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ÚVOD
Územní plán Hředle (dále též „ÚP“) byl vydán usnesením zastupitelstva obce (dále též „ZO“) dne 19.9.2011,
účinnosti nabyl dne 5.10.2011.
Usnesením zastupitelstva obce (dále též „ZO“) č. 145 OZ ze dne 8. 6. 2020 bylo schváleno, že bude zpracována Zpráva o uplatňování územního plánu Hředle (dále též „Zpráva“, „ZoUÚP“) podle ust. § 55 z.č.
183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále též „SZ“, „stavební zákon“) s tím, že pořizovatelem1 bude
podle § 6 odst. 2 Obecní úřad Hředle s tím, že funkci pořizovatele bude pro Obecní úřad zajišťovat ing. Petr
Topinka. Usnesením ZO č. 148 byla schválena smlouva o dílo s ing. arch. Mejsnarovou na KONCEPT ZPRÁVY
O UPLATŇOVÁNÍ ÚP V UPLYNULÉM OBDOBÍ VČ. NÁVRHU ZADÁNÍ ZMĚNY, tj. služby a s tím související práce
a dodávky spočívající ve vypracování textového elaborátu.
K OBSAHU ZPRÁVY
Obsah Zprávy stanovuje § 15 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů (dále též
„vyhláška“, „vyhl.“), proto odpovídá členění Zprávy bodům dle uvedené vyhlášky.

A) VYHODNOCENÍ UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU VČETNĚ VYHODNOCENÍ ZMĚN
PODMÍNEK, NA ZÁKLADĚ KTERÝCH BYL ÚZEMNÍ PLÁN VYDÁN (§ 5 ODST. 6 STAVEBNÍHO
ZÁKONA), A VYHODNOCENÍ PŘÍPADNÝCH NEPŘEDPOKLÁDANÝCH NEGATIVNÍCH
DOPADŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ
Vyhodnocení uplatňování územního plánu
Zpracovateli Zprávy nejsou známy problémy při uplatňování územního plánu ve správních řízeních, pro které by bylo zapotřebí jeho nahrazení novým územním plánem.
Vyhodnocení změn podmínek, na základě kterých byl vydán územní
Po nabytí účinnosti územního plánu 5.10.2011


došlo k řadě novelizací stavebního, které se dotkly i požadavků na obsah územního plánu. Tyto změny
ale nejsou důvodem pro pořízení a vydání nového územního plánu;



je uložena ve stavebním zákoně ust. § 55 odst. 5 nová povinnost: „Pořizovatel pro obec zajistí vyhotovení územního plánu zahrnujícího úplné znění po vydání jeho změny a toto vyhotovení po nabytí účinnosti změny opatří záznamem o účinnosti.“;



stavební zákon nyní umožňuje použít zkrácený postup pro pořizování změny územního plánu2, jestliže
není požadováno zpracování variant řešení, a bude-li ve Zprávě výslovně uvedeno, že změna ÚP bude
pořizována zkráceným způsobem3.



vyhláška byla změněna vyhl. č. 458/2020 Sb., a vyhl. č. 13/2018 Sb. Tyto změny ale nejsou důvodem pro
pořízení a vydání nového územního plánu

Vyhodnocení případných nepředpokládaných negativních dopadů na udržitelný rozvoj území
Územní plán byl vyhodnocován z hlediska jeho vlivů na udržitelný rozvoj, v průběhu jeho uplatňování nebyly zjištěny nepředpokládané negativní dopady na udržitelný rozvoj území.

1

Viz SZ § 2 odst. 2
Viz SZ § 55a
3
Viz SZ § 55b
2
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B) PROBLÉMY K ŘEŠENÍ V ÚZEMNÍM PLÁNU VYPLÝVAJÍCÍ Z ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH
PODKLADŮ
Po nabytí účinnosti územního plánu 5.10.2011 byla třikrát pořízena aktualizace Územně analytických podkladů území obce s rozšířenou působnosti Rakovník, v letech 2012, 2014 a 2016 - poslední 4. aktualizace
zpracovaná k datu 11/2016 (dále též „ÚAP Rakovník“).
V ÚAP Rakovník, textové části, kap. E.3. ÚKOLY PRO ŘEŠENÍ V ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍCH DOKUMENTACÍCH
OBCÍ A KRAJE je na str. 122 uváděn jediný problém vztahující se k obci Hředle, dotčené koridorem dálnice
D6, úsek Nové Strašecí – hranice kraje. Tento problém je již vyřešen, probíhá výstavba dle vydaného územního rozhodnutí.
Z ÚAP Rakovník nevyplývají žádné problémy k řešení v územním plánu Hředle.

