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a) postup při pořízení územního plánu
Bude doplněno po společném jednání pořizovatelem.

b) soulad s politikou územního rozvoje dle § 53 odst. 4 a) SZ
Řešené území se dle Aktualizace č. 1 Politiky územního rozvoje ČR schválené Vládou ČR 15. 4. 2015
nachází v Rozvojové oblasti republikového významu OB1 [čl. 3.2 (40) PÚR ČR] – Rozvojová oblast
Praha, vymezené správním obvodem obce s rozšířenou působností města Brandýs nad Labem – Stará
Boleslav a koridoru vysokorychlostní dopravy VR1.
Územní plán tuto oblast a koridor respektuje a umožňuje intenzivní využívání území v souvislosti
s rozvojem veřejné infrastruktury, při respektování kritérií a podmínek pro rozhodování o změnách
v území obce.
Územní plán Panenské Břežany respektuje a chrání priority týkající se ochrany přírody a jejího
přirozeného využívání, ochrany životního prostředí a historických hodnot. Návrh zastavitelných ploch
a ploch územní rezervy není v přímém rozporu s cíli a úkoly Politiky územního rozvoje ČR.
Vyhodnocení priorit PÚR ČR
Priorita 1 (odst. 14, 14a PÚR)
Ve veřejném zájmu chránit a rozvíjet přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území, včetně
urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Zachovat ráz jedinečné urbanistické
struktury území, struktury osídlení a jedinečné kulturní krajiny, které jsou výrazem identity území,
jeho historie a tradice. Tato území mají značnou hodnotu, např. i jako turistické atraktivity. Jejich
ochrana by měla být provázána s potřebami ekonomického a sociálního rozvoje v souladu s principy
udržitelného rozvoje. V některých případech je nutná cílená ochrana míst zvláštního zájmu, v jiných
případech je třeba chránit, respektive obnovit celé krajinné celky. Krajina je živým v čase proměnným
celkem, který vyžaduje tvůrčí, avšak citlivý přístup k vyváženému všestrannému rozvoji tak, aby byly
zachovány její stěžejní kulturní, přírodní a užitné hodnoty. Bránit upadání venkovské krajiny jako
důsledku nedostatku lidských zásahů. Při plánování rozvoje venkovských území a oblastí dbát na
rozvoj primárního sektoru při zohlednění ochrany kvalitní zemědělské, především orné půdy
a ekologických funkcí krajiny.
Vyhodnocení: Územní plán Panenské Břežany respektuje a posiluje prioritu č.1 Politiky územního
rozvoje ČR a cíle územního plánování. Prvořadým a deklarovaným cílem (viz. kapitola b)) je chránit
a rozvíjet hodnoty území, které jsou v území spatřovány v podobě významných krajinných prvků,
prvků ÚSES a urbanistických a kulturních hodnot vybudovaných člověkem.
Priorita 2 (odst. 15 PÚR)
Předcházet při změnách nebo vytváření urbánního prostředí prostorově sociální segregaci
s negativními vlivy na sociální soudržnost obyvatel. Analyzovat hlavní mechanizmy, jimiž k segregaci
dochází, zvažovat existující a potenciální důsledky a navrhovat při územně plánovací činnosti řešení,
vhodná pro prevenci nežádoucí míry segregace nebo snížení její úrovně.
Vyhodnocení: Územní plán respektuje prioritu č.2 Politiky územního rozvoje ČR a cíle územního
plánování.

ÚZEMNÍ PLÁN PANENSKÉ BŘEŽANY - ODŮVODNĚNÍ

SRPEN 2019 | 6

Priorita 3 (odst. 16, 16a PÚR)
Při stanovování způsobu využití území v územně plánovací dokumentaci dávat přednost komplexním
řešením před uplatňováním jednostranných hledisek a požadavků, které ve svých důsledcích zhoršují
stav i hodnoty území. Při řešení ochrany hodnot území je nezbytné zohledňovat také požadavky na
zvyšování kvality života obyvatel a hospodářského rozvoje 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. Při územně plánovací činnosti
vycházet z principu integrovaného rozvoje území, zejména měst a regionů, který představuje
objektivní a komplexní posuzování a následné koordinování prostorových, odvětvových a časových
hledisek.
Vyhodnocení: Územní plán Panenské Břežany respektuje a posiluje prioritu č.3 Politiky územního
rozvoje ČR a cíle územního plánování. Urbanistická koncepce vychází z obecných potřeb obyvatel
obce, navazuje na stávají strukturu osídlení a vytváří předpoklady pro udržitelný územní rozvoj obce.
ÚP utváří kompaktní obec s nezbytným udržitelným rozvojem veřejné infrastruktury.
Priorita 4 (odst.17 PÚR)
Vytvářet v území podmínky k odstraňování důsledků náhlých hospodářských změn lokalizací
zastavitelných ploch pro vytváření pracovních příležitostí, zejména v regionech strukturálně
postižených a hospodářsky slabých a napomoci tak řešení problémů v těchto územích.
Vyhodnocení:
ÚP naplňuje požadavky na vytvoření nových pracovních příležitostí orientací na polyfunkčnost území
s možností vzniku živností, občanské vybavenosti, výroby a skladování. Charakter sídla umožňuje
vymezit plochy pro výrobu a potvrzuje obci status sídla s převažující funkcí bydlení jako zázemí
hlavního města Prahy.
Priorita 5 (odst.18 PÚR)
Podporovat polycentrický rozvoj sídelní struktury. Vytvářet předpoklady pro posílení partnerství mezi
městskými a venkovskými oblastmi a zlepšit tak jejich konkurenceschopnost.
Vyhodnocení: ÚP respektuje a posiluje prioritu č.5 Politiky územního rozvoje ČR a cíle územního
plánování. Navrhuje nové plochy pro bydlení a smíšené funkce, zvyšuje atraktivitu místa, čímž posiluje
vztahy s okolními sídly a vytváří adekvátní konkurenční prostředí dané charakterem sídla.
Priorita 6 (odst.19 PÚR)
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. Cílem je
účelné využívání a uspořádání území úsporné v nárocích na veřejné rozpočty na dopravu a energie,
které koordinací veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území omezuje negativní důsledky
suburbanizace pro udržitelný rozvoj území.
Vyhodnocení: ÚP vytváří předpoklady pro využití opuštěných zemědělských areálů a ploch (tzv.
brownfields). Splňuje požadavky preferování umístění zastavitelných ploch v prolukách, v návaznosti
na zastavěné území, převážně do lokalit s nižším stupněm ochrany půdy, s co nejmenším rozsahem
vlivů na životní prostředí. Zachovává a rozšiřuje veřejnou zeleň, navrhuje veřejné prostranství.
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Priorita 7 (odst. 20, 20a PÚR)
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 je to 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 a nerostného bohatství, ochrany zemědělského a lesního
půdního fondu. Vytvářet územní podmínky pro implementaci a respektování územních systémů
ekologické stability a zvyšování a udržování ekologické stability a k zajištění ekologických funkcí
krajiny i v ostatní volné krajině a pro ochranu krajinných prvků přírodního charakteru v zastavěných
územích, zvyšování a udržování rozmanitosti venkovské krajiny. V rámci územně plánovací činnosti
vytvářet podmínky pro ochranu krajinného rázu s ohledem na cílové charakteristiky a typy krajiny
a vytvářet podmínky pro využití přírodních zdrojů. Vytvářet územní podmínky pro zajištění migrační
propustnosti 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.
Vyhodnocení: Prvořadým úkolem ÚP je ochrana a rozvoj přírodních hodnot. Ochrana krajinného rázu
je zajišťována především podmínkami pro plošné a prostorové uspořádání území a vymezení
podmínek pro zpracování regulačních plánů nebo územních studií pro zpřesnění požadavků ochrany
a rozvoje hodnot. Návrh ÚP navrhuje plochy veřejné zeleně k pozvolnému přechodu ploch bydlení
a smíšené funkce k volné krajině.
Priorita 8 (odst. 21 PÚR)
Vymezit a chránit ve spolupráci s dotčenými obcemi před zastavěním pozemky nezbytné pro
vytvoření souvislých ploch veřejně přístupné zeleně (zelené pásy) v rozvojových oblastech
a v rozvojových osách a ve specifických oblastech, na jejichž území je krajina negativně poznamenána
lidskou činností, s využitím její přirozené obnovy; cílem je zachování souvislých pásů nezastavěného
území v bezprostředním okolí velkých měst, způsobilých pro nenáročné formy krátkodobé rekreace
a dále pro vznik a rozvoj lesních porostů a zachování prostupnosti krajiny.
Vyhodnocení: ÚP chrání před zastavěním pozemky pro ochranu a rozvoj volné krajiny s výjimkou
rozvojových ploch pro bydlení, smíšených obytných, výroby a skladování a veřejné infrastruktury.
Zachovává a podporuje obnovení polních cest, zajišťuje prostupnost krajiny, doplňuje prvky ÚSES
a zvyšuje retenční schopnost území. Navrhuje pásy veřejné zeleně po obvodu zastavěných
a zastavitelných ploch bydlení zabraňující srůstání sídel.
Priorita 9 (odst. 22 PÚR)
Vytvářet podmínky pro rozvoj a využití předpokladů území pro různé formy cestovního ruchu (např.
cykloturistika, agroturistika, poznávací turistika), při zachování a rozvoji hodnot území. Podporovat
propojení míst, atraktivních z hlediska cestovního ruchu, turistickými cestami, které umožňují
celoroční využití pro různé formy turistiky (např. pěší, cyklo, lyžařská, hipo).
Vyhodnocení: ÚP vymezuje cyklotrasy a cyklostezky, zajišťující propojení obce s okolím pro cyklistickou
dopravu. ÚP vymezuje stávající plochy rekreace.

