÚP
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zařazuje až do 2. Etapy, z čehož vyplývá, že 1. Etapa do vybudování nebude v zásobování vodou funkční!!! Jasně
logické je řešení postupného a přímého napojení nejen na sítě, před preferencí umístění několika rekreačních
domů. Zároveň lze považovat za nesmyslný argument, že pouze v tomto místě nebude docházet k negativnímu
ovlivňování ze sousedních výrobních ploch. Jejich rozvoj bez negativního vlivu na sousední obytnou zástavbu
navrhuje v regulativech sám ÚP. Tento převrácený návrh etapizace lze považovat za svévolný zásah do
přípravných prací na realizaci obytného schváleného záměru soukromého vlastníka, za faktické bránění ve
výstavbě. Dokladem je mimo jiné i návrh etapizace s lávkou v druhé etapě, která prakticky znemožňuje realizaci
hlavního kanalizačního sběrače v etapě první, nemluvě o sporných argumentech údajné potřeby budování této
lávky. Shrneme-li Noví vlastníci pozemků, které zakoupili v lokalitě Z19, v dobré víře, že kupují potenciální
stavební pozemky, jsou právem toho názoru, že je navrhovaný územní plán nezákonně zneužit jako nástroj
svého znerovnoprávnění s ostatními vlastníky N-ÚP dotčenými. Jen velmi neradi bychom se o svá práva hlásili
soudní cestou.
Návrh na rozhodnutí: V rámci opakovaného veřejného projednání bylo možné uplatňovat námitky pouze k těm částem
řešení, které byly od předchozího veřejného projednání měněny – tedy ke změně etapizace u návrhu lávky (převedena
z první etapy do druhé). Navržené důvody etapizace byly již v textové části odůvodnění vypořádány, a kromě změny
v zařazení etapizace u lávky se neměnily. Pořizovatel pro úplnost konstatuje (odhlédneme-li od skutečnosti, že vydané
územní rozhodnutí č.j. MUBN/64922/2015/VÝST /76093/2013 ze dne 24. 9. 2015 neřeší ani veškerou potřebnou
infrastrukturu viz. např. absence likvidace odpadních vod) a neřeší ani etapizaci. Pisatel připomínky v případě
etapizace tak zřejmě vychází z projektové dokumentace, která byla k územnímu řízení předložena, nicméně není
součástí výrokové části rozhodnutí, kde je uveden pouze odkaz na výkres vodovodu a kanalizace, umístění STL
plynovodu a sítí elektro. Navíc územní rozhodnutí tak jak bylo vydáno, nezajišťuje ani soulad s platnou územně
plánovací dokumentací, z níž je patrné, že odvedení odpadních vod na ČOV Poříčí nad Sázavou bylo navrženo právě
prostřednictvím lávky přes Sázavu, což jistě není pisateli připomínky neznámo. K názoru investora, že není možné
realizovat veřejnou infrastrukturu pro celé území, uvádíme, že stav, kdy potenciální investor zvolil jiný postup, než - li
vybudování sítí a poté prodej stavebních pozemků, může být s ohledem na probíhající prodeje desítkám
potencionálních vlastníků v předmětném území velmi obtížný k následné domluvě a konání v území. Nicméně vlastní
realizaci staveb nepřísluší ÚP řešit, od toho má stavební zákon jiné nástroje, přičemž však není pravdou, že by návrh
ÚP, tak jak je zpracován výstavbu dopravní nebo technické infrastruktury znemožňoval. K námitce uvedené pod bodem
2. uvádíme, že realizace lávky již není předřazena veškeré výstavbě na ploše Z19, a proto ji považujeme za
vypořádanou. Zásadně nesouhlasíme s tvrzením, že etapizace je směřována do volné krajiny, neboť tato je navázána
na zastavěné rekreační území (nikoliv volnou krajinu). Pořizovateli není známo, co míní podatel námitky tím, že
vodárna?? je zařazena do II. etapy, neboť veškerá technická infrastruktura, a to jak podle grafiky, tak i podle textu
výroku je součástí I. etapy. Stejně tak zmatečný je text o preferenci umístění několika rekreačních domů, neboť územní
plán v tomto zájmovém území žádné rekreační domy neumisťuje. Požadavky na ovlivňování/neovlivňování plochy ze
sousedních výrobních ploch byly řádně vypořádány a jsou součástí textové části odůvodnění. Tvrzení o nezákonném
zneužití územního plánu odmítáme, plocha Za Vodou čítající přes dvě stě třicet tisíc metrů čtverečních v území mimo
přirozený historický vývoj obce, nemůže být s ostatními plochami navrhovanými v ÚP srovnatelná. Pozemky, které
podatel námitky koupil, jsou i nadále uvedené jako zastavitelné, a to ke stejným účelům, ke kterým je kupoval.
Z hlediska dalšího odůvodnění v ÚP provedených návrhů odkazujeme na kap. i. 12 textové části odůvodnění.
3. Doplnění trasy kanalizace a jejich napojení na kanalizační řad
Dopravní koridor Z39k vymezený pro lávku ve 2. Etapě znemožňuje realizaci našeho kanalizačního připojení na
stávající splaškovou kanalizaci obce v I. etapě, jak byl vyřešen v dokumentaci DÚR včetně protlaku pod vodovodním
tokem Sázavou včetně připojovacího bodu. Pokud by tato trasa byla v ÚP zakreslena, bylo by totiž patrné, že
kanalizace musí být vedena na předmostí mostu navrženým dopravním koridorem, kde nejsou přípustné jakékoliv
změny, které by mohly znemožnit nebo ztížit následnou realizaci lávky. Požadujeme, aby byla tato prověřená trasa
kanalizace vyznačena v ÚP jako koridor pro technickou infrastrukturu a ne aby byla ukončena v náspu silnice I/3. Ve
zdůvodnění ke kanalizaci, že nejde trasu vyznačit, kvůli chybějícímu průzkumu neobstojí, jelikož v rámci tvorby
Změny č. 2 byl prováděn a navíc i na stejném místě byl prováděn podvrt pro firmu Kemper, proto nelze se
zdůvodněním souhlasit.
Návrh na rozhodnutí: Tvrzení o znemožnění realizace kanalizačního připojení se nezakládá na pravdě. Toto tvrzení
opíráme o text výrokové části návrhu územního plánu, konkrétně viz. kapitola n) odst. d) a odůvodněno v kap. i.12 textové
části odůvodnění tohoto návrhu. Dále připomínáme, že vydané územní rozhodnutí likvidaci odpadních vod neřeší – viz.
text uvedený výše. Pro vlastní způsob likvidace odpadních vod bude muset být v rámci dalších správních řízení zpracována
nová projektová dokumentace.
4. Námitka proti návrhu územního plánu – požadujeme doplnit výkresovou a textovou část N-ÚP o zobrazení a popisu
nábřežního úseku cyklostezky na náspu protipovodňové ochrany vedené za hranicí Q100 od podjezdu pod silnicí I/3
meliorační strouhou. N-ÚP neobsahuje změnu plochy na nemotorovou pobřežní komunikaci situovanou na náspu
hráze protipovodňové funkce: zákres a označení plochy, ani samostatnou položku v textové části Jižní rozhraní mezi
zastavitelnou plochou Z19 vymezenou pro zástavbu rodinnými a obytnými domy, občanské a technické vybavenosti
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a přírodní plochy údolní nivy je navržena nemotorová, nábřežní komunikace (chodník pro pěší a cyklostezka)
založená na náspu vysokém 50 – 60 cm, jehož pata je totožná s hranicí záplavového území Q100. Tato nábřežní
komunikace na náspu, je samostatně popsána v územním rozhodnutí. Požadujeme zobrazení a popis této stavby ve
hlavním výkresu a odpovídající popis v příslušných oddílech. Poznámka pořizovatele: Vložen nečitelný černobílý
zákres zřejmě z dokumentace pro ÚR.
Návrh na rozhodnutí: Námitka týkající se požadavku na zákres a popis výše uvedené cyklostezky již byla
v projednávaném návrhu ÚP vypořádána, což zřejmě podatel námitky nedopatřením přehlédl.
II. Připomínka k bilancím pitná voda, plynu, kanalizace a elektro – kde jsou nesprávně uvedeny v bilanci počty osob na
ploše Z19, kde jsou započítány i plochy 20+21-19. Jde o novou připomínku, která nebyla uplatňována, a jde o bilanci
počtu osob, pro zásobování vodou, plynem, kanalizací a elektro. Ve zdůvodnění ÚP se uvádí pro lokalitu Z-19.
Bilance nárůstu pitné vody pro zastavitelné plochy s předpokladem nového odběru:
RD byty chaty
nárůst
Qd
Qdmax
QHmax kanalizace
stav /
označení funkce počet počet počet jiná funkce obyvatel
l/d
m3/d
l/s
návrh
Z19
SP
298
745
73457 110,1855
2,296 stav+návrh
Z19
BI
63
221 21741,3 32,61195
0,679 stav+návrh
Z19
SP
komerce
0
15750
23,625
0,492 stav+návrh
Bilance nárůstu potřeb elektrické energie pro zastavitelné plochy s předpokladem nového odběru:
Z19
SP
298
745
2682
1019
Z19
BI
63
221
693
263
Z19

SP

komerce

0

330

125

nelze určit bez konkrétního
podnikatelského záměru

Bilance nárůstu potřeb elektrické energie pro zastavitelné plochy s předpokladem nového odběru:
Z19
SP
298
745
2682
1019
Z19
BI
63
221
693
263
Z19

SP

komerce

0

330

125

nelze určit bez konkrétního
podnikatelského záměru

Bilance nárůstu potřeb zemního plynu pro zastavitelné plochy s předpokladem nového odběru:
Z19
SP
298
745
521500
447
Z19
BI
63
221
141750
126
nelze určit bez konkrétního
Z19
SP
komerce
0
67500
60 podnikatelského záměru
Bilance rozvojových ploch (pro bydlení) vymezených v ÚP:
Z19b,c,d,n,o
78645
Z19e,f,k,l,m
76961

63
298

221
745

Tyto bilance jsou opět ze strany pořizovatele, vzhledem k tomu, že pořizovatel pravděpodobně vyšel ze změny č. 2
územního plánu, které v sobě zahrnovali nynější Z-19, Z-20, Z-21 a došel k 966 osob (i tak tento počet nebyl nikde
uveden) nepřihlédl k tomu, že změnil určení u Z-20 z bytové na průmyslovou. A) Počet obyvatel, jež byl předmětem
Změny č. 2, byl připočten k Z-19 neoprávněně b) Z hlediska podkladů DÚR z roku 2015 byl stanoven 772 obyvatel, jako
původní, které odpovídá Z-19, dle platného ÚR. Opět tyto bilance jsou účelově stanoveny a jsou nepravdivé a jsou na
hranici, možného uplatnění nároku na náhradu za změnu využití území v souladu s ust. § 102 zákona č. 183/2006 Sb.
v platném znění.
Návrh na rozhodnutí: Tato připomínka uplatněna v rámci námitky se odmítá, neboť se netýká měněné části projednávané
v rámci opakovaného veřejného projednání. Pro úplnost pořizovatel dodává, že kapacity jednotlivých zastavitelných ploch
byly stanoveny odborným odhadem s ohledem na plošný rozsah jednotlivých ploch, stanovené maximální výškové hladiny
zástavby a předpokládanou hustotu a charakter zástavby. Takto stanovené kapacity uváděné v odůvodnění návrhu, slouží
jako orientační údaj, který je využitelný pro možnost posouzení a stanovení podmínek pro budoucí napojení plochy,
případně ploch v kontaktním území na technickou infrastrukturu – např. stanovení dimenzí technické infrastruktury pro
část území, kde je vymezeno více ploch změn tak, aby realizace zástavby v každé ploše změny neznamenala rekonstrukci
(posílení, zkapacitnění) technické infrastruktury. Tento způsob stanovení kapacit jednotlivých ploch byl použit pro celý
územní plán jednotně. Dedukce podatele námitky o použití údajů ze změny č. 2 je zcela lichá, s údaji změny č. 2 nebylo
pracováno. Jedná se o dokumentaci starou bezmála dvacet let a aktuální představy o využití území mohou být nyní
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odlišné. Ani uvedené kapacity nemusí odpovídat, neboť výpočet vycházel z maximální výškové hladiny, která nemusí být
totožná, a reálné kapacity mohou být zcela jiné. Naopak při realizaci rodinných domů, kde legislativa umožňuje realizovat
až tři bytové jednotky, může být předpokládaná kapacita významně navýšena. Navíc reálné možnosti napojení na
technickou infrastrukturu budou prověřeny v době realizace záměru, kterou nelze v současné době předjímat, a nelze
zaručit, jaké budou v té době možnosti stávajících sítí. Informaci o uplatnění § 102 stavebního zákona bereme na vědomí
s tím, že v tomto případě, s ohledem na jeho jednoznačnou citaci, nepřipadá jeho použití v úvahu.
6.Námitka k zakreslení přeložky přivaděče vody přes pozemek 204/1 v k.ú. Poříčí a vedení veřejného vodovodu přes
pozemky VETA-INVESTMENT, s.r.o. bez smlouvy o věcném břemeni. V návrhu NÚP vedení vodovodu je na pozemcích
204/1 vyznačena přeložka vodovodu, který vede k Marsu. Při jednání o Smlouvě na připojení vodovodu s Wrigley
Confection ČR, kom. spol., který byl v té době v jejich majetku, vyplynula potřeba vybudovat přeložku vodovodu na
hřebenu zvýšeného břehu, kdy povodeň v roce odkryla a téměř ji poškodila. Při podpisu smlouvy, která byla platná od
roku 2007 – 2015 se stala přílohou 1a – nákres přípojného bodu. Vzhledem k tomu, že smlouva skončila v roce 2015 je již
neplatná a v průběhu smlouvy nikdy nebyla realizována. Poznámka pořizovatele: Vloženo černobílé nečitelné schéma.
Vzhledem k tomu, že neexistuje právní podklad, aby mohla být přeložka realizována, nelze souhlasit s jejím vybudována a
nesouhlasíme s jejím vyznačením v NÚP. Na konci roku 2015 přešel vodovod z uvedené firmy do majetku obce Poříčí nad
Sázavou od společnosti Wrigley Confetions ČR, kom. spol. Stejný problém, že i vodovod přes pozemky 204/1 a bývalý
pozemek 198/1 je užíván neoprávněně bez smlouvy o věcném břemenu ze strany obce Poříčí nad Sázavou. Zde platí
podmíněný nesouhlas i s celkovým vedení pozemků v dané lokalitě, pokud do vyhlášení územního plánu po řádném
vyřešení námitek, nebude podepsána smlouva mezi obcí Poříčí nad Sázavou a společností VETA-INESTMENT, s.r.o.ve
stejném rozsahu, jaká byla uzavřena společností Wrigley Confections ČR, kom. spo,. S VETA-INESTMENT s.r.o.
Návrh na rozhodnutí: Návrh přeložky vodovodu zůstane z důvodů hodných zřetele (předchozí poškození povodní)
zachován a to i bez ohledu na to, že podle podatele neexistuje právní podklad, na základě kterého by měla být
realizována. Návrhy prováděné v územním plánu mají koncepční povahu a nemusí nutně vycházet z právních podkladů
daných správními rozhodnutími, které mohou teprve následovat. Územní plán není nástrojem k vypořádání
neoprávněného užívání pozemku (bez věcného břemene), a koncepci v něm navrženou nelze vypořádáním užívání
pozemků podmiňovat, neboť ÚP neřeší pozemky, ani vlastnická práva či břemena k nim, ale koridory, plochy a
související koncepci.
7. Závěr:
7.1.1.1. Na úvod je třeba zkonstatovat, že zásahy do vlastnického práva, při tvorbě územního plánu, musí mít zásadně
výjimečnou povahu, musí být prováděny na základě zákona, z ústavně legitimních důvodů, jen v nezbytně nutné míře a
nejšetrnějším ze způsobů, vedoucích ještě rozumně k zamýšlenému cíli, nediskriminačním způsobem s vyloučením
libovůle. Rozsudek NSS ze dne 1. 7. 2016, č.j. 8 As 2/2016-56. Dále podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 21.
7. 2009, č.j. 1 Ao 1/2000-120. www.nssoud, je omezení vlastnických práv vydaným územním plánem přípustné jen tehdy,
pokud nepřesáhne spravedlivou míru, můžeme konstatovat, že nepovažujeme naše námitky za mylné, liché nebo
vyvrácené.
7.1.1.2. Bohužel z výše popsaných důvodů je zřejmé, že argumenty uváděné v odůvodnění NÚP, jsou založené na libovůli
a přesahují spravedlivou míru v omezení vlastnických práv. Zejména podmínku využití zastavitelného území založenou na
nezbytnosti vybudovat v 2. Etapě realizace novou pěší lávku přes Sázavu, když ani obci se její realizaci nepodařilo
uskutečnit, ačkoliv o to již před 15 lety usilovala, je nutno považovat za silně diskriminační, vycházející z libovůle obce.
Když obec nemůže uplatňovat požadavek na neadekvátní technické řešení kanalizace vedené po lávce – tak rovnou
požaduje po soukromém investorovi postavit celou lávku, o které navíc tvrdí, že nebude budována ve veřejném zájmu a
že má sloužit jako komfortní napojení 1 obytného souboru.
7.1.1.3. V navržené etapizaci konstatovat, že argumenty v odůvodnění nejsou přesvědčivé a zavádějící. Je na nich vidět
snaha a znesnadnění výstavby, s kterou obec nesouhlasí a kterou chce maximálně komplikovat, včetně zbytečně
vynaložených prostředků investorem. Etapizace byla součástí podrobné dokumentace DÚR, kde je důkladně promyšlená
s ohledem na možnosti budování sítí. Nevidíme žádný důvod ji v ÚP neakceptovat, když bylo kromě vodohospodářské
části vydáno ÚR. Tento převrácený návrh etapizace lze považovat za svévolný zásah do připravených prací na realizaci
schváleného záměru soukromého vlastníka.
7.1.1.4. Žádáme pořizovatele o revidování svých rozhodnutí v bodě 1-6 našich opakovaných námitek, v opačném případě
nám nezbyde, než postupovat podle § 172 odst. 5 a § 174, odst. 2 stavebního zákona a podat návrh na přezkumné řízení
s cílem zrušení územního plánu v obci Poříčí nad Sázavou.
Návrh na rozhodnutí: K textu uvedenému v závěru námitky (důvody k omezení vlastnických práv, potřebě vybudování
lávky či návrhu etapizace), kdy předmětem námitek mohla v rámci opakovaného veřejného projednání být pouze
etapizace lávky pořizovatel s odkazem na vypořádání uvedené v textu výše a s odkazem na textovou část odůvodnění
uvádí, že již byl řádně vypořádán. Pro úplnost dodáváme, že bodů námitek je pouze pět, podatel zřejmě omylem
pochybil v jejich číslování, když po námitce číslo čtyři, očísloval další číslem šest.
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 BRILLARE s.r.o.. – písemné podání doručené na obecní úřad dne 28. 6. 2019
Citace: „ Vlastnické právo k nemovitým věcem: k.ú. Poříčí nad Sázavou, pozemek parc. č. 193/19, 193/20 a 193/41, dále
jen nemovitosti. Nemovitosti nacházející se v ploše změn Z 19 Za Vodou zejména pak Z19c a Z19e. Území dotčené
námitkami: lokalita dle návrhu územního plánu vedená jako plochy Z03 (tedy Z03a1 – Z03e), lokalita dle návrhu
územního plánu vedená jako plochy změny Z02,lokalita dle návrhu územního plánu vedená jako plochy změny Z04,
lokalita dle návrhu územního plánu vedená jako plochy změny Z06a, lokalita dle návrhu územního plánu vedená jako
plochy změny Z07, lokalita dle návrhu územního plánu vedená jako plochy změny Z08 (Z08a, Z08b), lokalita dle návrhu
územního plánu vedená jako plochy změny Z09, lokalita dle návrhu územního plánu vedená jako plochy změny Z11,
lokalita dle návrhu územního plánu vedená jako plochy změny Z12, lokalita dle návrhu územního plánu vedená jako
plochy změny Z15, lokalita dle návrhu územního plánu vedená jako plochy změny Z16, lokalita dle návrhu územního
plánu vedená jako plochy změny Z19 Za Vodou (tedy Z19a – Z19g), lokalita dle návrhu územního plánu vedená jako
plochy změny Z20 až Z22, lokalita dle návrhu územního plánu vedená jako plochy změny Z39k, lokalita dle návrhu
územního plánu vedená jako plochy změny Z40k + další lokality zmíněné v textu námitek nebo v dosavadních námitkách.
Dosavadní námitky/postup: Namítající podal ve lhůtě stanovené § 52 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění
námitky k Upravenému návrhu územního plánu Poříčí nad Sázavou po společném jednání (dále jen PNÚP) podáním ze
dne 10. 12. 2018. NÚP (tedy Upravený návrh územního plánu Poříčí nad Sázavou po veřejném projednání) ve smyslu § 53
odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění představuje podstatnou úpravu návrhu územního plánu. Namítající
uvádí, že kvituje postup pořizovatele u zpracovatele NÚP, jímž došlo k reflektování/zapracování – byť minimální – části
připomínek namítajícího k PNÚP a jejich zohlednění v NÚP
- např. pojetí I. etapy v plochách změn Z19 (Z19a – Z19j), což ostatně vychází již z PNÚP, proti kterému nebyly ze
strany namítajícího ani jiných účastníků námitky vznášeny, které vychází z předpokladu realizace výstavby převážně
individuálního bydlení v rodinných domech spojených s budováním infrastruktury, tudíž i pro obec Poříčí nad
Sázavou a její infrastrukturu přijatelné prvotní zatížení,
- např. s prvním bodem související přesunutí výstavby lávky v koridoru dopravní infrastruktury Z39k (jakkoliv
s výstavbou lávky namítající dále nesouhlasí z celé řady důvodů uvedených v dosavadních námitkách a uváděných i
v těchto námitkách) jako podmínky pro realizaci zástavby na plochách změn zahrnutých do II. etapy, což zohledňuje
aktuální majetkové poměry v území, kdy území v plochách změn zahrnutých do II. etapy vlastní a spravuje v zásadě
1. Investor (společnost auto-mobile s.r.o.) zatímco území v plochách změn zahrnutých do I. etapy dnes již v rozsahu
jednotlivých pozemků vlastní individuální vlastníci, pro které je taková podmínka zcela nesplnitelná (pozn.: je třeba
vnímat, že ona podmínka stavby lávky totiž dopadá – což už samo o sobě však takovou podmínku činí nezákonnou,
diskriminační – byť na jediného vlastníka a jeden rodinný dům),
- např. vypuštění podmínky využití plochy změn Z19 co do hygienických hlukových limitů ve vztahu k plochám změn
Z20 a Z22 (byť tato podmínka byla nahrazena podmínkou stejnou ve vztahu k plochám VD a VL, s kterou namítající
také nesouhlasí a činí to předmětem těchto dalších podmínek), což byl od samého začátku zjevně iracionální a
nesplnitelný požadavek (podmínka) minimálně z důvodu toho, že vůbec není zřejmé zda a případně co a kdy na
plochách změn Z20 a Z22 vznikne. PŘESTO na dosavadních námitkách namítající setrvává, neboť jejich vypořádání
včetně jeho odůvodnění v NÚP považuje za nedostatečný.
Návrh na rozhodnutí: Pořizovatel konstatuje, že v rámci opakovaného veřejného projednání bylo možné uplatňovat
námitky k těm částem řešení, které byly v době od veřejného projednání měněny. Jednotlivé návrhy ÚP byly v textové
části odůvodnění již odůvodněny a po dohodě s projektantem a určeným zastupitelem byly ještě dále doplněny.
Vypořádání námitek zveřejněné v odůvodnění ÚP, považuje pořizovatel za dostatečné. K argumentu o nesplnitelnosti
podmínky stavby lávky pro jednotlivé vlastníky pozemků uvádíme, že územní plán řeší koncepci rozvoje území bez
ohledu na vlastnické poměry v území a pochopitelně stav, kdy předchozí vlastník pozemků upřednostnil prodej
pozemků jednotlivým investorům před zainvestováním této plochy potřebnou dopravní a technickou infrastrukturou, je
velmi nešťastný pro dosažení dohody jednotlivých individuálních vlastníků na jejím vybudování, jak již ostatně bylo
uvedeno ve vypořádání námitky uplatněné v rámci veřejného projednání. Nicméně tento stav rozhodně nemůže být
důvodem, aby obec rezignovala na stanovení koncepčního a komplexního řešení navrženého územním plánem, navíc
převzatého v době vypořádání námitky z platné územně plánovací dokumentace, konkrétně změny č. 2, ve které je
zakotveno propojení této lokality s druhým břehem řeky, na kterém se historicky rozvíjí vlastní obec. Požadavky na
úpravu hygienických hlukových limitů namítané v rámci námitky uplatněné v rámci veřejného projednání byly
vypořádány, jak bylo uvedeno v návrhu na rozhodnutí o námitce a opatřeny stanovisky dotčených orgánů podle § 53
stavebního zákona. Pořizovatel je přesvědčen, že vypořádání bylo provedeno jako úplné, dostatečné a dostatečně
srozumitelné. Pochybnosti o tom, co a kdy na plochách změn Z20 a Z22 vznikne, nejsou důvodné, neboť žádný z návrhů
v těchto plochách do plochy Z19 nezasahuje ani ji nijak nepodmiňuje žádným omezením či podmínkou.
Text námitek:
Obecně /Nezákonnost návrhu ÚP: Z ustálené rozhodovací praxe NSS (např. 1 Ao 1/2009 ze dne 21. 7. 2009 a celé řady na
něj odkazujících následných rozhodnutí NSS jako např. 8 As 2/2016 ze dne 1. 7. 2016) plyne, že…V tomto smyslu může
územní plán představovat zásadní omezení ústavně zaručeného práva vlastnit majetek (čl. 11 LZPS), jež je jedním ze
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základních pilířů, na nichž již po staletí stojí západní civilizace a její svobodný rozvoj. Zásahy do vlastnického práva proto
musí mít zásadně výjimečnou povahu, musí být prováděny z ústavně legitimních důvodů a jen v nezbytně nutné míře a
nejšetrnějším ze způsobů vedoucích ještě rozumně k zamýšlenému cíli, nediskriminačním způsobem a s vyloučením
libovůle a být činěny na základě zákona. Jedná-li se o zásahy, jejichž citelnost přesahuje míru, kterou vlastník bez větších
obtíží a bez významnějšího dotčení podstaty jeho vlastnického práva schopen snášet, nastupuje ústavní povinnost
veřejné moci zajistit dotčenému vlastníku adekvátní náhradu (čl. 11 odst. 4 LZPS), a to z veřejných prostředků nebo
z prostředků toho, v jehož prospěch je zásah do vlastnictví proveden (k civilizační a politické úloze vlastnického práva
v dějinách viz. komplexně Richard Pipes: Vlastnictví a svoboda, Argo, Praha 2008).
NÚP je bohužel a nedůvodně – stojí na diskriminačním přístupu spojeným s prvky libovůle ve vztahu zejména k plochám
změn Z19, Z39k. Tato diskriminace se projevuje v nastavení podmínek využití těchto ploch změn, stanovení podmínek
realizace změn v území (etapizaci) ve vztahu k těmto plochám, resp. plnění podmínek etapizace, uložení podmínky
výstavby lávky nadto vyjmuté z veřejně prospěšných staveb atd. O to více tento diskriminační prvek vyvstává do popředí
při vědomí skutečnosti, že plocha změn Z19 byla samotným pořizovatelem NÚP (obcí Poříčí nad Sázavou) zahrnuta do
zastavitelných ploch již změnou č. 2 stávajícího ÚP. Tedy dříve, než se tomu tak stalo ve vztahu k plochám změn (jako
zastavitelného území) Z03 a dalších.
Návrh na rozhodnutí: Pořizovatel souhlasí s tvrzením, že zásahy do vlastnického práva musí mít výjimečnou povahu,
uvádí, že podatel je podle právního stavu katastru nemovitostí vlastníkem pozemků zemědělského půdního fondu
v druhu orná půda a ÚP jeho vlastnické právo v tomto ohledu nijak neovlivňuje, protože dál své pozemky může
využívat v souladu s právním stavem evidovaným v katastru nemovitostí. ÚP vlastníkovi pozemku dává možnost
předmětné pozemky využít k výstavbě, což je možnost, jak zhodnotit zemědělské pozemky jako pozemky stavební. S
ohledem na skutečnost, že pozemky ve vlastnictví podatele námitky jsou součástí plochy obytného souboru o značné
plošné výměře bezmála 235 000m2, nesrovnatelné co do rozlohy a umístění s jakoukoliv jinou zastavitelnou plochou
vymezenou v územním plánu, je nesporné, že vlastníci budou muset strpět omezení v podobě regulativů nastavených
ÚP, neboť tyto jsou de facto dohodou o možnosti využití území, tak jak je v rámci obytného souboru Za Vodou v plošně
rozsáhlém a dosud historicky pro bydlení nerozvíjeném území navrhuje územní plán. Ve vztahu ke zbytku ploch o
menších plošných výměrách, navrhovaných na historicky se rozvíjející straně obce - tedy na opačném území za řekou,
se tak v případě plochy Za Vodou nemůže jednat o podmínky, které by v rámci porovnání navrhovaných řešení
ostatních ploch, bylo možné označovat jako neproporcionální či diskriminační. ÚP je dohodou na možném způsobu
využití území nejen mezi vlastníky pozemků, ale rovněž dohodou s dotčenými orgány, jejichž požadavky na ochranu
veřejných zájmů vychází ze zvl. právních předpisů a dále i dohodou s obcí, které je v rámci samosprávné kompetence
svěřena pravomoc rozhodovat o tom, jak území, které spravuje včetně jeho rozvoje, bude vypadat. K tomu přistupuje
skutečnost, že v rámci úkolů a cílů územního plánování je třeba hájit veřejným zájem na zvyšování kvality území
s ohledem na požadavky udržitelného rozvoje, zahrnující zlepšování životního prostředí, sociálních podmínek,
podmínek hospodářského rozvoje a jejich vyváženého vztahu. Z vyhodnocení vlivu územního plánu na udržitelný rozvoj
území zcela jednoznačně vyplývá, že případná absence napojení na jádro Poříčí nad Sázavou by byla přímým
ohrožením sociálního pilíře představovaným podmínkami pro soudržnost obyvatel území. Z pochopitelných důvodů
nikdy nebude možné vyhovět všem představám účastníků dohody na využití území, je však zejména respektovat
zákony a vůli obce na koncepčním a komplexním rozvoji jejího správního území. Jsme přesvědčeni, že podmínky a
regulativy, které byly pro realizaci návrhu zastavitelných ploch v ÚP, stanoveny, byly provedeny v nezbytně nutné míře,
tak aby předmětná plocha vyřešila komplexně celé rozsáhlé území o rozloze téměř dvěstětřicet pět tisíc metrů
čtverečních. Žádná z dalších ploch uvedených v územním plánu této rozlohy nedosahuje, k čemuž je nezbytné přičíst
skutečnost, že zájmové území se nachází mimo hranice historického rozvoje obce, na druhém břehu řeky, kde
v minulosti nebyla funkce bydlení nikdy rozvíjena. Je tedy zcela logické, že toto značně plošně rozsáhlé území, kde bude
možné řádově umístit přes stovku rodinných (případně bytových) domů, klade na způsob jeho řešení jiné nároky, než
plošně méně rozsáhlejší plochy, které jsou budovány na druhé břehu, v místech, kde se obec v minulosti vždy
v návaznosti na zastavěné území, plynule rozvíjela. Z výše uvedených důvodů jsme přesvědčeni, že jakékoliv porovnání
s ostatními plochami územního plánu nemůže obstát. Námitka etapizace včetně požadavku na vypuštění podmínky
vybudování lávky byla podrobně vypořádána již v rámci námitek uplatněných k veřejnému projednání. Podmínku není
důvodné vyjímat, protože návrh na její vybudování vychází z koncepčního a komplexního řešení, které bylo přijato již
v rámci změny č. 2 (v době podání a vypořádávání námitky stále platné územně plánovací dokumentace územního
plánu sídelního útvaru Poříčí nad Sázavou). Ve výrokové části této změny, jejímž účelem bylo prověření návrhu a
vymezení zastavitelné plochy, proti které jsou námitky směřovány, je uvedeno, že vnitřní vazbu mezi NOVOU
pravobřežní zástavbou a historickou zástavbou starého Poříčí n/S posílí plánované pěší propojení lávkou přes Sázavu.
Tento výrok nikdo z podatelů námitky nezpochybnil, přestože v době vypořádávání uplatněných námitek stále platil.
Nejedná se tedy o diskriminaci např. oproti zmiňované ploše Z03, která jak již bylo řečeno, je rozvíjena na levém břehu
Sázavy, kde se obec vždy rozvíjela a na jejíž zastavěné území plynule navazuje a pro kterou není provedení návrhu na
vybudování lávky propojující jádrové území obce s touto plochou důvodné. Z výrokové části změny je jednoznačně
zřejmé, že její potřebu vyvolává pouze a jedině NOVÁ zástavba na pravém břehu Sázavy a nemá-li být pravobřežní
bytová zástavba, která zde nikdy historicky rozvíjena nebyla, satelitem o rozloze více než dvaceti tří hektarů (proti
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čemuž ostatně brojili podatelé námitek v rámci veřejného projednání), je třeba její začlenění do organismu obce. Obec
vydáním změny č. 2 svolila k vymezení nové zástavby na druhém břehu Sázavy a změna vlastnických práv není
důvodem toho, aby pořizovatel slevoval z navrženého koncepčního a komplexního řešení. Nezpochybňujeme, že z vůle
předchozího vedení obce, bylo v očekávání brzké výstavby (bez níž, jak již bylo uvedeno výše, nemá budování lávky
význam) požádáno o vydání územního rozhodnutí na lávku, k jejímuž vybudování nedošlo z důvodu pasivity investora,
kdy v zájmovém území nebyla zahájena výstavba byť jednoho jediného RD. Obec nebude budovat stavbu lávky, jejíž
potřebu vyvolal developerský projekt na výstavbu obytného souboru Za Vodou (viz. odkaz na text znění změny č. 2).
Současná politická vůle obce není pro to, aby opakovaně investovala či se jinak angažovala do výstavby lávky, neboť
požadavek na její výstavbu, jak již bylo výše řečeno, je spojen s investicí (výstavbou) obytného souboru soukromého
charakteru, na němž obec neshledává zájem se podílet. Jsme přesvědčeni, že veškeré návrhy stanovené ve vztahu
k této ploše v ÚP jsou naprosto legitimní a řádně odůvodněny. Prvky diskriminace nebo libovůle nemohou být
s ohledem na povahu plochy, (umisťovanou mimo historicky rozvíjené obytné území obce na ploše stovek tisíců metrů
čtverečních) vůči plochám ostatním namítány, neboť nejsou svou rozlohou ani umístěním v žádném ohledu
srovnatelné. Z hlediska dalšího odůvodnění v ÚP provedených návrhů odkazujeme na kap. i. 12 textové části
odůvodnění.
Střet zájmů: Přístup pořizovatele NÚP (obce Poříčí nad Sázavou), který se pak projevuje konkrétně např.
v diskriminačních prvcích, je ovlivněn dle mínění namítajícího nepochybným střetem zájmů. Starosta obce, pan Mgr. J.
Kratzer, který je zároveň zastupitelem odpovědným za zpracování NÚP, je prostřednictvím svých rodinných příslušníků
jako vlastníků stavebních pozemků v plochách změn Z03 nutně vystaven do situace, kdy byť by se to nechtěl připustit –
má zájem na co nejlepším, nejsnazším rozvoji právě této plochy změn. Takového jejího rozvoje je – při existenci
konkurenčních lokalit – možné dosáhnout právě (resp. možná jen) vhodným nastavením podmínek lokality samotné a
naopak nepoměrně méně vhodným, diskriminačním, nastavením podmínek pro lokality jiné.
Návrh na rozhodnutí: Namítaný střet zájmů pořizovatel odmítá s odkazem na ust. § 159 stavebního zákona, že za
zpracovanou územně plánovací dokumentaci, za její správnost, úplnost a celistvost odpovídá projektant, nikoliv pan
starosta, který projektovat a nastavovat podmínky využití území pro jednotlivé plochy, nemůže. Pořizovatel není
v případě jednotlivých návrhů (vyjma vypořádávání uplatněných námitek) povinen sledovat vlastnická práva v území,
dbá pouze na zákonnost, koncepčnost a komplexnost navrhovaného řešení. O vydání/nevydání územního plánu pak
rozhoduje přímo zastupitelstvo obce, tedy opět nikoliv pan starosta, který jako určený zastupitel pro spolupráci
s pořizovatelem je povinen v rámci územního plánu hájit vůli obce, nikoliv svou.
Konkrétní vymezení námitek:
1) Námitka nezahrnutí etapizace jako podmínky pro rozhodování v ploše změn Z03 (tedy Z03a1 – Z03e)
Odůvodnění: Ačkoliv na str. 79 pod bodem (65) NÚP je etapizace plochy změn Z03 předpokládána, chybí zahrnutí
této podmínky pro rozhodování do části c.2. Vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby.
Návrh na rozhodnutí: Pořizovatel k uplatněné námitce uvádí, že etapizace je v ploše Z 03 ve výrokové části zcela
nezpochybnitelně stanovena, a to v textové části v kapitole n., a dále graficky vyznačena v hlavním výkresu. Doplnění
této podmínky do kapitoly c.2., a tak považuje pořizovatel pouze za technickou úpravu, která vede k provázanosti
dokumentace.
2)Námitka rozdílných podmínek využití ploch změn Z03, Z04, Z06a, Z07, Z08, Z09, Z11, Z12, Z15 a Z19 – jako součást
obecné námitky veskrze přetrvávajícího avšak objektivně, racionálně neodůvodněného a neodůvodnitelného a tedy
diskriminačního a prvky libovůle (viz. NSS 1 Ao 1/2009 ze dne 21. 7. 2009) obsahujícího přístupu a postupu
pořizovatele a zpracovatele při zpracování NÚP. Extrémní nesoulad v podmínkách využití ploch změn Z03 a
zbývajících ploch změn. Text NÚP:
Označení
Lokalizace
způsob
Podmínky využití
Podmínka
plochy
pro
využití
změny
rozhodování
Z02

BI*

 výstavba objektů a zařízení, pro které
jsou stanoveny hygienické hlukové
limity, je podmíněně přípustná za
předpokladu splnění podmínky, že při
rozhodování o změnách v území bude
prokázáno nepřekročení maximální
přípustné hladiny hluku v chráněných
vnitřních i venkovních prostorech (ze
stávajících sousedních sportovních
zařízení – kurty)
 umístění zástavby v OP lesa bude
možné při udělení výjimky z tohoto OP
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Severně od sídla Poříčí nad
Sázavou, západně od ul. Pod
Lutovem
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BI*

Z03a2

ZV

Z03a3

PV

Z03b1

Severně od sídla Poříčí nad Sázavou

Z03b2

BI*

ZV

Z03c

Severně od sídla Poříčí nad
Sázavou, západně od ul. Pod
Lutovem

SV*

Z03d

Severní okraj zástavby sídla Poříčí
nad Sázavou, severně od ulice Na
Cihelně

SV*

Z03e

Severně od sídla Poříčí nad
Sázavou, západně od ul. Pod
Lutovem

ZV

Z04

Severozápadně od sídla Poříčí nad
Sázavou, Na Závisti

BI*

Z06a

Severní část sídla Poříčí nad
Sázavou, jihozápadně od ulice Nad
Cihelnou

BI*

Severní část sídla Poříčí nad
Sázavou, jihozápadně od ulice Nad

BI*

Z06b

Z07

ZS

 podmínkou pro možnost realizace
zástavby
je
zajištění
likvidace
odpadních vod na ČOV Poříčí nad
Sázavou
 způsob využití bude respektovat
průchod biokoridoru
 podmínkou pro možnost realizace
zástavby
je
zajištění
likvidace
odpadních vod na ČOV Poříčí nad
Sázavou
 V rámci plochy změny bude (územní
studií) vymezeno veřejné prostranství
v souladu s právními předpisy
 způsob využití bude respektovat
průchod biokoridoru
 podmínkou pro možnost realizace
zástavby
je
zajištění
likvidace
odpadních vod na ČOV Poříčí nad
Sázavou
 podél místní komunikace bude rozšířen
prostor veřejného prostranství tak, aby
bylo možno vést podél místní
komunikace chodník, resp. stezku pro
pěší a cyklisty
 zástavba nebude umisťována v přímé
návaznosti na veřejné prostranství
(podél řeky), bude ustoupená tak, aby
se prostor k řece otevřel (nebude
respektována uliční čára stávající
zástavby, v nové zástavbě ustoupí
západním směrem)
 podmínkou pro možnost realizace
zástavby
je
zajištění
likvidace
odpadních vod na ČOV Poříčí nad
Sázavou
 Podmínka SEA hodnocení pro následné
rozhodování ve vymezených plochách:
ochrana porostu v jižní části plochy
 Způsob
využití
plochy
nebude
oslabovat funkci biokoridoru

