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Textová část Odůvodnění Změny č. 2 Územního plánu Velká Dobrá:
1. POSTUP PŘI POŘÍZENÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU
Změna č. 2 územního plánu Velká Dobrá (dále též „změna“) je pořizována na základě Zprávy o uplatňování
územního plánu Velká Dobrá (dále též „Zpráva“), kterou zastupitelstvo obce schválilo usnesením č. 22/4 dne
28.6.2021.
Změna je pořizována zkráceným postupem (§ 55a a následující zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon)).
Určeným zastupitelem pro pořízení změny zastupitelstvo obce určilo pana Ing. Pavla Hajného.
Zastupitelstvo obce, v souladu s § 6 odst. 6 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon) schválilo způsob
pořizování změny postupem podle § 6 odst. 2 stavebního zákona, tj. pořizovatelem změny je Obecní úřad
Velká Dobrá.
Na základě schválené Zprávy zajistil pořizovatel zpracování návrhu změny, byl předložen k veřejnému
projednání (§ 55b zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon)).
Veřejné projednání návrhu změny se uskutečnilo dne 14.12.2021 na Obecním úřadě Velká Dobrá.
Vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů, nadřízeného orgánu, připomínek a námitek oprávněných
investorů a připomínek sousedních obcí je součástí dokladové části změny.
Krajský úřad Středočeského kraje – odbor územního plánování a stavebního řádu (nadřízený orgán) návrh
změny posoudil dle § 55b odst.(4) stavebního zákona a ve svém stanovisku ze dne 31.1.2022 pod spis.zn.: SZ
006587/2022/KUSK ÚSŘ/Kro, č.j.: 015349/2022/KUSK konstatuje: „… že neshledal žádné rozpory a lze
postupovat v dalším řízení o Změně č.2.“
V průběhu řízení o změně ÚP veřejnost neuplatnila žádnou připomínky. Námitka byla uplatněna jedna.
Pořizovatel v spolupráci s určeným zastupitelem připravil návrh rozhodnutí o námitce. Návrh projednal dle §
53 odst.(1) zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon) s dotčenými orgány. Stanovisko (souhlasné) uplatnilo
pouze Ministerstvo průmyslu a obchodu. Ostatní dotčené orgány stanovisko neuplatnily. Pořizovatel má tudíž
za to, že tyto dotčené orgány s návrhem rozhodnutí o námitce souhlasí.
Na základě výsledků vyhodnocení projednání návrhu změny ÚP dle § 55b ve spojení s § 52 projektant návrh
změny ÚP upravil. K upravenému návrhu změny ÚP vydal dne 1.4.2022 pod č.j.: 035511/2022/KUSK Krajský
úřad Středočeského kraje, jako příslušný orgán posuzování vlivů na životní prostředí podle § 10i zákona č.
100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, stanovisko, v němž nepožaduje zpracovat vyhodnocení vlivů změny č. 2 územního plánu
Velká Dobrá na životní prostředí (tzv. SEA).
Upravený návrh změny byl předložen k opakovanému veřejnému projednání.
Opakované veřejné projednání návrhu změny se uskutečnilo dne 31.5.2022 na Obecním úřadě Velká Dobrá.
Souhlasná stanoviska uplatnily: Krajský úřad Středočeského kraje, Obvodní báňský úřad pro území Hl. města
Prahy a kraje Středočeského, Ministerstvo průmyslu a obchodu a Ministerstvo obrany. Ostatní dotčené orgány
stanovisko neuplatnily.
Sousední obce připomínky neuplatnily.
Z oprávněných investorů podali vyjádření pouze Středočeské vodárny, a.s..
Veřejnost připomínku ani námitku neuplatnila.
Vzhledem k tomu, že po opakovaném veřejném projednání nebylo třeba návrh změny upravit, předložil
pořizovatel změnu k vydání zastupitelstvu obce.

2.

PŘEZKOUMÁNÍ SOULADU NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU S POLITIKOU ÚZEMNÍHO ROZVOJE, ÚZEMNÍM
ROZVOJOVÝM PLÁNEM A ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ VYDANOU KRAJEM

A/ Návrh Změny č. 2 Územního plánu (ÚP) Velká Dobrá odpovídá závěrům územně plánovacímu dokumentu
„Politika územního rozvoje České republiky“, úplné znění závazné od 1. 9. 2021. Úplné znění obsahuje
aktualizaci č. 1, 2, 3, 4 a 5, vše schválené usnesením vlády ČR.
Obec Velká Dobrá se nachází v území v Metropolitní rozvojové oblasti Praha. Obec není situována v rozvojové
ose nebo specifické oblasti republikové úrovně.
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Posouzení:
Změna č. 2 ÚP respektuje priority stanovené v rámci republikových priorit „Politiky územního rozvoje ČR“ pro
zajištění udržitelného rozvoje.
a) Požadavky republikových priorit č. 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. Tato území mají
značnou hodnotu, např. i jako turistické atraktivity. Jejich ochrana by měla být provázána s potřebami
ekonomického a sociálního rozvoje v souladu s principy udržitelného rozvoje. V některých případech je nutná
cílená ochrana míst zvláštního zájmu, v jiných případech je třeba chránit, respektive obnovit celé krajinné celky.
Krajina je živým v čase proměnným celkem, který vyžaduje tvůrčí, avšak citlivý přístup k vyváženému
všestrannému rozvoji tak, aby byly zachovány její stěžejní kulturní, přírodní a užitné hodnoty.
 Lokality změny č. 2 ÚP nezasahují do přírodních, civilizačních a kulturních hodnot území. Urbanistická
struktura zástavby obce není ovlivněna návrhem změny územního plánu.
a) Požadavky republikových priorit č. 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.
 Předmětem řešení změny č. 2UP jsou nepatrné zábory orné půdy navazující na zastavěné území nebo
přímo lokalizované v zastavěném území.
b) Požadavky republikových priorit č. 15:
Předcházet při změnách nebo vytváření urbánního prostředí prostorově sociální segregaci s negativními vlivy
na sociální soudržnost obyvatel.
 Návrh změny č. 2 ÚP nezakládá podmínky ke vzniku území se sociální segregací.
c) Požadavky republikové priority č. 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. Při řešení ochrany hodnot území je nezbytné zohledňovat také požadavky na zvyšování kvality života
obyvatel a hospodářského rozvoje území. Vhodná řešení územního rozvoje je zapotřebí hledat ve spolupráci s
obyvateli území i s jeho uživateli a v souladu s určením a charakterem oblastí, os, ploch a koridorů vymezených
v PÚR ČR.
 Změna územního plánu řešila nevelké lokality a změny využití, ale v koordinaci a návaznostech na
územní vazby na sousední plochy.
d) Požadavky republikové priority č. 16a):
Při územně plánovací činnosti vycházet z principu integrovaného rozvoje území, zejména měst a regionů, který
představuje objektivní a komplexní posuzování a následné koordinování prostorových, odvětvových a časových
hledisek.
 Změna č. 2 ÚP řeší drobné lokality změn a proto se nejedná o řešení integrovaného rozvoje území.
f)
Požadavky republikové priority č. 17:
Vytvářet v území podmínky k odstraňování důsledků náhlých hospodářských změn lokalizací zastavitelných
ploch pro vytváření pracovních příležitostí zejména v hospodářsky problémových regionech a napomoci tak
řešení problémů v těchto územích.
 Obec Velká Dobrá se nenachází v hospodářsky problémovém regionu, a proto nebyly utvářeny
podmínky k odstraňování důsledků náhlých hospodářských změn lokalizací zastavitelných ploch pro
vytváření pracovních příležitostí.
g)
Požadavky republikové priority č. 18:
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Podporovat vyvážený a polycentrický rozvoj sídelní struktury. Vytvářet předpoklady pro posílení partnerství
mezi městskými a venkovskými oblastmi..
 Změna č. 2 územního plánu a její řešení se nezabývalo vytvářením předpokladů pro posílení partnerství
mezi městskými a venkovskými oblastmi a zlepšení konkurenceschopnosti.
h)
Požadavky republikové priority č. 19:
Vytvářet předpoklady pro rozvoj, využití potenciálu a polyfunkční využívání opuštěných areálů a ploch (tzv.
brownfields průmyslového, zemědělského, vojenského a jiného původu). Hospodárně využívat zastavěné území
(podpora přestaveb revitalizací a sanací území) a zajistit ochranu nezastavěného území (zejména zemědělské
a lesní půdy) a zachování veřejné zeleně, včetně minimalizace její fragmentace. Cílem je účelné využívání a
uspořádání území úsporné v nárocích na veřejné rozpočty na dopravu a energie, které koordinací veřejných a
soukromých zájmů na rozvoji území omezuje negativní důsledky suburbanizace pro udržitelný rozvoj území.
 Předmětem řešení změny ÚP není využití brownfield; tato plocha byla řešena ve schváleném územním
plánu. Jedná se o území v centru obce. Změna úp řeší změny využití plochy v zastavěném území obce.
i/
Požadavky republikové priority č. 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 je to možné a odůvodněné, respektovat veřejné zájmy např. ochrany biologické rozmanitosti a kvality
životního prostředí, zejména formou důsledné ochrany zvláště chráněných území, lokalit soustavy Natura 2000,
mokřadů, ochranných pásem vodních zdrojů, chráněné oblasti přirozené akumulace vod a nerostného
bohatství, ochrany zemědělského a lesního půdního fondu. Vytvářet územní podmínky pro implementaci a
respektování územních systémů ekologické stability a zvyšování a udržování ekologické stability a k zajištění
ekologických funkcí krajiny i v ostatní volné krajině a pro ochranu krajinných prvků přírodního charakteru v
zastavěných územích, zvyšování a udržování rozmanitosti venkovské krajiny. V rámci územně plánovací
činnosti vytvářet podmínky pro ochranu krajinného rázu s ohledem na cílové charakteristiky a typy krajiny a
vytvářet podmínky pro využití přírodních zdrojů.
 Změna č. 2 ÚP nevymezuje žádné rozvojové záměry ovlivňující charakter krajiny, lokality změny
nezasahují do krajinných hodnot.
j/
Požadavky republikové priority č. 20a:
Vytvářet územní podmínky pro zajištění migrační propustnosti krajiny pro volně žijící živočichy a pro člověka,
zejména při umísťování dopravní a technické infrastruktury a při vymezování ploch pro bydlení, občanskou
vybavenost, výrobu a skladování. V rámci územně plánovací činnosti omezovat nežádoucí srůstání sídel s
ohledem na zajištění přístupnosti a prostupnosti krajiny.
 Předmětem změny č. 2 ÚP nejsou záměry ohrožující migrační prostupnost území obce.
k/
Požadavky republikové priority č. 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, způsobilých pro nenáročné formy krátkodobé rekreace a dále pro vznik a rozvoj lesních porostů a
zachování prostupnosti krajiny.
 Předmětem změny č. 2 ÚP jsou drobné změny funkčního využití, které neohrozí uspořádání krajiny
v nezastavěném území.
l/
Požadavky republikové priority č. 22:
Vytvářet podmínky pro rozvoj a využití předpokladů území pro různé formy cestovního ruchu (např.
cykloturistika, agroturistika, poznávací turistika), při zachování a rozvoji hodnot území. Podporovat propojení
míst, atraktivních z hlediska cestovního ruchu, turistickými cestami, které umožňují celoroční využití pro různé
formy turistiky (např. pěší, cyklo, lyžařská, hipo).
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 Změna 2 ÚP vytváří podmínky pro rozvoj každodenní rekreace formou vymezení cyklostezky po
stávající cestě ve volné krajině, která spojuje okolní obce.
m/
Požadavek rep. priority č. 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 prostřednictví obchvatů městských oblastí, nebo zajistit ochranu jinými vhodnými
opatřeními v území. Zároveň však vymezovat plochy pro novou obytnou zástavbu tak, aby byl zachován
dostatečný odstup od vymezených koridorů pro nové úseky dálnic, silnic I. třídy a železnic, a tímto způsobem
důsledně předcházet zneprůchodnění území pro dopravní stavby i možnému nežádoucímu působení
negativních účinků provozu dopravy na veřejné zdraví obyvatel (bez nutnosti nákladných technických opatření
na eliminaci těchto účinků).
 Prostupnost krajiny obce se změnou č. 2 ÚP zhodnotí, neboť je navrhována nová linie cyklostezky
spojující území Kladna a obce s napojením na nadřazenou síť cyklostezek.
n/ požadavek republikové priority č. 24:
Vytvářet podmínky pro zlepšování dostupnosti území rozšiřováním a zkvalitňováním dopravní infrastruktury s
ohledem na potřeby veřejné dopravy a požadavky ochrany veřejného zdraví a v souladu s principy rozvoje
udržitelné mobility osob a zboží, zejména uvnitř rozvojových oblastí a rozvojových os.
 Podmínky dostupnosti veřejné dopravy se změnou č. 2 územního plánu nemění, obec je dostupná
veřejnou autobusovou dopravou. Plochy pro dopravní infrastrukturu – silniční jsou v územním plánu
stabilizovány a nezměněny.
o/ požadavek republikové priority č. 24a:
Na územích, kde dochází dlouhodobě k překračování zákonem stanovených hodnot imisních limitů pro
ochranu lidského zdraví, je nutné předcházet dalšímu významnému zhoršování stavu. v územích, kde nejsou
hodnoty imisních limitů pro ochranu lidského zdraví překračovány, vytvářet územní podmínky pro to, aby
k jejich překročení nedošlo. 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.
 Obec je zatížena průjezdnou silniční dopravou přes centrum obce na dálnici D6 a změna č. 2 ÚP
nezhoršuje stanovené podmínky využití ploch v platném územním plánu.
p/
Požadavek republikové priority č. 25:
Vytvářet podmínky pro preventivní ochranu území a obyvatelstva před potenciálními riziky a přírodními
katastrofami v území (záplavy, sesuvy půdy, eroze atd.) s cílem minimalizovat rozsah případných škod. Zejména
zajistit územní ochranu ploch potřebných pro umísťování staveb a opatření na ochranu před povodněmi a pro
vymezení území určených k řízeným rozlivům povodní. Vytvářet podmínky pro zvýšení přirozené retence
srážkových vod v území s ohledem na strukturu osídlení a kulturní krajinu jako alternativy k umělé akumulaci
vod v území a využívání přírodě blízkých opatření pro zadržování a akumulaci povrchové vody tam, kde je to
možné s ohledem na strukturu a kulturní krajinu, jako jedno z adaptačních opatření v případě dopadů na změny
klimatu.
 Podle dostupných podkladů nehrozí obci přírodní nebo živelné pohromy;
q/
Požadavek republikové priority č. 26:
Vymezovat zastavitelné plochy v záplavových územích a umisťovat do nich veřejnou infrastrukturu jen ve zcela
výjimečných a zvlášť odůvodněných případech. Vymezovat a chránit zastavitelné plochy pro přemístění
zástavby z území s vysokou mírou rizika vzniku povodňových škod.
 Na území obce není žádné záplavové území nebo do aktivní zóna záplavového území, a proto není
území obce ohroženo.
r/
Požadavek republikové priority č. 27:
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Vytvářet podmínky pro koordinované umísťování veřejné infrastruktury v území a její rozvoj a tím podporovat
její účelné využívání v rámci sídelní struktury. Vytvářet rovněž podmínky pro zkvalitnění dopravní dostupnosti
obcí (měst), které jsou přirozenými regionálními centry v území tak, aby se díky možnostem, poloze i
infrastruktuře těchto obcí zlepšovaly i podmínky pro rozvoj okolních obcí ve venkovských oblastech a v
oblastech se specifickými geografickými podmínkami.
 Veřejná infrastruktura je v obci koordinovaně umístěna a změna č. 2 ÚP nemění její koncepci nebo
plochy.
s/
Požadavek republikové priority č. 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.
 Předmětem změny ÚP není změna veřejné infrastruktury, příp. vymezování veřejných prostranství.
t)
Požadavek republikové priority č. 29:
Zvláštní pozornost věnovat návaznosti různých druhů dopravy. S ohledem na to vymezovat plochy a koridory
nezbytné pro efektivní integrované systémy veřejné dopravy nebo městskou hromadnou dopravu, umožňující
účelné propojení ploch bydlení, ploch rekreace, občanského vybavení, veřejných prostranství, výroby a dalších
ploch, s požadavky na kvalitní životní prostředí. Vytvářet tak podmínky pro rozvoj účinného a dostupného
systému, který bude poskytovat obyvatelům rovné možnosti mobility a dosažitelnosti v území. S ohledem na to
vytvářet podmínky pro vybudování a užívání vhodné sítě pěších a cyklistických cest, včetně doprovodné zeleně
v místech, kde je to vhodné.
 Obec disponuje kvalitním spojením silniční dopravy, neboť je přímo napojená na dálnici D6 a silnici I.
a II. třídy. Předmětem změny č. 2 není změna dopravního systému v obci.
u)
Požadavek republikové priority č. 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.
 Změna č. 2 územní plán nemění koncepci řešení uvedené technické infrastruktury; v obce je zavedena
kompletní technická infrastruktura.
v)
Požadavek republikové priority č. 31:
Vytvářet územní podmínky pro rozvoj decentralizované, efektivní a bezpečné výroby energie z obnovitelných
zdrojů, šetrné k životnímu prostředí, s cílem minimalizace jejich negativních vlivů a rizik při respektování
přednosti zajištění bezpečného zásobování území energiemi.
 Předmětem změny 2 územního plánu není měnit koncepci zásobování obce energiemi.
Politika územního rozvoje vymezuje následující rozvojové oblasti a rozvojové osy:
(40) OB1 Metropolitní rozvojová oblast Praha
Vymezení: na základě vymezení oblasti je obec Velká Dobrá je zahrnuta do RO OB1.
Důvody vymezení: Území ovlivněné rozvojovou dynamikou hlavního města Prahy, při spolupůsobení
vedlejších center, zejména Kladna a Berouna. Jedná se o nejsilnější koncentraci obyvatelstva v ČR, jakož i
soustředění kulturních a ekonomických aktivit. Zásadním rozvojovým předpokladem je připojení na dálnice,
rychlostní silnice, dokončení Silničního okruhu kolem Prahy - dále SOKP (Pražský okruh), připojení na tranzitní
železniční koridory a efektivní propojení jednotlivých druhů dopravy vč. letecké a tím vytvoření efektivního
systému integrované veřejné dopravy.
Úkoly pro územní plánování:
a) koordinovat rozvoj a využití území hlavního města Prahy a Středočeského kraje s důrazem na řešení
problémů suburbanizace, včetně odpovídající veřejné infrastruktury.
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 Obec není typickým příkladem suburbanizačního území, má vlastní dostatečnou veřejnou
infrastrukturu a není zde vytvářena pouze jedna složka ploch funkčního využití. Změna č. 2 ÚP nemění
vazby obce na sídelní město Kladno nebo na Prahu.
b) pořídit územní studie řešící zejména vzájemné vazby veřejné infrastruktury
 předmětem změny č. 2 ÚP není řešení územních studií veřejné infrastruktury.
c) pořídit ve vzájemné koordinaci územní studie řešící problémy suburbanizace, zejm. hierarchizaci
sídelní struktury a nekoncepční rozvoj.
 Změna 2 ÚP neřeší územní studie pro koordinaci území, protože se zde problém suburbanizace
nevyskytuje.
Z dokumentu nevyplývají žádné konkrétní úkoly z hlediska úz. plánování pro území obce Velká Dobrá.
1/ Z Politiky územního rozvoje ČR z její části Koridory a plochy dopravní infrastruktury pro ÚP vyplývá, že
žádný koridor nebo plocha není na území obce Velká Dobrá vymezen.
Přes území obce Velká Dobrá je vedena dálnice D6 Praha – Karlovy Vary - SRN s přímým napojením v obci.
2/ Přes území obce není veden žádný koridor nebo plocha technické infrastruktury celostátního významu.
B/
Posouzení souladu - změny č. 2 Územního plánu (ÚP) Velká Dobrá se Zásadami územního rozvoje
Středočeského kraje – Úplné znění po 2. aktualizaci.
Prověření požadavků:
1/ Rozvojová oblast republikového významu
Obec Velká Dobrá náleží do Rozvojové oblasti republikové úrovně OB1 Praha; z dokumentu nevyplývají žádné
další konkrétní úkoly z hlediska úz. plánování pro území obce
Posouzení souladu s § 36 odst. 5) zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů bylo respektováno
platné úplné znění Zásad územního rozvoje Středočeského kraje po 2. aktualizaci, které nabylo účinnosti dne
4. 9. 2018.
2/ Rozvojové osy republikového významu
Obec Velká Dobrá není zahrnuta do rozvojové osy republikového významu.
3/ Rozvojové oblast krajského významu
Obec Velká Dobrá není zahrnuta do rozvojové oblasti krajského významu.
4/ Rozvojové osy krajského významu
Obec Velká Dobrá není zahrnuta do rozvojové osy krajského významu.
5/ Centra osídlení
Obec Velká Dobrá není zahrnuta do jakéhokoliv stupně vymezených center osídlení.
6/ Specifické oblasti republikového nebo specifického oblasti krajského významu. Území obce nepatří do žádné
ze specifických oblestí podle terminologie ZÚR SK (krajského významu).
7/ Plochy a koridory dopravy a technické infrastruktury krajského významu
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Na území obce Velká Dobrá není vymezen žádný koridor nebo plocha DI nebo TI krajského významu. Nejbližší
plocha DI silniční je MÚK Kamenné Žehrovice na dálnici D6 jako VPS D009.
8/ Kompenzační opatření
(191) ZÚR navrhují na základě doporučení SEA následující společná projektová opatření pro plochy a
koridory dopravy a technické infrastruktury:
a)
vytvářet podmínky pro ochranu obyvatelstva před hlukem z dopravy. U záměrů, kde existuje
potenciální vznik rizika pro lidské zdraví (vlivy hluku a znečištění ovzduší) je nutno doložit ochranu veřejného
zdraví včetně projednání s příslušnými orgány nejpozději v rámci procesu EIA. Jedná se zejména o následující
záměry:
-

