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ÚZEMNÍ PLÁN STRUHAŘOV
II.A - TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

a) Postup při pořízení územního plánu
Rozhodnutí o pořízení nového územního plánu Struhařov přijalo Zastupitelstvo obce Struhařov na svém
jednání dne 1. 3. 2017 pod č. usn. 2/2017. Následně pořizovatel zpracoval návrh zadání, který byl dne 23. 3.
2017 doručen obyvatelům Obce Struhařov prostřednictvím veřejné vyhlášky a zároveň byl doručen
prostřednictví datových schránek jednotlivě dotčeným orgánům, sousedním obcím a krajskému úřadu. Dne 3.
5. 2017 pod č. usn. 4/2017 zastupitelstvo obce Struhařov schválilo zadání územního plánu. Následně dne 1. 6.
2017 vypsal Obecní úřad Struhařov výběrové řízení na zpracovatele územního plánu Struhařov, bylo obesláno
celkem 9 ateliérů, nabídky podaly 4 ateliéry, z nichž výběrová komise vybrala jako nejvhodnější nabídku tu,
kterou vypracovala společnost Atelier „AURUM“ s.r.o., Jiráskova 21, 530 02 Pardubice, IČ 42 93 76 80.
Následně pořizovatel vydal pokyn č. 1 dne 13. 7. 2017, kterým vyzval vybraného projektanta k započetí prací
na návrhu územního plánu Struhařov pro společné projednání dle ust. § 50 stavebního zákona. Dne 13. 11.
2017 pořizovatel zahájil společné projednání návrhu územního plánu, vlastní společné jednání proběhlo dne
12. 12. 2017, z jednání byl zpracován písemný zápis, který je součástí dokladové části územního plánu. Během
společného projednání návrhu územního plánu Struhařov bylo uplatněno celkem 18 připomínek a 7
stanovisek. Vypořádání připomínek veřejnosti provedl určený zastupitel a pořizovatel dne 17. 1. 2018.
Vzhledem k tomu, že bylo vydáno negativní stanovisko Krajského úřadu Středočeského kraje a Městského
úřadu Říčany, coby orgánů ochrany životního prostředí, bylo nutné s oběma dotčenými orgány jejich
stanoviska dohodnout. Nové stanovisko KÚ, orgánu ochrany ZPF a SSL, bylo vydáno dne 19. 4. 2018, dohoda
s Městským úřadem Říčany, odborem životního prostředí nakonec uzavřena nebyla a věc byla řešena
rozporem dle ust. § 8 odst. 8 stavebního zákona postoupeným dle ust. § 133 a 136 správního řádu Krajskému
úřadu Středočeského kraje. Výsledek řešení rozporu pořizovatel obdržel dne 9. 7. 2018 a jeho požadavky jsou
promítnuty do návrhu územního plánu pro vydání v zastupitelstvu. Stanovisko nadřízeného orgánu územního
plánování bylo vydáno již předtím, pod č.j. 076179/2018/KUSK ze dne 13. 6. 2018, a v něm konstatováno, že
krajský neshledal žádné rozpory a lze postupovat v dalším řízení o územním plánu. Na základě tohoto vydal
pořizovatel pokyn projektantovi ke zpracování návrhu územního plánu pro veřejné řízení. Veřejné řízení bylo
zahájeno dne 15. 8. 2018, kdy byla vyvěšena veřejná vyhláška oznamující místa, datum a čas veřejného
projednání, kdy toto bylo stanovena na pondělí 17. 9. 2018 od 17:00 ve společenském sálu Požárního domu
ve Struhařově. Dotčené orgány, sousední obce, oprávnění investoři a krajský úřad byly informovány jednotlivě
a to prostřednictvím zaslání vyhlášky do jejich datových schránek. Z veřejného projednání byl vypracován
písemný zápis, který je součástí dokladové části. Během veřejného projednání byly uplatněny celkem 4
námitky, 8 stanovisek a žádná připomínka. Návrh rozhodnutí o námitkách a vypořádání stanovisek zpracoval
určený zastupitel a pořizovatel dne 27. 9. 2018 a téhož dne je rozeslal s žádostí o stanoviska dle ust. § 53 odst.
1 stavebního zákona na dotčené orgány a krajský úřad. Protože stanoviska neobsahovala rozpor nebo zásadní
výhrady k vypořádání námitek, rozhodl se pořizovatel předložit návrh územního plánu zastupitelům
k projednání a případnému vydání dne 31. 10. 2018.
Zpracoval: Pořizovatel
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b) Přezkoumání souladu řešení ÚP s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou
krajem, s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na ochranu architektonických a
urbanistických hodnot v území a požadavky na ochranu nezastavěného území, s požadavky stavebního
zákona a jeho prováděcích předpisů, s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených
orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem rozporů

b) 1.

Soulad s politikou územního rozvoje České republiky ve znění I. aktualizace

(dále jen PÚR nebo PÚR ČR; schválena dne 20. 7. 2009 usnesením vlády č. 929, Aktualizace č. 1 schválena
usnesením vlády dne 15. 4. 2015 usnesením č. 276)
Z PÚR ČR, ve znění Aktualizace č. 1, vyplývá pro Územní plán Struhařov požadavek souladu této ÚPD
s republikovými prioritami územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území (body 14 - 32) - tento
soulad je vyhodnocen samostatně v tabulce níže.
Dále PÚR ČR ukládá úkoly pro územní plánování, které jsou vázány na vymezení Rozvojové oblasti OB1 Metropolitní rozvojová oblast Praha (dále jen OB1), jejíž součástí je i území obce Struhařov. Skutečnost, že obec
Struhařov leží v OB1 je potvrzena v ZÚR Sk, které zpřesňují vymezení OB1 a obec Struhařov je zahrnuta do
seznamu obcí ve správním obvodu ORP Říčany, které do této oblasti patří.
Mezi důvody vymezení OB1 v PÚR ČR jsou mj. uvedeny tyto skutečnosti, které na správní území obce
Struhařov mají nebo mohou mít vliv: území ovlivněné rozvojovou dynamikou hlavního města Prahy, jedná se o
nejsilnější koncentraci obyvatelstva v ČR, jakož i o soustředění kulturních a ekonomických aktivit, zásadním
rozvojovým předpokladem je připojení na dálnice, rychlostní silnice, připojení na tranzitní železniční koridory a
efektivní propojení jednotlivých druhů dopravy. V OB1 jsou v PÚR stanoveny tyto úkoly pro územní plánování:
pořídit územní studie řešící zejména vzájemné vazby veřejné infrastruktury, koordinovat rozvoj a využití území
hl. města Prahy a Středočeského kraje a pořídit územní studie řešící problémy suburbanizace. Za jejich splnění
odpovídá MMR, Hlavní město Praha a Středočeský kraj. Územní studie, které by se dotýkaly území obce
Struhařov, nejsou evidovány v evidenci územně plánovací činnosti. Úkol koordinace rozvoje hl. města a kraje je
zajišťována ZÚR Sk, které jsou územním plánem Struhařova respektovány.
Jihozápadně od Struhařova prochází územím dálnice D1 (stabilizovaná trasa dálnice). ZÚR Sk navrhují
přeložku silnice II/107, která je trasována přes území obcí ležících severozápadně od Struhařova a bude spojnicí
mezi Exitem 15 na D1 (Všechromy) a silnicí I/2. Západně od řešeného území ZÚR Sk vymezují koridor tratě
č.220 Praha – Benešov – Mezno (-Tábor) vymezený v PÚR jako C-E551, který je součástí IV. tranzitního koridoru
AGC E55. S ohledem na skutečnost, že řešené území není dotčeno železničním koridorem, lze předpokládat, že
tento záměr neovlivní možnosti budoucího rozvoje v řešeném území.
Z koridorů a ploch technické infrastruktury a souvisejících rozvojových záměrů se řešeného území žádný záměr,
koridor ani plocha nedotýkají. Z PÚR ČR neplyne ani žádný další úkol, který by měl být plněn Územním plánem
Struhařov.
tab. - vyhodnocení souladu ÚP Struhařov s republikovými prioritami územního plánování stanovenými v PÚR ČR

Republikové priority

Řešení Územního plánu Struhařov

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

 Byly vyznačeny, vymezeny a definovány všechny hodnoty území
(přírodní, civilizační i kulturní) a byly územním plánem stanoveny
podmínky zajišťujících ochranu a rozvoj těchto hodnot (vymezení
příslušných ploch s rozdílným způsobem využití a koridorů a
stanovení podmínek jejich využití za účelem ochrany a rozvoje
zejména přírodních hodnot a hodnot civilizačních, stanovení
podmínek využití ÚSES apod., respektováno je archeologické
dědictví, urbanistická struktura, přírodně cenná území apod.).
 Možnosti rozvoje sídla jsou navrhovány s ohledem na reálné
podmínky, s ohledem na hospodárné využívání zastavěného území
a s ohledem na ochranu zemědělského půdního fondu.
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 Vytvořeny jsou podmínky pro stabilizaci a rozvoj hlavních funkcí
sídla – bydlení, rekreace, občanské vybavení, s omezením drobná
výroba a podnikání.
 Respektovány jsou zásady pro využívání krajiny zvýšených hodnot
kulturních a přírodních (stanovené v ZÚR Sk)
 Respektovány jsou přírodní hodnoty - především v severní a
východní části řešeného území jsou respektovány plochy lesa,
respektovány jsou vodoteče a vodní plochy s břehovými porosty,
VKP
(14a) Při plánování rozvoje venkovských
území a oblastí dbát na rozvoj primárního
sektoru při zohlednění ochrany kvalitní
zemědělské, především orné půdy a
ekologických funkcí krajiny.

 Rozvojové záměry jsou soustředěny zejména ve vazbě na sídlo
Struhařov, které leží v těžišti řešeného území, plochy změn jsou
vymezeny ve vazbě na zastavěné území.
 V řešeném území se nacházejí chráněné půdy II. třídy ochrany. Ty se
nacházejí v pásu táhnoucím se podél západního a jižního okraje
sídla (na půdách II. třídy ochrany leží západní část sídla Struhařov).
Dále je to pás v jižní části řešeného území a lokalita na západním
okraji řešeného území. Rozvojové záměry jsou lokalizovány
převážně na půdách III. třídy ochrany. Výjimkou je západní část
Struhařova, kde v souladu s platnou ÚPD je postupně realizována
zástavba rodinných domů – technická a dopravní infrastruktura
zajišťující napojení pro novou zástavbu, je již realizována.
 Do krajiny nejsou navrhovány záměry, které by kolidovaly
s přírodními hodnotami a snižovaly ekologickou funkci krajiny

(15) Předcházet při změnách nebo
vytváření urbánního prostředí prostorově
sociální segregaci a negativními vlivy na
sociální soudržnost obyvatel….

 Návrh územního plánu přináší řešení, které se snaží o minimalizaci
vzniku příčin pro vznik sociální segregace (snaha o rozmístění
zastavitelných ploch do různých částí sídla). Územní plán rozvíjí
vhodný typ bydlení – rodinný dům. Územní plán vytváří podmínky
zejména pro stabilizaci drobných ekonomických aktivit v rozptylu
zastavěného území.
 Územní plán vytváří podmínky pro možnost realizace vybavených
ploch pro sportovně rekreační aktivity. V návaznosti na areál
stávajícího fotbalového hřiště jsou vytvořeny podmínky pro
možnost realizace školy s tělocvičnou, případně haly pro sportovní
využití s návazností na nekrytá sportoviště. Nové plochy změny pro
rozvoj sportu jsou vymezeny na jižním okraji řešeného území
západně od lokality Štěrbárna. Stabilizovány jsou plochy v okolí
Hliněného rybníka, které jsou vymezeny jednak jako plochy ZV
veřejných prostranství – veřejná zeleň, jednak jako plochy RN –
rekreace - na plochách přírodního charakteru. Plochy veřejné
zeleně jsou vymezeny i v návaznosti na Návesní rybník na Školním
náměstí.

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

 Územní plán navazuje na již založené schéma sídla prověřované již
v platné ÚPD – rozvíjí plochy bydlení v návaznosti na stávající plochy
bydlení zejména na okrajích stávajícího zastavěného území,
respektuje nejstarší části sídla, zejména prostor kolem Návesního
rybníka, resp. Školní náměstí, vytváří podmínky pro regeneraci
veřejných prostranství včetně ploch veřejné zeleně. Funkce
technické infrastruktury je stabilizována zejména ve stávajícím
areálu kompostárny (zařízení pro nakládání s biologicky
rozložitelným odpadem). Výroba v sídle Struhařov je zastoupena
v podobě jednotlivých provozoven v rozptylu zastavěného území.
 Ochrana hodnot zohledňuje požadavky na zvyšování kvality života
obyvatel zejména s ohledem na zachování kvality obytného
prostředí a pohody bydlení. Vytvářeny jsou podmínky pro stabilizaci
a posílení složky veřejné infrastruktury – občanského vybavení,
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veřejných prostranství, rozvoj a doplnění technické infrastruktury,
posílení ekologické stability území a současně rozvoj a ochrana
přírodních hodnot
 Vytvářeny jsou podmínky pro rozvoj občanského vybavení a služeb
stanovením odpovídajících podmínek využití ploch s rozdílným
způsobem využití, především pro plochy smíšené obytné venkovské. Pro funkci občanského vybavení je navržena
významnější plocha na severovýchodním okraji sídla – plocha
přestavby a zastavitelná plocha v návaznosti na stávající areál
fotbalového hřiště.
 Spolupráce s představiteli obce a pořizovatelem již od samého
počátku zpracování územního plánu
 Vytvořeny jsou podmínky pro rekreační využití krajiny,
respektovány jsou turistické trasy, naučné stezky, vytvořeny jsou
podmínky pro obnovu a doplnění cestní sítě v krajině
(17)
Vytvářet
v území
podmínky
k odstraňování důsledků hospodářských
změn lokalizací zastavitelných ploch pro
vytváření pracovních příležitostí zejména
v hospodářsky problémových regionech a
napomoci tak řešení problémů v těchto
územích.

 Hlavní funkcí sídla Struhařov je a nadále bude bydlení. Územní plán
nevymezil zastavitelné plochy pro funkci výroby. Původní
zemědělský areál, který je v současné době nevyužívaný, a objekty
jsou v havarijním stavu, není územním plánem určen ke stabilizaci
funkce výroby. Vymezen je jako plocha přestavby, která umožní
jeho další využití zejména pro funkci bydlení, občanského vybavení
případně služeb a podnikání.
 Spolu s vytvořením podmínek pro stabilizaci a rozvoj bydlení a
možnosti posílení složky veřejné vybavenosti je posilován význam
sídla jako svébytné součásti systému osídlení, a to i s ohledem na
možnosti dopravního napojení řešeného území, kdy řešeným
územím prochází dvě silnice II. třídy – silnice II/113 a silnice II/508.

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

 Sídelní struktura v řešeném území je tvořena zástavbou sídla
Struhařov s převažující funkcí bydlení. Lokalitou s dochovanou
stopou urbanistické struktury a kulturními hodnotami je zástavba a
veřejné prostranství v okolí Návesního rybníka. V místní části Habr,
která je druhou historicky nejstarší částí sídla, se znaky původní
struktury a znaky zástavby tak znatelně nezachovaly. Novější
zástavba vznikala v okolí Hliněného rybníka a mezi ulicemi
Ondřejovská a Mnichovická. V současné době nová zástavba vzniká
na jižním a západním okraji sídla. Dalšími částmi řešeného území
jsou lokality rodinné rekreace (rekreační chaty) – např. Zaječí,
Štěrbárna atd. Zejména v částech sídla s původně rekreační
zástavbou, které navazují nebo se již prolínají se zastavěným
územím, dochází k postupné přestavbě objektů rodinné rekreace na
objekty rodinných domů.
 Územní plán stanovuje možnosti rozvoje zejména zastavěného
území Struhařova s převažující obytnou funkcí. Struhařov si
ponechá a dále bude rozvíjet jako hlavní funkci bydlení, a to do té
míry, aby si sídlo zachovalo svůj charakter, měřítko a zejména
kvalitní podmínky pro bydlení. Vytvořeny jsou podmínky pro
možnost doplnění občanského vybavení a možností provozování
drobných výrobních činností bez negativních vlivů na okolí a služeb,
které nebudou negativně ovlivňovat životní prostředí a snižovat
pohodu bydlení (stanovenými podmínkami využití ploch s rozdílným
způsobem využití). S nárůstem počtu obyvatel budou zvyšovány
požadavky na občanské vybavení. Proto jsou stanoveny podmínky
využití ploch s rozdílným způsobem využití tak, aby v případě
potřeby mohla být tato zařízení realizována v rámci ploch
urbanizovaného území (zejména plochy smíšené obytné, do jisté
míry i plochy bydlení). Vymezeny jsou plochy pro sportovně
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rekreační využití a plochy veřejných prostranství – veřejné zeleně.
 Samostatnou lokalitou s funkcí technické infrastruktury TO je na
jižním okraji řešeného území areál kompostárny.
(19) Vytvářet předpoklady pro polyfunkční
využívání opuštěných areálů a ploch (tzv.
brownfields průmyslového, zemědělského,
vojenského a jiného původu). Hospodárně
využívat zastavěné území (podpora
přestaveb, revitalizací a sanací území) a
zajistit ochranu nezastavěného území
(zejména zemědělské a lesní půdy) a
zachování
veřejné
zeleně,
včetně
minimalizace její fragmentace…

 Územní plán vytváří podmínky pro využití zastavěného území tak,
aby zde mohly být umisťovány záměry, které jednak mohou doplnit
strukturu občanského vybavení, jednak mohou podpořit zachování
podmínek trvale udržitelného rozvoje sídla, zejména v území podél
průjezdných úseků silnic II. tříd
 Územní plán vytváří podmínky pro hospodárné využití zastavěného
území, pro možnost budoucího rozvoje sídla s ohledem na
podmínky v řešeném i širším území, respektuje systém veřejných
prostranství, vymezuje další plochy těchto prostranství včetně
nových ploch veřejné zeleně, resp. ploch, které mohou sloužit pro
denní rekreaci obyvatel
 Rozvojové plochy vymezuje územní plán ve vazbě na zastavěné
území
 Územní plán se snaží vytvořit podmínky pro to, aby bylo možno
vzájemně koordinovat veřejné a soukromé zájmy

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

 Územní plán svými nástroji chrání životní prostředí - toto zohledňují
stanovené podmínky využití ploch s rozdílným způsobem využití,
ochranné režimy ap. Při zohlednění urbanistických, provozních a
technických podmínek jsou minimalizovány zásahy do
zemědělského a lesního půdního fondu (chráněné půdy I. třídy
ochrany se v řešeném území nevyskytují). Vymezené zastavitelné
plochy maximálně zohledňují dlouhodobě sledované záměry, tj.
záměry platné ÚPD. Respektovány a vymezeny jsou skladebné části
lokálního ÚSES, do krajiny je doplňována v návaznosti především na
cestní síť, liniová zeleň.
 Stanoven je ochranný režim ÚSES a respektován je krajinný ráz
území.
 Pokud jsou navrhovány rozvojové plochy mimo zastavěné území,
pak jsou vymezeny vždy ve vazbě na zastavěné území

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

 Prostupnost krajiny je v současné době omezena plošným
zorněním, některé původní cesty zanikly. Vytvořeny jsou podmínky
pro jejich obnovu.

(21) Vymezit a chránit ve spolupráci s
dotčenými obcemi před zastavěním
pozemky nezbytné pro vytvoření souvislých
ploch veřejně přístupné zeleně (zelené
pásy) v rozvojových oblastech a v
rozvojových osách a ve specifických
oblastech, na jejichž území je krajina
negativně poznamenána lidskou činností, s
využitím její přirozené obnovy; cílem je
zachování souvislých pásů nezastavěného
území v bezprostředním okolí velkých měst,

 Územní plán respektuje a navazuje na stávající strukturu sídla
Struhařov. Podrobnější řešení vybraných lokalit je souběžně
s územním plánem prověřováno zpracováním územních studií.
V severní a východní části řešeného území jsou chráněny přírodní
hodnoty řešeného území vázané na poměrně rozsáhlé lesní plochy
(NRBC Voděradské Bučiny). Dále na plochách ve vazbě na tok
Struhařovského a Zvánovického potoka a jejich přítoků.
 V jihozápadní a západní části řešeného území je respektován
převážně zemědělský charakter krajiny, je respektována síť
zemědělských účelových komunikací.

 V nezastavěném území jsou respektovány trasy účelových
komunikací, navržena je možnost doplnění tohoto systému. Obecně
jsou stanoveny podmínky využití ploch nezastavěného území tak,
aby případná realizace dalších účelových komunikací a cest např.
v souvislosti s komplexními pozemkovými úpravami, nevyžadovala
změnu územního plánu.
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způsobilých
pro
nenáročné
formy
krátkodobé rekreace a dále pro vznik a
rozvoj lesních porostů a zachování
prostupnosti krajiny.

 Vymezen je systém ÚSES a jsou vytvořeny podmínky pro to, aby se
v krajině posílila složka liniové zeleně podél cest a vodotečí.
 Respektovány jsou plochy nelesní zeleně v rozptylu řešeného
území.
 Převážná část nezastavěného území jihozápadní části řešeného
území je využívána pro intenzivní formu zemědělského využití.
Tento způsob využití je respektován a plochy jsou vymezeny
převážně jako plochy nezastavěného území - plochy zemědělské.
Část území je využívána jako trvalé travní porosty – louky a
pastviny.
 Trvalé travní porosty (plochy smíšené nezastavěného území) a
plochy přírodní jsou vymezeny zejména v návaznosti na tok
Struhařovského potoka.

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

 Řešené území vzhledem ke krajinnému rázu a přírodním hodnotám
především v severní a východní části je atraktivní lokalitou pro
rekreaci (zejména rodinnou rekreaci v chatových osadách). Územní
plán nevytváří podmínky pro další rozvoj této formy rekreace.
Stávající lokality stabilizuje. Výjimkou je lokalita na severozápadním
okraji řešeného území, která je vymezena jako rozvojová plocha RI
– plochy staveb pro rodinnou rekreaci. Tato funkce v lokalitě reálně
existuje, ale v souladu s platnou legislativou ji v současné době
nelze vymezit jako zastavěné území.
 Pro denní rekreaci obyvatel v sídle Struhařov jsou využívány
zejména plochy ve vazbě na Hliněný rybník. Územní plán vytváří
podmínky pro možnosti zkvalitnění a intenzifikaci využití těchto
ploch. Zároveň jsou vymezeny nové plochy veřejné zeleně v rámci
zastavitelných ploch na západním okraji sídla. Další plochy budou
vymezeny v rámci větších zastavitelných ploch v souladu s paralelně
zpracovávanými územními studiemi. Do systému sídelní zeleně lze
zahrnout i pásy zeleně vymezené na západním a jižním okraji sídla
Struhařov, které bude možno mj. využívat i jako vycházkové trasy.
 Územní plán stabilizuje stávající turistické a cyklistické trasy, naučné
stezky a vytváří podmínky pro doplnění cestní sítě v krajině tak, aby
byla prostupná a zajímavá pro pěší a cykloturistiku. Vytvořeny jsou
podmínky pro možnost umístění rozhledny (výhledny).

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

 Stávající trasy dopravní infrastruktury jsou stabilizovány. Vyznačeny
jsou významné místní a účelové komunikace. Důležité je zachování
prostupnosti krajiny pro všechny uživatele řešeného území. Proto
jsou vymezeny koridory pro možnost vedení a obnovy účelových
komunikací a cest v krajině. Vyznačeny jsou lokality (plovoucí
značkou), ve který je nutno dále prověřit, řešit a stanovit podmínky
pro nová propojení (zejména pro pěší případně cyklisty).
 Minimalizována je fragmentace krajiny, nedochází ke vzniku úzkých
hrdel na trasách nadřazené dopravní sítě.
 Respektovány jsou systémy technické infrastruktury.
Jejich
doplnění bude vyznačeno v souladu se zpracovávanými územními
studiemi.
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i možnému nežádoucímu působení
negativních účinků provozu dopravy na
veřejné zdraví obyvatel (bez nutnosti
budování nákladných technických opatření
na eliminaci těchto účinků).
(24) Vytvářet podmínky pro zlepšování
dostupnosti
území
rozšiřováním
a
zkvalitňováním dopravní infrastruktury s
ohledem na potřeby veřejné dopravy a
požadavky ochrany veřejného zdraví,
zejména uvnitř rozvojových oblastí a
rozvojových os. Možnosti nové výstavby je
třeba dostatečnou veřejnou infrastrukturou
přímo podmínit. Vytvářet podmínky pro
zvyšování bezpečnosti a plynulosti dopravy,
ochrany a bezpečnosti obyvatelstva a
zlepšování jeho ochrany před hlukem a
emisemi, s ohledem na to vytvářet v území
podmínky pro environmentálně šetrné
formy
dopravy
(např.
železniční,
cyklistickou).

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

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

 Výrobní aktivity jsou v sídle Struhařov zastoupeny pouze
jednotlivými provozovnami v rozptylu zastavěného území, jejichž
rozsah produkce nebo činnosti nelze považovat za významné zdroje
negativních vlivů na životní prostředí. V sídle není žádný významný
výrobní reál s koncentrovanou výrobní činností. Plošně významným
je areál technické infrastruktury TO v jižní části řešeného území areál kompostárny, který je lokalizován v dostatečné vzdálenosti od
sídla a rekreační lokality ležící jižněji.

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

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

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

 V řešeném území není pro žádnou vodoteč stanoveno a vyhlášeno
záplavové území.

 Stanoveny jsou zásady a podmínky koncepce
infrastruktury s ohledem na bezpečnost obyvatel sídla.

dopravní

 ÚP stanovuje v rozvojových plochách (pro jednotlivé pozemky)
koeficient zastavění stavebního pozemku (max.) jehož dodržením je
zajištěna dostatečná plocha pro přirozenou retenci srážkových vod
v těchto plochách.
 Velké plochy zorněných území jsou členěny sítí účelových
komunikací, které budou doplněny pásy liniové zeleně.
 Protierozní opatření mohou být realizována i v rámci vymezených
pásů veřejné zeleně na západním a jižním okraji sídla.
 Vymezeny jsou koridory pro realizaci revitalizačních a protierozních
opatření na Struhařovském potoce v úseku mezi Hliněným a
Návesním rybníkem, dále na drobné vodoteči na severozápadním
okraji sídla (pod lesem) – západní okraji od zastavitelné plochy Z02
– plocha změny Z02b a dále jižně od rekreační lokality Zaječí a na
Zvánovickém potoce.
 Podmínky pro hospodaření se srážkovými vodami jsou vytvořeny
prostřednictvím stanovených podmínek využití pro plochy RZV.
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případech.
Vymezovat
a
chránit
zastavitelné plochy pro přemístění zástavby
z území s vysokou mírou rizika vzniku
povodňových škod.
(27) Vytvářet podmínky pro koordinované
umísťování veřejné infrastruktury v území a
její rozvoj a tím podporovat její účelné
využívání v rámci sídelní struktury….

 Územní plán stabilizuje plochy stávajících objektů a zařízení
občanského vybavení.
 Územní plán vytváří podmínky pro umístění zařízení pro vzdělávání
a výchovu v plochách Z15 a P07 na severovýchodním okraji sídla.
Možnosti využití lokality budou dále s plochou území rezervy R1
prověřovány podrobnější dokumentací.
 Vymezena je plocha změny pro OV – občanské vybavení – veřejná
infrastruktura v západní části sídla – plocha změny Z07a.
 Pro možnost místění zástavby pro občanské vybavení jsou v souladu
se zpracovanými územními studiemi vymezeny v rámci
zastavitelných ploch plochy změny s funkčním vymezením – plochy
smíšené obytné SV2
 Územní plán vymezuje plochu pro rozšíření hřbitova – plocha
změny Z13.
 Vymezeny jsou plochy na východním okraji sídla v místní části Habr
pro funkci OS – občanské vybavení – tělovýchovná a sportovní
zařízení v rámci zastavitelné plochy Z25.

(28) Pro zajištění kvality života obyvatel
zohledňovat nároky dalšího vývoje území,
požadovat jeho řešení ve všech potřebných
dlouhodobých souvislostech, včetně nároků
na veřejnou infrastrukturu. Návrh a
ochranu kvalitních městských prostorů a
veřejné infrastruktury je nutné řešit ve
spolupráci veřejného i soukromého sektoru
s veřejností.

 Územní plán ve svém řešení kromě podmínek zadání územního
plánu reflektuje závěry a podmínky Strategického plánu a pokyny
pořizovatele
zohledňující
výsledky
pracovních
jednání
s představiteli obce nad rozpracovanou dokumentací s ohledem
na podrobnost a nástroje územního plánu.

(30) 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.

 Územní plán v další fázi s ohledem na řešení územních studií
vyznačí doplnění systémů technické infrastruktury s ohledem na
splnění požadavků na kvalitu života

Závěr: Územní plán Struhařov je v souladu s požadavky PÚR ČR, u některých jevů v územním plánu dochází
k jejich zpřesnění.
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Soulad s územně plánovací dokumentací vydanou krajem – Zásadami územního rozvoje
Středočeského kraje ve znění I. aktualizace
Priority územního plánování kraje

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

Řešení územního plánu Struhařov

 Územní plán rozděluje nezastavěné území do
jednotlivých typů ploch s rozdílným způsobem
využití, pro které stanovuje podmínky využití. Při
vymezování ploch je zohledněn stav v území, jeho
charakter, přírodní hodnoty a limity využití území
zejména ÚSES.
 Při řešení urbanizovaného území s ohledem na
zachování kontinuity vychází řešení územního plánu
z platné ÚPD. Prověřeny jsou rozvojové možnosti a
potřeby řešeného území s ohledem na kvality a
charakter navazující volné krajiny.
 Respektována je založená urbanistická struktura
sídla, možnosti dalšího rozvoje na ni navazují. Pro
jednotlivé typy ploch RZV jsou stanoveny podmínky
prostorového uspořádání.
 V řešení územního plánu jsou zohledněny stanovené
podmínky cílových charakteristik krajiny.

 Prověřeny byly rozvojové plochy vymezené v platné
ÚPD, jejich rozsah byl respektován.
 Možnosti pro rozvoj Struhařova jsou vytvořeny
vymezením ploch zejména pro funkci bydlení.
Vymezeny jsou plochy souvisejících veřejných
prostranství – uličních prostorů. Kde to bylo účelné,
jsou vymezeny související plochy veřejné zeleně.
V lokalitách, které je potřeba dále prověřit, je
stanovena podmínka zpracování územní studie,
případně i dohody o parcelaci.
 V lokalitě stávajícího fotbalového hřiště jsou
vytvořeny podmínky pro posílení složky občanského
vybavení. Zejména v plochách smíšených obytných
jsou stanovenými podmínkami využití vytvořeny
podmínky pro možnosti umístění dalších zařízení
s ohledem na zachování kvality životního prostředí a
pohody bydlení.
 Vymezeny jsou plochy veřejných prostranství
v rozsahu celého urbanizovaného území. Vytvořeny
jsou podmínky pro možnost jejich zkvalitňování.
 Pro zajištění průchodnosti krajiny jsou vymezeny
plochy místních a účelových komunikací, vyznačeny
jsou koridory pro možnost obnovy cestní sítě
v krajině a vyznačena jsou místa pro zajištění
propojení cílů v řešeném území.
 V zastavěném území se prakticky nenacházejí
nevyužívané plochy s výjimkou plochy bývalého
zemědělského areálu na jižním okraji sídla.
 Stanovené podmínky využití umožňují zkvalitňování
stavebního fondu a možnosti regenerace
jednotlivých lokalit, resp. objektů.
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 Vytvořeny jsou podmínky pro turistiku a
cykloturistiku, respektovány jsou turistické trasy a
naučné stezky procházející řešeným územím.
Řešené území je součástí ZÚR SK upřesněné rozvojové oblasti
republikového významu OB1 Praha čl. (10)
Vytvářeny budou podmínky pro splnění stanovených úkolů
pro územní plánování čl. (12):
a) Zpřesnit koridory dopravy, vymezené v ZÚR
b) Vymezit
přeložky
(zejména
obchvaty)
silnic
nesledovaných v ZÚR pro potřeby zlepšení vazeb osídlení
na nadřazenou silniční síť
c) Ověřit rozsah zastavitelných ploch v sídlech a stanovit
směry jejich využití s ohledem na kapacity obsluhy
dopravní a technickou infrastrukturu, na možnost
rozvoje občanského vybavení (jmenovitě veřejného
vybavení), limity rozvoje území a ochranu krajiny

 Řešené území není dotčeno žádným koridorem
dopravy vymezeným v ZÚR Sk.

 Řešeným územím procházejí dvě trasy stávajících
silnic II. třídy. S úpravou jejich trasování ve smyslu
obchvatu se neuvažuje. Řešené území má velmi
dobré dopravní napojení na nadřazenou silniční síť.

 Prověřen je rozsah zastavitelných ploch vymezených
v platné ÚPD, jejich rozsah je víceméně zachován,
vymezeny jsou s ohledem na přírodní hodnoty
území a kapacity technické infrastruktury (např. ČOV
– vymezena je plocha pro možnost jejího rozšíření).
Činěny jsou ze strany obce další kroky k prověření
možností jejich využití – pořízeny jsou územní
studie.

Vytvářeny budou podmínky pro splnění stanovených úkolů
pro územní plánování čl. (155) – cyklistická doprava:
a) V územních plánech obcí navrhovat nahrazení cyklotras
nezávisle vedenými cyklostezkami, a to zejména
v případech dálkových „cyklotras“, v území rozvojových
oblastí (vč. jejich okolí) a turisticky atraktivních územích

 Řešeným územím není trasována žádná nová
cyklostezka dle Generelu cyklistických tras a
cyklostezek na území Středočeského kraje. Územní
plán respektuje vedení stávajících cyklotras řešeným
územím.

ZÚR Sk zahrnují řešené území do krajinného typu – krajina
zvýšených hodnot kulturních a přírodních. Respektovány
budou stanovené zásady pro činnost v území a rozhodování o
změnách v území čl. (221)
a) Zachování stávajících přírodních a kulturních hodnot
b) Neohrozit důvody ochrany přírodních a krajinářských
hodnot

 Řešení územního plánu respektuje přírodní a
kulturní hodnoty řešeného území, stanovuje
podmínky pro jednotlivé plochy s rozdílným
způsobem využití a pro jednotlivé plochy změn tak,
aby tyto hodnoty byly respektovány zejména při
rozhodování o změnách v území.

ZÚR Sk vymezují na řešeném území toto veřejně prospěšné
opatření čl. (237):
- NC 27– nadregionální biocentrum Voděradské bučiny

 Územní plán v souladu se ZÚR Sk vymezuje toto
veřejně prospěšné opatření.

V ZÚR Sk jsou kromě jevů týkajících se řešeného území a popsaných výše včetně zhodnocení, jakým způsobem jsou
zohledněny a zapracovány do návrhu územního plánu Struhařov další jevy, které jsou součástí odůvodnění ZÚR Sk:



Vodní plochy a toky - jsou vyznačeny v grafických přílohách územního plánu Struhařov. Jednak jsou
vyznačeny v rozsahu pozemků evidovaných v KN jako vodní plochy. V místech, kde vodoteče reálně existují,
ale nejsou pozemkově odděleny, jsou v grafických přílohách I. B2a Hlavní výkres, I.B2c Koncepce veřejné
infrastruktury – technická infrastruktury a vodní hospodářství a II.B1 Koordinační výkres vyznačeny linií nad
vymezenými plošnými jevy – nad plochami s rozdílným způsobem využití.
16
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Významné radioreléové paprsky – v ÚP je vyznačena jedna RR trasa v souladu s aktuálními daty ORP Říčany
a to v grafických přílohách I.B2c Koncepce veřejné infrastruktury – technická infrastruktury a vodní
hospodářství a II.B1 Koordinační výkres. Textově je jev popsán v textové části odůvodnění územního plánu.
Ochranné pásmo RR paprsků je vyznačeno dle ÚAP ORP Říčany. V místech, kde je dle ZÚR Sk vyznačena
významná radioreléová trasa, je dle ÚAP vymezen severovýchodní okraj ochranného pásma radioreleového
paprsku MO ČR. Takto je vyznačeno v grafických přílohách územního plánu. Trasa RR paprsku dle ZÚR Sk je
vyznačena v ÚP Struhařov bez bližšího upřesnění tohoto limitu.



Poddolované území – je vyznačeno v grafické příloze II.B1 Koordinační výkres. Textově je jev popsán
v textové části odůvodnění územního plánu v kapitole Těžba nerostných surovin. Bodově je poddolované
území vyznačeno grafickou značkou na jižní hranicí řešeného území. V textové části odůvodnění je pak
vysvětleno, co kontakt s tímto limitem pro případného budoucího stavebníka znamená a jaké z této
skutečnosti plynou povinnosti. Územní plán v kontaktu s tímto jevem nevytváří podmínky pro žádný nový
záměr, který by s ním kolidoval.

Územní plán výše uvedené jevy s ohledem na koordinaci se Zásadami územního rozvoje Středočeského kraje
vyznačuje a respektuje režimy jejich ochranných pásem.
Závěr: Územní plán Struhařov je v souladu s požadavky ZÚR Sk, u některých jevů dochází v územním plánu na
základě podrobnějšího prověření k jejich zpřesnění (např. v souladu s daty ÚAP ORP Říčany).

b) 3.

Vyhodnocení souladu s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na ochranu
architektonických a urbanistických hodnot v území a požadavky na ochranu nezastavěného
území

CÍLE ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ §18 SZ

ŘEŠENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU STRUHAŘOV

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

Územní plán Struhařov se snaží vytvářet podmínky pro
vyvážený rozvoj území. Vymezené rozvojové plochy pro
bydlení jsou vymezeny v rozsahu stanovené potřeby
rozvojových ploch na příštích 20 let. Protože ale není v době
zpracování návrhu ÚP známá reálnost jednotlivých záměrů,
především ve vztahu k majetkoprávním vztahům k pozemkům,
na kterých jsou zastavitelné plochy vymezeny (není znám
časový horizont možné realizace zástavby ve vztahu k zájmům
nebo možnostem majitelů pozemků), je rozsah ploch pro
bydlení dále prověřován a společně s Obcí je dále upřesňován
– paralelně s návrhem ÚP pro společné jednání jsou
pořizovány územní studie. Pro zachování charakteru sídla a
jeho obrazu v krajině se jeví vymezené možnosti rozvoje jako
mezní. Obec by si i do budoucna chtěla zachovat stávající
charakter a měřítko sídla ve struktuře osídlení.
Funkce občanského vybavení bude směřována především do
„správního“ centra sídla Struhařov, do Mnichovické ulice
(obecní úřad, školka, obchod, Požární dům). Vymezena je
plocha přestavby pro funkci občanského vybavení v lokalitě
stávajícího fotbalového hřiště a na ni navazující zastavitelná
plocha pro stejnou funkci tak, aby společně tvořily ucelenou
lokalitu, ve které by kromě sportovního zastoupení měla být
prověřena možnost realizace základní školy. V lokalitě Habr je
vymezena zastavitelná plocha pro funkci sportu. Drobnější
zařízení občanského vybavení, která nebudou v rozporu se
stanovenými podmínkami využití ploch, mohou vznikat i v
jiných plochách s rozdílným způsobem využití, zejména podél
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(2) Územní plánování zajišťuje předpoklady pro
udržitelný rozvoj území soustavným a komplexním
řešením účelného využití a prostorového uspořádání
území s cílem dosažení obecně prospěšného souladu
veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území. Za
tím účelem sleduje společenský a hospodářský
potenciál rozvoje.
(3) Orgány územního plánování postupem podle
tohoto zákona koordinují veřejné a soukromé záměry
změn v území, výstavbu a jiné činnosti ovlivňující
rozvoj území a konkretizují ochranu veřejných zájmů
vyplývajících ze zvláštních právních předpisů.
(4) Územní plánování ve veřejném zájmu chrání a
rozvíjí přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území,
včetně
urbanistického,
architektonického
a
archeologického dědictví. Přitom chrání krajinu jako
podstatnou složku prostředí života obyvatel a základ
jejich totožnosti. S ohledem na to určuje podmínky pro
hospodárné využívání zastavěného území a zajišťuje
ochranu nezastavěného území a nezastavitelných
pozemků. Zastavitelné plochy se vymezují s ohledem
na potenciál rozvoje území a míru využití zastavěného
území.

(5) V nezastavěném území lze v souladu s jeho
charakterem umisťovat stavby, zařízení a jiná
opatření pouze pro zemědělství, lesnictví, vodní
hospodářství, těžbu nerostů, pro ochranu přírody a

příloha: II.A - TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚP

průjezdných úseků silnic II. tříd.
Podrobněji jsou prověřovány možnosti využití vymezených
ploch pro systém sídelní zeleně (veřejná prostranství – veřejná
zeleň), které by mohly dále plnit funkci ploch pro denní
rekreaci obyvatel sídla (např. vycházkové trasy, upravené
plochy zeleně, herní prvky, přírodní hřiště apod.) – např.
územní studie veřejných prostranství.
ÚP respektuje založenou urbanistickou strukturu sídla, které
vznikalo ve dvou lokalitách – v okolí Návesního rybníka a
lokalitě Habr. Postupně obě sídla srůstala podél
komunikačních propojení – dnešní ulice Mnichovická a Vilová,
resp. Dlouhá.
Pro dopravní obsluhu rozvojových ploch jsou vyznačeny
způsoby zapojení do struktury veřejných prostranství, resp.
systému místních obslužných komunikací.
V lokalitách stávající rodinné rekreace je tato funkce
stabilizována. S posilováním a rozvojem není uvažováno.
Respektován a stabilizován je stávající dopravní silniční systém
(silnice II. třídy). Vytvořeny jsou podmínky pro možnosti
realizace opatření, které by měly směřovat ke zvýšení
bezpečnosti obyvatel zejména na průjezdných úsecích těchto
silnic zastavěném územím.
Územní plán prověřil předpoklady a požadavky na další rozvoj
sídla. Tyto budou nadále po vydání ÚP sledovány a
prověřovány. V případě potřeby budou nové požadavky na
změny v území zapracovány do územního plánu formou jeho
změny.

Územní plán je v souladu se stavebním zákonem projednán a
posouzen, případně upraven. Po jeho vydání se stane
závazným podkladem pro rozhodování v území a bude jedním
z nástrojů pro práci orgánů územního plánování.
Územní plán respektuje kulturní, přírodní a civilizační hodnoty
území. Vyznačuje jako limity využití území veškeré známé
údaje o řešeném území. Upřesňuje vymezení skladebných částí
územního systému ekologické stability. Vymezil plochy
s rozdílným způsobem využití v nezastavěném území
s ohledem na stávající i budoucí způsob jejich využití ploch a
stanovil pro ně podmínky využití. ÚP maximálně chrání plochy
určené k plnění funkcí lesa (výjimkou je plocha na
severovýchodním okraji sídla, kde je s ohledem na stávající
využití navazujících ploch vymezena plocha pro možnost
posílení složky občanského vybavení). S ohledem na
navrhovaný rozsah záboru lesní půdy jsou vymezeny plochy
pro možnost zalesnění. Chráněné půdy ZPF I. třídy ochrany se
na řešeném území nevyskytují (II. třídy ano). Rozvojové plochy
jsou vymezovány ve vazbě na zastavěné území, v lokalitách
napojitelných na technickou a dopravní infrastrukturu. Do
krajiny doplňuje ÚP v souladu se záměry obce linie zeleně –
podél cest (komunikací) a vodotečí.
Do nezastavěného území, resp. volné krajiny, nenavrhuje
územní plán žádné záměry s výjimkou rozvojových ploch, které
jsou vymezeny vždy ale ve vazbě na zastavěné území nebo
jsou ve vazbě na stávající komunikace.
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krajiny, pro veřejnou dopravní a technickou
infrastrukturu, pro snižování nebezpečí ekologických a
přírodních katastrof a pro odstraňování jejich
důsledků, a dále taková technická opatření a stavby,
které zlepší podmínky jeho využití pro účely rekreace a
cestovního ruchu, například cyklistické stezky,
hygienická zařízení, ekologická a informační centra.

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

příloha: II.A - TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚP

V řešeném území je pro denní rekreaci obyvatel stabilizována
a posilována složka sídelní zeleně – plochy veřejných
prostranství - veřejné zeleně. Vymezeny jsou plochy pro
rekreaci – na plochách přírodního charakteru ve vazbě na
Hliněný rybník.
Pro možnost vedení cyklotras v řešeném území je možno
využít kromě silniční sítě i síť účelových komunikací. Vymezeny
jsou plochy koridorů pro možnost zejména obnovy cestní sítě
v krajině, vyznačeny jsou potřeby nových propojení cílů
(plovoucí značkou) zejména v urbanizovaném území.
Řešení územního plánu se snaží formou stanovených zásad a
podmínek naplňovat tento cíl. Nejsou navrhovány záměry pro
změny koncepce technické infrastruktury.

ÚKOLY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ §19 SZ

ŘEŠENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU STRUHAŘOV

(1) Úkolem územního plánování je zejména:

Před zpracováním návrhu územního plánu zpracovatel:

a) Zjišťovat a posuzovat stav území, jeho přírodní,
kulturní a civilizační hodnoty
b) Stanovovat koncepci rozvoje území včetně
urbanistické koncepce s ohledem na hodnoty a
podmínky území
c) Prověřovat a posuzovat potřebu změn v území,
veřejný zájem na jejich provedení, jejich přínosy,
problémy, rizika s ohledem například na veřejné
zdraví, životní prostředí, geologickou stavbu
území, vliv na veřejnou infrastrukturu a na její
hospodárné využívání,
d) Stanovovat urbanistické, architektonické a
estetické požadavky na využívání a prostorové
uspořádání území a na jeho změny, zejména na
umístění, uspořádání a řešení staveb
e) Stanovovat podmínky pro provedení změn
v území, zejména pak pro umístění a uspořádání
staveb s ohledem na stávající charakter a hodnoty
území
f) Stanovovat pořadí provádění změn v území
(etapizaci),
g) Vytvářet v území podmínky pro snižování
nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a
pro odstraňování jejich důsledků, a to přírodě
blízkým způsobem
h) Vytvářet v území podmínky pro odstraňování
důsledků náhlých hospodářských změn
i) Stanovovat podmínky pro obnovu a rozvoj sídelní
struktury a pro kvalitní bydlení
j) Prověřovat a vytvářet v území podmínky pro
hospodárné vynakládání prostředků z veřejných
rozpočtů na změny v území
k) Vytvářet v území podmínky pro zajištění civilní
ochrany
l) Určovat nutné asanační, rekonstrukční a
rekultivační zásahy do území
m) Vytvářet podmínky pro ochranu území podle
zvláštních právních předpisů před negativními



provedl vlastní průzkumy v terénu, aby se seznámil
s řešeným územím a poznal charakter jednotlivých
lokalit řešeného území.
 Nastudoval poskytnuté podklady – ÚAP, vyhodnotil
vztah řešeného území k nadřazené dokumentaci –
ZÚR Sk a PÚR ČR.
 Vyhodnotil vazby řešeného území na sousední správní
území s ohledem na platnou ÚPD těchto sídel.
 Při osobních schůzkách s představiteli obce
prodiskutoval řešenou problematiku
Územní plán stanovuje urbanistickou koncepci, koncepci
uspořádání krajiny. Vymezil rozvojové plochy, a to
především pro funkci bydlení, občanského vybavení,
sídelní zeleně, rekreace a dopravní infrastruktury.
Územní plán rozdělil řešené území do jednotlivých ploch
s rozdílným způsobem využití podle převládající (stávající
nebo požadované) funkce a pro jednotlivé funkční typy
stanovil podmínky využití těchto ploch. Podmínky využití
jednotlivých ploch změn jsou dále upřesněny s ohledem na
konkrétní lokalizaci – podmínky v lokalitě, limity využití
území apod.
Územní plán upřesnil vymezení skladebných částí ÚSES,
vymezil v krajině plochy, kde by měla být stabilizována,
resp. posilována funkce trvalých travních porostů,
doplňuje do krajiny podél vodních toků a cest liniovou
zeleň.
Územní plán vymezil koridory pro řešení dopravní
infrastruktury, vymezil plochy veřejných prostranství
včetně ploch veřejné zeleně.
ÚP vymezil koridory pro veřejně prospěšné stavby – pro
dopravní infrastrukturu. Vymezeny jsou plochy pro veřejná
prostranství. Dále pro veřejné prospěšné opatření –
skladebnou část ÚSES v souladu se ZÚR Sk – NRBC 27
Voděradské bučiny.
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vlivy záměrů na území a navrhovat kompenzační
opatření, pokud zvláštní právní předpis nestanoví
jinak,
n) Regulovat rozsah ploch pro využívání přírodních
zdrojů
o) Uplatňovat
poznatky
zejména
z oborů
architektury, urbanismu, územního plánování a
ekologie a památkové péče
(2) Úkolem územního plánování je také vyhodnocení vlivů
politiky územního rozvoje, zásad územního rozvoje a
územního plánu na vyvážený vztah územních podmínek
pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a
soudržnost společenství obyvatel území (dále jen
„vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území“); jeho
součástí je posouzení vlivů na životní prostředí zpracované
podle přílohy k tomuto zákonu a posouzení vlivu na
evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast, pokud
orgán ochrany přírody svým stanoviskem takovýto vliv
nevyloučil.

b) 4.

příloha: II.A - TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚP

Dle stanoviska dotčeného orgánu (krajského úřadu) nebylo
zadáním ÚP požadováno zpracování vyhodnocení vlivů ÚP
na životní prostředí a byl vyloučen významný vliv ÚP na
vymezené ptačí oblasti a evropsky významné lokality.
Tudíž nebylo zpracováno vyhodnocení ÚP na udržitelný
rozvoj území.
Principy udržitelného rozvoje jsou sledovány v řešení
územního plánu.