Územní
studie,
dohoda o
parcelaci

 výstavba objektů a zařízení, pro které
jsou stanoveny hygienické hlukové
limity, je podmíněně přípustná za
předpokladu splnění podmínky, že při
rozhodování o změnách v území bude
prokázáno nepřekročení maximální
přípustné hladiny hluku v chráněných
vnitřních i venkovních prostorech (z
autokrosového areálu)
 výstavba objektů a zařízení, pro které
jsou stanoveny hygienické hlukové
limity, je podmíněně přípustná za
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Cihelnou

Z08a

Severní část sídla Poříčí nad
Sázavou, jižně od ulice K Homolce

BI*

Z08b

Severní část sídla Poříčí nad
Sázavou, jižně od ulice K Homolce

ZS

Z09a

Západní část sídla Poříčí nad
Sázavou, lokalita Pod Homolkou

BI

Z09b

Západní část sídla Poříčí nad
Sázavou, pokračování ulice Nad
Tratí

PV

Z10

Západní část sídla Poříčí nad
Sázavou, lokalita Pod Homolkou

BI

Z15a

Jihovýchodní okraj sídla Poříčí nad
Sázavou, lokality Na Rubši

BI*

předpokladu splnění podmínky, že při
rozhodování o změnách v území bude
prokázáno nepřekročení maximální
přípustné hladiny hluku v chráněných
vnitřních i venkovních prostorech (z
autokrosového areálu)
 výstavba objektů a zařízení, pro které
jsou stanoveny hygienické hlukové
limity, je podmíněně přípustná za
předpokladu splnění podmínky, že při
rozhodování o změnách v území bude
prokázáno nepřekročení maximální
přípustné hladiny hluku v chráněných
vnitřních i venkovních prostorech (ze
železnice a autokrosového areálu)
 Respektována bude funkce zeleně na
výškovém vyrovnání terénů mezi místní
komunikací na severu a plochou
určenou pro zástavbu
 Plocha částečně leží v rozsahu zvláštní
povodně
 respektována bude funkce zeleně na
svahu jižně od místní komunikace
 výstavba objektů a zařízení (na
severovýchodním okraji), pro které jsou
stanoveny hygienické hlukové limity, je
podmíněně přípustná za předpokladu
splnění podmínky, že při rozhodování o
změnách v území bude prokázáno
nepřekročení maximální přípustné
hladiny hluku v chráněných vnitřních i
venkovních prostorech (ze stávající
železnice)
 plocha bude využita pro prodloužení
místní komunikace, resp. veřejného
prostranství podél železnice

 Na jihozápadním okraji je výstavba
objektů a zařízení, pro které jsou
stanoveny hygienické hlukové limity,
podmíněně přípustná za předpokladu
splnění podmínky, že při rozhodování o
změnách v území bude prokázáno
nepřekročení maximální přípustné
hladiny hluku v chráněných vnitřních i
venkovních prostorech (ze stávající
silnice III/1091)
 realizace zástavby, resp. změn v území
obecně v ploše změny je podmíněně
přípustná, pokud bude průkazně
doloženo,
že
realizací
nedojde
k nezákonnému škodlivému zásahu do
vývoje zvláště chráněných druhů rostlin
a živočichů
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Z15b

Jihovýchodní okraj sídla Poříčí nad
Sázavou, jižně od pokračování ulice
Bálkovická

BI*

Z15c

Jihovýchodní okraj sídla Poříčí nad
Sázavou, pod hřbitovem

BI*

Z16

Jižní část sídla Poříčí nad Sázavou,
východně od bytovek

BI

Z19c

Východní okraj řešeného území

BI*

 výstavba objektů a zařízení, pro které
jsou stanoveny hygienické hlukové
limity, je podmíněně přípustná za
předpokladu splnění podmínky, že při
rozhodování o změnách v území bude
prokázáno nepřekročení maximální
přípustné hladiny hluku v chráněných
vnitřních i venkovních prostorech (ze
stávající silnice I/3)
 realizace zástavby, resp. změn v území
obecně v ploše změny je podmíněně
přípustná, pokud bude průkazně
doloženo,
že
realizací
nedojde
k nezákonnému škodlivému zásahu do
vývoje zvláště chráněných druhů rostlin
a živočichů
 výstavba objektů a zařízení, pro které
jsou stanoveny hygienické hlukové
limity, je podmíněně přípustná za
předpokladu splnění podmínky, že při
rozhodování o změnách v území bude
prokázáno nepřekročení maximální
přípustné hladiny hluku v chráněných
vnitřních i venkovních prostorech (ze
stávající silnice III/1091)
 výstavba objektů a zařízení, pro které
jsou stanoveny hygienické hlukové
limity, je podmíněně přípustná za
předpokladu splnění podmínky, že při
rozhodování o změnách v území bude
prokázáno nepřekročení maximální
přípustné hladiny hluku v chráněných
vnitřních i venkovních prostorech (ze
stávající silnice I/3 a železnice)
 Dopravní napojení zastavitelné plochy
bude řešeno z ulice Potoční
 podmínkou pro možnost realizace
zástavby
je
zajištění
likvidace
odpadních vod na ČOV Poříčí nad
Sázavou
 realizace zástavby, resp. změn v území
obecně v ploše změny je podmíněně
přípustná, pokud bude průkazně
doloženo,
že
realizací
nedojde
k nezákonnému škodlivému zásahu do
vývoje zvláště chráněných druhů rostlin
a živočichů
 výstavba objektů a zařízení, pro které
jsou stanoveny hygienické hlukové
limity, je podmíněně přípustná za
předpokladu splnění podmínky, že při
rozhodování o změnách v území bude
prokázáno nepřekročení maximální
přípustné hladiny hluku v chráněných
vnitřních i venkovních prostorech (ze
stávající silnice I/3 a činností
provozovaných ve stabilizovaných
plochách VL a VD))
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 Podmínka SEA hodnocení pro následné
rozhodování ve vymezených plochách:
důsledná ochrana kvalitních jedinců
(vzrostlé zeleně – stromů) podél
stávající cesty a důsledná ochrana
stromořadí podél ulice V Obci
Odůvodnění: Ačkoliv se pořizovatel a zpracovatel NÚP odvolávají na to, že ke každé ploše změn přistupují individuálně, nic to
nemění na tom, že stále musí vést v patrnosti základní premisi územního plánování vyslovené v NSS 1 Ap 1/2009 ze dne 21.
7. 2009. Individuální posouzení každé plochy změn není odůvodněním rozdílného, natož diskriminačního přístupu. Rozdílný
(vždy ale ve výsledku nediskriminační) přístup musí být odůvodněn (podrobně a přesvědčivě) zcela konkrétními, objektivními
a pokud možno měřitelnými daty, důkazy o (ne) existenci. Neodůvodnění rozdíl v podmínkách využití nastává v tom, že
- Část ploch změn nemá (nadále) jako podmínku využitelnosti/podmínku realizace zástavby zajištění odpadních vod na
ČOV Poříčí nad Sázavou,
- Plocha změny Z 03 (viz. námitka č. 8) nadále zůstává nedotčena podmínkami změn Z19 a to konkrétně hygienickými
hlukovými limity ze stabilizovaných ploch VL a VD a silnice I/13, ačkoliv se k plochám VL a VD blíží více než např. část
ploch Z19.
Návrh na rozhodnutí: Přestože není zřejmé, co je myšleno námitkou č. 8, pořizovatel rozdílný či diskriminační přístup
v návrhu ÚP u plochy Z19 ve vztahu k jakékoliv jiné ploše neshledává a odmítá jej, přičemž se odkazuje na své
odůvodnění uvedené ve vypořádání námitek uplatněných již v rámci veřejného projednání, popřípadě i na vypořádání
uvedené u jednotlivých dílčích bodů této námitky, která byla uplatněna v rámci opakovaného veřejného projednání.
Pořizovatel napadenou podmínku v první odrážce z řádků čtvrtého sloupce v kapitole c.2.a vypustil, přičemž do
odůvodnění nechal uvést text, že tato úprava byla provedena z důvodu duplicity podmínky, protože věcně stejná
podmínka vyplývá z čl. 18, písm. c). Tato podmínka byla do ostatních zastavitelných ploch doplněna po prvním
veřejném projednání právě s ohledem na to, aby se namítající necítil diskriminován. Pořizovatel uvádí, že ponechání
podmínky tedy nelze považovat za diskriminační, neboť je uvedena u všech ploch, které mohou vyžadovat značné
nároky na úpravu stávajících vodohospodářských prvků technické infrastruktury. Z hlediska dalšího odůvodnění se
odkazujeme na kapitolu i.12 textové části odůvodnění. K vypořádání druhé odrážky tohoto bodu námitky uvádíme, že
po předchozí konzultaci se zástupci KHS pak byl požadavek na prokázání nepřekročení těchto limitů doplněn i pro
plochu Z03.
3)Námitka rozdílného pojetí plní podmínek etapizace v plochách změn Z03, Z15 a Z19 – jako součást obecné námitky
veskrze přetrvávajícího, avšak objektivně, racionálně neodůvodněného a neodůvodnitelného, tedy nediskriminačního a
prvky libovůle (viz. NSS 1 Ao 1/2009 ze dne 21. 7. 2009) obsahujícího přístupu a postupu pořizovatele a zpracovatele při
zpracování NÚP. Text NÚP:
n)Stanovení pořadí změn v území (etapizace)
(65)Při rozhodování o změnách v území budou respektovány stanovené podmínky pro pořadí změn v území:
a. V zastavitelné ploše Z03 bude v I. etapě realizována zástavba v ploše změny Z03a1, dopravní infrastruktura a
veřejná prostranství na plochách změny Z03a1, Z03a2 a Z03a3 a bude realizována technická infrastruktura. Ve II.
etapě bude realizována zástavba na plochách změn Z03b1 a Z03c a podmínky, že na plochách I. etapy bude
zahájena výstavba (rodinných domů) na 70 % plochy I. etapy a na 40 % bude realizace zástavby dokončena.
b. V zastavitelné ploše Z15 bude v I. etapě realizována zástavba (rodinné domy) v plochách změny Z15a, Z15c,
Z15d. Ve II. etapě bude realizována zástavba na ploše změny Z15b za podmínky, že na plochách I. etapy bude
zahájena výstavba (rodinných domů) na 70 % plochy I. etapy a na 40 % bude realizace zástavby dokončena.
c. V zastavitelné ploše Z19 bude v I. etapě realizována zástavba v plochách změn: Z19b, Z19c. Z19d, Z19e a Z19f,
dopravní infrastruktura a veřejná prostranství v plochách změny Z19a, Z19i, veřejná zeleň na plochách změn
Z19g, Z19h a technická infrastruktura na ploše změny Z19j a inženýrské sítě ve veřejných prostranstvích.
V zastavitelné ploše Z19 – před zahájením realizace staveb na plochách změn zahrnutých do I. etapy (Z19b,
Z19c. Z19d, Z19e a Z19f) bude dokončena výstavba technické infrastruktury (vč. staveb a zařízení na ploše změny
Z19j) a dopravní infrastruktury (zejména Z19a) zajišťující napojení zastavitelné plochy na systémy v řešeném
území.
d.

e.

V zastavitelné ploše Z19 bude realizována výstavba ve II. etapě na plochách změn Z19k, Z19l, Z19m, Z19n, Z19o
a dopravní a technická infrastruktura a veřejná prostranství v ploše změny Z19p , tj. po dokončení výstavby
alespoň na 70% plochy I. etapy tj. na plochách změn Z19b, Z19c. Z19d, Z19e a Z19f a budou realizovány veškeré
plochy veřejných prostranství včetně ploch veřejné zeleně v plochách změn Z19g a Z19h. Podmínkou pro
realizaci změn v území na plochách změn zahrnutých do II. etapy je realizace lávky zajišťující bezkonfliktní
napojení zastavitelné plochy Z19 na jádrové území sídla Poříčí nad Sázavou ve vymezeném koridoru Z39k.
v koridorech pro dopravní infrastrukturu Z38k, Z39k, Z40k – do doby dokončení výstavby dopravní
infrastruktury v jednotlivých koridorech jsou v plochách dotčených jejich rozsahem nepřípustné změny v území,
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které by mohly stanovené využití koridoru podstatně ztížit nebo znemožnit.
Odůvodnění: Jakkoliv je stanovení pořadí změn v území (etapizace) při pořizování územního plánu obecně přípustné a
stanovení podmínek realizace dílčích etap také, ani etapizace ani podmínky realizace dílčích etap nesmí být diskriminační.
Zejména podmínky realizace dílčích etap – pokud se etapizace v rozdílných plochách změn již navrhuje – není důvod
stanovit rozdílně. Tím spíše ne tak, jak činí pořizovat NPÚ ve vztahu k plochám změn Z03, Z15 a Z19.
Podmínky etapizace lokality Z19 jsou v porovnání s podmínkami etapizace lokality Z03 a Z15 nastaveny velice přísně,
stanoví vlastníkům pozemků ve II. etapě vybudovat a podílet se finančně na výstavbě kompletní technické infrastruktury
v plochách I. etapy, ale odsouvá využití pozemků k realizaci výstavby až době, než bude v I. etapě dokončeno alespoň
70% výstavby. V ploše změn Z15 NPÚ o budování dopravní, technické infrastruktury a inženýrských sítí nehovoří vůbec.
V ploše změn Z03 se nehovoří o inženýrských sítích. Ve vztahu k I. etapě Z19 podmínek plnění etapizace lze pak hovořit o
nesrozumitelnosti, protože dochází k vymezení inženýrských sítí a technické infrastruktury, ačkoliv se jedná o stejné
pojmy. Není zřejmé, co se rozumí bodem (65) písm. c bod 5 – co je rozsah celé zastavitelné plochy. Zároveň není důvod,
aby celá plochy změn byla pokryta dopravní a technickou infrastrukturou, když její II. etapa bude výstavbou čekat na 70%
zastavěnost v I. etapě. Ve vztahu k I. etapě Z19 je na rozdíl od Z03 a Z15) zdůrazněna kanalizace a pitná voda. Ve vztahu
k ploše změn Z03 není podmínkou realizace zástavby v I. etapě dokončení technické a dopravní infrastruktury
v potřebných plochách.
Návrh řešení. Je třeba ujednotit: pojmosloví pro všechny plochy změn. Navrhuji zmírnění podmínek pro realizaci staveb
ve II. etapě, podobně jako v lokalitě Z03 a Z15, aby výstavba v lokalitě II. etapy mohla probíhat po zahájení alespoň 70%
výstavby v plochách I. etapy. Konkrétně návrhem textu II. etapa – Podmínka v plochách změn Z19k – p se netýká změn
v území pro inženýrské sítě. Před zahájením realizace zástavby, dopravní infrastruktury a veřejných prostranství
zahrnutých do II. etapy bude zahájena výstavba alespoň na 70% celkového počtu změn Z19b, Z19c, Z19d, Z19e a Z19f,
budou realizovány plochy veřejných prostranství na plochách změn Z19a, Z19i a plochy veřejné zeleně v plochách změn
Z19g a Z19h. Bez těchto změn není ekonomicky možné zainvestovat výstavbu technické a dopravní infrastruktury včetně
výstavby zeleně v celé lokalitě Z19. Navržená podmínka realizace v plochách II. etapy pak nutí vlastníky pozemků
(individuální výstavba rodinných domů) v I. etapě urychlit výstavbu, co nejdříve ji dokončit, aby se společně vlastníci
ploch I. a II. etapy společně podíleli na nákladech technické infrastruktury celé lokality. Na pozemcích I. etapy budou
vlastníci jednotlivých pozemků realizovat individuální výstavbu rodinných domů. Navrhuji, aby podmínkou realizace
výstavby I. etapy plochy Z03 bylo dokončení technické a dopravní infrastruktury v potřebných plochách anebo, aby tato
podmínka byla vypuštěna pro I. etapu Z 19.
Návrh na rozhodnutí: Pořizovatel konstatuje, že setrvává na tom, že rozdílné plochy mohou a budou mít rozdílné
podmínky využití, tak jak bylo řečeno v textu vypořádání jednotlivých dílčích bodů námitky již výše. Tyto rozdílné
podmínky jsou stanovovány s přihlédnutím k jejich rozloze, poloze a limitům, kterými jsou dotčeny. Tyto faktory určují
jejich jedinečnost a následně pak generují požadavky na stanovení podmínek pro využití území. Nicméně pořizovatel
uvážil změnu vlastnických vztahů z jednoho investora na desítky potencionálních zájemců o výstavbu a podmínku
výstavby zmírnil a upravil, tak že v tuto chvíli jsou stejné jako v případě plochy Z03. K namítané nesrozumitelnosti
pojmosloví uvádíme, že text inženýrské sítě byl nahrazen textem technická infrastruktura. Z hlediska dalšího
odůvodnění v ÚP provedených návrhů odkazujeme na kap. i. 12 textové části odůvodnění.
4)Námitka ke koridoru dopravní infrastruktury Z39k a stavby lávky v tomto koridoru – setrvávající nesouhlas s podmínkou
výstavby lávky a jejím vypuštěním z veřejně prospěšných staveb. Text NPÚ: Další podmínkou pro realizaci zástavby
na plochách změn zahrnutých do II. etapy je realizace lávky zajišťující napojení zastavitelné plochy Z19 na jádrové
území sídla Poříčí nad Sázavou ve vymezeném koridoru Z39k.
Odůvodnění: Nesouhlas vlastníka pozemku p. č. 10/1 v k.ú. Poříčí nad Sázavou, obec Poříčí nad Sázavou se stavbou lávky.
Jakákoliv podmínka v procesu plnění podmínek etapizace musí být objektivně splnitelná. Přesněji buď musí takovou
podmínku umožnit splnit pořizovatel, resp. poskytnout potřebnou součinnost nebo se musí jednat a podmínkou
realizovatelnou výlučně na pozemcích toho, kdo je k ní povinen. V situaci, kdy koridor Z39k i stavba lávky je ukládána na
cizích soukromých pozemcích se jedná o podmínku, kterou splnit nelze. Nesouhlas s vyjmutím lávky z veřejně
prospěšných staveb. Stavba lávky byla dříve veřejně prospěšnou stavbou, jak plyne ze stávajícího ÚP a jeho změn. Na její
stavbu dokonce bylo vydáno územní rozhodnutí č.j. Výst. 11546/2/2004/Pa dne 27: 9. 2004 a to ve prospěch samotné
obce Poříčí nad Sázavou, která toto územní rozhodnutí nechala svévolně, nehospodárně a jak se nyní ukazuje zcela
v rozporu s jejím současným návrhem a požadavky na uspořádání území pozbýt platnosti. Pozbytím platnosti územního
rozhodnutí a vyjmutím stavby lávky z veřejně prospěšných staveb se zásadním způsobem mění dopady této stavby na
území zejména vlivem na vlastnická práva dotčených subjektů stejně jako možnosti financování její výstavby. S ohledem
na to, že pozemek p. č. 10/1 bude nade vší pochybnost nejen samotnou stavbou lávky, ale zejména jejím případným
užíváním pěšími a cyklisty, značně zatížen, resp. jeho další užívání pro soukromé účely zcela nebo do značné míry
vyloučeno, není možné tento zásah činit bez odpovídajícího právního rámce. To se ostatně také týká, byť velmi malé části
pozemku p. č. 198/2 v k. ú. Poříčí nad Sázavou, obec Poříčí nad Sázavou, přes nějž by měla stavba lávky vést. Jediný
právní rámec, který dotčeným vlastníkům pozemků zasaženým koridorem dopravní/technické infrastruktury obecně,
v daném případě koridorem Z39k (jedná se zejména o vlastníky pozemků p. č. 10/1, 206/2, 3160/1 a 198/2 v k.ú. Poříčí
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nad Sázavou, obec Poříčí nad Sázavou) přiznává odpovídající a efektivní ochranu, je institut vymezení veřejně prospěšné
stavby. Pouze v případě vymezení lávky jako veřejně prospěšné stavby lze iniciovat ochranu dotčených vlastníků
prostřednictvím § 101 zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona v platném znění. Případně lze pro potřeby takové
stavby příslušnou část pozemku(ů), která pozbude v důsledku stavby lávky jiného možného využití, za odpovídající
náhradu vyvlastnit. Pouze v případě vymezení stavby lávky jako veřejně prospěšné stavby lze také na její realizaci čerpat
příslušné dotační tituly. Podavatel námitek uvádí, že stavba lávky, která je nadto – byť zjevně chybně, účelově a
nedůvodně, neboť odpovídající dopravní spojení bez pochybnosti existuje již dnes – pořizovatelem a zpracovatelem
návrhu ÚP odůvodňována potřebou spojit území Za Vodou s centrem obce Poříčí nad Sázavou, je učebnicovým příkladem
veřejně prospěšné stavby. Veřejně prospěšnou stavbou je ve smyslu § 2 písm. k) a l) stavebního zákona stavba dopravní
infrastruktury zřizovaná nebo užívaná ve veřejném zájmu určená k rozvoji nebo ochraně území obce (zde obce Poříčí nad
Sázavou) – vymezená v územně plánovací dokumentaci. Co je však zásadní, je ustanovení § 17/1 zákona č. 13/1997 Sb., o
pozemcích komunikacích, v platném znění, který říká: (1) Dálnice, silnice a místní komunikace I. třídy, jejich součástí a
příslušenství a stavby související jsou veřejně prospěšné. Za související stavbu se pro tyto účely považuje i stezka pro
cyklisty a stezka pro chodce souběžná se silnicí nebo místní komunikací I. třídy. Pořizovatel a zpracovatel návrhu ÚP tak
ve smyslu ustanovení § 17 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění NEMAJÍ NA VÝBĚR, zda
stavbu lávky určenou pro pěší a cyklisty, zahrnou do veřejně prospěšných staveb, protože o veřejně prospěšnou stavbu
se jedná přímo ze zákona. Nevymezením stavby lávky v koridoru dopravní infrastruktury Z39k jako stavby veřejně
prospěšné pořizovatel i zpracovatel návrh ÚP přímo porušují ustanovení zákona a návrh ÚP je tak bez dalšího v rozporu
se zákonem. Stavba lávky samozřejmě nadto za a) stavbou dopravní infrastruktury, za b) užívaná ve veřejném zájmu a za
c) určená k rozvoji obce Poříčí nad Sázavou. Stavba lávky má ostatně nadmístní význam, protože bude sloužit všem
cyklistům projíždějícím po březích Sázavy, všem chodcům v obou směrech (z a do lokality Za Vodou) a to zaměstnancům
již současných výrobních podniků a provozoven a dokonce i tzv. přespolním z k. ú. Čerčan. Veřejně prospěšné stavby jsou
vymezeny takto:
g.1. Veřejně prospěšné stavby
(48)Územní plán vymezuje koridory pro veřejně prospěšné stavby, pro které lze práva k pozemkům vyvlastnit:
d) Dopravní infrastruktura:
Označení
VPS

Popis VPS

VD1

Koridor pro VPS – koridor železniční tratě č. 200: úsek Praha - Bystřice u Benešova

VD3

Koridor pro VPS - pěší a cyklistickou stezku od kamenného mostu po pravém břehu Sázavy po
hranice řešeného území

VD4

Plocha pro VPS – komunikace na západním okraji rekreačního území Drábovka

VD5

Plocha pro VPS – pěší propojení mezi ulicí Pražská a K Homolce

e) Technická infrastruktura:
Označení
VPS

Popis VPS

VT1

Koridor pro VPS – prodloužení vodovodu a kanalizace do sídla Hvozdec

VT2

Koridor pro VPS – prodloužení vodovodu a kanalizace do ulice K Zádušnímu

(49)Pro linie inženýrských sítí bude převážně zřizováno věcné břemeno (pokud budou trasovány po pozemcích jiných
subjektů – ne po pozemcích ve vlastnictví Obce Poříčí nad Sázavou ), pro jednotlivé objekty a zařízení technické
infrastruktury lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit. Konkrétní dotčené pozemky budou upřesněny dle
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podrobné dokumentace.
Vyjmutí stavby lávky navržené v koridoru Z39k z veřejně prospěšných staveb při zachování veřejné prospěšnosti stavby
VD3, VD4 a VD5, zejména potom veřejně prospěšnosti stavby cyklostezky a stezky pro pěší v koridoru Z40k, která je
v zásadě pokračováním koridoru Z39k v ploše DS2, je projevem naprosté libovůle a diskriminačního přístupu na straně
pořizovatele u zpracovatele návrhu ÚP. Není jediného objektivního a racionálního důvodu stavbu lávky v koridoru Z39k
jako veřejně prospěšnou stavbu nezahrnout. Nejšetrnějším zásahem do vlastnického práva podatele námitek je:
a) Žádný zásah – pořizovatel a zpracovatel návrhu ÚP by měl vždy, je-li to jen trochu možné, volit a navrhovat
taková řešení, která nejsou k újmě – tudíž v daném případě současné upuštění od stavby lávky a vymezení
koridoru Z39k. jak bude uvedeno i dále, stavba lávky vedená v koridoru Z39k není nezbytnou, nemusí být
vůbec realizována, obslužnost lokality Za Vodou je již dnes komfortně pro automobily, pěší i cyklisty zajištěna,
resp. dostupná, jinak. Stavba lávky by dávala opodstatnění pouze v situaci, kdy by se jednalo nepochybně o
jediné možné spojení s obcí Poříčí nad Sázavou, tedy o situaci, kdy by žádné jiné spojení neexistovalo ještě
zároveň za situace, kdy samotné takové spojení právě s obcí Poříčí nad Sázavou je pro vymezené území
nezbytné. Zejména odůvodnění potřebou pro pěší je v podmínkách dnešní společnosti minimálně zvláštní,
neboť obslužnost území Za Vodou bude nepochybně v rozhodující míře zajišťována automobilovou dopravou.
Ostatně ani odůvodnění potřebou pro cyklisty nemůže obstát, protože trasa cyklostezky vede již po pravém
břehu Sázavy, přes kamenný most, tudíž tvrzení nového přechodu přes Sázavu je zástupná. Skutečnost, že
stavba lávky není nezbytná, přímo potvrzuje i stanovisko pořizovatele a zpracovatele návrhu ÚP, který
výslovně tvrdí, že obec Poříčí nad Sázavou lávku nepotřebuje, nechce ji realizovat.
b) Zásah, který minimalizuje dopady do vlastnického práva podatele i jiných soukromých vlastníků. Současný
návrh ÚP jím není, je naopak něčím (protože neexistuje žádná relevantní, objektivní studie potřebnosti a
využitelnosti lávky – tedy toho, zda, kdy vůbec bude a kým a v jaké míře lávka využívána) neodůvodněnou
šikanou všech dotčených vlastníků v plochách změn Z19 a samozřejmě v neposlední řadě podatele námitek.
Takovým zásahem je úprava návrhu ÚP, která bude se stavbou lávky počítat a vymezí pro ni koridor Z39k,
avšak nikoliv jako s podmínkou zástavby na plochách změn Z19, když tím bude ponechána možnost hledat
alternativní řešení a realizovat stavbu lávky teprve tehdy, pokud si reálné podmínky v území Za Vodou její
realizaci skutečně, resp. nezbytně, vyžádají. Toto řešení také umožní najít mezi investorem stavby lávky a
vlastníky pozemků dotčených koridorem Z39k odpovídající řešení v důsledku zásahu do vlastnických práv
dotčených vlastníků. Takovým zásahem je úprava návrhu ÚP, která – opětovně- zařadí stavbu lávky jako
veřejně prospěšnou stavbu (viz. dále).
Návrh na rozhodnutí: Pořizovatel konstatuje, že územní plán řeší koncepci a plochy, nikoliv zajišťování konkrétní výstavby.
Odůvodnění, proč obec nepřivolila k zařazení stavby lávky do veřejně prospěných staveb, již bylo v návrhu na vypořádání
připomínek a námitek uváděno, stejně jako další argumenty uvedené ve vypořádání tohoto podání uvedeného v textu
návrhu rozhodnutí o námitce výše, kde je zároveň nad rámec textové části odůvodnění územního plánu dále vypořádáno
odůvodnění navrhované stavby. Jsme přesvědčeni, že návrh, tak jak je proveden splňuje požadavky stavebního zákona,
který je zákonem speciálním a ve kterém je v § 2 písm. l) uvedeno, že veřejně prospěšnou stavbou se rozumí stavba pro
veřejnou infrastrukturu určená k rozvoji nebo ochraně území obce, kraje nebo státu, vymezená ve vydané územně
plánovací dokumentaci. Pokud některá ze staveb v ÚPD nebude vymezena jako veřejně prospěšná stavba, nemůže jí tedy
logicky být. Nic na tom nemůže změnit ani podatelem citované ustanovení § 17/1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemcích
komunikacích, v platném znění. Nadto upozorňujeme, že podatelem poslední citovaná věta: „Za související stavbu se pro
tyto účely považuje i stezka pro cyklisty a stezka pro chodce souběžná se silnicí nebo místní komunikací I. třídy“ nesplňuje
podmínku souběžnosti návrhu lávky (pěší či cyklistické stezky) se silnicí nebo komunikací I. třídy. Důležitost návrhu lávky
pro výstavbu v ploše výstavby Za Vodou, stejně jako stanovisko obce k jejímu podílu na realizaci, již byla vypořádána jak
v předchozích námitkách uplatňovaných v rámci veřejného projednání, tak i v ostatních dílčích bodech tohoto návrhu na
rozhodnutí o námitkách. Původní vlastník a investor obytného souboru Za Vodou, který zároveň hradil pořízení změny č. 2,
byl s potřebou návrhu lávky srozuměn a souhlasil s ní. Je pravděpodobné, že noví vlastníci pozemků v území tyto
informace nemají, protože jim při prodeji pozemků nebyly předány, což však nemůže být důvodem k tomu, aby obec na
stanovenou koncepci, která byla jako správná potvrzena i ve vyhodnocení udržitelného rozvoje k návrhu ÚP Poříčí nad
Sázavou (zmiňováno ve vypořádání textu výše), z důvodu změny vlastnických práv rezignovala. Pro úplnost pořizovatel
uvádí, že v procesu pořizování ÚP žádný nesouhlas vlastníka pozemku se záměrem stavby neobdržel, kopie či opis
nesouhlasu vlastníka doloženého v opakovaném řízení u některých námitek veřejnosti, nelze z pohledu stavebního zákona
než odmítnout, protože v rámci opakovaného veřejného projednání bylo možné uplatňovat námitky pouze k částem
řešení, které byly od předchozí etapy měněny, což není tento případ – stavba byla již součástí dokumentace návrhu ÚP ke
společnému jednání.
5)Námitka proti zahrnutí podmínky využití ploch změn Z19: výstavba objektů a zařízení, pro které jsou stanoveny
hygienické hlukové limity, je podmíněně přípustná za předpokladu splnění podmínky, že při rozhodování o změnách
v území bude prokázáno nepřekročení maximální přípustné hladiny hluku v chráněných vnitřních i venkovních
prostorech (ze stávající silnice I/13 a činností provozovaných ve stabilizovaných plochách VL a VD). Text NPÚ:
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výstavba objektů a zařízení, pro které jsou stanoveny hygienické hlukové limity, je podmíněně přípustná za
předpokladu splnění podmínky, že při rozhodování o změnách v území bude prokázáno nepřekročení maximální
přípustné hladiny hluku v chráněných vnitřních i venkovních prostorech (ze stávající silnice I/3 a činností
provozovaných ve stabilizovaných plochách VL a VD))
Odůvodnění: na základě námitek mělo dojít k odstranění podmínky v části a činností provozovaných na ploše změny Z22
a Z20,ale tato podmínka nebyla odstraněna, tato podmínky byla změněna na a činností provozovaných ve stabilizovaných
plochách VL a VD. Jak uvádíte, škodlivé emise z ploch VL a VD nemají překračovat hranice těchto areálů. Namítáme, že
tato podmínka není v souladu se zákonem č. 258/2000 Sb. Zákon o ochraně veřejného zdraví a o změně některých
souvisejících zákonů, když je postavena proti příjemci emisí a nikoliv v duchu zákona nepostihuje podmínka zdroj emisí.
Zákon zde hovoří o osobě, která ho používá, popřípadě provozuje stroje a zařízení, které jsou zdrojem hluku a vibrací,
v tom spatřuji zneužití zákona, proti vlastníku pozemků v lokalitě Z19e jako příjemce emisí ze stabilizovaných ploch VL a
VD. V doplnění podmínek ve stabilizovaných plochách VL a VD, považuji obstrukční, diskriminační a zvýhodňující jiné
rozvojové lokality bydlení Zejména lokalitu Z03. Pořizovatel ve zdůvodnění uvádí, že lokalita Z03 není plochami VL a VD
zasažena, k tomu uvádím, že vzdálenost plochy Z03 od stabilizovaných ploch VL a VD je cca 500 m a například plochy
Z19b je od stabilizované plochy VL a VD vzdálena cca 530 m. Z uvedeného je patrné, že v územním plánu dochází
k enormnímu zvýhodnění lokality Z03 Lutov oproti lokalitě Z19. Pořizovatel územního plánu nepřistupuje při stanovení
podmínek výstavby pro lokality Z19 a Z03 zcela Bezstraně, uplatňuje vůči lokalitě Z19 nadměrných podmínek regulace.
Návrh na rozhodnutí: Není pravdou, že by na základě uplatněné námitky mělo automaticky dojít k odstranění
namítaných částí. Pořizovatel při vypořádání námitky uplatněné již k veřejnému projednání, vycházel ze skutečností, že
v případě ploch VL a VD, se jedná o plochy, které, jak ostatně sám podatel námitky uvádí, jsou již stabilizovány a je
tedy povinen dbát na práva vlastníků nabitá v dobré víře, která jim podnikání v těchto plochách umožnila, bez toho
aniž by jejich aktivity byly omezeny podmínkami např. ochranného pásma, k jehož vyhlášení v zájmovém území
nedošlo. Stanovená podmínka není v rozporu se zákonem o ochraně veřejného zdraví. Pro případný další rozvoj jsou
pak v územním plánu pro každou plochu nastaveny regulativy, které případný návrh zastavitelných ploch pro bydlení
žádným způsobem neomezují nad rámec zachování koncepčního a komplexního řešení, přičemž vycházel ze stanovisek
dotčených orgánů, tak jak již bylo několikrát ve vypořádání námitek, ať již k veřejnému či opakovanému veřejnému
projednání uvedeno. K vypořádání problematiky posouzení hlukových limitů uvádíme, že po předchozí konzultaci se
zástupci KHS pak byl požadavek na prokázání nepřekročení těchto limitů doplněn i pro plochu Z03.