ÚZEMNÍ PLÁN PANENSKÉ BŘEŽANY - ODŮVODNĚNÍ

SRPEN 2019 | 8

Priorita 10 (odst. 23 PÚR)
Podle místních podmínek vytvářet předpoklady pro lepší dostupnost území a zkvalitnění dopravní
a technické infrastruktury s ohledem na prostupnost krajiny. Při umísťování dopravní a technické
infrastruktury zachovat prostupnost krajiny a minimalizovat rozsah fragmentace krajiny; je-li to
z těchto hledisek účelné, umísťovat tato zařízení souběžně.
Zmírňovat vystavení městských oblastí nepříznivým účinkům tranzitní železniční a silniční dopravy,
mimo jiné i prostřednictvím obchvatů městských oblastí, nebo zajistit ochranu jinými vhodnými
opatřeními v území. Zároveň však vymezovat plochy pro novou obytnou zástavbu tak, aby byl
zachován dostatečný odstup od vymezených koridorů pro nové úseky dálnic, silnic I. třídy a železnic,
a tímto způsobem důsledně předcházet zneprůchodnění území pro dopravní stavby i možnému
nežádoucímu působení negativních účinků provozu dopravy na veřejné zdraví obyvatel (bez nutnosti
budování nákladných technických opatření na eliminaci těchto účinků).
Vyhodnocení: Návrh ÚP respektuje nadřazenou ÚPD a vymezuje jako územní rezervu – tramvajovou
trať podél koridoru dopravní infrastruktury. ÚP vymezuje koridory dopravní infrastruktury pro
chybějící propojení území. Při umísťování technické infrastruktury zachovává prostupnost krajiny
a minimalizuje rozsah fragmentace krajiny.
Priorita 11 (odst. 24, 24a PÚR)
Vytvářet podmínky pro zlepšování dostupnosti území rozšiřováním a zkvalitňováním dopravní
infrastruktury s ohledem na potřeby veřejné dopravy a požadavky ochrany veřejného zdraví, zejména
uvnitř rozvojových oblastí a rozvojových os. Možnosti nové výstavby posuzovat vždy s ohledem na to,
jaké vyvolá nároky na změny veřejné dopravní infrastruktury a veřejné dopravy. 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). 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.
Vyhodnocení: ÚP respektuje vymezené stavby dopravní infrastruktury nadmístního významu.
Vymezuje koridory dopravní infrastruktury KD3, KD4, KD5, KD6, KD7 a územní rezervu-tramvajovou
trať R4 a rezervu R5 vymezenou dle změny ZÚR SK pro železniční trať.
Priorita 12 (odst. 25 PÚR)
Vytvářet podmínky pro preventivní ochranu území a obyvatelstva před potenciálními riziky
a přírodními katastrofami v území (záplavy, sesuvy půdy, eroze 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 i využívání dešťových vod
jako zdroje vody a s cílem zmírňování účinků povodní.
Vyhodnocení: ÚP vymezuje požadavek na zadržování dešťových vod v místě. ÚP nevymezuje
záplavové území. ÚP snižuje riziko vodní eroze vytvořením izolační zeleně na hranici zastavěného
území s volnou krajinou.
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Priorita 13 (odst. 26 PÚR)
Vymezovat zastavitelné plochy v záplavových územích a umisťovat do nich veřejnou infrastrukturu
jen ve zcela výjimečných a zvlášť odůvodněných případech. Vymezovat a chránit zastavitelné plochy
pro přemístění zástavby z území s vysokou mírou rizika vzniku povodňových škod.
Vyhodnocení: ÚP posiluje retenční schopnost krajiny ochranou přírodních ploch území (vymezení
ÚSES, minimální rozšiřování zastavěného území) a ukládá podmínku zasakovacích ploch v plochách
bydlení. Zvláštní úpravy ani protipovodňová opatření nejsou na území stanovena.
Priorita 14 (odst. 27 PÚR)
Vytvářet podmínky pro koordinované umísťování veřejné infrastruktury v území a její rozvoj a tím
podporovat její účelné využívání v rámci sídelní struktury. Vytvářet rovněž podmínky pro zkvalitnění
dopravní dostupnosti obcí (měst), které jsou přirozenými regionálními centry v území tak, aby se díky
možnostem, poloze i infrastruktuře těchto obcí zlepšovaly i podmínky pro rozvoj okolních obcí
ve venkovských oblastech a v oblastech se specifickými geografickými podmínkami. Při řešení
problémů udržitelného rozvoje území využívat regionálních seskupení (klastrů) k dialogu všech
partnerů, na které mají změny v území dopad a kteří mohou posilovat atraktivitu území investicemi
ve prospěch územního rozvoje. Při územně plánovací činnosti stanovovat podmínky pro vytvoření
výkonné sítě osobní i nákladní železniční, silniční, vodní a letecké dopravy, včetně sítí regionálních
letišť, efektivní dopravní sítě pro spojení městských oblastí s venkovskými oblastmi, stejně jako řešení
přeshraniční dopravy, protože mobilita a dostupnost jsou klíčovými předpoklady hospodářského
rozvoje ve všech regionech.
Vyhodnocení: ÚP zohledňuje při návrhu veřejné infrastruktury její pozici vůči sídelní struktuře
a vazbám na okolní obce.
Priorita 15 (odst. 28 PÚR)
Pro zajištění kvality života obyvatel zohledňovat nároky dalšího vývoje území, požadovat jeho řešení
ve všech potřebných dlouhodobých souvislostech, včetně nároků na veřejnou infrastrukturu. Návrh
a ochranu kvalitních městských prostorů a veřejné infrastruktury je nutné řešit ve spolupráci
veřejného i soukromého sektoru s veřejností.
Vyhodnocení: ÚP účelně stanovuje koncepci rozvoje území, urbanistickou koncepci, koncepci veřejné
infrastruktury s důrazem na vytváření kvalitních veřejných prostranství a koncepci uspořádání krajiny,
v souladu s prioritami stanovenými krajem.
Priorita 16 (odst. 29 PÚR)
Zvláštní pozornost věnovat návaznosti různých druhů dopravy. S ohledem na to vymezovat plochy
a koridory nezbytné pro efektivní městskou hromadnou dopravu umožňující účelné propojení ploch
bydlení, ploch rekreace, občanského vybavení, veřejných prostranství, výroby a dalších ploch,
s požadavky na kvalitní životní prostředí. Vytvářet tak podmínky pro rozvoj účinného a dostupného
systému, který bude poskytovat obyvatelům rovné možnosti mobility a dosažitelnosti v území.
S ohledem na to vytvářet podmínky pro vybudování a užívání vhodné sítě pěších a cyklistických cest,
včetně doprovodné zeleně v místech, kde je to vhodné.
Vyhodnocení: Charakteristika území s jasně definovanou dopravní sítí neumožňuje výraznější zásah
do koncepce veřejné dopravy obce. Zefektivnění veřejné dopravy je mimo měřítko územního plánu.
V současné době je intenzita veřejné dopravy dostačující. Návrh ÚP vymezuje cyklotrasy i cyklostezky
přes území.
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Priorita 17 (odst. 30 PÚR)
Úroveň technické infrastruktury, zejména dodávku vody a zpracování odpadních vod je nutno
koncipovat tak, aby splňovala požadavky na vysokou kvalitu života v současnosti i v budoucnosti.
Vyhodnocení: Návrh ÚP stanovuje koncepci TI pro zvýšení její úrovně tak, aby splňovala požadavky na
vyšší kvalitu života v současnosti i budoucnosti. Návrh zásobování vodou vychází ze současné úrovně
potřeby. Zvyšování spotřeby vody s ohledem na klimatické změny nelze předpokládat. Pro zajištění
potřebné kapacity a úrovně čištění odpadních vod byla již intenzifikována ČOV.
Priorita 18 (odst. 31 PÚR)
Vytvářet územní podmínky pro rozvoj decentralizované, efektivní a bezpečné výroby energie
z obnovitelných zdrojů, šetrné k životnímu prostředí, s cílem minimalizace jejich negativních vlivů
a rizik při respektování přednosti zajištění bezpečného zásobování území energiemi.
Vyhodnocení: Návrh ÚP stanovuje podmínky v energetické koncepci, kde součástí výroku územního
plánu je podmínka zakládat systémy jako dvoucestné charakterizovány na bázi zásobování
elektrickou energií + energie z obnovitelných zdrojů (solární energie, biomasa, tepelná čerpadla
apod.). Územní plán nenavrhuje plošně náročné obnovitelné energetické zdroje. Přednostně budou
budovány lokální zdroje na stávajících objektech, které není nutné v územním plánu specifikovat.
Priorita 19 (odst. 32 PÚR)
Při stanovování urbanistické koncepce posoudit kvalitu bytového fondu ve znevýhodněných
městských částech a v souladu s požadavky na kvalitní městské struktury, zdravé prostředí a účinnou
infrastrukturu věnovat pozornost vymezení ploch přestavby.
Vyhodnocení: Návrh ÚP posoudil kvalitu bytového fondu v sídlech a na základě toho vymezil:
- nové plochy pro bydlení s vyhodnocením kapacity veřejné infrastruktury;
- související veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření.
c) soulad s územně plánovací dokumentací vydanou krajem dle § 53 odst. 4 a) SZ
Pro území obce jsou nadřazenou územně plánovací dokumentací Zásady územního rozvoje
Středočeského kraje (ZÚR SK), vydány 19.12.2011 s nabytím účinnosti dne 22.2.2012. Následně
zastupitelstvo SK dne 26.4.2018 usnesením č. 022-13/2018/ZK rozhodlo o 2.aktualizace ZÚR
Středočeského kraje. Úplné znění ZÚR SK po 2. aktualizaci nabylo účinnosti dne 4.9.2018.
Územní plán plně respektuje požadavky vyplývající ze ZÚR:
Vytváří na území obce podmínky pro vyvážený rozvoj Středočeského kraje, založený na zajištění
příznivého životního prostředí, stabilním hospodářském rozvoji a udržení sociální soudržnosti
obyvatel. Vytváří podmínky pro umístění a realizaci potřebných staveb a opatření pro zlepšení
dopravní dostupnosti a dopravní obslužnosti. Vytváří podmínky pro péči o přírodní, kulturní
a civilizační hodnoty. Vytváří podmínky pro stabilizaci a vyvážený rozvoj hospodářských činností na
území obce. Posiluje kvalitu života obyvatel a obytného prostředí. Vyváženě a efektivně využívá
zastavěné území a zachovává funkční a urbanistickou celistvost sídla. Chrání prostupnost krajiny.
Chrání pozitivní znaky charakteristiky krajinného rázu a dotváří krajinu s cílem zvýšení její estetické
hodnoty a ekologickou stabilitu.
Zpřesňuje koridory dopravy vymezené ZÚR SK, ověřuje rozsah zastavitelných ploch a stanovuje směry
jejich využití s ohledem na kapacity obsluhy dopravní a technické infrastruktury, na možnosti rozvoje
občanského vybavení, limity rozvoje území a ochranu krajiny. (odst. 12 ZÚR SK)
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Na základě ZÚR SK bylo nutné uvést ÚP do souladu s touto krajskou dokumentací takto:
(01) Vytvářet na území obce podmínky pro vyvážený rozvoj Středočeského kraje, založený na zajištění
příznivého životního prostředí, stabilním hospodářském rozvoji a udržení sociální soudržnosti
obyvatel kraje. Vyváženost a udržitelnost rozvoje území kraje sledovat jako základní požadavek při
zpracování územních studií, územních plánů, regulačních plánů a při rozhodování o změnách ve
využití území.
Vyhodnocení: Pro zajištění udržitelného rozvoje, dosažení cílů a úkolů územního plánování a zvýšení
atraktivity obce Panenské Břežany respektuje ÚP krajské priority územního plánování.
Návrh ÚP vytváří předpoklady pro vyvážený vztah mezi třemi pilíři udržitelného rozvoje na území
v rámci Středočeského kraje nabídkou nových ploch pro bydlení, výrobu a skladování, smíšené obytné
doplněné o navržené funkční systémy veřejné infrastruktury při zajištění dostatečné ochrany kvality
životního prostředí a hodnot území.
Přispívá ke zvýšení ekologické stability ochranou stávajících přírodních hodnot v podobě významných
krajinných prvků, vodotečí, respektováním limitů využití území v oblasti ochrany přírody a krajiny,
ochrany vod, ochrany zemědělského půdního fondu a pozemků určených k plnění funkce lesa,
vymezením skladebných prvků ÚSES a vymezením rozvojových ploch veřejné zeleně. ÚP respektuje
a zpřesňuje vymezené prvky ÚSES regionální i lokální.
ÚP přispívá k hospodářskému rozvoji vytvářením nabídky nových zastavitelných ploch pro bydlení, pro
smíšené obytné plochy, zajištěním udržitelného rozvoje veřejné infrastruktury a zvyšováním
ekonomického potenciálu obce.
ÚP zvyšuje sociální soudržnost obyvatel podporou rozvoje bydlení, občanské vybavenosti, podnikání
a zlepšováním hygieny životního prostředí, čímž posiluje předpoklady k udržení a získávání
kvalifikovaných pracovních míst a dosahuje vyšší míry vyváženosti řešení mezi hospodářským
rozvojem, ochranou přírody a hlediska ovlivňující sociální soudržnost obyvatel.
(02) Vytvářet podmínky pro realizaci mezinárodně a republikově významných záměrů stanovených
v Politice územního rozvoje ČR z roku 2008 (PÚR 2008; schválena vládou ČR 20. 7. 2009) a pro
realizaci významných krajských záměrů, které vyplývají ze strategických cílů a opatření stanovených
v Programu rozvoje Středočeského kraje (aktualizace schválena 18. 9. 2006).
Vyhodnocení: Řešené území se dle Aktualizace č. 1 PÚR ČR nachází v Rozvojové oblasti republikového
významu OB1 [čl. 3.2 (40) PÚR ČR] – Rozvojová oblast Praha, vymezené správním obvodem obce
s rozšířenou působností města Brandýs nad Labem – Stará Boleslav a koridoru vysokorychlostní
dopravy VR1. Pro koridor VR1 ÚP vymezuje územní rezervu R5 (DZ). Pro rozvoj dopravního napojení
na hlavní město ÚP vymezuje územní rezervu R4 (DZ) pro tramvajovou trať.
(03) Netýká se řešeného území.
(04) Vytvářet podmínky pro zachování a rozvíjení polycentrické struktury osídlení kraje. Posiluje
význam ostatních center osídlení, zejména ORP. Rozvíjí obslužný potenciál center v příměstském
území Prahy, pro jejich dynamicky se rozvíjejícího spádového území.
Vyhodnocení: Návrh ÚP vymezuje vedle monofunkčních ploch pro bydlení především plochy smíšené,
občanské vybavenosti a plochy výroby a skladování, které zakládají a rozvíjejí polycentrickou
strukturu obce.

ÚZEMNÍ PLÁN PANENSKÉ BŘEŽANY - ODŮVODNĚNÍ

SRPEN 2019 | 12

(05_q) Vytvářet podmínky pro umístění a realizaci potřebných staveb a opatření pro zlepšení
dopravní dostupnosti a dopravní obslužnosti kraje, zejména zlepšit dopravní vazby (zlepšení spojení
nižších center k vyšším a středním centrům a k trasám nadřazené silniční sítě).
Vyhodnocení: Návrh ÚP respektuje nadřazenou ÚPD, vymezuje koridor dopravní infrastruktury D201
(koridor vysokorychlostní tratě).
(06) Vytvářet podmínky pro péči o přírodní, kulturní a civilizační hodnot na území kraje, které
vytvářejí image kraje a posilují vztah obyvatelstva kraje ke svému území.
Vyhodnocení: Návrh ÚP respektuje přírodní, kulturní a civilizační hodnoty. Zpřesňuje prvky ÚSES
a stanovuje podmínky v území pro jednotlivé plochy.
(07) Vytvářet podmínky pro stabilizaci a vyvážený rozvoj hospodářských činností na území kraje
zvláště ve vymezených rozvojových oblastech a vymezených rozvojových osách. Posílit kvalitu 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 sídla
potřebnou veřejnou infrastrukturou a zabezpečení dostatečné prostupnosti krajiny. Vyváženě
a efektivně využívat zastavěné území a zachovat funkční a urbanistickou celistvost sídla, tedy
zajišťovat plnohodnotné využití ploch a objektů v zastavěném území a preferovat rekonstrukce
a přestavby nevyužívaných objektů a areálů v sídle před výstavbou ve volné krajině, vyšší procento
volné zeleně v zastavěném území.
Vyhodnocení: ÚP navrhuje pruh zeleně kolem stávajících i navrhovaných ploch bydlení. Posiluje
kvalitu života obyvatel návrhem ploch občanského vybavení, technické a dopravní infrastruktury,
veřejné zeleně a zlepšením prostupnosti krajiny. Zajišťuje plnohodnotné využití ploch v zastavěném
území.
(08) Netýká se řešeného území. Území se nenachází ve specifické oblasti.
(09) Podporovat zlepšení vazeb částí území kraje s územím sousedních krajů Královéhradeckého,
Pardubického, Plzeňského a Jihočeského, Kraje Vysočina a hl. m. Prahy s cílem optimalizovat
dostupnost obslužných funkcí i přes hranice kraje.
Vyhodnocení: Návrh respektuje prioritu ZÚR SK.
(10) ZÚR zpřesňují vymezení rozvojové oblasti OB1 Praha na území Středočeského kraje.
Vyhodnocení: Obec je zahrnuta do správního obvodu ORP Brandýs nad Labem – Stará Boleslav. Návrh
ÚP tuto oblast respektuje.
(11) ZÚR stanovují tyto zásady pro usměrňování územního rozvoje a rozhodování o změnách v území:
Vytvářet podmínky pro realizaci hlavních železničních tratí mezinárodního významu (vč.
vysokorychlostních tratí) v nových koridorech do směrů: Ústí nad Labem, Plzeň, Brno, České
Budějovice, a tím i vytvořit podmínky pro zlepšení regionální (příměstské) železniční dopravy na
stávajících tratích. Rozvoj bydlení orientovat do lokalit s možností kvalitní hromadné dopravy,
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zejména kolejové a s vazbou na sídla s odpovídající sociální infrastrukturou. Pro rozvoj bydlení
sledovat možnosti transformace ploch v zastavěném území a využít dosud volných ploch vymezených
v zastavitelném území. Vytvářet podmínky pro rozvoj cestovního ruchu. Vytvářet podmínky pro
rekreaci a to včetně potřeb obyvatel a návštěvníků hl. m. Prahy. Chránit prostupnost krajiny; chránit
ve zvýšené míře pozitivní znaky charakteristiky krajinného rázu a dotvářet krajinu s cílem zvýšení její
estetické hodnoty a ekologické stability. Respektovat prvky přírodních, kulturních a civilizačních
hodnot území.
Vyhodnocení: Návrh ÚP dotváří krajinu a zvyšuje její ekologickou stabilitu vymezením a zpřesněním
prvků ÚSES a vymezením nových ploch veřejné zeleně. Určuje jako primárně zastavitelné plochy v
rámci zastavěného území.
(12) ZÚR stanovují úkoly pro územní plánování: Zpřesnit koridory dopravy vymezené ZÚR SK. Ověřit
rozsah zastavitelných ploch a stanovit směry jejich využití s ohledem na kapacity obsluhy dopravní a
technické infrastruktury, na možnosti rozvoje občanského vybavení, limity rozvoje území a ochranu
krajiny.
Vyhodnocení: Návrh ÚP vymezuje zastavitelné plochy s ohledem na kapacity dopravní a technické
infrastruktury. Navrhuje jejich zkapacitnění pro potřeby stávajících i rozvojových ploch. Vytváří
možnost rozvoje občanského vybavení a chrání hodnoty území. Vymezuje plochy veřejné zeleně
přispívající také k ochraně obyvatel před hlukem z dopravy. Zpřesňuje regionální biokoridor RK 1132.
Návrh ÚP respektuje a upřesňuje zásady péče o krajinu stanovením podmínek využití jednotlivých
funkčních ploch, uvedením jejich hlavního, přípustného, podmínečně přípustného a nepřípustného
využití. Návrh respektuje a zpřesňuje VPS (D201, E02) ZÚR vymezením územní rezervy R5 a respektuje
a zpřesňuje VPO (RK 1132) vymezením VU1.
ÚP zpřesňuje koridor D201 pro vysokorychlostní trať jako koridor pro veřejně prospěšné stavby jako
územní rezervu R5 (DZ). (126b)
ÚP zpřesňuje koridor E10 (z PÚR ČR) pro vedení VVN 400kV TR Výškov – TR Čechy Střed, dle ZÚR jako
koridor pro veřejně prospěšnou stavbu E02. (157)
ÚP vymezuje regionálníí biokoridor RK 1132 Beckov-Kopeč. Respektuje zásady a úkoly stanové dle
ZÚR. (193, 194, 195)
ÚP respektuje stanovené zásady pro zajištění ochrany a možný rozvoj přírodních, kulturních
a civilizačních hodnot, které svým rozsahem ovlivňují významné území kraje nebo mají národní či
regionální význam. (196)
Návrh ÚP respektuje a stanovuje zásady péče o krajinu – typ N06 (krajina relativně vyvážená). (206,
207)
Respektovat a zpřesnit vymezené VPS (D201 – koridor vysokorychlostní tratě Praha-Lovosice, úsek
Praha-hranice kraje; E02-vedení 400kV-TR Čechy Střed(posílení v celé délce a přeložka Odolena VodaZlosyň)) a VPO (RK 1132 Beckov-Kopeč). (230, 237)
Podstatné zásady pro územní rozvoj obce Panenské Břežany jsou graficky zobrazeny ve výkrese č.1
a č.2 ZÚR SK – viz. níže uvedené výřezy.
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Obr. 1: ZÚR SK – Výřez z výkresu č. 1 USPOŘÁDÁNÍ ÚZEMÍ KRAJE obsahující zejména rozvojové oblasti, rozvojové osy a specifické oblasti