Vyhodnocení souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů

Územní plán je zpracován v souladu s požadavky zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů, vyhláškami č. 500/2006 Sb., o územně
analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a o způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve
znění pozdějších předpisů a č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších
předpisů.
Územní plán je zpracován v souladu s principy metodiky MINIS – Minimální standard pro digitální
zpracování územních plánů v GIS v prostředí zákona č. 183/2006 Sb. verze 2.3.
Věcný obsah grafické i textové části je zpracován v souladu s přílohou č. 7 k vyhlášce č.500/2006 Sb.
Územní plán Struhařov stanovuje v souladu s ust. § 43 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. základní koncepci
rozvoje řešeného území, ochrany jeho hodnot, plošného a prostorového uspořádání, koncepci uspořádání
krajiny, koncepci veřejné infrastruktury zejména dopravní a technické. Vymezil zastavěné území, zastavitelné
plochy a plochy přestavby, plochy změn v krajině. Vymezil plochy a koridory pro veřejně prospěšné stavby a
opatření, pro které lze práva k pozemkům vyvlastnit. Vymezil plochy pro veřejná prostranství s možností
uplatnění předkupního práva. Vymezil plochy, ve kterých je zpracování územní studie a následné vložení dat o
této studii do evidence územně plánovací činnosti, případně uzavření dohody o parcelaci, podmínkou pro
rozhodování o změnách v území.
Plochy s rozdílným způsobem využití jsou v územním plánu vymezeny v souladu s ustanoveními §§ 4-19
vyhlášky č. 501/2006 Sb. Struktura ploch s rozdílným způsobem využití je v souladu s ust. § 3 odst. (4) této
vyhlášky dále podrobněji členěna, a to i nad rámec členění ploch v MINIS zejména pro:
 Plochy občanského vybavení jsou dále v souladu se zadáním ÚP rozděleny na:
o občanské vybavení – veřejná infrastruktura,
o občanské vybavení – komerční zařízení malá a střední,
o občanské vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení,
o občanské vybavení – hřbitovy,
o občanské vybavení – tělovýchova, sport, vzdělávání a výchova
 Plochy dopravní infrastruktury jsou dále rozděleny na:
o dopravní infrastrukturu silniční – silniční síť,
o dopravní infrastrukturu silniční – místní a účelové komunikace.
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příloha: II.A - TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚP

Plochy technické infrastruktury jsou dále rozděleny na:
o technická infrastruktura – inženýrské sítě,
o technická infrastruktura – plochy pro stavby a zařízení pro nakládání s odpady
Plochy veřejných prostranství jsou dále členěny na:
o veřejná prostranství – uliční prostory,
o veřejná prostranství – veřejná zeleň.

V souladu s ust. § 44 písm. a) zákona 183/2006 Sb. je územní plán zpracován pro celé správní území
obce Struhařov, které je tvořeno jedním katastrálním územím – Struhařov u Mnichovic.
Pověřeným zastupitelem pro pořízení územního plánu Struhařov byla zastupitelstvem obce zvolena
starostka obce – Mgr. Dagmar Zajíčková.
Pořizovatelem územního plánu je Ing. arch. Radek Boček, oprávněná osoba pro výkon územně
plánovací činnosti v souladu s ustanovením § 24.

b) 5.

Vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených
orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů
Řešení územního plánu Struhařov respektuje požadavky:



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



zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. Vyznačena a
respektována je nemovitá kulturní památka, ÚAN, respektovány jsou objekty lokální historické
hodnoty, urbanistická struktura,



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



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



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



vyhlášky č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva. S ohledem na skutečnost,
že územní plán nenavrhuje nové záměry související s ochranou obyvatelstva, obsahuje výroková část
jen obecné zásady této problematiky. Další problematika je popsána v textové části odůvodnění
územního plánu, která obsahuje v přiměřeném rozsahu náležitosti vyžadované § 20 písm. a) až i) této
vyhlášky. Kapitola je zpracována ve spolupráci projektanta a objednatele (Obce), neboť v souladu s ust.
§ 20 nebyly předány žádné podklady, v jejichž rozsahu by měly být do návrhu územního plánu
vymezeny plochy pro požadované potřeby,



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

o

Vypořádání stanovisek dle ust. § 51 stavebního zákona uplatněných ve společném jednání o návrhu ÚP
Struhařov a vypořádání stanovisek dotčených orgánů uplatněných k návrhu ÚP Struhařov pro veřejné řízení dle
§ 53 odst. (1) stavebního zákona jsou zpracovány a prezentovány jako samostatná příloha č. 1 textové části
odůvodnění územního plánu.
Zpracoval: Atelier „AURUM“ s.r.o.

c) Zpráva o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území obsahující základní informace o výsledcích tohoto
vyhodnocení včetně výsledků vyhodnocení vlivů na životní prostředí
Zadání územního plánu předložil pořizovatel k posouzení Krajskému úřadu Středočeského, který po
posouzení jeho obsahu, neuplatnil požadavek na zpracování vyhodnocení vlivů na životní prostředí a vyloučil
vliv na evropsky významné lokality a ptačí oblasti soustavy NATURA. Na základě výše uvedeného nebylo
zpracováno vyhodnocení vlivů územního plánu Struhařov na udržitelný rozvoj území.
Zpracoval: Atelier „AURUM“ s.r.o.

d) Stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst. 5 stavebního zákona (SZ)
Na základě stanoviska Krajského úřadu Středočeského kraje, který neuplatnil požadavek na zpracování
vyhodnocení vlivů na životní prostředí a vyloučil vliv na evropsky významné lokality a ptačí oblasti soustavy
NATURA, nebylo zadáním požadováno zpracování vyhodnocení vlivů územního plánu Struhařov na životní
prostředí a NATURA. Proto nebude uplatněn postup podle ust. § 50 odst. (5) stavebního zákona.
Zpracoval: Atelier „AURUM“ s.r.o.

e) Sdělení, jak bylo stanovisko podle § 50 odst. 5 stavebního zákona zohledněno, s uvedením závažných
důvodů, pokud některé požadavky nebo podmínky zohledněny nebyly
Na základě stanoviska Krajského úřadu Středočeského kraje, který neuplatnil požadavek na zpracování
vyhodnocení vlivů na životní prostředí a vyloučil vliv na evropsky významné lokality a ptačí oblasti soustavy
NATURA 2000, nebylo zadáním požadováno zpracování vyhodnocení vlivů územního plánu Struhařov na životní
prostředí a NATURA. Proto nebude uplatněn postup podle ust. § 50 odst. (5) stavebního zákona.
Zpracoval: Atelier „AURUM“ s.r.o.
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f) Komplexní zdůvodnění přijatého řešení včetně vybrané varianty

f.1. Předpoklady a podmínky rozvoje území
Obec Struhařov se nachází ve Středočeském kraji, v okrese Praha – východ, jihovýchodně od hlavního
města Prahy, jihovýchodně od blízkého města Říčany.
První písemná zmínka o Struhařově se datuje k roku 1397. Jméno sídla bylo odvozeno od činnosti, která
byla pro lokalitu typická – „strúhání šindelů“. V sídle byla zemanská tvrz – lokalita je označována „Na hradě“.
Do roku 1500 měla tvrz několik majitelů. Tehdy se Struhařov spolu s dalšími 43 osadami stal součástí panství
Komorní Hrádek. Tento stav trval až do roku 1850, kdy vznikalo samosprávné zřízení. Struhařov byl do roku
1869 součástí okresu Kostelec nad Černými Lesy, poté do roku 1950 okresu Český Brod.
Ve dvacátých letech 20. století se Struhařov stává významným rekreačním zázemí pro Prahu. Probíhá
zde rozsáhlá výstavba rodinných vilek a rekreačních chat.
V sídle Struhařov se nachází nemovitá kulturní památka:


Sýpka a stodola usedlosti čp.25., katalogové číslo: 1445770037:

(obr. z internetových stránek: www.pamatkovykatalog.cz)

anotace
Zemědělskou usedlost čp. 25 tvoří kromě dalších nechráněných objektů roubená přízemní,
jednokomorová, podsklepená sýpka krytá sedlovou střechou a roubená stodola v zahradě. Stavby
pocházejí z přelomu 18. a 19. století.
popis památkové hodnoty
Roubený špýchar a stodola pocházející z přelomu 18 a 19. století představují jeden z posledních
dochovaných příkladů vesnických hospodářských staveb roubené konstrukce z okresu Praha - východ.
Takto dochované roubené stavby jsou v tomto regionu, stavebně ovlivněném blízkostí pražské
aglomerace, zcela unikátní. Tyto roubené objekty zároveň mapují architektonický vývoj obce v daném
regionu.
popis
Bývalá zemědělská usedlost čp. 25 je situovaná mimo centrální část obce Struhařov v místní části zvané
Habr. Objekty usedlosti se rozkládají po obvodu úzkého dvora, který na východě přechází v zahradu, na
jejímž konci stojí roubená stodola. Na jižní straně dvora je umístěná roubená sýpka, na kterou navazuje
mladší zděná budova chlévů, která však není předmětem ochrany. Předmětem památkové ochrany je
sýpka, stodola na pozemcích parc. č. st. 48, 49 (pozemky bez ochrany).
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Dále se ve Struhařově nacházejí objekty lokální historické hodnoty např.:



Křížek v ulici Ondřejovská:



Křížek u Hliněného rybníka:

,

Zástavba v západní části dnešního sídla se rozvíjela v okolí návesního rybníka ve formě typického návesního
prostoru s vodní plochou. Později byl do tohoto prostoru implantován objekt školy.
Zástavba se rozšiřovala dále mimo návesní prostor podél procházejících komunikací – dnešní ulice Mnichovická.
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Obrázky jsou použity z internetových stránek: archivni mapy.cuzk.cz/

Ve východní části dnešního sídla byla nejstarší zástavba v místní části Habr, východně od stávající ulice
Ondřejovská.
Snímky z roku 1953 dokládají, jakým způsobem se sídlo rozrůstalo. Rozšířila se zástavba v místní části Habr.
Rozšiřuje se zástavba podél urbanizační osy – dnešní ulice Mnichovická, do prostoru mezi dnešním Školním
náměstím a místní části Habr (dnešní ulice Vilová a Dlouhá). Dále se rozšiřuje zástavba severně mezi Hliněným
rybníkem a lesem, kde je již založena uliční struktura. Zástavba vzniká v rekreačních lokalitách např. v Zaječí.

Obrázek použit z internetových stánek: kontaminace.cenia.cz
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obr. použit z internetové stránky:
http://isad.npu.cz/tms/arch_public/index.php?client_type=map_resize&Project=TMS_ARCH_PUBLIC&client_lang=cz_win&strange_open
er=0

V řešeném území, v západní části sídla se nachází území s archeologickými nálezy kategorie II - ÚAN II (poř. č.
SAS 13-31-12/2) - středověké a novověké jádro vsi Struhařov.
Zbytek řešeného území se nachází v ÚAN III. (UAN III. - území, na němž nebyl dosud rozpoznán a pozitivně
prokázán výskyt archeologických nálezů a ani tomu nenasvědčují žádné indicie, ale jelikož předmětné území
mohlo být osídleno či jinak využito člověkem, existuje 50 % pravděpodobnost výskytu archeologických nálezů).

f.2 ODŮVODNĚNÍ VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ (kapitola a) výrokové části ÚP)
Územní plán vymezuje zastavěné území k datu 9. 7. 2018. Na území obce Struhařov je vymezeno více
zastavěných území. V grafických přílohách územního plánu a jeho odůvodnění, ve kterých je jev zastavěného
území vyznačen, jsou zastavěná území vyznačena hranicí zastavěného území. Ve výkrese základního členění
území jsou navíc vyjádřena i plochou. Hranici jednoho zastavěného území tvoří čára, která je vedena po
katastrálních hranicích parcel, výjimečně ji tvoří spojnice lomových bodů stávajících hranic parcel či bodů na
těchto hranicích např. při přechodu hranice zastavěného území přes komunikace. Zastavěné území je
vymezeno v souladu s § 58 SZ odst. (1) a (2) a § 2 odst. (1) bod c) SZ. Podkladem pro jeho vymezení byly v době
vymezení aktuální údaje katastru nemovitostí, hodnocení aktuálního stavu v území a mapové podklady
zobrazující hranici intravilánu (zastavěná část obce vymezená k 1. 9. 1966 a vyznačená v mapách evidence
nemovitostí). Zastavěné území je graficky vymezeno a vyznačeno ve Výkrese základního členění území - I.B1 a v
Hlavním výkrese - I.B2, v grafické části odůvodnění pak v Koordinačním výkrese - II.B1 a ve Výkrese
předpokládaných záborů půdního fondu - II.B3.
V lokalitách, kde nedošlo ke změnám na okrajích zástavby, hranice zastavěného území kopíruje hranici
intravilánu. Jinde hranice zastavěného území dokumentuje rozšíření plochy zastavěného území oproti
intravilánu o lokality nové zástavby a o plochy, které svým způsobem užívání souvisí s přilehlými zastavěnými
plochami (zastavěné stavební pozemky) a areály, případně komunikace, ze kterých jsou vjezdy na ostatní
pozemky zastavěného území.
Při vymezování zastavěného území, především pak v lokalitách areálů rekreačních chat, bylo jako
pomocný metodický zdroj aplikováno Metodické sdělení MMR ve věci výkladu definice pojmu "zastavěný
stavební pozemek" ze září 2016. Popisu zákonného postupu při vymezování zastavěného území, který je
podrobněji popsán v tomto sdělení, odpovídá způsob vymezení zastavěného území, resp. zastavěných území v
lokalitě na severozápadním okraji řešeného území, kde jsou z pozemků obklopených jinými druhy pozemků
(ZPF) do zastavěného území zahrnuty pouze pozemky, které jsou v katastru nemovitostí evidovány jako druh
pozemku: zastavěná plocha a nádvoří.
26
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Na jižním okraji sídla, jižně od ulice družstevní byla hranice zastavěného území oproti hranici intravilánu
upravena (redukována) a byla vymezena po parcelních hranicích. Do zastavěného území není zahrnuta část
pozemku přiléhající k hranici intravilánu navrácená do orné půdy.

obr.: zastavěné území (modře) v lokalitě "Zaječí"

obr.: Intravilán (červeně) / zastavěné území (modře) v severní části sídla Struhařov
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obr.: Intravilán (červeně) / zastavěné území (modře) v jižní části sídla Struhařov

obr.: Intravilán (červeně) / zastavěné území (modře) na jižním okraji řešeného území (kompostárna, lokalita rekreačních
chat)

f.3 ODŮVODNĚNÍ ČLENĚNÍ ÚZEMÍ
Územní plán člení řešené území do jednotlivých ploch, které jsou vymezeny podle dvou základních hledisek
takto:
 podle stávajícího nebo požadovaného způsobu využití je území beze zbytku členěno na plochy
s rozdílným způsobem využití (plochy RZV). Plochy RZV jsou dále děleny ve třech úrovních (s využitím
vyhlášky č. 501/2006 Sb., části druhé a metodiky MINIS):
 základní dělení ploch RZV na základní druhy ploch RZV,
 podrobnější členění druhů ploch na jednotlivé typy ploch RZV (vymezeny graficky)
 v případech, kdy to je účelné dále na podtypy ploch RZV (vymezeny graficky),
 podle časového horizontu jsou vymezovány plochy (resp. plochy RZV) ve dvou úrovních:
 stabilizované plochy – typ resp. podtyp plochy RZV se návrhem řešení územního plánu nemění,
 plochy změn – typ resp. podtyp plochy RZV se návrhem řešení mění a je vyjádřeno pouze
využití cílové (plocha změny v zastavitelné ploše, v ploše přestavby nebo v ploše změny v
krajině).
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f.3.1 PLOCHY S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ
Plochy s rozdílným způsobem využití jsou vymezeny v souladu s § 3 odst. 2 písm. a) vyhlášky č.
501/2006 Sb., za účelem stanovení územních podmínek, zejména pro vzájemně se doplňující, podmiňující nebo
nekolidující činnosti, pro stanovení ochrany veřejných zájmů v těchto plochách a pro následné členění ploch na
pozemky. S ohledem na stav v území, zejména pak na údaje v katastru nemovitostí, resp. stávajícímu členění
ploch na pozemky, jsou v územním plánu Struhařova vymezeny i plochy o rozloze menší než 2000 m2, což je dle
§ 3 odst. 1 vyhl. č. 501/2006 Sb. zpravidla mezní hodnota pro vymezování ploch v územním plánu s
přihlédnutím k účelu a podrobnosti popisu a zobrazování v územním plánu.
Plochy RZV uvedené v § 4 - § 19 vyhlášky č. 501/2006 Sb. a uplatněné v členění území obce Struhařov
jsou v souladu s § 3 odst. 4 této vyhlášky s ohledem na specifické podmínky a charakter území, zejména z
důvodů omezení střetů vzájemně neslučitelných činností a požadavků na uspořádání stanovené územním
plánem a využívání území, členěny podrobněji.
Jednotlivé typy, resp. podtypy ploch RZV jsou v grafických přílohách identifikovány kódem a jednotným
barevným vyjádřením.
Jako urbanizované funkce, resp. funkce urbanizovaného území, jsou chápány funkce s potenciálem
vzniku zástavby (např. bydlení, občanské vybavení, technická infrastruktura apod.), plochy veřejných
prostranství, dále plochy rekreace na plochách přírodního charakteru. Tedy všechny funkční typy vymezované v
zastavěném území, v zastavitelných plochách a v plochách přestavby.
Plochy, které nejsou prioritně určené pro zástavbu (ale vybrané stavby připouštějí) jsou vymezeny jako
neurbanizované, resp. funkce neurbanizovaného území či funkce nezastavěného území.
Jako funkce urbanizovaného území i jako funkce nezastavěného území jsou vymezovány plochy
dopravní infrastruktury a vodní plochy a toky, které se uplatňují v rozsahu celého řešeného území.

f.4 ODŮVODNĚNÍ ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO
HODNOT (kapitola b) výrokové části ÚP)
a)

b)

Vytváření podmínek pro trvale udržitelný rozvoj je jedním z cílů územního plánování (§ 18 odst. (1) SZ).
Návrh územního plánu tak činí nástroji územního plánu mj. vymezením ploch s rozdílným způsobem využití
a stanovením podmínek pro jejich využití, vymezením ploch změn, kterými jasně definuje směry
budoucího rozvoje v řešeném území.
V sídle Struhařov je i v současnosti patrná stopa původní zástavby a urbanistické struktury – zejména
v lokalitách: Habr a v okolí Návesního rybníka. Jako kulturní hodnotu je nutno chránit urbanistickou
strukturu zejména v západní části sídla v okolí Návesního rybníka i pro následující generace (čl. 14 PÚR ČR)
a to včetně charakteru veřejného prostranství. Sídlo nebylo nikdy zatěžováno negativními vlivy výrobních
(průmyslových) areálů. Pouze na jižním okraji sídla vznikl zemědělský areál, který je v současné době
nefunkční, a zbytky stavebního fondu jsou v havarijním stavu. S jeho dalším využitím se pro funkci výroby
neuvažuje. Proto ani územní plán nevymezuje plochy, které by umožnily rozvoj výroby v takovém rozsahu,
která by pro sídlo Struhařov mohla znamenat zatížení negativními vlivy na životní prostředí. Rozvoj
technické infrastruktury byl uvažován ve formě rozšíření stávajícího areálu kompostárny, který je
lokalizován v dostatečné vzdálenosti od sídla Struhařov tak, aby případnými negativními vlivy nebylo
ovlivněno urbanizované území sídla. Tento záměr byl ale na základě výsledků projednání z řešení ÚP
vypuštěn. Plochy pro rozvoj funkce bydlení jsou vymezovány pokud možno mimo liniové zdroje hluku,
které jsou v současné době představovány silnicemi II. třídy, které procházejí zastavěným územím
Struhařova. Pokud vymezená zastavitelná plocha leží v návaznosti na průjezdný úsek silnice II. třídy, je pro
ni v územním plánu stanovena podmínka prokázání nepřekročení stanovených limitních hodnot hluku pro
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zástavbu, pro kterou jsou limitní hodnoty stanoveny. Vždy se ale jedná se plochy, které již byly prověřeny
v platné ÚPD. Současně s návrhem územního plánu pro společné jednání byly pořizovány územní studie,
které ve větším detailu prověřily uspořádání uvnitř zastavitelné plochy, vymezily plochy veřejných
prostranství, plochy pro bydlení a plochy pro občanské vybavení. Lze předpokládat, že plochy pro zástavbu
občanského vybavení, pokud budou vymezeny, pak budou lokalizovány k průjezdnému úseku silnice II.
třídy tak, aby tvořily „izolaci“ pro navazující plochy bydlení.
Obec Struhařov chce s ohledem na přírodní hodnoty nezastavěného území jako hlavní přednost sídla i do
budoucna zachovat kvalitní podmínky pro život v sídle, s vysokou pohodou bydlení a s dobrou dopravní
obslužností. Proto není podporován rozvoj výroby jako potenciálního zdroje negativních vlivů na životní
prostředí. Totéž platí pro záměry, které by indukovaly zvýšenou dopravní zátěž, nebo by charakterem
velkoprostorových staveb narušily krajinný ráz a obraz sídla.
Pro udržení kvality a standardu života v řešeném území je nutno stabilizovat občanské vybavení alespoň
v rozsahu stávajících zařízení. Vzhledem k tomu, že územní plán umožňuje poměrně rozsáhlý rozvoj
bydlení, což bude představovat i nárůst počtu obyvatel, bude se zvyšovat i poptávka po občanské
vybavenosti. Územní plán definuje lokalitu, kde by bylo vhodné do budoucna uvažovat s realizací základní
školy. Dále definuje plochu změny, kde je uvažováno s občanským vybavením zaměřeným pro služby
seniorům. Další plochy pro možnost realizace zástavby proobčanské vybavení jsou specifikovány dle
vypracovaných územních studií – plochy smíšené obytné SV2. Protože v současné době nelze konkrétně
vydefinovat lokality, kde by nová zařízení občanského vybavení v rámci stabilizovaných ploch mohla být
realizována, jednalo by se spíše o jednotlivé provozovny než o větší areály, je většina stabilizované
zástavby v sídle Struhařova vymezena jako plochy SV - plochy smíšené obytné – venkovské (SV1), jejichž
stanovené podmínky využití umožňují realizaci mj. i staveb a zařízení občanského vybavení.
Stávající) areál kompostárny je stabilizován v jižní části řešeného území jako jeden z poskytovatelů
pracovních příležitostí.
Pro fungování všech funkčních složek urbanizovaného území je nutno zachovat funkční systém technické
infrastruktury (inženýrských sítí), který v souvislosti s budoucím rozvojem sídla je nutno dále rozšiřovat a
zkvalitňovat.
V řešeném území je několik lokalit rekreačních chat. Územní plán respektuje stávající plochy individuální
rekreace, ale vzhledem ke kapacitě a míře únosnosti řešeného území není žádoucí, aby tato forma
rekreace byla dále rozvíjena. Další rozvoj by vedl ke ztrátě identity lokalit a ztrátě intimity prostředí, pro
kterou jsou tyto lokality vyhledávány. V některých lokalitách dochází k postupné přestavbě rekreačních
objektů na objekty rodinných domů. Tento trend není zapovězen, nicméně je podmíněn zajištěním veřejné
(dopravní a technické) infrastruktury v legislativě odpovídajících parametrech.
Pro dobrou funkčnost systémů sídla je zapotřebí funkční systém dopravní obsluhy. Struhařovem procházejí
silnice II. třídy, jejichž průchod řešeným územím je respektován. Respektována je stávající uliční síť, ve
které jsou vedeny místní komunikace zajišťující obsluhu jednotlivých nemovitostí. Při řešení systému
dopravních ploch a vazeb v území bylo využito jako podkladu zpracovaného „Pasportu místních a
veřejných účelových komunikací, pěšin a stezek obce Struhařov, okres Praha – východ, Středočeský kraj“
(stav ke dni 31. 10. 2014).
V souladu s čl. 19 PÚR ČR je chráněno nezastavěné území před nežádoucí zástavbou ve volné krajině.
Pokud územní plán navrhuje plochy pro další rozvoj, vždy tak činí ve vazbě na zastavěné území, v logických
souvislostech a vazbách především na dopravní infrastrukturu. Územní plán respektuje záměry stanovené
platnou ÚPD.
V souladu s čl. 14 PÚR ČR jsou chráněny přírodní, kulturní a civilizační hodnoty. Ochrana přírodních hodnot
vyplývá ze zákona o ochraně přírody a krajiny a dalších předpisů týkajících se ochrany přírody a krajiny.
Ochrana PUPFL a ZPF vyplývá ze zákona o ochraně zemědělského půdního fondu a lesích. Ochrana
kulturních hodnot vyplývá zejména ze zákona o státní památkové péči.
Přírodní hodnoty:
 VKP registrované:
o Habr I (úpolín evropský)
o Habr II (prstenec májový)
 VKP ze zákona (§ 3 zákona č. 114/1992 sb. v platném znění) – např. lesní pozemky, vodní toky,
údolní nivy a rybníky,
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ochranné pásmo Národní přírodní rezervace Voděradské bučiny (hranice rezervace přiléhá
k hranici řešeného území)
 památné stromy:
o Lípy u zvoničky (2 exempláře)
o Lípy u křížku (2 exempláře)
(Ochranné pásmo památných stromů je vymezeno dle zákona tzn. kruh o poloměru 10násobku
průměru kmene dřeviny ve výšce 1,3m nad zemí).
k) Potřeba vytvoření podmínek pro skladebnou část systému ÚSES na nadregionální úrovni (NRBC 27
Voděradské bučiny) a jeho vymezení jako veřejně prospěšné opatření vyplývá z nadřazené dokumentace
ZÚR Sk čl. (237).
l) Vytvořením podmínek pro rekreačně sportovní využití v řešeném území, zejména podmínek pro pěší
turistiku a cykloturistiku se zvýší atraktivita řešeného území a vytvoří se tím podmínky pro posílení
cestovního ruchu.
m) Pro zachování genia loci, pro zachování obrazu a charakteru sídla je potřeba chránit jeho obraz, aby i jeho
noví obyvatelé si k němu vytvořili náležitý vztah a stali se jeho součástí.
n) Ochrana a potřeba vymezení skladebných částí ÚSES v ÚP vyplývá mj. z přílohy č. 7 odst. (1) písm. e)
vyhlášky č. 500/2006 Sb. Vytvoření podmínek pro ochranu krajinného rázu, pro ochranu přírodních partií
řešeného území je v souladu mj. s prioritou uvedenou v čl. (06) ZÚR Sk.
o) Vytvoření podmínek pro prostupnost území vyplývá z čl. (20a) PÚR ČR.
p) Respektování charakteru krajiny vyplývá z čl. (221) ZÚR Sk.

f.5 ODŮVODNĚNÍ URBANISTICKÉ KONCEPCE VČETNĚ URBANISTICKÉ KOMPOZICE, VYMEZENÍ PLOCH
S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ, ZASTAVITELNÝCH PLOCH, PLOCH PŘESTAVBY A SYSTÉMU
SÍDELNÍ ZELENĚ (kapitola c) výrokové části ÚP)
f.5.1 URBANISTICKÁ KONCEPCE (podkapitola c.1 výrokové části ÚP)
a) Jednoznačně převažující funkcí sídla Struhařov je v současné době bydlení. Dobré dopravní napojení na
blízké trasy nadřazené silniční sítě, kvalita životního prostředí a charakter krajiny jsou hodnotami, pro
které je řešené území vyhledáváno jako velmi dobrá adresa pro trvalé bydlení, a to nejen místními
obyvateli, ale i obyvateli z jiných míst, kteří hledají nové místo pro své trvalé bydlení. Řešené území není
zatěžováno negativními důsledky větších výrobních areálů. Občanské vybavení je v sídle Struhařov
v rozsahu, který uspokojuje alespoň základní potřeby obyvatel. Obec má zajištěny funkční systémy
technické infrastruktury. Stávající charakter sídla je žádoucí zachovat i do budoucna, aby se ze sídla, které
má svůj osobitý charakter, masivním rozšířením obytných ploch pro bydlení, nestal obytný satelit větších
měst. Není žádoucí ani rozšiřování větších výrobních ploch, protože kvalita životního prostředí je jednou ze
stěžejních hodnot řešeného území, kterou je nutno zachovat i pro generace budoucí. V souladu
s republikovými prioritami /čl.14/ je zachován ráz urbanistické struktury území, struktury osídlení a
jedinečné kulturní krajiny.
b) Sídlo Struhařov má svoji historii, která se vepsala i do urbanistické struktury sídla, především v západní
části kolem Návesního rybníka. Zde jsou velmi zřetelné stopy charakteru původní zástavby (objekty
výrazného obdélníkového půdorysu, hmotových charakteristik (výška zástavby, orientace hlavního
hřebene a řešení uličního průčelí). Svůj charakter si zachovalo i veřejné prostranství - náves s vodní
plochou, přístupové komunikace k jednotlivým nemovitostem, plochy zeleně, předzahrádky apod.
V souladu s republikovou prioritou čl. (14) je nutno chránit jedinečné urbanistické struktury a stopy, které
jsou výrazem identity území.
c) Funkce bydlení je realizována v objektech rodinných domů, jejichž charakter odpovídá době jejich vzniku. I
do budoucna by bydlení v řešeném území mělo být realizováno výhradně v objektech tohoto charakteru,
tj. rodinných domů. Pokud by bylo žádoucí realizovat i jiné objekty pro bydlení např. dům pro seniory, pak
by takové objekty měly být řešeny tak, aby svými prostorovými charakteristikami nevytvářely nežádoucí
hmotové a výškové dominanty. Větší objemy staveb by měly být např. architektonickými prvky dále
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členěny. A to z důvodu nenarušení charakteru a obrazu sídla. Vymezené zastavitelné plochy pro funkci
bydlení vycházejí z platné územně plánovací dokumentace. Vzhledem ke stanoveným potřebám a kapacitě
technické infrastruktury bude nutno před realizací rozsáhlejší zástavby prověřovat kapacitní možnosti
technické infrastruktury. Většina stabilizovaných ploch zastavěného území je vymezena jako plochy SV1 –
plochy smíšené obytné – venkovské proto, že se zde kromě bydlení, které je dominantní funkcí, prolínají
funkce občanského vybavení, služeb či drobné výroby. Tento způsob využití je ve venkovských sídlech zcela
přirozený a měl by být zachován i do budoucna s tím, že zde provozované činnosti nebudou negativně
ovlivňovat životní prostředí, kvalitu a pohodu bydlení a nebudou do ploch mimo průjezdné úseky silnic
II. tříd indukovat významně zvýšenou dopravní zátěž.
d) Lokality, kde byla zástavba realizována v nedávné době, jsou vymezeny jako plochy BI – bydlení
v rodinných domech – příměstské. Jsou to lokality, ve kterých bude akcentována kvalita životního prostředí
a pohoda bydlení. To jsou charakteristiky, pro které je Struhařov vyhledáván jako lokalita s výbornými
podmínkami pro bydlení.
e) Lokality pro novou zástavbu zejména rodinných domů byly dále souběžně s návrhem ÚP pro společné
jednání prověřovány podrobnějšími podklady – územními studiemi, které prověřily možnosti vnitřního
uspořádání jednotlivých ploch. Vymezení veřejných prostranství, zejména uličních prostorů navazuje na
založenou strukturu sídla tak, aby byl zachován charakter a obraz sídla a komunikační vazby v sídle.
Územní plán navazuje na dlouhodobě sledované záměry.
f) Z důvodu zachování a ochrany obrazu sídla je nutno chránit charakter jednak veřejných prostranství, která
jsou užívána obyvateli řešeného území bez rozdílu, ve které části sídla bydlí, jednak charakter zástavby,
která veřejnému prostranství tvoří rámec. Proto územní plán stanovuje podmínky prostorového
uspořádání včetně stanovení výškové hladiny zástavby. Ta může uprostřed kompaktního zastavěného
území být vyšší, ale směrem k okrajům sídla, v částech, které jsou v kontaktu s volnou krajinou, by se měla
snižovat – zástavba by měla mít typické znaky venkovské zástavby – 1 nadzemní podlaží a sklonitá střecha
(obvykle využito pro obytné podkroví). Na okrajích (budoucího) zastavěného území by zástavba neměla
vytvářet nežádoucí dominanty. Tento požadavek by měl být podpořen lokalizací rodinných domů směrem
k veřejným prostranstvím, zastavěné stavební pozemky by směrem do krajiny měly být využívány jako
zahrady.
Aby nedocházelo k nežádoucímu rozšíření zástavby do krajiny, je nutno přednostně využívat možností pro
novou zástavbu v rozsahu zastavěného území. Ale tento způsob zástavby by měl respektovat charakter
lokality, hmotové znaky stávající zástavby, především v lokalitách původní zástavby. Nemělo by docházet
k neúměrnému zahušťování. Nežádoucí je forma
zahušťování tzv. stavbami v druhém pořadí. Jedná se o
způsob realizace nového objektu za stávající stavbou
hlavní s příjezdem mezi stávající zástavbou, nebo
v nových lokalitách takový způsob parcelace, kdy se při
řešení nové parcelace vytvoří takový tvar parcely, aby
parcela ležící za parcelou přiléhající k veřejnému
prostranství měla možnost příjezdu, který mezi zástavbou
přiléhající k veřejnému prostranství vytvoří prostor pouze
pro příjezdovou komunikaci v majetku vlastníka
v minimálních šířkových parametrech.
Příklad nepřípustného řešení viz. obr.

g) Z důvodů zajištění trvale udržitelného rozvoje je nutno zachovat funkční areály, objekty a zařízení
občanského vybavení. Žádoucí je jejich zkvalitňování, v rozsahu prostorových možností jejich rozšiřování a
jejich intenzifikace. Významným stávajícím objektem občanského vybavení je např. objekt mateřské školy
a obecního úřadu, Požární dům, objekt prodejny, objekt bývalé školy apod.
h) S nárůstem počtu obyvatel lze předpokládat zvýšení nároků na rozsah občanského vybavení. Proto územní
plán vymezuje plochu přestavby P07 a zastavitelnou plochu Z15 na severovýchodním okraji sídla pro
možnost řešení umístění základní školy s podmínkou zachování sportoviště ve stávajících parametrech (je
možno jej přemístit v rámci lokality, ale je nutno zachovat jeho prostorové parametry). Plocha je
prověřena územní studií. Obec má záměr na využití objektu bývalé školy, vymezena je plocha změny Z07a,
kde je uvažováno se službami pro seniory. Další plochy s možností umístění zástavby pro občanské
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vybavení jsou vymezeny v zastavitelných plochách vymezených v návrhu ÚP pro společné jednání jako
plochy SV2. Do upraveného návrhu ÚP po společném jednání jsou do jeho řešení zapracovány zásady ze
zpracovaných územních studií. Ty kromě plochy pro bydlení a veřejných prostranství vymezily i plochy pro
veřejné vybavení.
Jednotlivé provozovny občanského vybavení (např. obchod, služby) mohou dle stanovených podmínek
využití vznikat i v plochách smíšených obytných – venkovských (SV1). Pokud taková zařízení budou vznikat,
pak lze předpokládat, že budou logicky využívat polohy při průjezdných úsecích silnic II. tříd (ulice
Mnichovická a Ondřejovská), kde svou nabídkou mohou oslovit více potenciálních zákazníků. Zároveň by
indukovaná dopravní zátěž nebyla zaváděna do ostatního zastavěného území, do uličních prostorů, které
nemají takové šířkové parametry a navazující zástavba je tvořena převážně rodinnými domy.
Ve Struhařově je v současné době stabilizována funkce sportu na severovýchodním okraji sídla v ulici U
Hřiště. Severně od ulice je situováno fotbalové hřiště, jižně od ulice pak zázemí pro toto zařízení a plochy
umožňující umístění drobnějších sportovních aktivit. Plocha ležící jižně je stabilizována ve stávajícím
rozsahu a funkci. Plocha severně je vyznačena jako plocha přestavby. Popis viz. bod h).
Územním plánem je respektován záměr obce na realizaci nové části hřbitova. Záměr je spolu se stávajícím
hřbitovem a navazujícími plochami dále prověřen územní studií.
Obyvatelé Struhařova využívají pro denní rekreaci prostředí zahrad u svých rodinných domů. V sídle
Struhařov v jeho severní části se nachází poměrně rozsáhlá vodní plocha Hliněný rybník. Plochy na jeho
severním břehu jsou již v současné době intenzivně využívány pro denní rekreaci obyvatel – dětské hřiště,
kurt na míčové hry (volejbal), pobytové louky, objekt občerstvení. Územní plán vytváří podmínky pro
možnost zapojení např. formou vycházkových tras, celého okolí vodní plochy. Systém veřejných
prostranství s veřejnou zelení bude rozšířen i do západní části sídla, do lokality s realizovanou novou
rodinnou zástavbou. Součástí systému veřejné zeleně do budoucna budou i pásy zeleně na západním a
jižním okraji urbanizovaného území, které jednak budou plnit funkci „izolace“ sídla, resp. přechodový
prvek mezi urbanizovaným územím a zemědělsky intenzivně využívanými pozemky, jednak mohou plnit
funkci rekreační – mohou zde být realizovány vycházkové cesty s rozšířenými místy pro posezení (např.
lavičky, přístřešek), při zpevněném povrchu stezky je možno uvažovat o využití např. pro in line bruslaře.
Tyto cesty budou provázány se systémem komunikací a cest zajišťujících prostupnost krajiny.
Jako zastavitelná plocha pro sport je vymezena v souladu s platnou legislativou na jihovýchodním okraji
řešeného území – plocha Z25. S ohledem na její polohu v řešeném území, kontakt s přírodními hodnotami
(návaznost lesa, průchod vodního toku – ochrana jeho nivy s břehovými porosty, manipulační pásmo,
existence registrovaného VKP, návaznost na rekreační lokalitu Štěrbárna, by zpracovatel doporučoval
využití lokality spíše charakteru ploch rekreace na plochách přírodního charakteru s prioritou ochrany
přírodních hodnot a krajinného rázu (pobytové louky, hřiště s přírodním povrchem (ne např. oplocené
tenisové kurty), herní prvky, mobiliář.
Viz bod. g) kapitoly i.3 textové části odůvodnění ÚP Struhařov
Zásadní prioritou pro budoucí rozvoj sídla je zachování kvality životního prostředí, přírodních hodnot a
charakteru řešeného území. Z tohoto důvodu nejsou vymezeny v kontaktu se sídlem nové rozvojové
plochy pro funkci výroby. Ta zůstává v řešeném území zastoupena jednotlivými provozovnami v rozptylu
zastavěného území, resp. ploch smíšených obytných – venkovských SV1, kde by měla být provozována
činnost v takové míře a způsobu, aby nebyly negativně ovlivňovány okolní plochy bydlení, aby nebyla
snižována kvalita a pohoda bydlení.
Obraz sídla většinou vytvářejí kromě charakteru zástavby veřejná prostranství. Ta jsou užívána všemi
obyvateli i návštěvníky. Pokud se na nich uživatel cítí bezpečně a komfortně, pak se dobře cítí v sídle jako
celku. Proto by dle prostorových možností měly být podél průjezdných úseků silnic II. tříd doplňovány
chodníky. Územní plán rovněž vytváří podmínky pro možnost realizace opatření, která povedou ke zvýšení
bezpečnosti (např. dodržování nejvyšší povolené rychlosti, resp. zpomalení na příjezdu do obce /např.
směrové vychýlení jízdního pruhu pomocí dopravního ostrůvku/, dopravní značení, úprava křižovatek,
označení přechodu pro chodce včetně osvětlení, místa pro přecházení, bezpečnostní prvky na vozovce).
V souladu s platnou legislativou budou vymezovány šíře nových uličních prostorů - jejich dostatečné
šířkové vymezení zajistí možnost vedení pozemní komunikace, uložení sítí technické infrastruktury, ve
vhodných místech řešení ploch veřejné zeleně.
33
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q) Pro fungování všech složek sídla je nezbytné fungování systémů technické infrastruktury (inženýrských
sítí). Proto územní plán respektuje stávající systémy a vytváří podmínky pro jejich rozšíření, doplnění a
zkvalitnění.
r) V řešeném území svoje místo má i individuální rekreace. Územní plán tyto lokality ve stávajícím rozsahu
respektuje. Nicméně nejsou navrhovány plochy pro jejich rozšíření s výjimkou plochy na severozápadním
okraji řešeného území, kde tato funkce již reálně existuje (oplocené zahrady lokálně i s objekty rekreace
nebo zahradní chatkou). Územní plán stanovuje podmínky prostorového uspořádání, aby nedocházelo
v těchto lokalitách především k nežádoucímu zahušťování zástavby a lokality si nadále zachovaly svůj
rekreační charakter.
s) V souladu se zásadami PÚR ČR a ZÚR Sk jsou vytvářeny podmínky pro zajištění průchodnosti území, A to
nejen pro migrační prostupnost území, ale i pro pěší a cyklisty. Jsou vymezovány koridory pro možnost
obnovy a rozšíření cestní sítě v krajině. I tímto způsobem budou vytvořeny podmínky pro zvýšení
atraktivity území pro turistiku a cestovní ruch.
t) Ochrana ploch významných s ohledem na jejich přírodní hodnoty (ochrana přírody a krajiny) vč.
vymezených ploch pro územní systém ekologické stability vyplývá ze zákona o ochraně přírody a krajiny a
dalších předpisů týkajících se této problematiky.
u) Z důvodu zachování a posílení krajinného rázu jsou do krajiny doplňovány linie zeleně lemující cesty,
komunikace a vodoteče. Vzhledem ke konfiguraci terénu a místy vysokému procentu zornění ploch je
nutno eliminovat ohrožení především území vodní erozí. Doplnění pásů zeleně podél liniových prvků
v nezastavěném území a rozčlenění rozsáhlých zemědělských ploch tímto způsobem je jednou s možností.
v) Ochrana PUPFL vyplývá ze zákona o lesích.
w) Ochrana krajinného rázu, charakteru a obrazu krajiny je mj. vyplývá ze stanovených priorit PÚR ČR a ZÚR
Sk, zejména čl. (6) a čl. (221). Stavby a zařízení pro reklamu do obrazu krajiny řešeného území nepatří.
x) Nová zástavba nemusí být vždy realizována jen na vymezených zastavitelných plochách, ale může být
realizována i v rozsahu zastavěného území. Pro takové případy je nutno zohlednit takové podmínky, aby
nová zástavba byla přínosem pro lokalitu a sídlo, a nebyla zdrojem negativních vlivů a neznamenala
zhoršení podmínek v lokalitě s ohledem na životní prostředí, pohodu bydlení a soužití obyvatel lokality.
f.5.2 VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH A PLOCH PŘESTAVBY (podkapitola c.2. výrokové části ÚP)
ROZVOJOVÉ PLOCHY A KORIDORY

Vyhláška č. 501/2006 Sb. v § 3 vedle vymezování ploch podle stávajícího nebo požadovaného využití uvádí
vymezování podle významu, kdy se mj. rozlišují plochy zastavitelné, plochy ke změně stávající zástavby, plochy
k obnově nebo opětovnému využití znehodnoceného území - tj. plochy přestavby. Metodika MINIS souhrnným
názvem "rozvojové plochy" nazývá zastavitelné plochy, plochy přestavby a plochy změn v krajině - plochy, které
jsou primárně určeny pro rozvoj v řešeném území, kde jsou územním plánem navrženy změny využití.
Rozvojové plochy jsou děleny na tři kategorie – podle navrhovaného funkčního využití, resp. podle toho, zda je
cílovým využitím plocha RZV urbanizovaná či neurbanizovaná a podle charakteru změny:
a) plochy urbanizované:
 zastavitelné plochy – rozvojové plochy RZV – plochy vymezené územním plánem k zastavění,
ploch dopravní infrastruktury, případně plochy veřejných prostranství včetně ploch veřejné
zeleně – označeny identifikátorem Z (např. Z01).
 koridory dopravní infrastruktury – vyznačené grafickou značkou – průhledným šrafováním,
označení identifikátorem Z doplněným indexem „k“ (např. Z16k)
 plochy přestavby – označeny identifikátorem P (např. P01)
b) plochy neurbanizované:
 plochy změn v krajině – rozvojové plochy RZV – leží v nezastavěném území, je navržena změna
využití krajiny – označeny identifikátorem K (např. K01)
Z výše uvedeného vyplývá, že v územním plánu jsou vymezeny rozvojové plochy, které obsahují buď jednu
plochu změny (vymezení rozvojové = zastavitelné plochy odpovídá vymezení plochy změny), nebo zahrnují více
34
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ploch změn, z nichž je každá jednoznačně definována kódem např. Z20a, Z20b atd. (rozvojová = zastavitelná
plocha obsahuje skupinu ploch změn).
Vymezené koridory dopravní infrastruktury nemají charakter a ani graficky nejsou vyjádřeny jako plochy
s rozdílným způsobem využití ve smyslu vyhlášky č. 501/2006 Sb., ale umožňují realizaci záměru dle
stanovených podmínek pro plochy dopravní infrastruktury.
Od grafického vyjádření klasické plochy s rozdílným způsobem využití se způsob vyznačení
„neprověřeného“ koridoru liší ve vyjádřené podrobnosti a to tak, že je vyznačen tzv. „překryvnou“ značkou.
Tento koridor je označen identifikátorem zastavitelné plochy s indexem malé „k“ (např. Z36k). Konkrétní
umístění a technické řešení staveb dopravní infrastruktury včetně souvisejících staveb, zařízení a opatření vč.
technické infrastruktury apod. bude v rámci koridoru upřesněno podrobnější dokumentací.
Jednotlivé záměry v dotčeném území budou vzájemně koordinovány. Koordinovány budou jednotlivé
zájmy, resp. ochrana hodnot v dotčeném území (přírodní – ÚSES, lokality ochrany přírody, PUPFL apod.).
Z důvodu jednoznačných podmínek pro rozhodování o změnách v území dotčeném vymezeným
koridorem dopravní infrastruktury je vysvětlen tento pojem.
f.5.2.1 ZASTAVITELNÉ PLOCHY A KORIDORY (podkapitola c.2.a. a c.2.b výrokové části ÚP):
ZASTAVITELNÉ PLOCHY:
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Zastavitelná plocha Z01
Lokalizace

V platné ÚPD
(ÚPO vč. změn)

ANO – částečně
 plochy rekreace
 trvalé travní porosty

Řešení ÚP
Struhařov

Základní aspekty řešení

Lokální podmínky

RZV

RI

Výměra

0,23 ha

BPEJ/třída ochrany

5.50.11/III




Dlouhodobě sledovaný záměr na větší části plochy
Stávající oplocené zahrady, na některých pozemcích existence chaty
nebo zahradní chatky
 Možnost napojení na stávající dopravní infrastrukturu
Celá plocha leží v rozsahu ochranného pásma lesa (plocha leží ve
vzdálenosti menší než 25 m od hranice lesa). Při umisťování zástavby bude
tato skutečnost zohledněna, případná zástavba objektů rodinné rekreace
bude umisťována v souladu se stanovenými podmínkami příslušného
orgánu ochrany lesa (min. 10 m od okraje lesa – dle podmínek vzešlých z
vyhodnocení společného jednání).
Zařazení do typu plochy a rozdílným způsobem využití navazuje na způsob
vymezení stabilizovaných ploch v lokalitě ležících na protější straně
komunikace.
Způsob využití nebude snižovat funkčnost přilehlého lokálního biokoridoru.
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Zastavitelná plocha Z02
Lokalizace

V platné ÚPD
(ÚPO vč. změn)

ANO
 plochy obytné

Řešení ÚP
Struhařov

Základní aspekty řešení

Lokální podmínky

RZV

BI, ZV

Výměra

0,42 ha

BPEJ/třída ochrany

5.50.01/III




Dlouhodobě sledovaný záměr
Vyplňuje proluku mezi zastavěným územím, lesem a stávající
komunikací
 Možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu
Severní okraj plochy je dotčen rozsahem ochranného pásma lesa. Při
umisťování zástavby bude tato skutečnost zohledněna, zástavba bude
umisťována v souladu se stanovenými podmínkami příslušného orgánu
ochrany lesa. Zástavba by neměla být umístěna ve vzdálenosti menší než
je průměrná výška lesního porostu v mýtném stavu. (min. 15 m od okraje
lesa – dle podmínek vzešlých z vyhodnocení společného jednání).
Na západním okraji plochy je vymezen pás, který by neměl být součástí
zastavěného stavebního pozemku, ale měl by být volně přístupný
zejména pro možnost řešení odvedení srážkových vod (zamokřená část
lokality), lze řešit i možnost přístupu do navazujících ploch lesa.
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Zastavitelná plocha Z03
Lokalizace

V platné ÚPD
(ÚPO vč. změn)

ANO
 plochy obytné
 komunikace místní

Řešení ÚP
Struhařov

Základní aspekty řešení

Lokální podmínky

RZV

BI, DS2, PV, ZV

Výměra

2,79 ha

BPEJ/třída ochrany

5.50.01/III




Dlouhodobě sledovaný záměr
Doplňuje okraj zastavěného území, vyplňuje prostor mezi
vymezeným zastavěným územím
 Možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu
Možnosti využití jsou prověřeny podrobnějším podkladem – územní
studií, jejíž zpracování a vložení dat o ní je podmínkou pro rozhodování o
změnách v území. Další podmínkou pro rozhodování je uzavření dohody o
parcelaci.
Podél západního okraje plochy je vymezen pás veřejné zeleně. Možnost
využití plochy je na západním okraji ovlivněna rozsahem ochranného
pásma elektrizační soustavy (nadzemní vedení elektro).
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Zastavitelná plocha Z04
Lokalizace

V platné ÚPD
(ÚPO vč. změn)

ANO
 plochy obytné

Řešení ÚP
Struhařov

Základní aspekty řešení

Lokální podmínky

RZV

BI

Výměra

0,37 ha

BPEJ/třída ochrany

5.29.01/II




Dlouhodobě sledovaný záměr
Doplňuje okraj zastavěného území, vyplňuje prostor mezi stávající
zástavbou realizovanou podél místní komunikace
 Možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu
Nad vymezenou plochou by mělo být řešeno propojení pro pěší mezi
stávajícím uličním prostorem a vymezeným pásem veřejné zeleně podél
západního okraje sídla.
Možnost využití plochy je na západním okraji ovlivněna rozsahem
ochranného pásma elektrizační soustavy (nadzemní vedení elektro).