 VETA-INVESTMENT, s.r.o. – písemné podání doručené na obecní úřad dne 28. 6. 2019
Citace: „ Vlastnické právo k nemovitým věcem: pozemek st. p. č. 776, parc.č. 193/1, 193/3, 193/4, 193/5, 193/13, 193/14,
193/15, 193/16, 193/17, 193/18, 193/26, 193/27, 193/28, 193/29, 193/30, 193/31, 193/32, 193/33, 193/34, 193/35,
193/36, 193/37, 193/38, 193/39, 193/40, 193/42, 193/43, 193/44, 193/45, 193/46, 193/47, 193/48, 193/48, 193/49,
193/51, 193/53, 193/54, 193/55, 193/56, 193/57, 193/58, 193/64, 194, 195/1, 195/2, 197, 198/1, 198/4, 198/5, 198/6,
198/7, 198/25, 198/26, 198/27, 198/28, 198/29, 198/32, 198/38, 198/39, 198/53, 198/54, 198/55, 198/56, 206/1, 206/2,
206/4 (dál jen nemovitosti). Nemovitosti se nacházejí v ploše změn Z19d a Z19e.
Území dotčené námitkami: lokalita dle návrhu územního plánu vedená jako plochy Z03 (tedy Z03a1 – Z03e), lokalita dle
návrhu územního plánu vedená jako plochy změny Z02,lokalita dle návrhu územního plánu vedená jako plochy změny
Z04, lokalita dle návrhu územního plánu vedená jako plochy změny Z06a, lokalita dle návrhu územního plánu vedená jako
plochy změny Z07, lokalita dle návrhu územního plánu vedená jako plochy změny Z08 (Z08a, Z08b), lokalita dle návrhu
územního plánu vedená jako plochy změny Z09, lokalita dle návrhu územního plánu vedená jako plochy změny Z11,
lokalita dle návrhu územního plánu vedená jako plochy změny Z12, lokalita dle návrhu územního plánu vedená jako
plochy změny Z15, lokalita dle návrhu územního plánu vedená jako plochy změny Z16, lokalita dle návrhu územního
plánu vedená jako plochy změny Z19 Za Vodou (tedy Z19a – Z19g), lokalita dle návrhu územního plánu vedená jako
plochy změny Z20 až Z22, lokalita dle návrhu územního plánu vedená jako plochy změny Z39k, lokalita dle návrhu
územního plánu vedená jako plochy změny Z40k + další lokality zmíněné v textu námitek nebo v dosavadních námitkách.
Dosavadní námitky/postup: Namítající podal ve lhůtě stanovené § 52 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění
námitky k Upravenému návrhu územního plánu Poříčí nad Sázavou po společném jednání (dále jen PNÚP) podáním ze
dne 10. 12. 2018. NÚP (tedy Upravený návrh územního plánu Poříčí nad Sázavou po veřejném projednání) ve smyslu § 53
odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění představuje podstatnou úpravu návrhu územního plánu. Namítající
uvádí, že kvituje postup pořizovatele u zpracovatele NÚP, jímž došlo k reflektování/zapracování – byť minimální – části
připomínek namítajícího k PNÚP a jejich zohlednění v NÚP
- např. pojetí I. etapy v plochách změn Z19 (Z19a – Z19j), což ostatně vychází již z PNÚP, proti kterému nebyly ze
strany namítajícího ani jiných účastníků námitky vznášeny, které vychází z předpokladu realizace výstavby převážně
individuálního bydlení v rodinných domech spojených s budováním infrastruktury, tudíž i pro obec Poříčí nad
Sázavou a její infrastrukturu přijatelné prvotní zatížení,
- např. s prvním bodem související přesunutí výstavby lávky v koridoru dopravní infrastruktury Z39k (jakkoliv
s výstavbou lávky namítající dále nesouhlasí z celé řady důvodů uvedených v dosavadních námitkách a uváděných i
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v těchto námitkách) jako podmínky pro realizaci zástavby na plochách změn zahrnutých do II. etapy, což zohledňuje
aktuální majetkové poměry v území, kdy území v plochách změn zahrnutých do II. etapy vlastní a spravuje v zásadě
1. Investor (společnost auto-mobile s.r.o.) zatímco území v plochách změn zahrnutých do I. etapy dnes již v rozsahu
jednotlivých pozemků vlastní individuální vlastníci, pro které je taková podmínka zcela nesplnitelná (pozn.: je třeba
vnímat, že ona podmínka stavby lávky totiž dopadá – což už samo o sobě však takovou podmínku činí nezákonnou,
diskriminační – byť na jediného vlastníka a jeden rodinný dům),
- např. vypuštění podmínky využití plochy změn Z19 co do hygienických hlukových limitů ve vztahu k plochám změn
Z20 a Z22 (byť tato podmínka byla nahrazena podmínkou stejnou ve vztahu k plochám VD a VL, s kterou namítající
také nesouhlasí a činí to předmětem těchto dalších podmínek), což byl od samého začátku zjevně iracionální a
nesplnitelný požadavek (podmínka) minimálně z důvodu toho, že vůbec není zřejmé zda a případně co a kdy na
plochách změn Z20 a Z22 vznikne. PŘESTO na dosavadních námitkách namítající setrvává, neboť jejich vypořádání
včetně jeho odůvodnění v NÚP považuje za nedostatečný.
Návrh na rozhodnutí: Pořizovatel konstatuje, že v rámci opakovaného veřejného projednání bylo možné uplatňovat
námitky k těm částem řešení, které byly od veřejného projednání měněny. Jednotlivé návrhy ÚP byly v textové části
odůvodnění již odůvodněny a po dohodě s projektantem a určeným zastupitelem dále ještě doplněny. Vypořádání
námitek zveřejněné v odůvodnění ÚP považuje pořizovatel za dostatečné. K argumentu o nesplnitelnosti podmínky
stavby lávky pro jednotlivé vlastníky pozemků uvádíme, že územní plán řeší koncepci rozvoje území bez ohledu na
vlastnické poměry v území a pochopitelně stav, kdy předchozí vlastník pozemků upřednostnil prodej pozemků
jednotlivým investorům před zainvestováním této plochy potřebnou dopravní a technickou infrastrukturou, je velmi
nešťastný pro dosažení dohody jednotlivých individuálních vlastníků na jejím vybudování, jak již ostatně bylo uvedeno
ve vypořádání námitky uplatněné v rámci veřejného projednání. Nicméně tento stav rozhodně nemůže být důvodem,
aby obec rezignovala na stanovení koncepčního a komplexního řešení navrženého územním plánem, navíc převzatého
v době vypořádání námitky z platné územně plánovací dokumentace, konkrétně změny č. 2, ve které je zakotveno
propojení této lokality s druhým břehem řeky, na kterém se historicky rozvíjí vlastní obec. Požadavky na úpravu
hygienických hlukových limitů namítané v rámci námitky uplatněné v rámci veřejného projednání byly vypořádány, jak
bylo uvedeno v návrhu na rozhodnutí o námitce a opatřeny stanovisky dotčených orgánů podle § 53 stavebního
zákona. Pořizovatel je přesvědčen, že vypořádání bylo provedeno jako úplné, dostatečné a dostatečně srozumitelné.
Pochybnosti o tom, co a kdy na plochách změn Z20 a Z22 vznikne, nejsou důvodné, neboť žádný z návrhů v těchto
plochách do plochy Z19 nezasahuje ani ji nijak nepodmiňuje žádným omezením či podmínkou.
Text námitek:
Obecně/Nezákonnost návrhu ÚP: Z ustálené rozhodovací praxe NSS (např. 1 Ao 1/2009 ze dne 21. 7. 2009 a celé řady na
něj odkazujících následných rozhodnutí NSS jako např. 8 As 2/2016 ze dne 1. 7. 2016) plyne, že…V tomto smyslu může
územní plán představovat zásadní omezení ústavně zaručeného práva vlastnit majetek (čl. 11 LZPS), jež je jedním ze
základních pilířů, na nichž již po staletí stojí západní civilizace a její svobodný rozvoj. Zásahy do vlastnického práva proto
musí mít zásadně výjimečnou povahu, musí být prováděny z ústavně legitimních důvodů a jen v nezbytně nutné míře a
nejšetrnějším ze způsobů vedoucích ještě rozumně k zamýšlenému cíli, nediskriminačním způsobem a s vyloučením
libovůle a být činěny na základě zákona. Jedná-li se o zásahy, jejichž citelnost přesahuje míru, kterou vlastník bez větších
obtíží a bez významnějšího dotčení podstaty jeho vlastnického práva schopen snášet, nastupuje ústavní povinnost
veřejné moci zajistit dotčenému vlastníku adekvátní náhradu (čl. 11 odst. 4 LZPS), a to z veřejných prostředků nebo
z prostředků toho, v jehož prospěch je zásah do vlastnictví proveden (k civilizační a politické úloze vlastnického práva
v dějinách viz. komplexně Richard Pipes: Vlastnictví a svoboda, Argo, Praha 2008).
NÚP je bohužel a nedůvodně – stojí na diskriminačním přístupu spojeným s prvky libovůle ve vztahu zejména k plochám
změn Z19, Z39k. Tato diskriminace se projevuje v nastavení podmínek využití těchto ploch změn, stanovení podmínek
realizace změn v území (etapizaci) ve vztahu k těmto plochám, resp. plnění podmínek etapizace, uložení podmínky
výstavby lávky nadto vyjmuté z veřejně prospěšných staveb atd. O to více tento diskriminační prvek vyvstává do popředí
při vědomí skutečnosti, že plocha změn Z19 byla samotným pořizovatelem NÚP (obcí Poříčí nad Sázavou) zahrnuta do
zastavitelných ploch již změnou č. 2 stávajícího ÚP. Tedy dříve, než se tomu tak stalo ve vztahu k plochám změn (jako
zastavitelného území) Z03 a dalších.
Návrh na rozhodnutí: Pořizovatel souhlasí s tvrzením, že zásahy do vlastnického práva musí mít výjimečnou povahu,
uvádí, že podatel je podle právního stavu katastru nemovitostí vlastníkem pozemků zemědělského půdního fondu
v druhu orná půda a ÚP jeho vlastnické právo v tomto ohledu nijak neovlivňuje, protože dál své pozemky může
využívat v souladu s právním stavem evidovaným v katastru nemovitostí. ÚP vlastníkovi pozemku dává možnost
předmětné pozemky využít k výstavbě, což je možnost, jak zhodnotit zemědělské pozemky jako pozemky stavební. S
ohledem na skutečnost, že pozemky ve vlastnictví podatele námitky jsou součástí plochy obytného souboru o značné
plošné výměře bezmála 235 000m2, nesrovnatelné co do rozlohy a umístění s jakoukoliv jinou zastavitelnou plochou
vymezenou v územním plánu, je nesporné, že vlastníci budou muset strpět omezení v podobě regulativů nastavených
ÚP, neboť tyto jsou de facto dohodou o možnosti využití území, tak jak je v rámci obytného souboru Za Vodou v plošně
rozsáhlém a dosud historicky pro bydlení nerozvíjeném území navrhuje územní plán. Ve vztahu ke zbytku ploch o
menších plošných výměrách, navrhovaných na historicky se rozvíjející straně obce - tedy na opačném území za řekou,
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se tak v případě plochy Za Vodou nemůže jednat o podmínky, které by v rámci porovnání navrhovaných řešení
ostatních ploch, bylo možné označovat jako neproporcionální či diskriminační. ÚP je dohodou na možném způsobu
využití území nejen mezi vlastníky pozemků, ale rovněž dohodou s dotčenými orgány, jejichž požadavky na ochranu
veřejných zájmů vychází ze zvl. právních předpisů a dále i dohodou s obcí, které je v rámci samosprávné kompetence
svěřena pravomoc rozhodovat o tom, jak území, které spravuje včetně jeho rozvoje, bude vypadat. K tomu přistupuje
skutečnost, že v rámci úkolů a cílů územního plánování je třeba hájit veřejným zájem na zvyšování kvality území
s ohledem na požadavky udržitelného rozvoje, zahrnující zlepšování životního prostředí, sociálních podmínek,
podmínek hospodářského rozvoje a jejich vyváženého vztahu. Z vyhodnocení vlivu územního plánu na udržitelný rozvoj
území zcela jednoznačně vyplývá, že případná absence napojení na jádro Poříčí nad Sázavou by byla přímým
ohrožením sociálního pilíře představovaným podmínkami pro soudržnost obyvatel území. Z pochopitelných důvodů
nikdy nebude možné vyhovět všem představám účastníků dohody na využití území, je však zejména respektovat
zákony a vůli obce na koncepčním a komplexním rozvoji jejího správního území. Jsme přesvědčeni, že podmínky a
regulativy, které byly pro realizaci návrhu zastavitelných ploch v ÚP, stanoveny, byly provedeny v nezbytně nutné míře,
tak aby předmětná plocha vyřešila komplexně celé rozsáhlé území o rozloze téměř dvě stě třicet pět tisíc metrů
čtverečních. Žádná z dalších ploch uvedených v územním plánu této rozlohy nedosahuje, k čemuž je nezbytné přičíst
skutečnost, že zájmové území se nachází mimo hranice historického rozvoje obce, na druhém břehu řeky, kde
v minulosti nebyla funkce bydlení nikdy rozvíjena. Je tedy zcela logické, že toto značně plošně rozsáhlé území, kde bude
možné řádově umístit přes stovku rodinných (případně bytových) domů, klade na způsob jeho řešení jiné nároky, než
plošně méně rozsáhlejší plochy, které jsou budovány na druhé břehu, v místech, kde se obec v minulosti vždy
v návaznosti na zastavěné území, plynule rozvíjela. Z výše uvedených důvodů jsme přesvědčeni, že jakékoliv porovnání
s ostatními plochami územního plánu nemůže obstát. Námitka etapizace včetně požadavku na vypuštění podmínky
vybudování lávky byla podrobně vypořádána již v rámci námitek uplatněných k veřejnému projednání. Podmínku není
důvodné vyjímat, protože návrh na její vybudování vychází z koncepčního a komplexního řešení, které bylo přijato již
v rámci změny č. 2 (v době podání a vypořádávání námitky stále platné územně plánovací dokumentace územního
plánu sídelního útvaru Poříčí nad Sázavou). Ve výrokové části této změny, jejímž účelem bylo prověření návrhu a
vymezení zastavitelné plochy, proti které jsou námitky směřovány, je uvedeno, že vnitřní vazbu mezi NOVOU
pravobřežní zástavbou a historickou zástavbou starého Poříčí n/S posílí plánované pěší propojení lávkou přes Sázavu.
Tento výrok nikdo z podatelů námitky nezpochybnil, přestože v době vypořádávání uplatněných námitek stále platil.
Nejedná se tedy o diskriminaci např. oproti zmiňované ploše Z03, která jak již bylo řečeno, je rozvíjena na levém břehu
Sázavy, kde se obec vždy rozvíjela a na jejíž zastavěné území plynule navazuje a pro kterou není provedení návrhu na
vybudování lávky propojující jádrové území obce s touto plochou důvodné. Z výrokové části změny je jednoznačně
zřejmé, že její potřebu vyvolává pouze a jedině NOVÁ zástavba na pravém břehu Sázavy a nemá-li být pravobřežní
bytová zástavba, která zde nikdy historicky rozvíjena nebyla, satelitem o rozloze více než dvaceti tří hektarů (proti
čemuž ostatně brojili podatelé námitek v rámci veřejného projednání), je třeba její začlenění do organismu obce. Obec
vydáním změny č. 2 svolila k vymezení nové zástavby na druhém břehu Sázavy a změna vlastnických práv není
důvodem toho, aby pořizovatel slevoval z navrženého koncepčního a komplexního řešení. Nezpochybňujeme, že z vůle
předchozího vedení obce, bylo v očekávání brzké výstavby (bez níž, jak již bylo uvedeno výše, nemá budování lávky
význam) požádáno o vydání územního rozhodnutí na lávku, k jejímuž vybudování nedošlo z důvodu pasivity investora,
kdy v zájmovém území nebyla zahájena výstavba byť jednoho jediného RD. Obec nebude budovat stavbu lávky, jejíž
potřebu vyvolal developerský projekt na výstavbu obytného souboru Za Vodou (viz. odkaz na text znění změny č. 2).
Současná politická vůle obce není pro to, aby opakovaně investovala či se jinak angažovala do výstavby lávky, neboť
požadavek na její výstavbu, jak již bylo výše řečeno, je spojen s investicí (výstavbou) obytného souboru soukromého
charakteru, na němž obec neshledává zájem se podílet. Jsme přesvědčeni, že veškeré návrhy stanovené ve vztahu
k této ploše v ÚP jsou naprosto legitimní a řádně odůvodněny. Prvky diskriminace nebo libovůle nemohou být
s ohledem na povahu plochy, (umisťovanou mimo historicky rozvíjené obytné území obce na ploše stovek tisíců metrů
čtverečních) vůči plochám ostatním namítány, neboť nejsou svou rozlohou ani umístěním v žádném ohledu
srovnatelné. Z hlediska dalšího odůvodnění v ÚP provedených návrhů odkazujeme na kap. i. 12 textové části
odůvodnění.
Střet zájmů: Přístup pořizovatele NÚP (obce Poříčí nad Sázavou), který se pak projevuje konkrétně např.
v diskriminačních prvcích, je ovlivněn dle mínění namítajícího nepochybným střetem zájmů. Starosta obce, pan Mgr. J.
Kratzer, který je zároveň zastupitelem odpovědným za zpracování NÚP, je prostřednictvím svých rodinných příslušníků
jako vlastníků stavebních pozemků v plochách změn Z03 nutně vystaven do situace, kdy byť by se to nechtěl připustit –
má zájem na co nejlepším, nejsnazším rozvoji právě této plochy změn. Takového jejího rozvoje je – při existenci
konkurenčních lokalit – možné dosáhnout právě (resp. možná jen) vhodným nastavením podmínek lokality samotné a
naopak nepoměrně méně vhodným, diskriminačním, nastavením podmínek pro lokality jiné.
Návrh na rozhodnutí: Namítaný střet zájmů pořizovatel odmítá s odkazem na ust. § 159 stavebního zákona, že za
zpracovanou územně plánovací dokumentaci, za její správnost, úplnost a celistvost odpovídá projektant, nikoliv pan
starosta, který projektovat a nastavovat podmínky využití území pro jednotlivé plochy, nemůže. Pořizovatel není
v případě jednotlivých návrhů (vyjma vypořádávání uplatněných námitek) povinen sledovat vlastnická práva v území,
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dbá pouze na zákonnost, koncepčnost a komplexnost navrhovaného řešení. O vydání/nevydání územního plánu pak
rozhoduje přímo zastupitelstvo obce, tedy opět nikoliv pan starosta, který jako určený zastupitel pro spolupráci
s pořizovatelem je povinen v rámci územního plánu hájit vůli obce, nikoliv svou.
Konkrétní vymezení námitek:
1) Námitka nezahrnutí etapizace jako podmínky pro rozhodování v ploše změn Z03 (tedy Z03a1 – Z03e)
Odůvodnění: Ačkoliv na str. 79 pod bodem (65) NÚP je etapizace plochy změn Z03 předpokládána, chybí zahrnutí
této podmínky pro rozhodování do části c.2. Vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby.
Návrh na rozhodnutí: Pořizovatel k uplatněné námitce uvádí, že etapizace je v ploše Z 03 ve výrokové části zcela
nezpochybnitelně stanovena a to v textové části v kapitole n., a dále graficky vyznačena v hlavním výkresu. Doplnění
této podmínky do kapitoly c.2.a tak považuje pořizovatel pouze za technickou úpravu, která vede k provázanosti
dokumentace.
2)Námitka rozdílných podmínek využití ploch změn Z03, Z04, Z06a, Z07, Z08, Z09, Z11, Z12, Z15 a Z19 – jako součást
obecné námitky veskrze přetrvávajícího avšak objektivně, racionálně neodůvodněného a neodůvodnitelného a tedy
diskriminačního a prvky libovůle (viz. NSS 1 Ao 1/2009 ze dne 21. 7. 2009) obsahujícího přístupu a postupu
pořizovatele a zpracovatele při zpracování NÚP. Extrémní nesoulad v podmínkách využití ploch změn Z03 a zbývajících
ploch změn. Text NÚP:
Označení
Lokalizace
způsob
Podmínky využití
Podmínka
plochy
využití
pro
změny
rozhodování
Z02

Z03a1

BI*

Severně od sídla Poříčí nad
Sázavou, západně od ul. Pod
Lutovem

BI*

Z03a2

ZV

Z03a3

PV

Z03b1

Severně od sídla Poříčí nad Sázavou

Z03b2
Z03c

BI*

ZV
Severně od sídla Poříčí nad
Sázavou, západně od ul. Pod
Lutovem

SV*

 výstavba objektů a zařízení, pro které
jsou stanoveny hygienické hlukové
limity, je podmíněně přípustná za
předpokladu splnění podmínky, že při
rozhodování o změnách v území bude
prokázáno nepřekročení maximální
přípustné hladiny hluku v chráněných
vnitřních i venkovních prostorech (ze
stávajících sousedních sportovních
zařízení – kurty)
 umístění zástavby v OP lesa bude
možné při udělení výjimky z tohoto OP
 podmínkou pro možnost realizace
zástavby
je
zajištění
likvidace
odpadních vod na ČOV Poříčí nad
Sázavou
 způsob využití bude respektovat
průchod biokoridoru
 podmínkou pro možnost realizace
zástavby
je
zajištění
likvidace
odpadních vod na ČOV Poříčí nad
Sázavou
 V rámci plochy změny bude (územní
studií) vymezeno veřejné prostranství
v souladu s právními předpisy
 způsob využití bude respektovat
průchod biokoridoru
 podmínkou pro možnost realizace
zástavby
je
zajištění
likvidace
odpadních vod na ČOV Poříčí nad
Sázavou
 podél místní komunikace bude rozšířen
prostor veřejného prostranství tak, aby
bylo možno vést podél místní
komunikace chodník, resp. stezku pro
pěší a cyklisty

Územní
studie,
dohoda o
parcelaci
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Z03d

Severní okraj zástavby sídla Poříčí
nad Sázavou, severně od ulice Na
Cihelně

SV*

Z03e

Severně od sídla Poříčí nad
Sázavou, západně od ul. Pod
Lutovem

ZV

Z04

Severozápadně od sídla Poříčí nad
Sázavou, Na Závisti

BI*

Z06a

Severní část sídla Poříčí nad
Sázavou, jihozápadně od ulice Nad
Cihelnou

BI*

Z07

Severní část sídla Poříčí nad
Sázavou, jihozápadně od ulice Nad
Cihelnou

BI*

Z08a

Severní část sídla Poříčí nad
Sázavou, jižně od ulice K Homolce

BI*

Z08b

Severní část sídla Poříčí nad
Sázavou, jižně od ulice K Homolce

ZS

Z09a

Západní část sídla Poříčí nad

BI

Z06b

ZS

 zástavba nebude umisťována v přímé
návaznosti na veřejné prostranství
(podél řeky), bude ustoupená tak, aby
se prostor k řece otevřel (nebude
respektována uliční čára stávající
zástavby, v nové zástavbě ustoupí
západním směrem)
 podmínkou pro možnost realizace
zástavby
je
zajištění
likvidace
odpadních vod na ČOV Poříčí nad
Sázavou
 Podmínka SEA hodnocení pro následné
rozhodování ve vymezených plochách:
ochrana porostu v jižní části plochy
 Způsob
využití
plochy
nebude
oslabovat funkci biokoridoru

 výstavba objektů a zařízení, pro které
jsou stanoveny hygienické hlukové
limity, je podmíněně přípustná za
předpokladu splnění podmínky, že při
rozhodování o změnách v území bude
prokázáno nepřekročení maximální
přípustné hladiny hluku v chráněných
vnitřních i venkovních prostorech (z
autokrosového areálu)
 výstavba objektů a zařízení, pro které
jsou stanoveny hygienické hlukové
limity, je podmíněně přípustná za
předpokladu splnění podmínky, že při
rozhodování o změnách v území bude
prokázáno nepřekročení maximální
přípustné hladiny hluku v chráněných
vnitřních i venkovních prostorech (z
autokrosového areálu)
 výstavba objektů a zařízení, pro které
jsou stanoveny hygienické hlukové
limity, je podmíněně přípustná za
předpokladu splnění podmínky, že při
rozhodování o změnách v území bude
prokázáno nepřekročení maximální
přípustné hladiny hluku v chráněných
vnitřních i venkovních prostorech (ze
železnice a autokrosového areálu)
 Respektována bude funkce zeleně na
výškovém vyrovnání terénů mezi místní
komunikací na severu a plochou
určenou pro zástavbu
 Plocha částečně leží v rozsahu zvláštní
povodně
 respektována bude funkce zeleně na
svahu jižně od místní komunikace
 výstavba objektů a zařízení (na
severovýchodním okraji), pro které jsou

332
zpracováno v září 2019

333
ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU POŘÍČÍ NAD SÁZAVOU

příloha: II.A - TEXTOVÁ ČÁST

Sázavou, lokalita Pod Homolkou

Z09b

Západní část sídla Poříčí nad
Sázavou, pokračování ulice Nad
Tratí

PV

Z10

Západní část sídla Poříčí nad
Sázavou, lokalita Pod Homolkou

BI

Z15a

Jihovýchodní okraj sídla Poříčí nad
Sázavou, lokality Na Rubši

BI*

Z15b

Jihovýchodní okraj sídla Poříčí nad
Sázavou, jižně od pokračování ulice
Bálkovická

BI*

Z15c

Jihovýchodní okraj sídla Poříčí nad
Sázavou, pod hřbitovem

BI*

Z16

Jižní část sídla Poříčí nad Sázavou,

BI

stanoveny hygienické hlukové limity, je
podmíněně přípustná za předpokladu
splnění podmínky, že při rozhodování o
změnách v území bude prokázáno
nepřekročení maximální přípustné
hladiny hluku v chráněných vnitřních i
venkovních prostorech (ze stávající
železnice)
 plocha bude využita pro prodloužení
místní komunikace, resp. veřejného
prostranství podél železnice

 Na jihozápadním okraji je výstavba
objektů a zařízení, pro které jsou
stanoveny hygienické hlukové limity,
podmíněně přípustná za předpokladu
splnění podmínky, že při rozhodování o
změnách v území bude prokázáno
nepřekročení maximální přípustné
hladiny hluku v chráněných vnitřních i
venkovních prostorech (ze stávající
silnice III/1091)
 realizace zástavby, resp. změn v území
obecně v ploše změny je podmíněně
přípustná, pokud bude průkazně
doloženo,
že
realizací
nedojde
k nezákonnému škodlivému zásahu do
vývoje zvláště chráněných druhů rostlin
a živočichů
 výstavba objektů a zařízení, pro které
jsou stanoveny hygienické hlukové
limity, je podmíněně přípustná za
předpokladu splnění podmínky, že při
rozhodování o změnách v území bude
prokázáno nepřekročení maximální
přípustné hladiny hluku v chráněných
vnitřních i venkovních prostorech (ze
stávající silnice I/3)
 realizace zástavby, resp. změn v území
obecně v ploše změny je podmíněně
přípustná, pokud bude průkazně
doloženo,
že
realizací
nedojde
k nezákonnému škodlivému zásahu do
vývoje zvláště chráněných druhů rostlin
a živočichů
 výstavba objektů a zařízení, pro které
jsou stanoveny hygienické hlukové
limity, je podmíněně přípustná za
předpokladu splnění podmínky, že při
rozhodování o změnách v území bude
prokázáno nepřekročení maximální
přípustné hladiny hluku v chráněných
vnitřních i venkovních prostorech (ze
stávající silnice III/1091)
 výstavba objektů a zařízení, pro které
jsou stanoveny hygienické hlukové
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limity, je podmíněně přípustná za
předpokladu splnění podmínky, že při
rozhodování o změnách v území bude
prokázáno nepřekročení maximální
přípustné hladiny hluku v chráněných
vnitřních i venkovních prostorech (ze
stávající silnice I/3 a železnice)
 Dopravní napojení zastavitelné plochy
bude řešeno z ulice Potoční
Z19c
Východní okraj řešeného území
BI*
 podmínkou pro možnost realizace
zástavby
je
zajištění
likvidace
odpadních vod na ČOV Poříčí nad
Sázavou
 realizace zástavby, resp. změn v území
obecně v ploše změny je podmíněně
přípustná, pokud bude průkazně
doloženo,
že
realizací
nedojde
k nezákonnému škodlivému zásahu do
vývoje zvláště chráněných druhů rostlin
a živočichů
 výstavba objektů a zařízení, pro které
jsou stanoveny hygienické hlukové
limity, je podmíněně přípustná za
předpokladu splnění podmínky, že při
rozhodování o změnách v území bude
prokázáno nepřekročení maximální
přípustné hladiny hluku v chráněných
vnitřních i venkovních prostorech (ze
stávající silnice I/3 a činností
provozovaných ve stabilizovaných
plochách VL a VD))
 Podmínka SEA hodnocení pro následné
rozhodování ve vymezených plochách:
důsledná ochrana kvalitních jedinců
(vzrostlé zeleně – stromů) podél
stávající cesty a důsledná ochrana
stromořadí podél ulice V Obci
Odůvodnění: Ačkoliv se pořizovatel a zpracovatel NÚP odvolávají na to, že ke každé ploše změn přistupují individuálně, nic to
nemění na tom, že stále musí vést v patrnosti základní premisi územního plánování vyslovené v NSS 1 Ap 1/2009 ze dne 21.
7. 2009. Individuální posouzení každé plochy změn není odůvodněním rozdílného, natož diskriminačního přístupu. Rozdílný
(vždy ale ve výsledku nediskriminační) přístup musí být odůvodněn (podrobně a přesvědčivě) zcela konkrétními, objektivními
a pokud možno měřitelnými daty, důkazy o (ne) existenci. Neodůvodnění rozdíl v podmínkách využití nastává v tom, že
- Část ploch změn nemá (nadále) jako podmínku využitelnosti/podmínku realizace zástavby zajištění odpadních vod na
ČOV Poříčí nad Sázavou,
- Plocha změny Z 03 (viz. námitka č. 8) nadále zůstává nedotčena podmínkami změn Z19 a to konkrétně hygienickými
hlukovými limity ze stabilizovaných ploch VL a VD a silnice I/13, ačkoliv se k plochám VL a VD blíží více než např. část
ploch Z19.
Návrh na rozhodnutí: Přestože není zřejmé, co je myšleno námitkou č. 8, pořizovatel rozdílný či diskriminační přístup
v návrhu ÚP u plochy Z19 ve vztahu k jakékoliv jiné ploše neshledává a odmítá jej, přičemž se odkazuje na své
odůvodnění uvedené ve vypořádání námitek uplatněných již v rámci veřejného projednání, popřípadě i na vypořádání
uvedené u jednotlivých dílčích bodů této námitky, která byla uplatněna v rámci opakovaného veřejného projednání.
Pořizovatel napadenou podmínku v první odrážce z řádků čtvrtého sloupce v kapitole c.2.a vypustil, přičemž do
odůvodnění nechal uvést text, že tato úprava byla provedena z důvodu duplicity podmínky, protože věcně stejná
podmínka vyplývá z čl. 18, písm. c. Tato podmínka byla do ostatních zastavitelných ploch doplněna po prvním
veřejném projednání právě s ohledem na to, aby se namítající necítil diskriminován. Pořizovatel uvádí, že ponechání
podmínky tedy nelze považovat za diskriminační, neboť je uvedena u všech ploch, které mohou vyžadovat značné
nároky na úpravu stávajících vodohospodářských prvků technické infrastruktury. Z hlediska dalšího odůvodnění se
odkazujeme na kapitolu i.12 textové části odůvodnění. K vypořádání druhé odrážky tohoto bodu námitky uvádíme, že
východně od bytovek
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po předchozí konzultaci se zástupci KHS pak byl požadavek na prokázání nepřekročení těchto limitů doplněn i pro
plochu Z03.
3)Námitka rozdílného pojetí plní podmínek etapizace v plochách změn Z03, Z15 a Z19 – jako součást obecné námitky
veskrze přetrvávajícího, avšak objektivně, racionálně neodůvodněného a neodůvodnitelného, tedy
nediskriminačního a prvky libovůle (viz. NSS 1 Ao 1/2009 ze dne 21. 7. 2009) obsahujícího přístupu a postupu
pořizovatele a zpracovatele při zpracování NÚP. Text NÚP:
n)Stanovení pořadí změn v území (etapizace)
(65)Při rozhodování o změnách v území budou respektovány stanovené podmínky pro pořadí změn v území:
1) V zastavitelné ploše Z03 bude v I. etapě realizována zástavba v ploše změny Z03a1, dopravní infrastruktura a
veřejná prostranství na plochách změny Z03a1, Z03a2 a Z03a3 a bude realizována technická infrastruktura. Ve II.
etapě bude realizována zástavba na plochách změn Z03b1 a Z03c a podmínky, že na plochách I. etapy bude
zahájena výstavba (rodinných domů) na 70 % plochy I. etapy a na 40 % bude realizace zástavby dokončena.
2) V zastavitelné ploše Z15 bude v I. etapě realizována zástavba (rodinné domy) v plochách změny Z15a, Z15c,
Z15d. Ve II. etapě bude realizována zástavba na ploše změny Z15b za podmínky, že na plochách I. etapy bude
zahájena výstavba (rodinných domů) na 70 % plochy I. etapy a na 40 % bude realizace zástavby dokončena.
3) V zastavitelné ploše Z19 bude v I. etapě realizována zástavba v plochách změn: Z19b, Z19c. Z19d, Z19e a Z19f,
dopravní infrastruktura a veřejná prostranství v plochách změny Z19a, Z19i, veřejná zeleň na plochách změn
Z19g, Z19h a technická infrastruktura na ploše změny Z19j a inženýrské sítě ve veřejných prostranstvích.
V zastavitelné ploše Z19 – před zahájením realizace staveb na plochách změn zahrnutých do I. etapy (Z19b,
Z19c. Z19d, Z19e a Z19f) bude dokončena výstavba technické infrastruktury (vč. staveb a zařízení na ploše změny
Z19j) a dopravní infrastruktury (zejména Z19a) zajišťující napojení zastavitelné plochy na systémy v řešeném
území.
4) V zastavitelné ploše Z19 bude realizována výstavba ve II. etapě na plochách změn Z19k, Z19l, Z19m, Z19n, Z19o
a dopravní a technická infrastruktura a veřejná prostranství v ploše změny Z19p , tj. po dokončení výstavby
alespoň na 70% plochy I. etapy tj. na plochách změn Z19b, Z19c. Z19d, Z19e a Z19f a budou realizovány veškeré
plochy veřejných prostranství včetně ploch veřejné zeleně v plochách změn Z19g a Z19h. Podmínkou pro
realizaci změn v území na plochách změn zahrnutých do II. etapy je realizace lávky zajišťující bezkonfliktní
napojení zastavitelné plochy Z19 na jádrové území sídla Poříčí nad Sázavou ve vymezeném koridoru Z39k.
5) v koridorech pro dopravní infrastrukturu Z38k, Z39k, Z40k – do doby dokončení výstavby dopravní
infrastruktury v jednotlivých koridorech jsou v plochách dotčených jejich rozsahem nepřípustné změny v území,
které by mohly stanovené využití koridoru podstatně ztížit nebo znemožnit.
Odůvodnění: Jakkoliv je stanovení pořadí změn v území (etapizace) při pořizování územního plánu obecně přípustné a
stanovení podmínek realizace dílčích etap také, ani etapizace ani podmínky realizace dílčích etap nesmí být diskriminační.
Zejména podmínky realizace dílčích etap – pokud se etapizace v rozdílných plochách změn již navrhuje – není důvod
stanovit rozdílně. Tím spíše ne tak, jak činí pořizovat NPÚ ve vztahu k plochám změn Z03, Z15 a Z19.
Podmínky etapizace lokality Z19 jsou v porovnání s podmínkami etapizace lokality Z03 a Z15 nastaveny velice přísně,
stanoví vlastníkům pozemků ve II. etapě vybudovat a podílet se finančně na výstavbě kompletní technické infrastruktury
v plochách I. etapy, ale odsouvá využití pozemků k realizaci výstavby až době, než bude v I. etapě dokončeno alespoň
70% výstavby. V ploše změn Z15 NPÚ o budování dopravní, technické infrastruktury a inženýrských sítí nehovoří vůbec.
V ploše změn Z03 se nehovoří o inženýrských sítích. Ve vztahu k I. etapě Z19 podmínek plnění etapizace lze pak hovořit o
nesrozumitelnosti, protože dochází k vymezení inženýrských sítí a technické infrastruktury, ačkoliv se jedná o stejné
pojmy. Není zřejmé, co se rozumí bodem (65) písm. c bod 5 – co je rozsah celé zastavitelné plochy. Zároveň není důvod,
aby celá plochy změn byla pokryta dopravní a technickou infrastrukturou, když její II. etapa bude výstavbou čekat na 70%
zastavěnost v I. etapě. Ve vztahu k I. etapě Z19 je na rozdíl od Z03 a Z15) zdůrazněna kanalizace a pitná voda. Ve vztahu
k ploše změn Z03 není podmínkou realizace zástavby v I. etapě dokončení technické a dopravní infrastruktury
v potřebných plochách.
Návrh řešení. Je třeba ujednotit: pojmosloví pro všechny plochy změn. Navrhuji zmírnění podmínek pro realizaci staveb
ve II. etapě, podobně jako v lokalitě Z03 a Z15, aby výstavba v lokalitě II. etapy mohla probíhat po zahájení alespoň 70%
výstavby v plochách I. etapy. Konkrétně návrhem textu II. etapa – Podmínka v plochách změn Z19k – p se netýká změn
v území pro inženýrské sítě. Před zahájením realizace zástavby, dopravní infrastruktury a veřejných prostranství
zahrnutých do II. etapy bude zahájena výstavba alespoň na 70% celkového počtu změn Z19b, Z19c, Z19d, Z19e a Z19f,
budou realizovány plochy veřejných prostranství na plochách změn Z19a, Z19i a plochy veřejné zeleně v plochách změn
Z19g a Z19h. Bez těchto změn není ekonomicky možné zainvestovat výstavbu technické a dopravní infrastruktury včetně
výstavby zeleně v celé lokalitě Z19. Navržená podmínka realizace v plochách II. etapy pak nutí vlastníky pozemků
(individuální výstavba rodinných domů) v I. etapě urychlit výstavbu, co nejdříve ji dokončit, aby se společně vlastníci
ploch I. a II. etapy společně podíleli na nákladech technické infrastruktury celé lokality. Na pozemcích I. etapy budou
vlastníci jednotlivých pozemků realizovat individuální výstavbu rodinných domů. Navrhuji, aby podmínkou realizace
výstavby I. etapy plochy Z03 bylo dokončení technické a dopravní infrastruktury v potřebných plochách anebo, aby tato
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podmínka byla vypuštěna pro I. etapu Z 1
Návrh na rozhodnutí: Pořizovatel konstatuje, že setrvává na tom, že rozdílné plochy mohou a budou mít rozdílné
podmínky využití, tak jak bylo řečeno v textu vypořádání jednotlivých dílčích bodů námitky již výše. Tyto rozdílné
podmínky jsou stanovovány s přihlédnutím k jejich rozloze, poloze a limitům, kterými jsou dotčeny. Tyto faktory určují
jejich jedinečnost a následně pak generují požadavky na stanovení podmínek pro využití území. Nicméně pořizovatel
uvážil změnu vlastnických vztahů z jednoho investora na desítky potencionálních zájemců o výstavbu a podmínku
výstavby zmírnil a upravil, tak že v tuto chvíli jsou stejné jako v případě plochy Z03. K namítané nesrozumitelnosti
pojmosloví uvádíme, že text inženýrské sítě byl nahrazen textem technická infrastruktura. Z hlediska dalšího
odůvodnění v ÚP provedených návrhů odkazujeme na kap. i. 12 textové části odůvodnění.
4) Námitka ke koridoru dopravní infrastruktury T39k a stavby lávky v tomto koridoru – setrvávající nesouhlas
s podmínkou výstavby lávky a jejím vypuštěním z veřejně prospěšných staveb. Text NPÚ: Další podmínkou pro
realizaci zástavby na plochách změn zahrnutých do II. etapy je realizace lávky zajišťující napojení zastavitelné plochy
Z19 na jádrové území sídla Poříčí nad Sázavou ve vymezeném koridoru Z39k.
Odůvodnění: Nesouhlas vlastníka pozemku p. č. 10/1 v k.ú. Poříčí nad Sázavou, obec Poříčí nad Sázavou se stavbou lávky.
Jakákoliv podmínka v procesu plnění podmínek etapizace musí být objektivně splnitelná. Přesněji buď musí takovou
podmínku umožnit splnit pořizovatel, resp. poskytnout potřebnou součinnost nebo se musí jednat a podmínkou
realizovatelnou výlučně na pozemcích toho, kdo je k ní povinen. V situaci, kdy koridor Z39k i stavba lávky je ukládána na
cizích soukromých pozemcích se jedná o podmínku, kterou splnit nelze. Nesouhlas s vyjmutím lávky z veřejně
prospěšných staveb. Stavba lávky byla dříve veřejně prospěšnou stavbou, jak plyne ze stávajícího ÚP a jeho změn. Na její
stavbu dokonce bylo vydáno územní rozhodnutí č.j. Výst. 11546/2/2004/Pa dne 27: 9. 2004 a to ve prospěch samotné
obce Poříčí nad Sázavou, která toto územní rozhodnutí nechala svévolně, nehospodárně a jak se nyní ukazuje zcela
v rozporu s jejím současným návrhem a požadavky na uspořádání území pozbýt platnosti. Pozbytím platnosti územního
rozhodnutí a vyjmutím stavby lávky z veřejně prospěšných staveb se zásadním způsobem mění dopady této stavby na
území zejména vlivem na vlastnická práva dotčených subjektů stejně jako možnosti financování její výstavby. S ohledem
na to, že pozemek p. č. 10/1 bude nade vší pochybnost nejen samotnou stavbou lávky, ale zejména jejím případným
užíváním pěšími a cyklisty, značně zatížen, resp. jeho další užívání pro soukromé účely zcela nebo do značné míry
vyloučeno, není možné tento zásah činit bez odpovídajícího právního rámce. To se ostatně také týká, byť velmi malé části
pozemku p. č. 198/2 v k. ú. Poříčí nad Sázavou, obec Poříčí nad Sázavou, přes nějž by měla stavba lávky vést. Jediný
právní rámec, který dotčeným vlastníkům pozemků zasaženým koridorem dopravní/technické infrastruktury obecně,
v daném případě koridorem Z39k (jedná se zejména o vlastníky pozemků p. č. 10/1, 206/2, 3160/1 a 198/2 v k.ú. Poříčí
nad Sázavou, obec Poříčí nad Sázavou) přiznává odpovídající a efektivní ochranu, je institut vymezení veřejně prospěšné
stavby. Pouze v případě vymezení lávky jako veřejně prospěšné stavby lze iniciovat ochranu dotčených vlastníků
prostřednictvím § 101 zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona v platném znění. Případně lze pro potřeby takové
stavby příslušnou část pozemku (ů), která pozbude v důsledku stavby lávky jiného možného využití, za odpovídající
náhradu vyvlastnit. Pouze v případě vymezení stavby lávky jako veřejně prospěšné stavby lze také na její realizaci čerpat
příslušné dotační tituly. Podavatel námitek uvádí, že stavba lávky, která je nadto – byť zjevně chybně, účelově a
nedůvodně, neboť odpovídající dopravní spojení bez pochybnosti existuje již dnes – pořizovatelem a zpracovatelem
návrhu ÚP odůvodňována potřebou spojit území Za Vodou s centrem obce Poříčí nad Sázavou, je učebnicovým příkladem
veřejně prospěšné stavby. Veřejně prospěšnou stavbou je ve smyslu § 2 písm. k) a l) stavebního zákona stavba dopravní
infrastruktury zřizovaná nebo užívaná ve veřejném zájmu určená k rozvoji nebo ochraně území obce (zde obce Poříčí nad
Sázavou) – vymezená v územně plánovací dokumentaci. Co je však zásadní, je ustanovení § 17/1 zákona č. 13/1997 Sb., o
pozemcích komunikacích, v platném znění, který říká: (1) Dálnice, silnice a místní komunikace I. třídy, jejich součástí a
příslušenství a stavby související jsou veřejně prospěšné. Za související stavbu se pro tyto účely považuje i stezka pro
cyklisty a stezka pro chodce souběžná se silnicí nebo místní komunikací I. třídy. Pořizovatel a zpracovatel návrhu ÚP tak
ve smyslu ustanovení § 17 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění NEMAJÍ NA VÝBĚR, zda
stavbu lávky určenou pro pěší a cyklisty, zahrnou do veřejně prospěšných staveb, protože o veřejně prospěšnou stavbu
se jedná přímo ze zákona. Nevymezením stavby lávky v koridoru dopravní infrastruktury Z39k jako stavby veřejně
prospěšné pořizovatel i zpracovatel návrh ÚP přímo porušují ustanovení zákona a návrh ÚP je tak bez dalšího v rozporu
se zákonem. Stavba lávky samozřejmě nadto za a) stavbou dopravní infrastruktury, za b) užívaná ve veřejném zájmu a za
c) určená k rozvoji obce Poříčí nad Sázavou. Stavba lávky má ostatně nadmístní význam, protože bude sloužit všem
cyklistům projíždějícím po březích Sázavy, všem chodcům v obou směrech (z a do lokality Za Vodou) a to zaměstnancům
již současných výrobních podniků a provozoven a dokonce i tzv. přespolním z k. ú. Čerčan. Veřejně prospěšné stavby jsou
vymezeny takto:
g.1. Veřejně prospěšné stavby
(48)Územní plán vymezuje koridory pro veřejně prospěšné stavby, pro které lze práva k pozemkům vyvlastnit:
e) Dopravní infrastruktura:
Označení

Popis VPS
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VPS
VD1

Koridor pro VPS – koridor železniční tratě č. 200: úsek Praha - Bystřice u Benešova

VD3

Koridor pro VPS - pěší a cyklistickou stezku od kamenného mostu po pravém břehu Sázavy po
hranice řešeného území

