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1. Důvody k pořízení změny č. 1 ÚP Radějovic a vymezení řešeného
území
Obec Radějovice má platnou územně plánovací dokumentaci, a to územní plán Radějovic (dále také jen „ÚP Radějovic“), jehož vydání schválilo Zastupitelstvem obce Radějovice
dne 24. srpna 2016 a účinnosti nabyl dne 9. září 2016.
Zastupitelstvo obce Radějovice schválilo usnesením ze dne 24. srpna 2016 pořízení změny č. 1 ÚP Radějovic (dále jen „změna č. 1“) z vlastního podnětu podle § 6 odst. 5
písm. a) a § 44 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), v návaznosti na § 55
odst. 2 stavebního zákona.
Se schválením pořízení změny č. 1 Zastupitelstvo obce Radějovice pověřilo usnesením ze dne 24. srpna 2016 1. místostarostu Ing. Josefa Zimu, jako „určeného zastupitele“
pro spolupráci s pořizovatelem změny č. 1 ve smyslu § 47 odst. 1 a násl. stavebního zákona.
Pořizovatelem Změny č. 1 je Obecní úřad Radějovice, který zajistil v souladu s § 6
odst. 2 stavebního zákona splnění kvalifikačních požadavků pro výkon územně plánovací
činnosti podle § 24 stavebního zákona uzavřením smlouvy s výkonným pořizovatelem, právnickou osobou, společností PRISVICH, s.r.o., IČO 27101053, jejíž pracovník, Ing. Ladislav
Vich, má osvědčení Ministerstva vnitra o zvláštní odborné způsobilosti v územním plánování
č. 800017664 a splňuje kvalifikační požadavky vzdělání a praxe. Uzavření smlouvy se společností PRISVICH, s.r.o., na pořízení a zhotovení Změny č. 1 schválilo Zastupitelstvo obce
Radějovice usnesením ze dne 23. listopadu 2016 podle § 6 odst. 6 písm. b) stavebního zákona.
Důvodem pořízení změny č. 1 je realizovat usnesení Zastupitelstva obce Radějovice
ze dne 24. srpna 2016 a prověřit možnost pořídit změny, které nemohli být při pořizování
územního plánu Radějovic provedeny z důvodu pořízení územního plánu Radějovic úpravou
platné ÚPD obce Radějovice podle § 188 odst. 1 stavebního zákona.
Řešené území změny č. 1 (dále jen „řešené území“) je vymezeno územím změnových lokalit Z1-1, Z1-2, Z1-3, Z1-4, Z1-5, Z1-6 a Z1-7 (o velikosti cca 1,8 ha), které leží
v katastrálních územích Radějovice a Olešky a jsou plošně vymezena v grafických přílohách
zadání. Podrobné informace o požadavcích na změnu platného ÚP Radějovic jsou uvedeny v kapitole 4 tohoto zadání.

2. Upřesnění požadavků vyplývajících z politiky územního rozvoje,
územně plánovací dokumentace vydané krajem, popřípadě z dalších
širších územních vztahů
Území obce Radějovice je dle Politiky územního rozvoje České republiky (dále jen
„PÚR ČR“), ve znění Aktualizace č. 1, součástí rozvojové oblasti „OB1 Metropolitní rozvojová oblast Praha“ vymezené pro řešené území správním obvodem města Říčany, obce s rozšířenou působností (ORP). Rozvojové osy, specifické oblasti, koridory a plochy dopravní
a technické infrastruktury do řešeného území nezasahují.
Změna č. 1 není v rozporu s žádnými konkrétními požadavky vyplývajícími z PÚR
ČR, ve znění Aktualizace č. 1.
Územně plánovací dokumentace kraje, Zásady územního rozvoje Středočeského
kraje (dále jen „ZÚR Stč. kraje“), byla vydána dne 7. února 2012 podle § 41 stavebního
zákona na základě usnesení Zastupitelstva Středočeského kraje č. 4-20/2011/ZK ze dne
19. prosince 2011 a účinnosti nabyla dne 22. února 2012. Usnesením č. 007-18/2015/ZK ze
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dne 27. července 2015 schválilo Zastupitelstvo Středočeského kraje vydání 1. aktualizace
ZÚR Stč. kraje, která nabyla účinnosti dne 26. srpna 2015.
Veřejně prospěšné stavby ani jiné koncepční záměry stabilizované v ZÚR Stč. kraje
nebudou řešenou změnou dotčeny.
Z hlediska širších územních vztahů nedojde změnou č. 1 k žádným zásahům ani
úpravám vazeb na sousední obce Herink, Křížkový Újezdec, Popovičky, Sulice a město
Jesenice.