Obr. 2: ZÚR SK – Výřez z výkresu č. 2 PLOCHY A KORIDORY NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU včetně ÚSES

d) soulad s cíli a úkoly územního plánování dle § 53 odst. 4 b) SZ
Územní plán Panenské Břežany je zpracován v souladu s cíli a úkoly územního plánování tak, jak jsou
vymezeny v § 18 a 19 zákona č. 183/2006 Sb., vytváří předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný
rozvoj území, vyváženým vztahem podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj
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a pro soudržnost společenství obyvatel území. ÚP uspokojuje potřeby současné generace, aniž by
ohrožoval podmínky života generace budoucí.
ÚP zajišťuje předpoklady pro udržitelný rozvoj bydlení řešením účelného využití a prostorového
uspořádání území s cílem obecně prospěšného souladu veřejných a soukromých zájmů na rozvoji
území.
ÚP jsou koordinovány veřejné i soukromé záměry změn v území, výstavba a jiné činnosti ovlivňující
rozvoj území a konkretizována ochrana veřejných zájmů vyplívajících ze zvláštních právních předpisů.
ÚP chrání a rozvíjí přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území. Chrání krajinu jako podstatnou
složku prostředí života obyvatel a základ jejich totožnosti. Určuje podmínky pro hospodárné využívání
zastavěného území a zajišťuje ochranu nezastavěného území a nezastavitelných pozemků.
Zastavitelné plochy vymezuje s ohledem na potencionální rozvoj území a míru využití zastavěného
území.
Při zpracování návrhu ÚP Panenské Břežany byl zjištěn a posouzen stav území, jeho přírodní, kulturní
a civilizační hodnoty.
Návrh územního plánu:


stanovuje koncepci rozvoje území, včetně urbanistické koncepce s ohledem na hodnoty
a podmínky území. Jsou prověřeny a posouzeny potřeby změn v území, veřejný zájem na
jejich provedení, jejich přínos, problémy, rizika s ohledem například na veřejné zdraví, životní
prostředí, geologickou stavbu území, vliv na veřejnou infrastrukturu na její hospodárné
využívání;



stanovuje urbanistické, architektonické a estetické požadavky na využívání a prostorové
uspořádání území a na jeho změny, zejména na umístění, uspořádání a řešení staveb;



stanovuje podmínky pro provedení změn v území, zejména pak pro umístění a uspořádání
staveb s ohledem na stávající charakter a hodnoty území;



vytváří v území podmínky pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro
odstraňování jejich důsledků, a to přírodě blízkým způsobem;



stanovuje podmínky pro obnovu a rozvoj sídelní struktury a pro kvalitní bydlení;



vytváří v území podmínky pro hospodárné vynakládání prostředků z veřejných rozpočtů na
změny v území a podmínky pro zajištění civilní ochrany;



neurčuje nutné asanační a rekultivační zásahy do území;



je zpracován při uplatnění poznatků zejména z oborů architektury, urbanismu, územního
plánování, ekologie a památkové péče.
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e) soulad s požadavky Stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů dle § 53 odst. 4 c) SZ
Při zpracování územního plánu Panenské Břežany bylo postupováno v souladu s příslušnými
ustanoveními stavebního zákona a vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech,
územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti a vyhláškou
č.501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území.
Zákon č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
ČÁST PRVNÍ

(§ 1-3)

-

ČÁST DRUHÁ

(§ 4-5)

-

ČÁST TŘETÍ

(§ 18-20)

-

(§ 22)

-

(§ 24)

-

(§ 43)

-

(§ 44)

-

(§ 47)

-

(§ 50-56)

-

(§ 57)

-

(§ 58-60)

-

(§ 101)

-

(§ 170)

-

ČÁST ČTVRTÁ

Územní plán je zpracován dle pokynů stavebního zákona, použité termíny
v územním plánu jsou v souladu s termíny dle SZ;
Územní plán je v součinnosti s výkonem veřejné správy, s orgány obce,
orgány kraje a ministerstvem;
Územní plán respektuje cíle a úkoly územního plánování (viz kap. d)), byl
vyhotoven v tištěné a elektronické verzi v rozsahu a počtu dle schváleného
zadání územního plánu a předán pořizovateli;
Bude doplněno po veřejném projednání;
Zpracovatel územního plánu je autorizovaným architektem pro obor
územní plánování – je v souladu se SZ;
Územní plán stanovuje všechny body uvedené v odst.1 kromě vymezené
ploch přestavby, vymezuje plochy pro zpracování územní studie a
regulačního plánu dle odst.2, respektuje a zpřesňuje cíle a úkoly územního
plánování v souladu se zásadami územního rozvoje kraje a politikou
územního rozvoje, neobsahuje náležitosti podrobnosti regulačního plánu
nebo územního rozhodnutí;
Zastupitelstvo obce rozhodlo v souladu se SZ o pořízení územního plánu
z vlastního podnětu;
Zadání územního plánu bylo schváleno dle SZ;
Návrh územního plánu byl pořízen a zpracován dle pokynů pro zpracování
a dle zadání územního plánu, následné úkony budou provedeny v souladu
se SZ;
Není uplatněno;
Zastavěné území bylo vymezeno dle §58 zákona č. 183/2006 Sb. a dle
metodického pokynu Vymezení zastavěného území Ministerstva pro místní
rozvoj (duben 2007), další úkony budou provedeny v souladu se SZ;
V návrhu ÚP bylo uplatněno předkupní právo dle SZ pro nově vymezenou
cyklostezku;
V návrhu ÚP byly v souladu se SZ uplatněny VPS a VPO, pro která lze práva
k pozemkům a stavbám vyvlastnit.

vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci
a způsobu evidence územně plánovací činnosti
ÚP bylo vypracováno dle Přílohy 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., grafická část byla vypracována v měřítku
1:5 000 (Výkres základního členění, Hlavní výkres, Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření
a asanací, Koordinační výkres, Výkres předpokládaných záborů půdního fondu), a 1:100 000 (Výkres
širších vztahů).
vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území
Plochy s rozdílným způsobem využití byly vymezeny v souladu s vyhláškou č. 501/2006 Sb.
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soulad s požadavky zvláštních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních
právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů

Územní plán Panenské Břežany je zpracován v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů
a s požadavky dotčených orgánů k návrhu zadání územního plánu.
ÚP respektuje:


podmínky ochrany zdravých životních podmínek v souladu se zákonem č. 258/2000 Sb.
o ochraně veřejného zdraví;



zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon);



zájmy civilní a požární ochrany pro zvýšení bezpečnosti obyvatel a návštěvníků území
především dle zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému;



nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací,
a požadavky zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví;



požadavky z hlediska požární ochrany. dle zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve
znění pozdějších předpisů a podle § 7 odst. 8 písm.

g) výsledek přezkoumání souladu návrhu územního plánu dle § 53 odst. 4 SZ
Územní plán Panenské Břežany je zpracován v souladu s § 53 odst. 4 stavebního zákona.
h) zpráva o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území
Vyhodnocení vlivu územního plánu na udržitelný rozvoj území není dotčeným orgánem požadováno.
i)

stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst. 5 SZ

Vyhodnocení vlivu územního plánu na udržitelný rozvoj území není dotčeným orgánem požadováno.
j)

sdělení, jak bylo stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst. 5 SZ zohledněno

Vyhodnocení vlivu územního plánu na udržitelný rozvoj území není dotčeným orgánem požadováno.
k) komplexní zdůvodnění přijatého řešení
Návrh ÚP není v rozporu s rozborem udržitelného rozvoje území dle ÚAP ORP Brandýs nad Labem Stará Boleslav, tj. vytváří podmínky pro využití silných stránek a příležitostí a pro řešení slabých
stránek a hrozeb.
Důsledkem přijetí navrhované koncepce dojde především k posílení všech tří pilířů udržitelného
rozvoje území, konkrétně:
-

ke zvýšení ekologické stability území ochranou území a aktivní přeměnou méně stabilních
ploch (orná půda) na plochy zeleně a ochranou prvků ÚSES;

-

ke zvýšení sociální soudržnosti obyvatel podporou rozvoje bydlení, občanské vybavenosti
veřejných prostranství a zlepšování hygieny životního prostředí;

-

k podpoře ekonomiky spojené s rozvojem veřejné infrastruktury a ploch bydlení a smíšených
komerčních.
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vymezení zastavěného území
(odůvodnění ke kapitole a) návrhu ÚP)

Zastavěné území obce Panenské Břežany je vymezeno v souladu s ustanoveními § 58, § 59 a § 60
stavebního zákona. Na základě vypracování nového územního plánu bylo zastavěné území
aktualizováno ke dni 31.05.2018.
základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot
(odůvodnění ke kapitole b) návrhu ÚP)

Hlavní zásadou pro tvorbu koncepce rozvoje obce bylo respektování již zpracovaných strategických
dokumentů a nástrojů územního plánování. V době zpracování návrhu územního plánu Panenské
Břežany byly zásadními podklady tyto dokumenty:
-

Politika územního rozvoje České republiky (Aktualizace č. 1);

-

Zásady územního rozvoje Středočeského kraje (Aktualizace č. 1 a 2);

-

Územní plán obce Panenské Břežany vč. změn (v úplném znění po změně č.3);

-

Územně analytické podklady Středočeského kraje a ORP Brandýs nad Labem – Stará Boleslav;

-

Generel ÚSES;

-

Program rozvoje Středočeského kraje;

-

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Středočeského kraje;

-

Plán odpadového hospodářství Středočeského kraje;

-

Vydaná územní rozhodnutí ad.

Základní obecné zásady koncepce rozvoje území obce, které nesmí být v rozporu se změnami využití
území
Územní plán vymezil rozvojové plochy a plochy změn s ohledem na přírodní a kulturní hodnoty
území, sociální soudržnost obyvatel a kvalitu životního prostředí.
Hlavní zásady a cíle koncepce rozvoje řešeného území
Základní koncepce vychází ze stabilizace využití zastavěných ploch obce, přednostně využívá plochy
podvyužívaných a nevyužívaných území, tzv. brownfieldů. ÚP podporuje rozvoj obce v návaznosti na
zastavěné území. Vymezuje plochy přestavby na prolukách a plochách, které je vhodné z hlediska
urbanistické struktury přestavět.
Koncepce ochrany a rozvoje přírodních hodnot
Návrh ÚP respektuje stávající ochranu přírody a krajiny. Nové zastavitelné plochy vymezuje
v návaznosti na zastavěné území převážně na málo bonitních půdách. Na zastavitelných plochách
a plochách přestavby určuje podmínky prostorového uspořádání a ukládá specifické podmínky, které
směřují k ochraně přírodních hodnot území.
Na základě podkladů stávajícího systému ÚSES byly prvky ÚSES aktualizovány a upřesněny pro
zvýšení ekologické stability území.
V případě jakéhokoli záměru na zásah do území přírodně chráněného je nutné vydání závazného
stanoviska orgánu ochrany přírody.
Koncepce ochrany a rozvoje civilizačních hodnot
ÚP podporuje prostupnost krajiny za účelem rekreačního využití.
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Koncepce ochrany a rozvoje kulturních hodnot
Návrh ÚP vymezuje rozvojové plochy s ohledem na urbanistickou strukturu sídla a na památkové
chráněné objekty Horní a Dolního zámku.
urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní
zeleně
(odůvodnění ke kapitole c) návrhu ÚP)

Návrh urbanistické koncepce
Urbanistická koncepce územního plánu Panenské Břežany respektuje stávající urbanistickou
strukturu sídla. Je založena na ochraně stávajících urbanistických, přírodních, kulturních
a civilizačních hodnot území. Nabízí nové plochy bydlení, občanského vybavení, plochy smíšené
obytné a plochy výroby a skladování. To vše doplněné o navržené funkční systémy veřejné
infrastruktury (doprava, technická infrastruktura a veřejná prostranství) s dostatečnou výkonovou
rezervou.
Panenské Břežany
počet dokončených bytů
počet obyvatel

2010

2011

587

1
565

2012
4
566

2013
2
568

2014
2
574

2015
2
590

2016
1
587

Tab. 1 Počet dokončených bytů a změna počtu obyvatel v obci Panenské Břežany v období 2010 až 2016 (zdroj ČSÚ)

Vymezení zastavitelných ploch a koridorů
kód
index
plochy plochy
Z1

VZ

Z2

VZ

Z3

OV

Z4

BI

Z5

OS

Z6

BI

Z7

OS

typ plochy dle vyhl.
č.501/2006 Sb.
a metodiky MINIS
VÝROBA A
SKLADOVÁNÍ –
zemědělská výroba
VÝROBA A
SKLADOVÁNÍ –
zemědělská výroba

zdůvodnění vymezené plochy
Plocha navazuje na zastavěnou plochu výroby a skladování zemědělská výroba v severní části obce. Plocha je určená k rozšíření
zemědělského areálu směrem k obci.
Plocha byla převzata z územního plánu obce z roku 2001, kde byla
vymezena jako plocha výroby průmyslové a zemědělské, sklady, služby.