VD4

Plocha pro VPS – komunikace na západním okraji rekreačního území Drábovka

VD5

Plocha pro VPS – pěší propojení mezi ulicí Pražská a K Homolce

4) Technická infrastruktura:
Označení
VPS

Popis VPS

VT1

Koridor pro VPS – prodloužení vodovodu a kanalizace do sídla Hvozdec

VT2

Koridor pro VPS – prodloužení vodovodu a kanalizace do ulice K Zádušnímu

(49)Pro linie inženýrských sítí bude převážně zřizováno věcné břemeno (pokud budou trasovány po pozemcích jiných
subjektů – ne po pozemcích ve vlastnictví Obce Poříčí nad Sázavou ), pro jednotlivé objekty a zařízení technické
infrastruktury lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit. Konkrétní dotčené pozemky budou upřesněny dle
podrobné dokumentace.
Vyjmutí stavby lávky navržené v koridoru Z39k z veřejně prospěšných staveb při zachování veřejné prospěšnosti stavby
VD3, VD4 a VD5, zejména potom veřejně prospěšnosti stavby cyklostezky a stezky pro pěší v koridoru Z40k, která je
v zásadě pokračováním koridoru Z39k v ploše DS2, je projevem naprosté libovůle a diskriminačního přístupu na straně
pořizovatele u zpracovatele návrhu ÚP. Není jediného objektivního a racionálního důvodu stavbu lávky v koridoru Z39k
jako veřejně prospěšnou stavbu nezahrnout. Nejšetrnějším zásahem do vlastnického práva podatele námitek je:
a. Žádný zásah – pořizovatel a zpracovatel návrhu ÚP by měl vždy, je-li to jen trochu možné, volit a navrhovat taková
řešení, která nejsou k újmě – tudíž v daném případě současné upuštění od stavby lávky a vymezení koridoru Z39k.
jak bude uvedeno i dále, stavba lávky vedená v koridoru Z39k není nezbytnou, nemusí být vůbec realizována,
obslužnost lokality Za Vodou je již dnes komfortně pro automobily, pěší i cyklisty zajištěna, resp. dostupná, jinak.
Stavba lávky by dávala opodstatnění pouze v situaci, kdy by se jednalo nepochybně o jediné možné spojení s obcí
Poříčí nad Sázavou, tedy o situaci, kdy by žádné jiné spojení neexistovalo ještě zároveň za situace, kdy samotné
takové spojení právě s obcí Poříčí nad Sázavou je pro vymezené území nezbytné. Zejména odůvodnění potřebou
pro pěší je v podmínkách dnešní společnosti minimálně zvláštní, neboť obslužnost území Za Vodou bude
nepochybně v rozhodující míře zajišťována automobilovou dopravou. Ostatně ani odůvodnění potřebou pro
cyklisty nemůže obstát, protože trasa cyklostezky vede již po pravém břehu Sázavy, přes kamenný most, tudíž
tvrzení nového přechodu přes Sázavu je zástupná. Skutečnost, že stavba lávky není nezbytná, přímo potvrzuje i
stanovisko pořizovatele a zpracovatele návrhu ÚP, který výslovně tvrdí, že obec Poříčí nad Sázavou lávku
nepotřebuje, nechce ji realizovat.
b. Zásah, který minimalizuje dopady do vlastnického práva podatele i jiných soukromých vlastníků. Současný návrh ÚP
jím není, je naopak něčím (protože neexistuje žádná relevantní, objektivní studie potřebnosti a využitelnosti lávky
– tedy toho, zda, kdy vůbec bude a kým a v jaké míře lávka využívána) neodůvodněnou šikanou všech dotčených
vlastníků v plochách změn Z19 a samozřejmě v neposlední řadě podatele námitek. Takovým zásahem je úprava
návrhu ÚP, která bude se stavbou lávky počítat a vymezí pro ni koridor Z39k, avšak nikoliv jako s podmínkou
zástavby na plochách změn Z19, když tím bude ponechána možnost hledat alternativní řešení a realizovat stavbu
lávky teprve tehdy, pokud si reálné podmínky v území Za Vodou její realizaci skutečně, resp. nezbytně, vyžádají.
Toto řešení také umožní najít mezi investorem stavby lávky a vlastníky pozemků dotčených koridorem Z39k
odpovídající řešení v důsledku zásahu do vlastnických práv dotčených vlastníků. Takovým zásahem je úprava
návrhu ÚP, která – opětovně- zařadí stavbu lávky jako veřejně prospěšnou stavbu (viz. dále).
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Návrh na rozhodnutí: Pořizovatel konstatuje, že územní plán řeší koncepci a plochy, nikoliv zajišťování konkrétní výstavby.
Odůvodnění, proč obec nepřivolila k zařazení stavby lávky do veřejně prospěných staveb, již bylo v návrhu na vypořádání
připomínek a námitek uváděno, stejně jako další argumenty uvedené ve vypořádání tohoto podání uvedeného v textu
návrhu rozhodnutí o námitce výše, kde je zároveň nad rámec textové části odůvodnění územního plánu dále vypořádáno
odůvodnění navrhované stavby. Jsme přesvědčeni, že návrh, tak jak je proveden splňuje požadavky stavebního zákona,
který je zákonem speciálním a ve kterém je v § 2 písm. l) uvedeno, že veřejně prospěšnou stavbou se rozumí stavba pro
veřejnou infrastrukturu určená k rozvoji nebo ochraně území obce, kraje nebo státu, vymezená ve vydané územně
plánovací dokumentaci. Pokud některá ze staveb v ÚPD nebude vymezena jako veřejně prospěšná stavba, nemůže jí tedy
logicky být. Nic na tom nemůže změnit ani podatelem citované ustanovení § 17/1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemcích
komunikacích, v platném znění. Nadto upozorňujeme, že podatelem poslední citovaná věta: „Za související stavbu se pro
tyto účely považuje i stezka pro cyklisty a stezka pro chodce souběžná se silnicí nebo místní komunikací I. třídy“ nesplňuje
podmínku souběžnosti návrhu lávky (pěší či cyklistické stezky) se silnicí nebo komunikací I. třídy. Důležitost návrhu lávky
pro výstavbu v ploše výstavby Za Vodou, stejně jako stanovisko obce k jejímu podílu na realizaci, již byla vypořádána jak
v předchozích námitkách uplatňovaných v rámci veřejného projednání, tak i v ostatních dílčích bodech tohoto návrhu na
rozhodnutí o námitkách. Původní vlastník a investor obytného souboru Za Vodou, který zároveň hradil pořízení změny č. 2,
byl s potřebou návrhu lávky srozuměn a souhlasil s ní. Je pravděpodobné, že noví vlastníci pozemků v území tyto
informace nemají, protože jim při prodeji pozemků nebyly předány, což však nemůže být důvodem k tomu, aby obec na
stanovenou koncepci, která byla jako správná potvrzena i ve vyhodnocení udržitelného rozvoje k návrhu ÚP Poříčí nad
Sázavou (zmiňováno ve vypořádání textu výše), z důvodu změny vlastnických práv rezignovala. Pro úplnost pořizovatel
uvádí, že v procesu pořizování ÚP žádný nesouhlas vlastníka pozemku se záměrem stavby neobdržel, kopie či opis
nesouhlasu vlastníka doloženého v opakovaném řízení u některých námitek veřejnosti, nelze z pohledu stavebního zákona
než odmítnout, protože v rámci opakovaného veřejného projednání bylo možné uplatňovat námitky pouze k částem
řešení, které byly od předchozí etapy měněny, což není tento případ – stavba byla již součástí dokumentace návrhu ÚP ke
společnému jednání.
5)Námitka proti zahrnutí podmínky využití ploch změn Z19: výstavba objektů a zařízení, pro které jsou stanoveny
hygienické hlukové limity, je podmíněně přípustná za předpokladu splnění podmínky, že při rozhodování o změnách
v území bude prokázáno nepřekročení maximální přípustné hladiny hluku v chráněných vnitřních i venkovních
prostorech (ze stávající silnice I/13 a činností provozovaných ve stabilizovaných plochách VL a VD). Text NPÚ:

výstavba objektů a zařízení, pro které jsou stanoveny hygienické hlukové limity, je podmíněně přípustná za
předpokladu splnění podmínky, že při rozhodování o změnách v území bude prokázáno nepřekročení maximální
přípustné hladiny hluku v chráněných vnitřních i venkovních prostorech (ze stávající silnice I/3 a činností
provozovaných ve stabilizovaných plochách VL a VD))
Odůvodnění: na základě námitek mělo dojít k odstranění podmínky v části a činností provozovaných na ploše změny Z22
a Z20,ale tato podmínka nebyla odstraněna, tato podmínky byla změněna na a činností provozovaných ve stabilizovaných
plochách VL a VD. Jak uvádíte, škodlivé emise z ploch VL a VD nemají překračovat hranice těchto areálů. Namítáme, že
tato podmínka není v souladu se zákonem č. 258/2000 Sb. Zákon o ochraně veřejného zdraví a o změně některých
souvisejících zákonů, když je postavena proti příjemci emisí a nikoliv v duchu zákona nepostihuje podmínka zdroj emisí.
Zákon zde hovoří o osobě, která ho používá, popřípadě provozuje stroje a zařízení, které jsou zdrojem hluku a vibrací,
v tom spatřuji zneužití zákona, proti vlastníku pozemků v lokalitě Z19e jako příjemce emisí ze stabilizovaných ploch VL a
VD. V doplnění podmínek ve stabilizovaných plochách VL a VD, považuji obstrukční, diskriminační a zvýhodňující jiné
rozvojové lokality bydlení Zejména lokalitu Z03. Pořizovatel ve zdůvodnění uvádí, že lokalita Z03 není plochami VL a VD
zasažena, k tomu uvádím, že vzdálenost plochy Z03 od stabilizovaných ploch VL a VD je cca 500 m a například plochy
Z19b je od stabilizované plochy VL a VD vzdálena cca 530 m. Z uvedeného je patrné, že v územním plánu dochází
k enormnímu zvýhodnění lokality Z03 Lutov oproti lokalitě Z19. Pořizovatel územního plánu nepřistupuje při stanovení
podmínek výstavby pro lokality Z19 a Z03 zcela Bezstraně, uplatňuje vůči lokalitě Z19 nadměrných podmínek regulace.
Návrh na rozhodnutí: Není pravdou, že by na základě uplatněné námitky mělo automaticky dojít k odstranění namítaných
částí. Pořizovatel při vypořádání námitky uplatněné již k veřejnému projednání, vycházel ze skutečností, že v případě ploch
VL a VD, se jedná o plochy, které, jak ostatně sám podatel námitky uvádí, jsou již stabilizovány a je tedy povinen dbát na
práva vlastníků nabitá v dobré víře, která jim podnikání v těchto plochách umožnila, bez toho aniž by jejich aktivity byly
omezeny podmínkami např. ochranného pásma, k jehož vyhlášení v zájmovém území nedošlo. Stanovená podmínka tudíž
není v rozporu se zákonem o ochraně veřejného zdraví. Pro případný další rozvoj jsou pak v územním plánu pro každou
plochu nastaveny regulativy, které případný návrh zastavitelných ploch pro bydlení žádným způsobem neomezují nad
rámec zachování koncepčního a komplexního řešení, přičemž vycházel ze stanovisek dotčených orgánů, tak jak již bylo
několikrát ve vypořádání námitek, ať již k veřejnému či opakovanému veřejnému projednání uvedeno. K vypořádání
problematiky posouzení hlukových limitů uvádíme, že po předchozí konzultaci se zástupci KHS pak byl požadavek na
prokázání nepřekročení těchto limitů doplněn i pro plochu Z03.
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 Obchodní společnost auto-mobil.cz s.r.o. – písemné podání doručené na obecní úřad dne 27. 6. 2019
Citace: „Obchodní společnost auto-mobil.cz s.r.o. jako vlastník pozemků v k.ú. Poříčí nad Sázavou, pozemek parc. č.
198/9, 198/10, 198/11, 198/12, 198/15, 198/16, 198/17, 198/18, 198/19, 198/20, 198/21, 198/22, 198/23, 198/24,
198/30, 198/31, 198/33, 198/34, 198/35, 198/36, 198/37, 198/40, 198/41, 198/42, 198/43, 198/44, 198/45, 198/46,
198/47, 198/48, území dotčené námitkou: pozemky v k.ú. Poříčí nad Sázavou, pozemek parc. č. 198/9, 198/10, 198/11,
198/12, 198/15, 198/16, 198/17, 198/18, 198/19, 198/20, 198/21, 198/22, 198/23, 198/24, 198/30, 198/31, 198/33,
198/34, 198/35, 198/36, 198/37, 198/40, 198/41, 198/42, 198/43, 198/44, 198/45, 198/46, 198/47, 198/48, což jsou
lokality dle návrhu územního plánu lokalita Z19 Za Vodou zejména pak Z19i, Z19k, 19l, 19m, 19n, 19o, 19p, 19q, podává
námitky dle § 50 a následujících Stavebního zákona 183/2006 Sb. v platném znění k Upravenému návrhu územního plánu
Poříčí nad Sázavou.
1) Námitka proti způsobu řešení etapizace. Podle navrhovaného řešení etapizace: 1. Etapa – Z19a, Z19b, Z19c, Z19d,
Z19e, Z19f, Z19g, Z19h, Z19i, Z19j. 2. etapa – Z19k, Z19l, Z19m, Z19n, Z19o , Z19p. Poznámka pořizovatele: Doloženo
výřezem z návrhu ÚP, z něhož je etapizace patrná. I. etapa. Před zahájením realizace zástavby na plochách změn
Z19b, Z19c, Z19d, Z19e a Z19f bude dokončena výstavba technické infrastruktury, především kanalizace a zásobování
pitnou vodou, a dopravní infrastruktury v ploše Z19a, které zajistí napojení zastavitelné plochy na systémy v řešeném
území. II. etapa. Podmínka etapizace v plochách změn Z19k-p se netýká změn v území pro inženýrské sítě. Před
zahájením realizace zástavby, dopravní infrastruktury a veřejných prostranství zahrnutých do II. etapy bude
dokončena výstavba na alespoň 70% celkového počtu ploch změn Z19b, Z19c, Z19d, Z19e a Z19f, budou realizovány
plochy veřejných prostranství na plochách změn Z19a, Z19i a plochy veřejné zeleně v plochách Z19g a Z19h.
Namítáme proti navržené etapizaci v plochách Z19. Navrhovatel nevzal v úvahu dopad na základní práva a na
proporcionalitu soukromých zájmů vlastníků předmětných pozemků. Tím dochází k omezení vlastnických práv
přesahujících spravedlivou míru. Při omezení těchto práv se zpracovatel dostatečně nevypořádal se zdůvodněním
zrušení stabilizovaného řešení platného Územního plánu a to bez veřejného zájmu jen s pochybným argumentem
urbanistické provázanosti na stávající zástavbu přilehlé obce. Nezpochybňujeme etapizaci jako nástroj ÚP. Navržené
změny etapizace jsou však zneužity k poškození majitelů pozemků a zabránění výstavbě v plochách Z19. Vznášíme
námitku k etapizaci kdy technická infrastruktura v celé lokalitě řešena jako jeden celek bez zohlednění etapizace.
Dopravní infrastruktura je v části Z19a řešena jako jeden celek bez zohlednění etapizace a v části dopravní
infrastruktura řešená na etapy v plochách Z19i, Z19p. Následně jsou do první etapy zahrnuty pozemky nejvzdáleněji
od směru výstavby dopravní i technické infrastruktury tedy od středu obce Poříčí nad Sázavou. Jako vlastník
pozemků v lokalitě Z19o jsme nuceni takto nesmyslnou nefunkční a nelogickou a ze strany pořizovatele veřejným
zájmem nezdůvodněnou etapizací donucen zaplatit za vybudování technické infrastruktury odhadem 50% z hodnoty
pozemku a je nám znemožněno k takto zainvestovaným pozemků dobudovat komunikace a zahájit výstavbu našeho
záměru, za jehož účelem jsme si pozemky pořídili v dobré víře v prosinci 2017. Nesouhlasíme s předřazením lávky
před druhou etapu výstavby. Odůvodnění námitek k návrhu etapizace. Převrácení postupu výstavby opačně než byla
navržena v projektu k ÚŘ lokality Za Vodou (zejména částí komunikace, dešťové kanalizace, elektrosítě, chodníky,
veřejné osvětlení) zcela maří ekonomickou stránku projektu, nutí ve velkém časovém předstihu realizovat velké
investice do infrastruktury v kombinaci s podmínkami pro realizaci zástavby (II. etapa Z19k,l,m,n,o) a Z19u,p kterou
naopak posouvá do daleké budoucnosti. Tímto neodůvodněným postupem se cítíme poškozeni a je pro nás
neakceptovatelný. Ve výše zmíněných změnách vidíme snahu a destabilizaci stabilizovaných řešení stávajícího ÚP.
V žádném z odůvodnění nebyl vysvětlen přínos změn pro další rozvoj nebo veřejný zájem. Požadujeme z výše
uvedených důvodů zachování etapizace jak byla navržena v platném územním plánu.
Návrh na rozhodnutí: V rámci opakovaného veřejného projednání bylo možné uplatňovat námitky pouze k těm částem
řešení, které byly od předchozího veřejného projednání měněny – tedy ke změně etapizace u návrhu lávky (převedena
z první etapy do druhé). Navržené důvody etapizace byly již v textové části odůvodnění vypořádány, a kromě změny
v zařazení etapizace u lávky se neměnily. Pořizovatel pro úplnost konstatuje (odhlédneme-li od skutečnosti, že vydané
územní rozhodnutí č.j. MUBN/64922/2015/VÝST /76093/2013 ze dne 24. 9. 2015 neřeší ani veškerou potřebnou
infrastrukturu – absence likvidace odpadních vod) neřeší ani etapizaci. Pisatel připomínky v případě etapizace vychází
z projektové dokumentace, která byla k územnímu řízení předložena, nicméně ta se do výrokové části rozhodnutí
nepropsala - je uveden pouze odkaz na výkres vodovodu a kanalizace, umístění STL plynovodu a sítí elektro. Navíc
územní rozhodnutí tak jak bylo vydáno, nezajišťuje ani soulad s platnou územně plánovací dokumentací, z níž je
patrné, že odvedení odpadních vod na ČOV Poříčí nad Sázavou bylo navrženo právě prostřednictvím lávky přes Sázavu,
což zcela jistě nebude pisateli neznámo. Stejně tak nebyla etapizace navržena, jak pisatel námitky uvádí v platném
územním plánu, který byl pořizován v jiném právním prostředí. Konstatujeme, že toto byl hrubý nedostatek dosud
platné dokumentace, který bylo nezbytné v novém územním plánu napravit, neboť je nemyslitelné, aby plocha v řádu
více než dvě stě třicet tisíc metrů čtverečních nebyla etapizována. Z hlediska dalšího odůvodnění v ÚP provedených
návrhů odkazujeme na kap. i. 12 textové části odůvodnění.
2) Namítáme proti zařazení lávky jako podmínky realizace výstavby v plochách Z19. Navrhovatel územního plánu
v návrhu realizace podmiňuje výstavbu v plochách Z19k,l,m,n,o realizací stavby lávky, zároveň pořizovatel NUP

339
zpracováno v září 2019

340
ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU POŘÍČÍ NAD SÁZAVOU

příloha: II.A - TEXTOVÁ ČÁST

nehodlá výstavbu jakkoliv podpořit k lávce se vyjadřuje tímto textem: Potvrzujeme, že návrh lávky není v návrhu ÚP
vymezen jako veřejně prospěšná stavba, a to z důvodu, že její výstavba není ve veřejném zájmu obce, protože
současné poměry v území její vybudování nepožadují. Odůvodnění: Dopravní koridor vymezující polohu lávky
předurčuje místo umístění lávky na pozemcích cizích vlastníků. Tito nemají na výstavbě nejmenší zájem. To činí tuto
podmínku nepřekonatelnou a zároveň znemožňuje výstavbu na výše uvedených plochách Z19k,l,m,n. Pokud lávka
nebude mít status veřejně prospěšné stavby, není možné stavbu realizovat a tím pádem nelze realizovat za
stávajících podmínek etapizace, nelze realizovat výstavbu na plochách Z19k,l,m,n,o. Navrhujeme proto vyjmout tuto
podmínku realizace lávky z NUP (podmínka etapizace) a pokud obec shledává tuto stavbu veřejným zájmem, byla v N
ÚP zařazena jako urbanistický záměr bez časové specifikace.
Návrh na rozhodnutí: V rámci opakovaného veřejného projednání bylo možné uplatňovat námitky pouze k těm částem
řešení, které byly od předchozího veřejného projednání měněny – tedy ke změně etapizace u návrhu lávky (převedena
z první etapy do druhé), nikoliv k podmínce její realizace jako takové. Od podmínky výstavby lávku upustit nelze, neboť
je součástí koncepčního a komplexního řešení nového obytného souboru zahrnujícího plochu v řádu více než dvě stě
třicet tisíc metrů čtverečních navrhovanou na historicky protilehlé, nikdy se pro bytové účely nerozvíjejí části řeky
Sázavy. Územní plán je dohodou na možném způsobu využití území nejen mezi vlastníky pozemků, ale rovněž dohodou
s dotčenými orgány, jejichž požadavky na ochranu veřejných zájmů vychází ze zvl. právních předpisů, a dále i dohodou
s obcí, které je v rámci samosprávné kompetence svěřena pravomoc rozhodovat o tom, jak území, které spravuje
včetně jeho rozvoje, bude vypadat. K tomu přistupuje skutečnost, že v rámci úkolů a cílů územního plánování je třeba
hájit veřejným zájem na zvyšování kvality území s ohledem na požadavky udržitelného rozvoje, zahrnující zlepšování
životního prostředí, sociálních podmínek, podmínek hospodářského rozvoje a jejich vyváženého vztahu. Z vyhodnocení
vlivu územního plánu na udržitelný rozvoj území zcela jednoznačně vyplývá, že případná absence napojení na jádro
Poříčí nad Sázavou by byla přímým ohrožením sociálního pilíře představovaným podmínkami pro soudržnost obyvatel
území. V tom také spočívá veřejný zájem na jejím vybudování, předchozí vypořádání, formulace, že není tato stavba
není ve veřejném zájmu obce, se uvádí na pravou míru tím, že myšlenka, která k této formulaci vedla, vycházela
z těchto skutečností: Již ve výrokové části změny č. 2 ÚPN SÚ, jejímž účelem bylo prověření návrhu a vymezení
zastavitelné plochy Za Vodou, proti které jsou námitky směřovány, je uvedeno, že vnitřní vazbu mezi NOVOU
pravobřežní zástavbou a historickou zástavbou starého Poříčí n/S posílí plánované pěší propojení lávkou přes Sázavu.
Tento výrok nikdo z podatelů námitky nezpochybnil, přestože v době vypořádávání uplatněných námitek stále platil.
Nejedná se tedy o diskriminaci např. oproti zmiňované ploše Z03, která jak již bylo řečeno, je rozvíjena na levém břehu
Sázavy, kde se obec vždy rozvíjela a na jejíž zastavěné území plynule navazuje a pro kterou není provedení návrhu na
vybudování lávky propojující jádrové území obce s touto plochou důvodné. Z výrokové části změny je jednoznačně
zřejmé, že její potřebu vyvolává pouze a jedině NOVÁ zástavba na pravém břehu Sázavy a nemá-li být pravobřežní
bytová zástavba, která zde nikdy historicky rozvíjena nebyla, satelitem o rozloze více než dvaceti tří hektarů (proti
čemuž ostatně brojili podatelé námitek v rámci veřejného projednání), je třeba její začlenění do organismu obce. Obec
vydáním změny č. 2 svolila k vymezení nové zástavby na druhém břehu Sázavy a změna vlastnických práv není
důvodem toho, aby pořizovatel slevoval z navrženého koncepčního a komplexního řešení. K požadavku na zařazení
této stavby bez časové specifikace uvádíme, že v takovém případě se lze oprávněně domnívat, že stavba by vůbec
nebyla realizována. Nezpochybňujeme, že z vůle předchozího vedení obce, bylo v očekávání brzké výstavby (bez níž, jak
již bylo uvedeno výše, nemá budování lávky význam) požádáno o vydání územního rozhodnutí na lávku, k jejímuž
vybudování nedošlo z důvodu pasivity investora, kdy v zájmovém území nebyla zahájena výstavba byť jednoho
jediného RD. Obec nebude budovat stavbu lávky, jejíž potřebu vyvolal developerský projekt na výstavbu obytného
souboru Za Vodou (viz. odkaz na text znění změny č. 2). Současná politická vůle obce není pro to, aby opakovaně
investovala či se jinak angažovala do výstavby lávky, neboť požadavek na její výstavbu, jak již bylo výše řečeno, je
spojen s investicí (výstavbou) obytného souboru soukromého charakteru, na němž obec neshledává zájem se podílet.
Zbývající text námitky již byl vypořádán v rámci námitek uplatněných k veřejnému projednání. Z hlediska dalšího
odůvodnění v ÚP provedených návrhů pak dále odkazujeme na kap. i. 12 textové části odůvodnění.
3) Namítáme k absenci trasování kanalizačního přivaděče. Kdy je nám dána podmínka odkanalizovat celé území na ČOV
Poříčí nad Sázavou i přes to, že v N ÚP není řešena trasa připojení do kanalizačního řadu. Odůvodnění: Rádi bychom
se vyhnuli v budoucnosti nejasnostem konkretizaci trasy paralelně s již stávajícím kanalizačním přivaděčem lokality
VL (Kemper).
Návrh na rozhodnutí: V rámci opakovaného veřejného projednání bylo možné uplatňovat námitky pouze k těm částem
řešení, které byly od předchozího veřejného projednání měněny. Tato část měněna nebyla. Kanalizační přivaděč je
možné vybudovat v souladu s přípustným využitím jednotlivých funkčních ploch jako technickou infrastrukturu, bez
toho aniž by pořizovatel společně s projektantem předjímali řešení, které by posléze na základě podrobněji zpracované
projektové dokumentace, nemohlo z důvodů hodných zřetele, doznat změn. Takové řešení je pro budoucí investory
jednodušší a vhodnější, neboť nebude vyvolávat v případě odchýlení se od trasy, požadavek na pořízení změny
územního plánu.
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 Ing. V. Zelinger – písemné podání doručené na obecní úřad dne 28. 6. 2019
Citace: Jako vlastník pozemků v k. ú. Poříčí nad Sázavou: pozemek parc. č. 193/59, 193/60, 193/62, 193/65, což jsou
lokality dle návrhu územního plánu lokalita Z19 Za vodou, zejména pak Z19b, podává námitky dle § 52 odst. 3 Stavebního
zákona 183/2006 Sb., v platném znění k Upravenému návrhu územního plánu Poříčí nad Sázavou po opakovaném
veřejném projednání. Námitky proti návrhu územního plánu – namítáme proti podmínkám využití ploch 19e ve znění
výstavba objektů a zařízení, pro které jsou stanoveny hygienické hlukové limity, je podmíněně přípustná za předpokladu
splnění podmínky, že při rozhodování o změnách v území bude prokázáno nepřekročení maximální přípustné hladiny
hluku v chráněných vnitřních i venkovních prostorech (ze stávající silnice I/3 a činností provozovaných na ploše změny
Z22 a Z20 ve stabilizovaných plochách VL a VD. Odůvodnění: na základě námitek mělo dojít k odstranění podmínky v části
a činností provozovaných na ploše změny Z22 a Z20, ale tato podmínka nebyla odstraněna, tato podmínka byla změněna
na a činností provozovaných ve stabilizovaných plochách VL a VD. Jak uvádíte, škodlivé emise z ploch VL a VD nemají
překračovat hranice těchto areálů. Namítáme, že tato podmínka není v souladu se zákonem č. 258/2000 Sb., Zákon o
ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, když je postavena proti příjemci emisí a nikoliv
v duchu zákona nepostihuje podmínka zdroj emisí. Zákon zde hovoří o osobě, která používá, popřípadě provozuje stroje a
zařízení, které jsou zdrojem hluku nebo vibrací, není v zákoně zmínka o omezování příjemců hluku a vibrací, v tom
spatřuji zneužití zákona, proti vlastníku pozemků v lokalitě Z19e jako příjemce emisí ze stabilizovaných ploch VL a VD.
V doplnění podmínek ve stabilizovaných plochách VL a VD považuji za obstrukční, diskriminační a zvýhodňující jiné
rozvojové lokality bydlení Zejména lokalitu Z03. Pořizovatel ve zdůvodnění uvádí, že lokalita z03 není plochami VL a VD
zasažena, k tomu uvádím, že vzdálenost plochy Z03 od stabilizovaných ploch VL a VD je cca 500 m a například plochy
Z19b je od stabilizované plochy VL a VD vzdálena cca 530 m. Z uvedeného je patrné, že v územním plánu dochází
k enormnímu zvýhodnění podmínek výstavby pro lokality Z19 a Z03 zcela nestraně, uplatňuje vůči lokalitě Z19
nadměrných podmínek regulace. Žádáme o zrovnoprávnění podmínek Z03, Z15 a Z19.
Návrh na rozhodnutí: Není pravdou, že by na základě uplatněné námitky mělo automaticky dojít k odstranění
namítaných částí. Pořizovatel při vypořádání námitky uplatněné již k veřejnému projednání, vycházel ze skutečností, že
v případě ploch VL a VD, se jedná o plochy, které, jak ostatně sám podatel námitky uvádí, jsou již stabilizovány a je
tedy povinen dbát na práva vlastníků nabitá v dobré víře, která jim podnikání v těchto plochách umožnila, bez toho
aniž by jejich aktivity byly omezeny podmínkami např. ochranného pásma, k jehož vyhlášení v zájmovém území
nedošlo. Stanovená podmínka tudíž není v rozporu se zákonem o ochraně veřejného zdraví. Pro případný další rozvoj
jsou pak v územním plánu pro každou plochu nastaveny regulativy, které případný návrh zastavitelných ploch pro
bydlení žádným způsobem neomezují nad rámec zachování koncepčního a komplexního řešení, přičemž vycházel ze
stanovisek dotčených orgánů, tak jak již bylo několikrát ve vypořádání námitek, ať již k veřejnému či opakovanému
veřejnému projednání uvedeno. K vypořádání problematiky posouzení hlukových limitů uvádíme, že po předchozí
konzultaci se zástupci KHS pak byl požadavek na prokázání nepřekročení těchto limitů doplněn i pro plochu Z03 i Z015.
1) Námitka proti návrhu etapizace v části II. etapa – Podmínka etapizace v plochách změn Z19k-p se netýká změn
v území pro inženýrské sítě. Před zahájením realizace zástavby, dopravní infrastruktury a veřejných prostranství
zahrnutých do II. etapy bude dokončena výstavba alespoň na 70% celkového součtu ploch změn Z19b, Z19c, Z19d,
Z19e a Z19f, budou realizovány plochy veřejných prostranství na plochách změn Z19a, Z19i a plochy veřejné zeleně
v plochách změn Z19g a Z19h. Odůvodnění: Podmínky etapizace lokality Z19 jsou v porovnání s podmínkami
etapizace lokality Z03 a Z15 nastaveny velice přísně, stanoví vlastníkům pozemků v II. etapě vybudovat a podílet se
finančně na výstavbě kompletní technické infrastruktury v plochách II. etapy, ale odsouvá využití pozemků k realizaci
výstavby až do doby, než bude v I. etapě dokončeno alespoň 70 % výstavby. Žádáme o zmírnění podmínek pro
realizaci staveb v II. etapě, podobně jako v lokalitě Z03 a Z15, aby výstavba v lokalitě II. etapy mohla probíhat po
zahájení alespoň 70 % výstavby v plochách I. etapy. Konkrétně návrhem textu II. etapa – Podmínka etapizace
v plochách změn Z19k-p se netýká změn v území pro inženýrské sítě. Před zahájením realizace zástavby, dopravní
infrastruktury a veřejných prostranství zahrnutých do II. etapy bude zahájena výstavba alespoň na 70 %celkového
součtu ploch změn Z19b, Z19c, T19d, Z19e a Z19f, budou realizovány plochy veřejných prostranství na plochách
změn Z19a, Z19l a plochy veřejné zeleně v plochách změn Z19g a Z19h. Bez těchto změn není ekonomicky možné
zainvestovat výstavbu technické a dopravní infrastruktury včetně výstavby zeleně v celé lokalitě Z19. Navržená
podmínka realizace v plochách II. Etapy pak nutí vlastníky pozemků (individuální výstavba rodinných domů) v I. etapě
urychlit výstavbu, co nejdříve ji dokončit, aby se společně vlastníci ploch I. a II. etapy společně podíleli na nákladech
technické infrastruktury celé lokality. Na pozemcích I. etapy budou vlastníci jednotlivých pozemků realizovat
individuální výstavbu rodinných domů. Žádáme pořizovatele a zpracovatele návrhu územního plánu, aby k návrhu
etapizace přistoupil uvážlivě, zohlednil požadavky vlastníků pozemků v lokalitě za vodou. Návrh územního plánu
počítá s výstavbou v lokalitě Z19, podmínky pro realizaci mají být pro vlastníky v lokalitě Z19 splnitelné a výstavba
realizovatelná. Žádáme o vyhovění při vypořádání této námitky.
Návrh na rozhodnutí: V rámci opakovaného veřejného projednání bylo možné uplatňovat námitky pouze k těm částem
řešení, které byly od předchozího veřejného projednání měněny – tedy ke změně etapizace u návrhu lávky, která byla
převedena z první etapy do druhé. Jakákoliv další úprava etapizace by znamenala, že k jejímu vybudování nikdy
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nedojde. Pořizovatel konstatuje, že odůvodnění tohoto návrhu vychází mimo jiné z vyhodnocení vlivu ÚP na udržitelný
rozvoj území, z něhož zcela jednoznačně vyplývá, že případná absence napojení na jádro Poříčí nad Sázavou by byla
přímým ohrožením sociálního pilíře představovaným podmínkami pro soudržnost obyvatel území. Jedná se o návrh na
vybudování nového obytného souboru v historicky dosud nerozvíjené části obce za řekou a obec nemůže rezignovat na
navržené komplexní a koncepční řešení, protože by tím byla ohrožena sama podstata územního plánování. Pokud se
týká podmínky na zahájení výstavby, pořizovatel uvážil změnu vlastnických vztahů z jednoho investora na desítky
potenciálních zájemců o výstavbu a upravil ji tak, aby byla srovnatelná s plochou Z03. Z hlediska dalšího odůvodnění
v ÚP provedených návrhů pak dále odkazujeme na kap. i. 12 textové části odůvodnění, která tvrzením podatele
námitky nepřisvědčuje.
Námitky proti návrhu územního plánu – proti podmínce Další podmínkou pro realizaci zástavby na plochách změn
zahrnutých do II. etapy je realizace lávky zajišťující napojení zastavitelné plochy Z19 na jádrové území sídla Poříčí nad
Sázavou ve vymezeném koridoru Z39k. Odůvodnění: V plochách I. etapy výstavby, ploch změn Z19b, Z19c, Z19d,
Z19e a Z19f bude realizována převážně výstavba individuálních rodinných domů. V této části I. etapy se počítá
převážně s výstavbou rodinných domů pro individuální bydlení pro maximálně 200 ekvivalentních obyvatel. Bylo by
smysluplnější výstavbu lávky realizovat pro potřeby reálných obyvatel lokality Z19 realizací lávky po nebo současně
s II. etapy zástavby Z19. Potřebnému rozpětí lávky cca 80 m2, s požadavkem navrhovatele, že upřednostňuje variantu
bez mostních podpěr, vychází odhadovaná investice na přibližně 21 milionů Kč. Taková investice zvyšuje náklady na
vybudování dopravní a technické infrastruktury o dalších 25%. Dle vyjádření pořizovatele Návrh lávky není v návrhu
ÚP označován termínem podmiňovací investice, neboť takový pojem platný stavební zákon nezná. Dále potvrzujeme,
že návrh lávky není v návrhu ÚP vymezen jako veřejně prospěšná stavby z důvodu, že její výstavba není ve veřejném
zájmu obce, protože současné poměry v území vybudování nepožadují. Požadavek na její výstavbu vyvstává až
okamžiku realizace rozsáhlého obytného souboru na druhé straně řeky v ploše Z19, která je výhradně v režii
soukromých subjektů. Lávka by měla sloužit k tomu, aby tuto odtrženou obytnou část, pokud nemá být satelitem,
což podatel námitky sám odmítá, zapojila do organismu obce. Výstavby lávky je tak navrhována za výše uvedeným
účelem s tím, že došlo k přehodnocení potřeby její výstavby v I. etapě a bude podmínkou pro zahájení realizace ve II.
etapě, kdy výstavba objektů pro bydlení I. etapy již bude z větší části dokončena. Pokud se týká údajné dopravní
závady – zahlcení kamenného mostu, uvádíme, že ze strany jejího správce není uplatňován žádný požadavek na jeho
úpravu, přičemž rekonstrukce není územním plánem vyloučena. Pro případné vyloučení pěších a cyklistů z používání
mostu není územní plán tím správným nástrojem. Dle sdělení pořizovatele ve vztahu k vlastníkům dotčených
pozemků, k předmětné lávce žádáme navrhovatele a zpracovatele územního plánu, aby realizaci výstavby lávky
posunuli za realizaci výstavby po II. etapě Z19.
Návrh na rozhodnutí: Podmínky na požadavek realizace lávky byla přehodnocena a požadavek na její vybudování byl
přesunut z I. etapy do druhé. Jakákoliv další změna etapizace by znamenala, že k výstavbě lávky již nikdy nedojde.
K nákladům na její vybudování, stejně tak jako k jejímu rozpětí apod. se nebudeme vyjadřovat, neboť územní plán řeší
plochy a koridory, nikoliv vlastní stavby. Podmínka bez mostních podpěr vychází z požadavku uvedeného ve stanovisku
dotčeného orgánu opřeném o dokumentaci posuzování vlivu ÚP na životní prostředí. Z vyhodnocení vlivu územního plánu
na udržitelný rozvoj území rovněž zcela jednoznačně vyplývá, že případná absence napojení na jádro Poříčí nad Sázavou
by byla přímým ohrožením sociálního pilíře představovaným podmínkami pro soudržnost obyvatel území.
Z pochopitelných důvodů nikdy nebude možné vyhovět všem představám účastníků dohody na využití území, je však
zejména respektovat zákony a vůli obce na koncepčním a komplexním rozvoji jejího správního území. Jsme přesvědčeni, že
podmínky a regulativy, které byly pro realizaci návrhu zastavitelných ploch v ÚP, stanoveny, byly provedeny v nezbytně
nutné míře, tak aby předmětná plocha vyřešila komplexně celé rozsáhlé území o rozloze téměř dvě stě třicet pět tisíc
metrů čtverečních. Žádná z dalších ploch uvedených v územním plánu této rozlohy nedosahuje, k čemuž je nezbytné přičíst
skutečnost, že zájmové území se nachází mimo hranice historického rozvoje obce, na druhém břehu řeky, kde v minulosti
nebyla funkce bydlení nikdy rozvíjena. Je tedy zcela logické, že toto značně plošně rozsáhlé území, kde bude možné řádově
umístit přes stovku rodinných (případně bytových) domů, klade na způsob jeho řešení jiné nároky, než plošně méně
rozsáhlejší plochy, které jsou budovány na druhé břehu, v místech, kde se obec v minulosti vždy v návaznosti na zastavěné
území, plynule rozvíjela. Z výše uvedených důvodů jsme přesvědčeni, že jakékoliv porovnání s ostatními plochami
územního plánu nemůže obstát. Námitka etapizace včetně požadavku na vypuštění podmínky vybudování lávky byla
podrobně vypořádána již v rámci námitek uplatněných k veřejnému projednání. Podmínku není důvodné vyjímat, protože
návrh na její vybudování vychází z koncepčního a komplexního řešení, které bylo přijato již v rámci změny č. 2 (v době
podání a vypořádávání námitky stále platné územně plánovací dokumentace územního plánu sídelního útvaru Poříčí nad
Sázavou). Veřejný zájem na jejím vybudování je dán naplněním trvale udržitelného rozvoje. Předchozí vypořádání
formulace, že tato stavba není ve veřejném zájmu obce, se uvádí na pravou míru tím, že myšlenka, která k této formulaci
vedla, vycházela z těchto skutečností: Již ve výrokové části změny č. 2 ÚPN SÚ, jejímž účelem bylo prověření návrhu a
vymezení zastavitelné plochy Za Vodou, proti které jsou námitky směřovány, je uvedeno, že vnitřní vazbu mezi NOVOU
pravobřežní zástavbou a historickou zástavbou starého Poříčí n/S posílí plánované pěší propojení lávkou přes Sázavu.
Tento výrok nikdo z podatelů námitky nezpochybnil, přestože v době vypořádávání uplatněných námitek stále platil.
Nejedná se tedy o diskriminaci např. oproti zmiňované ploše Z03, která jak již bylo řečeno, je rozvíjena na levém břehu
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Sázavy, kde se obec vždy rozvíjela a na jejíž zastavěné území plynule navazuje a pro kterou není provedení návrhu na
vybudování lávky propojující jádrové území obce s touto plochou důvodné. Z výrokové části změny je jednoznačně zřejmé,
že její potřebu vyvolává pouze a jedině NOVÁ zástavba na pravém břehu Sázavy a nemá-li být pravobřežní bytová
zástavba, která zde nikdy historicky rozvíjena nebyla, satelitem o rozloze více než dvaceti tří hektarů (proti čemuž ostatně
brojili podatelé námitek v rámci veřejného projednání), je třeba její začlenění do organismu obce. Obec vydáním změny č.
2 svolila k vymezení nové zástavby na druhém břehu Sázavy a změna vlastnických práv není důvodem toho, aby
pořizovatel slevoval z navrženého koncepčního a komplexního řešení. Nezpochybňujeme, že z vůle předchozího vedení
obce, bylo v očekávání brzké výstavby (bez níž, jak již bylo uvedeno výše, nemá budování lávky význam) požádáno o
vydání územního rozhodnutí na lávku, k jejímuž vybudování nedošlo z důvodu pasivity investora, kdy v zájmovém území
nebyla zahájena výstavba byť jednoho jediného RD. Obec nebude budovat stavbu lávky, jejíž potřebu vyvolal
developerský projekt na výstavbu obytného souboru Za Vodou (viz. odkaz na text znění změny č. 2). Současná politická
vůle obce není pro to, aby opakovaně investovala či se jinak angažovala do výstavby lávky, neboť požadavek na její
výstavbu, jak již bylo výše řečeno, je spojen s investicí (výstavbou) obytného souboru soukromého charakteru, na němž
obec neshledává zájem se podílet. Obec ve vztahu k výše uvedenému odůvodnění nemůže rezignovat na navržené
komplexní a koncepční řešení, protože by tím byla ohrožena sama podstata územního plánování.