3. Upřesnění požadavků vyplývajících z územně analytických podkladů,
zejména z problémů určených k řešení v územně plánovací
dokumentaci a případně z doplňujících průzkumů a rozborů.
Řešené území je součástí správního území obce s rozšířenou působností (ORP) Říčany, pro něž byly pořízeny územně analytické podklady (ÚAP) ve smyslu § 26 stavebního zákona. Vzhledem k charakteru změny a vymezení dotčeného území nevyplývají ze zpracovaných ÚAP pro řešení změny č. 1 žádné požadavky, které by měly negativní vliv na možnost prověřit tento záměr na změnu využití území.
Jako podklad pro zpracování zadání změny č. 1 dále sloužil platný územní plán a pracovní doplňující průzkumy a rozbory zpracovatele k vyhodnocení limitů území a jeho hodnot.

4. Požadavky obce
Lokalita Z1-1
Stávající využití dle platného ÚP
NZ – plochy zemědělské (stav).
Požadované využití změnou č. 1
SV – plochy smíšené obytnéOV – plochy občanského vybavení – veřejná infrastruktura (návrh) na pozemku parc. č. 61/2 v k. ú. Olešky, bude se jednat o rozšíření zastavitelné plochy za vyjmutí částí pozemků parc. č. 432/20 a 307/4 v k. ú. Radějovice, vyznačené lokalitou
Z1-6, ze zastavitelných ploch VL – plochy výroby a skladování (návrh).
Lokalita Z1-2
Stávající využití dle platného ÚP
SV – plochy smíšené obytné (stav).
Požadované využití změnou č. 1
PV – plochy veřejného prostranství (stav) na pozemcích parc. č. 880/3 v k. ú. Radějovice a parc. č. 233 v k. ú. Olešky, a dále PV – plochy veřejného prostranství (návrh) na pozemcích parc. č. 62/5 (část), 62/6 (část) a 62/1 (část) v k. ú. Olešky pro vytvoření cesty s napojením na zastavitelnou plochu Z19-PV.
Lokalita Z1-3
Stávající využití dle platného ÚP
PV – plochy veřejného prostranství (návrh);
NZ – plochy zemědělské (stav).
Požadované využití změnou č. 1
PV – plochy veřejného prostranství (návrh) a SV – plochy smíšené obytné (návrh). Na
pozemcích parc. č. 49/84 a 49/83 v k. ú. Olešky se bude jednat o rozšíření zastavitelné plochy
pro místní komunikaci a pro plochy smíšené obytné (návrh) dle grafické příloh č. 4
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Lokalita Z1-4
Stávající využití dle platného ÚP
NZ – plochy zemědělské (stav);
ZO – plochy zeleně ochranné a izolační (stav);
OS – plochy občanského vybavení – tělovýchova a sportovní zařízení (návrh);
PV – plochy veřejného prostranství (návrh).
Požadované využití změnou č. 1
PV – plochy veřejného prostranství (návrh) na pozemcích parc. č. 63/4 (část), 63/34
(část), 63/36 (část ), 49/82 (část) a 49/1 (část) v k. ú. Olešky, bude se jednat o rozšíření zastavitelné plochy pro vytvoření místní komunikace, a dále se bude jednat o vypuštění plochy
PV – plochy veřejného prostranství (návrh) na pozemku parc. č. 63/4 pro komunikaci a začlenění do zastavitelné plochy OS – plochy občanského vybavení – tělovýchova a sportovní
zařízení (návrh) dle grafické přílohy č. 4
Lokalita Z1-5
Stávající využití dle platného ÚP
NP – plochy přírodní (stav).
Požadované využití změnou č. 1
TI – plochy technické infrastruktury (návrh) na pozemku parc. č. 232 v k. ú. Radějovice pro realizaci skupinové ČOV k čištění splaškových vod ze stávajících ploch smíšených
obytných a ploch pro rodinnou rekreaci.
Lokalita Z1-6
Stávající využití dle platného ÚP
VL – plochy výroby a skladování (návrh).
Požadované využití změnou č. 1
ZO – plochy zeleně ochranné a izolační (návrh). Na pozemcích parc. č. 307/4 (část)
a 432/20 (část) v k. ú. Radějovice se bude jednat o redukci zastavitelných ploch.
Lokalita Z1-7
Stávající využití dle platného ÚP
NZ – plochy zemědělské (stav).
Požadované využití změnou č. 1
PV – plochy veřejného prostranství (návrh) na pozemcích parc. č. 238/4, 238/1 (část),
301/1 (část), 301/112, 233 (část), 234 (část), 256/3 (část), 256/1 (část), 277 (část), 279, 283
(část), 285 (část), 286 (část), 301/101 (část), 318 (část) v k. ú. Radějovice k vytvoření spojovací cesty o šíři 8 m, která bude sloužit pro přístup ke stávající zástavbě a pro budoucí rozvoj
obce.
ZMĚNA Č. 1 ÚP RADĚJOVIC – PŘEHLED LOKALIT ZMĚN
Označení
lokality

