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kterých byl územní plán vydán (§ 5 odst. 6 stavebního zákona), a vyhodnocení případných nepředpokládaných negativních dopadů na udržitelný rozvoj území,
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D) vyhodnocení potřeby vymezení nových zastavitelných ploch podle § 55 odst. 4 stavebního zákona,
E) pokyny pro zpracování návrhu změny územního plánu v rozsahu zadání změny,
F) požadavky a podmínky pro vyhodnocení vlivů návrhu změny územního plánu na udržitelný
rozvoj území (§ 19 odst. 2 stavebního zákona), pokud je požadováno vyhodnocení vlivů na životní prostředí nebo nelze vyloučit významný negativní vliv na evropsky významnou lokalitu
nebo ptačí oblast,
G) požadavky na zpracování variant řešení návrhu změny územního plánu, je-li zpracování variant
vyžadováno,
H) návrh na pořízení nového územního plánu, pokud ze skutečností uvedených pod písmeny A)
až D) vyplyne potřeba změny, která podstatně ovlivňuje koncepci územního plánu,
I) požadavky na eliminaci, minimalizaci nebo kompenzaci negativních dopadů na udržitelný rozvoj území, pokud byly ve vyhodnocení uplatňování územního plánu zjištěny,
J) návrhy na aktualizaci zásad územního rozvoje.
Přílohy č.1 až č.6
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ÚVOD
ÚZEMNÍ PLÁN VÁCLAVY
 byl 11.5.2016 vydán usnesením zastupitelstva obce (dále též „ZO“), účinnosti nabyl 27.5.2016,
 dosud nebyla pořízena žádná změna.

Usnesením ZO ze dne 21.2.2020 bylo schváleno, že bude zpracována Zpráva o uplatňování územního
plánu VÁCLAVY (dále též „Zpráva“, „ZoUÚP“) podle ust. § 55 z.č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších
předpisů (dále též „SZ“, „stavební zákon“) s tím, že pořizovatelem (§ 2 odst.2 SZ) bude podle § 6 odst. 2
Obecní úřad Václavy na základě smlouvy s ing. Petrem Topinkou.
Zastupitelstvo obce Václavy doporučilo do návrhu zprávy zahrnout k prověření požadavky uvedené
v přílohách č.1 až č.6 Zprávy.
K OBSAHU ZPRÁVY
Obsah Zprávy stanovuje § 15 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů (dále též
„vyhláška“, „vyhl.“), proto odpovídají následující části zprávy bodům dle vyhlášky.

A) vyhodnocení uplatňování územního plánu včetně vyhodnocení změn podmínek, na
základě kterých byl územní plán vydán (§ 5 odst. 6 stavebního zákona), a vyhodnocení
případných nepředpokládaných negativních dopadů na udržitelný rozvoj území,
Vyhodnocování uplatňování územního plánu

Zpracovateli zprávy nejsou známy problémy při uplatňování územního plánu ve správních řízeních, pro
které by bylo zapotřebí jeho nahrazení novým územním plánem.
Vyhodnocení změn podmínek, na základě kterých byl vydán územní plán

Po 27.5.2016, kdy nabyl účinnosti územní plán došlo mimo jiné k následujícím změnám ve stavebním zákoně i ve vyhlášce:


dne 1.1.2018 nabyl účinnosti z.č. 225/2017 Sb. (novela stavebního zákona). Dle účinného znění ust. § 43
odst. 3 „Územní plán v souvislostech a podrobnostech území obce zpřesňuje a rozvíjí cíle a úkoly územního plánování v souladu se zásadami územního rozvoje kraje a s politikou územního rozvoje. Územní plán ani vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území nesmí obsahovat podrobnosti náležející svým obsahem regulačnímu plánu nebo územním rozhodnutím, pokud za-

stupitelstvo obce v rozhodnutí o pořízení nebo v zadání územního plánu nestanoví, že bude pořízen
územní plán nebo jeho vymezená část s prvky regulačního plánu; tato skutečnost musí být v rozhodnutí zastupitelstva výslovně uvedena.“ [zvýrazněno].


dne 29.1.2018 nabyla účinnosti vyhláška č. 13/2018 Sb., kterou se mění vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně
analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve
znění vyhlášky č. 458/2012 Sb.