 Ing. V. Vrána – písemné podání doručené na obecní úřad dne 28. 6. 2019
Citace: Jako vlastník pozemků v k.ú. Poříčí nad Sázavou, parc. č. 198/49, 298/50, 198/51, 198/52 území dotčené
námitkou: pozemky v k. ú. Poříčí nad Sázavou, pozemek parc. č. . 198/49, 298/50, 198/51, 198/52, což jsou lokality dle
návrhu územního plánu lokalita Z19 Za Vodou, zejména pak Z19o podává námitky dle § 50 a následujících Stavebního
zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění k Upravenému návrhu územního plánu Poříčí nad Sázavou po opakovaném
veřejném projednání.
1) Námitky proti způsobu řešení etapizace. Podle zpracovatelem navrhovaného řešení etapizace: I. etapa Z19a, Z19b,
Z19c, Z19d, Z19e, Z19f, Z19g, Z19h, Z19i, Z19j. 2. Etapa – Z19k, Z19l, Z19m, Z19n, Z19o, Z19p. I. etapa Před zahájením
realizace zástavby na plochách změn Z19b, Z19c, Z19d, Z19e a Z19f bude dokončena výstavba technické
infrastruktury, především kanalizace a zásobování pitnou vodou a dopravní systémy infrastruktury v ploše Z19a,
která zajistí dopravní napojení zastavitelné plochy na systémy v řešeném území. II. etapa Podmínka etapizace
v plochách změn Z19k-p se netýká změn v území pro inženýrské sítě. Před zahájením realizace zástavby, dopravní
infrastruktury a veřejných prostranství zahrnutých do II. etapy bude dokončena výstavba alespoň 70 % celkového
součtu změn Z19b, Z19c, Z19d, Z19e a Z19f, budou realizovány plochy veřejných prostranství na plochách změn
Z19a, Z19u a plochy veřejné zeleně v plochách změn Z19g a Z19h. Namítáme proti navržené etapizaci v plochách
Z19. Navrhovatel nevzal v úvahu dopad na základní práva a na proporcionalitu soukromých zájmů vlastníků
předmětných pozemků. Tím dochází k omezení vlastnických práv přesahujících spravedlivou míru. Při omezení
těchto práv se zpracovatel dostatečně nevypořádal se zdůvodněním zrušení stabilizovaného řešení platného
Územního plánu a to bez veřejného zájmu jen s pochybným argumentem urbanistické provázanosti na stávající
zástavbu přilehlé obce. Nezpochybňujeme etapizaci jako nástroj ÚP. Navržené změny etapizace jsou však zneužity
k poškození majitelů pozemků a zabránění výstavbě v plochách Z19. Vznášíme námitku k etapizaci kdy technická
infrastruktura v celé lokalitě řešena jako jeden celek bez zohlednění etapizace. Dopravní infrastruktura je v části Z19a
řešena jako jeden celek bez zohlednění etapizace a v části dopravní infrastruktura řešená na etapy v plochách Z19i,
Z19p. Následně jsou do první etapy zahrnuty pozemky nejvzdáleněji od směru výstavby dopravní i technické
infrastruktury tedy od středu obce Poříčí nad Sázavou. Jako vlastník pozemků v lokalitě Z19o jsme nuceni takto
nesmyslnou nefunkční a nelogickou a ze strany pořizovatele veřejným zájmem nezdůvodněnou etapizací donucen
zaplatit za vybudování technické infrastruktury odhadem 50% z hodnoty pozemku a je nám znemožněno k takto
zainvestovaným pozemků dobudovat komunikace a zahájit výstavbu našeho záměru, za jehož účelem jsme si
pozemky pořídili v dobré víře v prosinci 2017. Nesouhlasím s předřazením lávky před druhou etapu výstavby.
Požaduji o srovnatelné nediskriminační podmínky etapizace jako v lokalitě Z03. Ve II. etapě bude zahájena realizace
zástavby na plochách Z03b1 a Z03c za podmínky, že na plochách I. etapy bude zahájena výstavba (rodinných domů)
na 70 % plochy I. etapy a na 40 % bude realizace zástavby dokončena. Pro druhou etapu bude tedy na předmětných
plochách možné zahájit výstavbu po zahájení (ne po dokončení) na 70 % plochy první etapy. Odůvodnění námitek
k návrhu etapizace. Převrácení postupu výstavby opačně než byla navržena v projektu k ÚŘ lokality Za Vodou
(zejména částí komunikace, dešťové kanalizace, elektrosítě, chodníky, veřejné osvětlení) zcela maří ekonomickou
stránku projektu, nutí ve velkém časovém předstihu realizovat velké investice do infrastruktury v kombinaci
s podmínkami pro realizaci zástavby (II. etapa Z19k,l,m,n,o) a Z19u,p kterou naopak posouvá do daleké budoucnosti.
Tímto neodůvodněným postupem se cítíme poškozeni a je pro nás neakceptovatelný. Ve výše zmíněných změnách
vidíme snahu a destabilizaci stabilizovaných řešení stávajícího ÚP. V žádném z odůvodnění nebyl vysvětlen přínos
změn pro další rozvoj nebo veřejný zájem. Požadujeme z výše uvedených důvodů zachování etapizace jak byla
navržena v platném územním plánu.
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Návrh na rozhodnutí: V rámci opakovaného veřejného projednání bylo možné uplatňovat námitky pouze k těm
částem řešení, které byly od předchozího veřejného projednání měněny – tedy ke změně etapizace u návrhu lávky,
která byla převedena z první etapy do druhé. Jakákoliv další úprava etapizace by znamenala rezignovat na
navržené komplexní a koncepční řešení, protože v takovém případě by k jejímu vybudování nikdy nedošlo. Pokud
se týká podmínky na zahájení výstavby, pořizovatel uvážil změnu vlastnických vztahů z jednoho investora na
desítky potenciálních zájemců o výstavbu a upravil ji tak, aby byla srovnatelná s plochou Z03. Další odůvodnění
návrhu ÚP je pak součástí vypořádání dalších dílčích bodů námitky a dále i kapitoly i.12 textové části ÚP.
2) Namítáme proti zařazení lávky jako podmínky realizace výstavby v plochách Z19. Navrhovatel územního plánu
v návrhu realizace podmiňuje výstavbu v plochách Z19k,l,m,n,o realizací stavby lávky, zároveň pořizovatel NUP
nehodlá výstavbu jakkoliv podpořit k lávce se vyjadřuje tímto textem: Potvrzujeme, že návrh lávky není v návrhu ÚP
vymezen jako veřejně prospěšná stavba, a to z důvodu, že její výstavba není ve veřejném zájmu obce, protože
současné poměry v území její vybudování nepožadují. Odůvodnění: Dopravní koridor vymezující polohu lávky
předurčuje místo umístění lávky na pozemcích cizích vlastníků. Tito nemají na výstavbě nejmenší zájem. To činí tuto
podmínku nepřekonatelnou a zároveň znemožňuje výstavbu na výše uvedených plochách Z19k,l,m,n. Pokud lávka
nebude mít status veřejně prospěšné stavby, není možné stavbu realizovat a tím pádem nelze realizovat za
stávajících podmínek etapizace, nelze realizovat výstavbu na plochách Z19k,l,m,n,o. Navrhujeme proto vyjmout tuto
podmínku realizace lávky z NUP (podmínka etapizace) a pokud obec shledává tuto stavbu veřejným zájmem byla v N
ÚP zařazena jako urbanistický záměr bez časové specifikace.
Návrh na rozhodnutí: Podmínka na požadavek realizace lávky byla přehodnocena a požadavek na její vybudování byl
přesunut z I. etapy do druhé. Jakákoliv další změna etapizace by znamenala, že k výstavbě lávky již nikdy nedojde.
Odůvodnění návrhu na vybudování lávky vychází mimo jiné z vyhodnocení vlivu územního plánu na udržitelný rozvoj
území zcela jednoznačně vyplývá, že případná absence napojení na jádro Poříčí nad Sázavou by byla přímým
ohrožením sociálního pilíře představovaným podmínkami pro soudržnost obyvatel území. Z pochopitelných důvodů
nikdy nebude možné vyhovět všem představám účastníků dohody na využití území, je však zejména respektovat
zákony a vůli obce na koncepčním a komplexním rozvoji jejího správního území. Jsme přesvědčeni, že podmínky a
regulativy, které byly pro realizaci návrhu zastavitelných ploch v ÚP, stanoveny, byly provedeny v nezbytně nutné míře,
tak aby předmětná plocha vyřešila komplexně celé rozsáhlé území o rozloze téměř dvěstětřicet pět tisíc metrů
čtverečních. Žádná z dalších ploch uvedených v územním plánu této rozlohy nedosahuje, k čemuž je nezbytné přičíst
skutečnost, že zájmové území se nachází mimo hranice historického rozvoje obce, na druhém břehu řeky, kde
v minulosti nebyla funkce bydlení nikdy rozvíjena. Je tedy zcela logické, že toto značně plošně rozsáhlé území, kde bude
možné řádově umístit přes stovku rodinných (případně bytových) domů, klade na způsob jeho řešení jiné nároky, než
plošně méně rozsáhlejší plochy, které jsou budovány na druhé břehu, v místech, kde se obec v minulosti vždy
v návaznosti na zastavěné území, plynule rozvíjela. Z výše uvedených důvodů jsme přesvědčeni, že jakékoliv porovnání
s ostatními plochami územního plánu nemůže obstát. Námitka etapizace včetně požadavku na vypuštění podmínky
vybudování lávky byla podrobně vypořádána již v rámci námitek uplatněných k veřejnému projednání. Veřejný zájem
na jejím vybudování je dán naplněním trvale udržitelného rozvoje. Předchozí vypořádání formulace, že tato stavba
není ve veřejném zájmu obce, se uvádí na pravou míru tím, že myšlenka, která k této formulaci vedla, vycházela
z těchto skutečností: Již ve výrokové části změny č. 2 ÚPN SÚ, jejímž účelem bylo prověření návrhu a vymezení
zastavitelné plochy, proti které jsou námitky směřovány, je uvedeno, že vnitřní vazbu mezi NOVOU pravobřežní
zástavbou a historickou zástavbou starého Poříčí n/S posílí plánované pěší propojení lávkou přes Sázavu. Tento výrok
nikdo z podatelů námitky nezpochybnil, přestože v době vypořádávání uplatněných námitek stále platil. Jedná se o
návrh na vybudování nového obytného souboru v historicky dosud nerozvíjené části obce za řekou a obec nemůže
rezignovat na navržené komplexní a koncepční řešení, protože by tím byla ohrožena sama podstata územního
plánování.
3) Namítáme k absenci trasování kanalizačního přivaděče. Kdy je nám dána podmínka odkanalizovat celé území na ČOV
Poříčí nad Sázavou i přes to, že v N ÚP není řešena trasa připojení do kanalizačního řadu. Odůvodnění: Rádi bychom
se vyhnuli v budoucnosti nejasnostem konkretizaci trasy paralelně s již stávajícím kanalizačním přivaděčem lokality
VL (Kemper).
Návrh na rozhodnutí: K tvrzení o absenci kanalizačního přivaděče uvádíme, že jeho trasu je možné vést v rámci
přípustného využití jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití, a to bez potřeby na změnu územního plánu,
pokud by bylo projektovou dokumentací ověřeno, že je třeba jej vést v jiné poloze, než v jaké jej navrhl územní plán.
Návrh a jeho odůvodnění je uvedeno v textu výrokové části návrhu územního plánu, konkrétně viz. kapitola n) odst. d)
a odůvodněno v kap. i.12 textové části odůvodnění tohoto návrhu. Dále připomínáme, že vydané územní rozhodnutí
likvidaci odpadních vod neřeší – viz. text uvedený výše. Pro vlastní způsob likvidace odpadních vod bude muset být
v rámci dalších správních řízení zpracována nová projektová dokumentace.
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 Skácel J. JUDr.– písemné podání doručené na obecní úřad dne 28. 6. 2019
Citace: Jako vlastník pozemků v k.ú. Poříčí nad Sázavou, pozemek parc. č. 193/7 a 193/8, což jsou lokality dle návrhu
územního plánu lokalita Z19 Za Vodou, zejména pak Z19f, podává námitky dle § 50 a následujících Stavebního zákona
183/2006 Sb. v platném znění k Upravenému návrhu územního plánu Poříčí nad Sázavou.
1) Námitka – nesouhlasím s navrženými podmínkami etapizace
2) Námitka – nesouhlasím s požadavkem na realizaci lávky jako podmínky pro výstavbu na plochách Z19
3) Námitka – nesouhlasím s nedostatečným projektovým zpracováním napojení odkanalizování na ČOV
Námitka 1) etapizace. Veškeré převody po parcelaci byly provedeny v dobré víře podle stabilizovaného řešení platného
územního plánu. Návrh N ÚP podmínkou opačného postupu výstavby, který není podložen relevantním důvodem pro
tuto situaci, destabilizuje a vnáší komplikace do stávajících vztahů a řešení. Jedná se nejen o opačný postup výstavby
směrem k obci ale i nepodložené rozdělení komunikací a veřejné infrastruktury. V neposlední řadě je tu předřazené
nechtěné lávky před druhou etapu výstavby. Požaduji zachování původního postupu směru výstavby podle platného ÚP a
vyloučení stavby lávky z harmonogramu etapizace. Nastavení srovnatelných podmínek etapizace jako v ploše Z03, kdy ve
II. etapě bude zahájena zástavba za podmínky, že na plochách I. etapy bude zahájena výstavba (rodinných domů) na 70%
plochy I. etapy a na 40 % bude realizace zástavby dokončena.
Návrh na rozhodnutí: Pořizovatel uvážil změnu vlastnických vztahů z jednoho investora na desítky potenciálních
zájemců o výstavbu a podmínku výstavby zmírnil a opravil tak, aby byla stejná jako v případě plochy Z03 – tedy tak,
jak byla uvedeno v námitce. U lávky došlo k převedení podmínky výstavby z první etapy do druhé. Odůvodnění návrhu
na vybudování lávky vychází mimo jiné z vyhodnocení vlivu ÚP na udržitelný rozvoj území, z něhož zcela jednoznačně
vyplývá, že případná absence napojení na jádro Poříčí nad Sázavou by byla přímým ohrožením sociálního pilíře
představovaným podmínkami pro soudržnost obyvatel území. Jedná se o návrh na vybudování nového obytného
souboru v historicky dosud nerozvíjené části obce za řekou a obec nemůže rezignovat na navržené komplexní a
koncepční řešení, protože by tím byla ohrožena sama podstata územního plánování. V původním (v době námitky
dosud platném) ÚP nebyla etapizace plochy Za Vodou vůbec řešena, stejně tak jako není řešena ve vydaném územním
rozhodnutí, nemůže se tedy jednat o opačný postup směru výstavby. Další odůvodnění návrhu ÚP je provedeno
v kapitole i.12 textové části odůvodnění.
Námitka 2) lávka. Pokud nemá obec zájem na realizaci lávky pro své stávající občany a nepovažuje ji za veřejně
prospěšnou stavbu, nemůže rozhodovat o potřebách dalších občanů proti jejich vůli a nařizovat jim ve věci jejich potřeb.
Pokud obyvatelé nové výstavby Z19 pocítí potřebu takovéto stavby, zajisté iniciují v budoucnosti kroky na její výstavbu.
Požaduji vypuštění lávky z podmínek výstavby na plochách Z19.
Návrh na rozhodnutí: Námitka již byla vypořádána jako součást předchozího bodu, pro úplnost však dodáváme, že její
potřeba vyplývá z vyhodnocení vlivu územního plánu na udržitelný rozvoj území, neboť případná absence napojení na
jádro Poříčí nad Sázavou by byla přímým ohrožením sociálního pilíře představovaným podmínkami pro soudržnost
obyvatel území. Z pochopitelných důvodů nikdy nebude možné vyhovět všem představám účastníků dohody na využití
území, je však zejména respektovat zákony a vůli obce na koncepčním a komplexním rozvoji jejího správního území.
Jsme přesvědčeni, že podmínky a regulativy, které byly pro realizaci návrhu zastavitelných ploch v ÚP, stanoveny, byly
provedeny v nezbytně nutné míře, tak aby předmětná plocha vyřešila komplexně celé rozsáhlé území o rozloze téměř
dvěstětřicet pět tisíc metrů čtverečních. Žádná z dalších ploch uvedených v územním plánu této rozlohy nedosahuje,
k čemuž je nezbytné přičíst skutečnost, že zájmové území se nachází mimo hranice historického rozvoje obce, na
druhém břehu řeky, kde v minulosti nebyla funkce bydlení nikdy rozvíjena. Je tedy zcela logické, že toto značně plošně
rozsáhlé území, kde bude možné řádově umístit přes stovku rodinných (případně bytových) domů, klade na způsob
jeho řešení jiné nároky, než plošně méně rozsáhlejší plochy, které jsou budovány na druhé břehu, v místech, kde se
obec v minulosti vždy v návaznosti na zastavěné území, plynule rozvíjela. Z výše uvedených důvodů jsme přesvědčeni,
že jakékoliv porovnání s ostatními plochami územního plánu nemůže obstát. Námitka etapizace včetně požadavku na
vypuštění podmínky vybudování lávky byla podrobně vypořádána již v rámci námitek uplatněných k veřejnému
projednání. Veřejný zájem na jejím vybudování je dán naplněním trvale udržitelného rozvoje. Předchozí vypořádání
formulace, že tato stavba není ve veřejném zájmu obce, se uvádí na pravou míru tím, že myšlenka, která k této
formulaci vedla, vycházela z těchto skutečností: Již Ve výrokové části této změny, jejímž účelem bylo prověření návrhu
a vymezení zastavitelné plochy, proti které jsou námitky směřovány, je uvedeno, že vnitřní vazbu mezi NOVOU
pravobřežní zástavbou a historickou zástavbou starého Poříčí n/S posílí plánované pěší propojení lávkou přes Sázavu.
Tento výrok nikdo z podatelů námitky nezpochybnil, přestože v době vypořádávání uplatněných námitek stále platil.
Obec vydáním změny č. 2 svolila k vymezení nové zástavby na druhém břehu Sázavy a změna vlastnických práv není
důvodem toho, aby pořizovatel slevoval z navrženého koncepčního a komplexního řešení. Nezpochybňujeme, že z vůle
předchozího vedení obce, bylo v očekávání brzké výstavby (bez níž, jak již bylo uvedeno výše, nemá budování lávky
význam) požádáno o vydání územního rozhodnutí na lávku, k jejímuž vybudování nedošlo z důvodu pasivity investora,
kdy v zájmovém území nebyla zahájena výstavba byť jednoho jediného RD. Obec nebude budovat stavbu lávky, jejíž
potřebu vyvolal developerský projekt na výstavbu obytného souboru Za Vodou (viz. odkaz na text znění změny č. 2).
Podmínku ale s ohledem na výše uvedené není důvodné vyjímat, protože návrh na její vybudování vychází z
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koncepčního a komplexního řešení, které bylo přijato již v rámci změny č. 2 (v době podání a vypořádávání námitky
stále platné územně plánovací dokumentace územního plánu sídelního útvaru Poříčí nad Sázavou), a které se potvrdilo
i při pořizování nového ÚP. Z hlediska dalšího odůvodnění v ÚP provedených návrhů pak dále odkazujeme na kap. i. 12
textové části odůvodnění.
Námitka 3) kanalizace. Vzhledem k chybějícímu zapojení odkanalizování do ĆOV žádám o doplnění do N ÚP způsob
napojení. Po konzultaci s projektanty byl doporučen přechod vodního toku paralelně s existujícím kanalizačním řadem
napojení VL Kemper.
Návrh na rozhodnutí: K tvrzení o absenci kanalizačního přivaděče uvádíme, že jeho trasu je možné vést v rámci
přípustného využití jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití a to bez potřeby na změnu územního plánu, pokud
by bylo projektovou dokumentací ověřeno, že je třeba jej vést v jiné poloze, než v jaké jej navrhl územní plán. Návrh a
jeho odůvodnění je uvedeno v textu výrokové části návrhu územního plánu, konkrétně viz. kapitola n) odst. d) a
odůvodněno v kap. i.12 textové části odůvodnění tohoto návrhu. Dále připomínáme, že vydané územní rozhodnutí
likvidaci odpadních vod neřeší – viz. text uvedený výše. Pro vlastní způsob likvidace odpadních vod bude muset být
v rámci dalších správních řízení zpracována nová projektová dokumentace.

 Ing. Pavel Diviš– písemné podání doručené na obecní úřad dne 28. 6. 2019
Citace: Jako vlastník pozemků v k. ú. Poříčí nad Sázavou: pozemek parc. č. 193/24 a pozemek par. č. 193/25, území
dotčené námitkou: pozemků v k. ú. Poříčí nad Sázavou, pozemek par. č. 193/24 a pozemek parc. č. 193/25, což jsou
lokality dle návrhu územního plánu lokalita Z19 Za Vodou, zejména pak Z19e, podává námitky dle § 52 odst. 3 Stavebního
zákona 183/2006 Sb., v platném znění k Upravenému návrhu územního plánu Poříčí nad Sázavou po opakovaném
veřejném projednání. Námitky proti návrhu územního plánu – namítáme proti podmínkám využití ploch 19e ve znění
výstavba objektů a zařízení, pro které jsou stanoveny hygienické hlukové limity, je podmíněně přípustná za předpokladu
splnění podmínky, že při rozhodování o změnách v území bude prokázáno nepřekročení maximální přípustné hladiny
hluku v chráněných vnitřních i venkovních prostorech (ze stávající silnice I/3 a činností provozovaných na ploše změny
Z22 a Z20 ve stabilizovaných plochách VL a VD. Odůvodnění: na základě námitek mělo dojít k odstranění podmínky v části
a činností provozovaných na ploše změny Z22 a Z20, ale tato podmínka nebyla odstraněna, tato podmínka byla změněna
na a činností provozovaných ve stabilizovaných plochách VL a VD. Jak uvádíte, škodlivé emise z ploch VL a VD nemají
překračovat hranice těchto areálů. Namítáme, že tato podmínka není v souladu se zákonem č. 258/2000 Sb., Zákon o
ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, když je postavena proti příjemci emisí a nikoliv
v duchu zákona nepostihuje podmínka zdroj emisí. Zákon zde hovoří o osobě, která používá, popřípadě provozuje stroje a
zařízení, které jsou zdrojem hluku nebo vibrací, není v zákoně zmínka o omezování příjemců hluku a vibrací, v tom
spatřuji zneužití zákona, proti vlastníku pozemků v lokalitě Z19e jako příjemce emisí ze stabilizovaných ploch VL a VD.
V doplnění podmínek ve stabilizovaných plochách VL a VD považuji za obstrukční, diskriminační a zvýhodňující jiné
rozvojové lokality bydlení Zejména lokalitu Z03. Pořizovatel ve zdůvodnění uvádí, že lokalita Z03 není plochami VL a VD
zasažena, k tomu uvádím, že vzdálenost plochy Z03 od stabilizovaných ploch VL a VD je cca 500 m a například plochy
Z19b je od stabilizované plochy VL a VD vzdálena cca 530 m. Z uvedeného je patrné, že v územním plánu dochází
k enormnímu zvýhodnění podmínek výstavby pro lokality Z19 a Z03 zcela nestraně, uplatňuje vůči lokalitě Z19
nadměrných podmínek regulace. Žádáme o zrovnoprávnění podmínek Z03, Z15 a Z19.
Návrh na rozhodnutí: Pořizovatel při vypořádání námitky uplatněné již k veřejnému projednání, vycházel ze
skutečností, že v případě ploch VL a VD, se jedná o plochy, které, jak ostatně sám podatel námitky uvádí, jsou již
stabilizovány a je tedy povinen dbát na práva vlastníků nabitá v dobré víře, která jim podnikání v těchto plochách
umožnila, bez toho aniž by jejich aktivity byly omezeny podmínkami např. ochranného pásma, k jehož vyhlášení
v zájmovém území nedošlo. Stanovená podmínka tudíž není v rozporu se zákonem o ochraně veřejného zdraví. Pro
případný další rozvoj jsou pak v územním plánu pro každou plochu nastaveny regulativy, které případný návrh
zastavitelných ploch pro bydlení žádným způsobem neomezují nad rámec zachování koncepčního a komplexního
řešení, přičemž vycházel ze stanovisek dotčených orgánů, tak jak již bylo několikrát ve vypořádání námitek, ať již
k veřejnému či opakovanému veřejnému projednání uvedeno. K vypořádání problematiky posouzení hlukových limitů
uvádíme, že po předchozí konzultaci se zástupci KHS pak byl požadavek na prokázání nepřekročení těchto limitů
doplněn i pro plochu Z03 i Z015.
1) Námitka proti návrhu etapizace v části II. etapa – Podmínka etapizace v plochách změn Z19k-p se netýká změn
v území pro inženýrské sítě. Před zahájením realizace zástavby, dopravní infrastruktury a veřejných prostranství
zahrnutých do II. etapy bude dokončena výstavba alespoň na 70% celkového součtu ploch změn Z19b, Z19c, Z19d,
Z19e a Z19f, budou realizovány plochy veřejných prostranství na plochách změn Z19a, Z19i a plochy veřejné zeleně
v plochách změn Z19g a Z19h. Odůvodnění: Podmínky etapizace lokality Z19 jsou v porovnání s podmínkami
etapizace lokality Z03 a Z15 nastaveny velice přísně, stanoví vlastníkům pozemků v II. etapě vybudovat a podílet se
finančně na výstavbě kompletní technické infrastruktury v plochách II. etapy, ale odsouvá využití pozemků k realizaci
výstavby až do doby, než bude v I. etapě dokončeno alespoň 70 % výstavby. Žádáme o zmírnění podmínek pro
realizaci staveb v II. etapě, podobně jako v lokalitě Z03 a Z15, aby výstavba v lokalitě II. etapy mohla probíhat po
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zahájení alespoň 70 % výstavby v plochách I. etapy. Konkrétně návrhem textu II. etapa – Podmínka etapizace
v plochách změn Z19k-p se netýká změn v území pro inženýrské sítě. Před zahájením realizace zástavby, dopravní
infrastruktury a veřejných prostranství zahrnutých do II. etapy bude zahájena výstavba alespoň na 70 %celkového
součtu ploch změn Z1íb, Z19c, T19d, Z19e a Z19f, budou realizovány plochy veřejných prostranství na plochách změn
Z19a, Z19l a plochy veřejné zeleně v plochách změn Z19g a Z19h. Bez těchto změn není ekonomicky možné
zainvestovat výstavbu technické a dopravní infrastruktury včetně výstavby zeleně v celé lokalitě Z19. Navržená
podmínka realizace v plochách II. Etapy pak nutí vlastníky pozemků (individuální výstavba rodinných domů) v I. etapě
urychlit výstavbu, co nejdříve ji dokončit, aby se společně vlastníci ploch I. a II. etapy společně podíleli na nákladech
technické infrastruktury celé lokality. Na pozemcích I. etapy budou vlastníci jednotlivých pozemků realizovat
individuální výstavbu rodinných domů. Žádáme pořizovatele a zpracovatele návrhu územního plánu, aby k návrhu
etapizace přistoupil uvážlivě, zohlednil požadavky vlastníků pozemků v lokalitě za vodou. Návrh územního plánu
počítá s výstavbou v lokalitě Z19, podmínky pro realizaci mají být pro vlastníky v lokalitě Z19 splnitelné a výstavba
realizovatelná. Žádáme o vyhovění při vypořádání této námitky.
Návrh na rozhodnutí: V rámci opakovaného veřejného projednání bylo možné uplatňovat námitky pouze k těm částem
řešení, které byly od předchozího veřejného projednání měněny – tedy ke změně etapizace u návrhu lávky, která byla
převedena z první etapy do druhé. Jakákoliv další úprava etapizace by znamenala, že k jejímu vybudování nikdy
nedojde. Pořizovatel konstatuje, že odůvodnění tohoto návrhu vychází mimo jiné z vyhodnocení vlivu ÚP na udržitelný
rozvoj území, z něhož zcela jednoznačně vyplývá, že případná absence napojení na jádro Poříčí nad Sázavou by byla
přímým ohrožením sociálního pilíře představovaným podmínkami pro soudržnost obyvatel území. Jedná se o návrh na
vybudování nového obytného souboru v historicky dosud nerozvíjené části obce za řekou a obec nemůže rezignovat na
navržené komplexní a koncepční řešení, protože by tím byla ohrožena sama podstata územního plánování. Pokud se
týká podmínky na zahájení výstavby, pořizovatel uvážil změnu vlastnických vztahů z jednoho investora na desítky
potenciálních zájemců o výstavbu a upravil ji tak, aby byla srovnatelná s plochou Z03. Další odůvodnění návrhu ÚP je
uvedeno v kapitole i.12 textové části odůvodnění.
Námitky proti návrhu územního plánu – proti podmínce Další podmínkou pro realizaci zástavby na plochách změn
zahrnutých do II. etapy je realizace lávky zajišťující napojení zastavitelné plochy Z19 na jádrové území sídla Poříčí nad
Sázavou ve vymezeném koridoru Z39k. Odůvodnění: V plochách I. etapy výstavby, ploch změn Z19b, Z19c, Z19d,
Z19e a Z19f bude realizována převážně výstavba individuálních rodinných domů. V této části I. etapy se počítá
převážně s výstavbou rodinných domů pro individuální bydlení pro maximálně 200 ekvivalentních obyvatel. Bylo by
smysluplnější výstavbu lávky realizovat pro potřeby reálných obyvatel lokality Z19 realizací lávky po nebo současně
s II. etapy zástavby Z19. Potřebnému rozpětí lávky cca 80 m2, s požadavkem navrhovatele, že upřednostňuje variantu
bez mostních podpěr, vychází odhadovaná investice na přibližně 21 milionů Kč. Taková investice zvyšuje náklady na
vybudování dopravní a technické infrastruktury o dalších 25%. Dle vyjádření pořizovatele Návrh lávky není v návrhu
ÚP označován termínem podmiňovací investice, neboť takový pojem platný stavební zákon nezná. Dále potvrzujeme,
že návrh lávky není v návrhu ÚP vymezen jako veřejně prospěšná stavby z důvodu, že její výstavba není ve veřejném
zájmu obce, protože současné poměry v území vybudování nepožadují. Požadavek na její výstavbu vyvstává až
okamžiku realizace rozsáhlého obytného souboru na druhé straně řeky v ploše Z19, která je výhradně v režii
soukromých subjektů. Lávka by měla sloužit k tomu, aby tuto odtrženou obytnou část, pokud nemá být satelitem,
což podatel námitky sám odmítá, zapojila do organismu obce. Výstavby lávky je tak navrhována za výše uvedeným
účelem s tím, že došlo k přehodnocení potřeby její výstavby v I. etapě a bude podmínkou pro zahájení realizace ve II.
etapě, kdy výstavba objektů pro bydlení I. etapy již bude z větší části dokončena. Pokud se týká údajné dopravní
závady – zahlcení kamenného mostu, uvádíme, že ze strany jejího správce není uplatňován žádný požadavek na jeho
úpravu, přičemž rekonstrukce není územním plánem vyloučena. Pro případné vyloučení pěších a cyklistů z používání
mostu není územní plán tím správným instrumentem. Dle sdělení pořizovatele ve vztahu k vlastníkům dotčených
pozemků, k předmětné lávce žádáme navrhovatele a zpracovatele územního plánu, aby realizaci výstavby lávky
posunuli za realizaci výstavby po II. etapě Z19.
Návrh na rozhodnutí: Podmínky na požadavek realizace lávky byla přehodnocena a požadavek na její vybudování byl
přesunut z I. etapy do druhé. K nákladům na její vybudování, stejně tak jako k jejímu rozpětí apod. se nebudeme
vyjadřovat, neboť územní plán řeší plochy a koridory, nikoliv vlastní stavby. Podmínka bez mostních podpěr vychází
z požadavku uvedeného ve stanovisku dotčeného orgánu opřeném o dokumentaci posuzování vlivu ÚP na životní
prostředí. Vlastní odůvodnění návrhu lávky vyplývá z vyhodnocení vlivu územního plánu na udržitelný rozvoj území, kde je
uvedeno, že případná absence napojení na jádro Poříčí nad Sázavou by byla přímým ohrožením sociálního pilíře
představovaným podmínkami pro soudržnost obyvatel území. Z pochopitelných důvodů nikdy nebude možné vyhovět
všem představám účastníků dohody na využití území, je však zejména respektovat zákony a vůli obce na koncepčním a
komplexním rozvoji jejího správního území. Jsme přesvědčeni, že podmínky a regulativy, které byly pro realizaci návrhu
zastavitelných ploch v ÚP, stanoveny, byly provedeny v nezbytně nutné míře, tak aby předmětná plocha vyřešila
komplexně celé rozsáhlé území o rozloze téměř dvě stě třicet pět tisíc metrů čtverečních. Žádná z dalších ploch uvedených
v územním plánu této rozlohy nedosahuje, k čemuž je nezbytné přičíst skutečnost, že zájmové území se nachází mimo
hranice historického rozvoje obce, na druhém břehu řeky, kde v minulosti nebyla funkce bydlení nikdy rozvíjena. Je tedy
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zcela logické, že toto značně plošně rozsáhlé území, kde bude možné řádově umístit přes stovku rodinných (případně
bytových) domů, klade na způsob jeho řešení jiné nároky, než plošně méně rozsáhlejší plochy, které jsou budovány na
druhé břehu, v místech, kde se obec v minulosti vždy v návaznosti na zastavěné území, plynule rozvíjela. Z výše uvedených
důvodů jsme přesvědčeni, že jakékoliv porovnání s ostatními plochami územního plánu nemůže obstát. Námitka etapizace
včetně požadavku na vypuštění podmínky vybudování lávky byla podrobně vypořádána již v rámci námitek uplatněných
k veřejnému projednání. Předchozí vypořádání formulace, že tato stavba není ve veřejném zájmu obce, se uvádí na pravou
míru tím, že myšlenka, která k této formulaci vedla, vycházela z těchto skutečností: Již Ve výrokové části této změny,
jejímž účelem bylo prověření návrhu a vymezení zastavitelné plochy, proti které jsou námitky směřovány, je uvedeno, že
vnitřní vazbu mezi NOVOU pravobřežní zástavbou a historickou zástavbou starého Poříčí n/S posílí plánované pěší
propojení lávkou přes Sázavu. Tento výrok nikdo z podatelů námitky nezpochybnil, přestože v době vypořádávání
uplatněných námitek stále platil. Obec vydáním změny č. 2 svolila k vymezení nové zástavby na druhém břehu Sázavy a
změna vlastnických práv není důvodem toho, aby pořizovatel slevoval z navrženého koncepčního a komplexního řešení.
Obec však nebude budovat stavbu lávky, jejíž potřebu vyvolal developerský projekt na výstavbu obytného souboru Za
Vodou (viz. odkaz na text znění změny č. 2). Jak již bylo řečeno, jdná se o návrh na vybudování nového obytného souboru
v historicky dosud nerozvíjené části obce za řekou a obec nemůže rezignovat na navržené komplexní a koncepční řešení,
protože by tím byla ohrožena sama podstata územního plánování.
Žádám pořizovatele a zpracovatele návrhu územního plánu, aby lokalitě Za Vodou dovolili reálnou množnost
vybudování kanalizace a napojení na ČOV v Poříčí nad Sázavou, a umožnili stávajícím vlastníkům budovat lokalitu
kolektivním způsobem financování, neznevýhodňovali výstavbu rodinných domů v lokalitě nadměrnými nároky,
které nejsou požadovány v jakékoliv jiné lokalitě v Poříčí nad Sázavou. Děkujeme.
(Poznámka pořizovatele: Součástí podání je jako příloha opis vyjádření pana P. Maliny ke stavbě lávky koridoru dopravní
infrastruktury Z39k po pozemku parc. č. 10/1 v k.ú. Poříčí nad Sázavou, který je v jeho vlastnictví, kde je uveden nesouhlas se
stavbou lávky na jeho pozemku). Pořizovatel tuto písemnost s datem 26. 6. 2019 adresovanou obecnímu úřadu od vlastníka
pozemku neobdržel a je tudíž pouze součástí podání Ing. P. Diviše. K tomu pořizovatel konstatuje, že k návrhu koridoru
dopravní infrastruktury v průběhu předchozího řízení o návrhu ÚP žádnou námitku ani připomínku neobdržel. Tato
připomínka měla být ze strany vlastníka pozemku uplatněna v rámci předchozího veřejného projednání a pořizovatel by ji pak
ve smyslu stavebního zákona, zcela nepochybně klasifikoval jako námitku. S takto uplatněným podáním, v době opakovaného
veřejného projednání, kdy se návrh na vymezení tohoto koridoru v návrhu ÚP nikterak nezměnil, nelze nic jiného, než jej
odmítnout.
Návrh na rozhodnutí: V lokalitě Za Vodou je reálná možnost vybudování kanalizace a napojení na ČOV Poříčí n/S
umožněna. Trasu kanalizačního přivaděče je možné vést v rámci přípustného využití jednotlivých ploch s rozdílným
způsobem využití a to bez potřeby na změnu územního plánu, pokud by bylo projektovou dokumentací ověřeno, že je
třeba jej vést v jiné poloze, než v jaké jej navrhl územní plán. Návrh a jeho odůvodnění je uvedeno v textu výrokové části
návrhu územního plánu, konkrétně viz. kapitola n) odst. d) a odůvodněno v kap. i.12 textové části odůvodnění tohoto
návrhu. Dále připomínáme, že vydané územní rozhodnutí likvidaci odpadních vod neřeší – viz. text uvedený výše. Pro
vlastní způsob likvidace odpadních vod bude muset být v rámci dalších správních řízení zpracována nová projektová
dokumentace. Nadměrné nároky pro tuto lokalitu odmítáme, jsou adekvátní rozsahu plochy, na které bude obytný soubor
budován – více než dvě stě třicet tisíc metrů čtverečních a jejímu umístění v historicky dosud nikdy k obytné funkci
nerozvíjeném území, proto jakékoliv porovnávání s jinými lokalitami je nesrovnatelné.