Plocha navazuje na zastavěné území obce. Částečně vychází
OBČANSKÉ
z územního plánu obce z roku 2001, kde byla vymezena jako plocha
VYBAVENÍ – veřejná
smíšené funkce venkovského charakteru. Hranice plochy se mění dle
infrastruktura
požadavků zadání a majetkoprávních vztahů.
BYDLENÍ
Plocha byla částečně převzata z ÚPO, kde byla vymezena jako plocha
v rodinných domech
bydlení - trvalé, přechodné; její hranice byly upraveny dle aktuálního
– městské a
stavu zastavěného území a rozšířeny východním směrem.
příměstské
OBČANSKÉ
VYBAVENÍ –
Plocha byla převzata z ÚPO, pouze byla z určité části omezena.
tělovýchovná a
sportovní zařízení
BYDLENÍ
v rodinných domech Plocha byla převzata z ÚPO, kde byla vymezena jako plocha pro
– městské a
bydlení.
příměstské
OBČANSKÉ
Plocha byla částečně převzata z ÚPO, kde byla vymezena pro výrobu
VYBAVENÍ –
průmyslovou a zemědělskou, sklady, služby. Plocha byla vymezena pro
tělovýchovná a
rozšíření občanského vybavení obce a navazuje na zastavěné území
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kód
index
plochy plochy

Z8

VL

Z9

OS

Z10

SV

Z11

BI

Z12

BI

Z13

BI

KD3

-

KD4

-

KD5

-

KD6

-

KD7

-
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typ plochy dle vyhl.
č.501/2006 Sb.
zdůvodnění vymezené plochy
a metodiky MINIS
sportovní zařízení obce určené pro výrobu a skladování a respektuje územní rezervu pro
tramvajovou trať.
Plocha byla převzata z ÚPO, kde byla vymezena jako plocha výroby
VÝROBA A
průmyslové a zemědělské, sklady, služby. Plocha navazuje na zastavěné
SKLADOVÁNÍ –
území obce a je navržena pro rozšíření stávající plochy výroby a
lehký průmysl
skladování. Na části území bylo v minulosti vydáno územní rozhodnutí.
OBČANSKÉ
VYBAVENÍ –
Plocha byla převzata z ÚPO. Plocha navazuje na zastavěné území obce.
tělovýchovná a
sportovní zařízení
Plocha byla převzata z ÚPO, kde byla jeho severní část navržena jako
SMÍŠENÍ OBYTNÉ –
plocha pro smíšené funkce venkovského charakteru a jižní část jako
venkovské
plocha tělovýchovy, sportu. Plocha navazuje na zastavěné území obce.
BYDLENÍ –
v rodinných domech Plocha v návaznosti na zastavěné území obce byla převzata z ÚPO, kde
– městské a
je součástí zastavěného území.
příměstské
BYDLENÍ –
v rodinných domech Plocha v návaznosti na zastavěné území obce byla částečně vymezena
– městské a
ze změny č. 2, rozvoj však byl usměrněn podél zastavěného území.
příměstské
BYDLENÍ –
v rodinných domech
Plocha v návaznosti na zastavěné území byla převzata z ÚPO.
– městské a
příměstské
KORIDOR
Koridor vymezen z důvodu propojení zastavěných ploch a celkové
DOPRAVNÍ
propojení lokality.
INFRASTRUKTURY
KORIDOR
Koridor vymezen na základě vymezení v ÚPO, z důvodu obslužnosti
DOPRAVNÍ
nových zastavitelných ploch v návaznosti na stávající komunikace a
INFRASTRUKTURY zastavěné území.
KORIDOR
Koridor vymezen na základě vymezení v ÚPO, z důvodu doplnění
DOPRAVNÍ
obslužné komunikace pro rekreační plochy, napojení na stávající
INFRASTRUKTURY komunikaci.
KORIDOR
Koridor vymezen pro zajištění obslužnosti vymezených zastavitelných
DOPRAVNÍ
ploch Z7 spolu s návazností lokality ploch Z6, Z13 a Z4 na stávající
INFRASTRUKTURY komunikaci ulice Hlavní.
KORIDOR
Koridor vymezen na základě požadavku obce o zajištění obslužnosti
DOPRAVNÍ
ploch Z5 a Z9.
INFRASTRUKTURY

Tab. 2 Zastavitelné plochy a koridory – popis

Vymezení ploch přestavby
Návrh ÚP nevymezuje plochy přestavby.
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Vymezení ploch změn v krajině
kód
Index
plochy plochy

typ plochy dle vyhl.
č.501/2006 Sb.
a metodiky MINIS

zdůvodnění vymezené plochy

K2

NP

PLOCHY PŘÍRODNÍ

Zajištění skladebné části ÚSES - RBK 1132 ve východní části obce.

K3

ZO

PLOCHY ZELENĚ –
OCHRANNÁ A
IZOLAČNÍ

Zajištění skladebné části ÚSES – LBK 9 v jižní části obce. Zajištění
separace rozvojové plochy Z6 pro bydlení a rozvojové plochy Z7
občanské vybavenosti.

PLOCHY ZELENĚ –
OCHRANNÁ A
IZOLAČNÍ

Plocha zajišťující ochranu ploch rekreace a bydlení od zemědělských
ploch. Vytvoří přírodní spojovací prvek mezi navrženým biokoridorem a
zastavěným územím. Umístění zeleně zamezí případným negativním
účinkům větrné eroze a zohlední požadavky na ochranu krajinného rázu.
Vymezená zeleň, vedle své izolační funkce, zvýší i ekologickou stabilitu
území, estetické vnímání budoucí zástavby v dálkových pohledech a
podpoří identitu správního území obce Panenské Břežany.

K4

ZO

K5

ZO

PLOCHY ZELENĚ –
OCHRANNÁ A
IZOLAČNÍ

Plocha zajišťující ochranu ploch rekreace a bydlení od zemědělských
ploch. Umístění zeleně zamezí případným negativním účinkům větrné
eroze a zohlední požadavky na ochranu krajinného rázu. Vymezená
zeleň, vedle své izolační funkce, zvýší i ekologickou stabilitu území,
estetické vnímání budoucí zástavby v dálkových pohledech a podpoří
identitu správního území obce Panenské Břežany.

K7

NP

PLOCHY PŘÍRODNÍ

Zajištění skladebné části ÚSES - LBC 21 v jižní části obce.

K8

ZO

K9
K10
K11
K12

NP
NP
NP
NP

K13

ZO

K14

ZO

PLOCHY ZELENĚ –
OCHRANNÁ A
IZOLAČNÍ
PLOCHY PŘÍRODNÍ
PLOCHY PŘÍRODNÍ
PLOCHY PŘÍRODNÍ
PLOCHY PŘÍRODNÍ
PLOCHY ZELENĚ –
OCHRANNÁ A
IZOLAČNÍ
PLOCHY ZELENĚ –
OCHRANNÁ A
IZOLAČNÍ

Plocha v jihovýchodní části obce pod rozvojovou lokalitou Z4 k zajištění
rekreačního využívání území obyvateli obce.
Zajištění skladebné části ÚSES - LBK 9 ve východní části obce.
Zajištění skladebné části ÚSES - LBK 36 ve východní části obce.
Zajištění skladebné části ÚSES - LBK 20 v severovýchodní části obce.
Zajištění skladebné části ÚSES - LBK 9 v západní části obce.
Zajištění skladebné části ÚSES - LBK 38 v západní části obce.
Plocha v severovýchodní části obce, zajišťující ochranný pás zeleně na
rozhraní zastavěného území a volné krajiny.

Tab. 3 Plochy změn v krajině, nezastavitelných ploch – popis plochy

Návrh ÚP omezuje možnost umístění staveb, které obecně v nezastavěném území umožňuje §18,
odst. 5 stavebního zákona ve skladebných částech ÚSES. Z výčtu uvedeného ve zmíněném právním
ustanovení lze ve skladebných částech umístit pouze stavby pro ochranu přírody, nezbytné technické
infrastruktury a pěších a cyklistických stezek a to za podmínky, že tyto stavby neomezí funkčnost
prvku v systému.
Podmínka zachování ekologické stability a funkčnosti je obecnou podmínkou pro veškeré činnosti
v plochách skladebných částí ÚSES.
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koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její uspořádání
(odůvodnění ke kapitole d) návrhu ÚP)

Dopravní infrastruktura
Silniční doprava

Obr.3: Třídy dálnic a silnic - zdroj: ŘSD mapy (geoportal.rsd.cz)

Územní plán vymezuje koridory dopravní infrastruktury KD3, KD4, KD5, KD6, KD7 pro umístění
místních komunikací zajišťujících napojení rozvojových lokalit a zastavěného území obce.
ÚP nevymezuje změny na ostatních silnicích procházející obcí. Na těchto silnicích se nevyskytují
takové závady, které by vyžadovaly opatření v územním plánu.
Všechny ostatní zastavitelné plochy jsou v dosahu stávajících komunikací, v územním plánu tedy není
nutno vymezovat komunikace pro napojení těchto ploch.
Budou respektována silniční ochranná pásma mimo souvisle zastavěné území od osy silnic na obě
strany podle zákona č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, které je
vymezeno prostorem ohraničeným svislými plochami vedenými do výšky 50 m ve vzdálenosti:
Typ komunikace

Vzdálenost od osy vozovky (příp. od osy přilehlého jízdního pásu)

Dálnice, Rychlostní komunikace

100 m

Silnice I.třídy

50 m

Silnice II. a III. třídy

15 m

Ochranné pásmo se vymezuje pouze v souvisle zastavěném území.
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V silničních ochranných pásmech lze jen na základě povolení vydaného silničním správním úřadem
a za podmínek v povolení uvedených:
a) provádět stavby, které podle zvláštních předpisů vyžadují povolení nebo ohlášení stavebnímu
úřadu,
b) provádět terénní úpravy, jimiž by se úroveň terénu snížila nebo zvýšila ve vztahu k niveletě
vozovky.
Povolení se nevyžaduje pro stavby čekáren linkové osobní dopravy, telekomunikačních
a energetických vedení a pro stavby související s úpravou odtokových poměrů.
V tělese silnice a na silničních pomocných pozemcích nesmějí být podélně umisťována energetická,
telekomunikační, vodovodní, kanalizační a jiná vedení, zařízení pro rozvod tepla a topných plynů,
s výjimkou vedení tramvajových a trolejbusových drah, pokud nejsou zřizována pro potřeby silnice
nebo místní komunikace, nebo pokud to nežádá veřejný zájem.
Právní předpisy:


zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů



vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění
pozdějších předpisů



zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů

Pěší doprava
Pěší doprava je v území zajištěna sítí místních a účelových komunikací.
ÚP obecně ukládá vytvářet podmínky pro rozvoj každodenní i rekreační pěší dopravy s cílem
postupné segregace od motorové dopravy a převedeni do samostatných stezek a tras.
Podmínky pro pěší a cyklistickou dopravu jsou zohledněny v podmínkách umisťováni nových místních
komunikací a veřejných prostranství. Obec by měla vytvořit zásady pro tvorbu dopravních prostor
jako závazné podmínky při uzavírání plánovacích smluv.
Součástí řešení zastavitelných ploch musí být zajištění prostupnosti území pomocí pěších
a cyklistických tras z centra sídla do volné krajiny.
Cyklistická doprava
Územní plán navrhuje nové cyklotrasy CT1, CT2 a CT3 propojující řešené území spolu s cyklostezkami
CS1 a CS2 a okolními obcemi. Návrh cyklotras vychází z návrhu Generelu 2, který navrhuje zejména
trasy C4 a C2, a dále z návrhu dle dotazníku obcí, který navrhuje zejména CT1 a CT3. Cyklotrasa CT1
vede přes centrum obce Panenské Břežany ze severovýchodu území až na severozápad území.
Cyklotrasa CT4 se v obci napojuje na CT1 a vede jihovýchodním směrem přes území. Cyklotrasa CT3
se na trasu CT1 napojuje také v obci a vede po hlavním příjezdu od hl. m. Prahy. Cyklotrasa CT2
spojuje spolu s cyklostezkou CS1 trasy CT1 a CT3 ve východní části obce, kde prochází krajovou částí
města a pokračuje dále do volné krajiny.
Územní plán navrhuje nové cyklostezky CS1 a CS2, které doplňují systém cyklotras. Cyklostezka CS2
navazuje v severní části obce na trasu CT1 a pokračuje kolem zemědělského areálu severním směrem
do volné krajiny.
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Doprava v klidu
Vzhledem k charakteru zástavby výhradně domů pro individuální bydlení není v území citelná
potřeba parkovacích míst. Možnosti parkování u zařízení občanské vybavenosti jsou vyhovující.
Územní plán nevymezuje nové plochy pro parkování ve stávajícím zastavěném území. Pro rozvojové
plochy platí zásada zajištění odstavných stání na vlastních pozemcích ve smyslu vyhlášky č.501/2006
Sb. § 20 – odstavec 5 písmeno a:
„Stavební pozemek se vždy vymezuje tak, aby na něm bylo vyřešeno umístění odstavných
a parkovacích stání pro účel využití pozemku a užívání staveb na něm umístěných v rozsahu
požadavků příslušné České normy pro navrhování místních komunikací ČSN 73 6110, což zaručuje
splnění požadavků této vyhlášky“.
Pro odstavení a parkování nákladních vozidel nebudou vymezeny veřejné plochy, parkování těchto
vozidel musí zajistit jejich provozovatelé na vlastních pozemcích.
Dopravní zařízení
Dostupnost stávajících dopravních zařízení vyhovuje potřebám i pro návrhové období, proto územní
plán nevymezuje nové plochy pro dopravní zařízení.
Veřejná doprava
Veřejná doprava je zajišťována autobusovými linkami společnosti ROPID č. 373 (Kobylisy - Veliká Ves)
a 657 (Brandýs nad Labem-Stará Boleslav – Odolena Voda). Obec se nachází v pásmu 3 příměstských
linek pražské integrované dopravy. V obci se nachází 2 autobusové zastávky – Panenské Břežany
a Panenské Břežany-Zámek.
Veřejná doprava v obci je dostačující. V územním plánu není nutno vymezovat nové plochy pro
veřejnou dopravu.
Technická infrastruktura
Vodní hospodářství – zásobování vodou
Panenské Břežany jsou zásobeny pitnou vodou z vodovodu pro veřejnou potřebu KKSM. Pomocí
ČS Odolena Voda, umístěné u vdj. Odolena Voda, je voda čerpána výtlačným řadem DN 200/300
podél dálnice D8 do věžového vdj. hor. tlak. pásmo Zdiby 300 m3 (329,0/323,6 m n.m.). Na tento
výtlačný řad je napojen přívodní řad DN 160, kterým je přivedena voda do obce. Vodovodní síť
pokrývá celé zastavěné území.
Zdroje požární vody jsou vymezeny OZV č. 1/2018 Požární řád.
Pro výpočet nárůstu potřeby vody byly použity hodnoty:
potřeba vody na obyvatele a den 100 l
potřeba vody na zaměstnance a den 60 l
koeficient denní nerovnoměrnosti 1,4
koeficient hodinové nerovnoměrnosti 1,8
Výpočtem vychází nárůst potřeby pitné vody :
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denní potřeba m3/den

max. potřeba m3/hod

Panenské Břežany

25,4

2,6

Plocha Z8 (za dálnicí)