Dotčený pozemek
parc. č.

Rozloha
lokality
[ha]

Využití území
dle platného ÚP

navrhované změnou č. 1

Rozšíření
zastavitelné
plochy [ha]

Z1-1

61/2
k. ú. Olešky

0,33

NZ – plochy zemědělské (stav)

SV – plochy smíšené obytné
OV – plochy občanského vybavení
– veřejná infrastruktura (návrh)

+0,33

Z1-2

880/3
k. ú. Radějovice
233
62/5 (část)
62/6 (část)
62/1 (část)
k. ú. Olešky

0,06

SV – plochy smíšené obytné (stav)

PV – plochy veřejného prostranství
(stav + návrh)

—

Z1-3

49/84
49/83
k. ú. Olešky

0,19

PV – plochy veřejného prostranství
(návrh)
NZ – plochy zemědělské (stav)

PV – plochy veřejného prostranství
(návrh)
SV – plochy smíšené obytné
(návrh)

+0,11
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ZMĚNA Č. 1 ÚP RADĚJOVIC – PŘEHLED LOKALIT ZMĚN
Označení
lokality

Dotčený pozemek
parc. č.

Rozloha
lokality
[ha]

Využití území
dle platného ÚP

navrhované změnou č. 1

Rozšíření
zastavitelné
plochy [ha]

Z1-4

63/4 (část)
63/34 (část)
63/36 (část)
49/82 (část)
49/1 (část)
k. ú. Olešky

0,15

ZO – plochy zeleně ochranné
a izolační (stav)
OS – plochy občanského vybavení
– tělovýchova a sportovní zařízení
(návrh)
NZ – plochy zemědělské (stav)

PV – plochy veřejného prostranství
(návrh)
OS – plochy občanského vybavení
– tělovýchova a sportovní zařízení
(návrh)

+0,06

Z1-5

232
k. ú. Radějovice

0,12

NS – plochy smíšené nezastavěného území (stav)

TI – plochy technické infrastruktury
(návrh)

+0,12

Z1-6

307/4 (část)
432/20 (část)
k. ú. Radějovice

0,29

VL – plochy výroby a skladování
(návrh)

ZO – plochy zeleně ochranné
a izolační (návrh)

