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II. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VŠESTARY, 5/2014 
 
II.1. Obsah dle § 53 odst. 4 a 5 stavebního zákona 
II.1.a Vyhodnocení souladu územního plánu s Politikou územního rozvoje a územně 
plánovací dokumentací vydanou krajem 
 
II.1.a.1 Vyhodnocení souladu územního plánu s Politikou územního rozvoje 

Politika územního rozvoje stanovuje celorepublikové priority územního plánování pro 

zajištění udržitelného rozvoje území republiky, určuje hlavní rozvojové oblasti a rozvojové 

osy, jmenuje vybrané specifické oblasti se zvláštními úkoly pro dotčené resorty a 

zpracování ÚPD, a označuje hlavní koridory a plochy dopravy a technické infrastruktury. 

Dle Politiky územního rozvoje České republiky 2008 (dále jen PÚR) leží obec Všestary na 

východním okraji Rozvojové oblasti OB1, území ovlivněného rozvojovou dynamikou 

hlavního města Prahy. 

Citace z PÚR:  
“Úkoly pro územní plánování:  
a) Při respektování republikových priorit územního plánování umožňovat v rozvojových 
oblastech a rozvojových osách intenzivní využívání území v souvislosti s rozvojem veřejné 
infrastruktury. Z tohoto důvodu v rozvojových oblastech a v rozvojových osách vytvářet 
podmínky pro umístění aktivit mezinárodního a republikového významu s požadavky na změny 
v území a tím přispívat k zachování charakteru území mimo rozvojové oblasti a rozvojové osy.  
b) Úkoly, stanovené pro jednotlivé rozvojové oblasti a rozvojové osy, musí být převzaty do 
územně plánovací dokumentace krajů a obcí.  
c) Kraje v zásadách územního rozvoje dle potřeby upřesní vymezení rozvojových oblastí a 
rozvojových os v rozlišení podle území jednotlivých obcí, při respektování důvodů vymezení 
jednotlivých rozvojových oblastí a rozvojových os.“ 
 
Řešeným územím obce prochází železniční trať Praha-Benešov, jako součást IV. 

železničního tranzitního koridoru AGC E55, v současnosti již zrekonstruovaná pro 

parametry tohoto koridoru. Jiná vyšší aktivita ve smyslu PÚR se v řešeném území 

nenachází. Následující nižší stupeň nadřazených aktivit je řešen v Zásadách územního 

rozvoje Středočeského kraje – viz níže. 

 
II.1.a.2. Vyhodnocení souladu územního plánu s územně plánovací dokumentací 
vydanou krajem 

 
Řešené území ÚP Všestary je součástí vydaných Zásad územního rozvoje Středočeského  

kraje (dále jen ZÚR StČK). Řešení návrhu ÚP Všestary je v souladu s následujícími 

záměry vymezenými v ZÚR StČK: 
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Koridory dopravy nadmístního významu:  
Železnice: 

IV. železniční tranzitní koridor AGC E55 – veřejně prospěšná stavba D204 

Silnice: 

Koridor pro umístění veřejně prospěšné stavby D074 – silnice II/107: úsek Všechromy – 

I/2. Koridor vede po polních pozemcích, bez vlivu na stávající zástavbu a plánované 

rozvojové plochy obce, je nutná koordinace s ÚP obcí Strančice a Tehov. Přesná trasa 

v území obce není vyšší územně plánovací dokumentací definována, koridor je v Návrhu 

ÚP vymezen. 

Z hromadné dopravy se území Všestary týká záměr vytvoření přestupního terminálu 

s parkovištěm u žst. Strančice. S tím souvisí požadavek Návrhu na dobudování chodníku 

Všestary – Strančice. 

Přírodní hodnoty: plochy pro těžbu nerostných surovin – lom na katastrálním území 

Všestary, přesahující do katastru obce Klokočná. 

Civilizační hodnoty: žel. trať Praha - Benešov 
 

VYMEZENÍ CÍLOVÝCH CHARAKTERISTIK KRAJINY 

Krajinný typ vymezený ZÚR StČK: S22 – sídelní krajina 
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 znehodnocovat 
její existující krajinářské a kulturně historické hodnoty. 