silniční stavby procházející v přímém kontaktu s obytnou zástavbou

-

rozšiřování letišť

V rámci přípravy jednotlivých staveb je nutno zajistit promítnutí opatření k omezení vlivů stavební činnosti do
příslušných plánů organizace výstavby a jejich dodržování během realizace stavby.
b)
podmínkou realizace záměrů zasahujících do ochranných pásem vodních zdrojů jsou pozitivní výsledky
hydrogeologického posudku a realizace ochranných opatření k minimalizaci vlivů na režim a jakost dotčených
vodních zdrojů,
c)
podmínkou realizace záměrů procházejících záplavovým územím jsou projektová řešení zajišťující
minimalizaci vlivů na odtokové poměry (inundační mosty) a omezením dlouhých šikmo trasovaných přechodů.
Nepřípustná jsou taková řešení, která svým podélným sevřením údolních úseků omezují nebo znemožňují
rozlivy povodňových průtoků ve volné krajině,
d)
u záměrů s vysokým rozsahem zpevněných ploch požadovat vybavení dešťovými kanalizacemi s
dešťovými zdržemi pro regulaci nárazového odtoku srážkových vod. V rámci projektové EIA je nutné v
podrobném měřítku řešit zajištění prostupnosti liniových dopravních staveb ve smyslu metodiky AOPK ČR,
e)
báňsko-technický posudek zajistit u záměrů zasahujících do území s předpokládaným výskytem důlních
děl (poddolované území),
f)
v případě, že záměr zasahuje do bloků zásob výhradního ložiska a pokud územně environmentální
nebo technické podmínky neumožňují směrovou či prostorovou korekci, je realizace záměru možná pouze za
podmínky souhlasu MŽP a MPO s převodem části zásob d kategorie vázaných v důsledku stanovení
ochranného pilíře. V případě průchodu trasy stanoveným dobývacím prostorem je nutný souhlas OBÚ,
g)
u staveb, které vykazují potenciální významný negativní vliv na krajinný ráz (nadzemní elektrická
vedení, silnice apod.) a které vstupují na území se zvýšenou hodnotou krajinného rázu, vyžadovat pro
navazující územně plánovací a projektovou dokumentaci návrh takových prostorových a technických řešení,
která budou minimalizovat negativní vliv na krajinný ráz,
h)
u staveb, vyžadujících zásahy do pozemků určených k plnění funkcí lesa, vyžadovat náhrad-ní výsadbu
a zalesnění;
i)

při výstavbě logistických a průmyslových areálů dodržovat koeficient zeleně v min. hodnotě 40 % s
přihlédnutím ke specifikům umístění a velikosti areálu. Při umísťování zástavby na vysoce bonitních
půdách se doporučuje zvážit požadavek na vyšší koeficient zeleně.

9/ Plochy a koridory nadregionálního a regionálního územního systému ekologické stability:
Pro území obce Velká Dobrá jsou vymezeny tyto plochy a koridory:


regionální biocentrum: RC 1472 – Kožova Hora



regionální biokoridor: RK 1138 – Kožova Hora – K 54
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10/ Přírodní hodnoty území kraje
a)

zvláště chráněná území ochrany přírody a krajiny:


přírodní památka – na území obce zasahuje ochranné pásmo Přírodní památky Pod Veselovem
situované zejm. v sousední obci Družec;



Lokalita výskytu zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů s národním významem (Sysel
obecný) se nachází na letišti ve Velké Dobré, lokality změny 2 ÚP nezasahují na toto území;



hranice Přírodního parku Povodí Kačáku zasahuje na území obce Velká Dobrá na západním
okraji, pro řešené lokality změny 2 ÚP bez vlivu.

b)

lokality soustavy NATURA 2000 – evropsky významné lokality (celkem 125 lokalit) a ptačí oblasti –
nenachází se;

c)

mokřadní ekosystémy – mezinárodně chráněné mokřady – nenachází se;

d)

plochy pro těžbu nerostných surovin, tedy:
d.1) využívaná výhradní ložiska s dobývacími prostory;
d. 2) nevyužívaná výhradní ložiska s dobývacími prostory, popř. dobýv. prostory s ukončenou
těžbou; d.3) nevyužívaná výhradní ložiska s chráněným ložiskovým územím;
d.4) nevyužívaná výhradní ložiska bez stanovené ochrany chráněného ložiskového území;
d.5) využívaná ložiska nevyhrazených nerostů, která jsou součástí pozemku, a u kterých byla
povolena těžba na základě územ. rozhodnutí a příslušného obvodního báňského úřadu;
d.6) nevyužívaná ložiska nevyhrazených nerostů, která jsou součástí pozemku;
d.7) registrované a evidované prognózní zdroje vyhrazených a nevyhrazených nerostů.

e)

vodohospodářsky významná území s velkými podzemními i povrchovými zdroji pitné vody;

na území obce jsou podzemní zdroje vody, vymezená jsou ochranná pásma, změny ÚP nezasahují do OP
vodních zdrojů;
f)

území s přírodními léčivými zdroji (zejména Lázně Poděbrady, Toušeň aj.)- – nenachází se;

g)

krajinářsky hodnotná území - krajinné památkové zóny Osovsko a Žehušicko; přírodní parky a
území se zvýšenou hodnotou krajinného rázu;

h)

významné krajinné prvky mimo území CHKO;

i)

skladebné části ÚSES.

ZÚR stanovují tyto zásady pro zajištění ochrany území s přírodními hodnotami a možného rozvoje těchto území:
a. respektovat ochranu výše uvedených přírodních hodnot;
b. chránit a podporovat plnění krajinných funkcí souvisejících s přírodními hodnotami (ochrana biodiverzity a
pozitivních charakteristik krajinného rázu, ekostabilizační a retenční funkce, trvale udržitelné využívání
vodních zdrojů, ochrana nerostného bohatství, apod.);
c. v CHKO pro rozvoj sídel využít přednostně přestavbu nevyužívaných nebo nedostatečně využívaných ploch v
zastavěném území sídel, nová zastavitelná území vymezovat výjimečně a v souladu s požadavky na ochranu
přírody a krajiny;
d. při rozvoji sídel a návrhu nových dopravních staveb v krajinářsky hodnotných územích zabezpečit ochranu
krajinného rázu;
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e. výškové stavby (větrné elektrárny apod.) umisťovat v souladu s ochranou krajinného rázu. Při umisťování
ostatních staveb a zařízení, které mohou díky svým plošným parametrům narušit pozitivní charakteristiky
krajinného rázu5 tento vliv hodnotit studií krajinného rázu a negativní dopady eliminovat;
f. vedení nových dopravních staveb ve volné krajině navrhovat přednostně mimo zvláště chráněná území,
lokality soustavy NATURA 2000, mokřadní ekosystémy a v případě střetu posoudit vliv navrhovaných staveb
a přijmout náležitá kompenzační a eliminační opatření;
g. ve zvláště chráněných a krajinářsky hodnotných územích podporovat rozvoj šetrných forem turismu, zamezit
plošné výstavbě rekreačních objektů mimo zastavěná území a na-vrhnout rekreační využití vesnických sídel.
Podporovat ekologicky únosné využití vodních toků k rekreační a sportovní plavbě a zabezpečit související
zázemí (veřejná tábořiště, parkoviště apod.) s ohledem na ochranu přírody, podporovat rozvoj eko a
agroturistiky;
h. podporovat rozvoj léčebných lázní, respektovat požadavky na zajištění ochrany přírodních léčivých zdrojů a
dbát na kvalitu obytného a přírodního prostředí;
i. vytvářet podmínky pro šetrné využívání ložisek nerostů. Při vymezování ÚSES hledat plochy mimo ložiska
nerostů, vnik překryvu ložiska skladebnou částí ÚSES umožnit jen v nezbytných případech a při zohlednění
stanovených dobývacích prostorů. Při povolování hornické činnosti vycházet z toho, že vymezení biocenter
a biokoridorů přes ložiska nerostů není překážkou je-jich využívání. V takových případech je nezbytné
podporovat funkci ÚSES jak při samotné těžbě, tak při jejím ukončování a zejména rekultivaci těžbou
dotčeného území, kdy dojde za pře-dem stanovených podmínek k vytvoření funkčního prvku ÚSES.
j. při vytváření lokální úrovně ÚSES respektovat ochranu a šetrné využití přírodních zdrojů;
k. při řešení změn využití území a upřesňování tras liniových staveb minimalizovat vlivy na území přírodních
hodnot. Optimální řešení ověřovat v rámci zpracování podrobné dokumentace a posuzované z hlediska vlivu
na životní prostředí (EIA);
l. řešit střety dopravní a technické infrastruktury s územním systémem ekologické stability;
m. chránit říční nivy; zabránit je třeba vodohospodářským úpravám regulujícím vodní toky, odvodňování a
zastavování údolních niv a likvidaci přírodě blízkých společenstev (slepá ramena, mokřady, lužní lesy,
břehové porosty, louky).

11/ Kulturní hodnoty území kraje
Na území obce nejdou stanoveny kulturní hodnoty krajského významu.
12/ Civilizační hodnoty území kraje
(202) Za významné civilizační hodnoty Středočeského kraje jsou považovány:
a) nadmístní silniční síť tvořená dálnicemi D1, D5, D8, D11, rychlostními komunikacemi R1, R4, R6,
R7, R10 a vyhovujícími úseky silnic I. třídy č. 3, 9, 12, 16, 18, 32 a 38;
Pro obec se jedná o úsek dálnice D6 (v textu ZUR chybně uvedeno R6).
13/ Vymezení cílových charakteristik krajiny
pro obec jsou vymezeny tyto typy:


krajina sídelní - S01



krajina příměstská - U01

KRAJINA SÍDELNÍ (S)
(208) ZÚR vymezují krajinu sídelní v územích odpovídajících těmto charakteristikám:
a)
větší rozsah zastavěného území, vysoká hustota obyvatel a soustředění ekonomických aktivit;
b)
nejvíce proměněný krajinný typ;
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c)

lze rozlišit podtypy krajiny sídelní dle umístění:
c.1) kontaktní území hl. m. Prahy a velkých měst Kladna a Mladé Boleslavi;
c.2) v centrech a osách osídlení;
c.3) ostatní.
(209) ZÚR stanovují tyto zásady pro plánování změn v území a rozhodování o nich:
a)
vytvářet kvalitní obytný standard sídelní krajiny;
b)
změny využití území nesmí snižovat obytný standard krajiny sídelní a likvidovat či znehod-nocovat
její existující krajinářské a kulturně historické hodnoty.
KRAJINA PŘÍMĚSTSKÁ (U)
(210) ZÚR vymezují krajinu příměstskou v územích odpovídajících těmto charakteristikám:
a)
polyfunkční charakter s významným zastoupením bydlení;
b)
její části jsou dotčeny civilizačními jevy;
(211) ZÚR stanovují tyto zásady pro plánování změn v území a rozhodování o nich:
a)
vytvářet kvalitní prostředí pro krátkodobou rekreaci obyvatel vlastního území i centra (center)
osídlení;
b)
změny využití území nesmí snižovat její rekreační potenciál a prostupnost pro nemotorovou
přepravu.
14/ Vymezení veřejně prospěšných staveb a opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti
státu a asanačních území nadmístního významu, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit.
Dle Zásad územního rozvoje Středočeského kraje (ZÚR SK) 2. Aktualizace, zůstávající pro správní území obce
vymezeny tyto koridory pro veřejně prospěšná opatření (VPO):
•

regionální biocentrum: RC 1472 – Kožova Hora

•

regionální biokoridor: RK 1138 – Kožova Hora – K 54

Na území obce není vymezena žádná veřejně prospěšná stavba (VPS) nadmístního významu vymezená
v Zásadách územního rozvoje Středočeského kraje po 2. A.
3.