– 0,29

Z1-7

238/4
238/1 (část)
301/1 (část)
301/112
233 (část)
234 (část)
256/3 (část)
256/1 (část)
277 (část)
279
283 (část)
285 (část)
286 (část)
301/101 (část)
318 (část)
k. ú. Radějovice

0,66

NZ – plochy zemědělské (stav)

PV – plochy veřejného prostranství
(návrh)

+0,66

CE LK EM

1,8

0,99

5. Požadavky na základní koncepci rozvoje území obce
5.1. Požadavky na urbanistickou koncepci
Změnou č. 1 se požaduje prověřit dopad nově navrhovaných změn na urbanistickou
koncepci stanovenou vydaným ÚP Radějovic.
5.2. Požadavky na koncepci veřejné infrastruktury
Požadavky na řešení dopravní infrastruktury
Změna č. 1 zasahuje do koncepce dopravy vydaného územního plánu lokalitami Z1-2,
Z1-3 a Z1-4.
Požadavky na řešení koncepce technické infrastruktury
Změna č. 1 bude respektovat stávající i nově navrhovaná zařízení technické infrastruktury, včetně příslušných ochranných pásem.
Vodohospodářské sítě
Změnou č. 1 se v lokalitě Z1-5 požaduje prověřit umístění plochy technické infrastruktury pro realizaci skupinové ČOV k čištění splaškových vod ze stávajících ploch smíšených obytných a ploch pro rodinnou rekreaci.
Zásobování zemním plynem
Změna č. 1 se nedotýká koncepce zásobování obce Radějovice zemním plynem.
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Zásobování elektrickou energií
Změna č. 1 se nedotýká koncepce zásobování obce Radějovice elektrickou energií.
Nakládání s odpady
Změna č. 1 se nedotýká koncepce likvidace odpadů na území obce Radějovice.
Požadavky na řešení občanského vybavení
Stanovuje se požadavek na menší úpravu v ploše Z13-OS, kdy dojde k rozšíření o vypouštěnou plochu PV.
Požadavky na řešení veřejných prostranství
Samostatné požadavky se nestanovují.
5.3. Požadavky na koncepci uspořádání krajiny
Změna č. 1 má lokální význam a z tohoto hlediska se nepředpokládají důsledky, které
by se projevily na úrovni širších vztahů a vztahů se sousedními územními obvody, resp. neovlivňují plošné a prostorové uspořádání krajiny.
5.4. Požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území
Ochrana nemovitých kulturních památek
Změnou č. 1 nebudou dotčeny zájmy státní ochrany památkové péče.
Dotčení prvků ÚSES a zájmů ochrany přírody a krajiny
Změnou č. 1 nedojde k dotčení prvků ÚSES.
Na základě vyjádření orgánu ochrany přírody, Městského úřadu Říčany, odboru
životního prostředí, k návrhu zadání změny č. 1, čj. 40045/2017-MURI/OŽP/00354 ze dne
28. srpna 2017 (viz podání k návrhu zadání pod poř. č. 8) se pro řešení lokalit návrhu změny
č. 1 požaduje
a) v podmínkách prostorového uspořádání lokality Z1-2 stanovit, že plocha veřejného
prostranství s pozemní komunikací bude umístěna ve vzdálenosti 3 – 4 m od koryta
vodního toku tak, aby byla zajištěna ochrana významného krajinného prvku (dále
jen „VKP“) dle § 4 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., ochraně přírody a krajiny, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 114/1992 Sb.“) a současně se stavbou
pozemní komunikace bude provedena i výsadba zeleně v zeleném pásu u vodního
toku;
b) v grafické části vymezit dopravní obslužnost lokality Z1-5, přístupová pozemní
komunikace nebude vedena přes lesní pozemek – VKP ze zákona, a v podmínkách
prostorového uspořádání lokality bude stanoveno, aby při vymezování stavebního
pozemku čistírny odpadních vod byly zásahy do stávajících dřevin a terénní úpravy
pozemku minimalizovány;
c) posoudit, zda dojde vymezením plochy veřejného prostranství v lokalitě Z1-7 k negativnímu zásahu do krajinného rázu.
Vodní hospodářství
Z vodohospodářského hlediska se požaduje zajištění likvidace srážkových dešťových
vod v místech jejich vzniku. V co nejvyšší míře bude využíváno zasakování srážkových vod,
popřípadě retence na vlastním stavebním pozemku.
Ochrana zemědělského půdního fondu (ZPF)
Ve změně č. 1 bude provedeno vyhodnocení důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond.
Předběžná bilance záboru ZPF je shrnuta v následující tabulce:
Zadání změny č. 1 ÚP Radějovic (návrh ke schválení) – 7