39
zpracováno v říjnu 2018

40
ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU STRUHAŘOV

etapa: ÚZEMNÍ PLÁN (pro vydání)

příloha: II.A - TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚP

Zastavitelná plocha Z05
Lokalizace

V platné ÚPD
(ÚPO vč. změn)

ANO
 plochy obytné

Řešení ÚP
Struhařov

Základní aspekty řešení

Lokální podmínky

RZV

BI, ZV

Výměra

1,47 ha

BPEJ/třída ochrany

5.29.01/II

 Dlouhodobě sledovaný záměr
 Vyplňuje prostor mezi již realizovanou dopravní infrastrukturou
 Možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu
Přes vymezenou plochu by mělo být řešeno propojení pro pěší mezi
stávajícím uličním prostorem a vymezenou plochou veřejné zeleně.
Rozhodování o změnách využití území v ploše změny Z05c je podmíněno
zpracováním územní studie a vložením dat o ní do evidence územně
plánovací činnosti.
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41
ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU STRUHAŘOV

etapa: ÚZEMNÍ PLÁN (pro vydání)

příloha: II.A - TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚP

Zastavitelná plocha Z06
Lokalizace

V platné ÚPD
(ÚPO vč. změn)

ANO
 plochy obytné

Řešení ÚP
Struhařov

Základní aspekty řešení

Lokální podmínky

RZV

BI, PV, ZV

Výměra

1,64 ha

BPEJ/třída ochrany

5.50.01/III

 Dlouhodobě sledovaný záměr
 Vyplňuje prostor mezi již realizovanou dopravní infrastrukturou
 Možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu
Přes vymezenou plochu by mělo být řešeno propojení pro pěší mezi
ulicemi Pod Rybníkem a K Zaječí.
Na jihovýchodním okraji plochy budou respektovány vytvořené podmínky
pro možnost realizace revitalizačních opatření na Struhařovském potoce.
Rozhodování o změnách využití území je na části plochy, kde neproběhlo
dělení pozemků (pro RD), podmíněno zpracováním územní studie a
vložením dat o ní do evidence územně plánovací činnosti.
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42
ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU STRUHAŘOV

etapa: ÚZEMNÍ PLÁN (pro vydání)

příloha: II.A - TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚP

Zastavitelná plocha Z07
Lokalizace

V platné ÚPD
(ÚPO vč. změn)

ANO
 plochy obytné
 plochy občanského vybavení
 maloplošná a liniová zeleň

Řešení ÚP
Struhařov

Základní aspekty řešení

Lokální podmínky

RZV

SV1, OV

Výměra

1,28 ha

BPEJ/třída ochrany

5.50.01/III




Dlouhodobě sledovaný záměr
Vyplňuje prostor mezi již realizovanou dopravní infrastrukturou a
stávající zástavbou
 Možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu
V ploše OV (Z07a) bude řešena odpovídající kapacita pro dopravu v klidu
pro potřeby zástavby občanského vybavení.
Ve východní části plochy Z07b budou respektovány vytvořené podmínky
pro možnost realizace revitalizačních opatření na Struhařovském potoce.
Rozhodování o změnách využití území je na části plochy podmíněno
zpracováním územní studie a vložením dat o ní do evidence územně
plánovací činnosti.
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43
ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU STRUHAŘOV

etapa: ÚZEMNÍ PLÁN (pro vydání)

příloha: II.A - TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚP

Zastavitelná plocha Z08
Lokalizace

V platné ÚPD
(ÚPO vč. změn)

ANO
 plochy obytné

Řešení ÚP
Struhařov

RZV

BI

Výměra

0,59 ha

BPEJ/třída ochrany

5.29.01/II
5.29.11/II

Základní aspekty řešení

Lokální podmínky




Dlouhodobě sledovaný záměr
Vyplňuje prostor mezi již realizovanou dopravní infrastrukturou a
stávající zástavbou
 Možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu
Přes vymezenou plochu by mělo být řešeno propojení pro pěší mezi ulicí
Ke Hrázi a ulicí Ve Svahu.
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44
ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU STRUHAŘOV

etapa: ÚZEMNÍ PLÁN (pro vydání)

příloha: II.A - TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚP

Zastavitelná plocha Z09
Lokalizace

V platné ÚPD
(ÚPO vč. změn)

ANO
 plochy obytné
 komunikace místní
 maloplošná a liniová zeleň

Řešení ÚP
Struhařov

Základní aspekty řešení





RZV

BI

Výměra

0,59 ha

BPEJ/třída ochrany

5.29.11/II

Dlouhodobě sledovaný záměr
Vyplňuje prostor mezi již realizovanou dopravní infrastrukturou a
stávající zástavbou
Možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Lokální podmínky
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45
ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU STRUHAŘOV

etapa: ÚZEMNÍ PLÁN (pro vydání)

příloha: II.A - TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚP

Zastavitelná plocha Z10
Lokalizace

V platné ÚPD
(ÚPO vč. změn)

ANO
 plochy obytné
 komunikace místní
 maloplošná a liniová zeleň

Řešení ÚP
Struhařov

Základní aspekty řešení

Lokální podmínky

RZV

BI

Výměra

0,40 ha

BPEJ/třída ochrany

5.29.11/II




Dlouhodobě sledovaný záměr
Doplňuje okraj zastavěného území mezi stávající zástavbou a
realizovanou dopravní infrastrukturou
 Možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu
Možnost využití lokality je omezena průchodem nadzemního vedení
elektro VN a rozsahem jeho ochranného pásma.
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46
ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU STRUHAŘOV

etapa: ÚZEMNÍ PLÁN (pro vydání)

příloha: II.A - TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚP

Zastavitelná plocha Z11
Lokalizace

V platné ÚPD
(ÚPO vč. změn)

ANO
 maloplošná a liniová zeleň

Řešení ÚP
Struhařov

RZV

ZV

Výměra

0,55 ha

BPEJ/třída ochrany

5.29.11/II
5.29.01/II
5.55.01/III

Základní aspekty řešení
Lokální podmínky

 Dlouhodobě sledovaný záměr
 Lemuje okraj urbanizovaného území
Možnost výsadeb zeleně je ovlivněna průchodem nadzemního vedení
elektro VN a režimem jeho ochranného pásma.
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47
ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU STRUHAŘOV

etapa: ÚZEMNÍ PLÁN (pro vydání)

příloha: II.A - TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚP

Zastavitelná plocha Z12, Z13
Lokalizace

V platné ÚPD
(ÚPO vč. změn)

Z12 ANO
 Komunikace místní
Z13 NE

Řešení ÚP
Struhařov

RZV

Z12 – PV
Z13 - OH

Výměra

Z12 - 0,033 ha
Z12 – 0,26 ha

BPEJ/třída ochrany

5.40.68/V
5.29.41/IV
5.29.11/II (pozemek
parc. č. 159/1 již
evidován jako ostatní
plocha – pohřebiště)

Základní aspekty řešení
Lokální podmínky

 Z12 - Dlouhodobě sledovaný záměr
 Z13 – pozemkově odděleno, druh pozemku ostatní plocha
Rozhodování o změnách v území je podmíněno zpracováním územní
studie a vložením dat o této studii do evidence územně plánovací
činnosti.
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48
ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU STRUHAŘOV

etapa: ÚZEMNÍ PLÁN (pro vydání)

příloha: II.A - TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚP

Zastavitelná plocha Z14
Lokalizace

V platné ÚPD
(ÚPO vč. změn)

NE


lesy

Řešení ÚP
Struhařov

RZV

TI

Výměra

0,02 ha

BPEJ/třída ochrany

PUPFL (pozemek ve
vlastnictví Obce
Struhařov)

Základní aspekty řešení



Lokální podmínky

Zábor lesa a poté lokalizace záměru v rozsahu ochranného pásma lesa

Plocha pro rozšíření stávající ČOV
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49
ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU STRUHAŘOV

etapa: ÚZEMNÍ PLÁN (pro vydání)

příloha: II.A - TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚP

Zastavitelná plocha Z15
Lokalizace

V platné ÚPD
(ÚPO vč. změn)

ANO (severním směrem rozšířeno)


plochy rekreace a sportu



lesy

Řešení ÚP
Struhařov

Základní aspekty řešení

Lokální podmínky

RZV

OX

Výměra

1,04 ha

BPEJ/třída ochrany

PUPFL (pozemek ve
vlastnictví Obce
Struhařov)

 Dlouhodobě sledovaný záměr
 Plocha pro možnost realizace veřejného občanského vybavení
 Možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu
Severní a východní okraj plochy je dotčen rozsahem ochranného pásma
lesa. Při umisťování zástavby bude tato skutečnost zohledněna, zástavba
bude umisťována v souladu se stanovenými podmínkami příslušného
orgánu ochrany lesa. Zástavba by neměla být umístěna ve vzdálenosti
menší než je průměrná výška lesního porostu v mýtném stavu.
Možnosti využití plochy změny Z15 budou společně s plochou změny P07
a plochou územní rezervy R1 prověřeny podrobnějším podkladem.
Podmínkou pro rozhodování o změnách v území je zpracování územní
studie a vložení dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti.
Záměrem je vybudování centra pro školství, výchovu a sport tak, aby se
možnosti využití jednotlivých zařízení vzájemně doplňovaly.
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50
ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU STRUHAŘOV

etapa: ÚZEMNÍ PLÁN (pro vydání)

příloha: II.A - TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚP

Zastavitelná plocha Z16
Lokalizace

V platné ÚPD
(ÚPO vč. změn)

ANO
 plochy obytné
 komunikace místní

Řešení ÚP
Struhařov

Základní aspekty řešení

Lokální podmínky

RZV

BI, DS2, PV, ZV

Výměra

0,42 ha

BPEJ/třída ochrany

5.50.01/III




Dlouhodobě sledovaný záměr
Doplňuje okraj zastavěného území, vyplňuje prostor mezi stávající
zástavbou a vodotečí
 Možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu
Možnosti využití jsou prověřeny podrobnějším podkladem – územní
studií, jejíž zpracování a vložení dat o ní je podmínkou pro rozhodování o
změnách v území.
Podél jižního okraje lokality bude respektováno manipulační pásmo
vodního toku – oplocení zastavěných stavebních pozemků nebude
realizováno až k břehové hraně. Respektována bude břehová zeleň.
Respektovány budou vytvořené podmínky pro možnost propojení pro
pěší mezi ulicí Ondřejovskou a pokračováním uličního prostoru v ulici
Zelená.
Přes plochu změny Z16c bude řešeno severní dopravní napojení
zastavitelné plochy Z18.
Na jižním okraji plochy Z16a a Z16c budou respektovány vytvořené
podmínky pro možnost realizace revitalizačních opatření na Zvánovickém
potoce.
Možnosti využití budou prověřeny podrobnějším podkladem – územní
studií, jejíž zpracování a vložení dat o ní je podmínkou pro rozhodování o
změnách v území.
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51
ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU STRUHAŘOV

etapa: ÚZEMNÍ PLÁN (pro vydání)

příloha: II.A - TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚP

Zastavitelná plocha Z17
Lokalizace

V platné ÚPD
(ÚPO vč. změn)

ANO
 plochy obytné
 vodní plochy a toky

Řešení ÚP
Struhařov

Základní aspekty řešení

Lokální podmínky

RZV

BI, DS2, PV, ZV

Výměra

1,31 ha

BPEJ/třída ochrany

5.50.01/III




Dlouhodobě sledovaný záměr
Doplňuje okraj zastavěného území, vyplňuje prostor mezi stávající
zástavbou, komunikací a vodotečí
 Možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu
Severovýchodní okraj plochy je dotčen rozsahem ochranného pásma lesa.
Při umisťování zástavby bude tato skutečnost zohledněna, zástavba bude
umisťována v souladu se stanovenými podmínkami příslušného orgánu
ochrany lesa. Zástavba by neměla být umístěna ve vzdálenosti menší než
je průměrná výška lesního porostu v mýtném stavu. (min. 20 m od okraje
lesa – dle podmínek vzešlých z vyhodnocení společného jednání).
Podél jižního okraje lokality a v lokalitě bude respektováno manipulační
pásmo vodního toku – oplocení zastavěných stavebních pozemků nebude
realizováno až k břehové hraně. Respektována bude břehová zeleň.
Na jižním okraji plochy budou respektovány vytvořené podmínky pro
možnost realizace revitalizačních opatření na Zvánovickém potoce.
Respektovány budou vytvořené podmínky pro možnost propojení mezi
ulicí Ve Struhách a zastavitelnou plochou Z18.
Možnosti využití jsou prověřeny podrobnějším podkladem – územní
studií, jejíž zpracování a vložení dat o ní je podmínkou pro rozhodování o
změnách v území.
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52
ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU STRUHAŘOV

etapa: ÚZEMNÍ PLÁN (pro vydání)

příloha: II.A - TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚP

Zastavitelná plocha Z18
Lokalizace

V platné ÚPD
(ÚPO vč. změn)

ANO
 plochy obytné
 plochy občanského vybavení

Řešení ÚP
Struhařov

Základní aspekty řešení

Lokální podmínky

RZV

SV2, BI, DS2, PV

Výměra

3,37 ha

BPEJ/třída ochrany

5.50.01/III




Dlouhodobě sledovaný záměr
Doplňuje okraj zastavěného území, vyplňuje prostor mezi stávající
zástavbou a lesem
 Možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu
Východní okraj plochy je dotčen rozsahem ochranného pásma lesa. Při
umisťování zástavby bude tato skutečnost zohledněna, zástavba bude
umisťována v souladu se stanovenými podmínkami příslušného orgánu
ochrany lesa. Zástavba by neměla být umístěna ve vzdálenosti menší než
je průměrná výška lesního porostu v mýtném stavu. (min. 20 m od okraje
lesa – dle podmínek vzešlých z vyhodnocení společného jednání).
Podél severního okraje lokality bude respektováno manipulační pásmo
vodního toku – oplocení zastavěných stavebních pozemků nebude
realizováno až k břehové hraně. Respektována bude břehová zeleň.
Na severním okraji plochy budou respektovány vytvořené podmínky pro
možnost realizace revitalizačních opatření na Zvánovickém potoce.
Respektovány budou vytvořené podmínky pro možnost propojení přes
plochu a možnost napojení plochy na Ondřejovskou ulici (bude
prověřeno). V západní části bude zohledněna poloha v blízkosti liniového
zdroje hluku.
Možnosti využití jsou prověřeny podrobnějším podkladem – územní
studií, jejíž zpracování a vložení dat o ní je podmínkou pro rozhodování o
změnách v území. Další podmínkou pro rozhodování o změnách v území
je uzavření dohody o parcelaci.
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53
ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU STRUHAŘOV

etapa: ÚZEMNÍ PLÁN (pro vydání)

příloha: II.A - TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚP

Zastavitelná plocha Z19
Lokalizace

V platné ÚPD
(ÚPO vč. změn)

ANO
 plochy obytné
 komunikace místní

Řešení ÚP
Struhařov

Základní aspekty řešení

Lokální podmínky

RZV

BI

Výměra

0,39 ha

BPEJ/třída ochrany

5.50.01/III

 Dlouhodobě sledovaný záměr
 Vyplňuje prostor mezi stávající zástavbou a místní komunikací
 Možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu
Při využití plochy bude respektován režim ochranného pásma vodního
zdroje (II. stupně).
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54
ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU STRUHAŘOV

etapa: ÚZEMNÍ PLÁN (pro vydání)

příloha: II.A - TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚP

Zastavitelná plocha Z20
Lokalizace

V platné ÚPD
(ÚPO vč. změn)

ANO





plochy obytné
plochy smíšené obytné
plochy občanského vybavení
komunikace místní

Řešení ÚP
Struhařov

RZV

SV2, BI, DS2, PV

Výměra

1,66 ha

BPEJ/třída ochrany

5.50.01/III
5.29.01/II

Základní aspekty řešení

Lokální podmínky




Dlouhodobě sledovaný záměr
Vyplňuje prostor mezi stávající zástavbou a bývalým zemědělským
areálem
 Možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu
Při využití plochy bude respektován režim ochranného pásma vodního
zdroje (II. stupně).
Na jižním okraji plochy jsou vytvořeny podmínky pro možnost řešení
propojení ulic Družstevní a K Machlovu.
Možnosti využití jsou prověřeny podrobnějším podkladem – územní
studií, jejíž zpracování a vložení dat o ní je podmínkou pro rozhodování o
změnách v území. Další podmínkou pro rozhodování o změnách v území
je uzavření dohody o parcelaci.
Při realizaci zástavby bude respektována stanovená etapizace výstavby (1.
etapa).
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55
ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU STRUHAŘOV

etapa: ÚZEMNÍ PLÁN (pro vydání)

příloha: II.A - TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚP

Zastavitelná plocha Z21
Lokalizace

V platné ÚPD
(ÚPO vč. změn)

ANO
 plochy smíšené obytné
 komunikace místní

Řešení ÚP
Struhařov

RZV

BI, DS2, ZV, PV

Výměra

2,38 ha

BPEJ/třída ochrany

5.29.01/II
5.29.11/II

Základní aspekty řešení

Lokální podmínky




Dlouhodobě sledovaný záměr
Vyplňuje prostor mezi stávající zástavbou a bývalým zemědělským
areálem
 Možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu
Při využití plochy bude respektován režim ochranného pásma vodního
zdroje (II. stupně).
Bude prověřena možnost řešení propojení pro nemotorovou dopravu
navržených uličních prostorů a zelených pásů na jižním okraji plochy.
Prověřena bude možnost propojení veřejných prostranství (uličních
prostorů) v sídle s komunikační sítí v nezastavěném území.
Možnost využití lokality je omezena průchodem nadzemního vedení
elektro VN rozsahem jeho ochranného pásma. S ohledem na řešení, které
je navrženo územní studií, lze uvažovat o přeložení nebo kabelizaci
tohoto vedení (s ohledem na technické a ekonomické možnosti a
podmínky).
Možnosti využití jsou prověřeny podrobnějším podkladem – územní
studií, jejíž zpracování a vložení dat o ní je podmínkou pro rozhodování o
změnách v území. Další podmínkou pro rozhodování o změnách v území
je uzavření dohody o parcelaci.
Při realizaci zástavby bude respektována stanovená etapizace výstavby (2.
etapa).
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56
ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU STRUHAŘOV

etapa: ÚZEMNÍ PLÁN (pro vydání)

příloha: II.A - TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚP

Zastavitelná plocha Z23
Lokalizace

V platné ÚPD
(ÚPO vč. změn)

ANO
 plochy obytné
 maloplošná a liniová zeleň

Řešení ÚP
Struhařov

RZV

SV1, ZV

Výměra

0,48 ha

BPEJ/třída ochrany

5.29.01/II
5.50.01/III

Základní aspekty řešení

Lokální podmínky





Dlouhodobě sledovaný záměr
Vyplňuje prostor mezi stávající zástavbou a místní komunikací
Plochu změny Z23a je možno napojit na stávající dopravní a
technickou infrastrukturu
S ohledem na prostorové parametry plochy změny Z23a (úzký dlouhý
obdélník) je možno uvažovat o společném řešení (organizaci území)
s plochou změny P06.
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57
ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU STRUHAŘOV

etapa: ÚZEMNÍ PLÁN (pro vydání)

příloha: II.A - TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚP

Zastavitelná plocha Z24
Lokalizace

V platné ÚPD
(ÚPO vč. změn)

ANO





plochy obytné
maloplošná a liniová zeleň
plochy rekreace a sportu
vodní plochy a toky

Řešení ÚP
Struhařov

Základní aspekty řešení

Lokální podmínky

RZV

BI, DS2

Výměra

0,86 ha

BPEJ/třída ochrany

5.50.01/III




Dlouhodobě sledovaný záměr
Vyplňuje prostor mezi stávající zástavbou a komunikací vedenou
podél lesa
 Plochu je možno napojit na stávající dopravní a technickou
infrastrukturu
Severní okraj plochy je dotčen rozsahem ochranného pásma lesa. Při
umisťování zástavby bude tato skutečnost zohledněna, zástavba bude
umisťována v souladu se stanovenými podmínkami příslušného orgánu
ochrany lesa. Zástavba by neměla být umístěna ve vzdálenosti menší než
je průměrná výška lesního porostu v mýtném stavu. (min. 20 m od okraje
lesa – dle podmínek vzešlých z vyhodnocení společného jednání).
Respektován bude vodní tok, jeho manipulační pásmo a břehová zeleň.
Při využití lokality bude respektováno zařízení a rozsah ochranného
pásma zařízení elektrizační soustavy. Na rozdíl od platného ÚPO je plocha
bydlení rozšířena východním směrem do plochy, která je v platné ÚPD
vymezena pro funkci zeleně a sportu.
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58
ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU STRUHAŘOV

etapa: ÚZEMNÍ PLÁN (pro vydání)

příloha: II.A - TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚP

Zastavitelná plocha Z25
Lokalizace

V platné ÚPD
(ÚPO vč. změn)

ANO






plochy obytné
maloplošná a liniová zeleň
plochy rekreace a sportu
vodní plochy a toky
VKP registrovaný

Řešení ÚP
Struhařov

RZV

OS, DS2, ZV

Výměra

1,59 ha

BPEJ/třída ochrany

5.29.01/II
5.50.01/III
5.67.01/V

Základní aspekty řešení

Lokální podmínky




Dlouhodobě sledovaný záměr
Vyplňuje prostor mezi stávající zástavbou obytnou a rekreační a
komunikací vedenou podél lesa
 Plochu je možno napojit na stávající dopravní infrastrukturu
Východní okraj plochy je dotčen rozsahem ochranného pásma lesa. Při
umisťování zástavby bude tato skutečnost zohledněna, zástavba bude
umisťována v souladu se stanovenými podmínkami příslušného orgánu
ochrany lesa. Zástavba by neměla být umístěna ve vzdálenosti menší než
je průměrná výška lesního porostu v mýtném stavu. (min. 20 m od okraje
lesa – dle podmínek vzešlých z vyhodnocení společného jednání).
Respektovány budou vytvořené podmínky pro možnost realizace rozšíření
místní komunikace (veřejné účelové) podél hranice řešeného území.
Respektován bude vodní tok, jeho niva, břehová zeleň a VKP registrované.
S ohledem na zejména přírodní hodnoty lokality se jako zpracovatel
domníváme, že daleko vhodnější způsob využití, než plochy sportu, by
byly plochy rekreace, kde podíl zeleně a forma zařízení pro rekreační
využití lokality by mohly být bližší přírodnímu prostředí a k přírodním
hodnotám šetrnější.
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59
ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU STRUHAŘOV

etapa: ÚZEMNÍ PLÁN (pro vydání)

příloha: II.A - TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚP

Zastavitelná plocha Z39
Lokalizace

V platné ÚPD
(ÚPO vč. změn)

ANO částečně
 maloplošná a liniová zeleň
 trvalé travní porosty
 orná půda

Řešení ÚP
Struhařov

Základní aspekty řešení

Lokální podmínky

RZV

ZV

Výměra

0,30 ha

BPEJ/třída ochrany

5.50.01/III

 Primárně řešení odvedení srážkových vod do vodoteče
 Doplnění systému zeleně na okraji sídla
 Možnost doplnění systému tras pro pěší
Respektovány budou vytvořené podmínky pro možnost realizace
revitalizačních opatření a opatření ke snížení ohrožení území vodní erozí.
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60
ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU STRUHAŘOV

etapa: ÚZEMNÍ PLÁN (pro vydání)

příloha: II.A - TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚP

ZASTAVITELNÉ PLOCHY - KORIDORY

Zastavitelná plocha Z27k
Lokalizace

V platné ÚPD
(ÚPO vč. změn)

ANO
 plochy dopravní infrastruktury – místní a
účelové komunikace - obnova

Řešení ÚP
Struhařov

Základní aspekty řešení
Lokální podmínky

RZV

DS2

Výměra

0,19 ha

BPEJ/třída ochrany

5.29.11/II

 Prodloužení účelové komunikace na hranice řešeného území
 Zajištění prostupnosti krajiny
Trasa komunikace bude respektovat stávající díly půdních bloků (využito
údajů z veřejného registru půdy (LPIS) :
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61
ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU STRUHAŘOV

etapa: ÚZEMNÍ PLÁN (pro vydání)

příloha: II.A - TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚP

Zastavitelná plocha Z28k
Lokalizace

V platné ÚPD
(ÚPO vč. změn)

ANO částečně
 komunikace účelová
 lesy
 orná půda

Řešení ÚP
Struhařov

Základní aspekty řešení

Lokální podmínky

RZV

DS2

Výměra

0,27 ha

BPEJ/třída ochrany

5.50.01/III



Doplnění systému tras pro pěší, propojení západní části Struhařova
s rekreační lokalitou jižně od Zaječí
 Zajištění prostupnosti krajiny
Obnova cestní sítě v trase dle pozemkově oddělené parcely s možností
korekce trasy dle reálných podmínek v území. V lesním porostu bude
řešeno bez nutnosti záboru PUPFL.
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62
ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU STRUHAŘOV

etapa: ÚZEMNÍ PLÁN (pro vydání)

příloha: II.A - TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚP

Zastavitelná plocha Z29k
Lokalizace

V platné ÚPD
(ÚPO vč. změn)

NE





trvalé travní porosty
maloplošná a liniová zeleň
vysoká zeleň mimolesní
komunikace účelová

Řešení ÚP
Struhařov

RZV

DS2

Výměra

0,67 ha

BPEJ/třída ochrany

5.40.68/V
5.68.11/V
5.29.51/IV

Základní aspekty řešení

Lokální podmínky



Doplnění cestního systému, propojení západní části Struhařova se
silnicí II. třídy jihozápadně od Struhařova
 Zajištění prostupnosti krajiny
Obnova cestní sítě v trase dle pozemkově oddělené parcely s možností
korekce trasy dle reálných podmínek v území.

62
zpracováno v říjnu 2018

63
ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU STRUHAŘOV

etapa: ÚZEMNÍ PLÁN (pro vydání)

příloha: II.A - TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚP

Zastavitelná plocha Z30k
Lokalizace

V platné ÚPD
(ÚPO vč. změn)

ANO
 komunikace místní

Řešení ÚP
Struhařov

RZV

DS2

Výměra

0,29 ha

BPEJ/třída ochrany

5.50.01/III
5.29.01/II
5.29.11/II

Základní aspekty řešení

Lokální podmínky



Rozšíření
stávajícího
veřejného
prostranství
v zastavěném území na parametry, které umožní realizaci
pozemní komunikace v šířkovém uspořádání dle platné
legislativy
S ohledem na navazující zastavitelné plochy (dlouhodobý
záměr dle platné ÚPD) je žádoucí rozšíření uličního prostoru,
realizace místní komunikace v odpovídající šíři a realizace
technické infrastruktury.
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64
ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU STRUHAŘOV

etapa: ÚZEMNÍ PLÁN (pro vydání)

příloha: II.A - TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚP

Zastavitelná plocha Z31k
Lokalizace

V platné ÚPD
(ÚPO vč. změn)

ANO
 komunikace účelová

Řešení ÚP
Struhařov

RZV

DS2

Výměra

0,53 ha

BPEJ/třída ochrany

5.50.11/III
5.29.01/II
5.29.11/II
5.29.51/IV

Základní aspekty řešení
Lokální podmínky

 Obnova cestní sítě v nezastavěném území,
 Zajištění prostupnosti krajiny
Obnova cestní sítě v trase dle pozemkově oddělené parcely
s možností korekce trasy dle reálných podmínek v území.
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65
ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU STRUHAŘOV

etapa: ÚZEMNÍ PLÁN (pro vydání)

příloha: II.A - TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚP

Zastavitelná plocha Z32k
Lokalizace

V platné ÚPD
(ÚPO vč. změn)

NE
 orná půda
 plochy přírodní – lokální biocentrum

Řešení ÚP
Struhařov

RZV

DS2

Výměra

0,42 ha

BPEJ/třída ochrany

5.50.11/III
5.29.11/II
5.29.51/IV

Základní aspekty řešení
Lokální podmínky

 Obnova cestní sítě v nezastavěném území,
 Zajištění prostupnosti krajiny
Obnova cestní sítě v trase dle pozemkově oddělené parcely
s možností korekce trasy dle reálných podmínek v území.

65
zpracováno v říjnu 2018

66
ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU STRUHAŘOV

etapa: ÚZEMNÍ PLÁN (pro vydání)

příloha: II.A - TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚP

Zastavitelná plocha Z33k
Lokalizace

V platné ÚPD
(ÚPO vč. změn)

ANO
 plochy dopravní infrastruktury – místní
účelové komunikace - rekonstrukce

Řešení ÚP
Struhařov

RZV

DS2

Výměra

0,42 ha

BPEJ/třída ochrany

5.29.11/II
5.40.68/V

Základní aspekty řešení
Lokální podmínky

 Obnova cestní sítě v nezastavěném území,
 Zajištění prostupnosti krajiny
Obnova cestní sítě v trase dle pozemkově oddělené parcely
s možností korekce trasy dle reálných podmínek v území.
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67
ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU STRUHAŘOV

etapa: ÚZEMNÍ PLÁN (pro vydání)

příloha: II.A - TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚP

Zastavitelná plocha Z34k
Lokalizace

V platné ÚPD
(ÚPO vč. změn)

ANO
 plochy dopravní infrastruktury – místní
účelové komunikace - obnova

Řešení ÚP
Struhařov

RZV

DS2

Výměra

1,06 ha

BPEJ/třída ochrany

5.29.11/II
5.29.01/II
5.50.11/III

Základní aspekty řešení
Lokální podmínky

 Obnova cestní sítě v nezastavěném území,
 Zajištění prostupnosti krajiny
Obnova cestní sítě v trase dle pozemkově oddělené parcely
s možností korekce trasy dle reálných podmínek v území.
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68
ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU STRUHAŘOV

etapa: ÚZEMNÍ PLÁN (pro vydání)

příloha: II.A - TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚP

Zastavitelná plocha Z35k, Z36k
Lokalizace

V platné ÚPD
(ÚPO vč. změn)

NE
 orná půda

Řešení ÚP
Struhařov

RZV

DS2

Výměra

0,24 ha
0,26 ha

BPEJ/třída ochrany

Základní aspekty řešení
Lokální podmínky

5.29.01/II

 Obnova cestní sítě v nezastavěném území,
 Zajištění prostupnosti krajiny
Obnova cestní sítě v trase dle pozemkově oddělené parcely
s možností korekce trasy dle reálných podmínek v území.
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69
ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU STRUHAŘOV

etapa: ÚZEMNÍ PLÁN (pro vydání)

příloha: II.A - TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚP

Zastavitelná plocha Z37k
Lokalizace

V platné ÚPD
(ÚPO vč. změn)

ANO
 plochy dopravní infrastruktury – místní
účelové komunikace - obnova

Řešení ÚP
Struhařov

Základní aspekty řešení
Lokální podmínky

RZV

DS2

Výměra

0,124 ha

BPEJ/třída ochrany

5.29.01/II

 Rozšíření stávající účelové komunikace, úprava povrchu
 Koordinace se sousední obcí
S ohledem na navazující zastavitelné plochy (dlouhodobý
záměr dle platné ÚPD) je žádoucí vytvoření uličního prostoru,
realizace místní komunikace v odpovídající šíři a případně
realizace technické infrastruktury.
Koordinace se sousední obcí – návaznost ploch se zástavbou
rodinných domů (stávajících i potenciál pro stavbu nových).
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70
ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU STRUHAŘOV

etapa: ÚZEMNÍ PLÁN (pro vydání)

příloha: II.A - TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚP

Zastavitelná plocha Z38k
Lokalizace

V platné ÚPD
(ÚPO vč. změn)

ANO
 plochy dopravní infrastruktury – místní
účelové komunikace - obnova

Řešení ÚP
Struhařov

RZV

DS2

Výměra

0,07 ha

BPEJ/třída ochrany

Základní aspekty řešení
Lokální podmínky

 Obnova cestní sítě v nezastavěném území,
 Zajištění prostupnosti krajiny
Obnova cestní sítě v trase dle pozemkově oddělené parcely
s možností korekce trasy dle reálných podmínek v území.
V lesním porostu bez nároku na zábor PUPFL.
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71
ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU STRUHAŘOV

etapa: ÚZEMNÍ PLÁN (pro vydání)

příloha: II.A - TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚP

f.5.2.2 PLOCHY PŘESTAVBY (podkapitola c.2.c. výrokové části ÚP):

Plocha přestavby P01
Lokalizace

V platné ÚPD
(ÚPO vč. změn)

ANO
 plochy obytné
 zahrady a sady

Řešení ÚP
Struhařov

Základní aspekty řešení

Lokální podmínky

RZV

SV1

Výměra

0,88 ha

BPEJ/třída ochrany

5.29.11/II

 Plochy v zastavěném území
 Plochy určené k zástavbě v platné ÚPD
 ÚP vymezuje plochy k zastavění beze změny funkce
 Možnost napojení na veřejnou infrastrukturu
Při využití lokality je nutné respektovat přírodní hodnoty na
vymezené ploše – vodní tok, vzrostlou zeleň. Nová zástavba by
měla respektovat hustotu zástavby – rozvolněnost na okraji
sídla.
Východní část leží v rozsahu ÚAN2.
Možnosti využití budou prověřeny podrobnějším podkladem –
územní studií, jejíž zpracování a vložení dat o ní je podmínkou
pro rozhodování o změnách v území.
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72
ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU STRUHAŘOV

etapa: ÚZEMNÍ PLÁN (pro vydání)

příloha: II.A - TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚP

Plocha přestavby P02
Lokalizace

V platné ÚPD
(ÚPO vč. změn)

ANO
 plochy obytné historické
 komunikace místní

Řešení ÚP
Struhařov

RZV

DS2

Výměra

0,0175 ha

BPEJ/třída ochrany

5.29.11/II
5.50.11/III

Základní aspekty řešení

Lokální podmínky




Plocha v zastavěném území
Zajištění pěšího propojení veřejných prostranství – okolí
Návesního rybníka a ulice Školní náměstí
Vymezení plochy přestavby respektuje stávající vyplocení
navazujících pozemků.
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73
ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU STRUHAŘOV

etapa: ÚZEMNÍ PLÁN (pro vydání)

příloha: II.A - TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚP

Plocha přestavby P03
Lokalizace

V platné ÚPD
(ÚPO vč. změn)

ANO
 plochy obytné

Řešení ÚP
Struhařov

Základní aspekty řešení

Lokální podmínky

RZV

BI

Výměra

0,88 ha

BPEJ/třída ochrany

5.50.01/III

 Plocha v zastavěném území
 Plochy určené k zástavbě v platné ÚPD
 ÚP vymezuje plochy k zastavění beze změny funkce
 Možnost napojení na veřejnou infrastrukturu
Při využití plochy bude respektován režim ochranného pásma
vodního zdroje (II. stupně).
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Plocha přestavby P04
Lokalizace

V platné ÚPD
(ÚPO vč. změn)

ANO





plochy obytné
komunikace místní
komunikace účelová
maloplošná a liniová zeleň

Řešení ÚP
Struhařov

RZV

SV1, PV

Výměra

0,62 ha

BPEJ/třída ochrany

5.50.01/III
5.29.01/II

Základní aspekty řešení

Lokální podmínky

 Plocha v zastavěném území
 Plochy určené k zástavbě v platné ÚPD
 ÚP vymezuje plochy k zastavění beze změny funkce
 Možnost napojení na veřejnou infrastrukturu
Při využití plochy bude respektován režim ochranného pásma
vodního zdroje (II. stupně).
Na jižním a východním okraji plochy budou respektovány
vytvořené podmínky pro možnost rozšíření uličního prostoru a
realizace místní komunikace v odpovídajícím šířkovém
uspořádání.
Možnosti využití jsou prověřeny podrobnějším podkladem –
územní studií, jejíž zpracování a vložení dat o ní je podmínkou
pro rozhodování o změnách v území.
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Plocha přestavby P05
Lokalizace

V platné ÚPD
(ÚPO vč. změn)

ANO





plochy obytné
plocha obytné smíšené
plochy občanského vybavení
komunikace místní

Řešení ÚP
Struhařov

RZV

SV2, BI, DS2,
PV

Výměra

1,86 ha

BPEJ/třída ochrany

5.50.01/III
5.29.01/II

Základní aspekty řešení

Lokální podmínky

 Plocha v zastavěném území
 Plochy určené k zástavbě v platné ÚPD
 ÚP vymezuje plochy k zastavění beze změny funkce
 Možnost napojení na veřejnou infrastrukturu
Při využití plochy bude respektován režim ochranného pásma
vodního zdroje (II. stupně).
Na západním okraji plochy budou respektovány vytvořené
podmínky pro možnost rozšíření uličního prostoru a realizace
místní komunikace v odpovídajícím šířkovém uspořádání.
Možnosti využití jsou prověřeny podrobnějším podkladem –
územní studií, jejíž zpracování a vložení dat o ní je podmínkou
pro rozhodování o změnách v území. Další podmínkou pro
rozhodování o změnách v území je uzavření dohody o
parcelaci.
Při realizaci zástavby bude respektována stanovená etapizace
výstavby (1. etapa).
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Plocha přestavby P06
Lokalizace

V platné ÚPD
(ÚPO vč. změn)

ANO
 plochy obytné

Řešení ÚP
Struhařov

RZV

SV1

Výměra

0,89 ha

BPEJ/třída ochrany

5.50.01/III
5.29.01/II

Základní aspekty řešení

Lokální podmínky

 Plocha v zastavěném území
 Plochy určené k zástavbě v platné ÚPD
 ÚP vymezuje plochy k zastavění beze změny funkce
 Možnost napojení na veřejnou infrastrukturu
Při umisťování zástavby bude zohledněna poloha u liniového
zdroje hluku.
Dopravní napojení lokality bude primárně řešeno z ulice
Družstevní.
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Plocha přestavby P07
Lokalizace

V platné ÚPD
(ÚPO vč. změn)

ANO
 plochy rekreace a sportu
 plochy občanského vybavení

Řešení ÚP
Struhařov

Základní aspekty řešení

Lokální podmínky

RZV

OX

Výměra

0,80 ha

BPEJ/třída ochrany

Druh
pozemku:
ostatní
plocha





Plocha v zastavěném území
Možnost napojení na veřejnou infrastrukturu
Plocha bude součástí lokality, která bude dále
prověřována pro možnost rozšíření nabídky občanského
vybavení (sport, vzdělávání, výchova)
Při umisťování zástavby bude zohledněna poloha u liniového
zdroje hluku.
Dopravní napojení lokality bude primárně řešeno z ulice U
Hřiště, prověřena bude možnost napojení z ulice Ondřejovská
(průsečná křižovatka s ulicí U Rybníčku).
V rámci územní studie řešící celou lokalitu bude řešena
dostatečná kapacita pro dopravu v klidu. Zachována bude
lokalizace zastávky hromadné dopravy.
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Plocha přestavby P08
Lokalizace

V platné ÚPD
(ÚPO vč. změn)

ANO
 komunikace místní

Řešení ÚP
Struhařov

Základní aspekty řešení






RZV

PV

Výměra

0,02 ha

BPEJ/třída ochrany

Druh
pozemku:
zahrada,
ostatní
plocha, trvalý
travní porost

Plocha v zastavěném území
Doplnění systému komunikací pro pěší a cyklisty
Propojení veřejných prostranství
Dostupnost centra sídla pro obyvatele nové lokality

Lokální podmínky
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f.5.3 SYSTÉM SÍDLENÍ ZELENĚ (podkapitola c.3. výrokové části ÚP)
a) Systém sídlení zeleně, především ploch veřejné zeleně, je nutno budovat na základech, které jsou tvořeny
již stabilizovanými plochami, které je nutno průběžně udržovat a lze je dále kultivovat a zkvalitňovat.
b) Při využívání území a při rozhodování o změnách v území budou respektovány vymezené plochy systému
sídelní zeleně, které jsou vymezeny jako samostatný typ plochy s rozdílným způsobem využití (plochy
veřejných prostranství – veřejné zeleně) v souladu s vyhl. č. 501/2006 Sb. Vymezení jednotlivých ploch
(stabilizovaných i ploch změn) graficky vyjadřuje stanovenou koncepci systému sídlení (veřejné) zeleně.
c) Vymezené plochy veřejných prostranství, zejména pak plochy veřejné zeleně, jsou vymezeny za účelem
ochrany těchto ploch před nežádoucí zástavbou. Významné plochy veřejné zeleně jsou vymezeny
v návaznosti na významné vodní plochy v sídle – Hliněný a Návesní rybník. Tyto lokality jsou a budou
místem pro denní rekreaci obyvatel, místem setkávání, místem pro hry dětí, místem pro odpočinek.
d) Z důvodu zachování obrazu sídla v krajině a ochrany krajinného rázu je stanovena zásada umisťování
zástavby v okrajových částech sídla směrem k sídlu. Směrem do krajiny bude okraj urbanizovaného území
tvořen zahradami.
e) Záměrem obce je jednoznačně deklarovat linii pro budoucí maximální hranici zastavěného území.
Struhařov nemá ambice stát se co největším sídlem, ale staví na stávajících hodnotách, pro které je sídlo
dobrou adresou pro bydlení – kvalita životního prostředí, přírodní podmínky – blízkost lesa, pohoda
bydlení, budoucí velikost sídla, která nebude znamenat, že se Struhařov stane obytným satelitem, kde si
obyvatelé nevytvoří vztah k místu. Naopak je žádoucí zachování genia loci.
f) Zdůrazněn je význam zeleně, která je součástí jiných typů ploch s rozdílným způsobem využití, z důvodu
zachování odpovídající hustoty a struktury zástavby typické pro řešené území, aby nedocházelo
k neúměrnému zahušťování – především ve stabilizovaných plochách.
g) Součástí urbanizovaného území jsou i vodní toky procházející celým řešeným územím. Rozhraní, kdy je
vodní tok s doprovodnou a břehovou zelení součástí volné krajiny a kdy urbanizovaného území vzhledem
k charakteru břehových porostů a navazujících ploch zeleně, není účelné rozlišovat, neboť přírodní
společenstva takto přirozeně prostupují i do zastavěných území a stávají se jeho součástí.
h) Územní systém ekologické stability prostupuje celým řešeným územím. Nejčastěji je vázán na přírodní
hodnoty představované vodními toky, které prostupují i do urbanizovaného území sídla. Územní systém
ekologické stability, který v řešeném území prochází mimo sídlo, je provázán přírodními liniemi např.
břehovou zelení podél vodotečí se systémem sídlení zeleně, který je v sídle zastoupen zejména stávajícími
plochami zeleně vázanými na vodní plochy (hliněný a Návesní rybník). Systém sídlení zeleně je v případě
Struhařova zvýrazněn liniemi zelených pásů na okrajích sídla. Kromě biocenter provázaných systémem
biokoridorů jsou součástí systému krajinné zeleně i linie plnící funkci interakčních prvků, které jsou
přestavovány např. právě liniovou zelení podél cest, komunikací a vodotečí, ale i remízy a drobnými
plochami lesa.
i) Vymezené plochy změn pro systém sídlení zeleně:
1. Pro veřejná prostranství – veřejná zeleň:
a. Z02b – pás zeleně sloužící mj. k řešení odvedení srážkových vod,
b. Z03c – část zeleného pásu podél západní hranice urbanizovaného území sídla,
c. Z05c - veřejné prostranství vymezené v souladu s ustanovením § 7 odst. 2 vyhlášky
501/2006 Sb.,
d. Z06d – plocha zeleně podél toku Struhařovského potoka, možnost revitalizace vodního
toku
e. Z11 - zelený pás podél západní hranice urbanizovaného území sídla,
f. Z16d - zelený pás podél vodoteče, možnost revitalizace vodního toku
g. Z17d1-2, e - zelený pás podél vodoteče, možnost revitalizace vodního toku
h. Z21b - část zeleného pásu podél jižní hranice urbanizovaného území sídla,
i. Z23b - část zeleného pásu podél jižní hranice urbanizovaného území sídla,
j. Z25d – pás zeleně podél Zvánovického potoka s břehovou zelení a VKP (registrovaný),
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k. Z39 - pás zeleně sloužící mj. k řešení odvedení srážkových vod.
Stávající plochy sídlení zeleně jsou chráněny jako přírodní hodnoty území (v souladu s čl. (6) ZÚR Sk).

f.6 ODŮVODNĚNÍ KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEJÍ UMÍSŤOVÁNÍ
(kapitola d) výrokové části ÚP)
f.6.1 DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA (podkapitola d.1. výrokové části ÚP)
f.6.1.1 – Silniční doprava, doprava v klidu
f.6.1.1a – Silniční doprava
Řešeným územím prochází dvě silnice II. třídy. Ve směru sever – jih prochází silnice II/113 (Český Brod
– Mukařov /křížení s I/2/ - Ondřejov – Divišov – Vlašim), v zastavěném území ulice Ondřejovská. V severní části
sídla z této komunikace odbočuje západním směrem silnice II/508 (Struhařov – Mnichovice – Mirošovice I/3).
V místní části Habr odbočuje ze silnice II/113 východním směrem silnice III/11318 (Struhařov – Jevany).
Pro hodnocení úseků procházejících řešeným územím jsou uváděny 3 sčítací úseky intenzit (2 na silnici
II/113 a jeden na silnici II/508).
Silnice II/113
Úsek 1-4090
r. 2000
r. 2005
r. 2010
r. 2016