SOULAD S CÍLI A ÚKOLY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, ZEJMÉNA S POŽADAVKY NA OCHRANU
ARCHITEKTONICKÝCH A URBANISTICKÝCH HODNOT V ÚZEMÍ A POŽADAVKY NA OCHRANU
NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ

Dokumentace Změny č. Z2 ÚP Velká Dobrá představuje soulad s cíli a úkoly územního plánování vymezenými v
§ 18 a § 19 stavebního zákona. Změna 2 ÚP neměnila podmínky pro zajištění trvale udržitelného rozvoje, změna
ÚP zachovává přírodní a civilizační hodnoty území, neohrožuje urbanistického hodnoty vesnického charakteru
zástavby Malé a Velké Dobré.

4.

SOULAD S POŽADAVKY STAVEBNÍHO ZÁKONA A JEHO PROVÁDĚCÍCH PŘEDPISŮ

Požadavky zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, stejně tak
prováděcí předpisy stavebního zákona byly při zpracování dokumentace Změny č. 2 ÚP Velká Dobrá
respektovány; dokumentace změny územního plánu, tzn. textová i grafická část formálně odpovídá
požadavkům výše uvedeného zákona a prováděcích vyhlášek.
5.

SOULAD S POŽADAVKY ZVLÁŠTNÍCH PŘEDPISŮ, POPŘ. S VÝSLEDKEM ŘEŠENÍ

Návrh Změny č. 2 ÚP Velká Dobrá byl zpracován v souladu s požadavky zvláštních předpisů, vč. požadavků
Ministerstva dopravy ČR, Hasičského záchranného sboru Stř. kraje, Ministerstva obrany ČR.
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6.

ZPRÁVA O VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ OBSAHUJÍCÍ ZÁKLADNÍ
INFORMACE O VÝSLEDCÍCH TOHOTO VYHODNOCENÍ VČETNĚ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

V rámci projednání Zprávy o uplatňování územního plánu, která byla podkladem pro zpracování změny č. 2
ÚP, dotčený orgán ochrany přírody Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství,
jako orgán posuzování vlivů na životní prostředí příslušný dle ust. § 20 písm. b) a § 22 písm. d) zákona č.
100/2001 Sb., ve znění pozd. předpisů na základě ust. § 10i odst. 2 zákona, dle kritérií uvedených v příloze č. 8
zákona a předložených podkladů sdělil ve svém stanovisku č.j. 051266/2021/KUSK, spis. zn.: SZ051266/2021/KUSK ze dne 14.5. 2021, že nepožaduje zpracovat vyhodnocení vlivů změny č. 2 územního
plánu Velká Dobrá na životní prostředí (tzv. SEA).
Pakliže nebyl požadavek na zpracování SEA, poté se nezpracováná vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj
území.
7.

STANOVISKO KRAJSKÉHO ÚŘADU PODLE § 50 ODST. 5 SZ

Stanovisko krajského úřadu nebylo vydáno z důvodu, že se nezpracovávalo vyhodnocení vlivů územního plánu
na udržitelný rozvoj území, k němuž se stanovisko vztahuje.
8.

SDĚLENÍ, JAK BYLO STANOVISKO KRAJSKÉHO ÚŘADU PODLE § 50 ODST. 5 STAVEBNÍHO ZÁKONA
ZOHLEDNĚNO, S UVEDENÍM ZÁVAŽNÝCH DŮVODŮ, POKUD NĚKTERÉ POŽADAVKY NEBO
PODMÍNKY ZOHLEDNĚNY NEBYLY

Stanovisko krajského úřadu nebylo vydáno z důvodu, že se nezpracovávalo vyhodnocení vlivů územního plánu
na udržitelný rozvoj území, k němuž se stanovisko vztahuje.
9. KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ
Změna 2 územního plánu Velká Dobrá byla zpracována na podkladě:


Zprávy o uplatňování Územního plánu Velká Dobrá schválené zastupitelstvem obce den 28. 6. 2021.



Platná nadřazená celorepubliková územně plánovací dokumentace dokumentu „Politika územního
rozvoje České republiky“, úplné znění závazné od 1. 9. 2021. Úplné znění obsahuje aktualizaci č. 1, 2,
3, 4 a 5, vše schválené usnesením vlády ČR.



Platná nadřazená územně plánovací dokumentace – Zásady územního rozvoje Středočeského kraje –
Úplné znění po 2. aktualizaci s nabytím účinnosti 4. 9. 2018.



Právní stav územního plánu Velká Dobrá po změně č. 1; tato změna nabyla účinnosti10. 5. 2017.



aktuální katastrální mapa obce k datu 08/2021

Požadavky na řešení vyplývající z územně analytických podkladů
Změny územního plánu byly posouzeny na podkladu aktualizace územně analytických podkladů a rozboru
udržitelného rozvoje zpracovaného pro ORP Kladno v roce 2020.


závěry rozboru udržitelného rozvoje

Z pohledu vyhodnocení udržitelného rozvoje (z rozboru udržitelného rozvoje 5. aktualizace ÚAP ORP Kladno
2020):
Přírodní pilíř
+

Sociální pilíř
+

Hospodářský pilíř
+

Celkové vyhodnocení
1 - nejlepší stav URU
v rámci ORP Kladno
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Obec s kompletní veřejnou vybaveností, rozvojové plochy pro průmyslové využití i pro bydlení,
typ obsluhující obce, z demografického hlediska růstová obec, zaměstnanost dojížďkou za
prací do Kladna.
Posouzení změny 2 ÚP pro přírodní pilíř: lokality nezasahují do přírodních hodnot obce, na území obce se
nevyskytuje území NATURA 2000; nachází se zde maloplošné zvláště chráněné území; památný strom na území
obce; přes území obce je veden ÚSES nadmístní úrovně: RC 1472, RK 1138; nízký podíl lesů v obci má negativní
vliv z důvodu jejich přirozené retenční schopnosti; zdroje pitné vody na území obce; existence meliorací jako
nežádoucí jev negativně ovlivňující vodní režim; nižší podíl lesnatosti;
Lokality změny nepředstavují zásadní zábory ZPF nebo PUPFL, změny nebudou negativně ovlivňovat současný
krajinný ráz území obce.
Ekonomický pilíř je v obci podpořen plochami pro výrobu a skladování v platném územním plánu, jejichž
zástavba se postupně realizuje. Změny č. 2 ÚP nebudou negativně ovlivňovat příznivé hodnocení
ekonomického pilíře.
Kladné hodnocení sociálního pilíře je dáno nárůstem počtu obyvatel, nadprůměrnou ekonomickou aktivitou
obyvatel, průměrným počtem dokončených bytů na 1000 obyv. ve sledovaném období, nižší podíl
nezaměstnaných.; možnost každodenní rekreace – cyklotrasy s napojením na širší území, letiště na území
obce; možnost nové cyklotrasy navržené změnou 2 územního plánu přispěje k rozšíření možnosti cyklovýletů
pro dané území.


úkoly k řešení v ÚPD:
o

obce
-

zapracovat veřejně prospěšnou stavbu ze ZUR Středočeského kraje – po prověření
nejsou žádné VPS v obci k vymezení,
Po prověření ve změně č. 2 ÚP není žádná plocha nebo koridor VPS pro obec Velká Dobrá vymezen.
- zapracovat veřejně prospěšná opatření ze ZUR Středočeského kraje – VPO
k vymezení: regionální biokoridor RK 1138, regionální biocentrum RC 1472
Veřejně prospěšná opatření jsou vymezena v platném územním plánu.
- využít plochy brownfield s novým funkčním využitím - řešeno v novém ÚP:
V dané ploše je v platném územním plánu navrženo využití pro Plochu výroby a skladování, drobná a řemeslná
výroba.
o kraje - řešit
silně negativní vliv průjezdné silniční dopravy centrem obce z rychlostní
silnice D6 směrem na Kladno (silnice I., II. a III. třídy, sjezd z D6)
Jedná se o úkol pro krajskou územně plánovací dokumentaci, protože se jedná o silnice III. tříd spojující zejm.
Kladno s dálnicí D6. Tyto silnice jsou vedeny přes centrum obce a řešení dopravního zatížení obchvatem obce
není z hlediska územních podmínek reálné.
-

odstranit dopravně silně zatížený, nepřehledný a nebezpečný úsek silnice č.
III/ 2384 s častými nehodami na spojnici dálnice D6 a města Kladna

V územním plánu Velké Dobré je tento dopravní problém řešen návrhem rozšířené silnice III. třídy v místě
kolizního úseku, jedná se o zastavitelnou plochu č. Z31.
Demografické a územní statistické údaje
všechny údaje jsou využity z ČSÚ
Druhy pozemků (ha):

Celková výměra

31. 12. 31. 12.
2019
2020
842,03 842,03
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Zemědělská půda
Orná půda
Chmelnice
Vinice
Zahrada
Ovocný sad
Trvalý travní porost
Nezemědělská půda
Lesní pozemek
Vodní plocha
Zastavěná plocha a nádvoří
Ostatní plocha

524,83
452,91
22,22
4,97
44,73
317,20
158,41
3,81
23,72
131,26

524,37
452,26
22,42
4,97
44,73
317,66
158,41
3,81
24,03
131,41

Z uvedených dat vyplývá, že za jeden rok se zastavěná plocha rozšířila pouze o 3 100 m2; zemědělská půda a
její výměra se za r. 2020 snížila o 4 600 m2 tj. o 0,05% /rok. Tyto uspokojivé údaje jsou podpořené faktem, že
Velká Dobrá je růstová obec v zázemí největšího Středočeského města Kladna a její rozvoj je korigován
možnostmi územního plánu.
Dokončené byty:
Byty
celkem
2016
2017
2018
2019
2020

10
12
6
10
8

v rodinných
domech
10
12
6
8
6

v bytových
domech
-

Z dat o dokončených bytech v obci vyplývá, že výstavba bytů zejména v rodinných domech mírně klesá. Přesto
zůstává z demografického hlediska obec růstová, viz. vývoj počtu obyvatel. Obec má výborné podmínky pro
dopravní a technické infrastruktury, základní občanská vybavenost je v obci stabilizovaná a v v sousedním
Kladně jsou možnosti občanské vybavenosti, školství, zdravotnictví, pracovních příležitostí pro obyvatel Velké
Dobré.
Stav obyvatel (31. 12. 2020):
Počet obyvatel
0-14
v tom ve
15-64
věku (let)
65 a více
Průměrný věk (let)

Celkem
1 832
290
1 242
300
41,4

Muži

Celkem

Muži

Ženy
929
140
643
146
40,9

903
150
599
154
41,8

Pohyb obyvatel: (2020)
Živě narození
Zemřelí
Přirozený přírůstek
Přistěhovalí
Vystěhovalí

20
14
6
60
28

Ženy
9
8
1
31
12

11
6
5
29
16
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Přírůstek stěhováním
Celkový přírůstek
Sňatky
Rozvody

32
38
8
6

19
20
.
.

13
18
.
.

Vývoj počtu obyvatel 2016-2020 podle věku:

Graf vývoje počtu obyvatel podle věkových skupin dokládá, že se mírně snižuje nárůst počtu dětí, zvyšuje se
počet obyvatel v produktivním věku a hlavně se zvyšuje počet obyvatel 65 +. tento celonárodní úkaz dokládá
všeobecný nárůst počtu seniorů, pro něž se musí v územních plánech vymezovat plochy pro odpovídající
občanskou vybavenost.
0-14
15-64
65 a více
Celkem

2016
286
1 173
265
1724

2017
298
1 202
273
1773

2018
295
1 205
284
1784

2019
293
1 204
297
1794

2020
290
1 242
300
1832

Vývoj počtu obyvatel
1832

1840
1820
1800

1773

1784

1794

1780
1760
1740

1724

1720
1700
1680
1660
1

2

3

4

5

Graf vyjadřuje nárůst počtu obyvatel za posledních 5 let od r. 2016 do r. 2020 vč. o 108 obyvatel, tj. o 6,2 %,
jedná se o důsledek přistěhování obyvatel nad přirozeným přírůstkem.
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Vymezení zastavěného území
Zastavěné území bylo aktualizováno k datu 08/2021 v celém území obce v souladu s § 58 zákona č. 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění. Hranice zastavěného území je
znázorněna ve všech výkresech grafické části návrhu změny č. 2 ÚP.
Aktuální údaje z ČSÚ k 30. 06. 2021:
-

Obec Velká Dobrá, kód obce - 533025
kat. území: Velká Dobrá, č.k.ú. 778303
Celková rozloha obce:
842,0 ha
Celková výměra zastavěných a ostatních pozemků: 24 +131 = 155 ha, tj. 18,41 % z celkové rozlohy
obce.

Základní koncepce rozvoje obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot
Základní koncepce rozvoje sídla vymezená v platném územním plánu se změnou č. 2 nemění. Lokality změn
představují nevýrazné změny funkčních využití částí ploch v zastavěném území. Nově vymezená cyklostezka
v nezastavěném území je vedena krajinou a spojuje obec s nadřazenou sítí cyklotras okolo Kladna.
Jednotlivé lokality změny č. 2 ÚP nezasahují do přírodních, kulturních a civilizačních hodnot obce.
Kulturně – historické hodnoty:
nemovité kulturní památky (podklad monumnet.npu.cz):


krucifix - kulturní památka rejst. č. ÚKSP 16886/2-4086, Pod Hřbitovem, Kamenný kříž na
hranolovém podstavci kónického tvaru pochází pravděpodobně z roku 1834.



kaple Nalezení sv. Kříže - kulturní památka rejst. č. ÚKSP 17032/2-3033, Malá Dobrá, Jednoduchá,
hmotově uměřená kaple sv. Kříže z 1. poloviny 19. století, postavená na půdorysu jednolodního
kostela s pravoúhle ukončeným kněžištěm. Její prostředí dotváří barokní socha sv. Jana
Nepomuckého.



sýpka, bývalá tvrz - kulturní památka rejst. č. ÚKSP 21627/2-3032, Malá Dobrá, Mohutná kamenná
třípodlažní budova na obdélném půdorysu, završená valbovou střechou. Původně středověká
patrová tvrz palácového typu byla v 18. století přestavěna na sýpku.



mohylník, archeologické stopy - kulturní památka rejst. č. ÚKSP 37345/2-701, Na povrchu terénu
dobře patrné kuželové náspy mohylového pohřebiště ze střední doby bronzové. Lokalita je situovaná
na lesním pozemku v severovýchodním sousedství obce. V areálu pohřebiště je umístěn pamětní
kamenný obelisk.



venkovská usedlost - kulturní památka rejst. č. ÚKSP 37477/2-639, náměstí Komenského 18, Barokní
usedlost byla postavena na místě renesanční tvrze. Urbanisticky i architektonicky hodnotný celek;
výrazná dominanta návsi.

archeologická naleziště (zdroj geoportal.npu.cz): (řazení od severu k jihu obce)
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Poloha „U Vodárny“



Mohylník Velká Dobrá



Velká Dobrá – středověké a novověké
jádro vsi



Velká Dobrá



bez názvu – rozsáhlá plocha na hranici
v Pleteným Újezdem

Přírodní hodnoty obce:


Přírodní park Povodí Kačáku – zasahuje na JZ okraj obce



ochranné pásmo Přírodní památky Pod Veselovem – západní okraj obce



Památný strom – Dub u Velké Dobré



Lokalita výskytu zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů s národním významem Spermophilus citellus (Sysel obecný); na lešti Kladno



významné krajinné prvky neregistrované, dané zákonem č. 114/1992 Sb., lesní plochy, vody;
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neregistrovaný hodnotný přírodní prvek v krajině - Luční biotop s výskytem koniklece lučního
(Pulsatilla pragensia subs. bohemica) se nachází na západní straně plochy nově navrženého rozšíření
silnice III/2384 ve směru Velká Dobrá – Kladno Rozdělov



vymezený systém ekologické stability:
•

OP nadregionálního biokoridoru NK 54 „Pochvalovská stráň – Karlštejn, Koda“

•

Regionální biokoridor č. 1138 „Kožová Hora – K54“

•

Regionální biocentrum č. 1472 „Kožová Hora“

•

Lokální systém ekologické stability sestávající se z ploch a koridorů



vodní zdroje – studny a vrty, v severní části obce v nezastavěném území



Chráněné ložiskové území Libušín – na severním okraji obce

Civilizační hodnoty obce
technická a dopravní infrastruktur, veřejná občanská vybavenost – tyto hodnoty jsou změnou č. 2 ÚP
zachovány, lokality jsou napojeny na dopravní a využívají dopravní obslužnosti území, zastavitelné lokality
jsou napojeny nebo mají možnost se napojit na technickou infrastrukturu.
Urbanistická koncepce, včetně urbanistické kompozice, vymezení ploch s rozdílným způsobem využití,
zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně


Urbanistická koncepce

Předmětem řešení změny č. Z2 územního plánu nebyla změna urbanistické koncepce.