Příloha č. 1
ZMĚNA Č. 1 ÚP RADĚJOVIC – ZÁBORY ZPF
Označení
lokality

Dotčené pozemky parc. č.

Výměra
lokality
[ha]
(orient.)

Navrhované využití dle změny č. 1

Zábor ZPF
[ha] (orient.)

BPEJ

Třída
ochrany

Z1-1

61/2
k. ú. Olešky

0,33

SV – plochy smíšené obytné
OV – plochy občanského vybavení –
veřejná infrastruktura (návrh)

+0,33

5.48.11
5.26.14

IV.
IV.

Z1-3

49/84
49/83
k. ú. Olešky

0,19

PV – plochy veřejného prostranství
SV – plochy smíšené obytné

+0,11

5.48.11
5.48.11

IV.
IV.

Z1-5

232
k. ú. Radějovice

0,12

TI – plochy technické infrastruktury (návrh)

+0,12

5.78.69

V.

Z1-6

307/4 (část)
432/20 (část)
k. ú. Radějovice

0,29

ZO – plochy zeleně ochranné a izolační

-0,29

5.48.11
5.48.11

IV.
IV.

Z1-7

238/4
238/1 (část)
301/1 (část)
301/112
233 (část)
234 (část)
256/3 (část)
256/1 (část)
277 (část)
279
283 (část)
285 (část)
286 (část)
301/101 (část)
318 (část)
k. ú. Radějovice

0,66

PV – plochy veřejného prostranství (návrh)