 Pan R. Šmíd – písemné podání doručené na obecní úřad dne 27. 6. 2019
Citace: „ Vlastnické právo k nemovitým věcem: k.ú. Poříčí nad Sázavou: pozemek parc. č. 193/10 (dále jen nemovitosti).
Nemovitosti nacházející se v ploše změn Z19 Za Vodou zejména pak Z19d. Území dotčené námitkami: lokalita dle návrhu
územního plánu vedená jako plochy Z03 (tedy Z03a1 – Z03e), lokalita dle návrhu územního plánu vedená jako plochy
změny Z02, lokalita dle návrhu územního plánu vedená jako plochy změny Z04, lokalita dle návrhu územního plánu
vedená jako plochy změny Z06a, lokalita dle návrhu územního plánu vedená jako plochy změny Z07, lokalita dle návrhu
územního plánu vedená jako plochy změny Z08 (Z08a, Z08b), lokalita dle návrhu územního plánu vedená jako plochy
změny Z09, lokalita dle návrhu územního plánu vedená jako plochy změny Z11, lokalita dle návrhu územního plánu
vedená jako plochy změny Z12, lokalita dle návrhu územního plánu vedená jako plochy změny Z15, lokalita dle návrhu
územního plánu vedená jako plochy změny Z16, lokalita dle návrhu územního plánu vedená jako plochy změny Z19 Za
Vodou (tedy Z19a – Z19g), lokalita dle návrhu územního plánu vedená jako plochy změny Z20 až Z22, lokalita dle návrhu
územního plánu vedená jako plochy změny Z39k, lokalita dle návrhu územního plánu vedená jako plochy změny Z40k +
další lokality zmíněné v textu námitek nebo v dosavadních námitkách.
Dosavadní námitky/postup: Namítající podal ve lhůtě stanovené § 52 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění
námitky k Upravenému návrhu územního plánu Poříčí nad Sázavou po společném jednání (dále také jen PNÚP) podáním
ze dne 10. 12. 2018. NÚP (tedy Upravený návrh územního plánu Poříčí nad Sázavou po veřejném projednání) ve smyslu §
53 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění představuje podstatnou úpravu návrhu územního plánu. Namítající
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uvádí, že: kvituje přístup pořizovatele i zpracovatele NÚP, jímž došlo k reflektování/zapracování – byť minimální – části
připomínek namítajícího k PNÚP a jejich zohlednění v NÚP
- např. pojetí I. etapy v plochách změn Z19 (Z19a – Z19j), což ostatně vychází již z PNÚP, proti kterému nebyly ze
strany namítajícího ani jiných účastníků námitky vznášeny, které vychází z předpokladu realizace výstavby převážně
individuálního bydlení v rodinných domech spojených s budováním infrastruktury, tudíž i pro obec Poříčí nad
Sázavou a její infrastrukturu přijatelné prvotní zatížení,
- např. s prvním bodem související přesunutí výstavby lávky v koridoru dopravní infrastruktury Z39k (jakkoliv
s výstavbou lávky namítající dále nesouhlasí z celé řady důvodů uvedených v dosavadních námitkách a uváděných i
v těchto námitkách) jako podmínky pro realizaci zástavby na plochách změn zahrnutých do II. etapy, což zohledňuje
aktuální majetkové poměry v území, kdy území v plochách změn zahrnutých do II. etapy vlastní a spravuje v zásadě
1. Investor (společnost auto-mobile s.r.o.) zatímco území v plochách změn zahrnutých do I. etapy dnes již v rozsahu
jednotlivých pozemků vlastní individuální vlastníci, pro které je taková podmínka zcela nesplnitelná (pozn.: je třeba
vnímat, že ona podmínka stavby lávky totiž dopadá – což už samo o sobě však takovou podmínku činí nezákonnou,
diskriminační – byť na jediného vlastníka a jeden rodinný dům),
- např. vypuštění podmínky využití plochy změn Z19 co do hygienických hlukových limitů ve vztahu k plochám změn
Z20 a Z22 (byť tato podmínka byla nahrazena podmínkou stejnou ve vztahu k plochám VD a VL, s kterou namítající
také nesouhlasí a činí to předmětem těchto dalších podmínek), což byl od samého začátku zjevně iracionální a
nesplnitelný požadavek (podmínka) minimálně z důvodu toho, že vůbec není zřejmé zda a případně co a kdy na
plochách změn Z20 a Z22 vznikne. PŘESTO na dosavadních námitkách namítající setrvává, neboť jejich vypořádání
včetně jeho odůvodnění v NÚP považuje za nedostatečný.
Návrh na rozhodnutí: Pořizovatel konstatuje, že v rámci opakovaného veřejného projednání bylo možné uplatňovat
námitky k těm částem řešení, které byly v době od veřejného projednání měněny. Jednotlivé návrhy ÚP byly v textové
části odůvodnění již odůvodněny a po dohodě s projektantem a určeným zastupitelem ještě doplněny. Vypořádání
námitek zveřejněné v odůvodnění ÚP, považuje pořizovatel za dostatečné. K argumentu o nesplnitelnosti podmínky
stavby lávky pro jednotlivé vlastníky pozemků uvádíme, že územní plán řeší koncepci rozvoje území bez ohledu na
vlastnické poměry v území a pochopitelně stav, kdy předchozí vlastník pozemků upřednostnil prodej pozemků
jednotlivým investorům před zainvestováním této plochy potřebnou dopravní a technickou infrastrukturou, je velmi
nešťastný pro dosažení dohody jednotlivých individuálních vlastníků na jejím vybudování, jak již ostatně bylo uvedeno
ve vypořádání námitky uplatněné v rámci veřejného projednání. Nicméně tento stav rozhodně nemůže být důvodem,
aby obec rezignovala na stanovení koncepčního a komplexního řešení navrženého územním plánem, navíc převzatého
v době vypořádání námitky z platné územně plánovací dokumentace, konkrétně změny č. 2, ve které je zakotveno
propojení této lokality s druhým břehem řeky, na kterém se historicky rozvíjí vlastní obec. Požadavky na úpravu
hygienických hlukových limitů namítané v rámci námitky uplatněné v rámci veřejného projednání byly vypořádány, jak
bylo uvedeno v návrhu na rozhodnutí o námitce a opatřeny stanovisky dotčených orgánů podle § 53 stavebního
zákona. Pořizovatel je přesvědčen, že vypořádání bylo provedeno jako úplné, dostatečné a dostatečně srozumitelné.
Pochybnosti o tom, co a kdy na plochách změn Z20 a Z22 vznikne, nejsou důvodné, neboť žádný z návrhů v těchto
plochách do plochy Z19 nezasahuje ani ji nijak nepodmiňuje žádným omezením či podmínkou.
Text námitek:
Obecně (Nezákonnost návrhu ÚP: Z ustálené rozhodovací praxe NSS (např. 1 Ao 1/2009 ze dne 21. 7. 2009 a celé řady na
něj odkazujících následných rozhodnutí NSS jako např. 8 As 2/2016 ze dne 1. 7. 2016) plyne, že…V tomto smyslu může
územní plán představovat zásadní omezení ústavně zaručeného práva vlastnit majetek (čl. 11 LZPS), jež je jedním ze
základních pilířů, na nichž již po staletí stojí západní civilizace a její svobodný rozvoj. Zásahy do vlastnického práva proto
musí mít zásadně výjimečnou povahu, musí být prováděny z ústavně legitimních důvodů a jen v nezbytně nutné míře a
nejšetrnějším ze způsobů vedoucích ještě rozumně k zamýšlenému cíli, nediskriminačním způsobem a s vyloučením
libovůle a být činěny na základě zákona. Jedná-li se o zásahy, jejichž citelnost přesahuje míru, kterou vlastník bez větších
obtíží a bez významnějšího dotčení podstaty jeho vlastnického práva schopen snášet, nastupuje ústavní povinnost
veřejné moci zajistit dotčenému vlastníku adekvátní náhradu (čl. 11 odst. 4 LZPS), a to z veřejných prostředků nebo
z prostředků toho, v jehož prospěch je zásah do vlastnictví proveden (k civilizační a politické úloze vlastnického práva
v dějinách viz. komplexně Richard Pipes: Vlastnictví a svoboda, Argo, Praha 2008).
NÚP je bohužel a nedůvodně – stojí na diskriminačním přístupu spojeným s prvky libovůle ve vztahu zejména k plochám
změn Z19, Z39k. Tato diskriminace se projevuje v nastavení podmínek využití těchto ploch změn, stanovení podmínek
realizace změn v území (etapizaci) ve vztahu k těmto plochám, resp. plnění podmínek etapizace, uložení podmínky
výstavby lávky nadto vyjmuté z veřejně prospěšných staveb atd. O to více tento diskriminační prvek vyvstává do popředí
při vědomí skutečnosti, že plocha změn Z19 byla samotným pořizovatelem NÚP (obcí Poříčí nad Sázavou) zahrnuta do
zastavitelných ploch již změnou č. 2 stávajícího ÚP. Tedy dříve, než se tomu tak stalo ve vztahu k plochám změn (jako
zastavitelného území) Z03 a dalších.
Návrh na rozhodnutí: Pořizovatel souhlasí s tvrzením, že zásahy do vlastnického práva musí mít výjimečnou povahu a
uvádí, že podatel je podle právního stavu katastru nemovitostí vlastníkem pozemků zemědělského půdního fondu
v druhu orná půda a ÚP jeho vlastnické právo v tomto ohledu nijak neovlivňuje, protože dál své pozemky může
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využívat v souladu s právním stavem evidovaným v katastru nemovitostí. ÚP vlastníkovi pozemku dává možnost
předmětné pozemky využít k výstavbě, což je možnost, jak zhodnotit zemědělské pozemky jako pozemky stavební. S
ohledem na skutečnost, že pozemky ve vlastnictví podatele námitky jsou součástí plochy obytného souboru o značné
plošné výměře bezmála 235 000m2, nesrovnatelné co do rozlohy a umístění s jakoukoliv jinou zastavitelnou plochou
vymezenou v územním plánu, je nesporné, že vlastníci budou muset strpět omezení v podobě regulativů nastavených
ÚP, neboť tyto jsou de facto dohodou o možnosti využití území, tak jak je v rámci obytného souboru Za Vodou v plošně
rozsáhlém a dosud historicky pro bydlení nerozvíjeném území navrhuje územní plán. Ve vztahu ke zbytku ploch o
menších plošných výměrách, navrhovaných na historicky se rozvíjející straně obce - tedy na opačném území za řekou,
se tak v případě plochy Za Vodou nemůže jednat o podmínky, které by v rámci porovnání navrhovaných řešení
ostatních ploch, bylo možné označovat jako neproporcionální či diskriminační. ÚP je dohodou na možném způsobu
využití území nejen mezi vlastníky pozemků, ale rovněž dohodou s dotčenými orgány, jejichž požadavky na ochranu
veřejných zájmů vychází ze zvl. právních předpisů a dále i dohodou s obcí, které je v rámci samosprávné kompetence
svěřena pravomoc rozhodovat o tom, jak území, které spravuje včetně jeho rozvoje, bude vypadat. K tomu přistupuje
skutečnost, že v rámci úkolů a cílů územního plánování je třeba hájit veřejným zájem na zvyšování kvality území
s ohledem na požadavky udržitelného rozvoje, zahrnující zlepšování životního prostředí, sociálních podmínek,
podmínek hospodářského rozvoje a jejich vyváženého vztahu. Z vyhodnocení vlivu územního plánu na udržitelný rozvoj
území zcela jednoznačně vyplývá, že případná absence napojení na jádro Poříčí nad Sázavou by byla přímým
ohrožením sociálního pilíře představovaným podmínkami pro soudržnost obyvatel území. Z pochopitelných důvodů
nikdy nebude možné vyhovět všem představám účastníků dohody na využití území, je však zejména respektovat
zákony a vůli obce na koncepčním a komplexním rozvoji jejího správního území. Jsme přesvědčeni, že podmínky a
regulativy, které byly pro realizaci návrhu zastavitelných ploch v ÚP, stanoveny, byly provedeny v nezbytně nutné míře,
tak aby předmětná plocha vyřešila komplexně celé rozsáhlé území o rozloze téměř dvě stě třicet pět tisíc metrů
čtverečních. Žádná z dalších ploch uvedených v územním plánu této rozlohy nedosahuje, k čemuž je nezbytné přičíst
skutečnost, že zájmové území se nachází mimo hranice historického rozvoje obce, na druhém břehu řeky, kde
v minulosti nebyla funkce bydlení nikdy rozvíjena. Je tedy zcela logické, že toto značně plošně rozsáhlé území, kde bude
možné řádově umístit přes stovku rodinných (případně bytových) domů, klade na způsob jeho řešení jiné nároky, než
plošně méně rozsáhlejší plochy, které jsou budovány na druhé břehu, v místech, kde se obec v minulosti vždy
v návaznosti na zastavěné území, plynule rozvíjela. Z výše uvedených důvodů jsme přesvědčeni, že jakékoliv porovnání
s ostatními plochami územního plánu nemůže obstát. Námitka etapizace včetně požadavku na vypuštění podmínky
vybudování lávky byla podrobně vypořádána již v rámci námitek uplatněných k veřejnému projednání a další
odůvodnění je součástí kapitoly i.12 textové části odůvodnění. Podmínku není důvodné vyjímat, protože návrh na její
vybudování vychází z koncepčního a komplexního řešení, které bylo přijato již v rámci změny č. 2 (v době podání a
vypořádávání námitky stále platné územně plánovací dokumentace územního plánu sídelního útvaru Poříčí nad
Sázavou). Ve výrokové části této změny, jejímž účelem bylo prověření návrhu a vymezení zastavitelné plochy, proti
které jsou námitky směřovány, je uvedeno, že vnitřní vazbu mezi NOVOU pravobřežní zástavbou a historickou
zástavbou starého Poříčí n/S posílí plánované pěší propojení lávkou přes Sázavu. Tento výrok nikdo z podatelů námitky
nezpochybnil, přestože v době vypořádávání uplatněných námitek stále platil. Nejedná se tedy o diskriminaci např.
oproti zmiňované ploše Z03, která jak již bylo řečeno, je rozvíjena na levém břehu Sázavy, kde se obec vždy rozvíjela a
na jejíž zastavěné území plynule navazuje a pro kterou není provedení návrhu na vybudování lávky propojující jádrové
území obce s touto plochou důvodné. Z výrokové části změny je jednoznačně zřejmé, že její potřebu vyvolává pouze a
jedině NOVÁ zástavba na pravém břehu Sázavy a nemá-li být pravobřežní bytová zástavba, která zde nikdy historicky
rozvíjena nebyla, satelitem o rozloze více než dvaceti tří hektarů (proti čemuž ostatně brojili podatelé námitek v rámci
veřejného projednání), je třeba její začlenění do organismu obce. Obec vydáním změny č. 2 svolila k vymezení nové
zástavby na druhém břehu Sázavy a změna vlastnických práv není důvodem toho, aby pořizovatel slevoval
z navrženého koncepčního a komplexního řešení. Nezpochybňujeme, že z vůle předchozího vedení obce, bylo
v očekávání brzké výstavby (bez níž, jak již bylo uvedeno výše, nemá budování lávky význam) požádáno o vydání
územního rozhodnutí na lávku, k jejímuž vybudování nedošlo z důvodu pasivity investora, kdy v zájmovém území
nebyla zahájena výstavba byť jednoho jediného RD. Obec nebude budovat stavbu lávky, jejíž potřebu vyvolal
developerský projekt na výstavbu obytného souboru Za Vodou (viz. odkaz na text znění změny č. 2). Současná politická
vůle obce není pro to, aby opakovaně investovala či se jinak angažovala do výstavby lávky, neboť požadavek na její
výstavbu, jak již bylo výše řečeno, je spojen s investicí (výstavbou) obytného souboru soukromého charakteru, na němž
obec neshledává zájem se podílet. Jsme přesvědčeni, že veškeré návrhy stanovené ve vztahu k této ploše v ÚP jsou
naprosto legitimní a řádně odůvodněny. Prvky diskriminace nebo libovůle nemohou být s ohledem na povahu plochy,
(umisťovanou mimo historicky rozvíjené obytné území obce na ploše stovek tisíců metrů čtverečních) vůči plochám
ostatním namítány, neboť nejsou svou rozlohou ani umístěním v žádném ohledu srovnatelné.
Střet zájmů: Přístup pořizovatele NÚP (obce Poříčí nad Sázavou), který se pak projevuje konkrétně např.
v diskriminačních prvcích, je ovlivněn dle mínění namítajícího nepochybným střetem zájmů. Starosta obce, pan Mgr. J.
Kratzer, který je zároveň zastupitelem odpovědným za zpracování NÚP, je prostřednictvím svých rodinných příslušníků
jako vlastníků stavebních pozemků v plochách změn Z03 nutně vystaven do situace, kdy byť by se to nechtěl připustit –
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má zájem na co nejlepším, nejsnazším rozvoji právě této plochy změn. Takového jejího rozvoje je – při existenci
konkurenčních lokalit – možné dosáhnout právě (resp. možná jen) vhodným nastavením podmínek lokality samotné a
naopak nepoměrně méně vhodným, diskriminačním, nastavením podmínek pro lokality jiné.
Návrh na rozhodnutí: Namítaný střet zájmů pořizovatel odmítá s odkazem na ust. § 159 stavebního zákona, že za
zpracovanou územně plánovací dokumentaci, za její správnost, úplnost a celistvost odpovídá projektant, nikoliv pan
starosta, který projektovat a nastavovat podmínky využití území pro jednotlivé plochy, nemůže. Pořizovatel není
v případě jednotlivých návrhů (vyjma vypořádávání uplatněných námitek) povinen sledovat vlastnická práva v území,
dbá pouze na zákonnost, koncepčnost a komplexnost navrhovaného řešení. O vydání/nevydání územního plánu pak
rozhoduje přímo zastupitelstvo obce, tedy opět nikoliv pan starosta, který jako určený zastupitel pro spolupráci
s pořizovatelem je povinen v rámci územního plánu hájit vůli obce, nikoliv svou.
Konkrétní vymezení námitek:
1)Námitka nezahrnutí etapizace jako podmínky pro rozhodování v ploše změn Z03 (tedy Z03a1 – Z03e)
Odůvodnění: Ačkoliv na str. 79 pod bodem (65) NÚP je etapizace plochy změn Z03 předpokládána, chybí zahrnutí
této podmínky pro rozhodování do části c.2. Vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby.
Návrh na rozhodnutí: Pořizovatel k uplatněné námitce uvádí, že etapizace je v ploše Z 03 ve výrokové části zcela
nezpochybnitelně stanovena a to v textové části v kapitole n., a dále graficky vyznačena v hlavním výkresu. Doplnění
této podmínky do kapitoly c.2., a tak považuje pořizovatel pouze za technickou úpravu, která vede k provázanosti
dokumentace.
2) Námitka rozdílných podmínek využití ploch změn Z03, Z04, Z06a, Z07, Z08, Z09, Z11, Z12, Z15 a Z19 – jako součást
obecné námitky veskrze přetrvávajícího avšak objektivně, racionálně neodůvodněného a neodůvodnitelného a tedy
diskriminačního a prvky libovůle (viz. NSS 1 Ao 1/2009 ze dne 21. 7. 2009) obsahujícího přístupu a postupu
pořizovatele a zpracovatele při zpracování NÚP. Extrémní nesoulad v podmínkách využití ploch změn Z03 a
zbývajících ploch změn. Text NÚP:
Označení
Lokalizace
způsob
Podmínky využití
Podmínka
plochy
využití
pro
změny
rozhodování
Z02

Z03a1

BI*

Severně od sídla Poříčí nad
Sázavou, západně od ul. Pod
Lutovem

BI*

Z03a2

ZV

Z03a3

PV

Z03b1

Severně od sídla Poříčí nad Sázavou

Z03b2
Z03c

BI*

ZV
Severně od sídla Poříčí nad
Sázavou, západně od ul. Pod

SV*

 výstavba objektů a zařízení, pro které
jsou stanoveny hygienické hlukové
limity, je podmíněně přípustná za
předpokladu splnění podmínky, že při
rozhodování o změnách v území bude
prokázáno nepřekročení maximální
přípustné hladiny hluku v chráněných
vnitřních i venkovních prostorech (ze
stávajících sousedních sportovních
zařízení – kurty)
 umístění zástavby v OP lesa bude
možné při udělení výjimky z tohoto OP
 podmínkou pro možnost realizace
zástavby
je
zajištění
likvidace
odpadních vod na ČOV Poříčí nad
Sázavou
 způsob využití bude respektovat
průchod biokoridoru
 podmínkou pro možnost realizace
zástavby
je
zajištění
likvidace
odpadních vod na ČOV Poříčí nad
Sázavou
 V rámci plochy změny bude (územní
studií) vymezeno veřejné prostranství
v souladu s právními předpisy
 způsob využití bude respektovat
průchod biokoridoru
 podmínkou pro možnost realizace
zástavby
je
zajištění
likvidace

Územní
studie,
dohoda o
parcelaci
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Lutovem

Z03d

Severní okraj zástavby sídla Poříčí
nad Sázavou, severně od ulice Na
Cihelně

SV*

Z03e

Severně od sídla Poříčí nad
Sázavou, západně od ul. Pod
Lutovem

ZV

Z04

Severozápadně od sídla Poříčí nad
Sázavou, Na Závisti

BI*

Z06a

Severní část sídla Poříčí nad
Sázavou, jihozápadně od ulice Nad
Cihelnou

BI*

Z07

Severní část sídla Poříčí nad
Sázavou, jihozápadně od ulice Nad
Cihelnou

BI*

Z08a

Severní část sídla Poříčí nad
Sázavou, jižně od ulice K Homolce

BI*

Z06b

ZS

odpadních vod na ČOV Poříčí nad
Sázavou
 podél místní komunikace bude rozšířen
prostor veřejného prostranství tak, aby
bylo možno vést podél místní
komunikace chodník, resp. stezku pro
pěší a cyklisty
 zástavba nebude umisťována v přímé
návaznosti na veřejné prostranství
(podél řeky), bude ustoupená tak, aby
se prostor k řece otevřel (nebude
respektována uliční čára stávající
zástavby, v nové zástavbě ustoupí
západním směrem)
 podmínkou pro možnost realizace
zástavby
je
zajištění
likvidace
odpadních vod na ČOV Poříčí nad
Sázavou
 Podmínka SEA hodnocení pro následné
rozhodování ve vymezených plochách:
ochrana porostu v jižní části plochy
 Způsob
využití
plochy
nebude
oslabovat funkci biokoridoru

 výstavba objektů a zařízení, pro které
jsou stanoveny hygienické hlukové
limity, je podmíněně přípustná za
předpokladu splnění podmínky, že při
rozhodování o změnách v území bude
prokázáno nepřekročení maximální
přípustné hladiny hluku v chráněných
vnitřních i venkovních prostorech (z
autokrosového areálu)
 výstavba objektů a zařízení, pro které
jsou stanoveny hygienické hlukové
limity, je podmíněně přípustná za
předpokladu splnění podmínky, že při
rozhodování o změnách v území bude
prokázáno nepřekročení maximální
přípustné hladiny hluku v chráněných
vnitřních i venkovních prostorech (z
autokrosového areálu)
 výstavba objektů a zařízení, pro které
jsou stanoveny hygienické hlukové
limity, je podmíněně přípustná za
předpokladu splnění podmínky, že při
rozhodování o změnách v území bude
prokázáno nepřekročení maximální
přípustné hladiny hluku v chráněných
vnitřních i venkovních prostorech (ze
železnice a autokrosového areálu)
 Respektována bude funkce zeleně na
výškovém vyrovnání terénů mezi místní
komunikací na severu a plochou
určenou pro zástavbu
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Z08b

Severní část sídla Poříčí nad
Sázavou, jižně od ulice K Homolce

ZS

Z09a

Západní část sídla Poříčí nad
Sázavou, lokalita Pod Homolkou

BI

Z09b

Západní část sídla Poříčí nad
Sázavou, pokračování ulice Nad
Tratí

PV

Z10

Západní část sídla Poříčí nad
Sázavou, lokalita Pod Homolkou

BI

Z15a

Jihovýchodní okraj sídla Poříčí nad
Sázavou, lokality Na Rubši

BI*

Z15b

Jihovýchodní okraj sídla Poříčí nad
Sázavou, jižně od pokračování ulice
Bálkovická

BI*

Z15c

Jihovýchodní okraj sídla Poříčí nad
Sázavou, pod hřbitovem

BI*

 Plocha částečně leží v rozsahu zvláštní
povodně
 respektována bude funkce zeleně na
svahu jižně od místní komunikace
 výstavba objektů a zařízení (na
severovýchodním okraji), pro které jsou
stanoveny hygienické hlukové limity, je
podmíněně přípustná za předpokladu
splnění podmínky, že při rozhodování o
změnách v území bude prokázáno
nepřekročení maximální přípustné
hladiny hluku v chráněných vnitřních i
venkovních prostorech (ze stávající
železnice)
 plocha bude využita pro prodloužení
místní komunikace, resp. veřejného
prostranství podél železnice

 Na jihozápadním okraji je výstavba
objektů a zařízení, pro které jsou
stanoveny hygienické hlukové limity,
podmíněně přípustná za předpokladu
splnění podmínky, že při rozhodování o
změnách v území bude prokázáno
nepřekročení maximální přípustné
hladiny hluku v chráněných vnitřních i
venkovních prostorech (ze stávající
silnice III/1091)
 realizace zástavby, resp. změn v území
obecně v ploše změny je podmíněně
přípustná, pokud bude průkazně
doloženo,
že
realizací
nedojde
k nezákonnému škodlivému zásahu do
vývoje zvláště chráněných druhů rostlin
a živočichů
 výstavba objektů a zařízení, pro které
jsou stanoveny hygienické hlukové
limity, je podmíněně přípustná za
předpokladu splnění podmínky, že při
rozhodování o změnách v území bude
prokázáno nepřekročení maximální
přípustné hladiny hluku v chráněných
vnitřních i venkovních prostorech (ze
stávající silnice I/3)
 realizace zástavby, resp. změn v území
obecně v ploše změny je podmíněně
přípustná, pokud bude průkazně
doloženo,
že
realizací
nedojde
k nezákonnému škodlivému zásahu do
vývoje zvláště chráněných druhů rostlin
a živočichů
 výstavba objektů a zařízení, pro které
jsou stanoveny hygienické hlukové
limity, je podmíněně přípustná za
předpokladu splnění podmínky, že při
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rozhodování o změnách v území bude
prokázáno nepřekročení maximální
přípustné hladiny hluku v chráněných
vnitřních i venkovních prostorech (ze
stávající silnice III/1091)
Z16
Jižní část sídla Poříčí nad Sázavou,
BI
 výstavba objektů a zařízení, pro které
východně od bytovek
jsou stanoveny hygienické hlukové
limity, je podmíněně přípustná za
předpokladu splnění podmínky, že při
rozhodování o změnách v území bude
prokázáno nepřekročení maximální
přípustné hladiny hluku v chráněných
vnitřních i venkovních prostorech (ze
stávající silnice I/3 a železnice)
 Dopravní napojení zastavitelné plochy
bude řešeno z ulice Potoční
Z19c
Východní okraj řešeného území
BI*
 podmínkou pro možnost realizace
zástavby
je
zajištění
likvidace
odpadních vod na ČOV Poříčí nad
Sázavou
 realizace zástavby, resp. změn v území
obecně v ploše změny je podmíněně
přípustná, pokud bude průkazně
doloženo,
že
realizací
nedojde
k nezákonnému škodlivému zásahu do
vývoje zvláště chráněných druhů rostlin
a živočichů
 výstavba objektů a zařízení, pro které
jsou stanoveny hygienické hlukové
limity, je podmíněně přípustná za
předpokladu splnění podmínky, že při
rozhodování o změnách v území bude
prokázáno nepřekročení maximální
přípustné hladiny hluku v chráněných
vnitřních i venkovních prostorech (ze
stávající silnice I/3 a činností
provozovaných ve stabilizovaných
plochách VL a VD))
 Podmínka SEA hodnocení pro následné
rozhodování ve vymezených plochách:
důsledná ochrana kvalitních jedinců
(vzrostlé zeleně – stromů) podél
stávající cesty a důsledná ochrana
stromořadí podél ulice V Obci
Odůvodnění: Ačkoliv se pořizovatel a zpracovatel NÚP odvolávají na to, že ke každé ploše změn přistupují individuálně, nic to
nemění na tom, že stále musí vést v patrnosti základní premisi územního plánování vyslovené v NSS 1 Ap 1/2009 ze dne 21.
7. 2009. Individuální posouzení každé plochy změn není odůvodněním rozdílného, natož diskriminačního přístupu. Rozdílný
(vždy ale ve výsledku nediskriminační) přístup musí být odůvodněn (podrobně a přesvědčivě) zcela konkrétními, objektivními
a pokud možno měřitelnými daty, důkazy o (ne) existenci. Neodůvodnění rozdíl v podmínkách využití nastává v tom, že
- Část ploch změn nemá (nadále) jako podmínku využitelnosti/podmínku realizace zástavby zajištění odpadních vod na
ČOV Poříčí nad Sázavou,
- Plocha změny Z 03 (viz. námitka č. 8) nadále zůstává nedotčena podmínkami změn Z19 a to konkrétně hygienickými
hlukovými limity ze stabilizovaných ploch VL a VD a silnice I/13, ačkoliv se k plochám VL a VD blíží více než např. část
ploch Z19.
Návrh na rozhodnutí: Přestože není zřejmé, co je myšleno námitkou č. 8, pořizovatel rozdílný či diskriminační přístup
v návrhu ÚP u plochy Z19 ve vztahu k jakékoliv jiné ploše neshledává a odmítá jej, přičemž se odkazuje na své
odůvodnění uvedené ve vypořádání námitek uplatněných již v rámci veřejného projednání, popřípadě i na vypořádání
uvedené u jednotlivých dílčích bodů této námitky, která byla uplatněna v rámci opakovaného veřejného projednání.
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Pořizovatel napadenou podmínku v první odrážce z řádků čtvrtého sloupce v kapitole c.2.a vypustil, přičemž do
odůvodnění nechal uvést text, že tato úprava byla provedena z důvodu duplicity podmínky, protože věcně stejná
podmínka vyplývá z čl. 18, písm. c). Tato podmínka byla do ostatních zastavitelných ploch doplněna po prvním
veřejném projednání právě s ohledem na to, aby se namítající necítil diskriminován. Pořizovatel uvádí, že ponechání
podmínky tedy nelze považovat za diskriminační, neboť je uvedena u všech ploch, které mohou vyžadovat značné
nároky na úpravu stávajících vodohospodářských prvků technické infrastruktury. Z hlediska dalšího odůvodnění se
odkazujeme na kapitolu i.12 textové části odůvodnění. K vypořádání druhé odrážky tohoto bodu námitky uvádíme, že
po předchozí konzultaci se zástupci KHS pak byl požadavek na prokázání nepřekročení těchto limitů doplněn i pro
plochu Z03.
3) Námitka rozdílného pojetí plní podmínek etapizace v plochách změn Z03, Z15 a Z19 – jako součást obecné námitky
veskrze přetrvávajícího, avšak objektivně, racionálně neodůvodněného a neodůvodnitelného, tedy
nediskriminačního a prvky libovůle (viz. NSS 1 Ao 1/2009 ze dne 21. 7. 2009) obsahujícího přístupu a postupu
pořizovatele a zpracovatele při zpracování NÚP. Text NÚP:
n) stanovení pořadí změn v území (etapizace)
65)Při rozhodování o změnách v území budou respektovány stanovené podmínky pro pořadí změn v území:
a) V zastavitelné ploše Z03 bude v I. etapě realizována zástavba v ploše změny Z03a1, dopravní infrastruktura a veřejná
prostranství na plochách změny Z03a1, Z03a2 a Z03a3 a bude realizována technická infrastruktura. Ve II. etapě bude
realizována zástavba na plochách změn Z03b1 a Z03c a podmínky, že na plochách I. etapy bude zahájena výstavba
(rodinných domů) na 70 % plochy I. etapy a na 40 % bude realizace zástavby dokončena.
b)V zastavitelné ploše Z15 bude v I. etapě realizována zástavba (rodinné domy) v plochách změny Z15a, Z15c, Z15d. Ve
II. etapě bude realizována zástavba na ploše změny Z15b za podmínky, že na plochách I. etapy bude zahájena výstavba
(rodinných domů) na 70 % plochy I. etapy a na 40 % bude realizace zástavby dokončena.
c)V zastavitelné ploše Z19 bude v I. etapě realizována zástavba v plochách změn: Z19b, Z19c. Z19d, Z19e a Z19f,
dopravní infrastruktura a veřejná prostranství v plochách změny Z19a, Z19i, veřejná zeleň na plochách změn Z19g,
Z19h a technická infrastruktura na ploše změny Z19j a inženýrské sítě ve veřejných prostranstvích.
d)V zastavitelné ploše Z19 – před zahájením realizace staveb na plochách změn zahrnutých do I. etapy (Z19b, Z19c.
Z19d, Z19e a Z19f) bude dokončena výstavba technické infrastruktury (vč. staveb a zařízení na ploše změny Z19j) a
dopravní infrastruktury (zejména Z19a) zajišťující napojení zastavitelné plochy na systémy v řešeném území.
e)V zastavitelné ploše Z19 bude realizována výstavba ve II. etapě na plochách změn Z19k, Z19l, Z19m, Z19n, Z19o a
dopravní a technická infrastruktura a veřejná prostranství v ploše změny Z19p , tj. po dokončení výstavby alespoň na
70% plochy I. etapy tj. na plochách změn Z19b, Z19c. Z19d, Z19e a Z19f a budou realizovány veškeré plochy veřejných
prostranství včetně ploch veřejné zeleně v plochách změn Z19g a Z19h. Podmínkou pro realizaci změn v území na
plochách změn zahrnutých do II. etapy je realizace lávky zajišťující bezkonfliktní napojení zastavitelné plochy Z19 na
jádrové území sídla Poříčí nad Sázavou ve vymezeném koridoru Z39k.
f)v koridorech pro dopravní infrastrukturu Z38k, Z39k, Z40k – do doby dokončení výstavby dopravní infrastruktury
v jednotlivých koridorech jsou v plochách dotčených jejich rozsahem nepřípustné změny v území, které by mohly
stanovené využití koridoru podstatně ztížit nebo znemožnit.
Odůvodnění: Jakkoliv je stanovení pořadí změn v území (etapizace) při pořizování územního plánu obecně přípustné a
stanovení podmínek realizace dílčích etap také, ani etapizace ani podmínky realizace dílčích etap nesmí být diskriminační.
Zejména podmínky realizace dílčích etap – pokud se etapizace v rozdílných plochách změn již navrhuje – není důvod
stanovit rozdílně. Tím spíše ne tak, jak činí pořizovat NPÚ ve vztahu k plochám změn Z03, Z15 a Z19.
Podmínky etapizace lokality Z19 jsou v porovnání s podmínkami etapizace lokality Z03 a Z15 nastaveny velice přísně,
stanoví vlastníkům pozemků ve II. etapě vybudovat a podílet se finančně na výstavbě kompletní technické infrastruktury
v plochách I. etapy, ale odsouvá využití pozemků k realizaci výstavby až době, než bude v I. etapě dokončeno alespoň
70% výstavby. V ploše změn Z15 NPÚ o budování dopravní, technické infrastruktury a inženýrských sítí nehovoří vůbec.
V ploše změn Z03 se nehovoří o inženýrských sítích. Ve vztahu k I. etapě Z19 podmínek plnění etapizace lze pak hovořit o
nesrozumitelnosti, protože dochází k vymezení inženýrských sítí a technické infrastruktury, ačkoliv se jedná o stejné
pojmy. Není zřejmé, co se rozumí bodem (65) písm. c bod 5 – co je rozsah celé zastavitelné plochy. Zároveň není důvod,
aby celá plochy změn byla pokryta dopravní a technickou infrastrukturou, když její II. etapa bude výstavbou čekat na 70%
zastavěnost v I. etapě. Ve vztahu k I. etapě Z19 je na rozdíl od Z03 a Z15) zdůrazněna kanalizace a pitná voda. Ve vztahu
k ploše změn Z03 není podmínkou realizace zástavby v I. etapě dokončení technické a dopravní infrastruktury
v potřebných plochách.
Návrh řešení. Je třeba ujednotit: pojmosloví pro všechny plochy změn. Navrhuji zmírnění podmínek pro realizaci staveb
ve II. etapě, podobně jako v lokalitě Z03 a Z15, aby výstavba v lokalitě II. etapy mohla probíhat po zahájení alespoň 70%
výstavby v plochách I. etapy. Konkrétně návrhem textu II. etapa – Podmínka v plochách změn Z19k – p se netýká změn
v území pro inženýrské sítě. Před zahájením realizace zástavby, dopravní infrastruktury a veřejných prostranství
zahrnutých do II. etapy bude zahájena výstavba alespoň na 70% celkového počtu změn Z19b, Z19c, Z19d, Z19e a Z19f,
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budou realizovány plochy veřejných prostranství na plochách změn Z19a, Z19i a plochy veřejné zeleně v plochách změn
Z19g a Z19h. Bez těchto změn není ekonomicky možné zainvestovat výstavbu technické a dopravní infrastruktury včetně
výstavby zeleně v celé lokalitě Z19. Navržená podmínka realizace v plochách II. etapy pak nutí vlastníky pozemků
(individuální výstavba rodinných domů) v I. etapě urychlit výstavbu, co nejdříve ji dokončit, aby se společně vlastníci
ploch I. a II. etapy společně podíleli na nákladech technické infrastruktury celé lokality. Na pozemcích I. etapy budou
vlastníci jednotlivých pozemků realizovat individuální výstavbu rodinných domů. Navrhuji, aby podmínkou realizace
výstavby I. etapy plochy Z03 bylo dokončení technické a dopravní infrastruktury v potřebných plochách anebo, aby tato
podmínka byla vypuštěna pro I. etapu Z 1.
Návrh na rozhodnutí: Pořizovatel konstatuje, že setrvává na tom, že rozdílné plochy mohou a budou mít rozdílné
podmínky využití, tak jak bylo řečeno v textu vypořádání jednotlivých dílčích bodů námitky již výše. Tyto rozdílné
podmínky jsou stanovovány s přihlédnutím k jejich rozloze, poloze a limitům, kterými jsou dotčeny. Tyto faktory určují
jejich jedinečnost a následně pak generují požadavky na stanovení podmínek pro využití území. Nicméně pořizovatel
uvážil změnu vlastnických vztahů z jednoho investora na desítky potencionálních zájemců o výstavbu a podmínku
výstavby zmírnil a upravil, tak že v tuto chvíli jsou stejné jako v případě plochy Z03. K namítané nesrozumitelnosti
pojmosloví uvádíme, že text inženýrské sítě byl nahrazen textem technická infrastruktura. Z hlediska dalšího
odůvodnění v ÚP provedených návrhů pak dále odkazujeme na kap. i. 12 textové části odůvodnění.
4) Námitka ke koridoru dopravní infrastruktury T39k a stavby lávky v tomto koridoru – setrvávající nesouhlas
s podmínkou výstavby lávky a jejím vypuštěním z veřejně prospěšných staveb. Text NPÚ: Další podmínkou pro
realizaci zástavby na plochách změn zahrnutých do II. etapy je realizace lávky zajišťující napojení zastavitelné plochy
Z19 na jádrové území sídla Poříčí nad Sázavou ve vymezeném koridoru Z39k.
Odůvodnění: Nesouhlas vlastníka pozemku p. č. 10/1 v k.ú. Poříčí nad Sázavou, obec Poříčí nad Sázavou se stavbou lávky.
Jakákoliv podmínka v procesu plnění podmínek etapizace musí být objektivně splnitelná. Přesněji buď musí takovou
podmínku umožnit splnit pořizovatel, resp. poskytnout potřebnou součinnost nebo se musí jednat a podmínkou
realizovatelnou výlučně na pozemcích toho, kdo je k ní povinen. V situaci, kdy koridor Z39k i stavba lávky je ukládána na
cizích soukromých pozemcích se jedná o podmínku, kterou splnit nelze. Nesouhlas s vyjmutím lávky z veřejně
prospěšných staveb. Stavba lávky byla dříve veřejně prospěšnou stavbou, jak plyne ze stávajícího ÚP a jeho změn. Na její
stavbu dokonce bylo vydáno územní rozhodnutí č.j. Výst. 11546/2/2004/Pa dne 27: 9. 2004 a to ve prospěch samotné
obce Poříčí nad Sázavou, která toto územní rozhodnutí nechala svévolně, nehospodárně a jak se nyní ukazuje zcela
v rozporu s jejím současným návrhem a požadavky na uspořádání území pozbýt platnosti. Pozbytím platnosti územního
rozhodnutí a vyjmutím stavby lávky z veřejně prospěšných staveb se zásadním způsobem mění dopady této stavby na
území zejména vlivem na vlastnická práva dotčených subjektů stejně jako možnosti financování její výstavby. S ohledem
na to, že pozemek p. č. 10/1 bude nade vší pochybnost nejen samotnou stavbou lávky, ale zejména jejím případným
užíváním pěšími a cyklisty, značně zatížen, resp. jeho další užívání pro soukromé účely zcela nebo do značné míry
vyloučeno, není možné tento zásah činit bez odpovídajícího právního rámce. To se ostatně také týká, byť velmi malé části
pozemku p. č. 198/2 v k. ú. Poříčí nad Sázavou, obec Poříčí nad Sázavou, přes nějž by měla stavba lávky vést. Jediný
právní rámec, který dotčeným vlastníkům pozemků zasaženým koridorem dopravní/technické infrastruktury obecně,
v daném případě koridorem Z39k (jedná se zejména o vlastníky pozemků p. č. 10/1, 206/2, 3160/1 a 198/2 v k.ú. Poříčí
nad Sázavou, obec Poříčí nad Sázavou) přiznává odpovídající a efektivní ochranu, je institut vymezení veřejně prospěšné
stavby. Pouze v případě vymezení lávky jako veřejně prospěšné stavby lze iniciovat ochranu dotčených vlastníků
prostřednictvím § 101 zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona v platném znění. Případně lze pro potřeby takové
stavby příslušnou část pozemku(ů), která pozbude v důsledku stavby lávky jiného možného využití, za odpovídající
náhradu vyvlastnit. Pouze v případě vymezení stavby lávky jako veřejně prospěšné stavby lze také na její realizaci erpat
příslušné dotační tituly. Podavatel námitek uvádí, že stavba lávky, která je nadto – byť zjevně chybně, účelově a
nedůvodně, neboť odpovídající dopravní spojení bez pochybnosti existuje již dnes – pořizovatelem a zpracovatelem
návrhu ÚP odůvodňována potřebou spojit území Za Vodou s centrem obce Poříčí nad Sázavou, je učebnicovým příkladem
veřejně prospěšné stavby. Veřejně prospěšnou stavbou je ve smyslu § 2 písm. k) a l) stavebního zákona stavba dopravní
infrastruktury zřizovaná nebo užívaná ve veřejném zájmu určená k rozvoji nebo ochraně území obce (zde obce Poříčí nad
Sázavou) – vymezená v územně plánovací dokumentaci. Co je však zásadní, je ustanovení § 17/1 zákona č. 13/1997 Sb., o
pozemcích komunikacích, v platném znění, který říká: (1) Dálnice, silnice a místní komunikace I. třídy, jejich součástí a
příslušenství a stavby související jsou veřejně prospěšné. Za související stavbu se pro tyto účely považuje i stezka pro
cyklisty a stezka pro chodce souběžná se silnicí nebo místní komunikací I. třídy. Pořizovatel a zpracovatel návrhu ÚP tak
ve smyslu ustanovení § 17 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění NEMAJÍ NA VÝBĚR, zda
stavbu lávky určenou pro pěší a cyklisty, zahrnou do veřejně prospěšných staveb, protože o veřejně prospěšnou stavbu
se jedná přímo ze zákona. Nevymezením stavby lávky v koridoru dopravní infrastruktury Z39k jako stavby veřejně
prospěšné pořizovatel i zpracovatel návrh ÚP přímo porušují ustanovení zákona a návrh ÚP je tak bez dalšího v rozporu
se zákonem. Stavba lávky samozřejmě nadto za a) stavbou dopravní infrastruktury, za b) užívaná ve veřejném zájmu a za
c) určená k rozvoji obce Poříčí nad Sázavou. Stavba lávky má ostatně nadmístní význam, protože bude sloužit všem
cyklistům projíždějícím po březích Sázavy, všem chodcům v obou směrech (z a do lokality Za Vodou) a to zaměstnancům
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již současných výrobních podniků a provozoven a dokonce i tzv. přespolním z k. ú. Čerčan. Veřejně prospěšné stavby jsou
vymezeny takto:
g.1. Veřejně prospěšné stavby
(48)Územní plán vymezuje koridory pro veřejně prospěšné stavby, pro které lze práva k pozemkům vyvlastnit:
a)Dopravní infrastruktura:
Označení
VPS

Popis VPS

VD1

Koridor pro VPS – koridor železniční tratě č. 200: úsek Praha - Bystřice u Benešova

VD3

Koridor pro VPS - pěší a cyklistickou stezku od kamenného mostu po pravém břehu Sázavy po
hranice řešeného území

VD4

Plocha pro VPS – komunikace na západním okraji rekreačního území Drábovka

VD5

Plocha pro VPS – pěší propojení mezi ulicí Pražská a K Homolce

b)Technická infrastruktura:
Označení
VPS

Popis VPS

VT1

Koridor pro VPS – prodloužení vodovodu a kanalizace do sídla Hvozdec

VT2

Koridor pro VPS – prodloužení vodovodu a kanalizace do ulice K Zádušnímu

(49)Pro linie inženýrských sítí bude převážně zřizováno věcné břemeno (pokud budou trasovány po pozemcích jiných
subjektů – ne po pozemcích ve vlastnictví Obce Poříčí nad Sázavou ), pro jednotlivé objekty a zařízení technické
infrastruktury lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit. Konkrétní dotčené pozemky budou upřesněny dle
podrobné dokumentace.
Vyjmutí stavby lávky navržené v koridoru Z39k z veřejně prospěšných staveb při zachování veřejné prospěšnosti stavby
VD3, VD4 a VD5, zejména potom veřejně prospěšnosti stavby cyklostezky a stezky pro pěší v koridoru Z40k, která je
v zásadě pokračováním koridoru Z39k v ploše DS2, je projevem naprosté libovůle a diskriminačního přístupu na straně
pořizovatele u zpracovatele návrhu ÚP. Není jediného objektivního a racionálního důvodu stavbu lávky v koridoru Z39k
jako veřejně prospěšnou stavbu nezahrnout. Nejšetrnějším zásahem do vlastnického práva podatele námitek je:
a. Žádný zásah – pořizovatel a zpracovatel návrhu ÚP by měl vždy, je-li to jen trochu možné, volit a navrhovat taková
řešení, která nejsou k újmě – tudíž v daném případě současné upuštění od stavby lávky a vymezení koridoru Z39k.
jak bude uvedeno i dále, stavba lávky vedená v koridoru Z39k není nezbytnou, nemusí být vůbec realizována,
obslužnost lokality Za Vodou je již dnes komfortně pro automobily, pěší i cyklisty zajištěna, resp. dostupná, jinak.
Stavba lávky by dávala opodstatnění pouze v situaci, kdy by se jednalo nepochybně o jediné možné spojení s obcí
Poříčí nad Sázavou, tedy o situaci, kdy by žádné jiné spojení neexistovalo ještě zároveň za situace, kdy samotné
takové spojení právě s obcí Poříčí nad Sázavou je pro vymezené území nezbytné. Zejména odůvodnění potřebou
pro pěší je v podmínkách dnešní společnosti minimálně zvláštní, neboť obslužnost území Za Vodou bude
nepochybně v rozhodující míře zajišťována automobilovou dopravou. Ostatně ani odůvodnění potřebou pro
cyklisty nemůže obstát, protože trasa cyklostezky vede již po pravém břehu Sázavy, přes kamenný most, tudíž
tvrzení nového přechodu přes Sázavu je zástupná. Skutečnost, že stavba lávky není nezbytná, přímo potvrzuje i
stanovisko pořizovatele a zpracovatele návrhu ÚP, který výslovně tvrdí, že obec Poříčí nad Sázavou lávku
nepotřebuje, nechce ji realizovat.
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b.