T

O

M

celkem

597

2997

36

3630

430
544

3051
3587

42
22

3524
4153

Silnice II/113
Úsek 1-4097
r. 2000
r. 2005
r. 2010
r. 2016

T

O

M

celkem

207

1414

25

1646

241
302

1178
1834

30
26

1449
2162

Silnice II/508
Úsek 1-6910
r. 2000
r. 2005
r. 2010
r. 2016

T

O

M

celkem

216

1667

18

1901

329
225

2564
1555

25
20

2918
1800

Územní plán tyto komunikace respektuje. V nezastavěném území jsou vymezeny jako plocha RZV –
„DS1 – dopravní infrastruktura silniční – silniční síť“. Při průchodu urbanizovaným územím jsou vyznačeny jako
plocha RZV – „PV – veřejná prostranství – uliční prostory“. Stanovené podmínky využití jako jedno z přípustných
využití uvádí: „silnice (krajská silniční síť) jako součást uličního prostoru“.
Místní doprava
Zástavba, která není přímo obsluhována ze silnice II. nebo III. třídy (resp. jejich průjezdných úseků) je na
tyto komunikace napojena sítí místních komunikací. Ve většině případů se jedná o průjezdné místní obslužné
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komunikace funkční třídy C2, na něž jsou napojeny krátké úseky funkční třídy C3 (slepé komunikace), které za
hranici zastavěného území přechází v účelové komunikace (polní a lesní cesty).
Motorová doprava je od pěší oddělena neucelenou sítí chodníků.
Návrh:
Zastavitelné plochy, plochy změny, koridory:
Z03e
Z03f
Z16b

Z17b
Z18i
Z20c
Z21c
Z24b
a Z25c
P05d
P05e
Z27k
Z28k
Z29k
Z30k
Z31k –
Z36k
Z37k

v rámci zastavitelné plochy Z03 v západní části sídla bude vyčleněn pozemek uličního prostoru v šíři, uspořádání a
významu dle řešení územní studie
v rámci zastavitelné plochy Z03 v západní části sídla je vymezena plocha doplňující stávající uliční prostor
v rámci zastavitelné plochy Z16 jsou vymezeny krátké úseky pro místní komunikaci. Vymezená plocha DS2v
západní části plochy bude využita pro realizaci místní komunikace zajišťující napojení zastavitelné plochy Z18
ležící jižněji.
v rámci zastavitelné plochy Z17 ve východní části sídla bude vyčleněn pozemek uličního prostoru v šíři,
uspořádání a významu dle řešení územní studie s možností realizace místní komunikace
v rámci zastavitelné plochy Z18 ve východní části sídla budou vyčleněny pozemky uličního prostoru v šíři,
uspořádání a významu dle řešení územní studie s možností realizace místní komunikace
v rámci zastavitelné plochy Z20 v jižní části sídla bude vyčleněn pozemek uličního prostoru v šíři, uspořádání a
významu dle řešení územní studie s možností realizace místní komunikace
v rámci zastavitelné plochy Z21 v jižní části sídla bude vyčleněn pozemek uličního prostoru v šíři, uspořádání a
významu dle řešení územní studie s možností realizace místní komunikace
v rámci vymezených zastavitelných ploch Z24 a Z25 jsou s ohledem na vymezené další plochy vymezeny plochy
změny umožňující rozšíření uličního prostoru v ulici Ke Štěrbárně
V rámci vymezené plochy přestavby P05 bude vyčleněn pozemek uličního prostoru v šíři, uspořádání a významu
dle řešení územní studie s možností realizace místní komunikace
prodloužení účelové komunikace (cesty) západním směrem až na hranice řešeného území
koridor pro obnovu cestní sítě jižně od místní části Zaječí propojující západní okraj urbanizovaného území a
rekreačního území na severozápadním okraji řešeného území
koridor pro obnovu cestní sítě od jihozápadního okraje zástavby Struhařova jihozápadním směrem k silnici II/508
koridor pro rozšíření uličního prostoru s místní komunikací v ulici K Machlovu
koridory pro obnovu cestní sítě v jižní části řešeného území
koridor pro rozšíření účelové (místní) komunikace na hranici řešeného území východně od ulice Souběžná

Doprava – limity využití území:
 Silniční ochranná pásma:
o Silnice II. a III. třídy

15 m od osy vozovky

f.6.1.1b – Doprava v klidu
Odstavování a parkování vozidel v současné době probíhá zejména v rámci cílových areálů a na
místních komunikacích, kde to umožňují pravidla silničního provozu.
Tři veřejně přístupné parkovací plochy s významnější kapacitou parkovacích stání územní plán vyznačil:
- jižně od ulice Mnichovická mezi objektem prodejny a obecním úřadem,
- v Ondřejovské ulici severovýchodně od průsečné křižovatky s ulicí Mnichovická a U Hřiště,
- v ulici V Zahradách u Hliněného rybníka.
Územní plán vyznačuje grafickou značkou pro možnost odstavování a parkování vozidel lokality:
 v zastavitelné ploše Z12 u stávajícího hřbitova,
 v zastavitelné ploše Z07 v ulici K Zaječí (pro zařízení občanského vybavení),
 v zastavitelné ploše Z25 v ulici Ke Štěrbárně.
V plochách bydlení a plochách smíšených bude v rámci zastavěných stavebních pozemků (míněno i
budoucích) pro každou samostatnou bytovou jednotku vyčleněna plocha pro dvě parkovací stání.
Další plochy pro dopravu v klidu budou vymezeny v souladu se zpracovávanými územními studiemi,
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které kromě ploch pro rodinnou zástavbu vymezily i plochy pro občanské vybavení. Právě pro tento typ
zástavby by měly být vymezeny dostatečně velké plochy, na kterých bude možno řešit i plochy pro dopravu
v klidu.
Plošně významnější plochy pro dopravu v klidu budou řešeny v lokalitě tvořené plochami změn Z15 a
P07.
Územní plán vyznačuje značkou (kolečko se šipkou) několik navrhovaných propojení:
 žluté šipky vyznačují propojení, jejichž výchozí místa jsou fixovaná např. na křižovatku, na pozemkové
hranice odděleného pozemku, na stávající veřejné prostranství apod.
 oranžové šipky vyznačují propojení, jejichž výchozí místa nejsou lokálně fixovaná, vyznačují např. uliční
prostory, které by měly být vzájemně propojené.
f.6.1.2 – Letecká doprava
Celé řešené území leží v ochranném pásmu radiolokačních prostředků letišť – OP radaru Kbely (zájmové
území AČR dle zákona č. 183/2006 Sb., § 175.

f.6.1.3 – Doprava pěší a cyklistická
Chodníky (i v oboustranném provedení) se v řešeném území vyskytují zejména podél průjezdného
úseku silnice II. třídy v ulici Mnichovická, zejména v centru ve vazbě na objekty občanského vybavení.
V ostatních úsecích je chodník v blízkosti objektů s provozovnami občanského vybavení nebo v blízkosti
zastávek hromadné dopravy alespoň jednostranný.
Podél průjezdných úseků silnic II. tříd jsou chodníky postupně budovány.
Ostatní uliční prostory, ve kterých jsou vedeny místní komunikace, jsou většinou řešeny bez chodníků,
komunikace jsou postupně rekonstruovány včetně realizace opatření ke zvýšení bezpečnosti (např. omezení
rychlosti, zpomalovací prvky).
V řešeném území prochází značená turistická trasa – žlutá. Trasa je vedena z ulice Ondřejovská, do ulice
Jevanská, dále k jihovýchodu severně od místní části Štěrbárna k hranicím řešeného území.

Řešeným územím jsou vedeny 2 naučné stezky:
Vyznačeny jsou v grafických přílohách – I.B2b Koncepce veřejné infrastruktury – dopravní infrastruktura a II.B1
- Koordinační výkres. Podkladem pro jejich vymezení byla turistická mapa a data ÚAP ORP Říčany:
 NS Krásné vyhlídky
 NS Po stopách kameníků.




Řešeným územím prochází značené cyklotrasy:
0024 Krajem J. Lady
0031
trasa po silnici III/11318 mezi Struhařovem a Jevany.
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Územní plán vyznačuje značkou (kolečko se šipkou) několik navrhovaných propojení:
 fialové šipky vyznačují propojení, jejichž výchozí místa jsou fixovaná např. na křižovatku, na pozemkové
hranice odděleného pozemku, na stávající veřejné prostranství apod.
 modré šipky vyznačují propojení, jejichž výchozí místa nejsou lokálně fixovaná, vyznačují např. uliční
prostory případně plochy veřejné zeleně nebo pěší cesty (např. v zelených pásech kolem zástavby),
které by měly být vzájemně propojené.
Do upraveného návrhu ÚP po společném jednání bylo zapracováno podrobnější řešení vybraných
zastavitelných a přestavbových ploch – ploch, které byly prověřeny územní studií. Byly vymezeny plochy
uličních prostorů, ve kterých se předpokládá realizace pozemní komunikace zajišťující dopravní obsluhu
navazující zástavby. Dále byly vymezeny plochy veřejných prostranství, které zajišťující prostupnost
zastavěného území zejména pro pěší a cyklisty.
Cyklistická doprava probíhá společně s dopravou motorovou. Cyklostezky se v řešeném území
nevyskytují.

f.6.2 TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA (podkapitola d.2. výrokové části ÚP)
f.6.2.1 – Vodní hospodářství
Největší vodní plochou v řešeném území je Hliněný rybník. Z něj vytéká pravostranný přítok Struhařovského
potoka, což je hlavní vodoteč protékající zastavěným územím (Od Hliněného rybníka jihozápadním směrem).
Na něj je navěšeno několik drobnějších vodních ploch. Nejvýznamnější je Návesní rybník na Školním náměstí.
Jižně od sídla Struhařov ve směru východ – západ protéká Struhařovský potok. Před místem, kde potok kříží
silnici II/508 je vodní nádrž Vávrák. Po severozápadní hranici řešeného území protéká další pravostranný přítok
Struhařovského potoka.
Další vodotečí, která ale teče směrem východním, je Zvánovický potok. Do něj se jako pravostranný přítok vlévá
vodoteč, která z místní části Habr protéká jižně od lokality Štěrbárna a pokračuje dále východním směrem, kde
se již mimo řešené území stékají.
Žádná z výše jmenovaných vodotečí nemá vyhlášené záplavové území.
Dílčí povodí:





1-09-03-1250 Struhařovský potok (západní část řešeného území)
1-09-03-1090 Zvánovický potok (východní část a jižní okraj řešeného území)
1-09-03-1060 Jevanský potok (severní okraj řešeného území)
1-09-03-1260 Mnichovka (jihozápadní okraj řešeného území)

Územní plán vymezil koridory pro možnost realizace revitalizačních opatření a opatření ke snížení
ohrožení území lokální povodní na:




Struhařovském potoce, resp. jeho pravostranném přítoku mezi Hliněným rybníkem a rybníkem
Návesník,
Zvánovickém potoce jižně od ulice U hřiště,
pravostranném přítoku Struhařovského potoka jižně, resp. jihovýchodně od místní části Zaječí.

Vodní hospodářství - limity využití území:


Manipulační pásmo ostatních vodních toků
............. 6 m od břehové čáry
(PZN. Vodoprávní úřad může pro nezbytně nutné potřeby a na nezbytně dlouhou dobu stanovit
k užívání i větší šířku pozemku než je uvedeno výše.) Do ochranných (manipulačních) pásem vodních
toků nebudou umisťovány žádné stavby, které by mohly ovlivnit odtokové poměry v území nebo
83

zpracováno v říjnu 2018

84
ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU STRUHAŘOV

etapa: ÚZEMNÍ PLÁN (pro vydání)

příloha: II.A - TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚP

znemožnit možnost opravy a údržby koryta.
S ohledem na měřítko výkresů grafické části (1:5000), kdy rozsah vyznačovaného manipulačního pásma
by v tištěné podobě grafických příloh činil 1 mm, není rozsah tohoto limitu graficky vyjádřen. Navíc
některé vodoteče nejsou pozemkově oddělené, a tak jejich trasy jsou vyznačeny orientačně např. dle
leteckého snímku. Vyznačení manipulačního pásma podél takového toku by bylo zavádějící a nepřesné.
Vodovod
Sídlo Struhařov je zásobeno pitnou vodou jednak z vlastních vodních zdrojů, jednak je vodovodní
systém propojen s regionálním vodovodním přivaděčem Region Jih (skupinový vodovod). Součástí tohoto
systému je vodojem před spotřebištěm Zaječí (525,00 m n. m.). Napojení vodovodu Struhařova je z odběrných
řadů DN 100 soustavy Želivka.
V sídle Struhařov je realizována vodovodní síť s napojením na dva vlastní zdroje, s vlastní úpravnou
vody, automatickou tlakovou stanicí a zemním vodojemem (v ulici Mnichovická). Provozovatelem vodovodu je
Obec Struhařov. Realizovány jsou 2 nové vrty HG2 a HG3 (vodní zdroje).
Koncepce zásobování řešeného území pitnou vodou územní plán nemění. Navrženo bude prodloužení
vodovodních řadů do zastavitelných ploch v další etapě zpracování územního plánu (upravený návrh ÚP po
společném jednání) v souladu se zpracovanými územními studiemi. Ty vymezí strukturu veřejných prostranství
(uliční prostory), kudy budou vedeny nejen místní komunikace, ale i linie technické infrastruktury. Zpracování
územních studií a vložení dat o nich do evidence územně plánovací činnosti je podmínkou pro rozhodování o
změnách v území.
Rekreační lokality východně od zastavěného území, na jižním okraji řešeného území a lokalita ležící
jihozápadně od Zaječí nemají v současné době řešeno zásobování pitnou vodou z veřejného vodovodu. Pokud
by ale v lokalitě jako např. Šterbárna mělo postupně docházet k přestavbě rekreačních objektů na rodinné
domy, pak bude nutno realizovat prodloužení vodovodu i do takové lokality. V ostatních zejména rekreačních
lokalitách bude i nadále probíhat individuální zásobování pitnou vodou.
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 7,3 m3/den
cisternami ze zdroje Výžerky - Nučice. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z obecních a domovních studní. Při využívání
zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.
Stavby a činnosti v řešeném území budou respektovat:
 ochranná pásma vodních zdrojů (I. a II. stupně)
 ochranná pásma vodovodních řadů.
Pozn.: vedení a zařízení základní technické vybavenosti je možné umístit v rámci stanovených podmínek využití
ploch pro jednotlivé typy ploch s rozdílným způsobem využití.
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Bilance nárůstu potřeb pitné vody pro zastavitelné plochy s předpokladem nového odběru:
PITNÁ VODA
využití / RD

obyvatel

Qd [l/d]

Qdmax [m3/d]

Qhmax [l/s]

Z01

0

0

0

0

0,000

Z02
Z03
Z04
Z05
Z06
Z07+OV
Z08
Z09
Z10
Z14 čov
Z15+P07
Z16
Z17
Z18
Z19
Z20+P05
Z21
Z23
Z24
Z25
P01
P03
P04
P06
nárůst potřeby
Pro OV z důvodu
nárůstu počtu
obyvatel

4
12
3
8
12
2
5
5
3
0
0
3
6
28
2
27
13
2
6
0
3
8
3
7
162

14
42
11
28
42
7
18
18
11
0
0
11
21
98
7
95
46
7
21
0
11
28
11
25
567

2100
6300
1575
4200
6300
1050
2625
2625
1575
0
5500
1575
3150
14700
1050
14175
6825
1050
3150
100
1575
4200
1575
3675
90550

3,15
9,45
2,3625
6,3
9,45
1,575
3,9375
3,9375
2,3625
0
8,25
2,3625
4,725
22,05
1,575
21,2625
10,2375
1,575
4,725
0,15
2,3625
6,3
2,3625
5,5125
135,825

0,066
0,197
0,049
0,131
0,197
0,033
0,082
0,082
0,049
0,000
0,172
0,049
0,098
0,459
0,033
0,443
0,213
0,033
0,098
0,003
0,049
0,131
0,049
0,115
2,83

11340

17,01

0,354

S napojením přilehlé části Zvánovic není v bilancích uvažováno. Zásobení pitnou vodou by bylo možné
prodloužením vodovodu z ulice Souběžná.
Kanalizace
V sídle Struhařov je realizována tlaková splašková kanalizace (systematická tlaková – větvená, DN 50 –
DN 160) s centrální obecní čistírnou odpadních vod (mechanicko - biologická technologie) s kapacitou pro 1200
EO.
Rekreační lokality východně od zastavěného území, na jižním okraji řešeného území a lokalita ležící
jihozápadně od Zaječí nejsou v současnosti napojeny na kanalizační síť. Pokud by ale v lokalitě jako např.
Štěrbárna mělo postupně docházet k přestavbě rekreačních objektů na rodinné domy, pak bude nutno řešit i
likvidaci odpadních vod na centrální ČOV. V ostatních zejména rekreačních lokalitách bude i nadále probíhat
individuální likvidace odpadních vod s event. vyvážením na ČOV.
Vysvětlení pojmu:
individuálně - jímky na vyvážení, septiky, domovní ČOV, (... bez centrálního čištění, v souladu se zákonem)
Likvidace odpadních vod ze staveb pro bydlení z nově vymezených zastavitelných ploch pomocí
domovních ČOV přes půdní vrstvy vsakem dle § 38 odst. 7 vodního zákona je možná pouze výjimečně na
základě vyjádření osoby s odbornou způsobilostí. Nelze tedy likvidovat odpadní vody tímto způsobem u plošně
významnějších lokalit. Územní plán s touto variantou v sídle Struhařov ani neuvažuje. Tento způsob likvidace lze
uvažovat pouze u odlehlejších rekreačních lokalit.
Koncepce odkanalizování řešeného území je řešena v souladu s Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací
(PRVK) Středočeského kraje.
Územní plán nevyznačuje možnost napojení přilehlé části Zvánovic na kanalizační systém Struhařova.
Nicméně je možno o tomto uvažovat prodloužením tlakové kanalizace z ulice Souběžná.
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Navrženo bude prodloužení splaškové kanalizační sítě do zastavitelných ploch v další etapě zpracování
územního plánu (upravený návrh ÚP po společném jednání) v souladu se zpracovanými územními studiemi, Ty
vymezí strukturu veřejných prostranství (uliční prostory), kudy budou vedeny nejen místní komunikace, ale i
linie technické infrastruktury. Zpracování územních studií a vložení dat o nich do evidence územně plánovací
činnosti je podmínkou pro rozhodování o změnách v území.
Stavby a činnosti v řešeném území budou respektovat ochranná pásma kanalizačních stok.
Pozn.: vedení a zařízení základní technické vybavenosti je možné umístit v rámci stanovených podmínek využití
ploch pro jednotlivé typy ploch s rozdílným způsobem využití.
Vodovody a kanalizace - limity využití území:
Ochranné pásmo vodovodního řadu je vymezeno vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí
na každou stranu
a) do průměru 500 mm včetně
1,5 m
b) nad průměr 500 mm
2,5 m
Ochranné pásmo kanalizační stoky je vymezeno vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí
na každou stranu
a) do průměru 500 mm včetně
1,5 m
b) nad průměr 500 mm
2,5 m
Hospodaření se srážkovými vodami:
V podrobnější dokumentaci řešící jednotlivé rozvojové plochy nebo lokality:
 bude posouzen vliv zástavby na odtokové poměry v území a to tak, aby nedošlo ke zvýšení odtoku
z území před zástavbou,
 dešťové vody budou přednostně zasakovány na jednotlivých pozemcích,
 dešťové vody, které nebude možné na základě hydrogeologického posudku zasakovat, budou na
pozemcích jednotlivých staveb (u rodinných domů, komunikací) retenovány,
 u plošně významných lokalit a nově navržených komunikací bude již ve fázi parcelace vymezen prostor
pro objekty hospodaření s dešťovými vodami (zasakovací pásy, průlehy apod.),
 vody z komunikací, parkovišť apod., která se nestačí vsáknout přímo ve vhodně řešených zpevněných
plochách, je nutné nejprve oddělit ropné látky (pomocí odlučovače ropných látek). Poté může být
společně s vodou ze střech odváděna co nejkratší cestou k dalšímu zpracování.
f.6.2.2 – Energetika
Řešené území je v současné době zásobováno elektrickou energií vrchním vedením vysokého napětí
22 kV. Napětí je transformováno celkem 9 trafostanicemi 22 / 0,4 kV.
PY4746
PYxxxx
PY0284
PY4747
PY3056
PYxxxx
PY4748
PYxxxx
PYxxxx

ul. V Zahradách
ul. K Zaječí
ul. Úzká
ul. Na Hradě
ul. K Machlovu
ul. Dlouhá
ul. Souběžná
ul. Jevanská
ul. Ondřejovská

vrchní přívod
kabelová přípojka
vrchní přívod
vrchní přívod
vrchní přívod
kabelová přípojka
vrchní přívod
vrchní přívod
vrchní přívod

Sekundární rozvody 0,4 kV jsou v řešeném území vedeny jak vrchním vedením, tak zemními kabely.

Návrh:
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Stavby a činnosti v řešeném území budou respektovat ochranná pásma vedení a zařízení elektrizační soustavy.
Bilance nárůstu potřeb elektrické energie pro zastavitelné plochy s předpokladem nového odběru:
ELEKTRO
Z01
Z02
Z03
Z04
Z05
Z06
Z07
Z08
Z09
Z10
Z14 čov
Z15+P07
Z16
Z17
Z18
Z19
Z20+P05
Z21
Z23
Z24
Z25
P01
P03
P04
P06
nárůst potřeby

využití / RD
0
4
12
3
8
12
2

obyvatel
0
14
42
11
28
42
7

5
5
3
0
0
3
6
28
2
27
13
2
6
0
3
8
3
7
162

18
18
11
0
0
11
21
98
7
95
46
7
21
0
11
28
11
25
567

Pi [kW]
0
44
132
33
88
132
22
100
55
55
33
10
250
33
66
308
22
297
143
22
66
0
33
88
33
77
2142

Ps [kW]
0
17
50
13
33
50
8
38
21
21
13
4
95
13
25
117
8
113
54
8
25
0
13
33
13
29
814

Stanovení bilance potřeb pro rekreaci, občanské vybavení a výrobu nelze určit bez znalosti konkrétního
záměru.
Bilance nárůstu potřeb elektrické energie je uvažována jako maximální. Ve výpočtech není zahrnut
podíl energií získaných z obnovitelných zdrojů (např.: fotovoltaika, tepelná čerpadla, topení dřevem …)
případně počet pasivních a nízkoenergetických domů.
Pozn.: vedení a zařízení základní technické vybavenosti je možné umístit v rámci stanovených podmínek využití
ploch pro jednotlivé typy ploch s rozdílným způsobem využití.
Elektro - limity využití území:
zařízení

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

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

10 m

2m

PZN. §19 - zařízení postavená do roku 1995
Obec Struhařov není zásobena zemním plynem. S plynofikací se neuvažuje ani do budoucna.
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f.6.2.3 – Telekomunikace
Sídlo Struhařov je připojeno na síť elektronických komunikací přes digitální ústřednu v Mnichovicích
(jihozápadně od řešeného území).
Sdělovací vedení v řešeném území je vedeno zemními kabely. V zakreslených kabelových trasách může
být uloženo několik kabelů a ochranných HDPE trubek (event. i prázdných).
Nad řešeným územím prochází 1 potvrzená trasa radioreleového spoje:
 RR trasa ve směru SZ (Praha, Žižkovská věž 474 m n.m.) – JV (Holý vrch cca 530 m n.m.)
Do jihozápadního okraje řešeného území zasahuje ochranné pásmo RSS Ministerstva obrany (VÚ 3255
Praha) – ve směru SZ (Praha, Strahov, GIBS) – JV (Ondřejov cca 510 m n. m.). V grafických přílohách ÚP I.B2c
Koncepce veřejné infrastruktury – technická infrastruktury a vodní hospodářství a II.B1 Koordinační výkres je
ochranné pásmo vyznačeno (výstavba nad 50 m nad terénem).
V souladu se ZÚR Sk je v ÚP Struhařov vyznačena další trasa RR paprsku, o které, vzhledem k tomu, že
není v ÚAP ORP Říčany, nebyly získány bližší informace. Kontaktován byl zpracovatel dat ZÚR Sk s žádostí o
upřesnění tohoto limitu. Dle jeho sdělení se jedná o paprsek, jehož poskytovatelem bylo v roce 2007
Ministerstvo vnitra ČR – Hasičský záchranný sbor ČR. Od této doby nebyla poskytnutá data zrušena, ale ani
potvrzena. Proto se domníváme, že data ÚAP, kde tento paprsek uveden není, ale je vymezeno ochranné
pásmo RR paprsku, které odpovídá přibližně trase vyznačené v ZÚR Sk, jsou aktuálnější a paprsek v této trase
nevede. Nicméně z důvodu zajištění souladu se ZÚR Sk jsou v grafické části ÚP Struhařov vyznačeny oba jevy –
RR paprsek dle ZÚR Sk a ochranné pásmo RR paprsku dle ÚAP ORP Říčany.
Severně od sídla se nachází BTS O2 GSM (Struhařov, Holý vrch 526 m, příhradová věž, +TMO, +VDF).
Územním plánem nejsou navrhovány plochy změn pro technickou infrastrukturu – spoje,
telekomunikace.
Stavby a činnosti v řešeném území budou respektovat ochranná pásma komunikačních vedení a
zařízení, a to jak nadzemních, tak podzemních.
Pozn.: vedení a zařízení základní technické vybavenosti je možné umístit v rámci stanovených podmínek využití
ploch pro jednotlivé typy ploch s rozdílným způsobem využití.
Spoje - limity využití území:



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

f.6.2.4 – Nakládání s odpady
Systém nakládání s odpady je v řešeném území zaveden v souladu s právními předpisy a není nutné
ho měnit (Obecně závazná vyhláška č. 1/2016 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem vznikajícím na území obce
Struhařov).
TKO je sbírán do sběrných nádob k tomuto účelu určených a je odvážen specializovanou firmou.
Separovaný odpad je sbírán do speciálních nádob rozmístěných v rozptylu zastavěného území.
Tříděný odpad lze odevzdávat ve sběrném dvoře, který je umístěn na křižovatce ulic Mnichovická, Ondřejovská
a U Hřiště.
Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu je zajišťován minimálně dvakrát ročně jejich
odebíráním na předem vyhlášených přechodných stanovištích.
Objemný odpad lze odevzdávat ve sběrném dvoře, který je umístěn na křižovatce ulic Mnichovická,
Ondřejovská a U Hřiště.
Stavební odpad bez nebezpečných vlastností lze v malém množství (do celkového množství do 0,5
m3/rok z jedné nemovitosti) odevzdávat ve sběrném dvoře, který je umístěn na křižovatce ulic Mnichovická,
Ondřejovská a U Hřiště.
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Biologický odpad rostlinného původu se shromažďuje do sběrných nádob. Lze rovněž odevzdávat ve
sběrném dvoře, který je umístěn na křižovatce ulic Mnichovická, Ondřejovská a U Hřiště nebo přímo na
kompostárně (jižní okraj řešeného území).

f.6.2.5 – Těžba nerostných surovin
Ochrana nerostných surovin vyplývá ze zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného
bohatství, ve znění pozdějších předpisů (horní zákon).
V řešeném území se nachází:
a)

Poddolované území:
 bod ID PÚ 2339 – Myšlín, polymetalické rudy
/Poddolovaným územím se rozumí polygony zahrnující známý nebo předpokládaný výskyt hlubinných
důlních děl vzniklých a účelem těžby nebo průzkumu nerostných surovin. Existence zákresu
poddolovaného území obecně neznamená zákaz stavební činnosti v dané lokalitě. Znamená pouze, že
v dané lokalitě může v některých úsecích ztížit podmínky pro zakládání staveb a doporučuje se
konzultovat připravované projekty s inženýrským geologem. V případě předpokládaného intenzivního
poddolování na konkrétních lokalitách je třeba provést inženýrsko – geologický průzkum, případně
postupovat při zpracování projektu podle normy ČSN 73 00 39 „Navrhování objektů na poddolovaném
území. (čerpáno ze stanoviska České geologické služby – Geofond k této problematice)

f.6.3 OBČANSKÉ VYBAVENÍ (podkapitola d.3. výrokové části ÚP)
a. V sídle Struhařov je funkční areál mateřské školy a obecního úřadu. Dále se v sídle z významnějších
zařízení nachází prodejna potravin a Požární dům (zbrojnice), objekt bývalé školy a hřbitov. Plošně
nejrozsáhlejším stávajícím areálem je sportovní areál – fotbalové hřiště. V rozptylu zastavěného území
se nachází další provozovny – např. železářství, restaurace a další.
b. Územní plán v souladu se zadáním ÚP rozděluje plochy občanského vybavení do jednotlivých typů
ploch s rozdílným způsobem využití:
 občanské vybavení – veřejná infrastruktura (OV) – objekt obecního úřadu a mateřské školy,
požární zbrojnice, objekt bývalé školy, navrhovaná plocha změny Z07a
 občanské vybavení – komerční zařízení malá a střední (OM) – objekt prodejny potravin
 občanské vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení (OS) – zázemí stávajícího fotbalového
hřiště v ulici U Hřiště, navrhované plochy změn mezi místní částí Habr a Štěrbárna Z25a a Z25b
 občanské vybavení – hřbitovy (OH) – stávající hřbitov a plocha změny Z13
 občanské vybavení – tělovýchova, sport, vzdělávání a výchova (OX) – areál fotbalového hřiště
(plocha P07) a plocha pro možnost rozšíření areálu a případně realizace základní školy –
zastavitelná plocha Z15
c. V souladu se zadáním ÚP a záměry obce jsou vytvořeny podmínky pro rozšíření nabídky občanského
vybavení (viz výše) a to tak, aby byly pokryty potřeby všech věkových skupin obyvatel.
d. Ostatní objekty a zařízení občanského vybavení jsou zahrnuty do ploch smíšených obytných –
venkovských (SV1), jejichž stanovené podmínky využití umožňují takový způsob využití jako přípustný.
Rovněž nová zařízení občanského vybavení by měla vznikat především v plochách smíšených obytných
a to zejména podél průjezdných úseků silnic II. tříd z důvodu, aby nebyla případná dopravní zátěž
zaváděna do ostatních, zejména obytných částí sídla.
e. Je žádoucí, aby možnost lokalizace zařízení občanského vybavení v plochách s hlavní funkcí bydlení byla
posuzována s ohledem na budoucí způsob využití (při rozhodování o změnách v území), a to zejména
z důvodu, aby v lokalitě, do které by bylo zařízení umísťováno, nezpůsobilo nežádoucí nárůst dopravy a
nezatížilo ji nežádoucími vlivy na životní prostředí a nesnížilo pohodu bydlení.
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f.6.4 VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ (podkapitola d.4. výrokové části ÚP)
a. Stávající veřejná prostranství včetně uličních prostorů budou respektována, neboť jsou stopou založené
urbanistické struktury a jsou určující pro vnímání charakteru sídla.
b. Z důvodu odlišení charakteru a převládající funkce veřejných prostranství jsou územním plánem
stanoveny dva typy ploch s rozdílným způsobem využití – uliční prostory (PV) a veřejná zeleň (ZV).
Uliční prostory charakterizují urbanistickou strukturu sídla, provozní vazby v sídle. Plochy veřejné
zeleně jsou vymezeny z důvodu ochrany zeleně, zachování charakteru ploch a jejich ochrany před
nežádoucí zástavbou.
c. Územní plán pracuje s podrobností odpovídající měřítku grafického výstupu (1:5000). Významné plochy
veřejných prostranství vymezuje zejména ve stabilizovaných plochách, kde charakterizují mj.
urbanistickou strukturu a plní již svoji funkci. V plochách změn jsou vymezována veřejná prostranství
jen tam, kde je to účelné a lze se znalostí lokálních poměrů takové plochy vymezit. V ostatních
případech ponechával návrh územního plánu pro společné jednání plochy bez dalšího členění. Toto
bylo řešeno podrobnější dokumentací – územní studií, které byly pořizovány souběžně s návrhem
územního plánu pro společné jednání. Zásady jejich řešení v některých případech ve větší podrobnosti
než odpovídající územnímu plánu jsou zapracovány do upraveného návrhu územního plánu pro veřejné
projednání – vymezeny jsou plochy veřejných prostranství.
d. V centrální části sídla Struhařov vymezuje územní plán veřejná prostranství bez bližšího rozlišení.
Stanovené podmínky využití ploch veřejných prostranství umožňují jak umístění dopravní infrastruktury
vč. dopravy v klidu, tak komunikací pro pěší, veřejné zeleně apod. Takto jsou vytvořeny podmínky pro
to, aby mohly být podrobnější dokumentací prověřeny podmínky v území a navrženo odpovídající
řešení, které by mělo využití veřejných prostranství zpřesnit a umožnit jejich zkvalitnění.
e. Z důvodu funkčního systému pěších komunikací v celém řešeném území je nutno zajistit návaznost
veřejných prostranství v sídle a cestní sítě v krajině.
f. Pro fungování všech složek ve veřejných prostranstvích jsou podstatné jejich šířkové parametry.
V těchto prostorech by měla být umístěna dopravní infrastruktura (např. pozemní komunikace), měl by
být zajištěn bezpečný prostor pro pěší (např. chodníky, úprava režimu), prostor pro uložení sítí
technické infrastruktury, případně veřejná zeleň a plochy pro dopravu v klidu. Zásady jsou s ohledem
na význam veřejného prostranství a v něm vedené dopravní infrastruktury stanoveny v čl. (13)
„výrokové části“.
g. Pro vnímání charakteru veřejných prostranství a celkového obrazu sídla je velmi podstatným faktorem
charakter oplocení navazujícího na veřejné prostranství. Zejména obyvatelé, kteří se do řešeného
území stěhují zvenčí, se snaží zajistit si soukromí a intimitu svých nemovitostí a uzavírají se do vysokými
neprůhlednými ploty izolovaných prostor, které nekomunikují se svým okolím. Veřejná prostranství,
resp. uliční prostory se stávají jakýmsi „tunelem“, který pokud je realizován v minimálních šířkových
parametrech bez veřejné zeleně, působí sterilně bez možnosti orientace v lokalitě a obyvatelé si pak
obtížně budují vztah k místu svého bydliště (myšleno sídlu) a tato situace nepřispívá ani k budování
soudržnosti obyvatel a ovlivňuje i sociální vztahy obyvatel.
f.6.5 POŽADAVKY CIVILNÍ OCHRANY (podkapitola d.5. výrokové části ÚP)
Tato část textové části odůvodnění územního plánu Struhařov je zpracována ve spolupráci projektanta
a objednatele – obce Struhařov. Do návrhu územního plánu by měly být vymezeny plochy pro ochranu
obyvatelstva s odvoláním na § 20 vyhl. č. 380/202 Sb. Jelikož ale nebyly předány žádné podklady od dotčeného
orgánu, je tato část zpracována s maximální péčí vlastními silami zpracovatele a obce v rozsahu požadavků výše
uvedené vyhlášky.
a)

Ochrana území před průchodem průlomové vlny vzniklé zvláštní povodní
Řešené území není dotčeno rozsahem možného průchodu průlomové vlny vzniklé zvláštní povodní.
V řešeném území se nacházejí vodní plochy (nádrže) – Hliněný rybník, Návesní rybník, Vávrák, které
fungují v řešeném území historicky, a lze předpokládat, že by ani při extrémním srážkovém úhrnu neměly
ohrozit zástavbu ležící „pod nimi“.
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b)

Zóny havarijního plánování
V řešeném území nejsou stanoveny zóny havarijního plánování.
Obec má zpracováno: „Opatření Obce Struhařov č.1/2010 k zabezpečení úkolů pro období stavu ohrožení
státu a válečného stavu včetně opatření požární ochrany“.

c)

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

d)

Evakuace obyvatelstva a jeho ukrytí
Evakuace obyvatelstva je řešena v čl. 4 „Opatření Obce Struhařov č.1/2010 k zabezpečení úkolů pro
období stavu ohrožení státu a válečného stavu včetně opatření požární ochrany“.

e)

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

f)

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

g)

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

h)

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

i)

Nouzové zásobování obyvatelstva vodou a elektrickou energií
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 7,3 m3/den
cisternami ze zdroje Výžerky - Nučice. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z obecních a domovních studní. Při využívání
zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.
Cisterny s pitnou vodou, případně agregáty budou v případě potřeby umístěny na veřejně přístupných
místech v řešeném území:
na veřejném prostranství před prodejnou v ulici Mnichovická
na veřejném prostranství na Školním náměstí
Samostatně bude voda zabezpečena pro mateřskou (v případě její realizace pro základní) školu
s umístěním v rámci areálu.

j)

Požární ochrana
Požární ochrana je řešena „Obecně závaznou vyhláškou č.1/2010 Obce Struhařov – požární řád obce
Struhařov“ a „Obecně závaznou vyhláškou Obce Struhařov č.2/2010, kterou se stanoví podmínky
k zabezpečení požární ochrany při akcích, na kterých se zúčastňuje větší počet osob“.
Musí být zajištěn přístup ke všem nově budovaným stavbám pro požární techniku dle projektových
parametrů příslušných ČSN a předpisů (požadavky na šíři, poloměry otáčení, únosnost, obratiště,
výhybny, dopravní značení – komunikace musí být navrženy dostatečné šíře tak, aby byla možnost
vybudovat nadzemní hydranty jako zdroje požární vody) a zároveň nesmí být ztížen přístup ke stávajícím
objektům, při navrhování rozvodů vody bude vodovod sloužit zároveň jako zdroj požární vody (nadzemní
hydranty, zajištění potřebných tlaků, průtoku, světlost potrubí, posilovací stanice včetně náhradních
čerpacích zařízení a druhého nezávislého zdroje elektrické energie) navržený dle příslušných ČSN,
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případně budou navrhovány požární nádrže dle příslušných ČSN a předpisů, případně budou vynechány
plochy pro zřízení požárních nádrží, musí být respektovány požárně nebezpečné prostory jednotlivých
staveb dle příslušných ČSN a předpisů, při navrhování jednotlivých staveb musí být respektovány
požadavky dotčených ČSN a dalších právních předpisů např. vyhláška č. 246/2001 Sb., vyhl. č. 23/2008
Sb., z hlediska jejich umístění a provedení.
k)

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

Všeobecně pro územní a stavební činnost v řešeném území platí, že předem bude s příslušným
orgánem projednána výstavba („vyjmenované druhy staveb“):
návrhy ÚPD a návrhy na vydání územního rozhodnutí o chráněném území nebo o ochranném
pásmu,
o výstavba, rekonstrukce a likvidace železničních tratí, vleček a nakládacích ramp, výstavba a
rekonstrukce dálnic, silniční sítě I. a II. třídy,
o výstavba, rekonstrukce, likvidace letišť všech druhů, včetně jejich ochranných pásem a
přidružených objektů a zařízení,
o výstavba a rekonstrukce rozvodů elektrické energie od 22 kV výše,
o trhací práce, výstavba, rekonstrukce dolů, lomů s použitím elektrického roznětu,
o výstavba radioelektronických a telekomunikačních zařízení vyzařující elektromagnetickou
energii všeho druhu (radiové vysílače, TV, TVP základnové stanice, radiotelekomunikačních sítí,
radioreleová stanice, radiolokační, radionavigační, telemetrická zařízení) včetně jejich
anténních systémů a nosičů (i těch, jejichž stavba je povolována na základě oznámení) a
požadovaných ochranných pásem,
o výstavba a rekonstrukce objektů, konstrukcí a zařízení vyšších než 30 m nad terénem a staveb
jevících se jako dominanta v otevřeném terénu,
o výstavba větrných a fotovoltaických elektráren.
Respektovány budou parametry příslušné kategorie komunikace včetně ochranného pásma stávajícího i
plánovaného dopravního systému.
o

f.7

ODŮVODNĚNÍ KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY VČETNĚ VYMEZENÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM
ZPŮSOBEM VYUŽITÍ, PLOCH ZMĚN V KRAJINĚ A STANOVENÍ PODMÍNEK PRO JEJICH VYUŽITÍ,
ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY, PROSTUPNOST KRAJINY, PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ,
OCHRANU PŘED POVODNĚMI, REKREACI, DOBÝVÁNÍ LOŽISEK NEROSTNÝCH SUROVIN A
PODOBNĚ

f.7.1 SYSTÉM KRAJINNÉ ZELENĚ (podkapitola e.1. výrokové části ÚP)
a)
Ochrana lesa vyplývá ze zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve
znění pozdějších předpisů (lesní zákon).
b)
Pro možnosti zalesnění jsou stanoveny podmínky zejména s ohledem na ochranu zemědělského
půdního fondu. Jsou vymezeny konkrétní plochy, ale pro další možnosti zalesnění jsou stanoveny
takové podmínky využití ploch s rozdílným způsobem využití, které umožňují realizaci takového
záměru beze změny územního plánu při zohlednění podmínek při rozhodování o změnách v území.
c)
Ochrana přírodně cenných území včetně skladebných částí ÚSES vyplývá ze zákona č. 114/1992 Sb.,
o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.
d)
S ohledem na konfiguraci terénu, hydrologické poměry a činnosti člověka v krajině je nutno zvyšovat
retenční schopnosti krajiny. Z tohoto důvodu je nutno zachovat a podporovat plochy zejména
trvalých travních porostů, které územní plán zahrnuje především do ploch smíšených nezastavěného
území, které přispívají ke zpomalování odtoku srážkových vod a zvyšují tím retenční schopnost
krajiny.
e)
Ochrana VKP vyplývá ze zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších
předpisů. V grafické příloze odůvodnění II.B1 v koordinačním výkrese jsou vyznačeny registrované
VKP dle ÚAP ORP Říčany, resp. od objednatele.
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Rozčlenění velkých zorněných ploch obnovou cestní sítě zajišťující prostupnost území doplněné
liniovou zelení může přispět ke snížení ohrožení území větrnou a vodní erozí, zároveň bude posílena
ekologická stabilita území a krajinný ráz.
Ochrana charakteru krajiny vyplývá mj. z čl. (14) PÚR ČR a čl. (06) ZÚR Sk.

f.7.2 KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY (podkapitola e.2. výrokové části ÚP)
a)
V souladu s ust. čl. (218) ZÚR Sk je respektován charakter krajiny.
b)
Stanovené zásady jsou v souladu s ust. čl. (219) ZÚR Sk.
c)
Stanovená koncepce uspořádání krajiny vychází z reálného stavu v území, ze kterého vychází
zařazení ploch do jednotlivých typů ploch s rozdílným způsobem využití, pro které jsou stanoveny
podmínky využití. Při rozčlenění nezastavěného území je mj. zohledněno zařazení pozemků dle
evidence katastru nemovitostí. Rozdělení do typů plochy s rozdílným způsobem využití respektuje
vyhl. č. 501/2006 Sb. a metodiku MINIS a vymezuje:
1. Plochy vodní a vodohospodářské (ust. § 13 vyhl. č. 501/2006 Sb.),
2. Plochy zemědělské (ust. § 14 vyhl. č. 501/2006 Sb.),
3. Plochy lesní (ust. § 15 vyhl. č. 501/2006 Sb.),
4. Plochy přírodní (ust. § 16 vyhl. č. 501/2006 Sb.),
5. Plochy smíšené nezastavěného území (ust. § 17 vyhl. č. 501/2006 Sb.).
d)
V souladu s ust. čl. (14) PÚR ČR a čl. (06) ZÚR Sk je respektován charakter krajiny v západní části
řešeného území, kde kromě zemědělské využití je řada ploch zeleně (trvalých travních porostů,
drobných lesních ploch a zeleně rostoucí mimo les).
e)
Ochrana nivy Struhařovského potoka (jako VKP) vyplývá ze zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.
f)
S ohledem na zachování charakteru krajiny a posílení krajinného rázu jsou vytvořeny podmínky pro
doplnění liniové zeleně zejména podél cestní sítě a účelových komunikací.
g)
Ochrana VKP a ostatních přírodních hodnot vyplývá ze zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a
krajiny, ve znění pozdějších předpisů.
h)
Z důvodu eliminace ohrožení zemědělsky využívaných ploch (velkoplošné zornění) před vodní a
větrnou erozí jsou vytvořeny podmínky pro jejich rozčlenění a doplnění liniové zeleně do krajiny.
Nelesní zeleň v krajině přispívá k vytvoření obrazu a charakteru krajiny a je podstatných faktorem
pro krajinný ráz.
i)
Z důvodu eliminace ohrožení území vodní erozí je nutno volit i odpovídající způsob obhospodařování
zemědělských ploch včetně výběru vhodných plodin.
j)
Z důvodu ochrany krajinného rázu je nežádoucí rozšiřování zástavby do krajiny, zvláště pak takové,
která by krajinný ráz narušila.
k)
Tento bod byl doplněn na základě vyhodnocení výsledků společného jednání o návrhu ÚP –
požadavek dotčeného orgánu.
l)
V souladu s ust. čl. (20a) PÚR ČR jsou z důvodu zachování zejména migrační prostupnosti krajiny
stanoveny podmínky omezující velkoplošné neprostupné oplocování ploch. Východní část řešeného
území je dle dat ÚAP ORP Říčany – migračně významné území.
m)
V územním plánu jsou vymezeny plochy změn v krajině, které zajišťují ochranu přírodně cenných
lokalit (VKP), doplňují systém ekologické stability. Protože územní plán vymezuje zastavitelné plochy
na lesních pozemcích, jsou jako určitá kompenzace vymeteny plochy pro zalesnění.
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Plochy změn v krajině:
Plocha změny v krajině K01
Lokalizace

V platné ÚPD (ÚPO
vč. změn)

Řešení ÚP
Struhařov

NE


orná půda



vysoká zeleň mimolesní



trvalé travní porosty

RZV

NL

Výměra

2,86 ha

BPEJ/třída ochrany

5.40.77/V
5.32.41/IV
5.32.01/III

Plocha pro zalesnění.
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Plocha změny v krajině K02 (K02a, K02b, K02c)
Lokalizace

V platné ÚPD
(ÚPO vč. změn)

Řešení ÚP
Struhařov

ANO


plochy přírodní – lokální biocentrum

RZV

NP

Výměra

0,94 ha + 1,47 ha +
0,41 ha

BPEJ/třída ochrany

5.50.11/III
5.29.51/IV

Plocha LBC 5 – navrženo k založení.
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Plocha změny v krajině K03
Lokalizace

V platné ÚPD (ÚPO
vč. změn)

Řešení ÚP
Struhařov

ANO


významný krajinný prvek registrovaný

RZV

NP

Výměra

0,27 ha

BPEJ/třída ochrany

5.50.01/III

VKP – registrovaný (Habr II – prstenec májový)
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Plocha změny v krajině K04
Lokalizace

V platné ÚPD (ÚPO
vč. změn)

Řešení ÚP
Struhařov

NE


orná půda



maloplošná a liniová zeleň



lokální biokoridor

RZV

NL

Výměra

1,25 ha

BPEJ/třída ochrany

5.50.01/III
5.29.01/II

Plocha pro zalesnění.
Plocha dle veřejného registru půdy – LPIS není
vedena v evidenci:

Navazuje na plochy lesa, vyplňuje plochu mezi lesem,
lokalitou rekreačních chat a plochami intenzivně
zemědělsky využívanými.
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f.7.3 NÁVRH SYSTÉMU ÚSES (podkapitola e.3. výrokové části ÚP)
a)
Ochrana systému ekologické stability vyplývá ze zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,
ve znění pozdějších předpisů.
b)
Územní plán stanovuje podmínky pro využití plochy vymezených pro systém ÚSES s cílem zabránit
ohrožení či oslabení ekostabilizačních funkcí jednotlivých jeho skladebných částí a tím celého
systému.
c)
Pokud by byla nová zástavba umisťována do blízkosti skladebných částí územního systému
ekologické stability, pak z důvodu zachování plné funkčnosti ÚSES je nutno ji umístit tak, aby i do
budoucna, pokud porosty (zejména dřeviny) budou více vzrostlé, byly toto porosty primárně
zachovány a nebyly vytvářeny nároky na to, aby z důvodu ohrožení zástavby byly tyto porosty
likvidovány.
d)
Pozemky, které jsou součástí skladebných částí ÚSES, jsou nezastavitelné z důvodu zachování
funkčnosti systému a eliminace ohrožení snížení funkčnosti jeho jednotlivých skladebných částí.
Zejména biocentra jsou vymezena v lokalitách s přírodními hodnotami a potenciálem, v místech
cenných s ohledem na ochranu přírody a krajiny.
e)
Územní plán vymezuje tyto skladebné části:
1. Nadregionální biocentrum:
 NRBC 27 Voděradské Bučiny – je vymezeno v souladu se ZÚR Sk a daty ÚAP ORP
Říčany.