Urbanistická kompozice

vychází z urbanistické struktury zástavby a z historického vývoje obce. Dnešní zástavba obce se skládá
z původní části obce Malá Dobrá, u níž centrum tvoří návesní rybník s kaplí Nalezení sv, Kříže, a části obce
Velká Dobrá, kde její jádro tvoří náměstí Komenského s pravidelnou formou vesnické návesní zástavby. Obě
původní obce Malá Dobrá a Velká Dobrá spojuje páteřní komunikace s vesnickou uliční zástavbou převážně
rodinných domů, v současnosti se jedná o silnici I/6, původní hlavní silnici spojující Prahu a Karlovy Vary.
Z hlediska výškové struktury zástavby se jednán v jádru obce o nízkopodlažní zástavba, 1. NP + zastřešení nebo
podkroví, nebo 2 NP se zastřešením (např. základní škola v centru), u bytového domu 3NP. Použity jsou různé
tvary zastřešení – plochá střechy nebo varianty šikmých střech. Výšková dominanta v centru obce není; jako
lokální dominantu lze uvést kapli Nalezení sv. Kříže.
Pro regulaci ploch jednotlivých lokalit změny č. 2 územního plánu jsou využity regulativy platného územního
plánu. Jedná se o


Plochy s rozdílným způsobem využití:

•
Plochy bydlení: v bytových domech /BH/ - jedná se o pozemky v zastavěném území stabilizované pro
uvedený účel;
•
Plochy výroby a skladování: drobná a řemeslná výroba /VDN/ - změna využití plochy z Plochy
dopravní infrastruktury silniční – účelové cesty /DSU/ na využití pro VDN navazující na stejné využití plochy
přiléhající k řešenému pozemku;
•
Plochy rekreace: stavby pro rodinnou rekreaci /RIN/ - drobná změna využití části pozemku nevyužité
cesty ve stávající chatové lokalitě v jihozápadní části obce;


Plochy sídelní zeleně: zeleň soukromá /ZSoN/ - je vymezen nový regulativ Plochy s rozdílným
způsobem využití pro změnu využití na části pozemků z plochy veřejné zeleně na navrženou plochu
ZSoN, která navazuje na zahrady rodinných domů, pro opakované veřejné projednání se jedná o
rozšíření pásu pozemků pro plochu ZSoN;

21

Odůvodnění Změny č. 2 ÚP Velká Dobrá

•
Vymezení cyklostezky vedené po ploše určené v platném ÚP pro odpovídající účel – pro účelovou cesty
/DSU/, cyklostezka navržená ve směru Kladno – Rozdělov – Velká Dobrá vedoucí v nezastavěném území;


Vymezení zastavitelných ploch

Změnou č. 2 územního plánu byla provedena aktualizace zastavěného území a s tím byl aktualizován výčet a
výměra zastavitelných ploch, proto se v tabulce zastavitelných ploch v textu územního plánu upravovala
výměra jednotlivých ploch. Změna č. 2 ÚP vymezuje jednu novou zastavitelnou plochu č. Z2-4 se změnou
využití, ostatní plochy jsou změnou využití v zastavěném území.


Plochy přestavby

Územní plán ani jeho změna č. 2 nevymezují plochy přestavby.


Plochy územní rezervy

Změna č. 2 územního plánu nevymezuje žádnou plochu územní rezervy.
Řešením změny č. 2 územního plánu byly změny funkčních využití těchto lokalit:
Přehled změn:
stávající využití
z platného ÚP

odůvodnění

Číslo lokality/k. ú.
Velká Dobrá

navržené využití plochy,
počet
nových
RD,
výměra plochy

Z2-1

PLOCHY
DOPRAVNÍ
INFRASTRUK
TURY,
SILNIČNÍ –
účelové cesty
/DSU/

PLOCHY VÝROBY A
SKLADOVÁNÍ:
drobná a řemeslná
výroba /VDN/
0,0961 ha

Požadavek této změny byl vyhotoven na základě podnětu žadatele.
Změna byla navržena a plocha byla určena pro drobnou a řemeslnou
výrobu v souladu s využitím sousedních ploch a v souladu situování
změny v OP dálnice D6.
úprava související části plochy pro stávající PLOCHY DOPRAVNÍ
INFRASTRUKTURY: SILNIČNÍ, čerpací stanice pohonných hmot /DSC/

Z2-2

PLOCHY
BYDLENÍ –
v rodinných
domech –
venkovské
/BV/
PLOCHY
DOPRAVNÍ
INFRASTRUK
TURY,
SILNIČNÍ –
účelové cesty
/DSU/

PLOCHY BYDLENÍ:
v bytových domech
/BH/
0,1045 ha

Změna funkčního využití v dané ploše byla provedena z důvodu
zohlednění stavu pozemku z katastru nemovitostí, kde je vymezen
pro bytový dům s bezprostředně navazujícím pozemkem.

Cyklostezka Kladno
– Velká Dobrá po
cestě vymezené
jako DSU
Délka cyklostezky
1 753 m

Změna ve funkčním využití ploch pro vedení cyklostezky nebyla
prováděna, neboť vyznačené parcely pro trasu cyklostezky jsou
v platném územním plánu určené pro plochy DI, silniční – účelové
cesty /DSU/. Vedení cyklostezky je koncepčně propojeno se sítí
cyklotras a cyklostezek podporující prostupnost krajinou mezi
Kladnem a Velkou Dobrou s přesahem na širší vztahy a využití
dálkových cyklotras.
Části pozemku jsou navrženy z ploch veřejné zeleně pro soukromou
nebo vyhrazenou zeleň, podkladem změny byla žádost obce pro
rozšíření zahrad sousedících parcel s rodinnými domy. Změna byla
navržena a pás zeleně o šířce 6,0 m bude změněn na soukromou a
vyhrazenou zeleň. Důvodem určené šířky je respektování ochranného
pásma vrchního vedení elektro vedeného souběžně s hranicemi
parcel RD a zachování odstupu cca 10 m od navržené rozšířené plochy
hřbitova. Plocha je situována v zastavěném území, ale jako plocha
orné půdy, proto je tuto plochu navržen zábor ZPF ve změně
územního plánu.
Úprava po veřejném projednání:

Z2-3

Z2-4

PLOCHY
VEŘEJNÉ
ZELENĚ /ZV/

PLOCHY SÍDELNÍ
ZELENĚ: zeleň
soukromá a
vyhrazená / ZSN/
0,0660 ha
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ÚPRAVA PO
VEŘEJNÉM
PROJEDNÁNÍ:
PLOCHY SÍDELNÍ
ZELENĚ: zeleň
soukromá /ZSoN/
0,106 ha

Z2-5

PLOCHY
DOPRAVNÍ
INFRASTRUK
TURY,
SILNIČNÍ –
účelové cesty
/DSU/

PLOCHY REKREACE:
stavby pro
rodinnou rekreaci /
RIN/
0,0102 ha

Z2-6

PLOCHY
BYDLENÍ –
v rodinných
domech –
městské a
příměstské
/BI/
PLOCHY
BYDLENÍ –
v rodinných
domech –
venkovské
/BV/

PLOCHY BYDLENÍ:
v bytových domech
/BH/ - ulice
Akátová a Dubová
0,0902 ha
PLOCHY BYDLENÍ:
v bytových domech
/BH/ - na nám.
Komenského
0,4628 ha

Pás zeleně byl na základě akceptování námitky podané v rámci
veřejného projednání rozšířen na cca 9 m až do kontaktní polohy
ochranného pásma vrchního vedení elektro 22 kV.
Na základě akceptace připomínky určeného zastupitele byla Plocha
sídelní zelně – zeleně soukromá a vyhrazená, jež umožňovala různé
druhy drobných staveb pro zahradní účely, nahrazena novým
regulativem dané plochy. Nový regulativ: Plochy sídelní zeleně: zeleň
soukromá /ZSoN/ neumožňuje žádné stavby kromě vlastního
oplocení pozemku. Toto bylo také důvodem, že se tyto plochy zahrad
klidového režimu bez zástavby mohou přiblížit k navrženému
rozšíření místního hřbitova.
Část účelové komunikace mezi parcelami v chatové oblasti je
změněna pro plochy rekreace; důvodem je jednak žádost vlastníka
soudícího pozemku a jednak je změna umožněna z důvodu
umožněného přístupu k sousedním parcelám v chatové zástavbě.
Prostorovou podmínkou je zachování přístupu o šířce min. 3,0 m na
parcelu č. 954/46 k.ú. Velká Dobrá. A to nejen pro přístup, ale i pro
příp. příjezd na pozemek a zásah hasičských vozidel.
Na základě údajů z KN, kde jsou stavby v ploše vymezeny jako bytové
domy, byla provedena změna ve funkčním využití staveb a
navazujících pozemků pro bydlení v bytových domech.

Dle požadavku byla změněna plocha vedená v KN jako zemědělská
stavba na plochu s rozdílným způsobem využití pro bydlení
v bytových domech. Vzhledem k tomu, že k bytovému domu musí být
vymezena plocha pro bydlení v bytových domech v bezprostředním
okolí, i pozemky bezprostředně navazující, které jsou slučitelné
s bydlením a slouží obyvatelům v takto vymezené ploše a tvoří
nezbytné životní a obytné prostředí pro bytový dům.

Navrženými změnami č. 2 nebyla vymezena žádná plocha pro bydlení rodinných domech.
Všechny lokality změny č. 2 jsou situovány v zastavěném území.



Systém sídelní zeleně

Koncepce ploch sídlení zeleně zůstává beze změn; ve změně č. 2 ÚP dochází k redukci plochy veřejné zeleně
severně od hřbitova, a to změnou využití pro PLOCHY SÍDELNÍ ZELENĚ: zeleň soukromá a vyhrazená / ZSN/.
Koncepce veřejné infrastruktury vč. podmínek pro její umisťování, vymezení ploch a koridorů pro veřejnou
infrastrukturu, včetně stanovení podmínek pro jejich využití
Koncepce dopravní infrastruktury se nemění; lokalita změny územního plánu č. Z2-1 odstraňuje účelovou
komunikaci /DSU/ sousedící s plochami dopravní infrastruktury silniční, čerpací stanice odpadních vod, a
s plochami výroby a skladování, drobná a řemeslná výroba. Tento záměr změny využití plochy DSU na plochu
VDN schválilo zastupitelstvo obce v rámci zprávy o uplatňování stejně jako záměry na změny všech lokalit
změny č. 2 územního plánu. V lokalitě Z2-3 se jedná o vymezení cyklostezky na ploše cesty, která je v platném
územním plánu určena pro plochy silniční, účelové cesty. Drobná změna v ploše č. Z2-5 se týká změny části
účelové cesty v chatové osadě na plochu pro rekreaci se shodným využitím jako sousední pozemky. Přístup na
okolní pozemky rekreačních staveb zůstane zachován.
Řešení požadavků Min. dopravy ČR uplatněných v rámci projednání Zprávy o uplatňování: Řešené území se
nachází v ochranném pásmu (dále jen „OP“) veřejného vnitrostátního letiště Kladno, a to konkrétně v OP s
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výškovým omezením staveb a v OP proti nebezpečným a klamavým světlům. OP byla vyhlášena Úřadem pro
civilní letectví dne 20. 2. 2012 pod č.j. 0600 12-701. Dále řešené území zasahuje do OP veřejného
mezinárodního letiště Praha/Ruzyně, a to konkrétně v OP s výškovým omezením staveb a v OP se zákazem
laserových zařízení - sektor B. OP byla vyhlášena Úřadem pro civilní letectví dne 20.11. 2012 pod č.j. 6535-12701.
Uvedená ochranná pásma letiště Kladno a letiště Praha-Ruzyně byla prověřena a dle aktuálních podkladů z dat
o území z územně analytických podkladů bylo doplněna nebo upravena. Vyznačeno v koordinačním výkrese.
Koncepce technické infrastruktury – se nemění; změnou č. 2 územního plánu není navržena žádná nově
plocha pro bydlení. Nově změněné plochy pro bytové domy zohledňují zejména skutečný stav dle katastru
nemovitostí, a proto není vykázán návrh na nárůst počtu uživatelů technické infrastruktury, tzn. připojení na
splaškovou kanalizaci, na vodovodní síť, rozvod elektro, plynovodní sít. Způsob likvidace dešťových vod zůstává
beze změny - : dešťové vody budou zadržovány a vsakovány v místě jejich vzniku. Dešťové vody mohou dle
možnosti řešení být odvedeny do místních recipientů.
Veřejná občanská vybavenost – plochy pro občanského vybavení, které jsou vymezeny v platném územním
plánu zůstávající nezměněné. Stejně tak plochy vymezené plochy veřejných prostranství a plochy veřejné
zeleně zůstávají změnou č. 2 územního plánu nedotčeny.
Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch s rozdílným způsobem využití, ploch změn v krajině a
stanovení podmínek pro jejich využití, územního systému ekologické stability, prostupnosti krajiny,
protierozních opatření, ochrany před povodněmi, rekreace, dobývání ložisek nerostných surovin apod.
Koncepce uspořádání krajiny:
Změnou č. 2 ÚP se koncepce uspořádání krajiny nemění.
Změna č. 2 územního plánu nemění územní systém ekologické stability krajiny s vymezenými prvky územního
systému ekologické stability.
Správní území obce Velká Dobrá se nachází v oblasti s krajinným typem:
U01 – krajina příměstská (růžová) a S01 – krajina sídelní (červená) viz. obr.:

Oblast krajinného rázu: Stochovsko, ObKR 10
Bioregiony (podklad AOPK):


střed a východní část obce:
o

název: Křivoklátský, kód: 2759, bioregion: 1.19, biochora: -3BE, erodované plošiny na spraších
v suché oblasti 3. v.s.;
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západní polovina obce:
o



název: Křivoklátský, kód: 2757, bioregion: 1.19, biochora: -3BQ, erodované plošiny na pestrých
metamorf. v suché oblasti 3. v.s.;

severozápadní část obce:
o

název: Džbánský, kód: 2624, bioregion: 1.17, biochora: -3BL, erodované plošiny na permu
v suché oblasti 3. v.s.;