27,3

2,8

Celkem

52,7

5,5
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Kapacita vodovodního přivaděče i přívodu do obce postačuje i pro vypočtený nárůst. Poloha plochy
VL Z8 umožňuje její napojení přímo na vodovodní přivaděč, takže spotřeba pro tuto plochu nebude
ovlivňovat zásobování vlastních Panenských Břežan.
V Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Středočeského kraje je uveden záměr výstavby samostatného
vodojemu pro Panenské Břežany. Podle informace Středočeských vodáren realizace tohoto záměru
není zatím aktuální, pro vzdálenější budoucnost je však třeba o něm nadále uvažovat. Výstavba
vodojemu se předpokládá na poz. č. 140 ve vlastnictví obce který je v ÚP vyznačen jako plocha PV.
Podmínky využití ploch zde stavbu zařízení technické infrastruktury připouštějí.
Napojení rozvojových ploch, které všechny leží v dosahu stávající vodovodní sítě, lze provést
prodloužením stávajících vodovodních řadů. Konkrétní vedení těchto řadů bude upřesněno v dalších
stupních projektové přípravy, přičemž budou respektovány zásady, uvedené v čl. d.2) Územního
plánu.
Zajištění dostatečného zdroje požární vody bude řešeno podle §2 vyhlášky č. 23/2008 Sb.,
o technických podmínkách požární ochrany staveb, a §20 vyhlášky č. 380/2002 Sb., k přípravě
a provědění úkolů ochrany obyvatelstva.
Územní plán respektuje ochranná pásma vodovodů podle Zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech
a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech
a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů:
Kapacita vodovodního řadu
do DN 500 mm

Vzdálenost od vnějšího líce stěny potrubí
1,5 m

nad DN 500 mm

2,5 m

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

+ 1 m ke stanovenému ochrannému pásmu

Vodní hospodářství – odvádění a likvidace odpadních vod (kanalizace)
V obci je vybudována splašková kanalizace, zakončená mechanicko-biologickou ČOV o kapacitě 900
EO. Kanalizační síť pokrývá celé zastavěné území obce. Kanalizaci provozuje obec Panenské Břežany.
ČOV byla intenzifikována v roce 2016. V současnosti odpovídá požadavkům na čistotu vypouštěných
vod a svou kapacitou postačuje i pro rozvojové záměry.
Dešťové vody z obce jsou odváděny dešťovou kanalizací DN 300 z betonových trub délky 2,5 km (stáří
40 let) a DN 250 z PVC délky 0,8 km do místní vodoteče. Zbylé dešťové vody jsou systémem struh,
příkopů a propustků odváděny také do místní vodoteče.
Napojení rozvojových ploch, které všechny leží v dosahu stávající kanalizační sítě, lze provést
prodloužením stávajících stok. Konkrétní vedení těchto stok bude upřesněno v dalších stupních
projektové přípravy, přičemž budou respektovány zásady, uvedené v čl. d.2) Územního plánu.
Dešťové vody z jednotlivých objektů budou likvidovány přímo na pozemcích jednotlivých
nemovitostí. Dešťové vody z komunikací a ostatních veřejných ploch budou zasakovány ve vhodných
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plochách co nejblíže místu jejich spadu, nebo svedeny do vhodných recipientů. Vypouštění dešťových
vod do stávající kanalizační sítě lze připustit jen ve výjimečných případech.
Územní plán respektuje ochranná pásma kanalizací podle Zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech
a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a
kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů:
Kapacita kanalizační stoky
do DN 500mm

Vzdálenost od vnějšího líce stěny potrubí
1,5m

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

+ 1m ke stanovenému ochrannému pásmu

Energetika – zásobování elektrickou energií
Územím procházejí dálkové linky (ZVN V 410 a 419 a VVN V 201)ve správě ČEPS, a.s., spojující
rozvodny Čechy střed a Výškov.
Území je zásobeno ze sítě VN 22 kV z rozvodny ČEZ Neratovice. Současná volná kapacita této
rozvodny činí 3 MVA. Přívody VN do obce jsou provedeny jako nadzemní, v zastavěném území je
rozvod VN převážně podzemní. Síť NN je napájena přes 15 distribučních trafostanic 22/0,4 kV.
Rozvod NN je v nové zástavbě podzemní, ve starší zástavbě dožívají některé úseky nadzemního
rozvodu.
V celém území obce je vybudováno veřejné osvětlení.
Pro výpočet nárůstu potřeby elektrické energie byly použity výchozí hodnoty:




instalovaný příkon na domácnost 11 kW, β=0,3
instalovaný příkon na hektar výrobní plochy 30 kW, β=0,5
součinitel soudobosti 0,3

Výpočtem vychází nárůst soudobého příkonu:

Panenské Břežany (obec)

soudobý
příkon
MW
0,33

Plocha Z 8 (za dálnicí)

0,17

Celkem

0,5

Pro připojení rozvojových ploch jak s hlediska nárůstu příkonu, tak s hlediska přiměřené délky vedení
NN není nutná výstavba nových trafostanic ve vlastní obci, v případě potřeby lze nárůst příkonu řešit
posílením výkonu stávajících trafostanic. Plocha VL Z8 bude napojena přímo na vedení VN s vlastní
trafostanicí.
Územní plán respektuje ochranná pásma elektrických vedení a stanic ve smyslu zákona č. 458/2000
Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých
zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů (§46, §98, odst.2):
Napětí a typ
nadzemní ZVN do 400 kV včetně

Vzdálenost od krajních vodičů
20 m

nadzemní VVN do 220 kV včetně

15 m (20 m*)
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nadzemní nad 1 kV do 35 kV včetně
podzemní do 110 kV

(vodiče bez izolace)

Typ stanice
stožárové elektrické stanice
kompaktní a zděné elektrické stanice
vestavěné elektrické stanice
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7m (10 m*)
1m
Vzdálenost od hrany objektu
7m (10 m*)
2m
1m

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

Energetika – zásobování zemním plynem
Zemní plyn je do obce dodáván VTL plynovodem ve správě GasNet ze směru od Neratovic. Plynovod
je ukončen VTL regulační stanicí (areál bývalého VÚK je napojen přímo na VTL plynovod). Středotlaká
plynovodní síť, vycházející z regulační stanice pokrývá téměř celé zastavěné území kromě
průmyslových objektů podél dálnice D8.
Objekty podél dálnice D8 jsou zásobovány VTL a STL plynovody ve správě Pražské plynárenské.
Odůvodnění návrhu řešení
Pro výpočet nárůstu potřeby plynu v návrhovém období byly použity tyto výchozí hodnoty :


Specifická potřeba plynu
1,5 m3/hod, 2000 m3/rok



Specifická potřeba plynu pro výrobní plochy je uvažována podle obdobných návrhů na 1 ha
plochy (konkrétní užití ploch nelze předem stanovit, nebude se však jednat o energeticky
náročnou výrobu): 40 m3/hod, 80 000 m3/rok

pro

domácnost

(včetně

vytápění

a

přípravy

TUV):

Výpočtem vychází nárůst potřeby plynu:
potřeba m3/hod

potřeba 1000 m3/rok

Panenské Břežany (obec)

150

200

Plocha Z8 (za dálnicí)

450

900

Celkem

600

1100

Napojení rozvojových ploch nevyžaduje zásadní změny v plynovodním systému. Veškeré rozvody
v obci budou provedeny jako středotlaké. Napojení rozvojových ploch, které všechny leží v dosahu
stávající sítě, lze provést prodloužením stávajících plynovodů. Konkrétní vedení plynovodů bude
upřesněno v dalších stupních projektové přípravy, přičemž budou respektovány zásady, uvedené v čl.
d.2) Územního plánu.
Územní plán respektuje ochranná pásma plynovodů a plynárenských zařízení ve smyslu zákona
č.458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích
a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů (§46, §98, odst.2):
Zařízení
Vysokotlaký plynovod ochranné pásmo
Vysokotlaký plynovod bezpečnostní pásmo
Středotlaký plynovod ochranné pásmo
Regulační stanice ochranné pásmo
Regulační stanice bezpečnostní pásmo

Vzdálenost od hrany
4m
15 m
1m
4m
15 m
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Vytápění
V území pokrytém plynovodní sítí se k vytápění využívá převážně zemní plyn. Zbývající část objektů je
vybavena elektrickým vytápěním, nebo využívá pevná paliva.
Současný systém zůstane zachován, žádoucí je rozvoj vytápění s využitím obnovitelných
a netradičních zdrojů tepla.
Telekomunikace
V celé obci je vybudována kabelová telefonní síť CETIN. Vzhledem k poklesu zájmu o pevné telefonní
linky je současný stav vyhovující.
Rovněž za vyhovující lze považovat pokrytí území signálem všech tří mobilních operátorů.
V území je základnová stanice mobilního operátora a procházejí jím RR trasy CETIN a Českých
radiokomunikací.
Současný stav vyhovuje i pro návrhové období, v územním plánu se nepředpokládají zásadní změny.
Napojení rozvojových ploch bude provedeno rozšířením stávající sítě.
Územní plán nevymezuje nové plochy pro telekomunikační zařízení, u stávajících respektuje
ochranná pásma podle Zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů (podzemní
komunikační vedení 1,5 m).
Odpadové hospodářství
Svoz komunálního směsného i tříděného odpadu zajišťuje firma FCC (dříve A.S.A.). V obci nejsou
žádné veřejné skládky (je evidována pouze skládka v areálu býv. VÚK), veškerý odpad se odváží
a zpracovává mimo území obce. Pravidelně je zajišťovám i sběr velkoobjemového odpadu do
přistavených kontejnerů. Nejbližší sběrný dvůr je v sousední obci Odolena Voda.
Současný systém odpadového hospodářství vyhovuje a zůstane zachován. V územním řízení budou
vymezena místa pro nádoby na tříděný odpad tak, aby byla zachována docházková vzdálenost.
Občanské vybavení
Stávající občanská vybavenost je na základě průzkumů a schváleného zadání dostačující. V obci
kromě dětského hřiště chybí jiné sportovní plochy, proto jsou tyto plochy v návrhu rozšířeny.
Dle zadání byl také návrh rozšířen o další plochu Z3 na pozemcích ve vlastnictví obce.
Veřejná prostranství
Současné plochy veřejných prostranství na správním území obce Panenské Břežany jsou velikostně
a svou polohou vyhovující. Návrh ÚP nevymezuje nové plochy veřejných prostranství.
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koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny
v jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření,
ochranu před povodněmi, rekreaci, dobývaní nerostů a podobně
(odůvodnění ke kapitole e) návrhu ÚP)

Návrh koncepce uspořádání krajiny
Na základě respektování vyhlášky č.501/2006 Sb. byly na území obce vymezeny plochy s rozdílným
způsobem využití (W, NZ, NL, NP a NS) jako základní krajinné plochy, které stabilizují a chrání
uspořádání krajiny.
Součástí uspořádání krajiny jsou i překryvné prvky v podobě vymezených skladebných částí ÚSES,
významných krajinných prvků a účelových komunikací, které prioritně územní plán chrání a případně
rozvíjí za účelem zvýšení ekologické stability území, prostupnosti krajiny a jejího rekreačního
využívání.
Z důvodu měřítka a obsahu územního plánu nelze navrhovat konkrétní krajinářská opatření, posilující
stabilizované a navrhované krajinné funkce např. pro založení liniové zeleně, doplnění polních cest
apod.
ÚSES
a) popis a odůvodnění navrhovaného řešení
Vymezení ÚSES jako nedílné součásti ÚP je provedeno v souladu se zákonem č. 114/1992 SB.,
o ochraně přírody a krajiny, vyhláškou č. 395/1992 Sb. (§ 2) a stavebním zákonem.
Na území obce je navržen systém ekologické stability na regionální a lokální úrovni.
Na regionální úrovni vychází vymezení ÚSES ze závazných podmínek ZÚR Středočeského kraje, které
definují rozsah skladebných částí ÚSES na regionální úrovni a požadavky na jejich upřesnění
v územních plánech.
V souladu s právními předpisy a se zadáním je územním plánem vymezen ÚSES na lokální úrovni.
Podkladem pro vymezení jsou Generel ÚSES, původní územní plán obce, Územní studie krajiny ORP a
ÚAP správního obvodu ORP Brandýs nad Labem - Stará Boleslav aktualizované v roce 2016.
Z metodického hlediska je respektována Metodika vymezování územního systému ekologické
stability (březen 2017, MŽP).
Regionální úroveň představuje RBK 1132 Beckov-Kopeč, jehož vymezení bylo převzato ze ZÚR
Středočeského kraje a územním plánem upřesněno v souladu s požadavky ZÚR a metodiky MŽP. Na
území obce je osa RBK vymezena v souladu s výše uvedenou metodikou v parametrech regionálního
biokoridoru. Osa je na území obce rozdělena na dva úseky vložením lokálního biocentra LBC 21.
Lokální úroveň představují biocentra LBC 20 a LBC 21, které byly vymezeny v generelu ÚSES z roku
1994 a ÚAP Brandýs nad Labem. Lokální biocentrum LBC 20 se nachází na okraji zastavěného území
a tvoří ho plocha lesní a plocha přírodní. Dalším jsou lokální biokoridory, vymezené v generelu ÚSES
z roku 1994 a ÚAP Brandýs nad Labem, které tvoří LBK 9, LBK 19, LBK 20, LBK 36 a LBK 38.
Biokoridory jsou vedeny především na plochách přírodních a lesních, v jižní části je koridor LBK 9
veden na ploše veřejného prostranství - veřejné zeleně. Lokální biokoridor LBK 9 prochází jihozápadní
částí území, v severní části vede podél dálnice D8, napojuje se dále na LBC 20 a přes zahrádkovou
osadu vede na jih území, kde se napojuje na RBK 1132. Lokální biokoridor LBK 19 spojuje RBK 1132
a LBC 20 na severu území a je veden přes plochu lesní. Lokální biokoridor LBK 20 se nachází
v severovýchodní části území a je tvořen pouze plochou přírodní. Lokální biokoridor LBK 36 je veden
v západní části území podél Kojetického potoka a je napojen na RBK 1132, který dále kolem potoka
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pokračuje. Lokální biokoridor LBK 38 zasahuje do území v severozápadní části území přírodní
plochou.
Interakční prvky
Interakční prvky nejsou vymezeny jako závazná část ÚSES. Tento krok je proveden v souladu
s výkladem Ministerstva pro místní rozvoj ČR poskytnutým k dotazu při řešení jiného ÚP. MMR ČR ve
svém sdělení č.j. 3044/2013 / 2013-81 ze dne 28.1.2013 uvádí, že interakční prvky nemohou být
závaznou částí ÚSES, neboť jejich závaznost nevyplývá z obecně závazného právního předpisu.
b) Zákres skladebních částí ÚSES v ÚP
Zákres skladebných částí ÚSES je v ÚP provedeno ve dvou úrovních:


hranice skladebné části definuje rozsah území, na něž se vztahují podmínky pro zajištění
a ochranu ÚSES, definuje její význam (biocentrum nebo biokoridor) a hierarchickou úroveň
(lokální, regionální, nadregionální),



specifikace využití formou vymezení plochy s rozdílným způsobem využití definuje cílový stav
a potřebu změn k zajištění funkčnosti skladebné části (stav / návrh).

Tato forma zákresu jednoznačně informuje o rozsahu území, na něž se vztahují omezení vyplývající
z ochrany a zajištění funkčnosti ÚSES a zároveň dává přehled o potřebě změn v území.
c)

cílový stav skladebních částí ve vztahu k vymezení ploch s rozdílným způsoben využití

Cílový stav skladebných částí je definován v Návrhu ÚP v kap. E. 2. V grafické části jsou uvnitř hranic
vymezeny plochy s rozdílným způsobem využití. Vzájemný vztah cílového stavu a vymezení ploch je
následující.
Cílový stav

Využití

Poznámka

Přirozené druhy dřevin

Plocha lesní (NL)

Přirozeně se vyvíjející stromové porosty s druhovým
složením odpovídajícím původním lesním společenstvům
s minimem zásahů (pouze nezbytná údržba- odstranění
nepůvodních dřevin nebo stromů ohrožujících
bezpečnost lidí ev. majetek).

Původní druhy dřevin

Plocha přírodní (NP)

Navrácení původního druhového složení.

Revitalizace původního toku

Plocha vodní
a vodohospodářská
(W)

Vodní toky s břehovými porosty, žádoucí je revitalizace
k obnově přirozeného charakteru toku.

Detaily k podmínkám změn a úprav využití, obhospodařování a údržby ploch skladebných částí ÚSES
určí příslušný orgán ochrany přírody, tedy Odbor životního prostředí MěÚ Brandýs nad Labem – Stará
Boleslav.
d) omezení možnosti výstavby v plochách ÚSES
Návrh ÚP omezuje možnost umístění staveb, které obecně v nezastavěném území umožňuje §18,
odst. 5 stavebního zákona ve skladebných částech ÚSES. Z výčtu uvedeného ve zmíněném právním
ustanovení lze ve skladebných částech umístit pouze stavby pro ochranu přírody, nezbytné technické
infrastruktury a pěších a cyklistických stezek a to za podmínky, že tyto stavby neomezí funkčnost
prvku v systému.
V ploše ZO lze umístit pouze nezbytný mobiliář a herní prvky. Hřiště s umělým povrchem a trvalé
stavby přípustné nejsou.
V ploše W lze umístit pouze nezbytné vodohospodářské objekty.

ÚZEMNÍ PLÁN PANENSKÉ BŘEŽANY - ODŮVODNĚNÍ

SRPEN 2019 | 31

Důvodem pro aplikaci tohoto ustanovení je zachování ekologické stability a funkčnosti skladebných
částí ÚSES v souladu s právními předpisy, zejména se zákonem č. 114/1992 Sb. Zachování funkčnosti
je obecnou podmínkou pro veškeré činnosti v plochách skladebných částí ÚSES.
Prostupnost krajiny
Prostupnost krajiny je zakotvena v zákoně č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Podle § 63 má
každý právo na volný průchod přes pozemky ve vlastnictví či nájmu státu, obce nebo jiné právnické
osoby.
ÚP Panenské Břežany respektuje stávající komunikace (silnice a účelové komunikace) zajišťující
prostupnost krajiny, umožňuje ve stávajících i návrhových plochách ÚSES zřídit účelové komunikace
a komunikace pro pěší a cyklistickou dopravu. ÚP navrhuje nové účelové komunikaci pro propojení
rozvojových ploch území obce.
Protierozní opatření
Návrh ÚP stanovuje preventivní ochranu před erozemi, popř. vytvoření drobných protierozních
opatření v místech vzniku erozí; z důvodu malého měřítka není součástí ÚP.
Vodní režim
V západní části území obce protéká Kojetický potok. Vodní toky a plochy jsou významnými
krajinotvornými a ekostabilizačními prvky v území. Vodní plochy a toky jsou cenným základem pro
regeneraci přírodních zdrojů, v jejich blízkosti se vyskytují poměrně zachovalé přírodní lokality.
ÚP nenavrhuje žádnou výstavbu u vodního toku, posiluje retenční schopnost krajiny ochranou
přírodních ploch území (vymezení ÚSES, minimální rozšiřování zastavěného území) a ukládá
podmínku zasakovacích ploch v plochách bydlení. Zvláštní úpravy ani protipovodňová opatření
nejsou na území stanovena.
Koncepce rekreačního využívání krajiny
K rekreaci a oddechu obyvatel je využíván především centrální prostor obce, zejména prostory
dětského hřiště, zámecký park horního zámku a přilehlé plochy veřejné zeleně. Územím neprochází
žádná cyklotrasa ani cyklostezka. Obec Panenské Břežany je obklopena zemědělskou krajinou
s menším podílem lesních pozemků a přírodních ploch. ÚP navrhuje nové prvky přírodních ploch pro
zajištění funkčního systému ekologické stability. ÚP zajišťuje prostupnost území, povoluje vznik
pěších tras v systému ÚSES.
Dobývání nerostů
Na území se nenacházejí ložisková území, sesuvná území ani poddolovaná území resp. žádné limity
v oblasti horního zákona.
stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením převažujícího účelu
využití (hlavní využití), pokud je možné jej stanovit, přípustného využití, nepřípustného využití
(včetně stanovení, ve kterých plochách je vyloučeno umísťování staveb, zařízení
a jiných opatření pro účely uvedené v § 18 odst. 5 stavebního zákona), popřípadě stanovení
podmíněně přípustného využití těchto ploch a stanovení podmínek prostorového uspořádání,
včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu
(odůvodnění ke kapitole f) návrhu ÚP)

ÚP vymezuje plochy s rozdílným způsobem využití na základě vyhlášky MMR č.501/2006 Sb.
s respektováním Minimálního standardu pro digitální zpracování územních plánů (MINIS verze 2.2).
kód plochy

typ plochy
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(§4 vyhl.č. 501/2006 Sb.) PLOCHY BYDLENÍ
BI
BYDLENÍ v rodinných domech – městské a příměstské
BV
BYDLENÍ v rodinných domech – venkovské
(§5 vyhl.č. 501/2006 Sb.) PLOCHY REKREACE
RZ
REKREACE zahrádkové osady
(§6 vyhl. č. 501/2006 Sb.) PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ
OV
OBČANSKÉ VYBAVENÍ veřejná infrastruktura
OM
OBČANSKÉ VYBAVENÍ komerční zařízení malá a střední
OS
OBČANSKÉ VYBAVENÍ tělovýchovná a sportovní zařízení
(§7 vyhl. č. 501/2006 Sb.) PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ
PV
VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ
ZV
VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ veřejná zeleň
(§8 vyhl. č. 501/2006 Sb.) PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ
SV
SMÍŠENÉ OBYTNÉ venkovské
SK
SMÍŠENÉ OBYTNÉ komerční
(§9 vyhl. č. 501/2006 Sb.) PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY
DS
DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA silniční
DZ
DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA železniční
(§10 vyhl. č. 501/2006 Sb.) PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY
TI
TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA inženýrské sítě
(§11 vyhl. č. 501/2006 Sb.) PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ
VL

VÝROBA A SKLADOVÁNÍ lehký průmysl

VZ

VÝROBA A SKLADOVÁNÍ zemědělská výroba

(§13 vyhl. č. 501/2006 Sb.) PLOCHY VODNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉ
W

PLOCHY VODNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉ

(§14 vyhl. č. 501/2006 Sb.) PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ
NZ
PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ
(§15 vyhl. č. 501/2006 Sb.) PLOCHY LESNÍ
NL
PLOCHY LESNÍ
(§16 vyhl. č. 501/2006 Sb.) PLOCHY PŘÍRODNÍ
NP
PLOCHY PŘÍRODNÍ
(§17 vyhl. č. 501/2006 Sb.) PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ
NS
PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ
(Metodika MINIS) ZELEŇ
ZS
ZELEŇ soukromá a vyhrazená
ZO
ZELEŇ ochranná a izolační
-

definována na základě potřeby vymezit řešeném území plochy s vysokým podílem zeleně
v zastavěném území a zastavitelných plochách; přírodní a uměle založenou zeleň; plochy
vyhrazené zeleně, nezahrnuté do ploch občanské vybavenosti, historických zahrad, apod., což
umožňuje metodika „MINIS“, která je od roku 2007 pro Středočeském kraji doporučeným
standardem pro zpracování ÚP a odstraňuje nedostatek vyhlášky č.501/2006 Sb., která tento
typ plochy taxativně neuvádí

Stanovení ploch s jiným způsobem využití, než je stanoveno v §4 až §19 vyhlášky č. 501/2006 Sb.
vyplývá z metodiky Krajského úřadu Středočeského kraje (tím je vyhověno požadavku §3 vyhlášky
MMR 501/2006 Sb. na zdůvodnění).
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Pro jednotlivé podmínky využití platí :


hlavní využití – představuje typickou požadovanou formu využití s předpokladem jejího
převažujícího podílu v dané ploše;



přípustné využití - představuje doplňkové funkční využití k hlavnímu způsobu využití,
přičemž za „související“ infrastrukturu a způsob využití se pokládají ty funkce a stavby, které
souvisejí s funkcí hlavní;



nepřípustné využití – není zcela úplným výčtem nepřípustných funkcí a staveb, neboť
směrodatné je hlavní a přípustné využití a vše ostatní je nepřípustné, či podmíněně
přípustné. V položce nepřípustné využití jsou uvedeny podskupiny druhů staveb a funkcí
vyjmuté z druhů staveb uvedených v přípustném (ev. hlavním) využití;



podmíněně přípustné využití - v uvedené položce jsou specifikovány stavby či funkce, které
je možno povolit jen při splnění podmiňujících skutečností – všeobecně je v územním plánu
stanoveno, že podmínkou pro podmíněně přípustné využití je doporučující vyjádření úřadu
územního plánování na základě předložené studie ověřující soulad záměru s cíli a úkoly
územního plánování;



podmínky plošného a prostorového uspořádání a základní podmínky ochrany krajin. rázu –
v této položce je soustředěno ošetření míry využití území a hmotově prostorových aspektů
funkčního využití:
-

max. index zastavěnosti území – maximální podíl zastavěné plochy k celkové výměře
pozemku;

-

min. index zeleně – minimální podíl zeleně vč. pěstební ploch k celkové výměře pozemku;

-

výšková regulace je stanovena počtem nadzemních podlaží či absolutní hodnotou.
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vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření
k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro která lze práva k pozemkům a
stavbám vyvlastnit
(odůvodnění ke kapitole g) návrhu ÚP)

Veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a asanace byly vymezeny na základě
ustanovení § 2, odst. 1, bodů k), l), m) a dále § 170 stavebního zákona a novely č. 350/2012 Sb.
ÚP vymezuje tyto veřejně prospěšné stavby (VPS):
KÓD
VPS

Katastrální území

Zdůvodnění

VO1

Panenské Břežany

plocha vymezena ve veřejném zájmu pro zajištění rozvoje
občanského vybavení; vymezeno na základě požadavků ze
zadání ÚP

VO2

Panenské Břežany

plocha vymezena ve veřejném zájmu pro zajištění rozvoje
občanského vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení

Panenské Břežany

koridor pro umístění místní komunikace pro zajištění
dopravní obsluhy ploch bydlení v zastavěném území;
vymezen ve veřejném zájmu na základě zajištění
prostupnosti zastavěného území

VD4

Panenské Břežany

koridor pro umístění místní komunikace pro zajištění
dopravní obsluhy zastavitelných ploch bydlení; vymezen ve
veřejném zájmu na základě zajištění prostupnosti
zastavitelných ploch

VD5

Panenské Břežany

koridor pro umístění místní komunikace pro zajištění
dopravní obsluhy ploch rekreace zastavěného území

Panenské Břežany

koridor pro umístění místní komunikace pro zajištění
dopravní obsluhy zastavitelných ploch bydlení; vymezen ve
veřejném zájmu na základě zajištění prostupnosti
zastavitelných ploch

VD7

Panenské Břežany

koridor pro umístění místní komunikace pro zajištění
dopravní obsluhy zastavitelných ploch občanského vybavení
– tělovýchovná a sportovní zařízení; vymezen ve veřejném
zájmu na základě zajištění prostupnosti zastavitelných ploch

VD8

Panenské Břežany

koridor pro umístění cyklostezky CS1 pro zajištění propojení
území cyklistickou dopravou

WD1

Panenské Břežany

koridor pro umístění cyklostezky CS2 pro zajištění propojení
území cyklistickou dopravou