2. lokální biocentra:
 LBC 5 – jižně od urbanizovaného území, na toku Struhařovského potoka, v souladu
s platnou ÚPD, zohledňuje organizaci zemědělského využití navazujících ploch, zahrnuje
přírodní hodnoty, vymezeno v minimálních plošných parametrech s ohledem na
ochranu ZPF
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LBC 6 – východně od urbanizovaného území, na toku Zvánovického potoka, v souladu
s platnou ÚPD, na lesních pozemcích

3. lokální biokoridory:
 LBK 23 – (úseky 23-1, 23-2) - severozápadní okraj řešeného území, koordinováno s ÚP
Klokočná, trasován po linii lesních ploch a ploch mimolesní zeleně. Vymezen je
v souladu s platným ÚPO Struhařov s upřesněním dle reálného rozsahu přírodních
ploch a průběhu pozemkových hranic.



LBK 24 (úseky 24-1, 24-2, 24-3, 24-4) - západní a jihozápadní část řešeného území,
trasován po Struhařovském potoce, propojuje LBC 4 (vymezeno v ÚP sousední obce) a
LBC 5. Vymezen je v souladu s platným ÚPO Struhařov s upřesněním dle
reálného rozsahu přírodních ploch a průběhu pozemkových hranic.
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LBK 25 – (úseky 25-1, 25-2) – severovýchodní část řešeného území, na lesních
pozemcích, propojuje NRBC Voděradské bučiny, LBC 6 s okrajem řešeného území (Kú.
Svojetice), kde je koordinováno jeho vymezení s jeho pokračováním v ÚP sousední
obce.



LBK 27 (úseky 27-1,27-2) – jižní část řešeného území, trasován po lesních pozemcích a
plochách zeleně rostoucí mimo les, dále podél stávající účelové komunikace do
navrhovaného LBC 5. Vymezen je v souladu s platným ÚPO Struhařov s upřesněním dle
reálného rozsahu přírodních ploch a průběhu pozemkových hranic. Koordinováno
s jeho vymezením v ÚP sousední obce (Mnichovice).
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LBK 28 – (úseky 28-1, 28-2) – jižní okraj řešeného území, trasován po lesních
pozemcích. Vymezen je v souladu s platným ÚPO Struhařov s upřesněním dle
reálného rozsahu přírodních ploch a průběhu pozemkových hranic.

Liniová zeleň navrhovaná podél cestní sítě v krajině spolu s drobnými plochami lesa (remízy) a
plochami zeleně rostoucími mimo les doplňuje systém ekologické stability strukturou interakčních
prvků.

f.7.4 PROTIEROZNÍ A PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ (podkapitola e.4. výrokové části ÚP)
a) Územním plánem nejsou navrhována konkrétní protipovodňová a protierozní opatření. Stanovuje ale
takové podmínky využití ploch s rozdílným způsobem využití, aby při podrobnějším odborném
posouzení vodohospodářských a zejména odtokových poměrů v řešeném území bylo možno taková
opatření navrhnout a realizovat.
b) Uveden je přehled záměrů, které jsou za protierozní opatření považována.
f.7.5 PROSTUPNOST KRAJINY A REKREACE (podkapitola e.5. výrokové části ÚP)
a) Jak už bylo uváděno výše, územním plánem jsou vytvořeny podmínky pro obnovu a doplnění cestní sítě
v krajině vymezením koridorů pro dopravní infrastrukturu silniční – místní a účelové komunikace.
Koridory jsou většinou vymezeny podél pozemkově parcelně odděleného pozemku (cesty), který
v současné době ani nemusí jako účelová komunikace sloužit. Koridor je vymezen za účelem možnosti
realizace plnohodnotné účelové komunikace, kterou s ohledem na reálný stav v území nemusí být
možno v celé délce záměru realizovat v rámci odděleného pozemku. Z důvodu možnosti korekce trasy
je vymezen koridor v šíři cca 12 m, výsledný záměr bude umístěn v rámci koridoru a jeho šíře bude
menší. V grafické příloze I.B2b Koncepce veřejné infastruktury - dopravní infrastruktura jsou vyznačeny
stávající i navrhované cesty v krajině, které nejsou pozemkově odděleny (v KN), ale v reálu slouží např.
jako lesní účelové komunikace a jsou využívány zároveň např. jako turistické cesty. Nebo jsou navrženy
- vyznačeny jsou v souladu se zpracovanými územními studiemi. Z hlediska prostupnosti krajiny nebo
dostupnosti některých lokalit jsou neopominutelné. Jejich vyznačení je orientační (např. dle leteckých
snímků), je nutno na ně nahlížet jako na součást systému – např. při jejich úpravách či rekonstrukcích
není nutno dodržet jejich trasu vyznačenou v ÚP, ale je nutno zachovat jejich funkčnost.
b) Rozdělení území do jednotlivých typů ploch s rozdílným způsobem využití a stanovení podmínek pro
jejich využití umožnuje vedení cyklotras přes řešené území. Územní plán vyznačuje stávající turistické
trasy a cyklotrasy v řešeném území. Vedení cyklotras bylo prověřeno a doplněno s ohledem na
„Generel cyklistických tras a cyklostezek na území Středočeského kraje“.
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f.8 ODŮVODNĚNÍ STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ
(kapitola f) výrokové části ÚP)
Celé řešené území je rozděleno do ploch s rozdílným způsobem využití podle převládající funkce ve vymezené
ploše (lokalitě). Členění ploch vychází ze zásad, které jsou stanoveny vyhláškou č. 501/2006 Sb. o obecných
požadavcích na využívání území (§ 4 - § 19) a z metodiky MINIS – minimální standard pro zpracování územních
plánů ve Středočeském kraji. Vzhledem k určitým typickým a svébytným podmínkám v jednotlivých částech
řešeného území, které by měly být i do budoucna chráněny, byly některé typy ploch s rozdílným způsobem
využití ještě rozděleny do několika podtypů v souladu s § 3 odst. (4) vyhl. č. 501/2006 Sb.
f.8.1. ODŮVODNĚNÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ (podkapitola f.1.
výrokové části ÚP)
a) Z důvodu jednoznačného stanovení a pochopení stanovených podmínek prostorového uspořádání a
podmínek ochrany krajinného rázu jsou vysvětleny pro potřeby územního plánu Struhařov další základní
pojmy:


Zastavěná plocha pozemku:

/dle §2, odst. 7/ je součtem všech zastavěných ploch jednotlivých staveb. Zastavěnou plochou stavby se rozumí
plocha ohraničená pravoúhlými průměty vnějšího líce obvodových konstrukcí všech nadzemních i podzemních
podlaží do vodorovné roviny. Plochy lodžií a arkýřů se nezapočítávají. U objektů poodkrytých (bez některých
vnějších stěn) je zastavěná plocha vymezena obalovými čárami vedenými vnějšími líci svislých konstrukcí do
vodorovné roviny. U zastřešených staveb nebo jejich částí bez obvodových svislých konstrukcí je zastavěná
plocha vymezena pravoúhlým průmětem střešní konstrukce do vodorovné roviny. Pro účely územního plánu je
chápána stavba v časové rovině budoucí – tzn., že je posuzována zastavěná plocha budoucích staveb. Do
zastavěné plochy pozemku se pro stanovení míry zastavěnosti (koeficient zastavění stavebního pozemku – KZP)
započítávají i zpevněné plochy.


Zastavěný stavební pozemek:

/dle §2, odst. 1 c) stavebního zákona/ pozemek evidovaný v katastru nemovitostí jako stavební parcela a další
pozemkové parcely zpravidla pod společným oplocením. Tvořící souvislý celek s obytnými a hospodářskými
budovami. Pro účely územního plánu je chápán zastavěný stavební pozemek v časové rovině budoucí – tzn., že
je posuzován budoucí zastavěný stavební pozemek.
b) Minimální výměra stavebního pozemku pro rodinný dům je stanovena z důvodu, aby nedocházelo v sídle
k nežádoucímu zahušťování zástavby nebo nevznikaly takové nové struktury zástavby, které jsou
v řešeném území cizorodé.
c) Mezní hodnota výměry stavebního pozemku pro výpočet max. zastavěné plochy pozemku vč. zpevněných
ploch pro rodinný dům je stanovena s ohledem na stanovený koeficient zastavění stavebního pozemku
tak, aby v sídle nevznikaly objekty, které by svým objemem vytvářely nežádoucí dominanty.
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Přehled ploch RZV vymezených v Územním plánu Struhařov:
Druh plochy RZV

Typ plochy RZV

Podtyp plochy RZV

identifikátor
(kód)

plochy bydlení
plochy rekreace

plochy
občanského
vybavení

plochy smíšené
obytné

plochy dopravní
infrastruktury

bydlení - v rodinných domech –
příměstské
rekreace – plochy staveb pro
rodinnou rekreaci
Rekreace – na plochách přírodního
charakteru
občanské vybavení – veřejná
infrastruktura
občanské vybavení – komerční
zařízení malá a střední
občanské vybavení – tělovýchovná
a sportovní zařízení
občanské vybavení - hřbitovy

BI
RI

Funkce urbanizovaného
území/funkce
nezastavěného území
Fce urbanizovaného
území
Fce urbanizovaného
území

RN

Fce urbanizovaného
území

OV

Fce urbanizovaného
území

OM

Fce urbanizovaného
území

OS

Fce urbanizovaného
území

OH

Fce urbanizovaného
území

občanské vybavení – tělovýchova,
sport, vzdělávání a výchova
plochy smíšené obytné – venkovské

OX

plochy smíšené obytné – bydlení a
občanské vybavení
plochy smíšené obytné – rekreační

SV2

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

dopravní infrastruktura silniční
dopravní infrastruktura silniční

SV1

SR

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

DS1
DS2

technická infrastruktura inženýrské sítě
technická infrastruktura – plochy
pro stavby a zařízení pro nakládání
s odpady
veřejná prostranství – uliční
prostory
veřejná prostranství – veřejná zeleň

TI

Fce urbanizovaného
území

TO

Fce urbanizovaného
území

PV

plochy vodní a
vodohospodářské

vodní plochy a toky

W

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

plochy
zemědělské

plochy zemědělské

NZ

Fce nezastavěného území

plochy lesní

plochy lesní

NL

Fce nezastavěného území

plochy přírodní

Plochy přírodní

NP

Fce nezastavěného území

plochy smíšené
nezastavěného
území

plochy smíšené nezastavěného
území

NS + index

Fce nezastavěného území

plochy technické
infrastruktury

plochy veřejných
prostranství



ZV

plochy smíšené nezastavěného území s
funkcí:
- přírodní
- zemědělská

p
z

PLOCHY BYDLENÍ – bydlení - v rodinných domech – příměstské BI - zahrnují části urbanizovaného území,
v nichž urbanistická struktura i obytná zástavba vznikala v nedávné minulosti. Plochy bydlení jsou
vymezeny za účelem zajištění podmínek pro bydlení v kvalitním prostředí, umožňujícím nerušený a
bezpečný pobyt a každodenní rekreaci a relaxaci obyvatel, dostupnost veřejných prostranství a
občanského vybavení.
Plochy bydlení v rodinných domech – příměstské zahrnují pozemky rodinných domů, pozemky související
dopravní a technické infrastruktury a pozemky veřejných prostranství. Součástí ploch bydlení mohou být
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pozemky dalších staveb a zařízení, které nesnižují kvalitu prostředí a pohodu bydlení v území, jsou
slučitelné s bydlením a slouží především obyvatelům Struhařova.
Obecně lze konstatovat, že plochy bydlení v rodinných domech – příměstské jsou vymezeny pro bydlení
v rodinných domech s příměsí nerušících obslužných funkcí místního významu s vysokou kvalitou
obytného prostředí. Jedná se o lokality převážně rodinných domů - včetně doplňkových staveb, které
nemají charakter hospodářských stavení, ale jedná se spíše o drobnější objekty, garáže, kolny, altány,
bazény apod.
 PLOCHY REKRACE – jsou vymezeny dle charakteru využití ploch:
 rekreace – plochy staveb pro rodinnou rekreaci RI – zahrnují stabilizované plochy chatových osad
 rekreace – na plochách přírodního charakteru RN – zahrnují plochy využívané zejména pro denní
rekreaci obyvatel nebo sportovně rekreační aktivity bez větších nároků na trvalé stavby - plochy
severně od Hliněného rybníka, mezi vodní plochou a místní komunikací

PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ jsou vymezeny dle charakteru staveb, zařízení a způsobu využití:
 občanské vybavení – veřejná infrastruktura (OV) – touto plochou s rozdílným způsobem využití je
vymezen např. areál mateřské školy a obecního úřadu, Požární dům (zbrojnice), plocha změny pro
dům pro seniory
 občanské vybavení – komerční zařízení malá a střední (OM) – plocha stávající prodejny, další
vymezení takových ploch lze předpokládat v další fázi zpracování ÚP – v upraveném návrhu po
společném jednání, kdy by řešení ÚP měly být zapracovány zásady paralelně zpracovávaných
územních studií
 občanské vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení (OS) – tímto způsobem je vymezena plocha
stávajícího zázemí areálu Fotbalového hřiště v ulici U Hřiště. Dále je takto vymezeny plochy změny ve
východní části urbanizovaného území, mezi místní částí Habr a rekreační lokalitou Štěrbárna.
 občanské vybavení – hřbitovy (OH) - zahrnuje stávající areál hřbitova a plochu změny vymezenou za
účelem zbudování hřbitova nového
 občanské vybavení – tělovýchova, sport, vzdělávání a výchova (OX) – do tohoto typu plochy je
vymezen areál na severovýchodním okraji Struhařova – plocha stávajícího fotbalového hřiště a
plocha změny rozšiřující stávající areál severním a východním směrem. Možnosti využití této lokality
by měly být dále prověřovány pro možnost realizace základní školy, rozšíření možností pro sportovní
využití a to vše s ohledem na návaznost lesních ploch, s ohledem na možnosti dopravního napojení a
zachování plnohodnotného fotbalového hřiště.

PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ
 plochy smíšené obytné – venkovské SV1 – V převažující části zastavěného území je obecně
stabilizováno dělení pozemků a stabilizována je i zástavba – je zde stabilizovaná urbanistická struktura
ve stávající podobě. Z hlediska převažující funkce jde o obytnou zástavbu, nicméně s ohledem na její
charakter, její urbanistickou strukturu a způsob jejího využití, není účelné členit území na jednotlivé
drobné plochy s rozdílným způsobem využití, podle využití konkrétního pozemku (plochy) jako např. na
plochy bydlení, plochy občanského vybavení a plochy drobné a řemeslné výroby (výrobní a nevýrobní
služby), sídelní zeleň, plochy technické vybavenosti a další. V lokalitách s tímto funkčním zařazením, je
stabilizována urbanistická struktura území, která je určená zejména strukturou veřejných prostranství,
stabilizován je stavební fond (převážně starší než 10 – 15 let), původní struktura zástavby byla postupně
zahušťována doplňkovými stavbami, historicky docházelo ke konverzi některých staveb, do zástavby
jsou integrovány různé provozovny a zařízení, jejichž další integrace je i např. z hlediska udržitelnosti
rozvoje žádoucí. Mj. i s ohledem na ustanovení § 3 vyhlášky č. 501/2006 Sb., kde je uvedeno: „K
naplňování cílů a úkolů územního plánování (§ 18 a 19 SZ) a s ohledem na rozdílné nároky na prostředí
se území člení územním plánem na plochy, které s přihlédnutím k účelu a podrobnosti popisu a
zobrazování v územním plánu vymezují zpravidla o rozloze větší než 2000 m2.“, lze konstatovat, že
s ohledem na převažující velikost pozemků a různost jejich funkčního využití podrobnější členění dle
jednotlivých příslušných funkcí není účelné.
Z hlediska stávajícího a požadovaného způsobu využití plochy smíšené obytné – venkovské (SV1)
zahrnují a nadále budou zahrnovat zpravidla pozemky staveb pro bydlení, staveb pro rodinnou rekreaci,
pozemky občanského vybavení (stavby, zařízení a pozemky sloužící např. pro vzdělávání a výchovu,
sociální služby a péči o rodiny, zdravotní služby, kulturu, veřejnou správu, ochranu obyvatelstva),
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fragmenty veřejných prostranství a dále případně pozemky související dopravní a technické
infrastruktury. Do ploch smíšených obytných (SV1) patří pouze pozemky staveb a zařízení, které svým
provozováním a technickým zařízením nenarušují užívání staveb a zařízení ve svém okolí a nesnižují
kvalitu prostředí souvisejícího území, např. nerušící výroba a služby, zemědělství, které svým
charakterem a kapacitou nezvyšují dopravní zátěž v území. V těchto plochách je vyloučeno umísťovat
stavby a zařízení, které by snižovali kvalitu obytného prostředí.
Obecně lze konstatovat, že plochy smíšené obytné – venkovské jsou vymezeny pro bydlení v rodinných
domech (včetně domů a usedlostí s hospodářským zázemím), obslužnou sféru a nerušící výrobní
činnosti s vysokou kvalitou obytného prostředí.
 plochy smíšené obytné – bydlení a občanské vybavení SV2 - rozsáhlé plochy, které jsou mj. v průběhu
zpracování návrhu územního plánu pro společné jednání prověřovány územní studií a jejich využití
ani struktura není dosud prověřena a známa, existují zde legitimní a správné požadavky na částečné a
přiměřené využití pro občanskou vybavenost a pro veřejné prostranství (bez započítání ploch
pozemních komunikací). A to právě z důvodu, že zde lze očekávat vedle funkce bydlení významnější
uplatnění i dalších funkcí s bydlením slučitelných a výše uvedeným požadavkům toto vymezení více
odpovídá. Důležitým důvodem tohoto způsobu vymezení ploch je to, že v současnosti není známé
umístění plochy pro občanské vybavení (její polohu lze obecně předpokládat, rozsah nikoli). Po
prověření těchto ploch územní studií, lze očekávat změnu vymezení i v územně plánovací
dokumentaci, která podrobnější podklad odpovídajícím způsobem zapracuje.
 plochy smíšené obytné – rekreační – tímto způsobem jsou vymezeny plochy stávajících lokalit
s převahou rekreačních objektů (chat), kde ale postupně dochází k přestavbě rekreačních objektů na
objekty pro trvalé bydlení – rodinné domy. Za předpokladu splnění stanovených podmínek
(přestavba rekreačních objektů na objekty trvalého bydlení – rodinné domy – je podmíněně
přípustná za podmínky, že bude při rozhodování o změnách v území prokázáno, že je zajištěn do
odpovídající vzdálenosti od záměru příjezd požární techniky a vozidel IZS, je zajištěna dostatečná
kapacita pitné vody, v souladu s platnými právními předpisy jsou splněny podmínky pro napojení
záměru na elektrickou energii, podmínky pro likvidaci odpadních vod) může tato postupná
transformace probíhat i do budoucna. Za splnění všech výše uvedených podmínek je možné
realizovat přestavby stávajících rekreačních objektů na RD, v případě novostaveb RD platí přípustné
využití, bez těchto podmínek, které se vztahují jen na podmíněně přípustné využití.
PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY jsou rozděleny do podtypů:
 dopravní infrastruktura - silniční – silniční síť DS1 – plochy a zařízení především státní silniční sítě,
významných místních komunikací - v řešeném území silnice II. a III. třídy.
 dopravní infrastruktura - silniční - místní DS2 – místní obslužné a účelové komunikace a cesty
převážně mimo urbanizované území
PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY jsou rozděleny do podtypů:
 technická infrastruktura – inženýrské sítě – tímto způsobe jsou vyznačeny lochy staveb a zařízení,
které zajišťují zásobení řešeného území pitnou vodou, energiemi, zajišťují odvádění a čištění
odpadních vod, přenos dat apod. Do tohoto podtypu je zařazen i areál sběrného dvora.
 technická infrastruktura – plochy pro stavby a zařízení pro nakládání s odpady – tento podtyp je
použit výhradně pro areál kompostárny
PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ
 veřejná prostranství – uliční prostory PV – byly vyčleněny z důvodů zdůraznění urbanistické struktury,
která je pro sídlo typická. Budoucí rozvoj by měl tuto strukturu respektovat a citlivě na ni navázat.
 veřejná prostranství – veřejná zeleň – zahrnuje stávající plochy v návaznosti na vodní plochy ve
Struhařově (Hliněný a Návesní rybník), dále navrhované plochy zelených pásů na západním a jižním
okraji urbanizovaného území. Další plochy budou vymezeny v zastavitelných plochách, které jsou
prověřovány územní studií, v souladu s ust. § 7 vyhl. 501/2006 Sb.
vodní plochy a toky – v souladu s § 13 vyhl. č. 501/2006 Sb.
plochy zemědělské – v souladu s § 14 vyhl. č. 501/2006 Sb.
plochy lesní - jsou vymezeny v souladu s § 15 vyhl. č. 501/2006 Sb.
plochy přírodní – v souladu s § 16 vyhl. č. 501/2006 Sb.
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plochy smíšené nezastavěného území – v souladu s § 17 vyhl. č. 501/2006 Sb.

DOPLŇKOVÉ CHARAKTERISTIKY:
a) významné plochy zeleně jako součást veřejného prostranství – graficky jsou vyznačeny části ploch
rozšířených uličních prostorů, kde by měla být i do budoucna podporována funkce zeleně, např. se zde
nachází kvalitní vzrostlá zeleň, která by i po jejím fyzickém dožití měla být nahrazena novou výsadbou –
např. plocha v Mnichovické ulici, plochy na Školním náměstí.
b) vodní plochy a toky – grafické vyznačení vyjadřuje upřesnění využití v lokalitách, kde není v evidenci KN
vyznačen pozemek vodní plocha, přestože tato v území reálně existuje. Při využití lokalit není nutno
striktně dodržet vyznačený rozsah doplňkové charakteristiky, ale funkce vodní plochy nebo toku
v lokalitě, byť v modifikovaném rozsahu, by měla být zachována jako charakteristický prvek a chráněna
jako přírodní hodnota (VKP ze zákona).
c) významné plochy zeleně v krajině rostoucí mimo les – grafické vyznačení vyjadřuje plochy v krajině, na
kterých se nachází vzrostlá zeleň, kterou je nutno chránit z důvodu ochrany krajinného rázu, zachování
retenční schopnosti krajiny a ochrany území před nebezpečím vodní eroze.
d) významná liniová zeleň – vyznačuje linie zeleně, které je s ohledem na posílení krajinného rázu a
ochrany území před nebezpečím vodní eroze v území nutno chránit nebo doplnit.
Doplňková charakteristika je graficky vyznačena nad plošným vyznačením ploch s rozdílným způsobem využití.
Stanovené podmínky využití pro tyto plochy RZV umožňují realizaci takových záměrů v rámci stanoveného
přípustného využití resp. podmíněně přípustného využití.
ODŮVODNĚNÍ PODMÍNEK PROSTOROVÉHO USPOŘÁDNÍ
a) Podmínky prostorového uspořádání jsou stanoveny především pro jednotlivé typy a podtypy ploch
s rozdílným způsobem využití. Už rozdělení řešeného území do jednotlivých typů ploch s rozdílným
způsobem využití zohledňuje charakter zástavby a tudíž je dostačující, aby podmínky prostorového
uspořádání byly stanoveny tímto způsobem, a není nutno je stanovovat pro jednotlivé plochy změn.
Navíc sídlo Struhařov (urbanizované území) je možno charakterizovat tak, že výšková hladina zástavby a
hmotové parametry zástavby jsou v celém urbanizovaném území velice podobné a jednotlivé lokality se
od sebe příliš neliší (zástavba je tvořena převážně rodinnými domy s okrasnými a užitkovými
zahradami, v rozptylu řešeného území se nachází jednotlivé objekty nebo provozovny občanského
vybavení, služeb a drobné výroby, které svými prostorovými parametry z měřítka převládající zástavby
významně nevybočují. Výšková hladina zástavby je do 2 NP.
Vždy je ale nutno vzhledem k morfologickým podmínkám posuzovat jednotlivé záměry s ohledem na
konkrétní podmínky v konkrétní lokalitě. I dva objekty, které budou splňovat podmínky prostorového
uspořádání, mohou díky architektonickému řešení působit tak, že jsou hmotově a výrazem významně
vzdálené. Tyto podrobnosti ale územní plán nemůže ošetřit.
b) Lokality rekreačních chat se od zástavby jádrového území (sídla Struhařov) liší charakterem staveb –
objekty rekreačních chat jsou převážně o 1 NP s podkrovím (některé bez podkroví). Ale i v některých
těchto lokalitách dochází k postupné přestavbě objektů rodinné rekreace na objekty pro trvalé bydlení
– rodinné domy. Ale ani tyto přestavby by neměly znamenat významné zvětšení hmotových parametrů
staveb, protože v některých částech jsou pozemky poměrně malé a významně by se tímto snížila
pohoda pro ostatní vlastníky. Každý takový případ je ale s ohledem na umístění v lokalitě, velikost a
parametry pozemku nutno posuzovat individuálně.
f.8.2. ODŮVODNĚNÍ PODMÍNEK OCHRANY KRAJINNÉHO RÁZU (podkapitola f.2. výrokové části ÚP)
a) Zásady ochrany krajinného typu jsou stanoveny v souladu se ZÚR Sk čl. (219).
Podmínky ochrany oblasti krajinného rázu jsou stanoveny v souladu se Studií vyhodnocení krajinného
rázu na území Středočeského kraje (Atelier V, 2008)
Do řešeného území se zasahují 2 oblasti krajinného rázu:
1. Větší severovýchodní část řešeného území patří do oblasti Černokostelecko,
2. Menší jihozápadní část patří do oblasti Dolní Posázaví.
106
zpracováno v říjnu 2018

107
ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU STRUHAŘOV

etapa: ÚZEMNÍ PLÁN (pro vydání)

příloha: II.A - TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚP

b) Zejména nové stavby umísťované především na okrajích sídel by s ohledem na zachování obrazu sídla
v krajině, nenarušení významných pohledových horizontů a harmonického vztahu sídla a krajiny neměly
vytvářet výškové ani hmotové dominanty. Architektonický výraz zástavby by měl citlivě reagovat na
prostředí, do kterého je zástavba umisťována.
c) Udržování tradice mimolesní zeleně v krajině, zdůraznění přírodních linií (vodotečí), civilizačních linií
(komunikační a cestní síť), významné orientační body – rozcestí, výškové kóty apod.
d) Zemědělsky hůře obdělávatelné plochy zapojit do systému ekologicky stabilnějších ploch – zvýšení
ekologické stability území.
e) Do nezastavěného území s ohledem na ochranu krajinného rázu nebudou umisťovány záměry jako
fotovoltaické elektrárny. Malebnost, harmonické měřítko a členitost a pestrost krajiny budou chráněny
jako přírodní hodnoty. Ty nebudou narušovány takovými záměry, jako jsou např. větrné elektrárny.
f) Ochrana VKP vyplývá ze zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších
předpisů.

f.9 ODŮVODNĚNÍ VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ A
PLOCH PRO ASANACI (kapitola g) výrokové části ÚP)
VPS a VPO, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit (podkapitoly g.1. a g.2 výrokové části ÚP):
a) Dopravní infrastruktura
1. Koridor pro veřejně prospěšnou stavbu dopravní infrastruktury (VD1) – komunikace propojující
ul. K Zaječí a rekreační lokality na severozápadním okraji řešeného území. Komunikace je
součástí systému pěších a cyklistických komunikací v řešeném území, který má zvýšit
prostupnost území a bezpečnost chodců a cyklistů.
2. Koridor pro veřejně prospěšnou stavbu dopravní infrastruktury (VD2) – prodloužení účelové
komunikace až na hranice řešeného území, které zajistí prostupnosti území. Vymezeno
v souladu s platnou ÚPD.
3. Koridor pro veřejně prospěšnou stavbu dopravní infrastruktury (VD3) – rozšíření místní
komunikace v ulici K Machlovu a propojení do ulice Družstevní na parametry, které vyhoví
platným právním předpisům s ohledem na dopravní obsluhu navazujících navrhovaných
rozvojových ploch.
4. Koridory pro veřejně prospěšné stavby dopravní infrastruktury (VD4 a VD5) – obnova účelových
komunikací v jižní části řešeného území za účelem zajištění prostupnosti krajiny včetně
zvýšení bezpečnosti a komfortu pro pěší a cyklisty (v části je trasována stávající naučná
stezka).
5. Koridor pro veřejně prospěšnou stavbu dopravní infrastruktury (VD6) – rozšíření účelové
(místní) komunikace na hranicích řešeného území (východně od ulice Souběžná) na
parametry, které vyhoví platným právním předpisům s ohledem na dopravní obsluhu
navazujících navrhovaných rozvojových ploch a zástavbu, která vzniká na sousedním
katastrálním území.
6. Koridor pro veřejně prospěšnou stavbu dopravní infrastruktury (VD7) – komunikace zajišťující
propojení mezi veřejným prostranstvím v návaznosti na vodní plochu Návesního rybníka a
Školním náměstím.
7. Plocha pro veřejně prospěšnou stavbu dopravní infrastruktury (VD8) – plocha uličního
prostranství s místní komunikací a souvisejícími plochami v ulici Vilová zajišťující dopravní
obsluhu přilehlých nemovitostí.
8. Koridor pro veřejně prospěšnou stavbu dopravní infrastruktury (VD9) – místní komunikace
zajišťující propojení ulic Školní náměstí a Na Hradě.
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9. Plocha pro veřejně prospěšnou stavbu dopravní infrastruktury (VD10) – plocha uličního
prostranství s místní komunikací a souvisejícími plochami v ulici Nad Studánkou zajišťující
dopravní obsluhu přilehlých nemovitostí.
10. Plocha pro veřejně prospěšnou stavbu dopravní infrastruktury (VD11) – plocha uličního
prostranství s místní komunikací a souvisejícími plochami v ulici V Zahradách zajišťující
dopravní obsluhu přilehlých nemovitostí.
11. Plocha pro veřejně prospěšnou stavbu dopravní infrastruktury (VD12) – plocha uličního
prostranství s místní komunikací a souvisejícími plochami v ulici Spojovací zajišťující dopravní
obsluhu přilehlých nemovitostí.
12. Plocha pro veřejně prospěšnou stavbu dopravní infrastruktury (VD13) – plocha uličního
prostranství s místní komunikací a souvisejícími plochami v ulici Ve Struhách zajišťující
dopravní obsluhu přilehlých nemovitostí.
13. Plocha pro veřejně prospěšnou stavbu dopravní infrastruktury (VD14) – plocha uličního
prostranství s místní komunikací a souvisejícími plochami v ulici Luční zajišťující dopravní
obsluhu přilehlých nemovitostí.
14. Plocha pro veřejně prospěšnou stavbu dopravní infrastruktury (VD15) – plocha uličního
prostranství s místní komunikací a souvisejícími plochami v ulici V Zahradách zajišťující
dopravní obsluhu přilehlých nemovitostí.
15. Plocha pro veřejně prospěšnou stavbu dopravní infrastruktury (VD16) – plocha uličního
prostranství na křižovatce místních komunikací vč. souvisejících ploch v ulici V Zahradách a
Pod Rybníkem.
16. Plocha pro veřejně prospěšnou stavbu dopravní infrastruktury (VD17) – plocha uličního
prostranství s místní komunikací a souvisejícími plochami v ulici Březová zajišťující dopravní
obsluhu přilehlých nemovitostí.
17. Plocha pro veřejně prospěšnou stavbu dopravní infrastruktury (VD18) – plocha uličního
prostranství na křižovatce místních komunikací vč. souvisejících ploch v ulici Jevanská a
Spojovací.
18. Plocha pro veřejně prospěšnou stavbu dopravní infrastruktury (VD19) – plocha uličního
prostranství s místní komunikací a souvisejícími plochami v ulici Na Výsluní zajišťující dopravní
obsluhu přilehlých nemovitostí.
19. Plocha pro veřejně prospěšnou stavbu dopravní infrastruktury (VD20) – plocha uličního
prostranství s místní komunikací a souvisejícími plochami v ulici K Zaječí (severní část)
zajišťující dopravní obsluhu přilehlých stávajících nemovitostí i nové zástavby.
20. Plocha pro veřejně prospěšnou stavbu dopravní infrastruktury (VD21) – plocha uličních
prostranství s místními komunikacemi a souvisejícími plochami v ulici na západním okraji
urbanizovaného území sídla zajišťující dopravní obsluhu přilehlých nemovitostí.
Plochy stávajících uličních prostorů jsou vymezeny jako plochy pro VPS z důvodu zajištění možnosti
oprav, rekonstrukcí, úprav šířkového uspořádání, realizace opatření ke zvýšení bezpečnosti na
místních komunikacích, případně oprav a rekonstrukcí sítí a zařízení technické infrastruktury.
b) Technická infrastruktura
21. Plocha pro možnost rozšíření stávajícího areálu čistírny odpadních vod - pro nárůst počtu
obyvatel, pro který územní plán vytváří podmínky, bude nutno zajistit dostatečnou kapacitu
tohoto zařízení.
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c) Dopravní a technická infrastruktura
22. Plocha pro možnost realizace dopravní a technické infrastruktury (VDT1) v zastavitelné ploše
Z16 (v souladu s územní studií).
23. Plocha pro možnost realizace dopravní a technické infrastruktury (VDT2) v zastavitelné ploše
Z17 (v souladu s územní studií).
24. Plocha pro možnost realizace dopravní a technické infrastruktury (VDT3) v zastavitelné ploše
Z18 (v souladu s územní studií).
25. Plocha pro možnost realizace dopravní a technické infrastruktury (VDT4) v zastavitelné ploše
Z20, Z21 a ploše přestavby P05 (v souladu s územní studií).
26. Plocha pro možnost realizace dopravní a technické infrastruktury (VDT5) v zastavitelné ploše
Z03 (v souladu s územní studií).
Plochy uličních prostorů v zastavitelných plochách jsou vymezeny jako plochy pro VPS z důvodu
zajištění možnosti místních komunikací, realizace opatření ke zvýšení bezpečnosti na těchto
komunikacích, realizace sítí a zařízení technické infrastruktury.
27. S ohledem na podrobnost územního plánu (měřítko 1:5000), nelze bez znalosti technických
řešení jednotlivých záměrů (technické infrastruktury) stanovit přesný výčet dotčených
pozemků. Konkrétní řešení bude prověřeno podrobnější dokumentací, která upřesní
technická řešení, vedení jednotlivých tras inženýrských sítí a umístění zařízení technické
infrastruktury.
28. Plocha pro veřejně prospěšné opatření (VU1) – část NC 27 Voděradské bučiny ležící na
řešeném území je v souladu se ZÚR Sk čl. (237) vymezena jako plocha pro veřejně prospěšné
opatření.

29. Plocha pro veřejně prospěšné opatření (VK1) - je vymezena na severozápadním okraji řešeného
území pro možnost realizace revitalizačních opatření a opatření k snížení ohrožení v území
lokální povodní, resp. realizaci opatření k odvedení srážkových vod, kterými jsou v současné
době zatěžovány přilehlé pozemky (zamokření, neregulovaný odtok).
30. Plocha pro veřejně prospěšné opatření (VK2) - je vymezena v zastavěném území mezi vodními
plochami Hliněný a Návesní rybník v návaznosti na tok Struhařovského potoka. Vymezena je
z důvodu zajištění možnosti realizace revitalizačních opatření, resp. realizaci opatření
k odvedení srážkových vod.
31. Plocha pro veřejně prospěšné opatření (VK3) - je vymezena na severovýchodním okraji
urbanizovaného území, jižně od ulice U Hřiště v návaznosti na tok Zvánovického potoka.
Vymezena je z důvodu zajištění možnosti realizace revitalizačních opatření, resp. realizaci
opatření k odvedení srážkových vod.
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b) Veřejná prostranství, pro které lze uplatnit předkupní právo (podkapitola h.3. výrokové části ÚP):
1. Plochy veřejných prostranství (, PP4a, PP4b, PP9, PP10, PP14 - PP15), které reálně jako veřejné
prostranství slouží, ale nejsou ve vlastnictví Obce Struhařov. V těchto veřejných prostranstvích
jsou vedeny místní komunikace III. třídy (dle Pasportu místních komunikací).
2. Plochy veřejných prostranství (PP2, PP3 a PP18) – plochy navrhovaných pásů veřejné zeleně
podél západního a jižního okraje urbanizovaného území, které tvoří přirozený přechod mezi
urbanizovaným územím a volnou krajinou. Zároveň mohou sloužit jako opatření ke zvýšení
retenční schopnosti území a mohu v nich být realizována opatření pro hospodaření se
srážkovými vodami.
3. Plochy veřejných prostranství (PP19 – PP29), které zajišťují bezpečný pohyb chodců a cyklistů,
doplňují dopravní systém sídla. Vymezeny jsou v souladu se zpracovanými územními studiemi
veřejných prostranství.

f. 10 ODŮVODNĚNÍ STANOVENÍ KOMPENZAČNÍCH OPATŘENÍ PODLE § 50 ODST. 6 STAVEBNÍHO
ZÁKONA (kapitola i) výrokové části ÚP)
S ohledem na to, že příslušné orgány vyloučily negativní vliv územního plánu Struhařov na evropsky
významné lokality i ptačí oblasti soustavy NATURA, nebylo zpracováno Hodnocení vlivů na lokality soustavy
NATURA 2000 a nebyla tudíž stanovena žádná kompenzační opatření.

f.11 ODŮVODNĚNÍ VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ ÚZEMNÍCH REZERV (kapitola j) výrokové části
ÚP)
Územní plán Struhařov s ohledem na to, že respektuje rozvojové záměry platné územně plánovací
dokumentace, vymezuje takové množství ploch změn zejména pro možnost rozvoje bydlení, že není nutno
vymezovat plochy územních rezerv pro tuto funkci.
V upraveném návrhu po společném jednání je část původně (v návrhu ÚP pro společné jednání)
vymezené zastavitelné plochy Z15, která je vymezena na lesních pozemcích, vymezena jako plocha územní
rezervy. Jedná se o rozsah plochy, který rozšiřoval plošné možnosti využití nad rozsah rozvojové plochy
vymezené v předchozí územně plánovací dokumentaci. Možnosti využití lokality – zastavitelné plochy Z15,
plochy přestavby P07 a územní rezervy R1 prověřila zpracovaná územní studie.

f.12 ODŮVODNĚNÍ VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH
V ÚZEMÍ PODMÍNĚNO DOHODOU O PARCELACI (kapitola k) výrokové části ÚP)
V průběhu zpracování návrhu územního plánu Struhařov, při zhodnocení reálnosti podmínek pro
realizaci zástavby ve vymezených zastavitelných plochách a plochách přestavby, je stanovena podmínka
uzavření dohody o parcelaci pro takové plochy změn, které jsou tvořeny celou řadou vlastnických parcel, kde je
nutno pro možnost realizace záměru vymezit a následně realizovat veřejné prostranství, ve kterém je umístěna
veřejná (místní) komunikace a trasy sítí technické infrastruktury, a kde je nutno případně vymezit plochu
veřejného prostranství v souladu s ust. § 7 odst. (2) vyhl. č. 501/2006 Sb. (Z01 a Z06).

f.13 ODŮVODNĚNÍ VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH
V ÚZEMÍ PODMÍNĚNO ZPRACOVÁNÍM ÚZEMNÍ STUDIE (kapitola l) výrokové části ÚP)
Požadavek na prověření území územní studií je stanoven s ohledem na prověření podmínek funkčního,
resp. organizačního uspořádání v rámci lokalit, podmínek pro zajištění technické a dopravní infrastruktury.
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Vzhledem k ust. § 43 odst. 3 zákona č. 183/2006 nelze v územním plánu uvádět podrobnosti náležející svým
obsahem regulačnímu plánu nebo územnímu rozhodnutí. Protože je ale pro zachování charakteru a obrazu
sídla v krajině žádoucí a potřebné, aby pro lokalitu, která je např. exponovaná z pohledu své polohy, která je
plošně rozsáhlá, nebo jsou komplikované lokální podmínky, jsou vymezeny plochy, pro které je stanovena
podmínka pro rozhodování o změnách v území - zpracování územní studie a vložení dat o této studii do
evidence územně plánovací činnosti. Proto územní plán využívá možnosti v souladu s ust. § 43 odst. (2) a
stanovil podmínku zpracování územní studie.
Plochy, pro které je stanovena podmínka zpracování územní studie, jsou vymezeny s ohledem na
skutečnost, že obec již pořídila tyto územní studie pro vybrané lokality. Většina takto prověřených lokalit je
vyznačena i v upraveném návrhu ÚP po společném jednání. Zásady jejich řešení budou v podrobnosti
odpovídající územnímu plánu do ÚP zapracovány. Zpracování územní studie jako podmínky pro rozhodování o
změnách v území je ponechána, neboť Obec klade velký význam na to, aby využití těchto lokalit bylo koncepční
a to i v případě, kdyby nastala situace, že stávající územní studie by byla před realizací zástavy odregistrována
v evidenci územně plánovací činnosti.
Stanoven je dle charakteru problematiky rámcový obsah a cíle územní studie. V souladu s přílohou 7
odst. (2) písm. c) vyhl. 500/2006 Sb. a §43 odst. (2) SZ je stanovena přiměřená lhůta pro pořízení územní studie
a vložení dat o ní do evidence územně plánovací činnosti.

f.14 ODŮVODNĚNÍ STANOVENÍ POŘADÍ ZMĚN V ÚZEMÍ (ETAPIZACE) (kapitola n) výrokové části ÚP)
S ohledem na plošný rozsah a lokalizaci na okraji urbanizovaného území vymezených ploch změn Z20,
Z21 a P05 je stanovena etapizace výstavby. Podmínky stanovené etapizace jsou definovány tak, aby zástavba
probíhala logicky směrem od zastavěného území, tj. že nejdříve bude realizována zástavba v lokalitě, která
navazuje na zastavěné území a leží v zastavěném území, dopravní a technická infrastruktura, která bude
zajišťovat obsluhu této plochy, naváže na již realizovaný systém v sídle. Teprve po naplnění stanovené kapacity
bude zástavba rozšiřována dále směrem do krajiny.

f.15 ODŮVODNĚNÍ ÚDAJŮ O POČTU LISTŮ ÚZEMNHO PLÁNU A POČTU VÝKRESŮ (kapitola n)
výrokové části ÚP)
Obsah a struktura textové části územního plánu vyplývá z přílohy č. 7 odst. (1) a (2) vyhl. č. 500/2006
Sb. Grafická část územního plánu je zpracována v souladu s přílohou č. 7 odst. (3) vyhl. č. 500/2006 Sb.
S využitím přílohy č. 7 odst. (3) písm. b) je rozdělena grafická příloha do více samostatných výkresů. V souladu
s tímto ustanovením je zpracován hlavní výkres, jako samostatné výkresy je zpracována koncepce veřejné
infrastruktury a) dopravní infrastruktura a b) technická infrastruktura a vodní hospodářství. V těchto výkresech
jsou kromě schvalovaných jevů z hlediska řešené problematiky vyznačeny i jevy informativní (neschvalované) s
ohledem na možnosti posouzení všech souvislostí a systémů v řešeném území.
Zpracoval: Atelier „AURUM“ s.r.o.
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g) Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch
Vývoj počtu obyvatel, indexu stáří, dalších demografických údajů a počtu dokončených bytů v letech 2000-2017

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

Počet
obyvatel

0-14

1564

65 a
více

Index stáří

Index
ekonomického
zatížení

Celkový
přírůstek

Přirozený
přírůstek

Migrační
přírůstek

Dokončené
byty

506
512
561
604
614
627
635
635
667
678
677
697
713
715
744
789

106
106
107
106
110
113
116
115
128
130
125
126
127
129
141
144

315
320
357
400
404
408
415
421
442
457
457
472
483
484
494
527

85
86
97
98
100
106
104
99
97
96
95
99
103
102
109
118

80,19
81,13
90,65
92,45
90,91
93,81
89,66
86,09
75,78
73,85
76,00
78,57
81,10
79,07
77,30
81,94

60,63
60,00
57,14
51,00
51,98
53,68
53,01
50,83
50,90
49,45
48,14
47,67
47,62
47,73
50,61
49,71

6
49
43
10
13
8
0
32
16
-1
20
16
2
29
45
40

0
3
0
7
5
8
-6
-3
0
-3
-2
6
0
9
-1
4

6
46
43
3
8
0
6
35
16
2
22
10
2
20
46
36

3
2
6
6
1
2
2
7
8
3
3
5
9
7
15
18

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

Složení obyvatelstva podle věku a pohlaví patří k základním charakteristikám populace a jeho změny mají větší
význam než samotný vývoj početního stavu.
V současnosti jsou ve spojitosti s věkovou strukturou zejména diskutovány otázky související s procesem
stárnutí obyvatelstva neboli demografického stárnutí. Jedná se o proces, který je charakteristický měnícím se
zastoupením věkových skupin v populaci. Demografické stárnutí je důsledkem jednak poklesu úmrtnosti a tím
prodlužování lidského života, jednak poklesu úrovně porodnosti.
Počet trvale bydlících obyvatel od roku 2002 vzrostl o 238 obyvatel, tj. v průměru o 17,69 obyvatel ročně.
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Stav obyvatel
Období: 31. 12. 2015
Celkem
Počet obyvatel
744
0-14
141
v tom ve
15-64
494
věku (let)
65 a více
109
Průměrný věk (let)
39,4
Kód: PU-MOSZV-DEMSTAV/1

Muži
374
69
259
46
38,8

Ženy
370
72
235
63
40,1

Muži
394
67
276
51
39

Ženy
395
77
251
67
39,9

Období: 31. 12. 2016
Počet obyvatel
0-14
v tom ve
15-64
věku (let)
65 a více
Průměrný věk (let)
Kód: PU-MOSZV-DEMSTAV/1
Období:

Celkem
789
144
527
118
39,4

31. 12. 2017

Celkem
Počet obyvatel
829
0-14
157
v tom ve
15-64
543
věku (let)
65 a více
129
Průměrný věk (let)
39,3
Kód: PU-MOSZV-DEMSTAV/1

Muži
409
73
277
59
38,9

Ženy
420
84
266
70
39,7

Nová výstavba je realizovaná formou rodinných domů, a to převážně na okrajích původního sídla,
zejména na jeho jižním a západním okraji, na východním okraji se nejedná o tak rozsáhlé lokality.
S ohledem na demografické prognózy celorepublikového měřítka nelze očekávat, že tempo růstu počtu
obyvatel se bude udržovat a pokračovat stejnou intenzitou i nadále. Nicméně vzhledem k dalším okolnostem
jako např. dobrému dopravnímu napojení, k cenám pozemků ve větších sídlech apod. bude stále zájem
o bydlení v sídlech v okolí „velké“ Prahy.
Za posledních 10 let vzrostl počet obyvatel o 154. Bylo dokončeno 77 nových bytů. Budeme-li uvažovat
pro následujících 20 let s potřebou cca 120 nových bytů, při preferované formě zástavby objektů pro bydlení –
rodinné domy, je toto představováno potřebou 120 nových parcel. To by ale počet obyvatel vzrostl na cca 1200
obyvatel. Pro tento počet obyvatel je nutno počítat se zajištěním základního občanského vybavení např.:
 Počtu 1200 obyvatel by mělo odpovídat např.
 cca 48 míst v MŠ (v současné době navštěvuje MŠ 56 dětí – udělena výjimka)
 cca 100 míst na I. stupni ZŠ (ve Struhařově škola není, ale ÚP vytváří podmínky pro
možnost její realizace)
 pro tělovýchovu a sport např.:
o hřiště pro děti a mládež
o hřiště pro dospělé
o tělocvična
 zdravotnictví – pracoviště praktického lékaře
 maloobchod – cca 120 m2 prodejní plochy, 400 m2 podlažní plochy (současná podlažní
plocha prodejny cca 320 m2).
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Pokud by naplnění vymezených ploch změn pro funkci bydlení znamenal rychlý nárůst počtu obyvatel, u
kterého lze předpokládat, že se většinou jedná o mladé rodiny (z toho plynoucí poměrně výrazný vzestup počtu
obyvatel v předproduktivním věku), může za několik let přinést opačný problém, kdy rychlým tempem bude
obyvatelstvo stárnout.