+0,66

5.26.04
5.26.11
5.48.11

IV.
III.
IV.

CELKEM

1,30 ha

+0,93 ha

Plochy zemědělské půdy, navrhované k nezemědělskému využití, budou v návrhu
změny územního plánu doloženy konkrétními údaji o výměře, kultuře, třídě ochrany a bonitovaných půdně ekologických jednotkách, podklady budou zpracovány ve smyslu zásad ochrany ZPF, uvedených v ustanovení § 4 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, a § 3 a 4 vyhlášky č. 13/1994 Sb., kterou se upravují
některé podrobnosti zákona o ochraně ZPF, ve znění vyhlášky č. 153/2016 Sb.
Ochrana pozemků určených k plnění funkcí lesa (PUPFL)
Lokalita Z1-5 leží ve vzdálenosti do 50 m od okraje lesa. K dotčení tohoto území je
nutný, dle ustanovení § 14 odst. 2 lesního zákona, souhlas orgánu státní správy lesů. Udělení
tohoto souhlasu není nárokové a nelze předjímat výsledky jednotlivých správních řízení.
Na základě vyjádření Městského úřadu Říčany, odboru životního prostředí, k návrhu
zadání změny č. 1, čj. 40045/2017-MURI/OŽP/00354 ze dne 28. srpna 2017 (viz podání k návrhu zadání pod poř. č. 8), se požaduje odůvodnit změnu využití územního plánu v lokalách
Z1-5 a Z1-7, se kterými Městský úřad Říčany jako orgán státní správy lesů nesouhlasí,
protože u
a) lokality Z1-5 by došlo k ohrožení existence lesa, plocha není vhodná svou velikostí, dispozicí a nemá ani řádný přístup;
b) lokality Z1-7 je reálné poškození stávajícího lesního pozemku parc. č. 231, k. ú.
Radějovice, a lesního porostu.
Ochrana ovzduší
Požadovanými rozvojovými záměry se nepředpokládá negativní ovlivnění kvality
ovzduší.
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Odpadové hospodářství
Změna č. 1 se nebude nedotýkat koncepce likvidace odpadů na území obce Radějovice.
5.5. Požadavky vyplývající ze zvláštních právních předpisů
Požadavky na ochranu veřejného zdraví
V řešeném území musí být dodržovány všechny platné hygienické předpisy.
Požadavky na požární a civilní ochranu
Žádné požadavky se nestanovují. V souladu s vyjádřením dotčeného orgánu na úseku
ochrany obyvatelstva, Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje, územního odboru Kolín, čj. HSKL-2551-4/2017-KO ze dne 8. srpna 2017 (viz podání k návrhu zadání pod
poř. č. 1), se požaduje, v případě, že již zapracované požadavky civilní ochrany v platném
ÚP Radějovic budou vyhovovat i pro změnu č. 1, do textové části odůvodnění návrhu změny
č. 1 vložit např. větu „Změna č. 1 ÚP Radějovic nebude mít vliv na již zapracované požadavky
civilní ochrany.“, a v případě, že vyhovovat nebudou, je nutné dopracovat do návrhu změny
č. 1 úpravy (popř. nové řešení) požadavků civilní ochrany. Požadavky nebo jejich změny
budou součástí občanského vybavení (veřejná infrastruktura) územního plánu a budou obsahovat návrh ploch (i víceúčelových) odpovídajících potřebám obce, které vyplývají z požadavků
civilní ochrany uvedených v jednotlivých bodech § 20 vyhlášky č. 380/2002 Sb., k přípravě
a provádění úkolů ochrany obyvatelstva.
Požadavky na obranu státu a bezpečnost státu
Žádné požadavky se nestanovují. Nebudou dotčeny zájmy obrany a bezpečnosti státu.
Požadavky na ochranu ložisek nerostných surovin
V řešeném území se nevyskytuje žádné chráněné ložiskové území, dobývací prostor
ani výhradní ložisko, které by bylo nutné respektovat.
Požadavky na ochranu geologické stavby území
Požadavky na ochranu geologické stavby území se nestanovují.
Požadavky na ochranu před povodněmi a jinými rizikovými přírodními jevy
S ohledem na charakter změny č. 1 se požadavky nestanovují.
Rizikové přírodní jevy se v území nevyskytují.

6. Požadavky na vymezení ploch a koridorů územních rezerv a na
stanovení jejich využití, které bude nutno prověřit
Požadavky na vymezení ploch a koridorů územních rezerv se nestanovují, ve změně
územního plánu se jejich vymezení nepožaduje.

7. Požadavky na prověření vymezení veřejně prospěšných staveb,
veřejně prospěšných opatření a asanací, pro které bude možné
uplatnit vyvlastnění nebo předkupní právo
Změnou č. 1 bude prověřeno zařazení lokality Z1-5 do veřejně prospěšných staveb.
Změnou č. 1 se nepožadují plošné asanační zásahy v území.
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8. 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
Požadavky na vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude rozhodování o změnách
v území podmíněno zpracováním územní studie nebo uzavřením dohody o parcelaci, se nestanovují.
Zadání změny č. 1 nestanovuje žádné požadavky na vymezení ploch a koridorů, ve
kterých by rozhodování o změnách v území bylo podmíněno vydáním regulačního plánu.

9. Požadavky na zpracování variant řešení návrhu změny územního
plánu
Vzhledem k rozsahu a charakteru změny č. 1 se zpracování variant nepožaduje.