Zásah, který minimalizuje dopady do vlastnického práva podatele i jiných soukromých vlastníků. Současný návrh ÚP
jím není, je naopak něčím (protože neexistuje žádná relevantní, objektivní studie potřebnosti a využitelnosti lávky
– tedy toho, zda, kdy vůbec bude a kým a v jaké míře lávka využívána) neodůvodněnou šikanou všech dotčených
vlastníků v plochách změn Z19 a samozřejmě v neposlední řadě podatele námitek. Takovým zásahem je úprava
návrhu ÚP, která bude se stavbou lávky počítat a vymezí pro ni koridor Z39k, avšak nikoliv jako s podmínkou
zástavby na plochách změn Z19, když tím bude ponechána možnost hledat alternativní řešení a realizovat stavbu
lávky teprve tehdy, pokud si reálné podmínky v území Za Vodou její realizaci skutečně, resp. nezbytně, vyžádají.
Toto řešení také umožní najít mezi investorem stavby lávky a vlastníky pozemků dotčených koridorem Z39k
odpovídající řešení v důsledku zásahu do vlastnických práv dotčených vlastníků. Takovým zásahem je úprava
návrhu ÚP, která – opětovně- zařadí stavbu lávky jako veřejně prospěšnou stavbu (viz. dále).
Návrh na rozhodnutí: Pořizovatel konstatuje, že územní plán řeší koncepci a plochy, nikoliv zajišťování konkrétní výstavby.
Odůvodnění, proč obec nepřivolila k zařazení stavby lávky do veřejně prospěných staveb, již bylo v návrhu na vypořádání
připomínek a námitek uváděno, stejně jako další argumenty uvedené ve vypořádání tohoto podání uvedeného v textu
návrhu rozhodnutí o námitce výše, kde je zároveň nad rámec textové části odůvodnění územního plánu dále vypořádáno
odůvodnění navrhované stavby. Jsme přesvědčeni, že návrh, tak jak je proveden splňuje požadavky stavebního zákona,
který je zákonem speciálním a ve kterém je v § 2 písm. l) uvedeno, že veřejně prospěšnou stavbou se rozumí stavba pro
veřejnou infrastrukturu určená k rozvoji nebo ochraně území obce, kraje nebo státu, vymezená ve vydané územně
plánovací dokumentaci. Pokud některá ze staveb v ÚPD nebude vymezena jako veřejně prospěšná stavba, nemůže jí tedy
logicky být. Nic na tom nemůže změnit ani podatelem citované ustanovení § 17/1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemcích
komunikacích, v platném znění. Nadto upozorňujeme, že podatelem poslední citovaná věta: „Za související stavbu se pro
tyto účely považuje i stezka pro cyklisty a stezka pro chodce souběžná se silnicí nebo místní komunikací I. třídy“ nesplňuje
podmínku souběžnosti návrhu lávky (pěší či cyklistické stezky) se silnicí nebo komunikací I. třídy. Důležitost návrhu lávky
pro výstavbu v ploše výstavby Za Vodou, stejně jako stanovisko obce k jejímu podílu na realizaci, již byla vypořádána jak
v předchozích námitkách uplatňovaných v rámci veřejného projednání, tak i v ostatních dílčích bodech tohoto návrhu na
rozhodnutí o námitkách. Původní vlastník a investor obytného souboru Za Vodou, který zároveň hradil pořízení změny č. 2,
byl s potřebou návrhu lávky srozuměn a souhlasil s ní. Je pravděpodobné, že noví vlastníci pozemků v území tyto
informace nemají, protože jim při prodeji pozemků nebyly předány, což však nemůže být důvodem k tomu, aby obec na
stanovenou koncepci, která byla jako správná potvrzena i ve vyhodnocení udržitelného rozvoje k návrhu ÚP Poříčí nad
Sázavou (zmiňováno ve vypořádání textu výše), z důvodu změny vlastnických práv rezignovala. Pro úplnost pořizovatel
uvádí, že v procesu pořizování ÚP žádný nesouhlas vlastníka pozemku se záměrem stavby neobdržel, kopii či opis
nesouhlasu vlastníka uplatněného v rámci opakovaného řízení, nelze z pohledu stavebního zákona než odmítnout, protože
v rámci opakovaného veřejného projednání bylo možné uplatňovat námitky pouze k částem řešení, které byly od
předchozí etapy měněny, což není tento případ – stavba byla již součástí dokumentace návrhu ÚP ke společnému jednání.
5)Námitka proti zahrnutí podmínky využití ploch změn Z19: výstavba objektů a zařízení, pro které jsou stanoveny
hygienické hlukové limity, je podmíněně přípustná za předpokladu splnění podmínky, že při rozhodování o změnách
v území bude prokázáno nepřekročení maximální přípustné hladiny hluku v chráněných vnitřních i venkovních
prostorech (ze stávající silnice I/13 a činností provozovaných ve stabilizovaných plochách VL a VD). Text NPÚ:

výstavba objektů a zařízení, pro které jsou stanoveny hygienické hlukové limity, je podmíněně přípustná za
předpokladu splnění podmínky, že při rozhodování o změnách v území bude prokázáno nepřekročení maximální
přípustné hladiny hluku v chráněných vnitřních i venkovních prostorech (ze stávající silnice I/3 a činností
provozovaných ve stabilizovaných plochách VL a VD))
Odůvodnění: na základě námitek mělo dojít k odstranění podmínky v části a činností provozovaných na ploše změny Z22
a Z20,ale tato podmínka nebyla odstraněna, tato podmínky byla změněna na a činností provozovaných ve stabilizovaných
plochách VL a VD. Jak uvádíte, škodlivé emise z ploch VL a VD nemají překračovat hranice těchto areálů. Namítáme, že
tato podmínka není v souladu se zákonem č. 258/2000 Sb. Zákon o ochraně veřejného zdraví a o změně některých
souvisejících zákonů, když je postavena proti příjemci emisí a nikoliv v duchu zákona nepostihuje podmínka zdroj emisí.
Zákon zde hovoří o osobě, která ho používá, popřípadě provozuje stroje a zařízení, které jsou zdrojem hluku a vibrací,
v tom spatřuji zneužití zákona, proti vlastníku pozemků v lokalitě Z19e jako příjemce emisí ze stabilizovaných ploch VL a
VD. V doplnění podmínek ve stabilizovaných plochách VL a VD, považuji obstrukční, diskriminační a zvýhodňující jiné
rozvojové lokality bydlení Zejména lokalitu Z03. Pořizovatel ve zdůvodnění uvádí, že lokalita Z03 není plochami VL a VD
zasažena, k tomu uvádím, že vzdálenost plochy Z03 od stabilizovaných ploch VL a VD je cca 500 m a například plochy
Z19b je od stabilizované plochy VL a VD vzdálena cca 530 m. Z uvedeného je patrné, že v územním plánu dochází
k enormnímu zvýhodnění lokality Z03 Lutov oproti lokalitě Z19. Pořizovatel územního plánu nepřistupuje při stanovení
podmínek výstavby pro lokality Z19 a Z03 zcela Bezstraně, uplatňuje vůči lokalitě Z19 nadměrných podmínek regulace.
Návrh na rozhodnutí: Není pravdou, že by na základě uplatněné námitky mělo automaticky dojít k odstranění
namítaných částí. Pořizovatel při vypořádání námitky uplatněné již k veřejnému projednání, vycházel ze skutečností, že
v případě ploch VL a VD, se jedná o plochy, které, jak ostatně sám podatel námitky uvádí, jsou již stabilizovány a je
tedy povinen dbát na práva vlastníků nabitá v dobré víře, která jim podnikání v těchto plochách umožnila, bez toho
aniž by jejich aktivity byly omezeny podmínkami např. ochranného pásma, k jehož vyhlášení v zájmovém území
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nedošlo. Stanovená podmínka není v rozporu se zákonem o ochraně veřejného zdraví. Pro případný další rozvoj jsou
pak v územním plánu pro každou plochu nastaveny regulativy, které případný návrh zastavitelných ploch pro bydlení
žádným způsobem neomezují nad rámec zachování koncepčního a komplexního řešení, přičemž vycházel ze stanovisek
dotčených orgánů, tak jak již bylo několikrát ve vypořádání námitek, ať již k veřejnému či opakovanému veřejnému
projednání uvedeno. K vypořádání problematiky posouzení hlukových limitů uvádíme, že po předchozí konzultaci se
zástupci KHS pak byl požadavek na prokázání nepřekročení těchto limitů doplněn i pro plochu Z03.

 Pan M. Skřivánek – písemné podání doručené na obecní úřad dne 1. 7. 2019
Citace: Jako vlastník pozemků v k. ú. Poříčí nad Sázavou: pozemek parc. č. 193/61, 193/63, území dotčené námitkou:
pozemků v k. ú. Poříčí nad Sázavou, pozemek par. č. 193/61, 193/63, což jsou lokality dle návrhu územního plánu lokalita
Z19 Za Vodou, zejména pak Z19b, podává námitky dle § 52 odst. 3 Stavebního zákona 183/2006 Sb., v platném znění
k Upravenému návrhu územního plánu Poříčí nad Sázavou po opakovaném veřejném projednání. Námitky proti návrhu
územního plánu – namítáme proti podmínkám využití ploch 19e ve znění výstavba objektů a zařízení, pro které jsou
stanoveny hygienické hlukové limity, je podmíněně přípustná za předpokladu splnění podmínky, že při rozhodování o
změnách v území bude prokázáno nepřekročení maximální přípustné hladiny hluku v chráněných vnitřních i venkovních
prostorech (ze stávající silnice I/3 a činností provozovaných na ploše změny Z22 a Z20 ve stabilizovaných plochách VL a
VD. Odůvodnění: na základě námitek mělo dojít k odstranění podmínky v části a činností provozovaných na ploše změny
Z22 a Z20, ale tato podmínka nebyla odstraněna, tato podmínka byla změněna na a činností provozovaných ve
stabilizovaných plochách VL a VD. Jak uvádíte, škodlivé emise z ploch VL a VD nemají překračovat hranice těchto areálů.
Namítáme, že tato podmínka není v souladu se zákonem č. 258/2000 Sb., Zákon o ochraně veřejného zdraví a o změně
některých souvisejících zákonů, když je postavena proti příjemci emisí a nikoliv v duchu zákona nepostihuje podmínka
zdroj emisí. Zákon zde hovoří o osobě, která používá, popřípadě provozuje stroje a zařízení, které jsou zdrojem hluku
nebo vibrací, není v zákoně zmínka o omezování příjemců hluku a vibrací, v tom spatřuji zneužití zákona, proti vlastníku
pozemků v lokalitě Z19e jako příjemce emisí ze stabilizovaných ploch VL a VD. V doplnění podmínek ve stabilizovaných
plochách VL a VD považuji za obstrukční, diskriminační a zvýhodňující jiné rozvojové lokality bydlení Zejména lokalitu Z03.
Pořizovatel ve zdůvodnění uvádí, že lokalita Z03 není plochami VL a VD zasažena, k tomu uvádím, že vzdálenost plochy
Z03 od stabilizovaných ploch VL a VD je cca 500 m a například u plochy Z19b je od stabilizované plochy VL a VD vzdálena
cca 530 m. Z uvedeného je patrné, že v územním plánu dochází k enormnímu zvýhodnění podmínek výstavby pro lokality
Z19 a Z03 zcela nestraně, uplatňuje vůči lokalitě Z19 nadměrných podmínek regulace. Žádáme o zrovnoprávnění
podmínek Z03, Z15 a Z19.
Návrh na rozhodnutí: Pořizovatel při vypořádání námitky uplatněné již k veřejnému projednání, vycházel ze
skutečností, že v případě ploch VL a VD, se jedná o plochy, které, jak ostatně sám podatel námitky uvádí, jsou již
stabilizovány a je tedy povinen dbát na práva vlastníků nabitá v dobré víře, která jim podnikání v těchto plochách
umožnila, bez toho aniž by jejich aktivity byly omezeny podmínkami např. ochranného pásma, k jehož vyhlášení
v zájmovém území nedošlo. Stanovená podmínka není v rozporu se zákonem o ochraně veřejného zdraví. Pro případný
další rozvoj jsou pak v územním plánu pro každou plochu nastaveny regulativy, které případný návrh zastavitelných
ploch pro bydlení žádným způsobem neomezují nad rámec zachování koncepčního a komplexního řešení, přičemž
vycházel ze stanovisek dotčených orgánů, tak jak již bylo několikrát ve vypořádání námitek, ať již k veřejnému či
opakovanému veřejnému projednání uvedeno. K vypořádání problematiky posouzení hlukových limitů uvádíme, že po
předchozí konzultaci se zástupci KHS pak byl požadavek na prokázání nepřekročení těchto limitů doplněn i pro plochu
Z03 i Z015.
1. Námitka proti návrhu etapizace v části II. etapa – Podmínka etapizace v plochách změn Z19k-p se netýká změn
v území pro inženýrské sítě. Před zahájením realizace zástavby, dopravní infrastruktury a veřejných prostranství
zahrnutých do II. etapy bude dokončena výstavba alespoň na 70% celkového součtu ploch změn Z19b, Z19c, Z19d,
Z19e a Z19f, budou realizovány plochy veřejných prostranství na plochách změn Z19a, Z19i a plochy veřejné zeleně
v plochách změn Z19g a Z19h. Odůvodnění: Podmínky etapizace lokality Z19 jsou v porovnání s podmínkami
etapizace lokality Z03 a Z15 nastaveny velice přísně, stanoví vlastníkům pozemků v II. etapě vybudovat a podílet se
finančně na výstavbě kompletní technické infrastruktury v plochách II. etapy, ale odsouvá využití pozemků
k realizaci výstavby až do doby, než bude v I. etapě dokončeno alespoň 70 % výstavby. Žádáme o zmírnění
podmínek pro realizaci staveb v II. etapě, podobně jako v lokalitě Z03 a Z15, aby výstavba v lokalitě II. etapy mohla
probíhat po zahájení alespoň 70 % výstavby v plochách I. etapy. Konkrétně návrhem textu II. etapa – Podmínka
etapizace v plochách změn Z19k-p se netýká změn v území pro inženýrské sítě. Před zahájením realizace zástavby,
dopravní infrastruktury a veřejných prostranství zahrnutých do II. etapy bude zahájena výstavba alespoň na 70
%celkového součtu ploch změn Z1íb, Z19c, T19d, Z19e a Z19f, budou realizovány plochy veřejných prostranství na
plochách změn Z19a, Z19l a plochy veřejné zeleně v plochách změn Z19g a Z19h. Bez těchto změn není ekonomicky
možné zainvestovat výstavbu technické a dopravní infrastruktury včetně výstavby zeleně v celé lokalitě Z19.
Navržená podmínka realizace v plochách II. Etapy pak nutí vlastníky pozemků (individuální výstavba rodinných
domů) v I. etapě urychlit výstavbu, co nejdříve ji dokončit, aby se společně vlastníci ploch I. a II. etapy společně
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podíleli na nákladech technické infrastruktury celé lokality. Na pozemcích I. etapy budou vlastníci jednotlivých
pozemků realizovat individuální výstavbu rodinných domů. Žádáme pořizovatele a zpracovatele návrhu územního
plánu, aby k návrhu etapizace přistoupil uvážlivě, zohlednil požadavky vlastníků pozemků v lokalitě za vodou. Návrh
územního plánu počítá s výstavbou v lokalitě Z19, podmínky pro realizaci mají být pro vlastníky v lokalitě Z19
splnitelné a výstavba realizovatelná. Žádáme o vyhovění při vypořádání této námitky.
Návrh na rozhodnutí: V rámci opakovaného veřejného projednání bylo možné uplatňovat námitky pouze k těm částem
řešení, které byly od předchozího veřejného projednání měněny – tedy ke změně etapizace u návrhu lávky, která byla
převedena z první etapy do druhé. Jakákoliv další úprava etapizace by znamenala, že k jejímu vybudování nikdy
nedojde. Pořizovatel konstatuje, že odůvodnění tohoto návrhu vychází mimo jiné z vyhodnocení vlivu ÚP na udržitelný
rozvoj území, z něhož zcela jednoznačně vyplývá, že případná absence napojení na jádro Poříčí nad Sázavou by byla
přímým ohrožením sociálního pilíře představovaným podmínkami pro soudržnost obyvatel území. Jedná se o návrh na
vybudování nového obytného souboru v historicky dosud nerozvíjené části obce za řekou a obec nemůže rezignovat na
navržené komplexní a koncepční řešení, protože by tím byla ohrožena sama podstata územního plánování. Pokud se
týká podmínky na zahájení výstavby, pořizovatel uvážil změnu vlastnických vztahů z jednoho investora na desítky
potenciálních zájemců o výstavbu a upravil ji tak, aby byla srovnatelná s plochou Z03.
Námitky proti návrhu územního plánu – proti podmínce Další podmínkou pro realizaci zástavby na plochách změn
zahrnutých do II. etapy je realizace lávky zajišťující napojení zastavitelné plochy Z19 na jádrové území sídla Poříčí nad
Sázavou ve vymezeném koridoru Z39k. Odůvodnění: V plochách I. etapy výstavby, ploch změn Z19b, Z19c, Z19d,
Z19e a Z19f bude realizována převážně výstavba individuálních rodinných domů. V této části I. etapy se počítá
převážně s výstavbou rodinných domů pro individuální bydlení pro maximálně 200 ekvivalentních obyvatel. Bylo by
smysluplnější výstavbu lávky realizovat pro potřeby reálných obyvatel lokality Z19 realizací lávky po nebo současně
s II. etapy zástavby Z19. Potřebnému rozpětí lávky cca 80 m2, s požadavkem navrhovatele, že upřednostňuje variantu
bez mostních podpěr, vychází odhadovaná investice na přibližně 21 milionů Kč. Taková investice zvyšuje náklady na
vybudování dopravní a technické infrastruktury o dalších 25%. Dle vyjádření pořizovatele Návrh lávky není v návrhu
ÚP označován termínem podmiňovací investice, neboť takový pojem platný stavební zákon nezná. Dále potvrzujeme,
že návrh lávky není v návrhu ÚP vymezen jako veřejně prospěšná stavby z důvodu, že její výstavba není ve veřejném
zájmu obce, protože současné poměry v území vybudování nepožadují. Požadavek na její výstavbu vyvstává až
okamžiku realizace rozsáhlého obytného souboru na druhé straně řeky v ploše Z19, která je výhradně v režii
soukromých subjektů. Lávka by měla sloužit k tomu, aby tuto odtrženou obytnou část, pokud nemá být satelitem,
což podatel námitky sám odmítá, zapojila do organismu obce. Výstavby lávky je tak navrhována za výše uvedeným
účelem s tím, že došlo k přehodnocení potřeby její výstavby v I. etapě a bude podmínkou pro zahájení realizace ve II.
etapě, kdy výstavba objektů pro bydlení I. etapy již bude z větší části dokončena. Pokud se týká údajné dopravní
závady – zahlcení kamenného mostu, uvádíme, že ze strany jejího správce není uplatňován žádný požadavek na jeho
úpravu, přičemž rekonstrukce není územním plánem vyloučena. Pro případné vyloučení pěších a cyklistů z používání
mostu není územní plán tím správným instrumentem. Dle sdělení pořizovatele ve vztahu k vlastníkům dotčených
pozemků, k předmětné lávce žádáme navrhovatele a zpracovatele územního plánu, aby realizaci výstavby lávky
posunuli za realizaci výstavby po II. etapě Z19.
Návrh na rozhodnutí: V rámci opakovaného veřejného projednání bylo možné uplatňovat námitky pouze k těm částem
řešení, které byly od předchozího veřejného projednání měněny – tedy ke změně etapizace u návrhu lávky (převedena
z první etapy do druhé), nikoliv k podmínce její realizace jako takové. Od podmínky výstavby lávku upustit nelze, neboť
je součástí koncepčního a komplexního řešení nového obytného souboru zahrnujícího plochu v řádu více než dvě stě
třicet tisíc metrů čtverečních navrhovanou na historicky protilehlé, nikdy se pro bytové účely nerozvíjejí části řeky
Sázavy a jakákoliv další úprava v etapizaci by znamenala, že k jejímu vybudování již nikdy nedojde. Územní plán je
dohodou na možném způsobu využití území nejen mezi vlastníky pozemků, ale rovněž dohodou s dotčenými orgány,
jejichž požadavky na ochranu veřejných zájmů vychází ze zvl. právních předpisů, a dále i dohodou s obcí, které je
v rámci samosprávné kompetence svěřena pravomoc rozhodovat o tom, jak území, které spravuje včetně jeho rozvoje,
bude vypadat. K tomu přistupuje skutečnost, že v rámci úkolů a cílů územního plánování je třeba hájit veřejným zájem
na zvyšování kvality území s ohledem na požadavky udržitelného rozvoje, zahrnující zlepšování životního prostředí,
sociálních podmínek, podmínek hospodářského rozvoje a jejich vyváženého vztahu. Z vyhodnocení vlivu územního
plánu na udržitelný rozvoj území zcela jednoznačně vyplývá, že případná absence napojení na jádro Poříčí nad Sázavou
by byla přímým ohrožením sociálního pilíře představovaným podmínkami pro soudržnost obyvatel území. V tom také
spočívá veřejný zájem na jejím vybudování, předchozí vypořádání, formulace, že není tato stavba není ve veřejném
zájmu obce, se uvádí na pravou míru tím, že myšlenka, která k této formulaci vedla, vycházela z těchto skutečností: Již
ve výrokové části změny č. 2 ÚPN SÚ, jejímž účelem bylo prověření návrhu a vymezení zastavitelné plochy Za Vodou,
proti které jsou námitky směřovány, je uvedeno, že vnitřní vazbu mezi NOVOU pravobřežní zástavbou a historickou
zástavbou starého Poříčí n/S posílí plánované pěší propojení lávkou přes Sázavu. Tento výrok nikdo z podatelů námitky
nezpochybnil, přestože v době vypořádávání uplatněných námitek stále platil. Nejedná se tedy o diskriminaci např.
oproti zmiňované ploše Z03, která jak již bylo řečeno, je rozvíjena na levém břehu Sázavy, kde se obec vždy rozvíjela a
na jejíž zastavěné území plynule navazuje a pro kterou není provedení návrhu na vybudování lávky propojující jádrové
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území obce s touto plochou důvodné. Z výrokové části změny je jednoznačně zřejmé, že její potřebu vyvolává pouze a
jedině NOVÁ zástavba na pravém břehu Sázavy a nemá-li být pravobřežní bytová zástavba, která zde nikdy historicky
rozvíjena nebyla, satelitem o rozloze více než dvaceti tří hektarů (proti čemuž ostatně brojili podatelé námitek v rámci
veřejného projednání), je třeba její začlenění do organismu obce. Obec vydáním změny č. 2 svolila k vymezení nové
zástavby na druhém břehu Sázavy a změna vlastnických práv není důvodem toho, aby pořizovatel slevoval
z navrženého koncepčního a komplexního řešení. K požadavku na zařazení této stavby bez časové specifikace uvádíme,
že v takovém případě se lze oprávněně domnívat, že stavba by vůbec nebyla realizována. Nezpochybňujeme, že z vůle
předchozího vedení obce, bylo v očekávání brzké výstavby (bez níž, jak již bylo uvedeno výše, nemá budování lávky
význam) požádáno o vydání územního rozhodnutí na lávku, k jejímuž vybudování nedošlo z důvodu pasivity investora,
kdy v zájmovém území nebyla zahájena výstavba byť jednoho jediného RD. Obec nebude budovat stavbu lávky, jejíž
potřebu vyvolal developerský projekt na výstavbu obytného souboru Za Vodou (viz. odkaz na text znění změny č. 2).
Současná politická vůle obce není pro to, aby opakovaně investovala či se jinak angažovala do výstavby lávky, neboť
požadavek na její výstavbu, jak již bylo výše řečeno, je spojen s investicí (výstavbou) obytného souboru soukromého
charakteru, na němž obec neshledává zájem se podílet. K nákladům na její vybudování, stejně tak jako k jejímu rozpětí
apod. se nebudeme vyjadřovat, neboť územní plán řeší plochy a koridory, nikoliv vlastní stavby. Podmínka bez
mostních podpěr vychází z požadavku uvedeného ve stanovisku dotčeného orgánu opřeném o dokumentaci posuzování
vlivu ÚP na životní prostředí. Zbývající text námitky již byl vypořádán v rámci námitek uplatněných k veřejnému
projednání. Z hlediska dalšího odůvodnění v ÚP provedených návrhů pak dále odkazujeme na kap. i. 12 textové části
odůvodnění.
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p) Vyhodnocení připomínek

p.1)

PÍSEMNÉ PŘIPOMÍNKY UPLATNĚNÉ V ETAPĚ SPOLEČNÉHO JEDNÁNÍ podle § 50 odst. (3)
stavebního zákona:



Český svaz ochránců přírody Nové Městečko – písemné podání ze dne 29. 6. 2017
Citace: „Tímto na základě výzvy Obecního úřadu Poříčí nad Sázavou z 25. 5. 2017 zasíláme své připomínky k návrhu
územního plánu vč. SEA vystaveného na webových stránkách OÚ: připomínky předpokládáme ve znění našeho
stanoviska z 29. 2. 2008 (doruč. 3. 3. 2008) k pořízení regulačního plánu pro území v lokalitě Za vodou, neboť jsou
aktuální i pro tento územní plán a SEA. Na základě těchto připomínek navrhujeme, aby byla plocha určená pro bydlení
v lokalitě Za vodou změněna v tomto územním plánu na plochu zemědělskou, tedy v souladu s tím, jak je dodnes
užívána. Věříme, že naše odůvodněné připomínky budou vzaty v úvahu a zůstáváme s upřímným pozdravem. Věc:
Stanovisko ZO ČSOP Nové Městečko k pořizování regulačního plánu pro území v lokalitě Za vodou v k. ú. Poříčí nad
Sázavou. Společnosti VETA-INVESTMENT s.r.o. uplatňuje pořízení regulačního plánu (RP) pro výstavbu obytné zóny,
kterou plánuje v dané lokalitě s odvoláním na Změnu č. 2 ÚPN SÚ Poříčí nad Sázavou. ZO ČSOP Nové Městečko
uplatnila v období 2003 – 2006 řadu vyjádření se zásadním nesouhlasem s touto výstavbou a věří, že příslušné státní a
obecní orgány uznají jejich opodstatnění a tuto riskantní, nevhodnou a přírodě škodící výstavbu odmítnou. ZO ČSOP se
odvolává na svá dřívější vyjádření a pro lepší orientaci své výhrady shrnuje takto:
1. Riziko záplav
Ve všech našich připomínkách, stejně jako ve vyjádřeních dalších osob, se neustále poukazuje na to, že většina území,
na kterém se plánuje předmětná výstavba, leží v záplavové oblasti. Zdůvodnění navrhovatelů návrhu, že vycházejí ze
stanovené záplavové linie Q100 vydané Povodím Vltavy a.s. nemůžeme uznat, neboť se domníváme, že stanovená
hranice Q100 je zkreslená a neodpovídá skutečnosti. Z předložených materiálů vyplývá, že záplavová čára Q100
stanovená Povodím Vltavy v r. 2005 zůstala v podstatě stejná bez jakékoliv aktualizace v souvislosti s povodněmi v roce
2006, které byly na Sázavě větší intenzity než v r. 2002. Podle vyhodnocení těchto záplav je zcela zřejmé, že čára Q100
zde musí vycházet z chybných údajů a neodpovídá realitě. K našemu názoru nás vedou následující důvody:
a) Takto stanovená linie Q100 v podstatě kopíruje hranici rozvodněné Sázavy při povodni v r. 2006, kdy vykazovala
Sázava zhruba stav Q30.Když vezmeme k porovnání údaje z měřící stanice v Nespekách dosahoval průtok v době
kulminace 548,7 m3/s, přičemž Q100 je stanovena na průtok 702 m3/s, tedy cca o 28% vyšší. Jelikož tato Q100 byla
při povodni v podstatě zatopena, dalo by se očekávat, že při zvýšení o 28 % a při celkovém rovném terénu by voda
čáru Q100 překovala.
b) Z toho lze dále dovodit, že kdyby při povodni v r. 2006 do tání sněhu na Vysočině přešil několikadenní vydatnější
déšť (což by v tomto období nebylo nic neobvyklého) nebo kdyby led na Sázavě, který dosahoval tloušťky několik
desítek centimetrů neodtál o 14 dní dříve a ledy by se třeba zarazily o starý most v Poříčí nad Sázavou a vytvořily
v tomto místě bariéru, bylo by zaplaveno území mnohem větší.
c) Jako pamětníci si vzpomínáme na povodeň v srpnu 1960, kdy voda z rozvodněné Sázavy zaplavila území ve značném
vzdálenosti za stanovenou Q100 a přitom podle zjištěných průtoků a stavu vody v té době šlo o povodeň, která
rovněž intenzity Q100 zdaleka nedosahovala.
Rovněž je otázkou, zda parametry Q100 jsou dostatečné pro určení záplavového území a zda klasifikace intenzity
povodní na n-leté vody je vůbec opodstatněná. Jak je známo v r. 2002 dosahovala intenzita povodně např. na Lužnici,
Berounce, Vltavě až 1000leté vody a v některých případech zase více než 100letá voda se opakovala 3x v období19972006. Dále je třeba vzít v úvahu, že dle názoru odborníků budou povodně v budoucnu častější a budou dosahovat větší
intenzity (k tomu např. odborný názor Dr. Cílka publikovaný v tisku v dubnu 2006). Pro úplnost je třeba dodat, že právě
ohrožené území, kde se plánuje výstavba cca 1330 rodinných domů se souvisejícími stavbami, by mohlo ideálně sloužit
jako rozlivové pásmo (úsek Nové Městečko – Poříčí n.S.). Pokud by se tato výstavba uskutečnila, kromě toho, že by byla
při záplavě zatopena, bránila by i přirozenému vsakování vody, což by navíc ještě ohrozilo starou zástavbu v Poříčí n.S. a
dalších po proudu ležících obcí (k zatopení zástavby v Poříčí n.S. a v Nespekách došlo i při minulých povodních). Proto je
třeba zdůraznit, že pokud nebude záplavová linie objektivně posouzena, jde o hazardování se zdravím a majetkem
případných budoucích uživatelů této výstavby.“
Vyhodnocení připomínky: Odhlédneme-li od toho, že připomínky byly uplatněny k pořízení regulačního plánu a nyní
pouze znovu přeposlány v rámci společného jednání o návrhu ÚP, musí pořizovatel konstatovat, že není oprávněn
v rámci pořizování územního plánu přezkoumávat ani žádným způsobem zpochybňovat stanovenou hranici
záplavového území. Tato je v řešeném území limitem, který je pořizovatel společně se zpracovatelem povinen
respektovat, což bylo provedeno. Dále uvádíme, že v rámci zájmového území bylo vydáno územní rozhodnutí
obsahující mimo jiné i způsob řešení protipovodňové ochrany předmětného území.
2. Ochrana přírody
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„Při projednávání návrhu urbanistické studie (US) zaslal své vyjádření k této kapitole US Odbor životního prostředí
Městského úřadu v Benešově, ve kterém je k US řada výhrad a připomínek. Zde je třeba zdůraznit, že plánovanou
výstavbou by došlo k nevratné likvidaci přirozeného přírodního prostředí včetně staleté aleje, většina živočichů bude
z tohoto území vytlačena, pokud nebude vůbec zlikvidována. Tato záležitost je o to podstatnější, že úsek toku Sázavy,
který zahrnuje i úsek v k. ú. Poříčí nad Sázavou je zařazen do seznamu evropsky významných lokalit Natura 2000 a tato
lokalita se nachází v ochranné zóně mezofilní hájové osy nadregionálního biokoridoru K61 a okraj plochy je tvořen
biocentrem.“
Vyhodnocení připomínky: Vzhledem k tomu, že předmětem připomínkování je návrh územního plánu, není
vypořádání připomínek OŽP MěÚ v Benešově uplatněných dříve k urbanistické studii, důvodné, neboť tato US není
součástí projednávaného ÚP. Dodáváme, že návrh zastavitelné plochy do EVL NATURA 2000 nezasahuje. V případě
aleje je v návrhu ÚP stanovena podmínka na její zachování. Pokud se týká zvláště chráněných druhů bioty, územní
plán jako podmínku výstavby stanoví, prokázání, že výstavbou neodejde k nezákonnému škodlivému zásahu do
vývoje zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů. Skutečnost, že zájmové území zasahuje do ochranné zóny
nadregionálního biokoridoru, nemá pro vlastní návrh žádný dopad, neboť, jak je uvedeno v textové části odůvodnění
v kapitole vyhodnocení souladu s krajskou dokumentací ochranná zóna NRBK není definována legislativou (citace
z věstníku MŽP) a pro vlastní řešení návrhu ÚP z její existence pro zpracování návrhu ÚP nic dalšího, než to, co již bylo
navrženo, nevyplývá.
3. Dopravní řešení
„V našich předchozích připomínkách jsme poukazovali na nevhodnost výstavby přeložky II/109 a nesmyslnost výstavby
nového mostu přes Sázavu. Překvapujícím bylo i konstatování v US, že až do závěru práce ne nepodařilo jednoznačně
dohodnout prostor pro vedení hlavní vstupní obslužné komunikace lokality. Pokud se předpokládá pravděpodobné
řešení jediného příjezdu do dané lokality rozšířeným podjezdem mostu silnice I/3 od Poříčského dvoru, požadujeme
tento návrh za naprosto nevhodný, pokud je z technických důvodů vůbec řešitelný. Domníváme se, že prostor
ohraničený tělesem mostu a břehem Sázavy neumožňuje potřebné a bezpečné rozšíření pro účely plánované příjezdní
komunikace, navíc v záplavové oblasti vymezené i současnou hranicí Q100. V žádném případě nelze uvažovat pro
dopravu do této lokality uličních sítí v Novém Městečku, která není dimenzovaná ani pro obousměrný provoz a není
technicky ani možné vzhledem k stávající zástavbě toto jakkoliv upravit.“
Vyhodnocení připomínky: Vzhledem k tomu, že předmětem připomínkování byl návrh územního plánu a uplatněná
připomínka se opakovaně vztahuje k urbanistické studii, která není součástí projednávaného ÚP, nenáleží
pořizovateli ji v rámci ÚP vypořádávat. Řešení dopravy v této ploše vychází z vydaného územního rozhodnutí a
z návrhu územního plánu je seznatelné.
4. Hluková studie
„Hodnoty hluku uvedené v urbanistické studii považujeme za zkreslené, měření bylo provedeno ve větší vzdálenosti od
komunikace I/3 než má být hranice výstavby, hodnoty naměřené s vazbou na I/3 např. k.ú. Čerčany jsou vyšší než ve
stejné vzdálenosti zde. Původní měření navíc vycházelo z existence protihlukové bariéry, se kterou se zřejmě nyní
nepočítá. Pokud se týká provozu na I/3, stav hluku a smogu se zvyšujícím provozem neustále zvyšuje a to neberme
v úvahu případné návrhy na rozšíření I/3, přeložku II/9 či nesmyslnou výstavbu nového mostu a provoz železniční
rychlodráhy po dostavbě železničního koridoru.“
Vyhodnocení připomínky: Vzhledem k tomu, že předmětem připomínkování byl návrh územního plánu a uplatněná
připomínka se opakovaně vztahuje k urbanistické studii (respektive k měření hluku), která není součástí
projednávaného ÚP, nenáleží pořizovateli ji v rámci ÚP vypořádávat. Vzhledem k tomu, že v návrhu územního plánu
se hlukové studie nepořizují, je pro zájmové území stanovena podmínka, že při rozhodování o změnách v území bude
prokázáno nepřekročení maximální přípustné hladiny hluku v chráněných vnitřních i venkovních prostorech ve vztahu
ke stávajícím zdrojům hluku.
5. Nevhodnost území
„Z našich předchozích materiálů i z těchto připomínek zcela jasně vyplývá, že jde o území pro plánovanou lokalitu
nevhodné a z hlediska povodňových rizik i velmi nebezpečné. Jde o lokalitu v záplavovém území, která je často zasažena
mlhou, bude trpět hlukem a smogem ze silnice I/3 a omezena stanovenými ochrannými pásmy. Poloha tohoto území by
si vyžádala nepřiměřené investiční náklady požadované ze státního rozpočtu a právě zastavění nadoraz se smíšenou
rekreační a obytnou zástavbou Nového Městečka v k. ú. Čerčany na jedné straně a průmyslovou výstavbou v čele
s provozovnou KEMPER a přeložkou I/3 na druhé straně přinese řadu vážných problémů. Rovněž tak podstatné zvýšení
počtu obyvatel přinese obci nemalé starosti v oblasti školství, zdravotnictví, dopravy, veřejného pořádku apod., které
podstatně převýší finanční přínos s daně nemovitostí či některých místních poplatků. Věříme, že toto naše vyjádření
bude při projednání návrhu regulačního plánu vzato v úvahu a po zvážení zde uvedených skutečností bude učiněn
závěr, že výstavby v tomto území je naprosto nevhodná a riskantní, a proto zde nemůže být z výše uvedených důvodů
schválena a návrh regulačního plánu bude zamítnut.“
Vyhodnocení připomínky: Vzhledem k tomu, že předmětem připomínkování byl návrh územního plánu a uplatněná
připomínka se opakovaně vztahuje k regulačnímu plánu, nenáleží pořizovateli ji v rámci podobě vypořádávat. Části
připomínky týkající se záplavového území nebo hluku již byly vypořádány ve vyhodnocení připomínek uvedených
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výše. Pro úplnost dodáváme, že při budoucí výstavbě plochy ve vlastnictví soukromých investorů nebudou
vynakládány žádné veřejné prostředky.