C) VYHODNOCENÍ SOULADU ÚZEMNÍHO PLÁNU S POLITIKOU ÚZEMNÍHO ROZVOJE A
ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ VYDANOU KRAJEM
Vyhodnocení souladu územního plánu s PÚR
Z Politiky územního rozvoje České republiky, ve znění jejich pozdějších aktualizací (dále též „PÚR“) nevyplývají žádné požadavky, který by vyžadovaly pořízení nového územního plánu ani změny územního plánu
Hředle.
Vyhodnocení souladu územního plánu se ZÚR
Ze Zásad územního rozvoje Středočeského kraje ve znění jejich pozdějších aktualizací (dále též „ZÚR“) nevyplývají žádné požadavky který by vyžadovaly pořízení nového územního plánu ani změny územního plánu
Hředle.

D) VYHODNOCENÍ POTŘEBY VYMEZENÍ NOVÝCH ZASTAVITELNÝCH PLOCH PODLE § 55
ODST. 4 STAVEBNÍHO ZÁKONA
Dle uvedeného ustanovení § 55 odst. 4 stavebního zákona lze změnou územního plánu vymezit další zastavitelné plochy „ (…) pouze na základě prokázání potřeby vymezení nových zastavitelných ploch.“
Obec nepožaduje vymezení nových zastavitelných ploch.
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E) POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU, V ROZSAHU ZADÁNÍ
ZMĚNY
Z předchozích bodů A) až D) této Zprávy vyplývá, že
 došlo ke změně podmínek, za kterých byl územní plán vydán, což je dle § 5 odst. 6 stavebního zákona
důvodem pro pořízení změny územního plánu.
 koncepce rozvoje území obce dle dosavadního územního plánu navrhuje stabilizaci obce, bydlení a výrobně obslužné zóny.
Koncepce je založena na
- revitalizaci údolí potoka
- obnovu výrobně obslužné zóny
- ochranu stávající krajinné zeleně
- stabilizaci bydlení
 navrhovaný požadavek na prověření je v souladu s koncepcí rozvoje území obce dle dosavadního
územního plánu
Shrnutí:
1. Nebyly zjištěny skutečnosti, které by podstatně ovlivňovaly koncepci dosavadního územního plánu.
2. Existují důvody pro pořízení změny územního plánu - zájmem obce je oddálit plochu VX1 od bytové zástavby a plochy pro sport o cca 50 – 52 m oproti současné hranici VX1 ochrannou zelení; tuto plošnou
ztrátu VX1 nahradit na území jižně od VX1. Jedná se tedy o výměnu ploch zeleně.
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3. Zájmem obce je upřesnit plochu přestavby P1 (ozn. ve výkrese Základního členění č. 1 účinného ÚP)
s návrhem cílového stavu VX1 „VÝROBA, VÝROBNÍ SLUŽBY A SKLADY“ (viz výkres. č.2 - hlavní výkres) vč.
úpravy podmínek jejího využití a prostorového uspořádání, v souvislosti s touto úpravou vymezit plochy
zeleně mezi zástavbou v obci a plochou výroby.

Výsek výkresu Základního členění se zobrazením plochy přestavby P1
4. Plocha P1 je plocha přestavby, která je vymezena uvnitř zastavěného území obce (viz výkres. č.1 – výkres základného členění území) a není zastavitelnou plochou.

Kopie Hlavního výkresu ÚP s vyznačením plochy požadované ve změně ÚP k prověření
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Pokyny pro zpracování návrhu změny územního plánu jsou stanoveny přiměřeně s ohledem na obsah zadání územního plánu, stanovený v příl. č. 6 vyhlášky. Označení odstavců těchto pokynů je ve shodě
s uvedenou přílohou vyhlášky.
V následujících odstavcích jsou zohledněny požadavky, vyplývajících z předchozích bodů této Zprávy:
I.