114
zpracováno v říjnu 2018

115
ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU STRUHAŘOV

etapa: ÚZEMNÍ PLÁN (pro vydání)

příloha: II.A - TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚP

Navíc je otázkou, zda dospívající potomci, kteří v současné době jsou v předproduktivním věku,
zůstanou trvale žít ve Struhařově nebo zda se nepřestěhují do větších sídel. Tyto skutečnosti mohou značně
ovlivnit další vývoj sídla. Proto je potřebné zachovat kontinuálně stoupající trend počtu trvale bydlících obyvatel
tak, aby se rozprostřel do delšího časového úseku a stárnutí obyvatelstva bylo postupné a pomalejší. Aby
generační obměna probíhala plynule a dlouhodobě, aby nenastala např. situace opačná, kdy by zůstávaly v obci
neobydlené rodinné domy, jejichž obyvatelé se vrátili do větších sídel, kde je daleko dostupnější občanské
vybavení, lékařská péče a sociální služby. (Záměrem obce je vytvoření podmínek pro takovou nabídku a
strukturu občanského vybavení, aby tuto hrozbu eliminoval a zároveň nabídl svým obyvatelů jiné hodnoty,
které budou počet obyvatel stabilizovat). Rovněž je nutno počítat s obměnou dožívajícího stavebního fondu a
samozřejmě s rostoucími nároky na kvalitu a úroveň bydlení.
Bilance rozvojových ploch (pro bydlení) vymezených v ÚP:
Označení plochy změny

Plošný rozsah /m2/

Předpokládaný počet RD/obyvatel
RD/byty
obyvatel

Z02a
3628
4
Z03a
18699
10
Z03d
4002
2
Z04
3706
3
Z05a
6243
5
Z05b
3996
3
Z06a
5510
5
Z06b
9563
7
Z07b
10493
2
Z08
5917
5
Z09
5847
5
Z10
3986
3
Z16a
948
1
Z16c
2314
2
Z17a
7040
4
Z17b
835
1
Z18b
2421
2
Z18c
1301
1
Z18d
1376
1
Z18e
3731
4
Z18f
6707
6
Z18g
2003
2
Z18h
9831
9
Z19
3862
2
Z20a
4688
5
Z20d
4651
4
Z20e
1016
P05a
13653
14
Z21a
18987
13
Z23a
2368
2
Z24a
8026
6
P01
8830
3
P03
8827
8
P04
6166
3
P06
8910
7
celkem
210081
154
Výpočet předpokládaného počtu obyvatel v rozvojových plochách vychází z následujících předpokladů:
 1 rodinný dům odpovídá 1 obydlenému bytu
 na 1 byt v rodinném domě je uvažováno se 3,5 obyvateli

14
35
7
11
18
11
18
25
7
18
18
11
4
7
14
4
7
4
4
14
21
7
32
7
18
14
49
46
7
21
11
28
11
25
539
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Územní plán vymezuje plochy změny pro funkci bydlení v rozsahu 21 ha. Tato plocha představuje kapacitu pro
154 nových rodinných domů pro cca 540 obyvatel.
Vymezené plochy pro rozvoj bydlení odpovídají potřebám (120 bytů) s rezervou cca 25 %, tj. pro 150 nových
RD, což je kapacita, která by měla vyhovět požadavkům na cca 20 let. Tento plánovaný počet obyvatel lze
považovat za mezní proto, aby si sídlo zachovalo svůj charakter. Do značné míry je ale ovlivněn i kapacitou
technické infrastruktury. Masivní zástavba rodinných domů a příliv nových obyvatel při minimálním rozsahu
občanského vybavení by z osobitého sídla mohlo vytvořit pouze obytný satelit.
Při vymezení nových zastavitelných ploch byla respektována potřeba zohlednění mj. i přírodních a
kulturních hodnot území, zachování přírodních horizontů, uplatnění nové zástavby v dálkových pohledech a
nejsou vymezovány nové zastavitelné plochy nad rámec platné ÚPD.
Při stanovení míry možného rozvoje sídla především pro funkci bydlení byly zvažovány i sociologické
aspekty přílivu nových obyvatel bez silnějších vazeb k řešenému území, soužití starousedlíků a nových obyvatel
apod.
Pokud posuzujeme možnosti využití zastavěného území, lze zde najít plošnou rezervu pro cca 30
rodinných domů (dostavby v prolukách a na volných pozemcích). Stejně tak ale lze předpokládat, že nebude
naplněn celý počet bilancovaných pozemků pro rodinné domy, který byl uvažován pro maximální kapacitní
naplnění (předpoklad využití větších zastavěných stavebních pozemků než je limitní minimální výměra 1000,
resp. 800 m2). Dále bylo nutno uvažovat s dalším aspektem: většina ploch, které byly vymezeny v návrhu
územního plánu pro společné jednání jako plochy, které byly zároveň prověřovány územními studiemi, byly
vyznačeny jako plochy smíšené obytné SV2, kde se předpokládá, že kromě ploch bydlení zde budou vymezeny i
plochy i další využití např. pro občanské vybavení.
V upraveném návrhu jsou v souladu se zpracovanými
územními studiemi vyznačeny jednotlivé plochy změn i v těch plochách, které byly v předchozí etapě
zpracování územního plánu vymezeny bez dalšího vnitřního členění. S ohledem na vyhodnocení výsledků
společného jednání byla vypuštěna z řešení zastavitelná plocha Z22. Při srovnání výše uvedené tabulky
s odpovídající tabulkou z předchozí etapy (návrhu ÚP pro společné jednání) je patrné, že byl naplněn
předpoklad snížení bilancovaných kapacit pro funkci bydlení.
20 let.

Návrh územního plánu pro společné jednání vymezuje zastavitelné plochy úměrné potřebě na dalších

Zpracoval: Atelier „AURUM“ s.r.o.

h) Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů
Řešené území leží v širším těžišti Středočeského kraje, cca 8 km vzdušnou čarou jihovýchodně od
správní hranice hlavního města Prahy. Sousedí na severozápadě s obcí Klokočná, na severu se Svojeticemi, na
severovýchodě s obcemi Louňovice a Vyžlovka, na východě s obcí Černé Voděrady, na jihovýchodě se
Zvánovicemi, na jihu s Ondřejovem (Třemblat) a Mnichovicemi (Myšlín).
Sídlo Struhařov leží mezi dvěma významnými dopravními liniemi. Severně od řešeného území prochází
trasa silnice I/2. V Mukařově se na ni napojuje silnice II/113, která ve směru sever – jih prochází řešeným
územím. Jihozápadně od řešeného území je trasována dálnice I. třídy D1, na kterou je možno se napojit jižně od
sídla Mnichovice (exit 21) po silnici II/508, která se v centru Struhařova odpojuje ze silnice II/113.
Řešení územního plánu respektuje stávající silniční síť ve vazbě na kontaktní území (silnice III. třídy
vedená z centra Struhařova východním směrem do Jevan (III/11318).
Na hranicích řešeného území je s ÚPD sousedních sídel koordinováno vymezení skladebných částí
územního systému ekologické stability:
 ÚP Mnichovice:
o LBC 4 Pod křížem
o LBK 23 – Struhařovský potok
o LBK 24 Struhařovský potok – dolní tok
o LBK 27 Myšlínský potok
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ÚP Černé Voděrady, Vyžlovka, Louňovice, Svojetice:
o NRBC Voděradské bučiny
ÚP Svojetice:
o LBK 25
ÚP Klokočná
o LBK 23

Struhařov díky své poloze a blízkosti nadřazené silniční sítě má velice kvalitní dopravní spojení s
kontaktním i širším územím. Blízkost větších sídel jako např. nejbližší Říčany, ale i Praha, které mají možnost
větší nabídky občanského vybavení a pracovních příležitostí, využívá většina obyvatel řešeného území. V oblasti
základní občanské vybavenosti, např. zajištění základní školy, spolupracují představitelé obce se sousedními
sídly Ondřejov a Mnichovice (spádové školy). Do budoucna by chtěla obec zajistit základní školu (1. stupeň)
v sídle Struhařov.
Zpracoval: Atelier „AURUM“ s.r.o.

i)

Vyhodnocení splnění požadavků zadání

Zadání územního plánu bylo projednáno a zastupitelstvem obce Struhařov schváleno dne 3. 5. 2017.
Schválen byl upravený text Zadání, který akceptuje požadavky z projednání.
Zadání územního plánu je plněno. Respektovány jsou požadavky a záměry nadřazené ÚPD a územně
analytické podklady (ÚAP), vymezeny byly prvky nadregionálního i lokálního systému ekologické stability.
Rozvoj obce respektuje založenou urbanistickou strukturu sídla, kulturní, civilizační a přírodní hodnoty
řešeného území. Respektovány jsou technické podmínky území, posilován je krajinný ráz řešeného území.
Územní plán řeší celé správní území obce Struhařov, tj. jedno katastrální území – Struhařov u Mnichovic
– o výměře 578,2 ha. Územní plán je zpracován nad digitální mapou (KMD), poskytnutou objednatelem.
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

1. Řešení územního plánu respektuje platnou územně plánovací dokumentaci, při vymezování
ploch změn vychází z platného územního plánu, rozsah zastavitelných ploch není oproti platné
ÚPD redukován s výjimkou ploch, na kterých je již realizována zástavba a jsou tudíž zahrnuty do
zastavěného území. Takové plochy jsou pak v ÚP vymezeny jako stabilizované.
 Žádná rozvojová plocha proti ÚPO není ubírána
 Nejsou vymezeny žádné plošně významné nové plochy změn nad rámec platné ÚPD
 Doplněny jsou další, plošně méně významné plochy změn v souladu s požadavky
zadání ÚP
2. Ty plochy (pozemky) zastavitelných ploch, na kterých je realizována zástavba, jsou vyznačeny
jako plochy stabilizované. Zastavitelné plochy, pro které byly současně se zpracováním návrhu
ÚP pro společné jednání pořizovány územní studie, a nebylo tedy prozatím vyřešeno jejich
vnitřní uspořádání, byly v návrhu pro SJ vyznačeny většinou jako plochy smíšené obytné SV2
s podmínkou pořízení územní studie jako podmínky pro rozhodování o změnách v území. Po
zpracování těchto územně plánovacích podkladů je jejich řešení do upraveného návrhu ÚP po
společném jednání zahrnuto (vymezeny budou jednotlivé plochy změn /bydlení, veřejná
prostranství, občanské vybavení – resp. plochy smíšené obytné).
3. Stanoveny jsou základní podmínky prostorového uspořádání – např. koeficient zastavění
stavebního pozemku, výšková hladina zástavby. Stanovena je minimální velikost stavebního
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pozemku pro rodinný dům. Minimální šířky uličních prostorů jsou obecně stanoveny,
v plochách prověřovaných územními studiemi budou vymezeny následně v souladu s těmito
podklady.
4. Ochrana historicky nejstarších částí sídla Struhařov je akcentována ve stanovené urbanistické
koncepci s ohledem na zachovanou urbanistickou strukturu, charakter zástavby a charakter
navazujících veřejných prostranství.
5. Obnova historické cestní sítě je navržena, vyznačena je formou „překryvných“ koridorů
v rozsahu převážně nezastavěného území. Její návaznost na vymezení veřejných prostranství je
v územním plánu vyznačena, upřesněna je v souladu se zpracovanými územními studiemi.
Možnosti propojení jednotlivých cílů jsou vyznačeny schematicky značkami bez přesné
specifikace vlastní trasy.
6. V návaznosti na stávající areál fotbalového hřiště je vymezeno rozšíření této plochy (nová
zastavitelná plocha) zejména do navazujících ploch lesa. Celá takto vymezená lokalita (plocha
fotbalového hřiště a navazující plochy v rozsahu zastavěného území i její rozšíření) je vymezena
jako jeden typ plochy s rozdílným způsobem využití – OX – občanské vybavení – tělovýchova,
sport, vzdělání a výchova. Konkrétní lokalizace jednotlivých staveb a zařízení je prověřena
podrobnější dokumentací. Vymezena je plocha pro rozšíření areálu ČOV.
7. Stanoveny jsou podmínky pro typ plochy s rozdílným způsobem využití – „RI – rekreace –
plochy staveb pro rodinnou rekreaci“. Tímto způsobem jsou vymezeny pouze lokality chat, kde
není žádoucí postupná přestavba objektů rodinné rekreace na rodinné domy. Lokality původně
čistě rekreační, kde již probíhá proces přestavby jednotlivých objektů na rodinné domy, jsou
vymezeny jako typ plochy s rozdílným způsobem využití – SR – plochy smíšené obytné –
rekreační. Možnost přestavby na rodinný dům je zpodmínkována zajištěním odpovídající
veřejné (technické a dopravní) infrastruktury. Přístavby a rekonstrukce stávajících objektů
rodinné rekreace jsou umožněny i za stávajících podmínek v území.
8. Územní plán vymezil jako samostatné typy ploch s rozdílným způsobem využití zejména
stávající objekty a areály občanského vybavení se zařazení dle způsobu jejich využití – OV –
občanské vybavení – veřejná infrastruktura, OM – občanské vybavení – komerční zařízení malá
a střední, OS – občanské vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení, OH – občanské vybavení
– hřbitovy, OX – občanské vybavení – tělovýchova, sport, vzdělání a výchova. V rámci
zastavitelných ploch jsou v upraveném návrhu ÚP po společném jednání jednotlivé plochy
změn pro funkci občanského vybavení, resp. plochy smíšené obytné, vymezeny v souladu se
zpracovanými územními studiemi.
9. V obecné rovině respektuje územní plán republikové priority územního plánování pro zajištění
udržitelného rozvoje – body (10) – (32) APÚR ČR/popsáno výše/.
 S ohledem na skutečnost, že řešené území je součástí vymezené rozvojové oblasti
OB1 Metropolitní rozvojová oblast Praha, jsou plněny stanovené úkoly pro územní
plánování:
o souběžně se zpracováním územního plánu jsou pořizovány územní studie,
jejichž zásady budou v dalších etapách zpracování územního plánu do jeho
řešení zapracovány,
o koordinace využití území hlavního města Prahy a Středočeského kraje je úkol,
který nelze v úrovni územního plánu obce na okraji vymezené rozvojové oblasti
vyřešit,
o pořízení územních studií řešících problémy suburbanizace, zejména
nekoncepční rozvoj – není úkolem pro obce.
10. Územní plán respektuje stanovené priority územního plánování kraje pro zajištění udržitelného
rozvoje území (dle ZÚR Sk)
 Respektován je čl. (11) ZÚR Sk, ověřen je rozsah zastavitelných ploch (respektovány
jsou rozvojové plochy vymezené v platné ÚPD), prověřeny jsou s ohledem na rozsah
limitů využití území.
11. Prověřeny jsou jednotlivé jevy ze SWOT analýzy ÚAP ORP Říčany:
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Horninové prostředí a geologie: není uveden žádný jev, který by bylo možno ovlivnit
řešením územního plánu nebo naopak
Vodní režim – není uveden žádný jev, který by bylo možno ovlivnit řešením územního
plánu nebo naopak
Hygiena životního prostředí: ÚP využívá silné stránky, kterou podporuje – kvalitní
obytné prostředí ovlivněné vazbou na významné lesní celky, staré ekologické zátěže –
skládka byla v minulosti rekultivována
Ochrana přírody a krajiny: Vymezeny jsou skladebné části územního systému
ekologické stability nadregionálního a lokálního významu, vyznačeny jsou registrované
VKP, respektovány jsou plochy lesa, do nezastavěného území nejsou navrhovány
záměry, které by negativním způsobem ovlivňovaly ekologickou stabilitu území a
krajinný ráz.
Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa
o Respektována je silná stránka – vysoký podíl lesní půdy
o Územní plán v souladu se zadáním ÚP a Strategickým plánem vymezuje plochu
pro posílení složky občanského vybavení – plochu pro novou školu, případně
rozšíření sportovních aktivit. Tato plocha je vymezena v návaznosti na stávající
areál fotbalového hřiště. Lokalita je rozšiřována severním a východním směrem
do lesních pozemků. Jiný směr rozvoje není z důvodu existující zástavby
možný.
Technická infrastruktura – nejsou specifikovány jevy, které by byly řešitelné územním
plánem.
Veřejná dopravní a technická infrastruktura – územní plán využívá stávající dobré
dopravní napojitelnosti na nadřazenou silniční síť (řešeným územím prochází dvě
silnice II. třídy. Relativní blízkost silnice I/2. V blízkosti průjezdných úseků těchto silnic
nejsou vymezovány významné plochy pro funkci bydlení. Pokud jsou vymezovány
nové plochy změn, pak jsou vymezeny jako plochy smíšené obytné. Vytvořeny jsou
podmínky pro možnost úprav průjezdných úseků silnic II. tříd za účelem zvýšení
bezpečnosti.
Sociodemografické podmínky: územní plán využívá příznivých demografických
ukazatelů pro další rozvoj sídla s tím, že ten není navrhován v takovém rozsahu, aby
sídlo ztratilo svůj charakter. Není žádoucí, aby se sídlo stalo obytným satelitem.
Bydlení:
o Územní plán vymezuje dostatek zastavitelných ploch pro převažující funkci
v sídle Struhařov – pro bydlení
o Územní plán vymezuje plochy pro možnost rozvoje sídla v přiměřeném rozsahu,
který by do budoucna neměl být významně překračován. Proto nejsou
vymezovány ani plochy územních rezerv pro funkci bydlení.
Rekreace:
o Řešené území má vlastní rekreační potenciál v rozsáhlých plochách lesa. Ty jsou
územním plánem respektovány. Řadu potřeb saturují blízké Říčany.
o Pro rozvoj ubytovacích kapacit nejsou vymezovány samostatné plochy. Taková
zástavba může být realizována v plochách bydlení i plochách smíšených
obytných. Podmínky pro umístění samostatných ubytovacích zařízení
v nezastavěném území nejsou ÚP vytvořeny.
o Územní plán nevytváří podmínky pro další rozšiřování lokalit rekreačních chat,
stávající lokality jsou ve svém současném rozsahu stabilizovány.
Hospodářské podmínky:
o Územní plán respektuje stávající podnikatelské aktivity. Vymezením ploch
s rozdílným způsobem využití a stanovením odpovídajících podmínek jejich
využití je upřednostňována kvalita obytného prostředí a pohoda bydlení. Ve
vazbě na průjezdné úseky silnic II. tříd jsou stabilizovány funkce občanského
vybavení a plochy smíšené obytné – venkovské SV1.
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12. Územní plán respektuje limity využití území vyznačené dle ÚAP.
13. Nový územní plán nahradí původní ÚPD, která by jinak pozbyla platnosti dle platné legislativy.
14. Územní plánem jsou řešeny vybrané problémy na území obce dle ÚAP ORP Říčany:
 U – urbanizační tlak na krajinářsky cenná území – do nezastavěného území nejsou
navrhovány nové záměry. Pokud jsou vymezovány nové plochy změn pro funkce
urbanizovaného území, pak je to vždy ve vazbě na zastavěné území nebo jsou
využívány plochy uvnitř zastavěného území. Podmíněně přípustná je přestavba
stávajících objektů rodinné rekreace na objekty rodinných domů.
 Ek – stará ekologická zátěž – skládka je rekultivována, vytvořeny jsou podmínky pro
další rozšíření výsadeb.
 Č - ČOV je již realizována.
 K – kanalizace je již realizována.
 P – absence plynofikace – obec v současné době o plynofikaci neuvažuje, ÚP
neprověřuje možnost plynofikace.
 Dop – vysoká intenzita dopravy v zastavěném území obce – problém není řešitelný na
území obce.
 Pp – absence úprav pro zklidnění průtahů silnic II. tříd - územní plán vytváří podmínky
pro možnost případné realizace opatření na průjezdných úsecích silnic II. tříd za
účelem zvýšení bezpečnosti.
15. Zastavitelná plocha pro možnost realizace občanského vybavení je vymezena na lesních
plochách severně a východně od stávajícího fotbalového hřiště.
a) 2.

Požadavky na koncepci veřejné infrastruktury, zejména na prověření uspořádání veřejné infrastruktury a
možnosti jejích změn

16. Řešena je problematika zásobování sídla pitnou vodou.
17. Vymezena je plocha pro možnost rozšíření stávajícího areálu ČOV. V grafické části není
vyznačeno konkrétní napojení nových zastavitelných ploch na kanalizační systém Struhařova.
Možnosti napojení se budou odvíjet od řešení územních studií, které možnosti využití
rozvojových ploch prověřily, zejména pak na struktuře a vymezení veřejných prostranství
(uličních prostorů), protože právě tudy budou kromě dopravní infrastruktury vedeny trasy sítí
technické infrastruktury.
18. S plynofikací řešeného území není zatím uvažováno, tudíž není územním plánem řešena.
19. V souladu s předanými daty ÚAP ORP Říčany jsou vyznačeny v grafických přílohách ÚP
jednotlivé jevy týkající se problematiky telekomunikací a komunikačních vedení. Nejsou
vytvářeny podmínky pro konkrétní umístění nových záměrů pro takové stavby a zařízení
technické infrastruktury.
20. Vymezená zastavitelná plocha pro rozšíření areálu kompostárny byla na základě výsledků
projednání z řešení ÚP vypuštěna. Stávající areál je vyznačen jako plocha TO - technická
infrastruktura – plochy pro stavby a zařízení pro nakládání s odpady. Areál bude i nadále
provozován v souladu s podmínkami vydaného správního rozhodnutí pro stávající areál.
21. Vymezena je zastavitelná plocha pro rozšíření hřbitova.
22. Územní plán nevymezuje konkrétní plochy pro dopravu v klidu, ale stanovené podmínky využití
ploch s rozdílným způsobem využití umožňují takové stavby a zařízení realizovat. V grafické
příloze I.B2b – Koncepce veřejné infrastruktury – dopravní infrastruktura grafickou značkou
vyznačuje lokality, kde je nutno zachovat plochy pro dopravu v klidu, případně s ohledem na
budoucí využití při návrhu podrobnějšího řešení uspořádání jednotlivých lokalit řešit i plochy
pro dopravu v klidu (např. v územních studiích). V případě Struhařova by se jednalo o plochy
s největší pravděpodobností menší než 2000 m2 a s ohledem na měřítko grafických výstupů by
tyto byly obtížně identifikovatelné.
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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
23. Plochy s rozdílným způsobem využití jsou vymezeny v rozsahu celého řešené území, pokryto je
celé území.
24. V nezastavěném území jsou vytvořeny podmínky pro obnovu nebo realizaci nových komunikací
a cest zajišťujících prostupnost území. Vymezeny jsou formou buď konkrétní plochy nebo
formou „překryvného“ koridoru s možností dalšího drobného upřesnění vedení nové nebo
obnovené komunikace s ohledem na reálný stav v území. Vyznačeny jsou jako plocha
s rozdílným způsobem využití DS2 – dopravní infrastruktura silniční – místní a účelové
komunikace. Podél komunikací je grafickou značkou vyznačena liniová zeleň (stav z důvodu
zachování, návrh – z důvodu dosadeb a posílení krajinného rázu).
25. Vymezeny jsou skladebné části územního systému ekologické stability: nadregionálního
systému – NRBC 27 Voděradské bučiny a lokálního systému (lokální biocentra a lokální
biokoridory). Vymezení jednotlivých skladebných částí je vedeno pokud možno po parcelních
hranicích nebo jsou spojovány lomové body na parcelních hranicích. Skladebné části ÚSES jsou
vymezeny mimo rozsah urbanizovaného území. Vyznačeny jsou formou překryvné značky
plochy významné zeleně v krajině rostoucí mimo les. Tato doplňková charakteristika vyznačuje
plochy stávající převážně vzrostlé zeleně, které je s ohledem na ochranu krajinného rázu a
posílení ekologické stability nutno chránit před nežádoucími zásahy, které by vedly k jejich
plošné redukci. Prověřena byla návaznost systému ÚSES na jeho řešení v ÚPD sousedních obcí.
26. V lokalitě 3 (označ. dle platné ÚPO) jsou v souladu s reálným stavem v území a evidencí KN
vyznačeny plochy s rozdílným způsobem využití: NL – plochy lesní a NSzp – plochy smíšené
nezastavěného území. Lokálně je zeleň zvýrazněna grafickou značkou doplňkové charakteristiky
– významné plochy zeleně v krajině rostoucí mimo les a významná liniová zeleň. V řešení
návrhu územního plánu pro společné jednání byla lokalita bývalého zemědělského areálu
včetně navazujících ploch vyznačena jako plocha přestavby s vyznačením - plocha s rozdílným
způsobem využití SV2 – plochy smíšené obytné – bydlení a občanské vybavení s tím, že
podrobnější řešení bylo prověřeno územní studií. Její výsledné dohodnuté řešení je
v podrobnosti odpovídající územnímu plánu do ÚP zapracováno v upraveném návrhu po
společném jednání.
27. Podél západního a jižního okraje urbanizovaného území je vymezen pás zeleně. Ten bude tvořit
přechod mezi lokalitami nové zástavby a volnou krajinou. Takové plochy (pásy) jsou vyznačeny
jako plocha s rozdílným způsobem využití ZV – veřejné prostranství – veřejná zeleň.
28. Územní plán vytváří podmínky pro možnost realizace drobných vodních ploch do 3000 m2 bez
nutnosti pořízení změny územního plánu (v souladu s § 18 odst. 5 stavebního zákona).
29. Vytvořeny jsou podmínky pro možnost revitalizace Struhařovského potoka v území mezi
Hliněným a Návesním rybníkem – vyznačeno překryvnou značnou, vyznačeno jako veřejně
prospěšné opatření.
30. Vymezeny jsou dvě plochy změn v krajině jako plochy navržené pro možnost zalesnění.
31. Ve stanovených podmínkách využití ploch s rozdílným způsobem využití pro nezastavěné území
jsou stanoveny podmínky ochrany krajinného rázu. Ve stanovené koncepci uspořádání krajiny
je v textové části uvedeno, že stavby, které by tvořily nežádoucí dominanty v krajině, jsou
nepřípustně. ÚP nenavrhuje konkrétní umístění rozhledny, ale umožňují její lokalizaci na
plochách zemědělských NZ.
32. Konkrétní plochy pro zatravnění nejsou navrhovány. Plochy trvalých travních porostů jsou
přípustné na plochách NZ – plochy zemědělské, NP – plochy přírodní i NSzp – plochy smíšené
nezastavěného území. Plochy trvalých travních porostů evidovaných v KN jako druh pozemku
jsou vymezeny v ÚP převážně jako plochy smíšené nezastavěného území.
33. V nezastavěném území je chráněna stávající vzrostlá zeleň rostoucí mimo les, vyznačována je
liniová zeleň – stávající i navrhovaná.
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b) Požadavky na vymezení ploch a koridorů územních rezerv a na stanovení využití, které bude nutno
prověřit
34. Územní plán nevymezuje plochy územních rezerv pro funkci bydlení. V upraveném návrhu ÚP
po společném jednání je redukován plošný rozsah zastavitelné plochy Z15 vymezené pro funkci
občanského vybavení. Plocha, o kterou byla zastavitelná plocha Z15 redukována, je vyznačena
jako plocha územní rezervy
c) Požadavky na prověření vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření a asanací,
pro které bude možné uplatnit vyvlastnění nebo předkupní právo.
35. Plochy veřejně prospěšných staveb s možností vyvlastnění jsou vymezeny pro dopravní
infrastrukturu např.: obnova cestní sítě, pokud bude nutné obnovou zasáhnout do pozemků,
které nejsou ve vlastnictví obce Struhařov a pro technickou infrastrukturu – plochy pro
rozšíření stávajícího areálu – čistírny odpadních vod. Pro trasy sítí technické infrastruktury,
pokud je bude nutné realizovat mimo pozemky ve vlastnictví Obce Struhařov, bude zřizováno
věcné břemeno. Jako plochy veřejně prospěšného opatření s možností vyvlastnění jsou
vymezeny plochy skladebné části ÚSES NRBC Voděradské bučiny (v souladu se ZÚR Sk).
36. Jako plochy s možností uplatnění předkupního práva jsou vymezeny plochy veřejných
prostranství – zelené pásy na západním a jižním okraji urbanizovaného území, plochy uličních
prostorů, které jsou v současné době ve vlastnictví jiných subjektů než je Obec Struhařov.
37. Prověřeny byly plochy veřejně prospěšných staveb a opatření vymezené v platné ÚPD
s ohledem na jejich potřebnost a aktuálnost. Záměry, které dosud nebyly realizovány, jsou
vymezeny opětovně v územním plánu.
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
38. Územní plán nevymezil plochy s podmínkou vydání regulačního plánu. Vymezil plochy
s podmínkou zpracování územní studie a vložení dat o této studii do evidence územně
plánovací činnosti. Stanovena je lhůta pro zpracování těchto územně plánovacích podkladů.
Vymezeny jsou plochy s podmínkou uzavření dohody o parcelaci.
39. Součástí územního plánu (v souladu s platnou legislativou) nejsou zadání pro jednotlivé územní
studie. Ve stanovených zásadách pro řešení územních studií je uvedena podmínka napojení
nové zástavby na společnou veřejnou technickou infrastrukturu.
e) Případný požadavek na zpracování variant řešení
40. Návrh územního plánu pro společné jednání byl zpracován jako invariantní.
f) Požadavky na uspořádání obsahu návrhu územního plánu a na uspořádání obsahu jeho odůvodnění
včetně měřítek a počtu vyhotovení
41. Textová část návrhu územního plánu je zpracována v souladu se Stavebním zákonem a jeho
prováděcími vyhláškami
42. Textová část – VÝROK – respektuje osnovu dle přílohy č. 7 vyhl. 500/2006 Sb.
43. Textová část – ODŮVODNĚNÍ – respektuje osnovu dle přílohy č. 7 vyhl. 500/2006 Sb.
44. Grafická část územního plánu je zpracována v požadovaném rozsahu. Jako samostatné výkresy
jsou zpracovány koncepce – veřejné infrastruktury, koncepce uspořádání krajiny.
45. – 47. Bude řešeno v průběhu zpracování jednotlivých etap ÚP.
g) Požadavky na vyhodnocení předpokládaných vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území
48. Zpracování vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území nebylo zadáním územního plánu
požadováno, nebylo tudíž ani vypracováno.
h) Požadavky na obsah návrhu územního plánu vzešlé z veřejného projednání – dotčené orgány
49. Požadavky Krajského úřadu Středočeského kraje jsou respektovány – vymezeno je NRBC
Voděradské bučiny. Vyloučen byl významný vliv ÚP na EVL nebo ptačí oblasti – nebylo
požadováno zpracování VVURÚ.
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50. Všeobecné požadavky jsou zapracovány v podrobnosti odpovídající územnímu plánu do textové
části I.A.
51. Veřejná prostranství (uliční prostory) jsou v zastavitelných plochách vymezovány v dostatečné
šíři. Šíře a uspořádání uličních prostorů je v zastavitelných plochách dále prověřována
v územních studiích. Další požadavky (podmínky) jsou zapracovány v podrobnosti odpovídající
územnímu plánu do textové části I.A. Ostatní text je uveden v textové části II.A – odůvodnění.
52. Nebyly uplatněny žádné konkrétní požadavky na ÚP.
53. Nebyly uplatněny žádné konkrétní požadavky nebo připomínky k zadání ÚP.
54. KUSK
a) ŽP
 ZPF – vyhodnocení záborů půdního fondu je zpracováno v souladu s metodickým
doporučením odboru územního plánování MMR a Odboru horninového a půdního
prostředí MŽP s ohledem na platnou legislativu.
 Identifikovány jsou lesní pozemky dotčené navrhovanými záměry, identifikovány jsou
pozemky záměrů dotčené OP lesa, tj. leží ve vzdálenosti menší než 50 m od hranice
lesa.
 ÚP nenavrhuje nové plochy pro funkci výroby a skladování. Výrobní služby jsou
přípustné v plochách SV1 – plochy smíšené obytné – venkovské 1 za podmínky, že
nebudou zdrojem negativních vlivů na životní prostředí a nebudou snižovat kvalitu a
pohodu bydlení.
b) Doprava
 V koordinačním výkrese jsou uvedena čísla silnic II. a III. třídy, vyznačeno je silniční
ochranné pásmo. Šíře navrhovaných veřejných prostranství je vymezena v souladu
s platnou legislativou. Nové plochy pro výrobu v sídle nejsou navrhovány.
 V textové části ÚP je uvedena obecná podmínka pro plochy s možností realizace
zástavby, pro kterou jsou stanoveny limitní hodnoty – prokázání jejich nepřekročení.
Vnitřní uspořádání vymezených zastavitelných ploch bylo prověřeno územně
plánovacím podkladem – územní studií.
c) Kultura (bez požadavků)
d) Orgán posuzování vlivů na ŽP – nepožaduje zpracování SEA, není zpracováno VVURÚ.
55. Text je uveden v textové části II.A – odůvodnění.
56. V textové části ÚP je uvedena obecná podmínka pro plochy s možností realizace zástavby, pro
kterou jsou stanoveny limitní hodnoty hluku – prokázání jejich nepřekročení. Vnitřní
uspořádání vymezených zastavitelných ploch je prověřeno územně plánovacím podkladem –
územní studií.
57. Informace o poddolovaném území je uvedena v textové části II.A – odůvodnění.
58. MěÚ v Říčanech, OŽP
a) DO (ZPF) je Krajský úřad Středočeského kraje
b) ÚP dbá na zachování lesa. Vytvořeny jsou podmínky pro možnost rozvoje veřejné
infrastruktury ve 2 lokalitách, kde je navržen zábor PUPFL (lokalita pro možnost realizace
sportoviště a základní školy, plocha pro možnost rozšíření ČOV).
c) Nebyly uplatněny žádné konkrétní požadavky na ÚP.
d) Ochrana přírody a krajiny:
 ÚSES – je vymezen v rozsahu celého řešeného území, a to skladebné části
nadregionální (NRBC) a lokální úrovně (LBC, LBK). Skladebné části ÚSES nejsou v kolizi
se zastavěným územím nebo zastavitelnými plochami. Vymezení skladebných částí
ÚSES je pokud možno vedeno po parcelních hranicích, případně po spojnici lomových
bodů na parcelních hranicích. Oplocení jako nepřípustné je uvedeno v textové části
I.A.
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e)
f)
g)

VKP – ze zákona. Vyznačeny jsou vodní toky v řešeném území (i ty, pro které není
vymezen pozemek v mapě KN). Podmínka respektování manipulačního pásma kolem
vodního toku je uvedena v textové části I.A. Plocha vodního toku mezi zastavitelnými
plochami Z16, Z17 a Z18 (značení dle ÚPO I/13 a I/14) je vodní tok vyznačen
odpovídajícím typem plochy s rozdílným způsobem využití – W – vodní plochy a toky.
Na pozemku č. 685 není vyznačen vodní tok (jedná se o soukromou zahradu bez
vodního toku), není zde ani registrován VKP. Pravděpodobně bylo chybně uvedeno
číslo pozemku – mělo se pravděpodobně jednat o parc. č. 687/5, kde vodní tok i VKP
jsou vyznačeny. Podmínka respektování VKP a vodního toku s břehovými porosty je
uvedena v textové části I.A. Podmínky využití VKP jsou uvedeny v textové části I.A.
 VKP registrované jsou vyznačeny v koordinačním výkrese. Podmínky využití VKP jsou
uvedeny v textové části I.A.
 Památné stromy - jsou vyznačeny v koordinačním výkrese
 Doplněn je návrh liniové zeleně podél cestní (stávající i navrhované) sítě
v nezastavěném území. Doplňkovou charakteristikou (překryvnou značkou - šrafou) je
vyznačena významná zeleň rostoucí mimo les jako část krajiny, která by měla být
respektována.
 Problematika možnosti oplocení v krajině je ÚP řešena v souladu s požadavkem.
 Obec má zpracován Pasport místních komunikací, jehož zásady jsou respektovány
v řešení ÚP.
 Podmínky vedení komunikační sítě v krajině jsou uvedeny v textové části I.A.
 Nejsou vymezeny nové plošně významné rozvojové plochy nad rámec ploch
vymezených v ÚPO. Pro jednotlivé typy ploch s rozdílným způsobem využití jsou
stanoveny odpovídající podmínky využití (v souladu s platnou legislativou). Možnost
přestavby stávajících objektů na objekty rodinných domů je uvedena jako podmíněně
přípustné využití. Plochy pro možnost rozšíření kompostárny, které byly původně
vymezeny v návaznosti na stávající areál a vyznačeny jsou jako plochy TO – technické
infrastruktury, byly na základě výsledků projednání ÚP z řešení vypuštěny. Stávající
areál bude nadále využíván v souladu s podmínkami vydaného správního rozhodnutí
pro areál stávající.
Nebyly uplatněny žádné konkrétní požadavky na ÚP.
Nebyly uplatněny žádné konkrétní požadavky na ÚP.
Vodoprávní úřad
 Vodní plochy a toky jsou v grafických přílohách ÚP vyznačeny. S ohledem na měřítko
grafických výstupů a přehlednost dokumentace není vyznačeno pásmo pro údržbu
vodních toků. Podmínka jeho respektování je uvedena v textové části I.A. Pro vodní
toky v řešeném území není vyhlášeno záplavové území ani aktivní zóna záplavového
území. Meliorované plochy jsou vyznačeny v rozsahu předaných podkladů (ÚAP ORP
Říčany).
 Podmínka zajištění dostatečného množství pitné vody pro novou zástavbu je uvedena
v textové části I.A.
 Podmínky pro hospodaření se srážkovými vodami jsou v podrobnosti územního plánu
uvedeny v textové části I.A. Ostatní text je uveden v textové části II.A – odůvodnění.
 Podmínky likvidace splaškových vod jsou v podrobnosti územního plánu uvedeny
v textové části I.A. Ostatní text je uveden v textové části II.A – odůvodnění.
 Koridory pro vedení navrhovaných tras technické infrastruktury budou navrženy jako
koridory pro veřejně prospěšné stavby – technické infrastruktury. Pokud bude zjištěno
OP vodního díla, pak bude uvedeno v textové části II.A – odůvodnění.
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Požadavky na obsah návrhu územního plánu vzešlé z veřejného projednání – veřejnost
59. Uvedený pozemek je v územním plánu zařazen do typu ploch s rozdílným způsobem využití – SR
– plochy smíšené obytné – rekreační, kde za stanovených podmínek je možno realizovat
rodinný dům
60. V řešení územního plánu jsou vytvořeny podmínky formou koridoru pro dopravní infrastrukturu
– což umožňuje upřesnění trasování obnovené cestní sítě.
61. Není územním plánem prověřováno.
62. Není územním plánem prověřováno.
63. Není územním plánem prověřováno.
64. Uvedený pozemek je v územním plánu zařazen do typu ploch s rozdílným způsobem využití – SR
– plochy smíšené obytné – rekreační, kde za stanovených podmínek je možno realizovat
rodinný dům.
65. Plocha pro možnost realizace školy je vymezena v návaznosti na stávající areál fotbalového
hřiště. Podmínky konkrétní lokalizace a uspořádání území budou dále prověřovány
v podrobnější dokumentaci.
66. Není územním plánem prověřováno.
67. Pozemek je součástí vymezené zastavitelné plochy pro funkci bydlení.
68. Není územním plánem prověřováno.
69. Uvedený pozemek leží uvnitř vymezeného zastavěného území, vyznačen je jako stabilizovaná
plocha SV1 – plochy smíšené obytné – venkovské 1.
70. Není územním plánem prověřováno.
71. Není územním plánem prověřováno.
72. Viz bod 59.
73. Pro uvedený záměr byla v návrhu ÚP pro společné jednání vymezena nová zastavitelná plocha
nad rámec platného ÚPO. Na základě vyhodnocení výsledků společného jednání byla z důvodu
požadavku dotčeného orgánu z řešení ÚP v upraveném návrhu po společném jednání
vypuštěna.
74. Stanovený koeficient zastavění stavebního pozemku splňuje požadovanou intenzitu zastavění.
75.
1) V podmínkách plochy s rozdílným způsobem využití RN – rekreace – na plochách
přírodního charakteru je uvedena podmínka pro lokalitu u Hliněného rybníka: „objekt
souvisejícího občanského vybavení max. v rozsahu stávajícího zařízení (objektu)“.
2) V lokalitě není vymezována plocha umožňující realizaci nových sportovních hřišť.
3) Trasa naučné stezky je v územním plánu stabilizována, konkrétní řešení jejího povrchu je
podrobnost nad možnosti územního plánu.
4) Nejsou vymezeny nové plošně rozsáhlé zastavitelné plochy nad rámec platného ÚPO.
5) Barevnost fasád není územním plánem řešena.
6) Plocha stávajícího fotbalového hřiště včetně navazujících stabilizovaných nebo
zastavitelných ploch jsou vymezeny jako plocha občanského vybavení OX, kde je
v souladu se stanovenými podmínkami možno realizovat i další objekty občanského
vybavení.
76. Zachování přírodních hodnot je akcentováno v textové části I.A.
77. V rozsahu zákresu je část pozemku vymezena pro funkci bydlení. Toto bude zohledněno
v územní studii.
78. Není územním plánem prověřováno.
79. Požadované zpřesnění podmínek pro umisťování zástavby (objektů) není podrobnost
odpovídající územnímu plánu, ale podrobnější dokumentace.
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80. V souladu se stanovenými podmínkami typu plochy s rozdílným způsobem využití NSzp je
možno realizovat drobnou stavbu pro zemědělství. Ochrana zeleně zejména v nezastavěném
území je akcentována v textové části I.A.
81. Viz bod 78
82. Pozemek parc. č. 680 je vymezen jako stabilizovaná plocha SV1 – plochy smíšené obytné –
venkovské. Pozemek parc. č. 679 je součástí zastavitelné plochy vymezené pro funkci SV2 –
plochy smíšené obytné – bydlení a občanské vybavení.
83. Možnost přestavby stávajících objektů individuální rekreace při zachování stávající funkce je
uvedena v textové části I.A.
84. Není územním plánem prověřováno.
85. Není územním plánem prověřováno.
86. Řešení územní plánu respektuje řešení platného ÚPO včetně vymezení zastavitelných ploch.
Uvedená plocha je zároveň prověřována územní studií.
87. Plocha je prověřována územní studií, ale její zpracování není uváděno jako podmínka pro
rozhodování o změnách v území. Registrovaný VKP je vyznačen v koordinačním výkrese.
Podmínky ochrany VKP jsou uvedeny v textové části I.A.
Zpracoval: Atelier „AURUM“ s.r.o.

j)

Výčet záležitostí nadmístního významu, které nejsou řešeny v zásadách územního rozvoje (§ 43 odst. 1
stavebního zákona), s odůvodněním potřeby jejich vymezení
Územní plán Struhařov nevymezuje žádné plochy nadmístního významu, které nejsou řešeny v ZÚR Sk.

Zpracoval: Atelier „AURUM“ s.r.o.
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k) Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a na pozemky
určené k plnění funkce lesa
Správní území obce Struhařov - k.ú. Struhařov u Mnichovic (údaje dle veřejné databáze ČSÚ, stav ke dni 31. 12.
2016):
Celková výměra pozemků:
Orná půda
Zahrady
Ovocné sady
Trvalé travní porosty
Zemědělská půda (celkem)
Lesní půda
Vodní plochy
Zastavěné plochy
Ostatní plochy

578,20 ha
175,67 ha
46,82 ha
2,19 ha
34,99 ha
259,68 ha
262,73 ha
4,27 ha
10,55 ha
40,98 ha

Zemědělský půdní fond:
Hlavním údajem, který charakterizuje kvalitu zemědělského půdního fondu je kód BPEJ (bonitované půdně
ekologické jednotky), který vyjadřuje půdní a klimatické podmínky, které ovlivňují produkční schopnost
zemědělské půdy.
V řešeném území se vyskytují půdy s kvalitou těchto půdních jednotek (druhá a třetí číslice v kódu BPEJ):
HPJ 26
HPJ 29

HPJ 32

HPJ 40

HPJ 50

HPJ 55
HPJ 67

HPJ 68

Kambizemě modální eubazické a mezobazické na břidlicích, převážně středně těžké, až středně
skeletovité, s příznivými vláhovými poměry
Kambizemě modální eubazické až mezobazické včetně slabě oglejených variet, na rulách,
svorech, fylitech, popřípadě žulách, středně těžké až středně těžké lehčí, bez skeletu až středně
skeletovité, s převažujícími dobrými vláhovými poměry
Kambizemě
modální
eubazické
až
mezobazické na hrubých
zvětralinách,
propustných,minerálně chudých substrátech, žulách, syenitech, granodioritech, méně ortorulách,
středně těžké lehčí s vyšším obsahem grusu, vláhově příznivější ve vlhčím klimatu
Půdy se sklonitostí vyšší než 12 stupňů, kambizemě, rendziny, pararendziny, rankery, regozemě,
černozemě, hnědozemě a další, zrnitostně středně těžké lehčí až lehké, s různou skeletovitostí,
vláhově závislé na klimatu a expozici
Kambizemě pelické oglejené, rendziny pelické oglejené, pararendziny kambické a pelické
oglejené a pelozemě oglejené na jílovitých zvětralinách břidlic, permokarbonu a flyše, tufech a
bazických vyvřelinách, zrnitostně těžké až velmi těžké až středně skeletovité, s vyšším sklonem k
dočasnému zamokření
Fluvizemě psefitické, arenické stratifikované, černice arenické i pararendziny arenické na lehkých
nivních uloženinách, často s podložím teras, zpravidla písčité, výsušné
Gleje modální na různých substrátech často vrstevnatě uložených, v polohách širokých
depresí a rovinných celků, středně
těžké až těžké, při vodních tocích závislé na výšce hladiny
toku, zaplavované, těžko odvodnitelné
Gleje modální i modální zrašelinělé, gleje histické, černice glejové zrašelinělé na nivních
uloženinách v okolí menších vodních toků, půdy úzkých depresí včetně svahů, obtížně
vymezitelné, středně těžké až velmi těžké, nepříznivý vodní režim

Rozdělení půdního zemědělského půdního fondu podle kvality zemědělské půdy resp. rozdělení do tříd ochrany
v řešeném území je graficky vyjádřeno ve výkrese II.B3 – Výkres předpokládaných záborů půdního fondu.
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Třídy ochrany jsou stanoveny pomocí BPEJ v souladu s vyhláškou MŽP č. 48/2011 Sb. ve znění vyhlášky
č. 150/2013 Sb. Definováno je 5 tříd ochrany:
I. třída ochrany zemědělského půdního fondu – bonitně nejcennější půdy v jednotlivých klimatických
regionech, převážně na rovinatých nebo jen mírně sklonitých pozemcích, které je možno odejmout ze
zemědělského půdního fondu pouze výjimečně, a to převážně pro záměry související s obnovou ekologické
stability krajiny, případně pro liniové stavby zásadního významu. (V řešeném území se nevyskytuje)
II. třída ochrany zemědělského půdního fondu – zemědělské půdy, které mají v rámci jednotlivých
klimatických regionů nadprůměrnou produkční schopnost. Ve vztahu k ochraně zemědělského půdního
fondu jede o půdy vysoce chráněné, jen podmíněně odnímatelné ze ZPF a to s ohledem na územní
plánování, jen podmíněn využitelné pro stavební účely.
III. třída ochrany zemědělského půdního fondu – v jednotlivých klimatických regionech se jedná převážně o
půdy vyznačující se průměrnou produkční schopností, které je možné využít v územním plánování pro
výstavbu a jiné nezemědělské způsoby využití
IV. třída ochrany zemědělského půdního fondu – zahrnuje v rámci jednotlivých klimatických regionů
převážně půdy s podprůměrnou produkční schopností, jen s omezenou ochranou, využitelné pro výstavbu
a jiné nezemědělské účely.
V. třída ochrany zemědělského půdního fondu – sdružuje zbývající bonitované půdně ekologické jednotky
(BPEJ). Které představují půdy s velmi nízkou produkční schopností, jako jsou mělké půdy, hydromorfní
půdy, silně skeletovité a silně erozně ohrožované. Tyto půdy jsou většinou pro zemědělské účely
postradatelné. Lze připustit i jiné, efektivnější využití než zemědělské. Jedná se o půdy s nízkým stupněm
ochrany, s výjimkou vymezených ochranných pásem a chráněných území.
Klimatický region zahrnuje území s přibližně shodnými klimatickými podmínkami pro růst a vývoj
zemědělských plodin.
Investice do půdy ve formě plošných odvodnění dle poskytnutých dat ÚAP se nacházejí kromě severního okraje,
kde sídlo navazuje na lesní plochy, kolem celého sídla. Na západním okraji sídla zasahují do vymezených
zastavitelných ploch, které jsou ale v současné době již postupně zastavovány a je realizovaná veřejná
(dopravní a technická) infrastruktura.
Na jižním okraji urbanizovaného území okrajově zasahují do plochy změny Z21b, která je ale vymezena k využití
jako veřejná zeleň, tzn., že podle stanovených podmínek využití by zde neměla být realizována zástavba např.
v podobě rodinných domů. Okrajů meliorované plochy se dotýkají vymezené koridory pro obnovu cestní sítě.
Cesty by funkčnost odvodnění neměly ovlivnit. Dále se vyznačených meliorovaných ploch dotýká plocha změny
Z23a, která je představována úzkou prolukou mezi zastavěným územím. Souvisí s větší meliorovanou plochou
ležící severněji, kde je v současné době již realizována zástavba rodinných domů.
Na východě leží v rozsahu meliorované plochy zastavitelné plochy Z16, Z17 a Z18. Jedná se o plochy, jejichž
možnosti využití jsou prověřovány územní studií. Severní část meliorované plochy je v současné době již
zastavěna rodinnými domy. Další vymezené rozvojové plochy, které leží na meliorované ploše (západně od
rekreační lokality Štěrbárna) jsou Z24 a Z25. Zastavitelná plochy Z24 je primárně určena pro rodinnou zástavbu,
plocha Z25 pro sport a veřejnou zeleň.
Při rozhodování o změnách v území a zejména při realizaci zástavby budou respektovány podmínky stanovené
příslušným orgánem s ohledem na existenci vložených investic – meliorace.