Vzhledem k možným nejasnostem nebo pochybnostem, zda mohou být součástí územního plánu podrobnější podmínky pro využití ploch a podrobnější podmínky prostorového uspořádání, které náležejí regulačnímu plánu, je vhodné, aby zastupitelstvo obce stanovilo, zda změna územního plánu bude či nebude
pořízena s prvky regulačního plánu.
Vyhodnocení případných nepředpokládaných negativních dopadů na udržitelný rozvoj území

Územní plán nebyl vyhodnocován z hlediska jeho vlivů na udržitelný rozvoj, v průběhu jeho uplatňování
nebyly zjištěny nepředpokládané negativní dopady na udržitelný rozvoj území.

B) problémy k řešení v územním plánu vyplývající z územně analytických podkladů,
Požadavky vyplývající z Územně analytických podkladů území obce s rozšířenou působnosti Rakovník,
jejich poslední 4. aktualizace (dále též „ÚAP Rakovník“)
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SWOT ANALÝZA, VYVÁŽENOST ÚZEMNÍCH PODMÍNEK OBCÍ, PROBLÉMY A ÚKOLY ÚPD
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C) vyhodnocení souladu územního plánu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem,
Vyhodnocení souladu územního plánu s PÚR

Po 27.5.2016, kdy nabyl účinnosti územní plán Vláda České republiky dne 2. 9. 2019 vydala usnesením č.
630 Aktualizace č. 2 a č. 3 Politiky územního rozvoje, které se netýkají správního území obce Václavy.
Vyhodnocení souladu územního plánu se ZÚR

Po 27.5.2016, kdy nabyl účinnosti územní plán vydalo dne 26.4.2018 usn. č. 022-13/2018/ZK zastupitelstvo Středočeského kraje 2. aktualizaci ZÚR, která se netýká správního území obce Václavy.

D) vyhodnocení potřeby vymezení nových zastavitelných ploch podle § 55 odst. 4 stavebního zákona,
Dle uvedeného ustanovení § 55 odst. 4 stavebního zákona lze změnou územního plánu vymezit další zastavitelné plochy „ (…) pouze na základě prokázání potřeby vymezení nových zastavitelných ploch.“
V územním plánu jsou vymezeny následující zastavitelné plochy a plochy přestavby, označené dle výkresu
A.a. základního členění území:
zastavitelné plochy
1 – plochy smíšené obytné (při využití respektovat vodovodní řad)
2 – plochy smíšené obytné
3 – plochy smíšené obytné (před využitím je plochu nutné prověřit z hlediska jejich biologické a
ekologické hodnoty, neboť jsou porostlé souvislým porostem dřevin a navazují na lesní porost a takováto
stanoviště představují v krajině hodnotné prvky s ekologicko – stabilizační funkcí)
4 – plochy veřejných prostranství-náves (využití plochy je podmíněno provedením biologických
průzkumů, neboť zde byl dle nálezové databáze zaznamenán výskyt zvláště chráněných druhů)
5 – plochy veřejných prostranství
6 – plochy technické infrastruktury (zařízení zásobování vodou)
7 – plochy veřejných prostranství
10 – plochy dopravní infrastruktury (úprava křižovatky silnic III/2285 a III/2287)
12 – plochy veřejných prostranství
plochy přestavby
8 – plochy smíšené výrobní (využití brownfields), možné negativní vlivy nesmí přesahovat hranici
lokality (před využitím je plochu nutné prověřit z hlediska jejich biologické a ekologické hodnoty, neboť
jsou porostlé souvislým porostem dřevin a navazují na lesní porost a takováto stanoviště představují v
krajině hodnotné prvky s ekologicko – stabilizační funkcí)
9 – plochy smíšené obytné (využití brownfields)
Žádná z ploch č. 1, 2, 3, 8 a 9 není ani z části zastavěna.
Zastupitelstvo obce Václavy doporučilo do návrhu zprávy zahrnout k prověření požadavky uvedené
v přílohách č.1 až č.6 Zprávy. Tyto požadavky jsou promítnuty do níže uvedené tabulky.
Číslo požadavku
1

Vlastníci
Blacká Marie
SJM Koc František a Kocová

p.č.
k.ú.
Václavy
302/4

Změna na využití:

Komentář

Prověřit vymezení pozemku dle stávajícího využití, které se neshoduje
s vymezením v ÚP.