10. Požadavky na uspořádání obsahu návrhu změny územního plánu a na
uspořádání obsahu jeho odůvodnění včetně měřítek výkresů a počtu
vyhotovení
Dokumentace změny č. 1 bude po obsahové stránce zpracována zejména dle požadavků
uvedených v tomto zadání a dále v souladu s § 55 odst. 2 stavebního zákona a § 7 a § 16 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci
a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů.
Textová část návrhu změny č. 1 bude zpracována formou doplnění relevantních kapitol textové části platného ÚP Radějovic (kapitoly, které nejsou změnou č. 1 dotčeny, nebudou do textové části návrhu změny č. 1 zařazeny a zůstávají nadále platné v původním znění);
textová část odůvodnění bude zpracována v souladu s přílohou č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb.
Grafická část návrhu změny č. 1 zahrne výkresy (případně jejich aktuální výřezy)
dle struktury a členění v platném ÚP Radějovic, grafická část odůvodnění zahrne výkresy
(případně příslušné výřezy) ve smyslu § 16 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb. Výkresy
budou zpracovány v měřítku a v pojetí shodném s grafickou částí platného ÚP Radějovic.
Názvy výkresů budou převzaty z odpovídajících výkresů platného územního plánu.
Grafická část bude zpracována nad mapovým podkladem mapy katastru nemovitostí,
která bude převedena do měřítka 1 : 5000 s ponecháním parcelních čísel.
Požaduje se, aby textová část odůvodnění obsahovala zejména následující body:
§ soulad návrhu změny č. 1 s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem;
§ soulad návrhu změny č. 1 s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky
na ochranu architektonických a urbanistických hodnot území a požadavky na ochranu nezastavěného území;
§ soulad návrhu změny č. 1 s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů;
§ soulad návrhu změny č. 1 s požadavky zvláštních právních předpisů;
§ komplexní zdůvodnění přijatého řešení změny č. 1;
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§ vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení
zastavitelných ploch;
§ vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území;
§ vyhodnocení splnění požadavků zadání;
§ vyhodnocení souladu s pokyny k úpravě návrhu změny č. 1 po společném jednání
podle § 51 odst. 1 stavebního zákona;
§ vyhodnocení souladu s pokyny k úpravě návrhu územního plánu před vydáním podle § 53 odst. 1 stavebního zákona;
§ vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní
fond a pozemky určené k plnění funkce lesa.
Návrh i odůvodnění změny č. 1 budou odevzdány ve 2 vyhotovení pro společné jednání a jednou pro veřejné projednání, po vydání (čistopis) pak ve 4 vyhotovení, vše bude odevzdáno také 1× na CD ve zdrojových (editovatelných) souborech a v PDF. Po účinnosti změny
č. 1 bude zpracován právní stav územního plánu Radějovic opatřený záznamem o účinnosti.
Krajský úřad Středočeského kraje jako nadřízený správní orgán územního plánování pro obce ve svém vyjádření čj. 100755/2017/KUSK ze dne 11. 8. 2017 k návrhu
zadání změny č. 1 na základě § 47 odst. 2 stavebního zákona krajský úřad stanovuje
následující požadavky, které musí změna územního plánu splňovat a řádně odůvodňovat takto
1. dle § 43 odst. 3 stavebního zákona musí návrh změny č. 5 prokazovat soulad se ZÚR
Středočeského kraje, ve znění 1. aktualizace, a s PÚR ČR, ve znění aktualizace č. 1,
a v souvislostech a podrobnostech území obce zpřesňovat a rozvíjet cíle a úkoly územního plánování z nich vzešlé,
2. změnou územního plánu bude zajištěna koordinace využívání území, zejména s ohledem na širší územní vztahy a s ohledem na platné územně plánovací dokumentace
sousedních obcí. Způsob, jakým se změna územního plánu vypořádává s konkrétními
jevy PÚR a ZÚR, které se týkají řešeného území, musí být zcela zřejmý z odůvodnění
změny územního plánu.
3. prokázat nemožnost využít již vymezené zastavitelné plochy a zároveň prokázat potřebu vymezení nových zastavitelných ploch, jak ukládá § 55 odst. 4 stavebního zákona. Tato skutečnost musí být zcela zřejmá z odůvodnění změny ÚP. Vzhledem k rozsahu vymezených zastavitelných ploch nelze považovat vymezování dalších za odůvodnitelné. Vymezení dalších ploch pro bydlení nelze odůvodňovat redukcí ploch jiného funkčního využití.