TABULKOVÁ ČÁST:
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Tab. 1 Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na ZPF – zastavitelné plochy
Katastrální území Struhařov u Mnichovic
zábor ZPF podle druhu pozemku (ha)

1,8699

0,9226

Z03d

bydlení - v RD - příměstské

0,4002

0,4002

Z04

bydlení - v RD - příměstské

0,3706

0,3706

Z05a1

bydlení - v RD - příměstské

0,1255

Z05a2

bydlení - v RD - příměstské

Z05b

bydlení - v RD - příměstské

ovocné sady

0,3628

bydlení - v RD - příměstské

zahrady

bydlení - v RD - příměstské

Z03a

vinice

Z02a

chmelnice

způsob využití plochy

celkový
zábor
ZPF
(ha)

orná půda

ozn.
lokality
/
záboru

zábor ZPF podle tříd ochrany (ha)

trvalé
travní
porosty

I.

II.

III.

IV.

V.

BPEJ

odvodnění

(ha)

0,3628

5.50.01

ne

ano

1,8699

5.50.01

0,68

ano

0,4002

5.50.01

0,23

ano

0,3706

5.29.01

0,37

ano

0,1255

0,1255

5.29.01

0,13

ano

0,4900

0,4900

0,4900

5.29.01

0,49

ano

0,3996

0,3996

0,2442

5.29.01

0,40

ano

0,1554

5.50.01

0,5509

5.50.01

0,55

ano

0,9562

5.50.01

0,21

ano

0,59

ano

0,58

ano

0,40

ano

Z06a

bydlení - v RD - příměstské

0,5509

0,5509

bydlení - v RD - příměstské

0,9562

0,8198

0,1364

Z08

bydlení - v RD - příměstské

0,5917

0,2559

0,0302

0,2861

5.29.01

0,3056

0,3056

5.29.11

bydlení - v RD - příměstské

0,5847

0,5342

0,5342

5.29.11

0,0505
Z10

bydlení - v RD - příměstské

v platné
ÚPD
ano/ne

0,3628

0,9473

Z06b

Z09

investice
do půdy
-

0,3988

0,3988

0,0505

5.40.68

0,0152

5.29.11
5.68.11

0,2809
0,1027

5.40.68

Z16a

bydlení - v RD - příměstské

0,0948

0,0948

0,0948

5.50.01

0,09

ano

Z16c

bydlení - v RD - příměstské

0,2174

0,2174

0,2174

5.50.01

0,23

ano

Z17a

bydlení - v RD - příměstské

0,7040

0,4884

0,7040

5.50.01

0,70

ano

Z17c

bydlení - v RD - příměstské

0,8350

0,8350

0,8350

5.50.01

0,84

ano

Z18e1

bydlení - v RD - příměstské

0,1617

0,1617

0,1617

5.50.01

0,37

ano

Z18e2

bydlení - v RD - příměstské

0,1995

0,1995

0,1995

5.50.01

0,20

ano

Z18f1

bydlení - v RD - příměstské

0,4070

0,4070

0,4070

5.50.01

0,41

ano

Z18f2

bydlení - v RD - příměstské

0,2403

0,2403

0,2403

5.50.01

0,24

ano

Z18g

bydlení - v RD - příměstské

0,2003

0,2003

0,2003

5.50.01

0,20

ano

Z18h1

bydlení - v RD - příměstské

0,5209

0,5209

0,5209

5.50.01

0,52

ano

Z18h2

bydlení - v RD - příměstské

0,4492

0,4492

0,4492

5.50.01

0,45

0,2156

Z19

bydlení - v RD - příměstské

0,1095

0,1095

5.50.01

0,25

ano

Z20a

bydlení - v RD - příměstské

0,1523

0,1523

0,1523

5.50.01

0,09

ano

Z20d

bydlení - v RD - příměstské

0,4651

0,4651

0,4651

5.50.01

ne

ano

0,0962

5.50.01

Z20e

bydlení - v RD - příměstské

0,1016

0,1016
0,4344

Z21a1

bydlení - v RD - příměstské

0,4344

Z21a2

bydlení - v RD - příměstské

0,7522

Z21a3
Z24a

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

plochy bydlení celkem
Z01

rekr.-pl. staveb pro rod.rekr.

plochy rekreace celkem
Z07a

obč. vybavení - veř.infrastr.

0,1095

0,6394

0,7522
0,6394

0,0460

5.29.01

0,3884

5.29.11

0,5950

5.29.01

0,1572

5.29.11

0,8026
10,2581

-

-

-

-

-

0,2295
0,2295

5.29.01

0,6394

0,8026
14,5881

0,0054

1,5290

0,8026

-

2,8010

-

4,4685

9,9512

-

-

-

-

0,2295

0,2295
0,2295

0,2257

-

0,1684

-

-

0,2295
0,2257

0,0082
0,2175

Z25a

obč. vyb.-tělových.a
sport.zař.

0,6787

0,6787

Z13

obč. vyb.-tělových.a
sport.zař.

obč. vybavení - hřbitovy

plochy občanského vybavení celkem

0,5814

pl. smíš. obytné - venkovské

1,0493

Z23a

pl. smíš. obytné - venkovské

0,2368

pl.smíš.obyt.-bydlení a
obč.vyb.
pl.smíš.obyt.-bydlení a
obč.vyb.
pl.smíš.obyt.-bydlení a
obč.vyb.
pl.smíš.obyt.-bydlení a
obč.vyb.

ne

5.50.01

0,79

x

x

5.50.11

ne

x

x

5.29.01

0,23

0,0775

5.50.01

1,4858

0,0181

0,0263

5.29.01
0,2745

5.50.01

0,2888

5.50.11

1,0493
0,2368

0,8583
1,0493

0,1759

ano
ano
ano

0,68

0,6012

ano

5.67.01
0,44

0,19

1,4858

ano

ne

5.29.01

0,0000

Z07b

Z18b

0,5814

ne

ano

5.50.01

0,6012
Z25b

0,02

ano

ne

x

x

5.50.01

0,59

ano

54.29.01

0,24

ano

0,0609

5.50.01

0,2421

0,2421

0,2421

5.50.01

0,24

0,1301

0,1301

0,1301

5.50.01

0,13

0,1376

0,1376

0,1376

5.50.01

0,14

0,4491

0,4491

0,4491

5.50.01

ne

plochy smíšené obytné celkem

2,2450

1,1957

2,0691

x

x

Z03b1

veř.prostr. - uliční prostory

0,1007

0,0709

0,1007

5.50.01

0,10

ano

Z03b2

veř.prostr. - uliční prostory

0,0097

0,0097

0,0097

5.50.01

0,01

ano

Z18c
Z18d
Z20b

1,0493
0,0298

0,1759

ano
ano
ano
ano
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Z06c

veř. prostr. - uliční prostory

0,0460

0,0460

Z12

veř. prostr. - uliční prostory

0,0000

Z16b

veř. prostr. - uliční prostory

0,0582

0,0066

0,0516

0,0582

Z16f

veř. prostr. - uliční prostory

0,0191

0,0046

0,0145

Z16e

veř. prostr. - uliční prostory

0,0050

Z17f

veř. prostr. - uliční prostory

0,0787

0,0201

Z18a

veř. prostr. - uliční prostory

0,1380

Z18j

veř. prostr. - uliční prostory

Z18k
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0,0460

0,05

ano

0,01

ano

5.50.01

0,06

ano

0,0191

5.50.01

0,02

ano

0,0050

0,0050

5.50.01

0,01

ano

0,0586

0,0787

5.50.01

0,08

ano

0,1380

0,1380

5.50.01

0,14

ano

0,0233

0,0233

0,0233

5.50.01

0,02

ano

veř. prostr. - uliční prostory

0,0118

0,0118

0,0118

5.50.01

0,01

ano

Z18l

veř. prostr. - uliční prostory

0,0132

0,0132

0,0132

5.50.01

0,01

ano

Z21d

veř. prostr. - uliční prostory

0,0265

0,0074

5.29.01

ne

0,0191

5.29.11

ne

ano

Z21e

veř. prostr. - uliční prostory

0,0202

0,0202

0,0202

5.29.01

ne

ano

Z21f

veř. prostr. - uliční prostory

0,0000

0,0000

Z02b

veř. prostr. - veřejná zeleň

0,0451

Z03c

veř. prostr. - veřejná zeleň

0,1600

0,1600

Z05c

veř. prostr. - veřejná zeleň

0,4458

0,4458

0,0265

0,0451

Z06d

veř. prostr. - veřejná zeleň

0,0823

0,0699

Z11

veř. prostr. - veřejná zeleň

0,5501

0,5501

5.50.01

0,0451

5.50.01

ne

ano

0,1600

5.50.01

0,09

ano

5.29.01

0,45

ano

0,2628
0,0124

0,1830

5.50.01

0,0823

5.50.01

0,02

ano

0,55

ano

0,0452

5.29.01
5.29.11
5.50.01

0,3781
0,1178
0,0090

5.40.68

Z16d

veř. prostr. - veřejná zeleň

0,0212

0,0212

0,0212

5.50.01

0,02

ano

Z17d1

veř. prostr. - veřejná zeleň

0,0543

0,0543

0,0543

5.50.01

0,05

ano

Z17d2

veř. prostr. - veřejná zeleň

0,0493

0,0493

0,0493

5.50.01

0,05

ano

Z17e

veř. prostr. - veřejná zeleň

0,1184

0,1184

0,1184

5.50.01

0,12

ano

Z21b

veř. prostr. - veřejná zeleň

0,5864

0,2900

0,3841

5.29.11

0,15

ano

0,2023

5.29.01
5.29.01

ne

ano

5.50.01

0,28

ano

5.50.01

0,30

ano

x

x

0,0941

0,2023
Z23b

veř. prostr. - veřejná zeleň

0,2381

Z25d

veř. prostr. - veřejná zeleň

0,2756

0,2381

0,2381
0,2756

0,2453
0,0303

Z39

veř. prostr. - veřejná zeleň

plochy veřejných prostranství celkem

0,2998

0,2998

3,4768

2,8901

0,0422
0,0124

Z03e

dopr. infrastruktura silniční

0,1173

0,1049

Z03f

dopr. infrastruktura silniční

0,0357

0,0357

Z17b

dopr. infrastruktura silniční

0,0525

0,0081

Z18i

dopr. infrastruktura silniční

0,4900

0,4900

Z20c

dopr. infrastruktura silniční

0,1538

0,1538

0,2998
0,5445

1,6299

0,0444

1,8076

0,0393

0,1173

5.50.01

0,06

ano

0,0357

5.50.01

ne

ano

0,0525

5.50.01

0,04

ano

0,4900

5.50.01

0,49

ano

5.29.01

ne

ano

0,0076
0,1462

0,1229

0,0346

5.67.01

5.50.01

Z21c

dopr. infrastruktura silniční

0,1575

5.29.01

ne

ano

Z24b

dopr. infrastruktura silniční

0,0554

0,0554

0,1575
0,0554

5.50.01

0,06

ano

Z25c

veř. prostr. - uliční prostory

0,0504

0,0504

0,0050

5.50.01

0,05

ano

0,0454
plochy dopravní infrastruktury celkem

1,1126

0,9154

ZÁBOR ZPF CELKEM

23,1378

15,2593

0,0124
-

-

1,8131

0,1848
-

6,0654

-

0,1651

0,9021

6,4657

15,8178

5.67.01

ano

0,0454
-

0,8543
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Tab. 2 Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na ZPF – koridory pro dopravní
infrastrukturu – místní a účelové komunikace
Katastrální území Struhařov u Mnichovic
zábor ZPF podle druhu pozemku (ha)

0,18

0,18

dopr.infr.sil.- míst.a účel.kom

0,22

0,21

Z29k

dopr.infr.sil.- míst.a účel.kom

0,13

0,02

Z30k

dopr.infr.sil.- míst.a účel.kom

0,04

0,01

ovocné sady

dopr.infr.sil.- míst.a účel.kom

Z28k

zahrady

Z27k

vinice

způsob využití plochy

chmelnice

celkový
zábor ZPF
(ha)

orná půda

označení
lokality
/
záboru

trvalé
travní
porosty

0,31

II.

III.

IV.

5.29.11
0,22

0,01

0,03
0,02

0,09

0,01

0,02
0,05

0,00

0,17

dopr.infr.sil.- míst.a účel.kom

0,10

0,01

0,01

0,02

0,03

dopr.infr.sil.- míst.a účel.kom

0,31

5.50.11
0,04

dopr.infr.sil.- míst.a účel.kom

1,16

ano

5.29.51
5.29.11

0,05

ano

5.50.11
5.29.51

0,29

5.29.11

0,02
Z34k

Ne

5.29.11

0,03

0,01

5.40.68

0,18

0,09

0,03

0,28

Ano

5.50.01

0,03
Z33k

Ano

5.29.51

0,02

0,04
Z32k

ne

5.50.01

5.29.11

0,01

0,04

investice
do půdy
(ha)

BPEJ

V.

0,18

0,01
dopr.infr.sil.- míst.a účel.kom

I.

0,01
0,08

Z31k

zábor ZPF podle tříd ochrany (ha)

0,02

0,33

0,14

0,47

5.29.01

0,24

0,05

0,29

5.29.11

0,37

0,02

0,40

ano

5.40.68
ano

5.50.11

Z35k

dopr.infr.sil.- míst.a účel.kom

0,24

0,24

0,24

5.29.01

ano

Z36k

dopr.infr.sil.- míst.a účel.kom

0,26

0,26

0,26

5.29.01

ano

Z37k

dopr.infr.sil.- míst.a účel.kom

0,07

0,03

5.29.01

ne

0,03
0,04

Z38k

dopr.infr.sil.- míst.a účel.kom

0,04

5.50.11

0,00

ZÁBOR ZPF CELKEM

ne

3,02

2,28

-

-

0,11

-

0,63

-

1,89

0,91

0,11

0,12

Pro odborný odhad předpokládaného záboru půdního fondu pro obnovu cestní sítě v krajině bylo využito
odhadované průměrné šíře koridoru potřebného pro realizaci záměru dopravní infrastruktury (šíře cesty a pásu
zeleně pro liniovou doprovodnou zeleň cca 8 m). Protože koridory jsou vymezeny v šíři 12 m, reálný zábor ZPF
se bude pohybovat cca na 2/3 vyčísleného záboru v tabulce. Celkový zábor pro obnovu cestní sítě v krajině
(mimo koridor Z30k) je 23,02 ha. Odhadovaný zábor v hodnotě dvou třetin je cca 2,01 ha.

Tab. 3 Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na ZPF – plochy přestavby
Katastrální území Struhařov u Mnichovic

0,1311

P04b

plochy smíš.obyt.-venkovské

0,2795

P04c

veř. prostr. - uliční prostory

0,0205

P05a1,
a2

bydlení - v RD - příměstské

0,0000

P05b

bydlení - v RD - příměstské

0,0000

P05c

pl.smíš.obyt.-bydlení a
obč.vyb.

0,0000

P05d, e

dopr. infrastrukturasilniční

0,0000

P05f

veř. prostr. - uliční prostory

0,0000

P06

plochy smíš.obyt.-venkovské

0,8772

P07

obč.vyb.tělov.sp.,vzděl.a
vých.

0,0000

P08

veř. prostr. - uliční prostory

0,0203

ZÁBOR ZPF CELKEM

2,2034

ovocné
sady

0,8748

plochy smíš.obyt.-venkovské

zahrady

plochy smíš.obyt.-venkovské

vinice

P01
P04a

zábor ZPF podle druhu pozemku (ha)
chmelnice

způsob využití plochy

celkový
zábor
ZPF
(ha)

orná půda

ozn.
lokality
/
záboru

0,4953

0,3795

trvalé
travní
porosty

zábor ZPF podle tříd ochrany (ha)
I.

II.

III.

IV.

V.

0,8748
0,1311
0,2795

0,6694

0,1681

0,0390

0,0007

investice
do půdy
(ha)

5.29.11

ne

0,1311

5.50.01

ne

0,1942

5.50.01

0,0853
0,0205

BPEJ

5.29.01
0,0205

0,8375

ne

5.50.01

ne

5.29.01

ne

0,0397

5.50.01

0,0203

5.50.01

ne
0,0203
0,7084

-

-

0,6641

0,3795

0,4514

-

1,7976

0,4058

-

ne

-
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Tab. 4 Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na ZPF – plochy změny v krajině
Katastrální území Struhařov u Mnichovic
zábor ZPF podle druhu pozemku (ha)
ovocné sady

zahrady

vinice

chmelnice

způsob využití plochy

celkový
zábor
ZPF
(ha)

orná půda

ozn.
lokality
/
záboru

zábor ZPF podle tříd ochrany (ha)

trvalé
travní
porosty

I.

II.

III.

1,29
K01

plochy lesní

2,51

K03

plochy přírodní

0,21

K04

plochy lesní

1,25

0,16
1,07
0,10

0,21

0,03

0,03

1,22
3,57

1,22
-

-

0,30

-

0,10

-

0,03

BPEJ

investice
do půdy
(ha)

5.32.01

0,24

5.32.41

0,30

0,11

3,97

V.

1,29

0,16
0,77

ZÁBOR ZPF CELKEM

IV.

5.40.77
5.50.01

0,24

5.29.01

ne

5.50.01

2,71

0,16

1,07

ZÁBORY NEVYHODNOCOVANÉ DLE METODICKÉHO DOPORUČENÍ MMR A MŽP
Tab. 5 Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na ZPF – zábory pro bydlení
v zastavěném území a zábory do 2000 m2 v zastavěném území
Katastrální území Struhařov u Mnichovic

P02

dopr.infr.sil.-míst.a účel.kom.

0,0027

P03

bydlení - v RD příměstské

0,8565

0,6829

0,1736

0,8592

0,6829

0,1763

ZÁBOR ZPF CELKEM

zábor ZPF podle tříd ochrany (ha)

trvalé
travní
porosty

ovocné
sady

zahrady

vinice

chmelnice

způsob využití plochy

zábor ZPF podle druhu pozemku (ha)

celkový
zábor
ZPF
(ha)

orná půda

ozn.
lokality
/
záboru

I.

0,0027

II.

III.

IV.

BPEJ

V.

0,0027
0,8565
0,0027

investice
do půdy
(ha)

5.29.11

ne

5.50.01

0,19

0,8565

Tab. 5 Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na ZPF – zábory pro ÚSES
Katastrální území Struhařov u Mnichovic
ovocné sady

zahrady

vinice

plochy přírodní

zábor ZPF podle druhu pozemku (ha)
chmelnice

K02a

způsob využití plochy

celkový
zábor
ZPF
(ha)

orná půda

označení
lokality
/
záboru

0,94

trvalé
travní
porosty

zábor ZPF podle tříd ochrany (ha)
I.

II.

0,89

III.

K02c

plochy přírodní
plochy přírodní

ZÁBOR ZPF CELKEM

1,47

0,28

0,19

0,71

0,29

0,41

0,41

2,82

1,39

V.

0,89
0,05

0,05
K02b

IV.

-

-

-

1,42

0,46

-

1,77

5.50.11

0,64

5.50.11
1,00

-

investice
do půdy
(ha)

5.29.51

5.50.11
1,05

0,15

5.29.51

0,41
-

BPEJ

0,30

-

Územní plán je řešen jako invariantní, vymezení zejména zastavitelných ploch vychází a kopíruje řešení
platného ÚPO. Jednotlivé plochy byly s ohledem na zemědělský půdní fond vyhodnoceny.
Varianty pro porovnání řešení s ohledem na zábory ZPF nebyly vyhodnoceny, v tomto případě lze uvažovat
s variantou buď nulovou (záměr bude vypuštěn) nebo významně redukován. Odůvodnění jednotlivých záměru
je provedeno v předchozím textu odůvodnění.
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Pozemky určené k plnění funkcí lesa:
V řešeném území se nachází 262,73 ha lesa, tzn., že lesy tvoří 45,44% plochy řešeného území.

Dle dat ÚAP ORP Říčany zejména ve východní části řešeného území se jedná o lesy zvláštního určení ve
vlastnictví České zemědělské univerzity v Praze v subkategorii 32d – les sloužící lesnickému výzkumu a lesnické
výuce (§ 8 zákona č. 289/1995 Sb. o lesích a o změně a doplnění některých zákonů – lesní zákon). Pro lesy
zvláštního určení mj. platí, že veřejný zájem na zlepšení a ochraně životního prostředí nebo jiný oprávněný
zájem na plnění mimoprodukčních funkcí lesa je nadřazen funkcím produkčním.
Lesy v severní části (ve vlastnictví Obce Struhařov) a drobnější plochy lesa v západní části řešeného
území (zejména ve vlastnictví soukromých osob) jsou lesy hospodářskými.
Řešení územního plánu se dotýká lesní půdy, resp. je navržen zábor PUPFL v souvislosti s vymezením:
a) Zastavitelné plochy Z14 pro možnost rozšíření stávající ČOV (les ve vlastnictví Obce Struhařov).
b) zastavitelné plochy Z15 pro možnost realizace veřejného občanského vybavení – základní školy
v návaznosti na stávající plochy sportu. Integrace těchto dvou funkcí umožní efektivní využití plochy –
např. zázemí školy určené pro tělesnou výchovu může být v čase mimo vyučování využíváno pro
mimoškolní sportovní aktivity, naopak škola může v době vyučování využívat venkovní nekrytá
sportoviště (les ve vlastnictví Obce Struhařov).
ozn. lokality
/
záboru
Z14
Z15
L1
ZÁBOR PUFL CELKEM

způsob využití plochy
tech. infrastr.-inženýr.síě
obč.vyb.-tělov.,sport,vzděl.vých.
tech. infrastr.-inženýr.síě

celkový zábor
PUPFL (ha)
0,0243
1,0416
0,0404
1,1063

Plocha L1 představuje drobnou plochu na severním okraji sídla Struhařov, kde realizováno zařízení technické
infrastruktury, nicméně pozemek je v evidenci KN stále veden jako lesní pozemek.
Pro možnost zalesnění jsou vymezeny dvě plochy změny v krajině:
 K01 – o výměře 2,86 ha
 K04 – o výměře 1,24 ha.
V kontaktu s ochranným pásmem lesa jsou tyto plochy změn určené pro funkce urbanizovaného území: Z01,
Z02a, Z02b, Z14, Z15, Z17a, Z18h1, Z18h2, Z18l , Z24a, Z24b, Z25a, Z25b, Z25c, Z25d, Z39 a P07.
Dle stanoviska MěÚ Říčany, odbor ŽP uplatněného ve společném jednání:
„Nesouhlasíme s rozšiřováním rekreačních objektů a objektů k trvalému bydlení nacházejících se na lesních
pozemcích. Souhlasíme pouze s možností odejmout plnění funkcí lesa pozemku pod stávajícím objektem.
Příjezd k jednotlivým rodinným a rekreačním objektům nebude řešen přes pozemky určené k plnění funkcí lesa.
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Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění

Vypořádání námitek veřejnosti v souladu s § 53 odst. (1) stavebního zákona uplatněných k návrhu ÚP
Struhařov je zpracováno a prezentováno jako samostatná příloha č. 2 textové části odůvodnění územního
plánu.

m) Vyhodnocení připomínek
Vypořádání připomínek dle ust. § 51 stavebního zákona uplatněných ve společném jednání o návrhu ÚP
Struhařov je zpracováno a prezentováno jako samostatná příloha č. 2 textové části odůvodnění územního
plánu. Ve veřejném řízení připomínky uplatněny nebyly.

n) Údaje o počtu listů odůvodnění územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické části
I. Územní plán
II.A – textová část odůvodnění územního plánu (počet stran 134 + přílohy č. 1, č. 2 a č.3)
II.B – grafická část:
II.B1
Koordinační výkres
II.B2
Výkres širších vztahů
II.B3
Výkres předpokládaných záborů půdního fondu

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

………………………...................………
místostarosta obce Struhařov

……………………..................................
starosta obce Struhařov

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

Územní plán Struhařov byl spolufinancován z
prostředků Ministerstva pro místní rozvoj
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Vypořádání stanovisek dotčených orgánů uplatněných k návrhu ÚP Struhařov
Na základě ustanovené § 51 odst. (1) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem vyhodnotil
výsledky projednání návrhu územního plánu a zajistil řešení případných rozporů na základě uplatněných stanovisek
dotčených orgánů ke společnému projednání návrhu ÚP Struhařov dle ust. § 50 stavebního zákona takto:
Číslo / dotčený orgán / č. j. / datum
Požadavky na obsah ÚP (kráceno pořizovatelem)
1 / KHS / KHSSC 63980/2017 / 13. 11. 2017
S návrhem územního plánu Struhařov se souhlasí, za
splnění následující podmínky stanovené v souladu s
ustanovením § 77 odst. 1 zákona:
V případě lokality označené Z18, P01 a P06 je nutné
stanovit podmíněně využitelné území ve vztahu k
hygienickým limitům hluku daných nařízením vlády č.
272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými
účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „nařízení vlády“) do doby prokázání, že
provozem liniového zdroje hluku - silnice II/113 a
II/508 nedojde k překročení maximální přípustné
hladiny hluku v chráněných venkovních i vnitřních
prostorech.
2 / MěÚ Říčany, odbor dopravy / 66512/2017MURI/OSAD / 18. 12. 2017
Silniční správní úřad nemá připomínek k návrhu
územního plánu Struhařov.
Požadavky všeobecně:
- připojení místních komunikací na silnice ll. a III. třídy
musí být provedeno v souladu s platnými právními
předpisy a ČSN,
- minimalizovat počty vjezdů na silniční síť, jakož í počty
křižovatek místních komunikací se silniční sítí,
- je třeba dbát na rozhledové poměry při připojení
křižovatek a stanovení dopravního značení,
- uspokojovat nároky na odstavování vozidel,
zabezpečit dostatečný počet parkovacích míst,
- minimalizovat negativní účinky dopravy na novou a
stávající obytnou zástavbu,
- při výstavbě nových pozemních komunikací dodržovat
platné normy a technické podmínky, zejména § 9 a § 22
vyhlášky č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na
využívání území, ve znění pozdějších předpisů.

ZPŮSOB VYPOŘÁDÁNÍ
Pokyny pro úpravu návrhu ÚP pro veřejné řízení
RESPEKTOVAT

Bude doplněno do výrokové části návrhu ÚP pro
veřejné řízení.

RESPEKTOVAT

Všechny uvedené podmínky všeobecného charakteru
budou doplněny do výrokové části návrhu ÚP pro
veřejné řízení.

3 / MO / 98639/2017-8201-OÚZ-PHA / 21. 12. 2017
Ministerstvo obrany - Česká republika, souhlasí s
předloženým „Návrhem Územního plánu Struhařov“.
Katastrální území Struhařov u Mnichovic se nachází v
zájmovém území AČR dle zákona č. 183/2006 Sb., § 175
(jev 103). Rozsah a průběh těchto zájmových území byl
předán v rámci aktualizace dat pro ÚAP. Je nutno
dodržet ustanovení § 175, zákona č. 183/2006 Sb., viz
příloha „Vyjmenované druhy staveb“.
4 / MPO / MPO 72853/2017 / 23. 11. 2017
Ministerstvo průmyslu a obchodu z hlediska působnosti
ve věci využívání nerostného bohatství na základě
§ 15 odst. 2 zákona č. 44/1988 Sb. (horní zákon v
platném znění) a v souladu s § 50 odst. 2 zákona
č. 183/2006 Sb. (stavební zákon v platném znění) nemá
k návrhu Územního plánu Struhařov žádné
připomínky. Na území obce Struhařov nezasahují žádné
dobývací prostory, ložiska nerostů, prognózní zdroje
vyhrazených nerostů ani chráněná ložisková území. S
návrhem ÚP Struhařov souhlasíme.
5 / MŽP / MZP/2017/500/1188 / 28. 12. 2017
Jako dotčený orgán státní správy na úseku ochrany
nerostného bohatství ve smyslu § 15 zákona č. 44/1988
Sb., horní zákon, v platném znění, a § 13 zákona č.
62/1988 Sb., zákon o geologických pracích, v platném
znění, sdělujeme, že jediným limitem ve smyslu výše
uvedených předpisů je bodové poddolované území,
které je v dokumentaci návrhu zakresleno. Vzhledem k
tomu nemáme k návrhu UP Struhařov žádné
připomínky.
6 / KÚSK / 138988/2017/KUSK / 8. 1. 2018
Krajský úřad Středočeského kraje, jako věcně a místně
příslušný správní orgán, uplatňuje u pořizovatele podle
ust. § 50 odst. 2, v souladu s ust. § 4 odst. 2 písm. b) a §
4 odst. 7 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů, toto KOORDINOVANÉ STANOVISKO k návrhu
územního plánu Struhařov:

RESPEKTOVAT
Jev 103 dle přílohy č. 1, část A, vyhl. 500/2006 Sb., tj.
letecká stavba včetně ochranných pásem, bude
znázorněn dle předaných ÚAP v rámci koordinačního
výkresu, bude respektován v rámci řešení celého
územního plánu a bude zmíněn jako civilizační limita
v území v rámci výrokové části ÚP, kde bude uveden i
odkaz na dodržení povinnosti dle ust. § 175 stavebního
zákona.
RESPEKTOVAT
Věta „Na území obce Struhařov nezasahují žádné
dobývací prostory, ložiska nerostů, prognózní zdroje
vyhrazených nerostů ani chráněná ložisková území.“
bude vložena do výrokové části územního plánu do
části týkající se ochrany přírodních hodnot. Dále bez
jiných požadavků na změny v dokumentaci.

1. Odbor životního prostředí a zemědělství
Stanovisko dle zákona č. 114/1992 Sb.
Krajský úřad jako orgán ochrany přírody a krajiny
příslušný podle § 77a odst. 4 písm. x) zákona č.
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 114/1992 Sb.)
sděluje, že z hlediska ochrany zvláště chráněných
území kategorie přírodní památka a přírodní rezervace,
evropsky významných lokalit a ptačích oblastí soustavy
Natura 2000 a vymezení regionálního a
nadregionálního územního systému ekologické stability
nemá k projednávanému návrhu Územního plánu
Struhařov
(ÚP Struhařov) žádné připomínky.
Stanovisko dle zákona č. 334/1992 Sb., ochrana ZPF

RESPEKTOVAT
Bez požadavků na změny v dokumentaci.

RESPEKTOVAT
Bodové poddolované území zůstane i nadále zakresleno
v koordinačním výkrese a bude zmíněno ve výrokové
části do části týkající se ochrany přírodních hodnot.
Dále bez jiných požadavků na změny v dokumentaci.

RESPEKTOVAT

1. Souhlasí s nezemědělským využitím lokalit (s
předpokládaným záborem ZPF): Z02a (0,3628ha), Z03a
(2,4608 ha), Z04 (0,3706ha), Z05a (0,6243 ha), Z05b
(0,3996 ha), Z06a (0,5575 ha), Z06b (1,0303 ha), Z08
(0,5917 ha), Z09 (0,5847 ha), Z10 (0,3988 ha), Z16a
(0,3293 ha), Z17 (0,9083 ha), Z19 (0,1095 ha), Z24a
(0,8026 ha), Z01 (0,2295 ha), Z07a (0,2257 ha), Z25a
(0,6787 ha), Z25b (0,5814 ha), Z07b (1,0493 ha), Z23a
(0,2368 ha), Z18 (3,6277 ha), Z20 (1,6642 ha), Z21a
(1,9989 ha), Z03b (0,0717 ha), Z06c (0,0483 ha), Z16b
(0,0210 ha), Z16c (0,0325 ha), Z24b (0,0554 ha), Z25c
(0,0504 ha), Z02b (0,0451 ha), Z03c (0,1610 ha), Z05c
(0,4371 ha), Z11 (0,5499 ha), Z21b (0,6189 ha), Z23b
(0,2381 ha), Z25d (0,2756 ha), Z39 (0,2998 ha) dle „Tab.
1 Vyhodnocení předpokládaných důsledků
navrhovaného řešení na ZPF – zastavitelné plochy“ na
straně 127 posuzovaného návrhu územně plánovací
dokumentace (dále je „ÚPD“). Uvedené lokality jsou
převzaté z předchozí platné ÚPD a jejich navrhovaný
způsob využití se v zásadě nemění.
2. Nesouhlasí s nezemědělským využitím lokality Z26
s předpokládaným záborem ZPF v rozsahu 1,5543 ha na
zemědělské půdě II. třídy ochrany ve prospěch plochy
výroby a skladování – zemědělské výroby.

3. Nesouhlasí s nezemědělským využitím lokality Z22
s předpokládaným záborem ZPF v rozsahu 0,1668 ha na
zemědělské půdě II. a III. třídy ochrany ve prospěch
plochy smíšené obytné – venkovské opět s odkazem na
ustanovení § 4 odst. 3 zákona o ochraně ZPF. Existence
veřejného zájmu na navrhovaném řešení nebyla
v posuzované ÚPD popsána. Obec disponuje mnoha
jinými dosud nevyužitými rozvojovými lokalitami.
4. Souhlasí s nezemědělským využitím lokalit (s
předpokládaným záborem ZPF): Z27k (0,18 ha), Z28k
(0,22 ha), Z29k (0,13 ha), Z30k (0,04 ha), Z31k (0,31 ha),
Z32k (0,10 ha), Z32k (0,10 ha), Z33k (0,31 ha), Z34k (1,03
ha), Z35k (0,24 ha), Z36k (0,26 ha), Z37k (0,07 ha) dle
„Tab. 2 Vyhodnocení předpokládaných důsledků
navrhovaného řešení na ZPF – koridory pro dopravní
infrastrukturu – místní a účelové komunikace“ na straně
128 posuzovaného návrhu ÚPD, jedná se z podstaty o
záměry ve veřejném zájmu.
5. Souhlasí s nezemědělským využitím lokalit (s
předpokládaným záborem ZPF): P01 (0,8748 ha), P04
(0,4309 ha), P05 (0,0835 ha), P06 (0,8772 ha) dle „Tab. 3
Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného
řešení na ZPF – plochy přestavby“ na straně 128
posuzovaného návrhu ÚPD.
6. Souhlasí s nezemědělským využitím lokalit (s
předpokládaným záborem ZPF): K01 (2,51 ha), K03 (0,21

Bez požadavků na změny v dokumentaci, děkujeme za
předběžný souhlas se záborem ZPF.

BUDE PŘEDMĚTEM DOHODOVACÍHO JEDNÁNÍ
Plocha Z26 je určena pro rozšíření kompostárny, nejde
o rozšíření klasické zemědělské výroby komerčního
charakteru, bude změněno na plochu technické
infrastruktury, likvidace rozložitelných komunálních
odpadů, bude vymezeno jako VPS a možností
vyvlastnění dle ust. § 170 odst. 1 písm. a), kdy tedy
veřejný zájem na likvidaci odpadů zde bude výrazně
převažovat nad veřejným zájmem ochrany ZPF.
RESPEKTOVAT
Plocha je navržena jako adice ploch smíšených
obytných venkovských, zde pořizovatel nedokáže
prokázat jiný, výrazně převažují veřejný zájem nad
ochranou ZPF, nebylo navíc ani předmětem dnes
platného ÚP, nelze aplikovat ust. § 4 odst. 4 zákona č.
334/1992 Sb. Plocha bude vypuštěna bez náhrady
z návrhu ÚP pro veřejné řízení dle ust. § 52 SZ.
RESPEKTOVAT
Bez požadavků na změny v dokumentaci, děkujeme za
předběžný souhlas se záborem ZPF.

RESPEKTOVAT
Bez požadavků na změny v dokumentaci, děkujeme za
předběžný souhlas se záborem ZPF.

RESPEKTOVAT
Bez požadavků na změny v dokumentaci, děkujeme za
souhlas se záborem ZPF.

ha), K04 (1,25 ha) dle „Tab. 4 Vyhodnocení
předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na ZPF
– plochy změn v krajině“ na straně 129 posuzovaného
návrhu ÚPD. Správní orgán zohlednil, že k dotčení
zemědělské půdy II. třídy ochrany dochází pouze v
minimálním rozsahu.
7. Nemá připomínky k nezemědělskému využití lokalit (s
předpokládaným záborem ZPF): P02 (0,0027 ha), P03
(0,8562 ha) dle „Tab. 5 Vyhodnocení předpokládaných
důsledků navrhovaného řešení na ZPF – zábory pro
bydlení v zastavěném území a zábory do 2000 m2 v
zastavěném území“ a K02a (0,94 ha), K02b (1,47 ha),
K02c (0,41ha) dle „Tab. 5 Vyhodnocení předpokládaných
důsledků navrhovaného řešení na ZPF – zábory pro
ÚSES“, obojí na straně 129 posuzovaného návrhu ÚPD.
Stanovisko dle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích
Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního
prostředí, jako orgán státní správy lesů (dále jen OSSL),
příslušný dle ust. §47 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a
o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění
(dále jen zákon o lesích), kompetentní dle ust. § 48a
zákona o lesích nesouhlasí se záborem PUPFL na ploše
Z15. Souhlas není udělen z důvodů uvedených v
ustanovení § 13 odst. 1 a odst. 2 zákona o lesích, tedy že
veškeré pozemky PUPFL musí být účelně
obhospodařovány a při využití PUPFL k jiným účelům
musí být zejména přednostně použity pozemky méně
významné z hlediska plnění funkcí lesa, a musí být
dbáno, aby nedocházelo k nevhodnému dělení lesa z
hlediska jeho ochrany a z hlediska ohrožení sousedních
lesních porostů.
OSSL upozorňuje na udělení souhlasu kompetentního
orgánu státní správy lesů Městský úřad Říčany, odbor
životního prostředí, s umístěním stavby do 50 m od
okraje lesa a k záboru na ploše Z14.

RESPEKTOVAT
Bez požadavků na změny v dokumentaci.

BUDE PŘEDMĚTEM DOHODOVACÍHO JEDNÁNÍ
Plocha Z15 je určena pro rozšíření školy s podmínkou
zachování sportoviště ve stávajících parametrech (je
možno jej přemístit v rámci lokality, ale je nutno
zachovat jeho prostorové parametry). Plocha bude
prověřena územní studií. Nelze objektivně vzato
rozšiřovat stávající školu mimo návaznost na stávající
fotbalové hřiště, které bude součástí areálu školy a
bude sloužit pro výuku tělesné východy. Budování nové
školní budovy vč. nového sportovního zázemí na jiném
místě by bylo neefektivní – bylo by nutné stavět školu i
hřiště „na zelené louce“ nebo zajišťovat dopravu žáků
na stávající sportovní plochu. Rozšíření stávajícího
areálu fotbalové hřiště o objekt školy je
nejefektivnějším způsobem jak naplnit potřebu obce
zajistit školní docházku pro navyšující se počet obyvatel
a zároveň i nadále zajistit sportovní vyžití žáků školy i
obyvatel sídla. O velikosti záboru PUPFL lze dále
diskutovat v rámci dohodovacích řízení – obec nechává
zpracovat podrobnější územní studii pro tento prostor
tak, aby bylo možné případně zábor PUPFL oproti
stávajícímu návrhu dále redukovat.
RESPEKTOVAT
Bez požadavků na změny v dokumentaci.

Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního
prostředí a zemědělství, na základě jemu svěřených
kompetencí podle jednotlivých složkových zákonů na
úseku životního prostředí: zákona č. 201/2012 Sb., o
ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, zákona č.
100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o
změně některých souvisejících zákonů (zákon o
posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění
pozdějších předpisů, a zákona č. 224/2015 Sb., o
prevenci závažných havárií způsobených vybranými
nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými
směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních
poplatcích (zákon o prevenci závažných havárií), ve
znění pozdějších předpisů, nemá připomínky k návrhu
RESPEKTOVAT
územního plánu Struhařov.
Bez požadavků na změny v dokumentaci.
2. Odbor dopravy
Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor dopravy, jako
příslušný silniční správní úřad uplatňující stanovisko k

územně plánovací dokumentaci z hlediska řešení silnic
II. a III. třídy podle § 40 odst. 3 písm. f) zákona č.
13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění
pozdějších předpisů nemá připomínky.
3. Odbor kultury a památkové péče
Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor kultury a
památkové péče, není příslušný k uplatnění stanoviska k
předloženému návrhu územního plánu Struhařov. S
novým stavebním zákonem č. 183/2006 Sb., byla přijata
novela zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči,
ve znění pozdějších předpisů, kde je v § 26 odst. 2c), §
28 odst. 2c) a § 29 odst. 2c) dána příslušnost správního
orgánu státní památkové péče jako dotčeného orgánu
příslušného k uplatnění stanoviska k územně plánovací
dokumentaci obci s rozšířenou působností.
7 / MěÚ Říčany, odbor ŽP / 60643/2017MURI/OŽP/00354 / 10. 1. 2018
Orgán ochrany zemědělského půdního fondu
Dle zákona je kompetentním orgánem ochrany ZPF
Krajský úřad Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha.
Orgán státní správy lesů
A. Grafická část
1. Plochy Z01 - trváme na dodržení 10 metrů od okraje
lesa. Hranice zastavitelné plochy bude kopírovat hranici
vzdálenosti 10 metrů od okraje lesa. Požadujeme
hranici zastavitelné plochy vyznačit v grafické části
(koordinační výkres) a doplnit i do části textové.
2. Plochy Z2a - trváme na dodržení 15 metrů od okraje
lesa. Hranice zastavitelné plochý bude kopírovat hranici
vzdálenosti 15 metrů od okraje lesa. Požadujeme
hranici zastavitelné plochý vyznačit v grafické části
(koordinační výkres) a doplnit i do části textové.
3. Plochy 22b - při řešení a následné realizaci opatření
pro odvedení srážkových vod nedojde k ovlivnění
stability lesa.
4. Plochý, Z17, Z18, Z24, Z25 - trváme na dodržení 20
metrů od okraje lesa. Hranice zastavitelné plochy bude
kopírovat hranici vzdálenosti 20 metrů od okraje lesa.
Požadujeme hranici zastavitelné plochý vyznačit v
grafické části (koordinační výkres) a doplnit i do části
textové.
5. Plocha Z14 - TI; rozšíření ČOV, nedošlo k řádnému
zdůvodnění rozsahu záboru 0,06 ha lesa pro rozšíření
stávající ČOV, když kolem stávající ČOV je volný prostor
i přesto, že projektanti nebo pořizovatelé územně
plánovací dokumentace jsou povinni dbát zachování
lesa a řídit se přitom ustanoveními lesního zákona. Jsou
povinni navrhnout a zdůvodnit taková řešení, která jsou
z hlediska zachování lesa, ochrany životního prostředí a
ostatních celospolečenských zájmů nejvhodnější;
přitom jsou povinni provést vyhodnocení
předpokládaných důsledků navrhovaného řešení,
navrhnout alternativní řešení (ust. § 14 odst. 1 lesního
zákona). Nadbytečným záborem pozemku určeného k
plnění funkcí lesa by mohlo dojít k porušení ustanovení

RESPEKTOVAT
Bez požadavků na změny v dokumentaci.

RESPEKTOVAT
Viz vypořádání stanoviska KUSK.

RESPEKTOVAT
Grafická i textová část bude opravena dle požadavku
orgánu SSL. Plocha zůstane vymezena tak, jak je, ale
bude výslovně uvedeno, že možné umístění objektů je
možné max. 10 m od okraje lesa
RESPEKTOVAT
Grafická i textová část bude opravena dle požadavku
orgánu SSL. Plocha zůstane vymezena tak, jak je, ale
bude výslovně uvedeno, že možné umístění objektů je
možné max. 15 m od okraje lesa
RESPEKTOVAT
Bez požadavků na změny v dokumentaci ÚP.
RESPEKTOVAT
Grafická i textová část bude opravena dle požadavku
orgánu SSL. Plocha zůstane vymezena tak, jak je, ale
bude výslovně uvedeno, že možné umístění objektů je
možné max. 20 m od okraje lesa
BUDE PŘEDMĚTEM DOHODOVACÍHO JEDNÁNÍ
Plocha Z14 je určena pro rozšíření ČOV, jedná se o
plochu technické infrastruktury, likvidace kanalizačních
odpadních vod, bude vymezeno jako VPS a možností
vyvlastnění dle ust. § 170 odst. 1 písm. a) stavebního
zákona, kdy tedy veřejný zájem na likvidaci odpadních
vod zde bude výrazně převažovat nad veřejným
zájmem ochrany PUPFL. Rozsah záboru PUPFL lze na
základě dalších jednání redukovat tak, aby byl
z hlediska zájmů chráněných orgánem SSL skutečně
minimální, a přitom stále ještě umožnil efektivní
rozšíření stávající ČOV, jedná se o plochu v jižní části
dané lokality, která by měla zůstat zachována.

§ 13 odst. 1 lesního zákona (veškeré PUPFL musí být
účelně obhospodařovány podle lesního zákona. Jejich
využití k jiným účelům je zakázáno a ustanovení § 11
lesního zákona (Každý si musí počínat tak, aby
nedocházelo k ohrožování nebo poškozování lesů, jakož
i objektů a zařízení sloužících hospodaření v lese odstavec 1; Nikdo nesmí bez povolení užít lesní
pozemky k jiným účelům, pokud tento zákon nestanoví
jinak - odstavec 4).
6. Plocha Z15 – Občanské vybavení – tělovýchova,
sport, vzdělávání a výchova (OX): nedošlo k řádnému
zdůvodnění rozsahu záboru 1,70 ha lesa. Projektanti
nebo pořizovatelé územně plánovací dokumentace jsou
povinni dbát zachování lesa a řídit se přitom
ustanoveními lesního zákona. Jsou povinni navrhnout a
zdůvodnit taková řešení, která jsou z hlediska zachování
lesa, ochrany životního prostředí a ostatních
celospolečenských zájmů nejvhodnější; přitom jsou
povinni provést vyhodnocení předpokládaných
důsledků navrhovaného řešení, navrhnout alternativní
řešení (ust. § 14 odst. 1 lesního zákona). Pokud by se
jednalo o rozšíření areálu fotbalového hřiště, tak k
tomuto záměru uplatňuje stanovisko podle ust. § 48a
odst. 2 písm. a) lesního zákona příslušný Krajský úřad tj.
Krajský úřad Středočeského kraje se sídlem: Zborovská
11, 150 21 Praha 5. Pokud se jedná o realizaci základní
školy, tak orgán státní správy lesů nesouhlasí se
záborem pozemku určeného k plnění funkcí lesa a
trváme na zachování lesa, ochraně PUPFL, péči o les a
obnovu lesa jako národního bohatství, tvořícího
nenahraditelnou složku životního prostředí, pro
plnění všech jeho funkcí a pro podporu trvale
udržitelného hospodaření v něm (ust. § 1 lesního
zákona). V minulosti již k záboru pozemku určeného k
plnění funkcí lesa za účelem výstavby občanské
vybavenosti v obci Struhařov došlo. Jednalo se o zábor
cca 0,50 ha pro umístění domu s chráněným
bydlením pro seniory. Po vykácení stromů, vydání
souhlasu s dělením a následně odnětím pozemku
určeného k plnění funkcí lesa byla provedena změna
záměru a nyní na tomto místě stojí 5 rodinných
domů. Orgán státní správy lesů toto bere jako negativní
zkušenost a s ohledem na rozsah záboru nemůže
souhlasit.
7. Plocha Z28k - nemáme námitek k vedení cesty po
pozemku p. č. 734/1 v obcí Struhařov v k. ú. Struhařov u
Mnichovic, ale nesouhlasíme se záborem pozemků
určených k plnění funkcí lesa p. č. 109/1, 110/1 a
116 v obci Struhařov v k. ú. Struhařov u Mnichovic.