Koncepce návrhu ÚSES
Ve změně č. 2 ÚP se nemění se, řešené lokality změny č.2 se nenachází v kontaktním území s biocentry a
biokoridory vymezenými na území obce.
na území jsou vymezeny:
- ochranné pásmo nadregionálního biokoridoru NK Pochvalovská stráň – Karlštejn, Koda, č. NK 54
- regionální biokoridor Kožova Hora – K54, č. RBK 1138
- regionální biocentrum Kožova Hora – RBC 1472
a lokální systém ekologické stability
Koncepce prostupnosti krajinou
prostupnost krajinou je v platném územním plánu zajištěna liniemi pěších cest hlavně ze směru Kladno –
Rozdělov přes Horku k obci a dále západním nebo jižním směrem, další linie cest jsou vedeny v severní části
obce k letišti a okolním lesním plochách, které tvoří rekreační zázemí města Kladna. Pro rozvoj prostupnosti
krajinou bude přínosem návrh a vymezení cyklostezky ve změně č. 2 územního plánu propojující severojižním
směrem obec s Kladnem a se sítí cyklotras v jeho zázemí.
Koncepce protierozních opatření
- plošné opatření - v územním plánu je podpořeno vymezením plocha pasů zeleně podél drobných vodotečí,
také jako plochy a koridory lokálního systému ekologické stability. Označeny jsou plochami přírodními /NP,
NPN, nebo plochy smíšenými nezastavěného území /NSa, NSp, NSs/. Optimálně realizovaný travní porost je
vhodnou ochranou pro plošné zatravnění a pro vegetační zpevnění liniových prvků. Travnaté pasy podél
vodních toků nebo rozdělující rozsáhlé plochy zemědělské půdy účinně snižují odnos sedimentu z přilehlých
pozemků do toku, nebo ze svahu, do zástavby obce apod.
- agrotechnická opatření; jedná se o další účinné opatření formou technologie výsev plodin proti erozi půdy.
- biotechnická opatření; navrhování protierozních mezí a protierozního průlehu; Polní cesty s protierozní
funkcí a s vegetačním doprovodem.
Koncepce ochrany před povodněmi
Na území obce nezasahuje žádné záplavové území nebo aktivní zóna záplavového území, a proto lokality
změny č. 2 územního plánu nejsou ohroženy tímto rizikem. nejbližší stanovené záplavové území Q100,
Q020,Q005 a aktivní zóna záplavového území podél toku Loděnice (Kačák) je za západní hranicí obce na území
sousedních obcí Družec a Doksy.
Jiné přírodní rizikové faktory se v území nevyskytují.
Koncepce rekreace
Změna č. 2 nemění celkovou koncepci rekreace; drobnou změnou ve využití části pozemku v jižní části obce
v chatové lokalitě mění využití z účelové cesty na plochu rekreace – stavby pro rodinnou rekreaci. Na území
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obce je zachována možnost pobytové rekreace na plochách rekreace /RI, RIN/, a možnost každodenní
rekreace, pro kterou slouží využití na plochách občanského vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení /OS,
OSN/, na plochách dopravní infrastruktury – doprava letecká, letiště Kladno /DL, DLt/, plochy sídelní zeleně –
zeleň soukromá a vyhrazená /ZS, ZSN/, plochy rekreace na plochách přírodního charakteru se sportovním
využitím – jako nezastavěné území, plochy účelových cest sloužící pro turistické a cyklostezky.
Koncepce a vymezení ploch pro dobývání ložisek nerostů
Stabilizované v koordinačním výkrese územního plánu, Nemění se, chráněné ložiskové území černého uhlí
"Švermov" se nachází na severním okrajem obce. CHLÚ Švermov je situována za severní hranicí Velké Dobré.
Koncepce obrany a bezpečnosti státu
Změnou č. 2 ÚP nejsou dotčeny zájmy obrany a bezpečnosti státu.
Zvláštní zájmy ministerstva obrany:
Ministerstvo obrany uplatnilo požadavek na zapracování limitů a zájmů Ministerstva obrany do textové a
grafické části návrhu této změny.
Na celém správním území je zájem Ministerstva obrany posuzován z hlediska povolování níže uvedených druhů
staveb podle ustanovení § 175 zákona č. 183/2006 Sb. (jev 119).
Projektant upozorňuje, že územní plán není nástrojem povolování staveb, MO oznámí území svých zájmů jako
podklad pro územní plán.
Na celém správním území umístit a povolit níže uvedené stavby jen na základě závazného stanoviska
Ministerstva obrany:
výstavba, rekonstrukce a opravy dálniční sítě, rychlostních komunikací, silnic I. II. a III. třídy
výstavba a rekonstrukce železničních tratí a jejich objektů
výstavba a rekonstrukce letišť všech druhů, včetně zařízení
výstavba vedení VN a VVN
výstavba větrných elektráren
výstavba radioelektronických zařízení (radiové, radiolokační, radionavigační, telemetrická) včetně
anténních systémů a opěrných konstrukcí (např. základnové stanice….)
výstavba objektů a zařízení vysokých 30 m a více nad terénem
výstavba vodních nádrží (přehrady, rybníky)
výstavba objektů tvořících dominanty v území (např. rozhledny)
Ministerstvo obrany požaduje respektovat výše uvedené vymezené území a zapracovat je do textové části
návrhu územního plánu do Odůvodnění, kapitoly Zvláštní zájmy Ministerstva obrany. Do grafické části pod
legendu koordinačního výkresu byla zapracována následující textová poznámka: „Celé správní území je
zájmovým územím Ministerstva obrany z hlediska povolování vyjmenovaných druhů staveb“.
Výše uvedené vymezené území Ministerstva obrany tvoří neopomenutelný limit v území nadregionálního
významu a jeho respektování a zapracování do ÚPD je požadováno ve veřejném zájmu pro zajištění obrany a
bezpečnosti státu.
Koncepce řešení požadavků civilní ochrany
Civilní a požární ochrana
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Změnou č. 2 územního plánu se koncepce nemění, bude řešena v souladu se zákonem č. 239/2000 Sb., o
integrovaném záchranném systému a dle jeho prováděcí vyhlášky č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění
úkolů ochrany obyvatelstva.
1/ Řešení požadavku HZS Stř.K: Při změnách územního plánu je potřeba zhodnotit vliv změn na již zpracované
požadavky civilní ochrany a v případě nevyhovujícího stavu je nutné provést úpravy (popř. nové řešení)
požadavků civilní ochrany.
Pro účely civilní ochrany obyvatelstva bylo prověřeno přípustné využití pro tento účel se závěrem, že je
polyfunkční možnosti využití pro potřeby civilní ochrany obyvatel obce vymezeno pro plochy:
PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ - veřejná infrastruktura /OV, OVN/
PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ - komerční zařízení malá a střední /OM/
PLOCHA OBČANSKÉHO VYBAVENÍ – tělovýchovná a sportovní zařízení /OS, OSN/
PLOCHY VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ /PV/
PLOCHY VEŘEJNÉ ZELENĚ /ZV, ZVN/
ZELEŇ OCHRANNÁ, IZOLAČNÍ A DOPROVODNÁ /ZO, ZON/
PLOCHY REKREACE na plochách přírodního charakteru se sportovním využitím /RN/
PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ - ORNÁ PŮDA /NZ/
PLOCHY SMÍŠENÉ nezastavěného území: přírodní - trvalé travní porosty /NSp/
2/ V řešení koncepce dopravní infrastruktury v ÚP byly doplněny požadavky HZS SK: Plochy pro umístění
nových komunikací včetně úprav komunikací stávajících by měly odpovídat požadavkům na zajištění příjezdu
a přístupu techniky složek integrovaného záchranného systému včetně těžké techniky jednotek požární
ochrany, a to i v návaznosti na nástupní plochy u objektů, kde jsou technickými a právními předpisy
požadovány. Případný zásah požárních jednotek musí být proveditelný mimo ochranná pásma nad-zemních
energetických vedení. S tímto souvisí i řešení odstavných a parkovacích ploch v nových rozvojových plochách,
zejména u bytové výstavby.
4/ Do koncepce technické infrastruktury bylo doplněno: V technické infrastruktuře při řešení zásobování
vodou požadujeme navrhnout i zásobování vodou k haseb-ním účelům, a to v souladu s příslušnými
technickými a právními předpisy. V lokalitách, které nebudou po-kryty požární vodou ze stávajících odběrných
míst, ani z požárních vodovodů, vytvořit podmínky pro výstav-bu a údržbu jiných zdrojů požární vody (požární
nádrže, studny, odběrní místa z vodních ploch atd.).
5/ K vytvoření podmínek pro správnou činnost integrovaného záchranného systému je nutné zejména v oblasti
funkčnosti systému ochrany obyvatelstva vytvořit podmínky pro varování a informování občanů.
Tento požadavek je mimo podrobnost není možné v územním plánu zohlednit, neboť systém varování a
informování občanů je možný pouze v podrobnosti územního plánu, tzn. řešení ploch, hodnot , limitů v území,
koncepce řešení ploch, veřejné infrastruktury a nastavení regulativů ploch s rozdílným způsobem využití.
6/ Dále se věnovat rozvoji a ochraně kritické infrastruktury, která je nezbytnou součástí potřeb pro udržitelný
rozvoj posuzovaného území. Nedílnou součástí musí být zohlednění dopadu nově připravovaných řešení na
funkční systém ochrany obyvatelstva hendikepovaných a zdravotně postižených občanů a na rozvoj systému
ochrany obyvatelstva v turistických a rekreačních oblastech a ve specifických prostředcích jako jsou obchodní
centra, multikina, sídliště, multifunkční areály atd.
Pro tento požadavek nejsou v platné legislativě prostředky pro zohlednění v územním plánu. Územní plán se
orientuje na řešení koncepce veřejné infrastruktury, ale uvedené požadavky musí být uplatněny v následných
dokumentací a projektových řešeních.
7/ Řešení požadavku: Upozorňujeme na povinnost obce dle § 29 zákona č. 133/85 Sb. o požární ochraně, ve
znění pozdějších předpisů, zabezpečovat pro potřeby svého územního obvodu v rámci občanské vybavenosti
popř. ploch veřejné vybavenosti i výstavbu a údržbu objektů požární ochrany a požárně bezpečnostních
zařízení a umožňovat dislokaci jednotek hasičského záchranného sboru.
Znění § 29 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně není možné zohlednit v územním plánu, protože na
řešení požadavku nemá ÚP zákonné prostředky.
Výstavbu a údržbu objektů požární ochrany – není možné stanovit územním plánem.
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8/ Řešení požadavku: Při řešení zastavitelných ploch zohlednit další vývoj jak nových staveb, tak bývalých
výrobních a skladovacích areálů především z pohledu bezpečnosti obyvatelstva (nebezpečí vzniku požárů,
mimořádných událostí s únikem nebezpečných látek atd.).
Do regulativů ploch s rozdílným způsobem využití pro zastavitelné plochy je možné vymezit konkrétní
požadavky z hlediska stavební regulace, ochrany krajinného rázu nebo urbanistické koncepce. Uvedené
požadavky HZS SK nelze do žádné z kategorií podmínek pro zastavitelné plochy zařadit.
Koncepce ochrany životního prostředí
Ovzduší
Změnou územního plánu nedojde ke změně koncepce dopravy, která je v obci hlavním zdrojem znečištění
ovzduší. Žádná nová plocha, která by byla zdrojem zhoršení podmínek životního prostředí, se změnou č. 2 ÚP
nevymezuje.
Povrchové a podzemní vody
Změna č. 2 ÚP nemění koncepci platného ÚP; lokality změn nejsou situovány v blízkosti vodních zdrojů ani
v jejich ochranných pásmech. Změny územního plánu nezasahují do blízkosti drobných vodních toků v obci.
Dešťové vody musí být zachycovány přímo na pozemcích (rodinných domů i objektů individuální rekreace).
Odvodnění komunikací bude řešeno individuálně při jejich výstavbě nebo přestavbě.
Hluk
Na území obce je stacionárním zdrojem hluku provoz na dálnici D6 Praha – Karlovy Vary i na silnici III. třídy
procházející obcí a spojující D6 s Kladnem.
Hluk z železniční dopravy vedené za severním okrajem obce neohrožuje plochy bydlení v obci. Změna 2 ÚP
nevyvolá nárůst dopravního zatížení vlivem obsluhy změněných ploch, nevymezují se nové zastavitelné plochy.
Nakládání s odpady
Změna č. 2 ÚP nevymezuje žádné skládky odpadů. Systém a řešení domovního a separovaného odpadu nejsou
předmětem změny ÚP.
Limity využití území
Limity využití území jsou zobrazeny v koordinačním výkrese č. B.1 a vyplývají z podkladů dat o území
z územně analytických podkladů ORP Kladno.
Lokality změny č. 2 územního plánu jsou limitovány územními vlivy:
lokalita Z2-1 - Daný pozemek je situován v OP dálnice D6;
lokalita Z2-2 – přes pozemek je vedena dešťová kanalizace
lokalita Z2-3 – cesta pro cyklostezku je vedena krajinou a nezastavěným územím, kde jsou různé
limity území, ovšem vlastní návrh na cyklostezku nebude těmito územními limity ohrožen. Jedná se o
limity – OP letiště Kladno a OP Letiště Praha/Ruzyně, OP vrchního vedení VN 110 a 22 kV, OP lesa, OP
a BP VTL plynovodu, plochy meliorací, lokální biokoridor, OP vodovodního přivaděče.
- Z2-4 – část v OP vrchního vedení 22 kV elektro.
- Z2-5 – žádný limit
- Z2-6 - žádný limit
Na území obce zasahují mj.
 ochranná pásma veřejného vnitrostátního Letiště Praha/Ruzyně:
o OP se zákazem laserových zařízení – sektor B letiště Praha/Ruzyně
o OP s výškovým omezením staveb
 ochranná pásma veřejného vnitrostátního Letiště Kladno:
o OP proti nebezpečným a klamavým světlům
o OP s výškovým omezením staveb
o OP s omezením vzdušných vedení VN a VVN
Tyto limity jsou stanoveny v koordinačním výkrese.
-
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Všechny lokality jsou situovány v zastavěném území, s výjimkou cyklostezky, a proto plochy nezasahují do
žádné vysoce hodnocené plochy s prioritní ochranou přírody a krajiny, zejména ochrana zvláště chráněných
území, lokalit soustavy Natura 2000, mokřadů, ochranných pásem vodních zdrojů, chráněné oblasti
přirozené akumulace vod a nerostného bohatství.
Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování
obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit
Ve změně č. 2 ÚP byly prověřeny plochy a koridory pro veřejně prospěšné stavby (VPS) a pro veřejně prospěšné
opatření (VPO); žádná lokalita změny č. 2 nebude vymezena pro VPS nebo VPO. Pro prověření zůstávají
změnou č. 2 ÚP vymezené VPS a VPO nedotčeny.
Vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejných prostranství, pro které lze uplatnit předkupní právo, s
uvedením v čí prospěch je předkupní právo zřizováno, parcelních čísel pozemků, názvu katastrálního území
a případně dalších údajů podle § 8 katastrálního zákona,
Změna č. 2 ÚP nevymezila plochy nebo koridory pro uplatnění předkupního práva, nejednalo se o charakter
jakékoliv plochy ve veřejném zájmu předkup vymezit.
Stanovení kompenzačních opatření podle §50 odst. 6 SZ
Kompenzační opatření nejsou ve změně 2 ÚP stanovena, neboť se nezpracovávalo vyhodnocení na životní
prostředí, z něhož by kompenzační opatření vyplývala.
Vymezení ploch a koridorů územních rezerv a stanovení možného budoucího využití, včetně podmínek pro
jeho prověření,
Vymezené plochy ve změně č. 2 ÚP nejsou vymezeny pro územní rezervu, všechny plochy jsou v závazné části
územního plánu.
Vymezení ploch, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno dohodou o parcelaci,
Ve změně č. 2 se nestanovuje plocha s podmínkou dohody o parcelaci, neboť se jedná o změny funkčních
využití a nevznikl důvod pro toto vymezení.
Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním územní
studie, stanovení podmínek pro její pořízení a přiměřené lhůty pro vložení dat o této studii do evidence
územně plánovací činnosti,
V rámci změny č. 2 ÚP nebyly řešeny tak velké nebo územně problematické plochy, pro které by byla potřeba
zpracovat územní studii.
Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno vydáním regulačního
plánu, zadání regulačního plánu v rozsahu podle přílohy č. 9, stanovení, zda se bude jednat o regulační plán
z podnětu nebo na žádost, a u regulačního plánu z podnětu stanovení přiměřené lhůty pro jeho vydání,
Předmětem změny č. 2 ÚP nebylo vymezení plochy pro regulační plán, protože nevznikly územní podmínky
pro nutnost tohoto vymezení.
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Stanovení pořadí změn v území (etapizaci)
Změna 2 ÚP nevymezuje etapizaci, nebylo zapotřebí stanovit pořadí ve výstavbě, protože se jednalo o drobné
změny využití zastavěného území.
Vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných staveb.
Změna č. 1 ÚP nevymezuje architektonicky nebo urbanisticky významné stavby.

10. VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A VYHODNOCENÍ POTŘEBY VYMEZENÍ

ZASTAVITELNÝCH PLOCH DLE § 53 ODST. 5) F.
Změna č. 2 územního plánu vymezuje pouze jednu lokalitu jako zastavitelnou plochu – pro plochu sídelní
zeleně: zeleň soukromou a vyhrazenou, toto plocha má omezené možnosti zástavby, nicméně je situována
v zastavěném území. Ostatní plochy představují změny funkčního využití v zastavěném území nebo
v zastavitelných plochách.
V rámci změny č. 2 územního byly zrekapitulovány plochy zastavitelné a zastavěné území. V minulém období
od vydání územního plánu byla využita část zastavitelných ploch nebo pozemky v zastavěném území.
Plochy zastavitelné plochy dle způsobu využití vč. změny č. 1 a změny č. 2:
kód

využití

BIN

OHN

Plochy bydlení v rodinných domech – městské a
příměstské
Plochy bydlení v rodinných domech – venkovské
Plochy smíšené obytné – komerční
Plochy občanského vybavení - tělovýchovná a
sportovní zařízení
Plochy občanského vybavení - hřbitov

OVN

Plochy občanského vybavení - veřejná infrastruktura

VDN
VLN
VKN
ZON

Plochy výroby a skladování- drobná a řemeslná výroba
Plochy výroby a skladování - lehký průmysl
Plochy výroby a skladování-skladování
Plochy sídelní zeleně-zeleň ochranná, izolační a
doprovodná
Plochy sídelní zeleně- zeleň soukromá a vyhrazená
Plochy sídelní zeleně- zeleň soukromá

4,54
0,6677
1,53
7,118

Plochy dopravní infrastruktury - silniční, účelové cesty
Plochy dopravní infrastruktury-silniční, místní
obslužné komunikace
Plochy dopravní infrastruktury silniční, silnice III. třídy
(rozšíření)
Plochy těžby nerostů, těžba štěrkopísků
Plochy vodní
Plochy rekreace-stavby pro rodinnou rekreaci
PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY - silniční,
čerpací stanice pohonných hmot

0,3469
2,148

BVN
SKN
OSN

ZSN
ZSoN
DSUN
DSMN
DS3N
TZN
WN
RIN
DSCN
CELKEM

výměra
celkem vč.
změny č.
1 v ha
17,85
0,11
0,04
1,29
0,13
0,34

0,047

výměra
celkem vč.
změny č.
2 v ha

% část vč.
zm.1

% část vč.
změny 2

11,35
0,11
0,04

42,36
0,26
0,09

33,09
0,32
0,12

1,29

3,06

3,76

0,13

0,31

0,38

0,34
4,64
0,39
0,74

0,81
10,77
1,58
3,63

0,99
13,53
1,14
2,16

6,65

16,89

19,39

0,32

0,11
0,82

0,44
0,93

2,15

5,1

6,27

0,33
3,85
0,8
0,18

0,78
9,14
1,9
0,4

0,96
11,22
2,33
0,52

0,84
34,30

1,97
100

2,45
100

0,153

0,33
3,85
0,8
0,17
0,83
42,1376
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Z tabulky vyplývá, že od vydání územního plánu do vydání změny 2 ÚP, bylo využito 7,88 ha ploch určených
pro zástavbu, tj. 18,7 %. Jedná se období 5 let od aktuálních dat ČSÚ a vydání územního plánu. Tzn. za 5 let se
vyčerpalo cca 20 % ploch k zástavbě, územní plán se obvykle navrhuje na 20 až 25 let, a proto je využití ploch
zastavitelných v rozvoji obce a jejich zařazení do zastavěného území odpovídající postupnému využívání ploch
pro zástavbu.
Doplňující údaje o celkových výměrách v obci:
Dle veřejné databáze ČÚZK k 31.12. 2020 má Velká Dobrá následující druhy pozemků:

Celková výměra obce

842,03 ha (k 31. 12. 2020) 842,03 ha (k 31. 12. 2014)

Zemědělská půda

524,37 ha

526,03 ha (k 31. 12. 2014)

Nezemědělská půda

317,66 ha

316,01 ha (k 31. 12. 2014)

Zastavěná plocha a nádvoří

24,03 ha

22,78 ha (k 31. 12. 2014)

Z uvedených výměr závěrem vyplývá, zastavěná plocha a nádvoří se za posledních 6 let rozšířily o 1,25 ha, tj.
o 5,5 %.
V porovnání území sousedního města Kladna má rozlohu 3 696,6 ha, k 31. 12. 2020 činila zastavěná plocha a
nádvoří celkem 12,1 % z celkové výměry celého města.
11. VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ V ÚZEMÍ
Lokalita změny územního plánu č. Z2-3 – cyklostezky – má návaznost na sousední území obcí, a to na severu
na cyklostezku a cyklotrasy na území města Kladna vedoucí z Kamenných Žehrovic.
Jiné lokality změny ÚP nemají územní vazbu na širší vztahy v území.
12. VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ ZADÁNÍ, ÚPRAVY PO SPOLEČNÉM JEDNÁNÍ, VEŘEJNÉM

PROJEDNÁNÍ, SPLNĚNÍ POKYNŮ PRO ÚPRAVY ÚZEMNÍHO PLÁNU
Splnění požadavků Zprávy o uplatňování
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;
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Změnou č. 2 ÚP se nezměnila základní koncepce rozvoje obce. Všechny hodnoty na území obce – přírodní,
kulturní, urbanistické či architektonické a civilizační byly prověřeny a zůstávají beze změny. Návrh změna č. 2
ÚP respektuje limity území.
Ve změně ÚP byly respektovány závěry Politiky územního rozvoje - Úplné znění obsahující aktualizaci č. 1, 2,
3, 4 a 5. Řešené území se nachází v Rozvojové oblasti OB1 Metropolitní rozvojová oblast Praha. Z dokumentu
nevyplývají žádné konkrétní úkoly z hlediska úz. plánování pro území obce Velká Dobrá.
Změna č. 2 prověřila záměry ze Zásad územního rozvoje Středočeského kraje ve smyslu 2. Aktualizace nedotýkají se lokalit řešených změnou;
-

Kulturní hodnoty krajského významu se v obci nevyskytují,

-

K civilizačním hodnotám krajského významu na území obce patří dálnice D6.

-

veřejně prospěšné opatření pro území obce je vymezeno v platném územním plánu - RK a RC.

Ve změně byly prověřeny problémy v území a úkoly k řešení na základě 5. aktualizace ÚAP ORP Kladno se
závěrem, že úkoly pro území obce jsou vymezeny v územním plánu Velké Dobré, úkoly pro krajskou územně
plánovací dokumentaci nebo problémy krajského významu jsou v textu změny č. 2 doplněny.
a.1) požadavky obce a veřejnosti na prověření změnou ÚP
Požadavky doporučené k prověření změnou č. 2 územního plánu:
Číslo
poža
davku

Označení
plochy ve
změně ÚP

Navržená
změna využití v
ÚP

Odůvodnění

1

Z2-1

PLOCHY
Požadavek na změnu byl prověřen a zapracován do změny úp;
VÝROBY
A odstraněná účelová komunikace sloužila pro obsluhu pozemků a
SKLADOVÁNÍ: staveb v okolí CS, ke kterým je příjezd z D6.
drobná
a
řemeslná
výroba /VDN/

2

Z2-2

PLOCHY
BYDLENÍ:
v bytových
domech /BH/

Ve změně bylo zohledněno stanovení pozemku a stavby dle
vymezení v katastru nemovitostí, který je podkladem pro územní
plán.

3

-

-

Změna nebyla navržena z důvodu, že kvalita zemědělské půdy p.č.
202/3, 2026 k.ú. Velká Dobrá je zařazena mezi velmi kvalitní
zemědělské pozemky s označení BPEJ 4.26.11. Tento kód odpovídá
BPEJ II. třídě ochrany zemědělské půdy. Dle § 4 odst.3) zákona č.
334/1992 Sb., nelze vyjímat ZPF I. a II. třídy k jiným než veřejným
zájmům.

4

-

-

Změna nebyla navržena z důvodu, že kvalita zemědělské půdy p.č.
882/1, 882/76 k.ú. Velká Dobrá je zařazena mezi velmi kvalitní
zemědělské pozemky s označení BPEJ 4.26.01 (II.) a 4.11.00 (I.) Jedná
se o ZPF I. a II. třídy ochrany zemědělské půdy, a proto nebylo
přípustné vyjímat ZPF I. a II. třídy k jiným než veřejným zájmům dle
§ 4 odst.3) zákona č. 334/1992 Sb.,.

5

Z2-3

Cyklostezka
Linie vedení cyklostezky byla navržena na plochách stávající cesty
Kladno – Velká vymezené v platném ÚP jako plochy účelové komunikace.
Dobrá
po
cestě
vymezené
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jako
DSU
v platném ÚP
6

Z2-4

PLOCHY
SÍDELNÍ
ZELENĚ: zeleň
soukromá a
vyhrazená /
ZSN/

Změna využití byla navržena v nezbytně nutné ploše, důvodem je
ochranné pásmo vrchního vedení VN, zachování min. odstupu 10 m
od navržené rozšířené plochy hřbitova a minimální zábor kvalitní
ZPF.

Změna byla provedena, v souladu s okolním využitím. Byla
stanovena prostorová podmínka. Prostorovou podmínkou je
zachování přístupu o šířce min. 3,0 m na parcelu č. 954/46 k.ú. Velká
Dobrá. A to nejen pro přístup, ale i pro příp. příjezd na pozemek a
zásah hasičských vozidel.

Po veřejném projednání upraveno na Plochu sídelní zeleně: zeleň
soukromou /ZSoN/, pro kterou byl vymezen nový regulativ , který
Po veř. proj. nepřipouští žádnou zástavbu s výjimkou oplocení dané části
upraveno:
pozemku. Dále byl pás soukromé zeleně rozšířen o cca 3 m na
celkovou šířku cca 9 metrů. V případě že se tímto přiblížila
PLOCHY
zastavitelná plocha k ploše místního hřbitova, bylo nutné ve
SÍDELNÍ
ZELENĚ: zeleň stanoveném regulativu zabránit jakýmkoliv rušivým stavbám kroě
plotu. Pás zeleně se tímto rozšířením dostal do kontaktního území
soukromá/
s ochranným pásmem vrchního vedení elektro 22 kV. Důvodem této
ZSoN/
úpravy byla akceptace námitky vlastníků přilehlých pozemků a
požadavku určeného zastupitele.
7

Z2-5

PLOCHY
REKREACE:
stavby
pro
rodinnou
rekreaci / RIN/

8

Z2-6

PLOCHY
V souladu s údaji katastru nemovitostí byla plocha změněna na
BYDLENÍ:
v bydlení v bytových domech.
bytových
domech /BH/ ulice Akátová
a Dubová
PLOCHY
BYDLENÍ:
v
bytových
domech /BH/ na
nám.
Komenského

Změna byla navržena pro bydlení dle požadavku ve Zprávě, nicméně
v KN se jedná o zemědělskou stavbu. Pro bydlení byly navrženy i
okoloní pozemky, protože k bytovému domu musí být vymezena
plocha pro bydlení v bytových domech v bezprostředním okolí, i
pozemky bezprostředně navazující, které jsou slučitelné s bydlením
a slouží obyvatelům v takto vymezené ploše a tvoří nezbytné životní
a obytné prostředí pro bytový dům.

Návrh všech změn bude projednán v souladu s platnými právními předpisy a poté bude zapracován do
úplného znění územního plánu.
b) požadavky na vymezení ploch a koridorů územních rezerv a na stanovení jejich využití, které bude nutno
prověřit;
Nová plocha územní rezervy nebyla navržena, dosud platná plocha ÚR pro pás zeleně podél D6 zůstává beze
změny.
c) požadavky na prověření vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření a asanací,
pro které bude možné uplatnit vyvlastnění nebo předkupní právo;
V rámci změny č. 2 ÚP byly prověřeny platné veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření a
zůstávají v platnosti. Změna č. 2 ÚP nevymezila žádnou novou VPS nebo VPO.
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;
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Charakter změny č. 2 ÚP nevyvolal potřebu vymezit plochu s podmínkou zpracování regulačního plánu ,
územní studie nebo dohody o parcelaci.
e) případný požadavek na zpracování variant řešení;
Předmět změny č. 2 ÚP nebyl charakteru pro vymezení variant řešení.
f)

požadavky na uspořádání obsahu návrhu územního plánu a na uspořádání obsahu jeho odůvodnění včetně
měřítek výkresů a počtu vyhotovení;
Obsah změny byl zpracován ve členění – výroková část: text ve formě úpravy zákona, grafická část – jen výřezy
výkresů, které se mění. Odůvodnění – text a příloha textu srovnávací text, grafika – výřezy výkresů, které se
mění, širší vztahy nebylo nutné zpracovat s ohledem na charakter změn ÚP.

g) požadavky na vyhodnocení předpokládaných vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území.
Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, jako orgán posuzování vlivů na
životní prostředí příslušný podle ust. § 20 písm. b) a § 22 písm. d) zákona na základě ust. § 10i odst. 2 zákona,
kritérií uvedených v příloze č. 8 zákona a předložených podkladů ve svém stanovisku č.j.: 051266/2021/KUSK,
spis.zn.: SZ-051266/2021/KUSK ze dne 14.5.2021 nepožaduje zpracovat vyhodnocení vlivů změny č. 2
územního plánu Velká Dobrá na životní prostředí (tzv. SEA). Pakliže není vznesen požadavek vypracovat SEA,
nezpracovává se vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, jehož je SEA součástí.
h) způsob pořízení změny územního plánu.
Změna č. 2 ÚP je pořizována zkráceným způsobem v souladu s § 55b stavebního zákona.
i)

požadavky dotčených orgánů uplatněných při projednávání návrhu Zprávy – k prověření změnou ÚP.


Ministerstvo dopravy ČR – všechna ochranná pásma letiště Kladna a Praha/Ruzyně byla aktualizována
na základě podkladu dat o území z ÚAP ORP Kladno. Viz. Koordinační výkres změny č. 2 ÚP.



Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje – na základě požadavku HZS SK byla upravena textová
část a doplněn tex do dopravní a technické infrastruktury. viz srovnávací text a text výroku změny č. 2
ÚP.



Ministerstvo obrany ČR – do koordinačního výkresu změny č. 2 byl doplněn limit území pro zajištění
obrany a bezpečnosti státu: Celé správní území je zájmovým územím Ministerstva obrany z hlediska
povolování vyjmenovaných druhů staveb. Do textu odůvodnění do kap. Koncepce obrany a
bezpečnosti státu byl doplněn text zvláštní zájmy ministerstva obrany.

Splnění požadavků Vyhodnocení po veřejném projednání Změny č. 2 ÚP Velká Dobrá:
1/ do odůvodnění změny č. 2 ÚP Velké Dobré byly doplněny požadavky vznesené Min. dopravy ČR ze dne 9.12.
2021 uplatněné k veřejnému projednání Změny č. 2 ÚP. Požadované údaje se týkaly ochranných pásem na
území obce:
ochranná pásma veřejného vnitrostátního Letiště Praha/Ruzyně:
o OP se zákazem laserových zařízení – sektor B letiště Praha/Ruzyně
o OP s výškovým omezením staveb
 ochranná pásma veřejného vnitrostátního Letiště Kladno:
o OP proti nebezpečným a klamavým světlům
o OP s výškovým omezením staveb
o OP s omezením vzdušných vedení VN a VVN
Tyto limity jsou stanoveny v koordinačním výkrese a v textu v části odůvodnění.


2/ úprava plochy změny ÚP: Z2-4
Na základě přijetí námitky dotčených vlastníků pozemku přiléhajícího k ploše Z2-4 v rámci veřejného
projednání Změny č. 2 ÚP Velká Dobrá byl pás zeleně rozšířen na cca 9 m až do kontaktní polohy ochranného
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pásma vrchního vedení elektro 22 kV. Tímto rozšířením pásu soukromé zeleně byla snížena vzdálenost mezi
místním hřbitovem a budoucími zahradami, nicméně stanovením nového regulativu bylo zamezeno jakékoliv
zástavbě v ploše Z2-4 s výjimkou stavby plotu, která by působila hygienicky a eticky negativně vůči dalšímu
plánovanému rozšíření stávajícího hřbitova.
3/ úprava plochy změny ÚP: Z2-4
Na základě připomínky určeného zastupitele byla Plocha sídelní zelně – zeleně soukromá a vyhrazená /ZSN/,
jež umožňovala různé druhy drobných staveb pro zahradní účely, nahrazena novým regulativem dané plochy.
Nově vymezený regulativ - Plochy sídelní zeleně: zeleň soukromá /ZSoN/ je určená pro tento druh zahrad a
vyhrazené soukromě zeleně, která neumožňuje žádné stavby kromě vlastního oplocení pozemku. Důvodem
vymezení této nové kategorie zeleně je požadavek obce vymezit v dané ploše a pozemku soukromou zeleň
bez možnosti staveb.
Uvedené úpravy byl zapracovány do návrhu Změny č. 2 územního plánu Velké Dobré pro opakované veřejné
projednání a týkaly se všech částí textů a grafických příloh.
13. VÝČET ZÁLEŽITOSTÍ NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU, KTERÉ NEJSOU ŘEŠENY V ZÁSADÁCH ÚZEMNÍHO

ROZVOJE (§ 43 ODST. 1 STAV. ZÁKONA), S ODŮVODNĚNÍM POTŘEBY JEJICH VYMEZENÍ,
Řešené změny č. 2 ÚP Velká Dobrá nemají vliv na řešení zásad územního rozvoje; nejedná se o takové
záležitosti nadmístního významu, které by měly být řešeny v Zásadách územního rozvoje Středočeského kraje.
Na základě údajů z aktualizace Územně analytických podkladů pro ORP Kladno pro obec Velká Dobrá jsou
určeny tyto problémy k řešení v Zásadách územního rozvoje Středočeského kraje:
1/silně negativní vliv průjezdné silniční dopravy centrem obce z dálnice D6 směrem na Kladno (silnice I., II. a
III. třídy, sjezd z D6).
2/ odstranit dopravně silně zatížený, nepřehledný a nebezpečný úsek silnice č. III/ 2384 s častými nehodami
na spojnici dálnice D6 a města Kladna.

14. VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ

PŮDNÍ FOND A POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCE LESA
Navržené plochy k nezemědělskému využití jsou vyhodnoceny v souladu se zákonem č. 334/1992 Sb., o
ochraně ZPF, v platném znění, dále v souladu s vyhl. č. 271/2019 Sb., o stanovení postupů k zajištění ochrany
zemědělského půdního fondu, a doloženy konkrétními údaji o výměře, kultuře a BPEJ.
Navržené změny funkčního využití nevyvolají požadavek na zábor pozemků určených k plnění funkce lesa.
Vyhodnocení návrhu změny 2 ÚP z hlediska ochrany půdního fondu tvoří tato textová část a tabulková část
odůvodnění změny ÚP, dále grafická část B.3. ve formě výřezů Výkresu předpokládaných záborů půdního
fondu.
Zdroj údajů o pozemcích: aktuální katastrální mapa (08/2021).
Obec: Velká Dobrá, kat. území: Velká Dobrá.