11. Požadavky na vyhodnocení předpokládaných vlivů změny územního
plánu na udržitelný rozvoj území
Požadavky na vyhodnocení předpokládaných vlivů změny č. 1 územního plánu na
udržitelný rozvoj území se nestanovují.
Orgán posuzování vlivů na životní prostředí, Krajský úřad Středočeského kraje, příslušný podle § 20 písm. b) a § 22 písm. e) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve svém stanovisku, které je součástí souhrnného vyjádření čj. 095747/2017/
/KUSK ze dne 21. srpna 2017 k návrhu zadání změny č. 1 (viz podání k návrhu zadání pod
poř. č. 4), sdělil, že na základě § 10i odst. 2 zákona č. 100/2001 Sb., a kritérií uvedených v příloze č. 8 zákona č. 100/2001 Sb. a předloženého návrhu zadání nepožaduje zpracovat vyhodnocení vlivů změny č. 1 ÚP Radějovic na životní prostředí (tzv. SEA).
Změna č. 1 nebude mít negativní vliv na udržitelný rozvoj území.
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Lokality řešené změnou č. 1 nezasahují do evropsky významných lokalit (dále také jen
„EVL“) nebo ptačích oblastí soustavy Natura 2000.
K návrhu zadání Změny č. 1 vydal Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního
prostředí a zemědělství, jako příslušný orgán ochrany přírody, stanovisko čj. 097133/2017/
/KUSK ze dne 9. srpna 2017 (viz podání k návrhu zadání pod poř. č. 5), podle § 45i odst. 1
zákona č. 114/1992 Sb., ve kterém sděluje, že lze vyloučit významný vliv předložené koncepce, návrhu zadání změny č. 1 ÚP Radějovic, samostatně i ve spojení s jinými koncepcemi nebo
záměry na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit nebo
ptačích oblastí stanovených příslušnými vládními nařízeními, které spadají do kompetence
Krajského úřadu. Přímo v řešeném území se nevyskytuje žádná evropsky významná lokalita
ani ptačí oblast. Nejbližší součástí soustavy Natura 2000 je EVL Břežanské údolí (kód
CZ0213779, vzdálenost 7,7 km), jejímž předmětem ochrany je motýl přástevník kostivalový
(Callimorpha quadripunctaria). Změna využití pozemků, jež je předmětem projednávané změny ÚPD, nemůže vzhledem k jejímu rozsahu, charakteru, vzdálenosti a poloze ovlivnit stav biotopu a na něj vázané populace uvedeného druhu hmyzu.

12. Grafické přílohy zadání změny č. 1 ÚP Radějovic
Příloha č. 1: Přehledná mapa oblasti na podkladě výřezu koordinačního výkresu ZÚR
Středočeského kraje, grafické měřítko
Příloha č. 2: Vymezení lokalit změny na podkladě hlavního výkresu ÚP Radějovic, bez
měřítka
Příloha č. 3: Vymezení lokalit Z1-1 a Z1-2 na podkladě hlavního výkresu ÚP Radějovic,
bez měřítka
Příloha č. 4: Vymezení lokalit Z1-3 a Z1-4 na podkladě hlavního výkresu ÚP Radějovic,
bez měřítka
Příloha č. 5: Vymezení lokality Z1-5 na podkladě hlavního výkresu ÚP Radějovic, bez
měřítka
Příloha č. 6: Vymezení lokality Z1-6 na podkladě hlavního výkresu ÚP Radějovic, bez
měřítka
Příloha č. 7: Vymezení lokality Z1-7 na podkladě hlavního výkresu ÚP Radějovic, bez
měřítka

Zadání změny č. 1 ÚP Radějovic (návrh ke schválení) – 12