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;
Nebyly zjištěny požadavky, které by vyžadovaly měnit dosavadní koncepci rozvoje obce, vyjádřenou
v platném územním plánu. Při zpracování změny územního plánu bude respektována dosavadní koncepce

II. Požadavky na vymezení ploch a koridorů územních rezerv a na stanovení jejich využití, které bude
nutno prověřit;
V územním plánu jsou vymezeny plochy a koridory územních rezerv, jejich změna vymezení není předmětem požadavku obce na změnu ÚP.
III. Požadavky na prověření vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření a asanací, pro které bude možné uplatnit vyvlastnění nebo předkupní právo;
Prověřit, zda ve změně nebude nutné vymezení nové veřejně prospěšné stavby nebo opatření v souvislosti s upřesněním vymezení rozsahu plochy výroby.
IV. 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;
Změna nebude obsahovat prvky regulačního plánu.
V. Případný požadavek na zpracování variant řešení;
Není požadováno zpracování variant řešení návrhu změny územního plánu.
VI. Požadavky na uspořádání obsahu návrhu územního plánu a na uspořádání obsahu jeho odůvodnění
včetně měřítek výkresů a počtu vyhotovení;
Kromě požadavků, vyplývajících z právních předpisů je požadováno zpracování návrhu změny ÚP digitálně ve vektorové podobě nad aktuální katastrální mapou.
S ohledem na povahu změny, která nemění širší územní vztahy, nebude zpracován výkres širších územních vztahů.
Počet vyhotovení:
- návrh pro veřejné jednání- 3x
- upravený návrh pro vydání - 4x
- úplné znění ÚP po změně č.1– 4x
VII. Požadavky na vyhodnocení předpokládaných vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území.
Účinný územní plán byl vyhodnocen z hlediska vlivů na udržitelný rozvoj území. Konkrétně bylo v souvislosti projednání nyní účinného ÚP zpracováno Vyhodnocení vlivů ÚP na životní prostředí4.
Z bodu A) až D) této Zprávy nevyplynulo zjištění, že by došlo ke změně podmínek, které by vyžadovaly
vyhodnocovat vliv změny územního plánu na udržitelný rozvoj území, tedy ani vyhodnocení jejího vlivu
na životní prostředí a na evropsky významnou lokalitu a na ptačí oblast5.
4
5

Mgr. J. Bělohlávek a kol. 2010
Rozsah plochy VX1 se nebude zvětšovat
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VIII. Další požadavky obce
Vzhledem ke změně stavebního zákona umožňující zkrácený postup pořizování změny územního plánu
(viz SZ § 55a, 55b) a vzhledem k tomu, že není požadováno zpracování variant řešení návrhu změny
územního plánu zastupitelstvo obce ukládá pořízení změny územního plánu zkráceným způsobem.

F) POŽADAVKY A PODMÍNKY PRO VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ZMĚNY ÚZEMNÍHO
PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (§ 19 ODST. 2 STAVEBNÍHO ZÁKONA), POKUD JE
POŽADOVÁNO VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ NEBO NELZE VYLOUČIT
VÝZNAMNÝ NEGATIVNÍ VLIV NA EVROPSKY VÝZNAMNOU LOKALITU NEBO PTAČÍ
OBLAST,
V případě, že ve stanoviscích příslušného úřadu (krajský úřad) nebo orgánu ochrany přírody a krajiny bude
požadováno vyhodnocení vlivů na životní prostředí nebo nebude možné vyloučit významný negativní vliv na
evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast, budou požadavky pro vyhodnocení vlivů návrhu změny ÚP
na udržitelný rozvoj území doplněny po projednání návrhu Zprávy podle SZ ust. § 47 odst. 1 až 4.

G) POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ NÁVRHU ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU, JELI ZPRACOVÁNÍ VARIANT VYŽADOVÁNO,
Zpracování variant řešení návrhů změny územního plánu není požadováno.

H) NÁVRH NA POŘÍZENÍ NOVÉHO ÚZEMNÍHO PLÁNU, POKUD ZE SKUTEČNOSTÍ UVEDENÝCH
POD PÍSMENY A) AŽ D) VYPLYNE POTŘEBA ZMĚNY, KTERÁ PODSTATNĚ OVLIVŇUJE
KONCEPCI ÚZEMNÍHO PLÁNU,
Vzhledem k tomu, že z bodů A) až D) Zprávy nevyplynula potřeba změny koncepce dosavadního územního
plánu, není účelné pořizovat nový územní plán.

I) POŽADAVKY NA ELIMINACI, MINIMALIZACI NEBO KOMPENZACI NEGATIVNÍCH DOPADŮ
NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ, POKUD BYLY VE VYHODNOCENÍ UPLATŇOVÁNÍ
ÚZEMNÍHO PLÁNU ZJIŠTĚNY,
Ve vyhodnocení uplatňování územního plánu nebyly zjištěny negativní dopady na udržitelný rozvoj území a
proto ani nelze požadovat jejich eliminaci, minimalizaci nebo kompenzaci.

J) NÁVRHY NA AKTUALIZACI ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE.
Z bodů A) až C) Zprávy nevyplynuly žádné požadavky nebo podněty na aktualizaci zásad územního rozvoje.