Druh pozemku v ha
ZPF

Poloha
záboru
vzhledem

Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení změny 2 územního plánu na zemědělský
půdní fond:
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Označe
ní
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Navržené
využití

Orná
půda

Zahrada

Ovocný
sad

TTP

Celkem
ZPF

Les

Vodní
plochy

Z2-4

PLOCHY
SÍDELNÍ
ZELENĚ:
zeleň
soukro

0,066

-

-

-

0,066

-

-

0,106
0

Zastavěná a ostatní plocha

Odůvodnění Změny č. 2 ÚP Velká Dobrá

-

0,1060

Celková
plocha
(ha)

0,066

Z

0,1060

má
a
vyhraze
ná / ZSN/
Celkem

0,066

-

-

0,066

-

0,106
0

Označení
lokality
Z2-4

Orná půda

Celkem

-

-

0,1060

třída ochrany
druh pozemku dle KN

-

kód BPEJ

I. tř.

II. tř.

0,1060

výměra

III. tř.

0,066

celkem
(ha)

dotčení meliorované plochy
výměra (ha) podíl ze ZPF lokality

4.11.00

0,0805

-

-

0,0805

0,0

0%

4.15.00

-

0,0230

-

0,0230

0,0

0%

4.26.01

-

-

0,0025

0,0025

0,0

0%

0,0805 0,0230 0,0025

0,1060

0,0

0%

-

Celkové vyhodnocení záborů:
- zábory ZPF celkově
0,1060 ha
Zábory celkem
0,1060 ha
15. PŘEHLED LOKALIT ZMĚN A NÁVRHY PLOCHY S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ V PLATNÉM

ÚZEMNÍM PLÁNU
platný ÚP (obr. vlevo)

návrh změny č. 2 ÚP (obr. vpravo)
lokalita Z2-1:
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lokalita Z2-2:

lokalita Z2-3: cyklostezka:
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lokalita Z2-4:

lokalita Z2-5:

lokalita Z2-6:
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16. ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH A JEJICH ODŮVODNĚNÍ
a
17. VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK
doplněno pořizovatelem po projednání změny č. 2 územního plánu v následující tabulce:

VYHODNOCENÍ
o stanovisek dotčených orgánů, připomínek sousedních obcí a oprávněných investorů - § 55b odst.(1) a odst.(2) stavebního
zákona
o požadavku určeného zastupitele
o stanoviska Krajského úřadu Středočeského kraje dle § 55b odst.(4) stavebního zákona
o připomínek a námitek uplatněných veřejností
návrh změny č.2 územního plánu VELKÁ DOBRÁ - § 55b

předkladatel
stanoviska
Magistrát města
Kladna
Odbor životního
prostředí
Nám.starosty Pavla 44
272 52 Kladno

Magistrát města
Kladna
Odbor výstavby –
úsek pam. péče
Nám.starosty Pavla 44

č.j.: / zn.:
ze dne

Úplné znění stanoviska dotčeného orgánu
Pozvánku na veřejné projednání návrhu změny č.2 ÚP Velká Dobrá dotčený orgán, spolu s výzvou
k uplatnění stanoviska ve lhůtě 7 dnů ode dne veřejného projednání, obdržel dne 8.11.2021. Ve
stanovené lhůtě dotčený orgán stanovisko neuplatnil.

Pozvánku na veřejné projednání návrhu změny č.2 ÚP Velká Dobrá dotčený orgán, spolu s výzvou
k uplatnění stanoviska ve lhůtě 7 dnů ode dne veřejného projednání, obdržel dne 8.11.2021. Ve
stanovené lhůtě dotčený orgán stanovisko neuplatnil.

vyhodnocení
pořizovatele
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272 52 Kladno

Magistrát města
Kladna

Pozvánku na veřejné projednání návrhu změny č.2 ÚP Velká Dobrá dotčený orgán, spolu s výzvou
k uplatnění stanoviska ve lhůtě 7 dnů ode dne veřejného projednání, obdržel dne 8.11.2021. Ve
stanovené lhůtě dotčený orgán stanovisko neuplatnil.

Odbor dopravy a
služeb
Nám.Starosty Pavla 44
272 52 Kladno

Krajský úřad
Středočeského
kraje
Zborovská 11
150 21 Praha 5

138123/2021/KUSK
SZ_138123/2020/KU
SK
ze dne 15.12.2021
Ing.Jan Šefl / l.859
Zn.: OŽP/ŠJ
došlo dne 17.12.2021
evidováno pod č.j.:
OUVD-910/2021

Krajský úřad Středočeského kraje, se sídlem Zborovská 11, Praha 5, jako věcně a místně příslušný
správní orgán, uplatňuje u pořizovatele podle ustanovení § 55b 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 veřejnému projednání návrhu změny č. 2 územního plánu Velká
změna je pořizována ve zkráceném postupu.

Dobrá

Předmětem změny č. 2 územního plánu Velká Dobrá je vymezení ploch s rozdílným způsobem
využití Z2-1 - Plochy výroby a skladování: drobná a řemeslná výroba /VDN/, úprava související
plochy pro stávající plochy dopravní infrastruktury, čerpací stanice pohonných hmot /DSC/, Z2-2
- Plochy bydlení, v bytových domech /BH/, Z2-3 - Plánovaná Cyklostezka Kladno – Velká Dobrá
po stávající ploše účelové cesty /DSU/, Z2-4 - Plochy sídelní zeleně: zeleň soukromá a vyhrazená /
ZSN/, Z2-5 - Plochy rekreace: stavby pro rodinnou rekreaci /RIN/, Prostorová podmínka:
zachování přístupu o šířce min. 3,0 m na sousední parcelu č. 954/46 k.ú. Velká Dobrá, Z2-6 - Plochy
bydlení: v bytových domech /BH/ - na nám. Komenského, Plochy bydlení: v bytových domech
/BH/ - ulice Akátová a Dubová.
1. Odbor životního prostředí a zemědělství
Vzato na vědomí.
Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství na základě jemu
svěřených kompetencí podle jednotlivých složkových zákonů na úseku životního prostředí vydává
následující:
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Stanovisko dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen zákon) (Ing. A. Světlíková, l. 777)
Orgán ochrany přírody podle ustanovení § 77a odst. 4, písm. n) zákona sděluje, že v souladu s ust.
§45i zákona lze, na území v působnosti Krajského úřadu Středočeského kraje, vyloučit významný
vliv předloženého návrhu změny č. 2 územního plánu obce Velká Dobrá, samostatně i ve spojení s
jinými záměry nebo koncepcemi, na předmět ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit
nebo ptačích oblastí.
Zdůvodnění stanoviska: Na území v působnosti Krajského úřadu Středočeského kraje, se v místě
návrhu obsahu pořizování změny územního plánu obce Velká Dobrá, ani v jeho přilehlém okolí
nenachází žádná evropsky významná lokalita (dále jen EVL) ani ptačí oblast, která by mohla být
tímto návrhem dotčena. Nejbližší EVL se od řešeného území změny č. 2 územního plánu obce
Velká Dobrá, nachází ve vzdálenosti přibližně 2 km vzdušnou čarou a jedná se o Kyšici – Kobylu,
ve které je předmětem ochrany čolek velký (Triturus cristatus). Vzhledem k charakteru navrhovaných
změny - ploch s rozdílným způsobem využití se nepředpokládá ovlivnění předmětu ochrany ani
celistvosti této EVL.
Dále Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako orgán ochrany
přírody podle ustanovení § 77a odst. 4 písm. x) zákona konstatuje, že z hlediska zvláště chráněných
území (přírodní rezervace, přírodní památky a jejich ochranná pásma), z hlediska regionálních a
nadregionálních územních systémů ekologické stability (ÚSES) a zvláště chráněných druhů rostlin a
živočichů, nemá k výše uvedenému návrhu změny č. 2 územního plánu obce Velká Dobrá, žádných
připomínek.
Stanovisko dle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen zákon) (Ing. M. Hájková, l. 924)
Orgán ochrany zemědělského půdního fondu (dále jen „ZPF“) příslušný dle §17a písm. a) zákona
posoudil dokumentaci „Změna č. 2 územního plánu Velká Dobrá“ ze října 2021. V souladu s
ustanovením § 5 odst. 2 zákona uplatňuje orgán ochrany ZPF stanovisko:
Orgán ochrany ZPF souhlasí s nezemědělským využitím plochy Z2-4 o výměře 0,066 ha pro plochy
sídelní zeleně – zeleň soukromá vyhrazená uvedené v tabulce „Vyhodnocení předpokládaných důsledků
navrhovaného řešení změny 2 územního plánu na zemědělský půdní fond“. Lokalita je umístěna na zemědělské
půdě s BPEJ zařazenou do I. třídy ochrany (0,0368 ha), do II. třídy ochrany (0,0272 ha) a do III.
třídy ochrany (0,002 ha). Jedná se o malý zábor ZPF v zastavěném území.

Vzato na vědomí.

Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství na základě jemu Vzato na vědomí.
svěřených kompetencí podle jednotlivých složkových zákonů na úseku životního prostředí: zákona
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č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů
(zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), v platném znění, č. 289/1995 Sb., o lesích a o
změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, č. 289/1995 Sb., o lesích a o
změně a doplnění některých zákonů, v platném znění, č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, č. 224/2015
Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a
chemickými směsmi, nemá k návrhu změny č. 2 územního plánu Velká Dobrá pro veřejné
projednání připomínky. Veřejné zájmy, chráněné uvedenými zákony v působnosti Krajského
úřadu, nejsou návrhem územně plánovací dokumentace dotčeny, nebo Krajský úřad není příslušným
úřadem k uplatnění stanoviska.
2. Odbor dopravy
Vzato na vědomí.
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 k
návrhu změny č. 2 územního plánu Velká Dobrá pro veřejné projednání připomínky. Návrh změny
č. 2 územního plánu Velká Dobrá neobsahuje řešení silnic II. či III. třídy, proto Odbor dopravy
Krajského úřadu Středočeského kraje není ve věci dotčeným správním orgánem
3. Odbor kultury a památkové péče
Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor kultury a památkové péče, není příslušný k uplatnění
stanoviska k předloženému návrhu změny č. 2 územního plánu Velká Dobrá. Příslušným správním
orgánem státní památkové péče k uplatnění stanoviska k územně plánovací dokumentaci je obec s
rozšířenou působností.
Krajský úřad
Středočeského
kraje
Odbor územního
plánování a
stavebního řádu

Vzato na vědomí.

Pozvánku na veřejné projednání návrhu změny č.2 ÚP Velká Dobrá nadřízený orgán ÚP, spolu s
výzvou k uplatnění stanoviska ve lhůtě 7 dnů ode dne veřejného projednání, obdržel dne 8.11.2021.
Ve stanovené lhůtě dotčený orgán stanovisko neuplatnil.

Zborovská 11
150 21 Praha 5

Obvodní báňský
úřad pro území
Hl. města Prahy a

SBS
46276/2021/OBÚ02/1

Věc: Návrh Změny č.2 Územního plánu Velká Dobrá - stanovisko OBÚ ve smyslu § 18 zákona č.
44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon). ve znění pozdějších předpisů.

Vzato na vědomí.
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kraje
Středočeského
Kozí 4
110 01 Praha 1

ze dne 9.1.2021
Bc. Tomková
tel.: 221775381
evidováno pod č.j.:
OUVD-805/2021

Státní pozemkový
úřad

Pozvánku na veřejné projednání návrhu změny č.2 ÚP Velká Dobrá dotčený orgán, spolu s výzvou
k uplatnění stanoviska ve lhůtě 7 dnů ode dne veřejného projednání, obdržel dne 8.11.2021. Ve
stanovené lhůtě dotčený orgán stanovisko neuplatnil.

Husinecká 1024/11a
130 00 Praha 3

Ministerstvo
životního prostředí
Odbor výkonu
st.správy I
Kodaňská 1441/46
101 00 Praha 10

K Vašemu oznámení o návrhu zadání Změny č.2 ÚP Velká Dobrá ze dne 09.11.2021, zaevidované
obvodním báňským úřadem pro území Hlavního města Prahy a kraje Středočeského (dále jen
„OBÚ“) dne 09.11.2021 pod čj. SBS 46276/2021/OBÚ-02, Vám OBÚ sděluje, že uvedený návrh
Změny č.2 územního plánu se týká území, které je situováno mimo hranice stávajících dobývacích
prostorů evidovaných u OBÚ a mimo hranice chráněných ložiskových území, a tudíž není dotčena
ochrana výhradních ložisek.
OBÚ k tomuto návrhu nemá námitky.

MZP/2021/500/2729
ZN/MZP/2019/500/
344
ze dne 13.12.2021
Mgr. Bauerová
tel.: 267123105
došlo dne 13.12.2021
evidováno pod č.j.:
OUVD-894/2021

Krajská veterinární
správa SVS pro
Středočeský kraj

Návrh změny č. 2 územního plánu Velká Dobrá
Vzato na vědomí.
Jako dotčený orgán státní správy na úseku ochrany nerostného bohatství ve smyslu § 15 zákona č.
44/1988 Sb., zákon o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), v platném znění, a § 13
odst. 1 zákona č. 62/1988 Sb., zákon o geologických pracích, v platném znění, sdělujeme:
Lokality změny č. 2 územního plánu Velká Dobrá nekolidují s limity ve smyslu výše uvedených
předpisů.
Proti návrhu změny č. 2 územního plánu Velká Dobrá, předloženému pro veřejné projednání,
nemáme žádné námitky.

Pozvánku na veřejné projednání návrhu změny č.2 ÚP Velká Dobrá dotčený orgán, spolu s výzvou
k uplatnění stanoviska ve lhůtě 7 dnů ode dne veřejného projednání, obdržel dne 8.11.2021. Ve
stanovené lhůtě dotčený orgán stanovisko neuplatnil.

Černoleská 1929
256 01 Benešov

Ministerstvo
průmyslu a
obchodu
Na Františku 32
110 15 Praha 1

MPO 625256/2021
ze dne 30.11.2021
Ing.Protiva
tel.:224852548
došlo dne 3.12.2021

Věc: Stanovisko k návrhu změny č.2 ÚP Velká Dobrá – veřejné projednání
Vzato na vědomí.
Závazná část:
Z hlediska působnosti Ministerstva průmyslu a obchodu ve věci využívání nerostného bohatství a
ve smyslu ustanovení § 15 odst. 2 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství
(horní zákon) ve znění pozdějších předpisů uplatňujeme k výše uvedené ÚPD podle ustanovení §
52 odst.3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů následující stanovisko.
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evidováno pod č.j.:
OUVD-847/2021

Ministerstvo
dopravy ČR
Nábřeží L.Svobody
1222/12
110 15 Praha 1

MD-37955/2021910/2
MD/37955/2021/910
zde dne 9.12.2021
Ing.Tesařová
tel.: 225131660
alena.tesarova@mdcr.
cz
došlo dne 9.12.2021
evidováno pod č.j.:
OUVD-888/2021

S návrhem změny č.2 výše uvedeného ÚP souhlasíme.
Odůvodnění:
Ve správním území obce se nachází ložisko nevýhradního nerostu č.5252700 Velká Dobrá –
štěrkopísky, které je však mimo zástavbu na okraji katastrálního území.
Věc: Návrh změny č. 2 územního plánu Velká Dobrá
STANOVISKO
Ministerstvo dopravy je podle § 17 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních
orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, ústředním orgánem a odpovídá
za tvorbu státní politiky v oblasti dopravy a v rozsahu své působnosti za její uskutečňování. § 22
citovaného zákona dále stanovuje, že ministerstva zpracovávají koncepce rozvoje svěřených odvětví.
Ministerstvo dopravy jako dotčený orgán podle § 40 odst. 2 písm. g) zákona č. 13/1997 Sb., o
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, podle § 56 písm. d) zákona č. 266/1994
Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, podle § 88 odst. 1 písm. k) a l) zákona č. 49/1997 Sb.,
o civilním letectví, ve znění pozdějších předpisů a podle § 4 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské
plavbě, ve znění pozdějších předpisů,
k návrhu změny č. 2 územního plánu Velká Dobrá vydává stanovisko podle § 4 odst. 2 písm.
b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném
znění, (dále jen „stavební zákon“), obdobně podle § 149 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., ve znění
pozdějších předpisů:
Z hlediska vodní dopravy souhlasíme s projednávaným návrhem změny č. 2 územního plánu Velká
Dobrá a požadavky neuplatňujeme, jelikož nejsou dotčeny námi sledované zájmy.
Vzato na vědomí.
Z hlediska dopravy na pozemních komunikacích, námi sledovaných dálnic a silnic I. třídy a drážní
dopravy souhlasíme s projednávaným návrhem změny č. 2 územního plánu Velká Dobrá a
požadavky neuplatňujeme.
Z hlediska dopravy na pozemních komunikacích, námi sledovaných dálnic a silnic I. třídy a drážní
dopravy souhlasíme s projednávaným návrhem změny č. 2 územního plánu Velká Dobrá a
Vzato na vědomí.
požadavky neuplatňujeme.
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Z hlediska letecké dopravy souhlasíme s projednávaným návrhem změny č. 7 územního plánu
Vlašim za následujících podmínek:
1) Požadujeme do územního plánu doplnit a správně popsat ochranné pásmo (dále jen „OP“) proti Požadavek zapracovat do
nebezpečným a klamavým světlům letiště Kladna a OP se zákazem laserových zařízení - sektor B změny.
letiště Praha/Ruzyně.
Ad Letecká doprava)
Ad1) Řešené území se nachází v OP veřejného vnitrostátního letiště Kladno, a to konkrétně v OP s
výškovým omezením staveb, v OP proti nebezpečným a klamavým světlům a v OP s omezením
staveb vzdušných vedení VN a VVN. Ochranná pásma byla vydána Úřadem pro civilní letectví dne
20. 2. 2012 pod č. j. 0600-12-701.
Dále řešené území zasahuje do OP veřejného mezinárodního letiště Praha/Ruzyně, a to konkrétně
do OP s výškovým omezením staveb a do OP se zákazem laserových zařízení - sektor B. Ochranná
pásma byla vydána Úřadem pro civilní letectví dne 20. 11. 2012 pod č. j. 6535-12-701.
Vzhledem k tomu, že OP proti nebezpečným a klamavým světlům u letiště Kladno a OP se zákazem
laserových zařízení - sektor B u letiště Praha/Ruzyně nejsou změnou č. 2 evidována a to, co je v
textu nazýváno jako OP proti nebezpečným klamavým světlům je ve skutečnosti OP s omezením
staveb vzdušných vedení VN a VVN, je ve výroku stanoviska uplatněna předmětná podmínka.
Ochranná pásma požadujeme do územního plánu doplnit a respektovat v plné rozsahu dle
ustanovení § 37 zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví, ve znění pozdějších předpisů.
Krajská
hygienická stanice
Stř. kraje se sídlem
v Praze

Pozvánku na veřejné projednání návrhu změny č.2 ÚP Velká Dobrá dotčený orgán, spolu s výzvou
k uplatnění stanoviska ve lhůtě 7 dnů ode dne veřejného projednání, obdržel dne 8.11.2021. Ve .
stanovené lhůtě dotčený orgán stanovisko neuplatnil.