F. Kovář – písemné podání ze dne 4. 7. 2017
Citace: „Žádost opravu územního plánu obce Poříčí nad Sázavou. Vážení zastupitelé obce Poříčí nad Sázavou, v Návrhu
územního plánu z 5/2017 je na parcele 637 (dle pozemkového katastru), jíž jsem majitelem, navrženo toto využití: NP –
plochy přírodní, NL – plochy lesní a NSzp – plochy smíšené nezastavěného území viz. příloha č. 1, 2 a 3. Toto
navrhované využití neodpovídá skutečnému stavu. Takto nebyl pozemek 637 využíván ani v minulosti, co paměť rodiny
sahá. Severovýchodní část pozemku byla dříve používána pro pěstování zemědělských plodin. (Na většině pozemku je
travnatá plocha a v severovýchodní části náletová zeleň.). Proto žádám o nápravu ÚP s tím, že plocha parcely 637 (dle
PK) bude v územním plánu (výkresy I.B2a – Hlavní výkres a II. B1 – Koordinační výkres) vyznačena jako ZS – zeleň
soukromá a vyhrazení viz. příloha č. 4 této žádosti. Prosím o písemné vyjádření k mému požadavku a kladné vyřízení mé
žádosti.“
Vyhodnocení připomínky: Připomínce o převedení do ploch ZS – zeleně soukromé a vyhrazené vyhovět nelze, neboť
s ohledem na skutečnost, že se jedná o plochu ve volné krajině, bez přímé návaznosti na zastavěné území, není splněn
základní předpoklad pro toto vymezení, neboť do těchto ploch jsou zahnuty především plochy zahrad, které plní
doplňkovou funkci bydlení. Předmětná plocha tak zůstává součástí ploch smíšených nezastavěného území, s tím, že
byla s ohledem na způsob jejího využívání – zemědělská produkce na zemědělském půdním fondu nově označena
indexem z (zemědělská).



J. Škvor – písemné podání ze dne 9. 7. 2017
Citace: „Vyjádření k návrhu územního plánu z 05/2017, zak. č. Z15/30. V dosud platném územním plánu obce Poříčí nad
Sázavou z 26. 05. 1998 je vyznačen jediný přístup do lokality Na Babě po komunikaci na pozemku parc. č. 3062/2 a dále
po cestě na vymezené části pozemků parc. č. 259/1,2 v mém vlastnictví. Vymezenou část pozemků parc. č. 259/1,2 dali
moji předkové k obecnému užívání již na počátku minulého století a také já jsem ji potvrdil. Abych umožnil přístup na
pozemek pac. Č. 261 novému majiteli Zdeňku Vrtíškovi, v r. 2006 jsem mu pozemek parc. č. 259/1 prodal s tím, že o
cestě po vymezené části tohoto pozemku a plánované komunikaci věděl. Z důvodu potřeby reparcelizace obecních
pozemků, dříve ozn. parc. č. 238/2 a 233/3, před zaměřením tyto pozemky byly ozn. parc. č. 244 (PK) (nyní jsou tyto
pozemky ozn. parc. č. 238/2 (zmenšený), 238/3 (část), 238/4,5,6 (nové) a 233/3), vyřešení jejich přístupu a následného
přidělení jako náhradních pozemků nebo k prodeji Obecním úřadem Poříčí nad Sázavou došlo v r. 1998 k dohodě mezi
OÚ a mnou na oddělení části z pozemku parc. č. 238/1, před zaměřením ozn. 238 (PK), v mém vlastnictví na
přístupovou komunikaci, což bylo stvrzeno následnými smlouvami (směnnou a darovací). Tímto byla navržena
komunikace na pozemcích parc. č. 238/3 a 238/7. V r. 2000 byla uzavřena dohoda mezi OÚ a mnou na dalším postupu a
vypořádání při budování komunikace přes výše uvedené pozemky, která je v rozsahu uvedena i v dosud platném ÚP
s jeho následnými platnými změnami. S návrhem ÚP z 05/2017, který se týká výše popsané lokality Na Babě,
nesouhlasím z následujících důvodů:
1) Návrh ÚP bezdůvodně ruší navrhovanou a schválenou komunikaci na vymezené části pozemků parc. č. 259/1,2 a
tímto přístup ke komunikaci na pozemku parc. č. 238/3 a na pozemku parc. č. 238/7, čímž se stávají veškeré
pozemky nad touto komunikací a pozemek parc. č. 259/2 pod touto komunikací nepřístupné.
2) Návrh ÚP nerespektuje ujednání mezi OÚ a mnou a zcela zásadně mě poškozuje tím, že odřezává pozemky parc. č.
238/1, 235, 259/2, 256 a 233/4 v mém vlastnictví od navrhované a schválené komunikace, přičemž jiný přístup není
zajištěn.
3) Návrh ÚP nerespektuje mnou schválený a Ing. Ježkem využívaný přístup na jeho pozemek parc. č. 232/2 po
komunikaci na vymezené části pozemků parc. č. 259/1,2 z komunikace na pozemku parc. č. 3026/2.
4) V návrhu ÚP je vyznačena komunikace vedoucí ve směru od obce Mrač přes pozemky státu a obce k pozemku parc.
č. 238/3. Touto komunikací je ve skutečnosti nezkolaudovaná stavba vybudovaná bez patřičné dokumentace a
souhlasu stavebního úřadu a vydaným územním rozhodnutím správního orgánu ze dne 02. 05. 2015 potvrzeným
Krajským úřadem Středočeského kraje ze dne 23. 10. 2015 je určena k odstranění.
5) V návrhu ÚP je na pozemcích parc. č. 238/3 a 238/7 vyznačena pouze místní a účelová komunikace zajišťující
obsluhu přilehlých nemovitostí, která je bez návaznosti na bezdůvodně zrušenou komunikaci na vymezení části
pozemků parc. č. 259/1,2 tvoří u pozemku parc. č. 233/3 neprůjezdný ostrý úhel. Navíc se tato komunikace bez
propojení na stávající komunikaci vedenou na pozemku parc. č. 3026/2 stává nepřístupnou.
6) Vzhledem k tomu, že v lokalitě Na Babě se jedná o zastavěné a zastavitelné území, není v návrhu ÚP řešena
technická infrastruktura a vodní hospodářství.
Z výše uvedených důvodů požaduji zachování navrhované komunikace dle platného ÚP na pozemcích parc. č. 3026/2,
259/1,2, 238/3 a 238/7 a navrhuji dohodnutí dalšího postupu dle předchozích ujednání s Obecním úřadem Poříčí nad
Sázavou z r. 2000 a dále pak doplnění návrhu technické infrastruktury a vodního hospodářství v lokalitě Na Babě.“
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Vyhodnocení připomínky: Připomínce na provedení návrhu komunikace z předchozí územně plánovací dokumentace
se nevyhovuje. Nově pořizovaná dokumentace není vázána návrhy té předchozí. Zájmové území je s ohledem na jeho
charakter dostatečně dopravně obslouženo. „Zokruhování“ stávajících komunikací není v ploše rekreace (RI)
důvodné. Nicméně pro úplnost dodáváme, že v případě zájmu vlastníků na vybudování této komunikace (stejně tak
jako stavby technické infrastruktury), ji regulativy územního plánu nevylučují. Pro úplnost dodáváme, že řešení
problematiky nezkolaudované komunikace nepatří k cílům ani úkolům územního plánování, a proto ji v rámci ÚP
nelze vypořádat.


Ing. A. Ježek – písemné podání ze dne 10. 7. 2017
Citace: „Připomínky k návrhu územního plánu (ÚP). V souladu s ust. § 50 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb. (SZ) uplatňuji
následující připomínky:
1) V návrhu není v porovnání s dosud platným ÚP vedena mezi místními a účelovými komunikacemi komunikace na
poz. PKN 259/1 a PZE p. č. 259/2, z níž máme schválený přístup a vjezd od r. 1973 bývalým okresním národním
výborem v Benešově. Ve smyslu závazné judikatury Ústavního a Nejvyššího správního soudu nelze jedinou vzniklou
veřejně přístupnou komunikaci zrušit. V daném případě s odkazem na existenci černé a neoprávněné stavby tzv.
mračské komunikace. Navíc k tomu dodávám, že obec se bezdůvodně obohatila na náš úkor, když starosta do
protokolu odmítl odstranění na naše náklady vytvořeného zpevnění plochy na poz, PKN 238/3, navazující na výše
uvedenou stavbu mračské komunikace (od poz. PKN p. č. 238/5 k poz. p. č. 233/1) s tím, že nás zároveň vyzval,
abychom do tohoto majetku obce nezasahovali.
2) Vzhledem k tomu, že tato komunikace námi zvaná Škvorova, je v terénu vymezníkována, geometricky zaměřena a v
katastrální mapě zobrazena, nelze ji zařadit mezi plochy, ve kterých je rozhodováno o změnách v území podmíněno
dohodou o parcelaci.
3) V návrhu není počítáno s technickou infrastrukturou pro lokalitu Na Babě s ohledem na existenci vymezovaného
zastavěného a zastavitelného území“.
Vyhodnocení připomínky: Připomínce na provedení návrhu komunikace z předchozí územně plánovací dokumentace
se nevyhovuje. Nově pořizovaná dokumentace není vázána návrhy té předchozí. Zájmové území je s ohledem na jeho
charakter dostatečně dopravně obslouženo. „Zokruhování“ stávajících komunikací není v ploše rekreace (RI)
důvodné. Nicméně pro úplnost dodáváme, že v případě zájmu vlastníků na vybudování této komunikace (stejně tak
jako stavby technické infrastruktury), ji regulativy územního plánu nevylučují. Tvrzení o obohacování obce na úkor
pisatele připomínky nepatří k cílům ani k úkolům územního plánování, a proto jej nelze v rámci ÚP vypořádat.
Dohoda o parcelaci na zájmové území není předepsána z důvodu komunikace, ale z důvodu zhodnocení reálnosti
podmínek zástavby v této vymezené zastavitelné ploše tvořené celou řadou soukromých parcel.



VETA-INVESTMENT prostřednictvím Yvety Krajewské – písemné podání bez udání data doručené na obecní úřad dne
10. 7. 2017
Citace: „Připomínky vlastníka dotčených pozemků v souladu s § 50, odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění
k návrhu územního plánu Poříčí nad Sázavou z hlediska vytvořených podmínek pro realizaci souboru staveb Za vodou
umístěného platným územním rozhodnutím. Základní informace: Investor VETA-INVESTMENT, s .r.o., Vlastnický vztah
k území. Identifikace pozemků: DÚR řeší následující pozemky: to na pozemek st. 776, pozemek č. 191/10, pozemek č.
193/1, pozemek č. 193/2, pozemek č. 194, pozemek č. 195, pozemek č. 196, pozemek č. 197, pozemek č. 198/1,
pozemek č. 198/4, pozemek č. 198/5, pozemek č. 206/1, pozemek č. 206/2, pozemek č. 206/4, vše zapsané na listu
vlastnictví č. 1172 pro obec a katastrální území Poříčí nad Sázavou u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj,
katastrální pracoviště Benešov, ve vlastnictví VETA-ONVESTMENT, s.r.o. a pozemek č. 191/10, vše zapsané na LV č.
2232 pro obec a katastrální území Poříčí nad Sázavou u katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, katastrální pracoviště
Benešov ve vlastnictví Zelingera Vladimíra Ing. a Zelingerové Petry Ing., Hyacintová 3208/8, Praha 10, Záběhlice, 106 00
Praha 106. Připomínky k textové části návrhu územního plánu Poříčí nad Sázavou.
A. Koncepce – viz. str. 14 odst. (h). Respektovány budou vytvořené podmínky pro vznik nového obytného satelitu Za
vodou, jako dlouhodobě sledovaného záměru na severovýchodním okraji řešeného území, na pravém břehu
Sázavy, východně od silnice I/3 a výrobních ploch ležících východně od této silnice. Zajištěna bude dopravní
provázanost s jádrovým územím sídla Poříčí nad Sázavou a to pro pěší a cyklisty (nové propojení přes Sázavu).
Připomínka č. 1: Návrh územního plánu v kapitole KONCEPCE konstatuje: Respektovány budou vytvořené
podmínky pro vznik nového obytného satelitu Za vodou. To znamená, že návrh nového územního plánu v plném
rozsahu přebírá urbanistické a technické řešení navržené v Dokumentaci pro územní rozhodnutí o umístění stavby
obytného souboru Za vodou v souladu s platným územním rozhodnutím o umístění této stavby. Z dalšího, ale
vyplývá, že zhotovitel návrhu územního plánu spolu s pořizovatelem tohoto plánu nepovažují vytvořené podmínky
za postačující a požadují: zajištění dopravní provázanosti s jádrovým územím sídla Poříčí nad Sázavou a to pro pěší
a pro cyklisty. Tento požadavek má zajistit lávka pro pěší a cyklisty přes řeku Sázavu tak, že se stává a je nutnou
podmínkou pro zahájení obytné výstavby satelitu Za vodou. (Do platného ÚPNSÚ byl vložen záměr umístění lávky
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Změnou č. 2 ÚPSÚ, která především vymezila zastavitelné plochy bydlení a občanské vybavenosti pro celé území Za
vodou. Pěší a cyklistická lávka byl samostatný záměr obce, který původně s rozšířením ploch pro bydlení a
vybavenost nesouvisel. Z urbanistického hlediska se propojení levobřežního jádrového území s urbanizující se částí
území na pravém břehu východně od silnice III/603 týká veškeré stávající i budoucí zástavby. Pro některé vazby
bude mít význam regionální. Je nepřijatelný výklad, že stavbu lávky vyvolává teprve založení obytného souboru, což
řešení předmětné části návrhu evokuje. Rozporovaná část koncepce je navržena v souladu se zadáním. Ve
vyjádření k návrhu zadání jsme nepřijatelnost požadovaného řešení zdůraznili i odůvodnili. Naše připomínka a její
zdůvodnění byly odmítnuty. (viz. příloha č. 1 – Kopie připomínek k návrhu zadání ÚP Poříčí n. S.)
B. Veřejně prospěšná stavba na str. 66 VPS: VD3 = lávka (48). Územní plán vymezuje koridory pro veřejně prospěšné
stavby, pro které lze práva k pozemkům vyvlastnit: a) Dopravní infrastruktura: Označení VPS: VD3. Popis VPS:
Koridor pro VPS- pěší a cyklistickou stezku od kamenného mostu po pravém břehu Sázavy po hranice řešeného
území.“
Vyhodnocení připomínky: citovaný text o respektování podmínek pro vznik nového obytného satelitu Za vodou, se
vztahuje k podmínkám vytvořeným pro naplnění § 43 stavebního zákona ke stanovení základní koncepce rozvoje
území. Vydané územní rozhodnutí v rozporu s platným stavebním zákonem neřeší některé návrhy zejména na úseku
veřejné infrastruktury. Na tyto pak reaguje ÚP jejich vypořádáním. Není pravdou, že návrh lávky byl samostatným
záměrem obce a s návrhem plochy nesouvisel, neboť jejím prostřednictvím byla řešena technická infrastruktura –
odvod odpadních vod na ČOV Poříčí nad Sázavou. Stávající zástavba ploch výroby a skladování (včetně jejich
rozšíření) na druhé straně řeky požadavky na vybudování lávky neklade.
„Připomínka č. 2. Návrh územního plánu vymezuje lávku (koridor pro lávku) jako veřejně prospěšnou stavbu (VPS).
Obec zodpovídá za realizaci stavby veřejně prospěšné. Potřebou pěší lávky se obec zabývala již v letech 2003 –
2004. Od záměru upustila a územní rozhodnutí o místění lávky vydané v roce 2004 nechala propadnout (viz. příloha
č. 2). Navržená koncepce nyní podmiňuje realizaci obytného souboru Za vodou realizací lávky pro pěší a pro
cyklostezku. Podmiňuje tedy privátní investici investicí veřejnou, přičemž pro umístění obytného souboru, včetně
biocentra
a
biokoridoru
ÚSES
v údolní
nově
řeky
je
vydáno
Územní
rozhodnutí
MUBN/64922/2015/VÝSR/6093/2013 ze dne 24. 9. 2015 zatím co územní rozhodnutí o umístění preferované lávky
(návrhem změny územního plánu), jak uvádíme výše, nechala obec již v roce 2004 propadnout. Veta-Investment
s.r.o. jako vlastník dotčených pozemků a investor plánovaného obytného souboru Za vodou odmítá tyto podmínky
realizace obytného souboru, jako omezující a jako neoprávněné bránění v podnikání. Pokud nebude v této patové
situaci nalezeno pro Veta-Investment s.r.o. přijatelné řešení, budeme nuceni využít § 102 Stavebního zákona č.
183/2006 Sb., v platném znění.
Etapizace – Viz. str..68 (63) odst. a), b) Při rozhodování o změnách v území budou respektovány stanovené podmínky
pro pořadí změn v území:
a) V zastavitelné ploše Z19 bude v I. etapě realizována zástavba v plochách změn: Z19b, Z19c, Z19d, Z19e a Z19f,
dopravní infrastruktura a veřejná prostranství v plochách změny Z19a, Z19i, veřejná zeleň na plochách změn
Z19g, Z19h a technická infrastruktura na ploše změny Z19j, inženýrské sítě ve veřejných prostranstvích.
V zastavitelné ploše Z19 – před zahájením realizace staveb na plochách změn zahrnutých do O. etapy (Z19b,
Z19c, Z19d, Z19e a Z19f) bude dokončena výstavba technické infrastruktury (vč. staveb a zařízení na ploše
změny Z19j) a dopravní infrastruktury (zejména Z19a) zajišťující napojení zastavitelné plochy na systémy
v řešeném území a to včetně lávky zajišťující bezkonfliktní napojení zastavitelné plochy na jádrové území sídle
Poříčí nad Sázavou ve vymezeném koridoru Z29k.
b) V zastavitelné ploše Z19 bude realizována výstavba ve II. etapě na plochách změn Z19k, Z19l, Z19m, Z19n,
Z19o a dopravní a technická infrastruktura a veřejná prostranství v ploše změny Z19p, tj. po dokončení
výstavby alespoň 70% plochy I. etapy tj. na plochách změn Z19b, Z19c, Z19d, Z19e a Z19f a budou realizovány
veškeré plochy veřejných prostranství včetně ploch veřejné zeleně v plochách změn Z19 g a Z19h.“
Vyhodnocení připomínky: Pokud se týká lávky, její návrh bude vyjmut z veřejně prospěšných staveb, neboť tato
stavba není ve veřejném zájmu obce. Na druhém břehu Sázavy se v tuto chvíli nacházejí pouze plochy výrobní ve
vlastnictví soukromých subjektů, ke kterým není důvod lávku budovat (a to ani v případě návrhu na jejich rozšíření), a
pro které je dopravní napojení po stávajícím mostě vyhovující, bez toho, aniž vyvstal požadavek na řešení pěšího
přístupu. Na využití § 102 stavebního zákona má podatel připomínky zcela nepochybně nárok, přestože jsme
přesvědčeni, že novým návrhem územního plánu mu nárok na vznik náhrad za změnu využívání nevzniká. Územní
plán řeší koncepčně veškeré požadavky na využívání území, tedy i ty, které jsou na něj kladeny a vycházejí
z požadavků platného stavebního zákona, a přitom nebyly předmětem územního rozhodnutí, a přitom k jeho vydání
byly rozhodné (nebylo rozhodnuto o likvidaci odpadních vod, která měla vést podle předchozí územně plánovací
dokumentaci právě po zmiňované lávce). Pokud se týká etapizace, požadavek na její stanovení opět vychází
z platného stavebního zákona a s ohledem na značný plošný rozsah zastavitelného území v řádu více než dvou
desítek hektarů je odůvodnitelný. Nejedná se tedy o neoprávněné bránění v podnikání, ale pouze o nastavení
podmínek pro výstavbu.
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Připomínka č. 3 Odstavec 63 podrobně stanoví podmínky postupu výstavby (etapizaci) rozvojové plochy změny využití
plochy Z19 v členění na dílčí plochy Z19b – Z19f, včetně ploch veřejného prostranství. V rámci I. etapy předřazuje všem
stavbám realizaci pěší lávky přes řeku v koridoru Z39k, západně za mostem silnice I/3 po proudu řeky, náspem
předmostí oddělené od plochy Z19. Proč není do I. etapy zařazena plocha Z20? Z jakého důvodu plocha Z21 není
zařazena do II. etapy kam z územně technického hlediska přísluší? Plochy Z20 a Z21 jsou součástí změny č. 2 ÚPSÚ a
vzhledem ke své poloze logicky obsloužené pěší lávkou a podle dohody s investorem plochy Z19 bude možnost
připojení na technickou infrastrukturu. Návrh územního plánu zde selektivně vymezuje nerovné podmínky pro plochu
vlastněnou Veta-Investment, s.r.o., investora obytného souboru Za Vodou a pro vlastníky ploch Z20 a Z21, potenciální
investory výstavby na těchto plochách. Veta-Investment s.r.o. požaduje odstraněné této územně plánovací chyby
zařazením ploch Z20 a Z21 do I. etapy a II. etapy, to znamená podmínění jejich využitelnosti pro výstavbu rovněž
realizací pěší lávky. Veta-Investment, s.r.o. nemůže přistoupit na selektivně uplatňované podmínky, vnucované
návrhem územního plánu, podrobněji specifikované etapizací a dále na zdůvodnění dokazované nevěrohodnými
argumenty, jako nedostatečná kapacita kamenného mostu či nadsazené demografické předpoklady. Vzhledem
k započaté realizaci vyplývající z platného územního rozhodnutí, které dodržuje, nelze postupovat jinou cestou. Lávku
přes řeku nesoucí chodník a cyklostezku, která propojí jádrové území starého Poříčí nad Sázavou na levém břehu
s potenciálním těžištěm rozvoje pravého břehu je potřebná pro celé území, pro existující zástavbu výrobních a
skladových ploch a neméně pro stávající a rekreační objekty. Je více než pravděpodobné, že uvedení lávky do provozu
zvýší dynamiku územního rozvoje pravého břehu (opakujeme: jako celku). Z výše uvedených důvodů Veta- Investment
požaduje přehodnotit etapizaci výstavby, tj.: 1) z hlediska investora výstavby není možné požadovat realizaci
infrastruktury pro celé území jednorázově a to jak dopravní, tak technické. 2) Nelze předřazovat realizaci lávky výstavbě
na ploše Z19, ale koordinovat s výstavbou dopravní a technické infrastruktury ve zcela opačném pořadí, tj. Postupovat
po etapách logicky od podjezdu silnice I/3, kde přechází kanalizační sběrač řeku. Tento postup je také podmínkou
zahájení projektové přípravy ke stavebním povolením. (viz podrobnější zdůvodnění u platné etapizace dle ÚR).
Vzhledem k urbanistickému a provoznímu významu pěší lávky pro severní pravobřežní prostor přepokládá VetaInvestment, že by se mělo jednat o sdruženou investici obce spolu se spoluúčastí vlastníků ploch, pro které bude lávka
přínosem. Podrobnosti etapizace budou řešeny a konzultovány se zhotovitelem územního plánu za předpokladu, že
bude náš požadavek ve věci etapizace splněn.“
Vyhodnocení připomínky: Požadavek etapizace byl zdůvodněn již v textu výše a pro úplnost dodáváme, že v etapě po
veřejném projednání, byl návrh etapizace po ukončení projednání znovu prověřen a upraven tak, že požadavek na
vybudování předmětné lávky již není součástí I. etapy, ale bude mu předcházet výstavba rodinných, popř. bytových
domů v I. etapě, která pak propojení této plochy na druhé straně řeky s centrem obce, vyvolá. Tvrzení, že by výstavba
lávky byla potřebná pro zástavbu na druhém břehu bylo vypořádáno již v textu výše.
„Připomínka č. 4 Cyklostezka v lokalitě Za Vodou – Poříčí n/S. pobřežní úsek na základě dodatku DUR obytné zóny Poříčí
nad Sázavou, která je součástí ÚR v právní moci. Již rozhraní mezi zastavitelnou plochou vymezenou pro zástavbu
rodinnými domy a občanské technické vybavenosti a přírodní plochou údolní nivy je navržena nemotorová, nábřežní
komunikace (chodník pro pěší a cyklostezka, lemovaná alejí) založená na náspu vysokém 50-60 cm, jehož pata je totožná
s hranicí záplavového území Q100. Tato nábřežní komunikace, která je samostatně popsána v územním rozhodnutí. Tuto
stavbu požadujeme v návrhu popsat (v urbanistické koncepci a v návrhu sídelní zeleně, protože má význam jako prvek
urbanistické kompozice a také má zásadní význam krajinotvorný. Bude rovněž vyznačena na grafických přílohách (viz.
níže uvedený obrátek z DÚR). Uvedená nábřežní komunikace je přirozeným pokračováním nábřežní komunikace. Dle
návrhu územního plánu VPS VD3. Obě komunikace se setkávají na jižním, pravobřežním vyústění lávky přes Sázavu.
V územním rozhodnutí je definována takto: Popis a zákres tělesa nábřežní vyhlídkové nemotorové komunikace (chodník
a cyklostezka lemované alejí) na náspu schválené již v ÚR z roku 2015 – samostatně uvedené: Důležitým prvkem
urbanistického řešení je cyklostezka navržená jako nedílná součást systému veřejných prostranství tvořený uliční sítí
s náměstíčky a obslužnými komunikacemi, parkově upravené plochy a těleso cyklostezky, kterým se zastavitelná plocha
obytné zóny jednoznačně vyděluje z přírodních ploch. Cyklostezka bude současně větví rekreační pravobřežní cyklotrasy
spojující centrum Poříčí n/S. s centrum Čerčan, která vede přes starý Poříčský most, okolo Poříčského dvora, podjezdem
mostu silnice I/3 (R3), kde se připojují navrhovaná cyklostezka zóny Za vodou, přičemž stávající cyklotrasa pokračuje do
kaštanové aleje a dále, proti proudu Sázavy, směrem na Čerčany. V místě, kde trasa opouští kaštanovou alej a přimyká se
k břehu řeky, připojí se cyklostezka zóny. Cyklostezka vedená po jižním okraji zóny Za vodou zvýší jednak atraktivitu
turistické cyklotrasy Poříčí n/S. – Čerčany (možnost volby) a zároveň obě trasy spolu vytvoří přirozeně cyklistický okruh po
obvodu zóny Za vodou, který mohou hojně používat místní děti a který může být užíván maminkami s kočárky. Navržené
těleso cyklostezky bude založeno od hranice stoleté vody Q100 v úseku A, to je od podjezdu silničního mostu I/3 (R3) po
meliorační strouhu, která oddělí lokalitu na dvě rozdílné polohy ve vztahu k řece Sázavě (ve výkresech označené A a B).
Popisovaná poloha A má takový nivní charakter, že hranice Q100 není rozpoznatelná. Proto je zde navržen násep cca 50
cm vysoký a 9 – 10 cm široký, jehož pata bude kopírovat hranici Q100 (těleso cyklostezky). Cyklostezka široká 2,5 m tedy
bude vedena 50 cm nad hladinou stoleté vody. Poloha cyklostezky v místě kolmého připojení k stávající místní
komunikaci je dána vzdáleností 3m od osy cyklostezky od severní hranice pozemku č. 198/4. Vzdálenost této osy měřená
od stožáru nadzemního elektrického vedení je 104,3m. Směrem k podjezdu silnice I/3 bude cyklostezka připojena ke

367
zpracováno v září 2019

368
ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU POŘÍČÍ NAD SÁZAVOU

příloha: II.A - TEXTOVÁ ČÁST

stávající místní komunikaci obloukem o poloměru 25m. Dále 9-10 m široký násep bude osázen alejí listnatých stromů a
vytvoří tak přirozené předpolí zástavby (bloky A5, A11, A13 a A14) jednoznačně ji oddělující od přírodní plochy –
záplavového území. Svah náspu bude zpevněn kamenným obkladem. V místě meliorační strouhy bude zřízen propustek.
Dále směrem východním (za meliorační strouhou) je cyklostezka vedena jižně podél bloku B5.2. Dále podél bloků B10, B11
a B12 po obslužné komunikaci těchto bloků. Terénní hrana plynule přechází ve vyvýšený břeh řeky tvořící přirozenou hráz
stoleté vodě (rozliv povodně je na levém břehu). Jižně podél bloku B13 pokračuje opět 2,5m široká cyklostezka a cca po
70 m nepřipojuje k cyklotrase Pod kaštany, která se zde přimyká k břehu Sázavy a pokračuje směrem na Čerčany.“
Vyhodnocení připomínky: Návrh na provedení grafického znázornění pobřežní terasy jako protipovodňového opatření
ve formě zpevněného náspu a cyklostezky (formulace převzatá z ÚR) byl na základě po veřejném projednání návrhu ÚP
doplněn do výkresu I.B2c Veřejná infrastruktura – vodní hospodářství, kde byl označen jako návrh protipovodňového
opatření. Návrh cyklostezky označený jako cyklotrasa již byl součástí výkresu koncepce veřejné infrastruktury dopravní infrastruktura, což patrně pisatel připomínky přehlédl.
„Připomínka č. 5 Pozemek vlastníků Ing. Zelinger a Ing. Zelingerová severně od kaštanové aleje, je součástí územního
rozhodnutí. V návrhu ÚP je chybně začleněn do lokality Z21. Jde o pozemek 191/10, vše zapsané na LV č. 2232 pro obec
a katastrální území Poříčí nad Sázavou u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, katastrální pracoviště Benešov ve
vlastnictví Zelingera Vladimíra Ing. A Zelingerové Petry Ing., Hyacintová 3208/8, Praha 10, Záběhlice, 106 00 Praha 106,
severně od kaštanové aleje, vlastník Ing. Zelinger je součástí ÚR. V návrhu ÚP je chybně začleněn do lokality Z21. Text
zdůvodnění 1. Str. 65 Z19 (Pozn. Pořizovatele: výňatek z textu ÚP ohledně zastavitelné plochy Z19 nekopírován).
Připomínka k charakterizaci zastavitelné plochy Z-19. První zásadní připomínkou k charakterizaci zastavitelné plochy Z19, že je definován, jako nový obytný satelit. Podle Změny č. 2 ÚPSÚ Poříčí nad Sázavou nejde o vznik nového obytného
satelitu a již vůbec nelze charakterizovat jako území s problematickými podmínkami pro bydlení. Naopak příslušná
změny č. 2 ÚPSÚ z roku 2005 zdůvodňuje rozšíření zastavitelného území, s jeho předpoklady pro založení urbanisticky a
krajinářsky komponované zástavby, které využije a rozvine krajinný potenciál území. Lokalita má mimořádně výhodnou
polohu dopravní v sub-urbánní Posázavské zóně Pražského regionu. Vnitřní vazbu mezi novou pravobřežní zástavbou a
historickou zástavbou starého Poříčí n/S. posílí plánované pěší propojení lávkou přes Sázavu, jejíž polohu koncepce
změny č. 2 situuje východně od kostela sv. Havla jako přirozené pokračování sídelní osy kostel sv. Petra . zastávka ČD –
Obecní úřad – kostel sv. Havla. Tzn., že více navazuje na výstavbu za řekou, než na rekreační výstavbu nad Cestou v k.ú.
Poříčí nad Sázavou, která přiléhá na Nové Městečko. Navíc Změna š. 2 ÚPSÚ Poříčí nad Sázavou nepodmiňuje celou
výstavbu sítě komunikací a inž. sítí a staveb nutnou předběžnou výstavbou pěší lávky. Stejně tak v Územním rozhodnutí
MUBN/64922/2015/VÝST/76093/2013 ze dne 24. 9. 2015, vydává podle § 82 a 92 stavebního zákona a § 12 vyhlášky č.
503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření, a to v rozhodnutí o
dělení pozemků st. parc. č. 776 a parc. č. 191/10, 193/1, 193/2, 194, 195, 196, 197, 198/1, 198/4, 198/5, 206/1, 206/4,
vše v katastrálním území Poříčí nad Sázavou, a současně podle § 82 a 92 stavebního zákona a § 12 vyhlášky č. 503/2006
Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření, stanovuje podmínky pro dělení
pozemků a dále, kdy vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě
územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření rozhodnutí o umístění stavby komunikace, pobřežní
terasy jako protipovodňového opatření ve formě zpevněného náspu, cyklostezky, dešťové kanalizace, STL plynovodu,
elektrorozvodů VN a NN, šesti kabelových transformačních stanic, 71 sadových bezpaticových stožárů veřejného
osvětlení, včetně kabelů veřejného osvětlení a kabelů sdělovacího vedení (dále jen stavba) s výjimkou vodovodu a
splaškové kanalizace na pozemcích st. parc. č. 776, parc. č. 191/10, 193/1, 193/2, 194, 195, 196, 197, 198/1, 198/4,
198/5, 206/1, 206/4 vše v katastrálním území Poříčí nad Sázavou, není ani zmínka o podmíněné investici před
zahájením výstavby lokality, vybudování pěší lávky. Stanovit, resp. měnit územní plán, při vydaném územním
rozhodnutí je již porušením stavebního zákona, a to s přímou vazbou na § 102 stavebního zákona. Dále v uvedeném
Územním rozhodnutí, se konstatuje v části výstavby komunikací a stanoví, že Navržená síť komunikací v obytné zóně
bude v severní a jihozápadní části lokality napojena na stávající veřejně přístupnou účelovou komunikaci (sdělení
obecního úřadu Poříčí nad Sázavou ze dne 05.05.2015 č.j. 324/2015) na pozemku parc. č. 3022/1, na východní straně
lokality bude napojena na stávající komunikaci na pozemku parc. č. 3024/1, vše v katastrálním území Poříčí nad
Sázavou. V obytné zóně jsou navrženy místní komunikace III. třídy (obslužná komunikace) a místní komunikace IV. třídy
(komunikace nepřístupná provozu silničních motorových vozidel, nebo na které je umožněn smíšený provoz). Dále je
uvedeno, že při vydání výše uvedeného rozhodnutí Na základě nově zjištěných informací, především sdělení Obecního
úřadu Poříčí nad Sázavou, jako příslušného silničního správního orgánu ze dne 06.05.2015č.j. 324/2015, že stávající
komunikace na pozemku parc. č. 3022/1, na kterou budou napojeny navržené komunikace v předmětné obytné zóně,
je veřejně přístupná účelová, si stavební úřad vyžádal opravu závazného stanoviska MěÚ Benešov, Odboru výstavby a
ÚP, silničního správního úřadu, jako příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností. Ten vydal dne
09.06.2015 pod č.j.MUBN/39959/2015/VÝST s zn. VÝST/39779/2015/HLC nové závazné stanovisko, kterým změnil
předchozí závazné stanovisko ze dne 05.05.2010 č.j. MUBN/20025/2010 v celém rozsahu. Z toho vyplývá, že navržené
komunikace v ÚR budou napojeny sice veřejné, ale z uvedeného vyplývá, že se jedná o veřejný prostor účelový, který by
neměl podléhat další navržené regulaci tak, jak navrženo v textové části a zdůvodnění návrhu územního plánu.
V dokumentaci pro územní řízení o dělení a regulaci využití pozemků pro stavbu dopravní a technické infrastruktury,
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pro plochy veřejné zeleně pro výstavbu bytových a rodinných domů, občanské a technické vybavenosti v Průvodní
zprávě, která je závaznou součástí Územního rozhodnutí je schválena etapizace výstavby, jež zahrnuje sítě, komunikace
a výstavbu domů, která je odlišná od navržené v návrhu územního plánu. Tato schválení etapizace v článku 2.d)
Dokumentace je již schválená v bodě 2 d) etapizace výstavby, která je definováno takto: a) Etapizace výstavby je
rozvržena takovým způsobem, aby jednotlivé části prvních etap výstavby nebyly omezovány po jejich dokončení
ostatními pozdějšími etapami, např. hlukem či nečistotami vozovky, které při stavbách nutně vznikají. Etapizace
zaručuje, že jednotlivé části dokončených etap mohou fungovat samostatně. B) Výstavba je navržena do 4 navazujících
časových úseků: I. Etapa: A2, A3, A5, A11, A12, A13, A14. I. Etapa: B1, B4, B5, B8, B9, B7, B14. II. Etapa: A4, A6, A8, A9,
A10, B2, B6, B10. III. Etapa: B11, B12, B13. Z uvedeného vyplývá, že pokud v návrhu zůstane podmínka výstavby pěší
lávky před výstavbou, kterou zásadně připomínkujeme, tak by se mělo vycházet již ze schválení etapizace a nemáme
námitek, navázat III. a IV. Etapy na nutnost postavení pěší lávky.“
2. Str. 66 Z20 (Pozn. Pořizovatele: výňatek z textu ohledně zastavitelné plochy Z20 ÚP nekopírován) K uvedenému máme
2 připomínky: a) Ponechat v členění této zóny původně rozdělení komerční a obytné zóny, jak byl uveden v doposud
platné změně č. 2 a nerozšiřovat průmyslovou zónu, vzhledem k rozsáhlé obytné zástavbě, stejně tak je třeba zachovat i
obslužnost komunikací, jako doposud v platné změně. B) Z hlediska pěší lávky její podmíněnost, by měla platit stejná
pravidla, jako u zóny Z-19. Závěr: Návrh územního plánu v kapitole ETAPIZACE stanoví podrobný postup realizace
privátní investice na ploše Z19, z realizačního hlediska nepřijatelný. Reálná etapizace je součástí vydaného územního
rozhodnutí. Ta proč? Postupem výstavby, etapizací, celého řešeného území sídle se nezbývá vůbec, ačkoliv právě to je
úkolem územního plánování. Kontext dopravní a technické infrastruktury a jejich logické návaznosti atd. Etapizace N UP
plochy Z19 podmiňuje zahájení výstavby na této ploše dokončenou, funkční pěší lávkou. Není jakkoliv podchycena
vazba na systém pravobřežních nemotorových komunikací. To je zásadní koncepční otázka funkčnosti lávky. Žádáme
vypuštění etapizace navržené v návrhu územního plánu, Platí etapizace podle platného územního rozhodnutí.
Vyhodnocení připomínky: Připomínkám bylo částečně vyhověno, a to pokud se týká úpravy etapizace (odhlédneme-li
od skutečnosti, že vydané územní rozhodnutí neřeší veškerou potřebnou infrastrukturu – absence likvidace
odpadních vod, jsme přesvědčeni, že z prostudovaného územního rozhodnutí žádná etapizace nevyplývá). V územním
rozhodnutí MUBN/64922/2015/VÝST /76093/2013 ze dne 24. 9. 2015 žádná etapizace uváděna není. Pisatel
připomínky v případě etapizace tak zřejmě vychází z projektové dokumentace, která byla k územnímu řízení
předložena (jak ostatně z textu připomínky vyplývá), nicméně ta se do výrokové části rozhodnutí nepropsala - je
uveden pouze odkaz na výkres vodovodu a kanalizace, umístění STL plynovodu a sítí elektro. Navíc územní
rozhodnutí tak, jak bylo vydáno, nezajišťuje ani soulad s platnou územně plánovací dokumentací, z níž je patrné, že
odvedení odpadních vod na ČOV Poříčí nad Sázavou bylo navrženo právě prostřednictvím lávky přes Sázavu, což jistě
není pisateli připomínky neznámo. Nový územní plán na tomto technickém řešení netrvá, neboť se zcela nepochybně
jedná o podrobnost, kterou územnímu plánu nepřísluší řešit. Zcela nepochybně však musí s ohledem na naplnění cílů
a úkolů stavebního zákona řešit etapizaci, která byla jak v územním rozhodnutí, tak ve změně č. 2 opomenuta. Z výše
uvedeného je pak zřejmé, že nový územní plán územní rozhodnutí nemění, veškeré rozhodné skutečnosti (zejména
rozsah ploch určených k zástavbě) byl návrhem ÚP respektován. Pro úplnost dodáváme, že pozemková parcela č.
191/10 je rovněž součástí návrhu zastavitelných ploch určených pro funkci bydlení, nicméně z důvodu urbanistické
koncepce byl přičleněn k jiné ploše.
Poznámka pořizovatele: Situace, zákresy a jiné doklady, které byly přílohou uplatněných připomínek, jsou uloženy
společně s těmito písemnostmi jako součást dokladové části o pořizování územního plánu.

p.2) PÍSEMNÉ PŘIPOMÍNKY UPLATNĚNÉ V ETAPĚ ŘÍZENÍ O ÚZEMNÍM PLÁNU podle § 52 odst. (3)
stavebního zákona: Nebyly uplatněny žádné.

p.3) PÍSEMNÉ PŘIPOMÍNKY UPLATNĚNÉ V ETAPĚ OPAKOVANÉHO ŘÍZENÍ O ÚZEMNÍM PLÁNU podle §
52 odst. (3) stavebního zákona: Nebyly uplatněny žádné.
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q) Údaje o počtu listů odůvodnění územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické části
I. Územní plán
II.A – textová část odůvodnění územního plánu (počet stran 370)
II.B – grafická část:
II.B1
Koordinační výkres
II.B2
Výkres širších vztahů
II.B3
Výkres předpokládaných záborů půdního fondu

1:5000
1:50000
1:5000
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Poučení
Proti Územnímu plánu Poříčí nad Sázavou vydanému formou opatření obecné povahy nelze podat
opravný prostředek (§ 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů)

………………………...................………
Tomáš Jeníček
místostarosta obce Poříčí nad Sázavou

……………………..................................
Mgr. Jan Kratzer
starosta obce Poříčí nad Sázavou

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem po vyvěšení veřejné vyhlášky.