Pozemek je součástí bytových dvoudomů a slouží jako jejich zázemí a
zahrady.
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Číslo požadavku

2

Vlastníci
Marie
Pešek Jiří
Vovreček Petr,
Vovrečková
Marie
Zusková Andrea
Koc František

p.č.
k.ú.
Václavy

Změna na využití:

Komentář

Požadavek viz. příloha č.1.

V ÚP je pozemek vymezen jako
zastavitelná plocha č.12 – plochy
veřejných prostranství.

302/5

Prověřit vymezení pozemku dle stávajícího využití, které se neshoduje
s vymezením v ÚP.
Požadavek viz. příloha č.2.

Pozemek je součástí sousední nemovitosti čp.46 pro který slouží jako
jeho zázemí a zahrada.
V ÚP je pozemek vymezen jako
plocha veřejného prostranství.
Jedná se o odstranění chyby v platném ÚP, kde je vodní zdroj vymezen
na pozemku parc.č. 293/5. Vodní
zdroj se ve skutečnosti nachází na
pozemku parc.č. 276/1.
Pozemek parc.č. 60/2 náleží
k nemovitosti čp. 20 na stavební
pozemku parc.č. st.3
Účelem je zachování příjezdu k RD
čp. 52.

3

Ing.Gunnar
Grabowski

293/5

Aktualizace vymezení vodního zdroje a
vodovodního přivaděče pro obec Václavy.
Požadavek viz. příloha č.3.

4

František a Jana
Ryvolovi

část
60/2

5

Obec Václavy
SJM Lespukh
Ivan a Lespukh
Mariya

470/23
st.38

6

Obec Václavy

471/3

Z veřejného prostranství na plochu pro
zahradní domek nebo altán.
Požadavek viz. příloha č.4.
Dle navrženého GP číslo: 158-34/2019
vymezit nově vzniklé pozemky parc.č.
470/29 a 470/30 jako zahrady a nově
vzniklý pozemek parc.č. 38/2 jako
plochu veřejného prostranství.
Pozemek parc.č. st.62 s RD čp.52 vymezit jako plochu bydlení.
Požadavek viz. příloha č.5.
Pozemek vymezit jako plochu veřejného prostranství, či komunikaci.
Požadavek viz. příloha č.6.

Z projednání návrhu zprávy s veřejnosti vyplynul požadavek na prověření připomínky spočívající v požadavku na nevymezování pozemku parc.č.489/2 v k.ú.Václavy jako plochy veřejného prostranství.
SHRNUTÍ:
Není potřeba vymezení nových zastavitelných ploch pro bydlení.
Mezi prověřovanými požadavky není požadavek na vymezení nových zastavitelných ploch. Převážně se
jedná o odstranění nesouladu stávajícího využití ploch a pozemků s jejich vymezením v platném ÚP.