ÚP v Kladně
Gen.Klapálka 1583
272 01 Kladno

Hasičský
záchranný sbor
Středočeského
kraje
Jana Palacha 1970
272 01 Kladno

HSKL-10998-2/2021PCNP
ze dne 30.11.2021
kpt.Ing.Roman
Straňák
tel.:950870268

Stanovisko dotčeného orgánu státní správy na úseku ochrany obyvatelstva
Název dokumentace: Návrh změny č. 2 územního plánu Velká Dobrá
Řešené území: správní území obce Velká Dobrá
Pořizovatel dokumentace: Obecní úřad Velká Dobrá
Předložený druh dokumentace: návrh změny územního plánu obce
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roman.stranak@sck.
izscr.cz
evidováno pod č.j.:
OUVD-867/2021

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje v souladu s ustanovením § 12 odst. 2 písm. i) zákona
239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, ve smyslu § 55b zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu, ve znění pozdějších předpisů, posoudil výše uvedenou dokumentaci předloženou dne:
8.11.2021. Na základě posouzení dané dokumentace vydává
souhlasné stanovisko.

Vzato na vědomí.

Odůvodnění:
Předložená dokumentace poskytuje dostatečný podklad pro posouzení podle zákona č. 239/2000
Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
a podle § 20 vyhlášky č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva.
HZS Středočeského kraje vycházel při vydání stanoviska z těchto podkladů:
- § 12 odst. 2 písm. i) zákona 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
- § 20 vyhlášky č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva.
ČR - Ministerstvo
obrany
Odbor ochrany
územních zájmů a
státního odborného
dozoru
Tychonova 1
160 01 Praha 6

130052/2021-1150OÚZ-PHA
7661/2021-1150-453
ze dne 13.12.2021
Ing. J.Vlčková
973215931
došlo dne 13.12.2021
evidováno pod č.j.:
OUVD-893/2021

Vzato na vědomí.
Stanovisko k územně plánovací dokumentaci (§ 4 SZ)
Veřejné projednání návrhu změny č. 2 územního plánu Velká Dobrá
Odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, Sekce nakládání s majetkem,
Ministerstvo obrany, v souladu se zmocněním v § 6 odst. 1 písmeno h) zákona č. 222/1999 Sb., o
zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zajišťování
obrany ČR“) a zmocněním v § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jako
věcně a místně příslušné ve smyslu zákona o zajišťování obrany ČR, vydává ve smyslu § 55b odst. 2
stavebního zákona a dle § 4 odst. 2 písm. b) stavebního zákona
stanovisko,jehož obsah je závazný pro opatření obecné povahy dle stavebního zákona.
Vzhledem k tomu, že Ministerstvo obrany u konkrétních změn projednávaných v rámci změny č. 2
územního plánu Velká Dobrá neshledalo rozpor s jeho zájmy na zajišťování obrany a bezpečnosti
státu, souhlasí s předloženou ÚPD.
Odůvodnění:
Ministerstvo obrany v souladu se zmocněním v § 6 odst. 1 písmeno h) zákona o zajišťování obrany
ČR a zmocněním v § 175 odst. 1 stavebního zákona provedlo po obdržení oznámení pořizovatele
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územně plánovací dokumentace (dále jen „ÚPD“) vyhodnocení výše uvedeného návrhu z pozice
dotčeného orgánu.
Vymezená území Ministerstva obrany, která jsou v souladu s § 175 stavebního zákona poskytnuta
úřadům územního plánování pro ÚAP ORP (jev 119) a v rámci územního plánování tvoří
neopomenutelné limity v území, jsou v předložené dokumentaci respektována.

Sousední obec

č.j.:/zn.:

Úplné znění připomínek sousedních obcí

Statutární město
Kladno

Pozvánku na veřejné projednání návrhu změny č.2 ÚP Velká Dobrá, obec spolu s informací o
možnosti uplatnit připomínku ve lhůtě 7 dnů ode dne veřejného projednání, statutární město
obdrželo dne 8.11.2021. Ve stanovené lhůtě obec připomínku neuplatnilo.

Obec Pletený
Újezd

Pozvánku na veřejné projednání návrhu změny č.2 ÚP Velká Dobrá, obec spolu s informací o
možnosti uplatnit připomínku ve lhůtě 7 dnů ode dne veřejného projednání, obec obdržela dne
8.11.2021. Ve stanovené lhůtě obec připomínku neuplatnila.

Obec Braškov

Pozvánku na veřejné projednání návrhu změny č.2 ÚP Velká Dobrá, obec spolu s informací o
možnosti uplatnit připomínku ve lhůtě 7 dnů ode dne veřejného projednání, obec obdržela dne
8.11.2021. Ve stanovené lhůtě obec připomínku neuplatnila.

Obec Družec

Pozvánku na veřejné projednání návrhu změny č.2 ÚP Velká Dobrá, obec spolu s informací o
možnosti uplatnit připomínku ve lhůtě 7 dnů ode dne veřejného projednání, obec obdržela dne
8.11.2021. Ve stanovené lhůtě obec připomínku neuplatnila.

Obec Doksy

Pozvánku na veřejné projednání návrhu změny č.2 ÚP Velká Dobrá, obec spolu s informací o
možnosti uplatnit připomínku ve lhůtě 7 dnů ode dne veřejného projednání, obec obdržela dne
8.11.2021. Ve stanovené lhůtě obec připomínku neuplatnila.

Obec Kamenné
Žehrovice

Pozvánku na veřejné projednání návrhu změny č.2 ÚP Velká Dobrá, obec spolu s informací o
možnosti uplatnit připomínku ve lhůtě 7 dnů ode dne veřejného projednání, obec obdržela dne
8.11.2021. Ve stanovené lhůtě obec připomínku neuplatnila.

Oprávněný
investor

č.j.: / zn.:
ze dne

Úplné znění připomínek oprávněných investorů

vyhodnocení
pořizovatele

vyhodnocení
pořizovatele
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ČEZ Distribuce,

Fejtek

a.s.

Lubos.fejtek@cezdistr
ibuce.cz
ze dne 9.11.2021
došlo dne 22.11.2021
evidováno pod č.j.:
OUVD-836/2021

Obecné

vyjádření

bez

konkrétnosti ke změně č.2.
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GasNet, s.r.o.

Vyrozumění podle § 23a stavebního zákona bylo oprávněnému investorovi doručeno do datové
schránky dne 8.11.2021. V průběhu veřejného projednání dle § 52 stav. zákona oprávněný investor
připomínky neuplatnil.

Krajská správa a

Vyrozumění podle § 23a stavebního zákona bylo oprávněnému investorovi doručeno do datové

údržba silnic SK

schránky dne 8.11.2021. V průběhu veřejného projednání dle § 52 stav. zákona oprávněný investor
připomínky neuplatnil.

Povodí Vltavy, s.p.

PVL-

Velká Dobrá, Změna č.2 územního plánu, veř. projednání

78722/2021/340/Ha

k.ú. Velká Dobrá; okres Kladno, kraj Středočeský, č.h.p. 1-11-05-0120-0-00, l-11-05-0130-0-00;

PVL-17169/2021/SP

HGR 5131, HGR 6230

ze dne 11.11.2021
Ing. J.Hána

VÚ povrchových vod: BER_0910 Loděnice od pramene po Lhotecký potok
VÚ podzemních vod: 51310 Rakovnická pánev

tel.: 377307321
došlo dne 11.11.2021

62300 Krystalinikum, proterozoikum a paleozoikum v povodí Berounky
VYJÁDŘENÍ SPRÁVCE POVODÍ

evidováno pod č.j.:

Dopisem ze dne 8.11.2021 jsme obdrželi oznámení o konání veřejného projednání návrhu Změny

OUVD-810/2021

č.2 územního plánu Velká Dobrá. Správní území obce Velká Dobrá sestává z 1 katastrálního území.
Správní území obce Velká Dobrá se nachází v povodí významného vodního toku Loděnice IDVT
10100041, č.h.p. 1-11-05-0130-0-00 a v povodí drobného vodního toku Rozdělovský potok IDVT
10263329, č.h.p. 1-11-05-0120-0-00. Dále na území obce protékají bezejmenné drobné vodní toky
IDVT 10282434 a IDVT 10273563. Správcem všech jmenovaných vodních toků je Povodí Vltavy,
státní podnik.
Významný vodní tok Loděnice má stanovené záplavové území včetně aktivní zóny OkÚ Kladno ze
dne 3.5.1995 pod č.j. 953/95Vod233.
Správce povodí eviduje na správním území obce toto ochranné pásmo podzemního zdroje:
Velká Dobrá studny stupeň 1 a 2, vyhlášené ONV Kladno dne 28.9.84 pod čj. 1593/84/A/Vod.235

Vzato na vědomí.
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Zastavěné území obce Velká Dobrá bylo Změnou č.2 vymezeno k 08/2021.
Změna č.2 ÚP řeší změny využití drobných ploch:
Plochy bydlení (Z2-2): v bytových domech /BH/ - jedná se o pozemky v zastavěném území
stabilizované pro uvedený účel;
 Plochy výroby a skladování (Z2-1): drobná a řemeslná výroba /VDN/ - změna využití plochy
z Plochy dopravní infrastruktury silniční - účelové cesty /DSU/ na využití pro VDN navazující
na stejné využití plochy přiléhající k řešenému pozemku;
 Plochy rekreace (Z2-5): stavby pro rodinnou rekreaci /RIN/ - drobná změna využití části
pozemku nevyužité cesty ve stávající chatové lokalitě v jihozápadní části obce;
 Plochy sídelní zeleně (Z2-4): zeleň soukromá a vyhrazená /ZSN/ - změna využiti na části
pozemku z plochy veřejné zeleně na navržený účel, navazuje na přiléhající zahrady rodinných
domů;
 vymezení cyklostezky (Z2-3) vedené po ploše určené v platném ÚP pro odpovídající účel – pro
účelovou cesty /DSU/, cyklostezka navržená ve směru Kladno - Rozdělov - Velká Dobrá
vedoucí v nezastavěném území;
Jako správce povodí, který vykonává správu v dílčím povodí Berounky, podle ustanovení § 54 odst.


1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších
předpisů, nemáme k uvedenému návrhu Změny č.2 ÚP Velká Dobrá připomínky.
Středočeské

Vyrozumění podle § 23a stavebního zákona bylo oprávněnému investorovi doručeno do datové

vodárny, a.s

schránky dne 8.11.2021. V průběhu veřejného projednání dle § 52 stav. zákona oprávněný investor
připomínky neuplatnil.

T-Mobile Czech

Vyrozumění podle § 23a stavebního zákona bylo oprávněnému investorovi doručeno do datové

republic a.s.

schránky dne 8.11.2021. V průběhu veřejného projednání dle § 52 stav. zákona oprávněný investor
připomínky neuplatnil.

Určený

č.j.: / zn.:

zastupitel

ze dne

Úplné znění požadavku určeného zastupitele

vyhodnocení
pořizovatele
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Ing. Pavel Hajný

ze dne 14.12.2021

Návrh

Věc: Požadavek určeného zastupitele na úpravu návrhu změny č.2 ÚP Velká Dobrá

změny

upravit

dle požadavku.

došlo dne 16.12.2021
evidováno pod č.j.:

Jako určený zastupitel pro pořízení změny č.2 ÚP Velká Dobrá (dále též „změna“) uplatňuji

OUVD-906/2021

požadavek na úpravu návrhu změny.
Dne 28.6.2021 schválilo zastupitelstvo obce Zprávu o uplatňování územního plánu Velká Dobrá
(dále též „Zpráva“). Součástí Zprávy je mimo jiné požadavek obce na prověření pozemku parc.č.
93/121 v k.ú. Velká Dobrá na vymezení pro soukromou zeleň bez možnosti staveb, kromě oplocení.
Návrh změny předložený k veřejnému projednání tuto skutečnost nezohledňuje, protože u plochy
změny označené Z2-4 v podmínkách využití plochy ZSN – zeleň soukromá a vyhrazená,
v přípustném využití stavby umožňuje.
Žádám tímto o provedení příslušné úpravy návrhu změny.

Stanovisko Krajského úřadu Středočeského kraje jako nadřízeného orgánu územního plánování podle § 55b
odst.(4) stavebního zákona
č.j.:/zn.:

úplné znění stanoviska

vyhodnocení stanoviska
pořizovatelem
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015349/2022/KUSK
SZ006587/2022/KUSK
ÚSŘ/Kro
ze dne 31.1.2022
Ing. Kroupová
tel.: 257280946
došlo dne 4.2.2022
OUVD-155/2022

Vzato na vědomí.
Zajistí pořizovatel po vydání
změny.
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Připomínky uplatněné veřejností
Veřejnost připomínky neuplatnila.
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Návrh rozhodnutí o námitce Ing. Tomáše Špergla, dat. nar. 7.5.1953, Bendlova 1746, 272 01 Kladno a
Ing. Evy Šperglové, dat. nar. 29.9.1954, Okružní 581, 273 61 Velká Dobrá (dále též „podatelé“), podané
na Obecní úřad Velká Dobrá, doručeno dne 13.12.2021, č.j. OUVD 891/2021, podané k návrhu změny
č. 2 územního plánu Velká Dobrá (dále též „z.č.2 ÚP“).
Zpracovali: Ing. Pavel Hajný – určený zastupitel a ing. Petr Topinka, zajišťujícího činnost pořizovatele
změny č. 2 územního plánu Velká Dobrá

55

Odůvodnění Změny č. 2 ÚP Velká Dobrá

Text námitky
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Návrh rozhodnutí o námitce:
Námitce se vyhovuje.
Odůvodnění navrhovaného rozhodnutí
Pořizovatel neshledal veřejné zájmy, které by bránily námitce vyhovět.
Rozšířením plochy sídelní zeleně na šířku 9 m:
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-

nedojde k dotčení ochranného pásma stávajícího vrchní vedení elektro
dojde k drobnému zvětšení malého záboru zemědělského půdního fondu v zastavěném území takto:

Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení změny č. 2 územního plánu Velká

Celková
plocha

ZPF
Navržené

Orná

Ovocný

TTP

Celkem

lokality

využití

půda

PLOCHY

0,1060

-

-

-

0,1060

0,1060

-

-

-

0,1060

sad

Les

ZPF

Vodní
plochy

Zastavěná a ostatní plocha

Označení

Z2-4

Zahrada

(ha)

-

-

-

0,1060

-

-

-

0,1060

– v z. ú. (Z), mimo z. ú. (M)

Druh pozemku v ha

Poloha záboru vzhledem k zastavěnému území

Dobrá na zemědělský půdní fond:

Z

SÍDELNÍ
ZELENĚ:
zeleň
soukromá

a

vyhrazená
/ ZSN/
Celkem

Označení
lokality
Z2-4

třída ochrany
druh pozemku dle KN
Orná půda

Celkem

kód BPEJ

I. tř.

II. tř.

výměra

III. tř.

celkem
(ha)

dotčení meliorované plochy
výměra (ha)

podíl ze ZPF lokality

4.11.00

0,0805

-

-

0,0805

0,0

0%

4.15.00

-

0,0230

-

0,0230

0,0

0%

4.26.01

-

-

0,0025

0,0025

0,0

0%

-

0,0805

0,0230

0,0025

0,1060

0,0

0%

-

Celkové vyhodnocení záborů:
Zábory ZPF celkově
Zábory celkem

-

- Velká Dobrá dne 28.2.2022
Zpracovali:
Ing.Petr Topinka – osoba splňující kvalifikační požadavky pro výkon územně plánovací činnosti
Ing. Pavel Hajný – určený zastupitel

0,1060 ha
0,1060 ha
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