VD3

VD6

Tab. 4 Veřejně prospěšné stavby k vyvlastnění
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ÚP vymezuje tato veřejně prospěšná opatření (VPO):
KÓD
VPO

katastrální území

Zdůvodnění

VR1

Panenské Břežany

Vymezení plochy veřejně prospěšného opatření ke zvyšování
retenčních schopností na přechodu ploch bydlení a volné
krajiny

VR3

Panenské Břežany

Vymezení plochy veřejně prospěšného opatření ke zvyšování
retenčních schopností na přechodu ploch bydlení a volné
krajiny

Panenské Břežany

Vymezení plochy veřejně prospěšného opatření ke zvyšování
retenčních schopností na přechodu ploch rekreace a volné
krajiny

VR6

Panenské Břežany

Vymezení plochy veřejně prospěšného opatření ke zvyšování
retenčních schopností na přechodu ploch zastavěného území
a zastavitelných ploch a volné krajiny

VU1

Panenské Břežany

k zajištění funkčnosti ÚSES – RBK 1132 ve veřejném zájmu
z důvodu obecné ochrany přírody a krajiny

VU2

Panenské Břežany

k rozšíření prvku ÚSES – LBC 21 ve veřejném zájmu z důvodu
obecné ochrany přírody a krajiny

VU3

Panenské Břežany

k vymezení prvku ÚSES – LBK 36 ve veřejném zájmu
z důvodu obecné ochrany přírody a krajiny

VU4

Panenské Břežany

k vymezení prvku ÚSES – LBK 20 ve veřejném zájmu
z důvodu obecné ochrany přírody a krajiny

VU6

Panenské Břežany

k vymezení prvku ÚSES – LBK 9 ve veřejném zájmu z důvodu
obecné ochrany přírody a krajiny

VU7

Panenské Břežany

k vymezení prvku ÚSES – LBK 9 ve veřejném zájmu z důvodu
obecné ochrany přírody a krajiny

VR4

Tab. 5 Veřejně prospěšná opatření k vyvlastnění
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vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejných prostranství, pro které lze uplatnit předkupní
právo, s uvedením v čí prospěch je předkupní právo zřizováno, parcelních čísel pozemků, názvu
katastrálního území a případně dalších údajů podle § 8 katastrálního zákona
(odůvodnění ke kapitole h) návrhu ÚP)

ÚP vymezuje tyto veřejně prospěšné stavby (VPS):
KÓD
VPS
WD 1

Katastrální území

Panenské Břežany

Předkupní právo
pro

Zdůvodnění

koridor pro umístění cyklostezky CS2
Obec Panenské
pro
zajištění
propojení
území
Břežany
cyklistickou dopravou

Tab. 6 Veřejně prospěšné stavby pro předkupní právo

stanovení kompenzačních opatření podle § 50 odst. 6 stavebního zákona
(odůvodnění ke kapitole i) návrhu ÚP)

Stanovení kompenzačních opatření není požadováno, neboť byl již ve fázi pořizování návrhu zadání
ÚP vyloučen významný vliv na evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti, jelikož se na území
prvky Natura 2000 nenachází.
vymezení ploch a koridorů územních rezerv a stanovení možného budoucího využití, včetně
podmínek pro jeho prověření
(odůvodnění ke kapitole j) návrhu ÚP)

ÚP vymezuje níže uvedené plochy územních rezerv ve správním území obce Panenské Břežany
z důvodu ochrany možného budoucího využití za předpokladu, že dojde v uvedených plochách
ke změně územního plánu a zdůvodnění potřeby jejich změny.
kód
plochy

Index
typu
plochy

R1

VL

R2

BI

R4

DZ

R5

DZ

Tab. 7 Územní rezervy

popis možného
budoucího využití
VÝROBA A
SKLADOVÁNÍ – lehký
průmysl
BYDLENÍ –v rodinných
domech – městské a
příměstské
DOPRAVNÍ
INFRASTRUKTURA –
železniční
DOPRAVNÍ
INFRASTRUKTURA –
železniční

dotčená k.ú.

důvod vymezení

Panenské
Břežany

Budoucí potřeba rozšíření ploch pro
výrobu a skladování.

Panenské
Břežany

Budoucí potřeba navýšení ploch pro
bydlení.

Panenské
Břežany

Protažení trasy tramvaje z hl. m. Prahy do
Odolene Vody na podnět zástupců města
Odolena Voda.

Panenské
Břežany

Vymezení koridoru VRT – D201 v
dokumentaci ZÚR SK.
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vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním
územní studie, stanovení podmínek pro její pořízení a přiměřené lhůty pro vložení dat o této studii
do evidence územně plánovací činnosti
(odůvodnění ke kapitole k) návrhu ÚP)

ad. a) ÚP ukládá zpracovat územní studii pro plochu ÚS1, tvořenou plochami Z4 a KD4, z důvodu
specifikace potřeb místních komunikací, možnosti etapizace zastavění směrem od zastavěného území
a ochraně ZPF.
ad. b) ÚP ukládá zpracovat územní studii pro plochu ÚS2, tvořenou plochami Z11 a Z12, z důvodu
dohody o parcelaci a ochraně ZPF.
ad. c) ÚP ukládá zpracovat územní studii pro plochu ÚS3, tvořenou plochou Z6, Z7, Z13, K3, KD6
z důvodu dohody o parcelaci.
vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno vydáním
regulačního plánu, zadání regulačního plánu v rozsahu podle přílohy č. 9, stanovení, zda se bude
jednat o regulační plán z podnětu nebo na žádost, a u regulačního plánu z podnětu stanovení
přiměřené lhůty pro jeho vydání
(odůvodnění ke kapitole l) návrhu ÚP)

ÚP vymezuje plochy, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno vydáním regulačního
plánu RP1 na žádost, a to z důvodu ochrany přírodních, kulturních a civilizačních hodnot na území
obce, vymezení funkčních ploch pro veřejná prostranství a rozvojových ploch výroby a skladování.
ÚP vymezuje plochy, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno vydáním regulačního
plánu RP2 na žádost, a to z důvodu zajištění ochrany hodnot v území spojené především s hodnotami
kulturní krajiny před vstupem do areálu Dolního zámku, což je ve veřejném zájmu.
Regulační plán RP2 stanoví podrobnější podmínky využití území také s ohledem na požadavek obce
zpřístupnit ze silnice III. třídy pozemky obce, kde se konají kulturní a společenské akce. Dále budou
stanoveny podmínky pro ochranu stávající zeleně a retenční schopnosti v území.
Dalším důvodem pro nutnou podrobnější regulaci území je vymezení funkčních ploch pro veřejná
prostranství a především ploch bydlení.
U regulačních plánů na žádost se nestanovují lhůty pro jejich pořízení.
údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické části
(odůvodnění ke kapitole m) návrhu ÚP)

Návrh ÚP respektuje požadavky na obsah vyplývající ze schváleného zadání a vyhlášky č.500/2006 Sb.
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vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení
zastavitelných ploch

Zastavěné území je vymezeno v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu, (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů. Zastavitelné
plochy byly vymezeny na základě požadavků vlastníků pozemků, vlastníků či správců technické
infrastruktury a v souladu se stanovisky dotčených orgánů. Navržená koncepce rozvoje území
zabezpečuje rozvoj urbanizace v kontextu požadavků na ochranu stávajících hodnot území, zásady
optimalizace podmínek kontinuálního a vyváženého rozvoje sídla a jeho urbanistické struktury
v harmonickém celku ploch zastavěných a zastavitelných na jedné straně a nezastavitelných na
straně druhé. Celé území se bude rozvíjet na návrhových plochách v kontinuální vazbě na stávající
osídlení dle regulačních podmínek a limitů využití území stanovených v Územním plánu Panenské
Břežany.
Tabulka vývoje počtu domů a obyvatel v období 2008 - 2017
Panenské Břežany
počet dokončených bytů
změna počtu obyvatel

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
1
3
1
4
2
2
2
1
2
13
-9
16
-22
1
2
6
16
-3
11

Tab. 8 Vývoj počtu domů a obyvatel dle czso.cz

Potřeba zastavitelných ploch pro období 2018-2038:
požadavky vyplývající z demografického vývoje (zdroj: czso.cz)
počet obyvatel k 1.1.2018 = 598 obyvatel
cílový počet obyvatel rok 2038 = 658 obyvatel
průměrný roční přírůstek obyvatel = 3 obyvatelé
celkem za návrhové období = 60 obyvatel
požadavky vyplývající z nechtěného soužití = 0
potřeba bytů 2018-2038 = 20 BJ
proluky … cca 17 RD
potřeba 2018-2038 celkem = 3 BJ (RD)
Výpočet potřeby zastavitelných ploch pro bydlení: 3*1000 m2 = 3000 m2
Výpočtová potřeba zastavitelných ploch cekem … 0,3 ha
Zastavitelné plochy vymezené návrhem územního plánu 21,8 ha
z toho plochy pro bydlení a smíšené obytné 11,4 ha
tj. 2018-2038 celkem = 114 BJ (RD) …. cca 342 obyvatel…cca 50% rozvoj
Navržené rozvojové plochy pro bydlení výrazně překračují potřebu zastavitelných ploch. Zastavitelné
plochy jsou však vymezeny v návaznosti na zastavěné území, respektují založenou urbanistickou
strukturu obce a zastavitelné plochy platné ÚPD obce. Rozsah rozvojových ploch je úměrný
předpokládanému rozvoji obce a jejímu umístění na okraji hl. m. Prahy (PÚR ČR, ZÚR SK).
Navržený rozvoj nepředpokládá výrazné zásahy do veřejných financí a náklady na zkapacitnění
veřejné infrastruktury.
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kód
plochy
nebo
koridoru
Z1
Z2
Z3

Index
typu
plochy
VZ
VZ
OV

Z4

BI

Z5

OS

Z6

BI

Z7

OS

Z8

VL

Z9

OS

Z10

SV

Z11

BI

Z12

BI

Z13

BI

typ plochy dle vyhl. č.501/2006 Sb.
a metodiky MINIS
VÝROBA A SKLADOVÁNÍ – zemědělská výroba
VÝROBA A SKLADOVÁNÍ – zemědělská výroba
OBČANSKÉ VYBAVENÍ – veřejná infrastruktura
BYDLENÍ –v rodinných domech – městské a
příměstské OBČANSKÉ VYBAVENÍ –
tělovýchovná a sportovní zařízení
OBČANSKÉ VYBAVENÍ – tělovýchovná a
sportovní zařízení
BYDLENÍ –v rodinných domech – městské a
příměstské
OBČANSKÉ VYBAVENÍ – tělovýchovná a
sportovní zařízení
VÝROBA A SKLADOVÁNÍ – lehký průmysl
OBČANSKÉ VYBAVENÍ – tělovýchovná a
sportovní zařízení
SMÍŠENÉ OBYTNÉ –venkovské
BYDLENÍ –v rodinných domech – městské a
příměstské
BYDLENÍ –v rodinných domech – městské a
příměstské
BYDLENÍ –v rodinných domech – městské a
příměstské

Celkem BI+SV
Celkem
Tab. 9 Zastavitelné plochy – výměra
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orientační
Převzato z ÚPO
výměra
a jeho změn
[ha]
0,6733
2,7668
0,9806

nový návrh
ÚPO
ÚPO

4,9656

ÚPO

1,5995

ÚPO

1,0512

ÚPO

1,3343

ÚPO

2,3023

ÚPO

0,7340

ÚPO

1,7134

ÚPO

1,1286

ÚPO

2,2278

Změna č.2 ÚPO

0,3599

ÚPO

11,4465
21,8373
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m) vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území
Návrh ÚP respektuje územně plánovací podklady (ÚAP kraje a ORP, ÚS) a vydané územně plánovací
dokumentace sousedních obcí. Návrh urbanistické koncepce, koncepce krajiny, koncepce veřejné
infrastruktury a koncepce ochrany a rozvoje hodnot je koordinován ve vazbě na využívání území
sousedních obcí, Středočeského kraje a hlavního města Praha.
Seznam sousedních obcí:
Název obce
Předboj
Bašť
Klíčany
Odolena Voda
Veliká Ves

Kraj
Středočeský
Středočeský
Středočeský
Středočeský
Středočeský

ORP
Brandýs nad Labem – Stará Boleslav
Brandýs nad Labem – Stará Boleslav
Brandýs nad Labem – Stará Boleslav
Brandýs nad Labem – Stará Boleslav
Brandýs nad Labem – Stará Boleslav

V rámci sídelní struktury je obec Panenské Břežany malým sídlem bez významné občanské
vybavenosti, závislé na službách a pracovních příležitostech hlavního města Prahy. Tato vazba je
patrná z převažující funkce bydlení a dopravy v území.
Návrh územního plánu posiluje dopravní vazby na sousední obce s preferencí veřejné dopravy, pěší
a cyklistické dopravy.
Návrh ÚP vymezuje ÚSES v koordinaci se sousedními obcemi a návrhové parametry skladebných částí
odpovídají minimální požadavkům dle metodických pokynů pro navrhování ÚSES.

ÚZEMNÍ PLÁN PANENSKÉ BŘEŽANY - ODŮVODNĚNÍ

SRPEN 2019 | 41

n) vyhodnocení splnění požadavků zadání
Vyhodnocení splnění zadání je uvedeno v následující tabulce:
POŽADAVEK ZADÁNÍ
a) Požadavky na základní koncepci
rozvoje území obce, vyjádřené
zejména v cílech zlepšování
dosavadního stavu, včetně rozvoje
obce a ochrany hodnot jejího
území, v požadavcích na změnu
charakteru obce, jejího vztahu k
sídelní struktuře a dostupnosti
veřejné infrastruktury.
a.1. Požadavky na urbanistickou
koncepci zejména na prověření
plošného a prostorového
uspořádání zastavěného území a
na prověření možných změn,
včetně vymezení zastavitelných
ploch.
- Politika územního rozvoje
- Zásady územního rozvoje
- Územně analytické podklady
- Podněty vlastníků pozemků a
další záměry

VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ

ÚP respektuje tyto požadavky.

ÚP respektuje obecné celorepublikové priority jak PÚR ČR
2008, tak především Aktualizace č. 1, která v průběhu
pořizování územního plánu byla 15.4.2015 schválena Vládou
ČR.
- ÚP v rámci PÚR ČR respektuje rozvojovou oblast OB1 a trasu
VR 1, respektuje priority územního plánování pro zajištění
udržitelného rozvoje území uvedené v PÚR.
- ÚP v rámci ZÚR SK respektuje vymezení koridoru VRT a
vedení 400kV. ÚP plně respektuje požadavky vyplývající ze
ZÚR.
- Z ÚAP nevyplývají žádné specifické požadavky.
- Změny využití území a nové zastavitelné plochy byly
prověřeny a v odůvodněných případech zapracovány.
Územní plán respektuje požadavky na řešení veřejné
infrastruktury.

a.2.Požadavky na koncepci veřejné
infrastruktury, zejména na
prověření uspořádání veřejné
infrastruktury a možnosti jejích
změn.
- veřejná dopravní infrastruktura
- veřejná technická infrastruktura

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 umísťování
staveb, zařízení a jiných opatření
pro účely uvedené v § 18 odst. 5
stavebního zákona.