BUDE PŘEDMĚTEM DOHODOVACÍHO JEDNÁNÍ
Plocha Z15 je určena pro rozšíření školy s podmínkou
zachování sportoviště ve stávajících parametrech (je
možno jej přemístit v rámci lokality, ale je nutno
zachovat jeho prostorové parametry). Plocha bude
prověřena územní studií. Nelze objektivně vzato
rozšiřovat stávající školu mimo návaznost na stávající
fotbalové hřiště, které bude součástí areálu školy a
bude sloužit pro výuku tělesné východy. Budování nové
školní budovy vč. nového sportovního zázemí na jiném
místě by bylo neefektivní – bylo by nutné stavět školu i
hřiště „na zelené louce“ nebo zajišťovat dopravu žáků
na stávající sportovní plochu. Rozšíření stávajícího
areálu fotbalové hřiště o objekt školy je
nejefektivnějším způsobem jak naplnit potřebu obce
zajistit školní docházku pro navyšující se počet obyvatel
a zároveň i nadále zajistit sportovní vyžití žáků školy i
obyvatel sídla. O velikosti záboru PUPFL lze dále
diskutovat v rámci dohodovacích řízení – obec nechává
zpracovat podrobnější územní studii pro tento prostor
tak, aby bylo možné případně zábor PUPFL oproti
stávajícímu návrhu dále redukovat. Vzhledem k tomu,
že se jedná o kombinovaný záměr výstavby školní
budovy při zachování sportoviště, bude záměr primárně
projednáván a dohodován s oběma dotčenými orgány
SSL, jak na úrovni ORP, tak i KÚ.

RESPEKTOVAT
Plocha Z28k (VD1) bude primárně vedena mimo
stávající lesní pozemky, koridor pro VPS bude zúžen tak,
aby nezasahoval na pozemky lesa, nicméně
v podrobnosti územního plánu nelze 100% vyloučit
minimální zásah do PUPFL v rozsahu 1 m2. To ale bude
předmětem až navazujících správních řízení.
8. Plocha PO7 - souhlasíme se současným využitím a to i RESPEKTOVAT
s ohledem na skutečnost, že v minulosti došlo k záboru Bez požadavků na změny v dokumentaci ÚP.
části okolního pozemku určeného k plnění funkcí lesa,
aby došlo ke zvětšení hřiště, tak aby jeho rozměry

splňovaly standard pro profesionální používání při
pořádání oficiálních fotbalových utkání. Na základě výše
uvedeného nesouhlasíme s umístěním žádných staveb
ve vzdálenosti minimálně 25 metrů od okraje pozemku
určeného k plnění funkcí lesa.
9. Plochy Z03, Z04, Z05, Z06, Z07, Z08, Z09, Z10, Z11,
Z12, Z13, Z16, Z19, Z20 Z21, Z22, Z23, Z26, Z39, Z27k,
Z29k-Z38k, P02, P02-P06 bez připomínek.
10. Nesouhlasíme s barevným vylišením cest (hnědá
čárkovaná čára) sloužících hospodaření v lese a
označením „Významné Stávající komunikace důležité
pro prostupnost krajiny“ na pozemcích určených k
plnění funkcí lesa na celém katastrálním území
Struhařov u Mnichovic. Jedná se o cesty sloužící
hospodaření v lese. Požadujeme opravit a uvést
správné barevné vylišení pro plochu „NL plochý lesní“. Nemáme námitek k využívání stávajícího
stavu.
Výkres - Veřejně prospěšné stavby a opatření, plocha
VD1, nemáme námitek k vedení cesty po pozemku p. č.
734/1 v obci Struhařov v k. ú. Struhařov u
Mnichovic, tedy ve vzdálenosti do 50 metrů od okraje
pozemků určených k plnění funkcí lesa, ale
nesouhlasí se záborem pozemků určených k plnění
funkcí lesa p. č. 109/1, 110/1 a 116 v obci
Struhařov v k. ú. Struhařov u Mnichovic.
Ostatní – v případě, že stavba technické infrastruktury,
včetně oplocení, na pozemku určeném k plnění funkcí
lesa p. č. 76/25 v obci Struhařov v k. ú. Struhařov u
Mnichovic, byla zrealizována na základě řádných
povolení je nutné zábor pozemku určeného k plnění
funkcí lesa doplnit do výkresů záborů a do textové části.
B. Textová část
Požadujeme doplnit do textové části následující:
V případě přístaveb stávajících rekreačních objektů
nebo stávajících rodinných domů nacházejících
se ve vzdálenosti do 50 metrů od okraje lesních
pozemků, souhlasíme s jejím umístěním směrem
vždy od lesa.
Nesouhlasíme s rozšiřováním rekreačních objektů a
objektů k trvalému bydlení nacházejících se na lesních
pozemcích. Souhlasíme pouze s možností odejmout
plnění funkcí lesa pozemku pod stávajícím objektem.
Příjezd k jednotlivým rodinným a rekreačním objektům
nebude řešen přes pozemky určené k plnění funkcí lesa.

Orgán ochrany ovzduší
Bez připomínek.

RESPEKTOVAT
Bez požadavků na změny v dokumentaci ÚP.

RESPEKTOVAT
Bez požadavků na změny v dokumentaci ÚP.

ve Struhařově, dne 17. 1. 2018

RESPEKTOVAT
Opravit dle požadavků SSL, bude tmavším barevným
tónem odlišeno pouze ve výkrese dopravní
infrastruktury, v Hlavním a Koordinačním výkrese bude
jasně vyznačeno jako plochy lesní „NL“.

RESPEKTOVAT
Plocha Z28k (VD1) bude primárně vedena mimo
stávající lesní pozemky, koridor pro VPS bude zúžen tak,
aby nezasahoval na pozemky lesa, nicméně
v podrobnosti územního plánu nelze 100% vyloučit
minimální zásah do PUPFL v rozsahu 1 m2. To ale bude
předmětem až navazujících správních řízení.
RESPEKTOVAT
Opravit dle požadavků SSL.

RESPEKTOVAT
Doplnit dle požadavků SSL.

Orgán státní správy myslivosti
Bez připomínek.

RESPEKTOVAT
Bez požadavků na změny v dokumentaci ÚP.

Orgán ochrany přírody a krajiny
Vzhledem k rozsahu požadavků je ponecháno pouze
v dokladové části a je přílohou tohoto vypořádání.

RESPEKTOVAT
Upravit dokumentace dle požadavků orgánu ochrany
přírody a krajiny.

Orgán odpadového hospodářství
Bez připomínek.

RESPEKTOVAT
Bez požadavků na změny v dokumentaci ÚP.

Za pořizovatele:
Ing. arch. Radek Boček

Za určeného zastupitele:
Mgr. Dagmar Zajíčková

tzv. létající pořizovatel

starostka obce

Obecní úřad Struhařov
Mnichovická 179, 251 64 Struhařov

Dne: 27. 9. 2018

Mgr. Dagmar Zajíčková

email: starosta@struharov.cz

tel: 323 641 874

Vypořádání stanovisek dotčených orgánů uplatněných k návrhu ÚP Struhařov pro veřejné řízení
Na základě ustanovené § 53 odst. (1) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem vyhodnotil
uplatněná STANOVISKA dotčených orgánů během veřejného projednání návrhu územního plánu Struhařov dle ust. §
52 stavebního zákona takto:
Číslo / dotčený orgán / č. j. / datum
Požadavky na obsah ÚP (kráceno pořizovatelem)
01 / KÚSK / 107869/2018/KUSK / 18. 9. 2018
Krajský úřad Středočeského kraje, jako věcně a místně
příslušný správní orgán, uplatňuje podle ustanovení § 52
odst. 3, v souladu s ust. § 4 odst. 2 písm. b) a § 4 odst. 7
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů, toto KOORDINOVANÉ STANOVISKO k
veřejnému projednání návrhu územního plánu
Struhařov:
1. Odbor životního prostředí a zemědělství
Stanovisko dle zákona č. 114/1992 Sb.
Krajský úřad v průběhu pořizování územního plánu
Struhařov opakovaně uplatňoval požadavek na
respektování ochranných podmínek zvláště chráněných
druhů živočichů podle §50 zákona č. 114/1992 Sb.
Kromě upozornění na zásady uplatnění těchto
podmínek při tvorbě tohoto územního plánu Krajský
úřad vznesl rovněž konkrétní požadavek k ploše Z03.
Jelikož se jedná o plochy, které slouží zvláště chráněným
obojživelníkům jako území pro migraci a k
příležitostnému rozmnožování v dočasných vodních
biotopech, požadoval zde stanovit podmínku pro
požadovanou územní studii, kde budou vymezeny
plochy veřejné zeleně (nezastavěné zelené pásy, příp.
odvodňovací příkopy, pokud možno s návazností na
okolní nezastavitelné plochy). Uvedený požadavek není
v před ložené verzi dokumentu respektován. V přehledu
vypořádání stanovisek je dokonce stanovisko zdejšího
orgánu ochrany přírody citováno neúplně bez výše
uvedeného požadavku. Jde tedy zjevně o ignorování
stanoviska dotčeného orgánu. Krajský úřad požaduje
návrh územního plánu Struhařov přepracovat a
respektovat uvedený požadavek.
Krajský úřad dále jistil že návrh územního plánu
Struhařov k veřejnému projednání obsahuje kromě
jiných rozšíření zastavitelných ploch též lokali tu Z26 rozšíření kompostárny. Tato lokalita byla předmětem

ZPŮSOB VYPOŘÁDÁNÍ
Pokyny pro úpravu návrhu ÚP pro veřejné řízení

RESPEKTOVAT
Jedná se o nedorozumění, plocha Z03 je v návrhu ÚP
pro veřejné řízení podmíněna zpracování a pořízením
územní studie S11, v rámci které budou nezastavěné
zelené pásy, příp. odvodňovací příkopy, pokud možno s
návazností na okolní nezastavitelné plochy, vymezeny.

RESPEKTOVAT
Plocha Z26 bude z návrhu územního plánu Struhařov
pro vydání v zastupitelstvu obce vypuštěna. Nicméně,
pokud dotčený orgán používá pojmy jako „flagrantním

řešení rozporu vzniklého mezi pořizovatelem a
dotčeným orgánem - Městským úřadem Říčany,
odborem životního prostředí. Uvedený rozpor byl
vyřešen podle § 136 odst. 6 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a uzavřen
protokolem č. j. 088825/2018/KUSK ze dne 9. 7. 2018, v
němž je s příslušným odůvodněním stanoveno že plocha
pro kompostárnu nebude rozšířena. Nerespektování
tohoto závěru je flagrantním porušením zákona. Krajský
úřad požaduje územní plán Struhařov přepracovat a
vypustit z něj předmětné rozšíření zastavitelné plochy
pro kompostárnu.
Stanovisko dle zákona č. 334/1992 Sb., ochrana ZPF
Orgán ochrany zemědělského půdního fondu (dále jen
ZPF) příslušný dle ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) a §
17a písm. a) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně
zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen zákon o ochraně ZPF) na základě
ustanovení § 5 odst. 2 zákona o ochraně ZPF souhlasí s
předloženým upraveným návrhem územního plánu
Struhařov po společném jednání, ze srpna 20 I 8. Tento
návrh respektuje předchozí stanovisko orgánu ochrany
ZPF uplatněné v rámci koordinovaného stanoviska
Krajského úřadu Středočeského kraje č. j. 138988/2017/
KUSK ze dne 8. 1. 2018 k návrhu pro společné jednání,
resp. v rámci změny tohoto stanoviska s č. j. 038986/
2018/KUSK ze dne 19.4.2018. Lokalita Z26 byla
redukována, lokalita Z22 byla vypuštěna. Celkový zábor
ZPF pro zastavitelné plochy se snížil v důsledku vyřazení
několika dalších lokalit na 23,5237 ha. Správní orgán
souhlasí také s navýšením záboru ZPF v rámci lokality
Z34k z 1,03 ha na I, 146 ha pro koridor dopravní
infrastruktury - místní a účelové komunikace, jedná se o
stavbu ve veřejném zájmu.
Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního
prostředí a zemědělství, na základě jemu svěřených
kompetencí podle jednotlivých složkových zákonů na
úseku životního prostředí: zákona č. 289/1995 Sb., o
lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně
ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 100/
2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o
změně některých souvisejících zákonů (zákon o
posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění
pozdějších předpisů, a zákona č. 224/2015 Sb., o
prevenci závažných havárií způsobených vybranými
nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými
směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních
poplatcích (zákon o prevenci závažných havárií), ve znění
pozdějších předpisů, nemá připomínky k veřejnému
projednání návrhu územního plánu Struhařov, neboť
úpravy se netýkají zájmů sledovaných dle zákonů výše a
kompetencí Krajského úřadu.

porušením zákona“, měl by si nejprve prostudovat své
vlastní stanovisko č.j. 038986/2018/KUSK ze dne 19. 4.
2018, kde tentýž orgán ochrany ŽP souhlasil „s
upraveným návrhem územního plánu Struhařov – s
nezemědělským využitím lokality Z26 s předpokládaným
záborem ZPF v rozsahu 0,9766 ha na zemědělské půdě
II. třídy ochrany ve prospěch plochy výroby a skladování
- zemědělské výroby“. Nabízí se tedy připomenout ust. §
4 odst. 4 SZ, kdy dotčený orgán je vázán svým
předchozím stanoviskem. Nicméně s ohledem na
přístup MěÚ Říčany bude plocha pro rozšíření
kompostárny vypuštěna.
RESPEKTOVAT
Velice děkujeme za souhlas s navrženým záborem ZPF,
nad rámec návrhu byla ještě dále vypouštěna i
redukovaná plocha pro rozšíření kompostárny Z26,
zábor ZPF se tedy o tuto redukci dále zmenší.

RESPEKTOVAT
Bez požadavků na změny v dokumentaci.

2. Odbor dopravy
Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor dopravy, jako
příslušný silniční správní úřad uplatňující stanovisko k
územně plánovací dokumentaci z hlediska řešení silnic
II. a III. třídy podle § 40 odst. 3 písm. f) zákona č.
13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění
pozdějších předpisů nemá připomínky.

RESPEKTOVAT
Bez požadavků na změny v dokumentaci.

3. Odbor kultury a památkové péče
Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor kultury a
památkové péče, není příslušný podle ust.
§ 28 odst. 2 písm. c) zákona č. 20/1987 Sb., o státní
památkové péči, ve znění pozdějších předpisů k
uplatnění stanoviska k veřejnému projednání návrhu
územního plánu Struhařov, a proto nemá připomínky.
02 / MPO / MPO 61086/2018 / 28. 8. 2018
Z hlediska působnosti Ministerstva průmyslu a obchodu
ve věci využívání nerostného bohatství a ve smyslu
ustanoveni§ 15 odst. 2 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně
a využití nerostného bohatství (horní zákon),
ve znění pozdějších předpisů uplatňujeme k výše
uvedené územně plánovací dokumentaci podle
ustanovení § 52 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
ve znění pozdějších předpisů následující stanovisko.
S návrhem výše uvedeného územního plánu
souhlasíme.
Odůvodnění:
Ve správním území obce se nenacházejí žádné dobývací
prostory, ložiska nerostů, prognózní zdroje vyhrazených
nerostů ani chráněná ložisková území. Z uvedeného
důvodu není nutno stanovit žádné podmínky k ochraně
a hospodárnému využití nerostného bohatství.
03 / MPO / MPO 61049/2018 / 28. 8. 2018
Identické s předchozím stanoviskem, je jiná „naše
značka“ a čas doručení do datové schránky Obce
Struhařov.
04 / MO / 103922/2018-1150-OÚZ-PHA / 11. 9. 2018
Ministerstvo obrany v souladu se zmocněním v § 6 odst.
1 písmeno h) zákona o zajišťování obrany a zmocněním
v § 175 odst. 1 stavebního zákona provedlo po obdržení
oznámení pořizovatele územně plánovací dokumentace
(dále jen „ÚPD") vyhodnocení výše uvedeného návrhu z
pozice dotčeného orgánu. Dotčený orgán neshledal
rozpor mezi návrhem funkčního využití ploch a zájmy
MO na zajišťování obrany a bezpečnosti státu a nemá k
řešené ÚPD, při dodržení ustanovení § 175 stavebního
zákona, připomínky. V posuzované ÚPD jsou
respektovány a zapracovány zájmy Ministerstva obrany
v souladu s uplatněnými požadavky MO k návrhu zadání
ÚPD.
05 / MV / MV- 95161-5/OSM-2018 / 10. 9. 2018
Ministerstvo vnitra ČR je dotčeným orgánem ve smyslu
§ 175 odst. 1 zákona č.183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění

RESPEKTOVAT
Bez požadavků na změny v dokumentaci.

RESPEKTOVAT
Bez požadavků na změny v dokumentaci.

RESPEKTOVAT
Bez požadavků na změny v dokumentaci.
RESPEKTOVAT
Bez požadavků na změny v dokumentaci.

pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon"). V
souladu s § 50 odst. 2 stavebního zákona a po prověření
u odborných garantů Ministerstva vnitra ČR Vám sděluji,
že k projednávanému návrhu Územního plánu Struhařov
neuplatňujeme z hlediska naší působnosti žádné
námitky.
06 / KUSK, NOÚP / 119760/2018/KUSK / 10. 9. 2018
Krajský úřad Středočeského kraje, odbor územního
plánování a stavebního řádu, jako nadřízený správní
orgán územního plánování pro obce, na základě § 52
odst. 3 stavebního zákona krajský úřad vydává toto
stanovisko: Krajský úřad upozorňuje, že součástí
předloženého návrhu je i vymezená zastavitelná plocha
Z26 - rozšíření kompostárny na pozemku č. parc. 563/32
v k.ú. Struhařov. K rozšíření kompostárny vydal
negativní stanovisko dotčený orgán - Městský úřad
Říčany, odbor životního prostředí. Pořizovatel proto
požádal nadřízený orgán o řešení rozporu. Dohadovací
řízení proběhlo na krajském úřadě dne 9.7.2018.
Závěrem je, že se na pozemcích č. parc. 563/32, 563/37
a 563/39 v k.ú. Struhařov nesouhlasí s rozšířením
stávající kompostárny dle návrhu územního plánu
Struhařov. Protokol z dohadovacího řízení Vám byl
zaslán písemností ze dne 9.7.2018.
07 / KHS / KHSSC 43813/2018 / 21. 9. 2018
Po zhodnocení souladu předloženého návrhu územního
plánu s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného
zdraví vydává Krajská hygienická stanice Středočeského
kraje se sídlem v Praze v souladu s § 4 odst. 2 písm. b)
zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů, vydává toto stanovisko: s návrhem územního
plánu obce Struhařov pro veřejné řízení se souhlasí.
08 / HZS / HSKL-1097-6/2017-KO / 24. 9. 2018
Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje v souladu
s ustanovením § 12 odst. 2 písm. i) zákona č. 239/2000
Sb., o integrovaném záchranném systému a změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
posoudil výše uvedenou dokumentaci předloženou dne
17. 8. 2018. Na základě posouzení vydává souhlasné
stanovisko.

RESPEKTOVAT
Plocha Z26 bude z návrhu územního plánu Struhařov
pro vydání v zastupitelstvu obce vypuštěna.

RESPEKTOVAT
Bez požadavků na změny v dokumentaci.

RESPEKTOVAT
Bez požadavků na změny v dokumentaci.

ve Struhařově, dne 27. 9. 2018

RESPEKTOVAT
Bez požadavků na změny v dokumentaci.

Za pořizovatele:
Ing. arch. Radek Boček

Za určeného zastupitele:
Mgr. Dagmar Zajíčková

tzv. létající pořizovatel

starostka obce

Příloha č. 2

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK

Obecní úřad Struhařov
Mnichovická 179, 251 64 Struhařov

Dne: 17. 1. 2018

Mgr. Dagmar Zajíčková

email: starosta@struharov.cz

tel: 323 641 874

Číslo jednací:

Vypořádání připomínek veřejnosti uplatněných k návrhu ÚP Struhařov
Na základě ustanovené § 51 odst. (1) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem vyhodnotil
uplatněné připomínky veřejnosti ke společnému projednání návrhu ÚP Struhařov dle ust. § 50 stavebního zákona
takto:
Číslo / jméno a příjmení / datum
Požadavky na obsah ÚP (kráceno pořizovatelem)
8 / Josef Tománek / 12. 12. 2017
Nesouhlasím, aby v novém územním plánu Struhařova
bylo zakresleno propojení DS2 (Hlavní výkres) a propoj
P02 (textová část, str. 21, bod P02) Školní náměstí
(rybník Návesník) a ulice Na Hradě. Propoj je veden přes
trvale zatravněné pozemky, jejichž jsem vlastníkem.
Nesouhlasím, aby mé pozemky st. 69 a 38 sousedící
s jižní stranou rybníka Návesníka byly vedeny jako
veřejné prostranství (dopravní infrastruktura P02).

9 / Josef Tománek / 22. 11. 2017
Identické s předchozí připomínkou, jen jednou podáno
a převzato přímo na společném projednání, jednou
odesláno na adresu pořizovatele.

10 / Marie Zákravská / 22. 12. 2017
Dne 11. 12. 2017 jsem byla na projednávání studie
informována o rozparcelování pozemku 625/5
v katastru Struhařov u Mnichovic o výměře 8 495 m2,
jehož jsem vlastníkem. S návrhem z důvodu
dělení mé parcely a sloučení s parcelou jiných majitelů
nesouhlasím. Žádám, aby výměry parcel byly
stanoveny tak, že žádná nebude dělena a poté sloučena
s parcelou jiných vlastníků, tak aby celková
výměra zůstala 8 495 m2.
Dále nesouhlasím s umístěním zeleně do pozemku
625/5 v k. ú. Struhařov u Mnichovic, která je zakreslena
do výše uvedeného pozemku jak ve studii, tak i v
navrhovaném územním plánu obce Struhařov.

ZPŮSOB VYPOŘÁDÁNÍ
Pokyny pro úpravu návrhu ÚP pro veřejné řízení
NEVYHOVĚT
Důvodem vymezení tohoto propojení je zajištění pěšího
propojení veřejných prostranství – okolí Návesního
rybníka a ulice Školní náměstí. Vymezení plochy
přestavby respektuje stávající oplocení navazujících
pozemků. Nedojde zde tedy k neadekvátnímu zásahu
do vlastnických práv majitelů sousedních pozemků.
Toto propojení zde bylo i historicky. Toto propojení pro
pěší a cyklisty veřejnou účelovou komunikací mezi
veřejným prostranstvím u Návesního rybníka a Školním
náměstím navíc bude nutně sloužit i pro dopravní
napojení stavby na p. p. č. -27/1.
NEVYHOVĚT
Důvodem vymezení tohoto propojení je zajištění pěšího
propojení veřejných prostranství – okolí Návesního
rybníka a ulice Školní náměstí. Vymezení plochy
přestavby respektuje stávající oplocení navazujících
pozemků. Nedojde zde tedy k neadekvátnímu zásahu
do vlastnických práv majitelů sousedních pozemků.
NENÍ PŘEDMĚTEM ŘEŠENÍ ÚP

NEVYHOVĚT
Jde zřejmě o p. p. č. 626/5, nikoliv 625/5, který
neexistuje, nicméně pás zeleně je zde potřebný pro
odclonění navržených ploch pro výstavbu od ploch
volné krajiny.

11 / Josef Soustružník, Milena Dvořáková / 20. 12.
2017
l. nesouhlasím se začleněním pozemku 632/11 do
územního plánu.
2. nesouhlasím se začleněním částí pozemků p. č.
632/62 a p. č. 632/63 do plochy pro veřejné
prostranství.
Zároveň tímto vyjadřuji i připomínku p. Mileny
Dvořákové spočívající v nesouhlasu se začleněním částí
pozemků v jejím vlastnictví a to p. č. 626/6, p. č. 632/70
a p. č. 134/35 do ploch veřejného prostranství.
Odůvodnění: územní plán (veřejné prostranství veřejná zeleň) zasahuje výrazně do vlastnických
práv vlastníků pozemků a také do práv na podnikání.
12 / Tomáš Kratochvíl a Jana Šmídová / 4. 12. 2017
Část návrhu územního plánu, zejména pokud jde o
návrh na využití pozemku parc. č. 386/5 o výměře
7716 m2 (orná půda), pozemku parc. č. 339 o výměře
504 m2 (trvalý travní porost) a pozemku parc. č. 340 o
výměře 759 m2 (trvalý travní porost), to vše v Obci
Struhařov, katastrální území Struhařov u Mnichovic,
zasahuje do vlastnických práv dotčeného vlastníka.
Tyto pozemky jsou dotčeny návrhem územního plánu,
který zřizuje na ploše těchto pozemků lokální
biocentrum a zahrnuje tyto pozemky mezi tzv. přírodní
plochy. Návrh územního plánu tak zasahuje do
vlastnických práv dotčených vlastníků, když dotčení
vlastníci nemohou užívat pozemek jimi
preferovaným způsobem. Dotčení vlastníci žádají o
zmenšení území lokálního biocentra LBC 5, neboť i s
ohledem na odůvodnění textové části návrhu územního
plánu mají za to, že nedůvodně zahrnuje i celý pozemek
parc. č. 386/5, jehož využití je orná půda, přičemž
ostatní pozemky v této lokalitě (např. pozemky
parc. č. 5379/4, parc. č. 579/35, parc. č. 570/3 a parc. č.
570/4) nejsou tímto lokálním biocentrem vůbec
dotčeny.
Dotčení vlastníci se rovněž domnívají, že nedošlo k
naplnění zásad ochrany zemědělského půdního
fondu, když jsou nedůvodně zahrnuty do předmětného
biocentra též plochy náležející k pozemku parc.
č. 386/5 orná půda a není tak respektována zásada
ochrany orné půdy.
13 / Ivan Kadeřávek / 27. 11. 2017
Vznáším tímto námitku proti návrhu územního plánu
obce. Jedná se o bod h.3. Veřejná prostranství (56)
písmeno k), veřejně prostranství PP11 (strana textové
části 60 návrhu). Jedná se o pozemky 760, 655, 654/1,
757/1, 654/5 navržené jako veřejně prostranství s
předkupním právem obce. Tímto bodem by došlo k
zásadnímu omezení vlastnického práva k výše
uvedeným pozemkům. Na těchto pozemcích jsou
zahrady, které náleží k nemovitosti a jsou také
tak užívány.

NEVYHOVĚT
ÚP vždy řeší celé správní území obce, vyplývá ze SZ.
NEVYHOVĚT
Pás veřejné zeleně zde návrhem územního plánu
navržený je zde potřebný pro odclonění navržených
ploch pro výstavbu od ploch volné krajiny.

NEVYHOVĚT
Lokální biocentrum je vymezeno k tomu autorizovanou
osobou v potřebném rozsahu pro zachování
prostupnosti krajiny a KES krajiny.
Nicméně během dohodování stanoviska MěÚ Říčany,
OŽP, bude dotázána možnost zmenšení tohoto prvku
ÚSES.
Nicméně ten byl vymezen na základě předaných
podkladů právě od tohoto příslušného orgánu ochrany
ŽP.
Toto vymezení nicméně nebude bránit stávajícímu
využití pozemků ani zde není uplatněn institut
vyvlastnění pro plochy ÚSES dle ust. § 170 stavebního
zákona.

VYHOVĚT ČÁSTEČNĚ
Jedná se o stávající komunikaci, která plně naplňuje
definici ploch veřejného prostranství, s možností
uplatnění předkupního práva. Část zahrad, která není
dopravním prostorem, zůstane vymezena v územním
plánu jako plocha SV1, tedy plochy smíšená obytná –
venkovská, stávající, s možností realizací všech druhů
staveb souvisejících s funkcí bydlení.
Naopak úzký pás podél p.p.č. 760, který je dopravním
prostorem, bude vymezen jako plocha dopravní
infrastruktury s možností vyvlastnění dle ust. § 170
stavebního zákona.

14 / Ivan Kadeřávek a Eva Bičíková / 22. 12. 2017
S ohledem na vše uvedené podatelé navrhují, aby byl
Návrh ÚP změněn tak, že předmětné pozemky (tj.
pozemky parc. č. 654/1, parc. č. 757/1 a parc. č. 760
(podatele Ivana Kadeřávka) a parc. č. 654/5 a parc. č.
655 (podatelky Evy Bičíková) se vyjímají z vymezené
plochy PP11 a nadále nespadají mezi plochy pro
veřejná prostranství či jakékoli jiné plochy implikující
omezení vlastnických práv jejich vlastníků. Podatelé
tímto zdvořile žádají o vyrozumění o způsobu
vypořádání jejich připomínek uvedených v tomto
podání prostřednictvím jejich právní zástupkyně.
15 / ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE, Školní
lesní podnik v Kostelci nad Černými lesy, 8. 1. 2018
Nesouhlasíme se zařazením pozemků p. č. 696/1, 697,
706/6, 768/5, 706/1, 696/3, 768/6, 707, 719 a 718 v k.
ú. Struhařov u Mnichovic do veřejné prospěšných
opatření - územní systém ekologické stability: NRBC 27
Voděradské Bučiny, LBK 25-1, LBK 25-2 a LBC 6.
Dle výše uvedených skutečností žádáme na
předmětných pozemcích ve vlastnictví České
zemědělské univerzity v Praze o odstranění
navrhovaných opatření a prvků územního systému
ekologické stability. Porovnáním s GIS Středočeského
kraje jsme zjistili nesoulad mezi předloženou
dokumentací a údaji veřejného portálu a z tohoto
důvodu požadujeme zachování stávajícího stavu.
16 / František Šindelář / 30. 10. 2017
Já, František Šindelář, žádám o vyjmutí z půdního fondu
a zahrnutí do územního plánu obce tyto pozemky, jichž
jsem spoluvlastníkem, zapsaných na LV č. 473 pro obec
Struhařov a kat. Území Struhařov u Mnichovic, o a to: č.
parc. 277 a 278 trvalý travní porost, č. parc. 279 ostatní
plocha, č. parc. 323/1 a 420 orná půda a č. parc. 584/1
a 584/2 trvalý travní porost.

17 / František Šindelář / 6. 11. 2017
Mám ve společném vlastnictví se sestrou pozemek v
obci Struhařov, konkrétně parcela č. 323/1. Tento
pozemek je zapsán jako orná půda. Do budoucna bych
chtěl tento pozemek, jehož výměra činí 16 509 m2
rozdělit na menší část, cca 6 000 m2, případně více či
méně, dle souladu, a tento pozemek nechat zapsat do
územního plánu jako stavební parcelu, kterou bych
věnoval dceři na výstavbu rodinného domu, a dále by se
mohla rozparcelovat na menší stavební parcely.
Zbylou část pozemku, jež by byla vyměřena, bych
nechal bud' jako ornou půdu, případně by se mohla

Instrument předkupního práva PP11 bude na základě
požadavku připomínky vypuštěna z výrokové části
územního plánu.
VYHOVĚT ČÁSTEČNĚ
Jedná se z větší části o stávající komunikaci, která plně
naplňuje definici ploch veřejného prostranství nebo
dopravní infrastruktury.
Část zahrad, která není dopravním prostorem, zůstane
vymezena v územním plánu jako plocha SV1, tedy
plochy smíšená obytná – venkovská, stávající,
s možností realizací všech druhů staveb souvisejících
s funkcí bydlení. Naopak úzký pás podél p.p.č. 760,
který je dopravním prostorem, bude vymezen jako
plocha dopravní infrastruktury s možností vyvlastnění
dle ust. § 170 stavebního zákona.
VYHOVĚT ČÁSTEČNĚ
Vymezení všech prvků ÚSES bude znovu předmětem
jednání s KÚSK i MěÚ Říčany, odborem ŽP. Pokud má
KÚSK nebo MěÚ Říčany aktuálnější podklady ÚSES než
ty, které byly předány v rámci zpracování návrhu pro
společné jednání, bude návrh pro veřejné řízení podle
těchto aktualizovaných podkladů upraven. Pokud bude
dotčenými orgány ochrany přírody potvrzeno stávající
vymezení prvků ÚSES, zůstane ale zachováno. Ochrana
ŽP a stanoviska k tomu dotčených správních orgánů zde
budou míti přednost.

NEVYHOVĚT
ÚP vždy musí řešit celé správní území dané obce,
nicméně zde není uvedeno, v jakém funkčním využití by
tyto pozemky měly být ÚP vymezovány. Pokud by si
pořizovatel domýšlel, že přáním žadatele bylo je
vymezit jako stavební pozemky pro bydlení, musí
takovýto požadavek odmítnout, protože lokalita
nenavazuje na jiné zastavěné území nebo zastavitelné
plochy a návrh ÚP Struhařov již nyní obsahuje velké
množství zastavitelných ploch pro bydlení. Navíc se
v tomto případě jedná o pozemky v II. TO ZPF a jejich
vnětí ze ZPF zde není s ohledem na ust. § 4 odst. 3
zákona o ochraně ZPF možné.
NEVYHOVĚT
Lokalita nenavazuje na jiné zastavěné území nebo
zastavitelné plochy a návrh ÚP Struhařov již nyní
obsahuje velké množství zastavitelných ploch pro
bydlení. Navíc se v tomto případě jedná o pozemky v II.
TO ZPF a jejich vnětí ze ZPF zde není s ohledem na ust.
§ 4 odst. 3 zákona o ochraně ZPF možné.

nechat zapsat jako zahrada, nebo využít jako travnatý
porost. Stávající pozemek je příliš velký, a zanesení
celého pozemku jako stavební parcely by mohlo být
bráno jako vytvoření nové rozvojové plochy. Oddělením
menší části na stavební parcelu by vznikla možnost
vysázet třeba stromy na část větší, a tak zajistit i lepší
ekologické působení pozemku vůči obci.
18 / Jan Souček a Ludmila Součková / 20. 12. 2017
Jakožto výluční vlastníci tohoto pozemku 134/14, který
je využíván i určen jako orná půda, zásadně
nesouhlasíme s vámi uváděným bodem h.3. Veřejné
prostranství (56), kde část tohoto pozemku máte
zahrnutou v PP2, PP4, což považujeme za omezení
vlastnického práva (tj. právo držby a užívání vlastnictví).
Tudíž rovněž nesouhlasíme s uplatněním předkupního
práva ve prospěch obce Struhařov.

NEVYHOVĚT
Pás veřejné zeleně zde návrhem územního plánu
navržený je zde potřebný pro odclonění navržených
ploch pro výstavbu od ploch volné krajiny.
Rovněž se nevyhovuje připomínce vyjmout tento pás
veřejné zeleně z institutu VPO. Bude na dohodě
vlastníků pozemků a obce Struhařov, zda dojde
k dohodě na odkoupení těchto pozemků nebo nikoliv.
V případě, že nedojde k dohodě, zůstanou pozemky ve
vlastnictví současných vlastníků, nebo pokud obec
nebude akceptovat nabídku na odkoupení, bude možné
pozemky prodat i dalších případným zájemcům.

ve Struhařově, dne 17. 1. 2018

Za pořizovatele:
Ing. arch. Radek Boček

Za určeného zastupitele:
Mgr. Dagmar Zajíčková

tzv. létající pořizovatel

starostka obce

Příloha č. 3

VYPOŘÁDÁNÍ NÁMITEK

Obecní úřad Struhařov
Mnichovická 179, 251 64 Struhařov

Dne: 27. 9. 2018

Mgr. Dagmar Zajíčková

email: starosta@struharov.cz

tel: 323 641 874

Vypořádání NÁMITEK veřejnosti uplatněných k návrhu ÚP Struhařov
Na základě ustanovené § 53 odst. (1) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem vyhodnotil
uplatněné NÁMITKY veřejnosti k návrhu ÚP Struhařov během veřejného řízení dle ust. § 52 stavebního zákona takto:
Číslo / jméno a příjmení / datum
Požadavky na obsah ÚP (kráceno pořizovatelem)
01 / FRANTIŠEK ŠINDELÁŘ / 21. 9. 2018
Nesouhlasím s nevyhověním mé žádosti ze dne 6. 10.
2017, o vyjmutí parcely č. 323/1 v obci Struhařov z
půdního fondu, kvůli zákonu č. 334/1992 Sb. Pozemek
je v II. TO ZPF, nicméně v tomto případě je možné
pozemek vyjmout pro stavební účely podmíněně, a dále
pak je dle VÚMOP zařazena jako velmi málo produkční
půda. Dále pak pozemek navazuje na zastavěné plochy
zařazené taktéž do II. TO ZPF, tj. parcela č. 317/2,
301/4, 324/1, 324/2, tudíž menší vyjmutá část pozemku
u těchto zastavěných ploch by navazovala na zastavěné
území obce Struhařov. Výměra a rozdělení pozemku na
malou část (plánovanou jako plochu pro výstavbu RD u
zastavěného území obce) a většinovou část
(ponechanou jako ornou půdu) samozřejmě bude na
mé náklady. Zdvořile tedy žádám o detailní prověření
mého návrhu.
02 / RADEK ŠŤASTNÝ / 24. 9. 2018
Žádáme o doplnění, případně vysvětlení do odůvodnění
v územním plánu, že je možné v oblasti Štěrbárna
provést novostavbu rodinného, nebo rekreačního
domu.
Odůvodnění:
Jsme vlastníky pozemku č. parc. 693/4, k.ú. Struhařov u
Mnichovic (757080). Na pozemku 693/4 chceme
postavit novostavbu rodinného domu o ploše 110 m2
(odpovídá zastavěnosti do 15% pozemku). Na pozemku
byly v minulosti dvě chaty, které byly v minulém roce
zbourány a v současnosti se řeší vymazání chat na
katastru nemovitostí.

ZPŮSOB VYPOŘÁDÁNÍ
Pokyny pro úpravu návrhu ÚP pro veřejné řízení
NEVYHOVĚT
ÚP Struhařov již nyní obsahuje poměrně velké množství
zastavitelných ploch pro bydlení, smíšené bydlení a
rekreaci. Ust. § 4 odst. 3 zákona o ochraně ZPF (zákon č.
334/1992 Sb.) jasně deklaruje, že „Zemědělskou půdu I.
a II. třídy ochrany lze odejmout pouze v případech, kdy
jiný veřejný zájem výrazně převažuje nad veřejným
zájmem ochrany zemědělského půdního fondu.“.
Pořizovatel ani projektant zde neshledali, že by zde
nějaký veřejný zájem převažoval na ochranou ZPF.
Uvedený pozemek rovněž ani nebyl předmětem
návrhových ploch dle dnes platného územního plánu
sídelního útvaru Struhařov. Proto nelze aplikovat ust. §
4 odst. 4 výše uvedeného zákona 334/1992 Sb.
Vyhověním této námitce by došlo takřka jistě k vydání
negativního stanoviska orgánu ochrany ZPF a tedy
pouze jen ke zdržení procesu pořízení bez
hmatatelného věcného výsledku.
VYHOVĚT
Již nyní podmínky přípustného využití pro plochy
s funkčním využitím „PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ –
REKREAČNÍ“ s kódem SR, kam je řazena i lokalita
Štěrbárna, uvádějí text: „pozemky staveb pro bydlení
(rodinných domů) včetně staveb bezprostředně
souvisejících s bydlením např. garáže, parkovací
přístřešky, zimní zahrady, bazény, altány, pergoly,
terasy, skleníky, kůlny apod.“, s tím, že převažující
způsob využití je „bydlení, rekreace“.
V podmíněně přípustném využití tohoto typu území je
poté uvedeno, že „přestavba rekreačních objektů na
objekty trvalého bydlení – rodinné domy – je
podmíněně přípustná za podmínky, že bude při
rozhodování o změnách v území prokázáno, že je
zajištěn do odpovídající vzdálenosti od záměru příjezd
požární techniky a vozidel IZS, je zajištěna dostatečná
kapacita pitné vody, v souladu s platnými právními
předpisy jsou splněny podmínky pro napojení záměru

03 / JOSEF TOMÁNEK / 19. 9. 2018
Námitky k novému návrhu UP č.3
Zásadně nesouhlasím, aby přes mé trvale zatravněné a
nezpevněné pozemky st.69 a KN 38 byla zřizována
jakákoliv komunikace, ani jiné pozemky, neprodám
nesměním ani jiné. Jedná se o propoj DSZ a POZ na
hlavním plánu návrhu ÚP č. 3. Skutečnost jsem písemně
upozornil již dne 12.12.2017 na společném veřejném
jednaní. Odpověď jsem do dnes nedostal.
Odůvodnění:
Podle LV 557 jehož jsem vlastníkem snímku pozemkové
mapy a v UP. Č1 a UP č.2 struhařova komunikace přes
mé pozemky. Podle dosud platných UP č.1 a UP č.2
struhařova je komunikace vedena přes pozemek 34.4 o
výměře 38 m2 vlastníka pana Kříže, pozemek je
současně historická cesta.
Historie pozemku 34.4:
2008 – pozemek bez vlastníka
2009- na pozemek se zaregistrovala obec
2010- obec prodala pozemek panu Křížovi
2017 – obec jako jediný soused povolila panu Křížovi
scelení a přečíslování pozemku s jeho ostatními
pozemky
Ve schváleném zadání návrhu UP č.3 se uvádí, že obec
při hledání historické cesty půjde u mne před hranici
mých předků následně při tvorbě návrhu nového UP č.
3 v roce 2017 povolí obec jako jediný soused panu
Křížovi scelit pozemek 34.4 komunikaci i historickou
cestu s jeho ostatními pozemky a následně přečíslovat.
Co se týká užívání v dobré víře pan Kříž stavěl garáž a
jiné a následně kolaudoval tak, že věděl on i obec, že
užívá pozemek 34.4 bez vlastníka.

na elektrickou energii, podmínky pro likvidaci
odpadních vod“.
Do odůvodnění bude doplněno, že za splnění všech
výše uvedených podmínek je možné realizovat
přestavby stávajících rekreačních objektů na RD,
v případě novostaveb RD platí přípustné využití, bez
těchto podmínek, které se vztahují jen na podmíněně
přípustné využití.
Tím se ale nemění povinnost stavebníka v rámci
územního a stavebního řízení prokázat, že jeho záměr je
v souladu se všemi zákonnými i podzákonnými
podmínkami platnými v dané době v ČR. ÚP nemůže
stavebníkovi garantovat, že mu v navazujících správních
řízeních bude jeho záměr povolen – nemůže předjímat
výsledek individuálních správních řízení.
Splnění podmínky souladu s platnou a účinnou ÚPD je
jen první z mnoha podmínek, který u daného záměru
stavební úřad a dotčené orgány zkoumají.
NEVYHOVĚT
Víc než posledních 20 let fyzicky cesta přes uvedené
pozemky vede. Oplocení je realizováno severně od této
existující cesty (viz obr. pod textem dle ortofotomapy

KN). Cesta je vedena v pasportu místních komunikací
jako účelová komunikace. Cesta je využívána jako
příjezd k objektu -27/1 umístěném západně od
dotčeného pozemku přes p.p.č. 725/1. Obecní úřad
Struhařov 8. 7. 2019 jako prvoinstanční silniční úřad
vydal rozhodnutí, kterým se deklaruje veřejně přístupná

účelová komunikace podle ust. § 7 odst. 1 zákona o
pozemních komunikacích na části p.p.č. -69 a p.p.č. 38
v k.ú. Struhařov u Mnichovic.
Přes uvedené pozemky je tedy navržena veřejně
prospěšná stavba dopravní infrastruktury VD7. Polygon
pro možnost rozšíření místní komunikace je veden
v naprosto minimálním nezbytném profilu pro budoucí
možnou realizaci daného záměru.
Možnost vyvlastnění pro stavby veřejné dopravní
infrastruktury je dána ust. §170 odst. 1 písm. a)
stavebního zákona. Polygon ve tvaru trojúhelníka
nezasahuje do žádné z již realizovaných staveb.
Pořizovatel a projektant mohl zvažovat jen 3
alternativy. Ad 1) Nevymezovat rozšíření místní
komunikace vůbec, ale poté by pozemky západně od
navrhovaného rozšíření zůstaly bez dopravního
napojení. Ad 2) Vymezit rozšíření komunikace jižně na
p.p.č. 34/1, kdy tento pozemek ale již je vyasfaltována
slouží jako dvůr pro přilehlé stavební objekty -708 a 27/2 a ad 3) navržené řešení, kdy je rozšířeno vedeno
po historicky existující a využívané účelové komunikaci,
která navíc byla takto rozhodnutím prvoinstančního
silničního úřadu oficiálně deklarována, a po částečně
zpevněných dnes již zatravněných plochách. Z těchto
důvodů bylo pořizovatelem jednoznačně preferováno 3.
řešení.
04 / Povodí Vltavy, s.p. / 19. 9. 2018
A. Povodí Vltavy, státní podnik, jako oprávněný investor
souhlasí s návrhem územního plánu Struhařov bez
námitek.
B. Jako příslušný správce povodí, který vykonává správu
v dílčím povodí Dolní Vltavy podle ust. § 54 odst. 1
zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých
zákonů v platném znění, souhlasíme s uvedeným
návrhem územního plánu Struhařov za těchto
připomínek:
1. Do regulativů bude zahrnuta podmínka dle ust. § 49
odst. 2 vodního zákona o nezastavitelnosti
manipulačního pruhu 6m podél drobných vodních toků
z titulu jejich správy a údržby.
2. V nových rozvojových plochách bude navržena
oddílná kanalizace. Nové rozvojové plochy navrženy za
předpokladu dostatečné kapacity obecní ČOV, nebo
bude výstavba podmíněna její intenzifikací.
3. Srážkové vody ze střech RD budou vsakovány nebo
akumulovány na přilehlých pozemcích, srážkové vody
z nových komunikací budou přednostně zasakovány
v podélných zasakovacích zatravněných pásech či
zasakovacích zařízeních, do dešťové kanalizace budou
napojeny pouze přepady z těchto zařízení.
4. Jednotlivé záměry dotýkající se vodních toků nám
budou předloženy k vyjádření.

VYHOVĚT
Bez požadavků na úpravu obsahu dokumentace
územního plánu.

VYHOVĚT
Již je obsaženo v dokumentaci v tabulce jednotlivých
zastavitelných ploch a v podmínkách pod bodem (18),
bude doplněno šířka pruhu 6m na str. 26 do bodu (18).
VYHOVĚT
Je již obsaženo v textové části v bodu (17), písm. b), c)
na str. 25.
VYHOVĚT
Je již obsaženo v textové části v bodu (18), písm. c), d),
e) a j) na str. 25, bod j) bude nahrazen textem, který je
uveden v námitce oprávněného investora.
VYHOVĚT
Jde o procesně-správní ustanovení, bude předmětem
navazujících správních řízení, ÚP nemůže stanovovat
budoucí postup prvoinstančního stavebního nebo
vodoprávního orgánu. Nebude tedy přímo zapracováno

do výroku územního plánu, ale bude řešeno navazující
praxí dle platné legislativy.

ve Struhařově, dne 27. 9. 2018

Za pořizovatele:
Ing. arch. Radek Boček

Za určeného zastupitele:
Mgr. Dagmar Zajíčková

tzv. létající pořizovatel

starostka obce