E) pokyny pro zpracování návrhu změny územního plánu v rozsahu zadání změny,
Z předchozích bodů A) až D) této Zprávy vyplývá, že
 došlo ke změně podmínek, za kterých byl územní plán vydán, což je dle § 5 odst. 6 stavebního zákona důvodem pro pořízení změny územního plánu,
 navrhované požadavky na prověření jsou v souladu s koncepcí rozvoje území obce dle dosavadního
územního plánu
Shrnutí:
1. Nebyly zjištěny skutečnosti, které by podstatně ovlivňovaly koncepci dosavadního územního plánu
a které by proto zakládaly důvod pro pořízení nového územního plánu.
2. Existují důvody pro pořízení změny územního plánu
Pokyny pro zpracování návrhu změny územního plánu jsou stanoveny přiměřeně s ohledem na obsah zadání územního plánu, stanovený v příl. č. 6 vyhlášky. Označení odstavců těchto pokynů je ve
shodě s uvedenou přílohou vyhlášky.
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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;
Nebyly zjištěny požadavky, které by vyžadovaly měnit dosavadní koncepci rozvoje obce, vyjádřenou
v platném územním plánu. Při zpracování změny územního plánu bude respektována dosavadní
koncepce. V případě, že by při zpracování návrhu změny ÚP byly prokázány skutečnosti, které by
vyžadovaly zpracování nového územního plánu, navrhne pořizovatel možnosti řešení a předloží je
zastupitelstvu obce k rozhodnutí o dalším postupu.
b) požadavky na vymezení ploch a koridorů územních rezerv a na stanovení jejich využití, které bude
nutno prověřit;
V územním plánu nejsou vymezeny plochy a koridory územních rezerv, jejich vymezení není požadováno při zpracování návrhu změny ÚP.
c) požadavky na prověření vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření a asanací, pro které bude možné uplatnit vyvlastnění nebo předkupní právo;
Prověřit, účelnost a potřebu v územním plánu vymezených veřejně prospěšných staveb a veřejně
prospěšných opatření. Nové požadavky na vymezení nejsou, mohou však vyplynout z řešení návrhu
změny.
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;
Jejich vymezení není požadováno.
e) případný požadavek na zpracování variant řešení;
Není požadováno zpracování variant řešení návrhu změny územního plánu.
f) požadavky na uspořádání obsahu návrhu územního plánu a na uspořádání obsahu jeho odůvodnění
včetně měřítek výkresů a počtu vyhotovení;
Kromě požadavků, vyplývajících z právních předpisů je požadováno zpracování návrhu změny ÚP
digitálně ve vektorové podobě nad aktuální katastrální mapou.
S ohledem na povahu změny, která nemění širší územní vztahy, nebude zpracován výkres širších
územních vztahů.
Počet vyhotovení:
- návrh pro veřejné jednání– 2x
- návrh pro vydání - 4x
- úplné znění ÚP po změně č.1– 4x
h) požadavky na vyhodnocení předpokládaných vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území.
Územní plán nebyl vyhodnocován z hlediska vlivů na udržitelný rozvoj území.
Z bodu A) až D) této Zprávy nevyplynulo zjištění, že by došlo ke změně podmínek, která by vyžadovala vyhodnocovat vliv změny územního plánu na udržitelný rozvoj území, tedy ani vyhodnocení
jejího vlivu na životní prostředí a na evropsky významnou lokalitu a na ptačí oblast.
Ze shora uvedených důvodů není požadováno zpracování vyhodnocení předpokládaných vlivů
změny územního plánu na udržitelný rozvoj.
Způsob pořízení změny územního plánu.
S ohledem na obsah bodu E) této Zprávy bude změna ÚP pořizována zkráceným způsobem - § 55b
stavebního zákona a nebude obsahovat prvky regulačního plánu.
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F) požadavky a podmínky pro vyhodnocení vlivů návrhu změny územního plánu na udržitelný rozvoj území (§ 19 odst. 2 stavebního zákona), pokud je požadováno vyhodnocení
vlivů na životní prostředí nebo nelze vyloučit významný negativní vliv na evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast,
S ohledem na skutečnosti uvedené v bodě E) Pokyny pro zpracování návrhu změny ÚP, jeho odstavci h)
není důvod požadovat vyhodnocení vlivů na životní prostředí a lze vyloučit významné negativní vlivy na
evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast.
Z těchto důvodů není požadováno vyhodnocení vlivu návrhu změny ÚP na udržitelný rozvoj.

G) požadavky na zpracování variant řešení návrhu změny územního plánu, je-li zpracování variant vyžadováno,
Zpracování variant řešení návrhů změny územního plánu není požadováno.

H) návrh na pořízení nového územního plánu, pokud ze skutečností uvedených pod písmeny A) až D) vyplyne potřeba změny, která podstatně ovlivňuje koncepci územního
plánu,
Vzhledem k tomu, že z bodů A) až D) Zprávy nevyplynula potřeba změny koncepce dosavadního územního plánu, není účelné pořizovat nový územní plán.

I) požadavky na eliminaci, minimalizaci nebo kompenzaci negativních dopadů na udržitelný rozvoj území, pokud byly ve vyhodnocení uplatňování územního plánu zjištěny,
Ve vyhodnocení uplatňování územního plánu nebyly zjištěny negativních dopadů na udržitelný rozvoj
území a proto ani nelze požadovat jejich eliminaci, minimalizaci nebo kompenzaci.

J) návrhy na aktualizaci zásad územního rozvoje.
Z bodů A) až C) Zprávy nevyplynuly žádné požadavky nebo podněty na aktualizaci ZÚR.

Zpráva o uplatňování ÚP Václavy – říjen 2020

strana 8

Příloha č.1
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Příloha č.2
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Příloha č.3
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Příloha č.4
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Příloha č.5
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Příloha č.6
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