- ÚP vymezuje koridor VRT z požadavků PÚR, ZÚR SK a ÚAP.
Doplňuje systém dopravní infrastruktury o nové pozemní
komunikace ve formě koridorů a o nové propojení
prostřednictvím navržených tras účelových komunikací.
- Koncepce technické infrastruktury je založena na změnách
v systémech zvyšující kvalitu, bezpečnost a dostatečnou
kapacitu. Prioritně jsou nové trasy a zařízení navrhovány ve
veřejných prostranstvích. Koordinace TVÚ respektuje
požadavky ČSN 736005.

ÚP respektuje požadavky na koncepci uspořádání krajiny. Nové
zastavitelné plochy respektují kulturní památky a další cenné
kulturní a přírodní hodnoty. ÚP respektuje podmínky ochrany
PUPFL a ZPF, především ochranu BPEJ třídy I a II.
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POŽADAVEK ZADÁNÍ
b) Požadavky na vymezení ploch a
koridorů územních rezerv a na
stanovení jejich využití, které bude
nutno prověřit.
c) Požadavky na prověření
vymezení veřejně prospěšných
staveb, veřejně prospěšných
opatření a asanací, pro které bude
možné uplatnit vyvlastnění nebo
předkupní právo.
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.
e) Požadavek na zpracování
variant řešení.
f) Požadavky na uspořádání
obsahu návrhu územního plánu a
na uspořádání obsahu jeho
odůvodnění včetně měřítek
výkresů a počtu vyhotovení.
g) Požadavky na vyhodnocení
předpokládaných vlivů územního
plánu na udržitelný rozvoj území.
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VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ
ÚP respektuje požadavek na vymezení koridoru VRT a
upřesnění koridoru pro vedení 400Kv.
ÚP vymezuje veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná
opatření, uvedená v částech g) pro účely vyvlastnění.
ÚP nevymezuje veřejně prospěšné prostranství uvedené v části
h) pro účely předkupního práva.
Vymezení VPS a VPO – viz. výkres I.3.
ÚP respektuje požadavky zadání na vymezení VPS a VPO.

ÚP respektuje požadavky zadání.

Zpracování variant řešení není požadováno z důvodu
jednoznačnosti návrhu řešení.
ÚP respektuje požadavky zadání.

ÚP respektuje požadavky zadání.
V blízkosti předmětné lokality se nenachází prvky Natura 2000.

ÚP respektuje požadavky dotčených orgánů uplatněných při procesu pořizování zadání.
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o) výčet záležitostí nadmístního významu, které nejsou řešeny v zásadách územního rozvoje (§ 43
odst. 1 stavebního zákona), s odůvodněním potřeby jejich vymezení
Územní plán vymezuje územní rezervu pro umístění dopravní infrastruktury – tramvajová trať,
z důvodu dosud neprověřeného podnětu zástupců města Odolena Voda.
p) vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělských půdní fond a
pozemky určené k plnění funkce lesa
p.1)

zemědělský půdní fond

Vyhodnocení předpokládaných důsledků na ZPF je graficky znázorněno ve výkrese předpokládaného
záboru zemědělského půdního fondu II.3, který je součástí odůvodnění ÚP.
Dle metodického doporučení Odboru územního plánování MMR ČR se v zastavěných územích
nevyhodnocují plochy pro bydlení (u ploch smíšených je rozhodující hlavní funkce). Dále
se v zastavěném území nevyhodnocují lokality do výměry 0,2 ha.
Níže uvedená tabulka zobrazuje výčet jednotlivých předpokládaných záborů ZPF.

Úhrnná výměra lokality [ha]
ID

Způsob využití
plochy

Z4
BI
Z6
BI
Z11
BI
Z12
BI
Z13
BI
Plochy BI celkem
Z10
SV
Plochy SV celkem
Z3
OV
Plochy OV celkem
Z5
OS
Z7
OS
Z9
OS
Plochy OS celkem
Z8
VL
Plochy VL celkem
Z1
VZ
Z2
VZ
Plochy VZ celkem
K3
ZO
K4
ZO
K5
ZO
K8
ZO
K13
ZO
K14
ZO
Plochy ZO celkem
K2
NP
K7
NP
K9
NP
K10
NP
K11
NP
K12
NP
Plochy NP celkem

Celkový zábor
ZPF [ha]
4,9652
1,0512
1,1286
2,2279
0,3599
9,7328
1,7134
1,7134
0,9806
0,9806
1,5996
1,3343
0,7341
3,6680
2,3022
2,3022
0,6733
2,7668
3,4401
0,2017
0,9799
0,7877
0,6247
0,6780
0,2091
3,4811
11,1052
1,9625
0,9556
2,5770
2,3346
1,0916
20,0265

celkem

z toho zastavěné
území

Zábor ZPF podle jednotlivých kultur [ha]
trvalý
ovocný
orná půda
travní
zahrada
sad
porost
4,9652
0,0000
0,0000
0,0000
1,0512
0,0000
0,0000
0,0000
0,6400
0,0000
0,0000
0,0000
2,2279
0,0000
0,0000
0,0000
0,3599
0,0000
0,0000
0,0000

Zábor podle tříd ochrany [ha]
I.

IV.

V.

Investice
do půdy
[ha]

II.

III.

0,0000
0,0000
1,1286
1,9759
0,0000

1,5744
0,0000
0,0000
0,2520
0,0000

0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000

3,3908
1,0509
0,0000
0,0000
0,3599

0,0000
0,0003
0,0000
0,0000
0,0000

0,0000
0,0000
0,0000
0,2805
0,0000

4,9652
1,0512
1,1286
2,2279
0,3599

0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000

1,7134

0,0000

0,6156

1,0978

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

1,7134

0,0000

0,0000

0,0000

0,9806

0,0000

0,9806

0,0000

0,0000

0,0000

0,9806

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,3223

1,5996
1,3343
0,7341

0,0000
0,0000
0,0000

0,0000
1,2433
0,0000

0,5758
0,0000
0,7341

0,0000
0,0000
0,0000

0,0937
0,0000
0,0000

0,0000
0,0000
0,0000

0,0000
0,0000
0,0000

1,5863
0,0000
0,7341

0,0000
0,0000
0,0000

0,0000
1,3343
0,0000

0,0000
0,0000
0,0000

2,3022

0,0000

2,3022

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

2,2229

0,0793

0,2695

0,6733
2,7668

0,0000
0,0000

0,6733
0,0000

0,0000
2,7668

0,0000
0,0000

0,0000
0,0000

0,0000
0,0000

0,0000
1,0907

0,2083
1,6760

0,0000
0,0000

0,4650
0,0000

0,0000
0,0000

0,2017
0,9799
0,7877
0,6247
0,6780
0,2091

0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000

0,2017
0,9799
0,7877
0,6247
0,6780
0,2091

0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000

0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000

0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000

0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,6132
0,0000

0,0000
0,0000
0,0000
0,3699
0,0648
0,2091

0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000

0,0275
0,9799
0,7877
0,2548
0,0000
0,0000

0,1742
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000

0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,2634
0,1305

11,1052
1,9625
0,9556
2,5770
2,3346
1,0916

0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000

11,1052
1,9625
0,9556
2,5770
2,3346
1,0916

11,0882
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000

0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000

0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000

2,3163
1,9625
0,0000
2,4319
0,0000
0,0000

5,9679
0,0000
0,0000
0,1451
0,0000
0,0000

2,5576
0,0000
0,0000
0,0000
0,0800
0,0000

0,2634
0,0000
0,9556
0,0000
0,0000
1,0916

0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
2,2546
0,0000

6,3832
0,0000
0,0000
1,8794
0,0000
0,0000

ÚZEMNÍ PLÁN PANENSKÉ BŘEŽANY - ODŮVODNĚNÍ

Zábor ZPF celkem

45,3447
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38,5668

16,2627

0,0000

0,0937

11,4090

9,6739

8,5557

11,3850

4,3077

Tab.10 Předpokládané zábory ZPF – plochy změn

ID

Způsob
využití
plochy

KD3
DI
KD4
DI
KD5
DI
KD6
DI
KD7
DI
Zábor ZPF koridory
celkem

Celková
výměra
koridoru
[ha]

Zábor ZPF podle tříd ochrany celým koridorem
[ha] – informativní charakter

Celkový
zábor ZPF
koridorem
[ha]

Šířka
koridoru
[m]

Reálná
šířka
stavby
[m]

8
8/20*
8
8
8

5
5
5
5
5,5

I.

II.

III.

IV.

V.

0,1429
0,7016
0,1150
0,1753
0,2392

0,0000
0,0000
0,0000
-

0,1429
0,0000
0,0000
-

0,0000
0,0000
0,0000
-

0,0000
0,0344
0,0000
-

0,0000
0,0000
0,1150
-

0,1429
0,0344
0,1150
**
**

1,3740

0,0000

0,1429

0,0000

0,0344

0,1150

0,2923

Tab.11 Předpokládané zábory ZPF – koridory dopravní infrastruktury

* koridor KD4 má šířku 8m v jednom místě zvětšenou na 2mm, v návaznosti na stávající vymezené veřejné prostranství
** koridory KD6, KD7 jsou vyhodnoceny v rámci zastavitelných ploch (Z7 Z9, Z10), jejichž jsou součástí

Celkový
Koeficient
reálný
redukce
zábor
(reálná šířka
ZPF
stavby/šířka
koridore
koridoru)
m [ha]
0,625
0,0893
0,625
0,0215
0,625
0,0719
-

Reálný zábor podle tříd ochrany celým
koridorem [ha]
I.

II.

III.

IV.

V.

0,0000
0,0000
0,0000
-

0,0893
0,0000
0,0000
-

0,0000
0,0000
0,0000
-

0,0000
0,0215
0,0000
-

0,0000
0,0000
0,0719
-

0,1827

0,0000

0,0893

0,0000

0,0215

0,0719

Celková výměra pozemků (ha)

579,16 [3]

Orná půda (ha)

426,38 [3]

Chmelnice (ha)

- [3]

Vinice (ha)

- [3]

Zahrady (ha)
Druhy pozemků

Ovocné sady (ha)

k.ú. Panenské Břežany

Trvalé trávní porosty (ha)

29,86 [3]
- [3]
8,42[3]

Zemědělská půda (ha)

464,66[3]

Lesní půda (ha)

62,82 [3]

Vodní plochy (ha)

2,01 [3]

Zastavěné plochy (ha)

9,72 [3]

Ostatní plochy (ha)

39,95 [3]

Tab. 12 Pozn. [3] stav ke dni 18.8.2019

Zábor zemědělské půdy (včetně koridorů dopravní infrastruktury a plochy změn v krajině) tvoří cca
45,64 ha tj. 9,82 % z celkové výměry zemědělské půdy. Větší rozvoj obce a tím i zábor zemědělské
půdy je akceptovatelný vzhledem k umístění obce v OB1.
V dalším stupni správního řízení bude zohledněn požadavek na zamezení vodní eroze a zamezení
zhoršení odtokových poměrů v území.
U pozemků s I. a II. třídou ochrany ZPF se žádá orgán ochrany ZPF o povolení záborů z důvodu
navržené celkové koncepce rozvoje území, s respektem k místním hodnotám, prostorovým
podmínkám, organizaci ZPF, systému dopravy a technické infrastruktury.
Obec Panenské Břežany má rozsáhlé plochy půdy I. třídy ochrany ve východní části obce, zejména
podél Kojetického potoka. Půdy II. třídy ochrany se nacházejí především ve východní části obce.
Zastavěné území obce tvoří především půdy IV. třídy ochrany. Pro zajištění rozvoje obce v návaznosti
na stávající zastavěné území je nezbytné předpokládat zábor ZPF na I. a II. třídy ochrany. Zábor
zemědělské půdy I. a II. třídy ochrany ZPF je cca 19,5 ha, což tvoří cca 4 % celkové výměry zemědělské
půdy.
Údaje o areálech a objektech staveb zemědělské prvovýroby a zemědělských usedlostech a o jejich
předpokládaném porušení
ÚP vymezuje stávající funkční plochy zemědělské výroby a navrhuje jejich možná rozšíření o plochy
Z1 a Z2.
Údaje o uspořádání zemědělského půdního fondu v území, opatřeních k zajištění ekologické stability
krajiny a významných skutečnostech vyplývajících ze schválených návrhů pozemkových úprav
a o jejich předpokládaném porušení
Řešené území je intenzivně zemědělsky využíváno. Z celkové rozlohy řešeného území představuje dle
ČSÚ zemědělská půda cca 80 % (z toho podíl orné půdy činí 91 %). Půdy jsou vystaveny vodní erozi.
Erozi snižují dřeviny podél polních cest a vodního toku. Zachování této zeleně je důležité. Návrh ÚP
posiluje protierozní opatření návrhem přírodních ploch v návaznosti na zastavěné, popř.
zastavitelné území.
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pozemky určené k plnění funkce lesa

Správní území obce se vyznačuje nízkou lesnatostí. Pozemky určené k plnění funkcí lesa zaujímají
pouze 62,82 ha tedy necelé 11% rozlohy zájmového území. Podíl lesů je na správním území obce
Panenské Břežany ve srovnání s republikovým průměrem podprůměrný (průměr ČR téměř 34 %). Dle
zákona o lesích č. 289/1995 Sb. jsou na území obce evidovány lesy hospodářské.
Návrhem ÚP nedochází k záboru PUPFL. Návrh ÚP respektuje pásmo 50 m od okraje lesa a zachovává
přístupové cesty k PUPFL.
p.3)

investice do půdy

V řešeném území se nacházejí rozsáhlé plochy investic do půdy (areály odvodnění). Do těchto lokalit
zasahují rozvojové plochy Z3, Z8, Z12 a plochy změn v krajině K2, K10, K13, K14.

q) rozhodnutí o námitkách, jejich odůvodnění a vyhodnocení připomínek
Bude doplněno po veřejném projednání.

Poučení:
Proti Územnímu plánu Panenské Břežany vydanému formou opatření obecné povahy nelze dle
§173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění podat opravný prostředek.

Ing. Mikuláš Végh

Mgr. Martin Hakauf

místostarosta obce

starosta obce