Výše uvedené zásady jsou v Návrhu územního plánu plněny, zvláště ve srovnání s 

Konceptem došlo ke značné redukci záborů ZPF a zásahů do krajinářských hodnot. 

 

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    

 
D074 Koridor silnice II/107: úsek Všechromy - I/2        Dotčená obec: Všestary  

     Dotčené k.ú.: Všestary u Říčan 
 

 
II.1.a.3. Vyhodnocení souladu územního plánu s cíli a úkoly územního plánování, 
zejména s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území a 
požadavky na ochranu nezastavěného území 
Pořizovatel prověřil ÚP Všestary z hlediska cílů a úkolů územního plánování podle 

ustanovení §§ 18 až 19 stavebního zákona a konstatuje, že je s nimi v souladu. 
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II.1.a.4. Vyhodnocení souladu územního plánu s požadavky stavebního zákona a jeho 
prováděcích právních předpisů 
ÚP Všestary je upracován v souladu s požadavky stavebního zákona č. 183/2006 v platném 

znění a jeho prováděcích vyhlášek č. 500/2006 Sb. o územně analytických podkladech, 

územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti a č. 

501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území. Jednotlivé plochy jsou členěny 

dle § 4 až 19 vyhlášky č. 501/2006 Sb, ve znění pozdějších předpisů 

 
II.1.a.5. Vyhodnocení souladu územního plánu s požadavky zvláštních právních 
předpisů – soulad se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních 
předpisů, popř. s výsledkem řešení rozporů 
 
II.1.a.5.1. Vyhodnocení souladu územního plánu s požadavky zvláštních právních 
předpisů 

Požadavky zvláštních právních předpisů  

Požadavky civilní ochrany vychází ze zákona č. 128/2000 Sb., v platném znění, který stanoví 

rozsah práv a povinností samosprávných orgánů. Zákon o obcích má návaznost na zákon 

č.239/2000 Sb. (o integrovaném záchranném systému, ve znění pozdějších předpisů).  

Příloha civilní ochrany je pro zájmové území obce Všestary zpracována ve smyslu 

požadavků, vyplývajících z platné legislativy. Obsah vychází z požadavků vyhlášky č. 

380/2002 Sb., § 20 a z požadavků orgánu, zajišťujícího systém a organizaci civilní ochrany, 

Hasičského záchranného sboru (HZS) Středočeského kraje, územního odboru Kolín.  

 

Ochrana území před průchodem průlomové vlny vzniklé zvláštní povodní  

Zájmové území je potenciálně ohroženo povodní. Ohrožení ve vlastní obci je ale v pramenné 

oblasti potoků malé a neovlivňuje vlastní zástavbu obce. Pro vodní toky v území nebyla 

záplavová území vodohospodářsky stanovena. Vodoprávní úřad požaduje zachování 6 m 

manipulačního pásma (vzdálenost oplocení nové zástavby) podél všech vodních toků. 

V řešeném území nejsou navržena protipovodňová opatření. 

Zóny havarijního plánování  

Zájmové území Všestary neleží v zónách havarijního plánování, katastrální území 

obce není potenciálně zasaženo haváriemi zdrojů nebezpečných či zdraví 

ohrožujících látek.  

Ukrytí obyvatelstva v důsledku mimořádné události  

Stálé úkryty se v zástavbě obce Všestary nevyskytují. Z důvodů pozastavení výstavby 

stálých úkrytů bude hlavní těžiště ukrytí obyvatelstva v improvizovaných úkrytech (IÚ). Pro 

žactvo do 15 let připadá v obci v úvahu ukrytí ve sklepním prostoru mateřské školy. 
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Předpokládá se, že nově budované objekty budou podsklepeny z min. 20% tak, aby 

vyhovovaly podmínkám, kladeným na improvizované úkryty.  

Ochranné vlastnosti úkrytových prostorů se podle potřeby při ukrytí dále průběžně 

zkvalitňují vhodnými opatřeními, která lze svépomocně a s využitím přímo dostupných 

pomůcek v úkrytu realizovat. 

Evakuace obyvatelstva a jeho ubytování  

 Pro nouzové ubytování osob navrhujeme následující objekty a plochy:  

- havárií nezasažené obytné domy i ostatní využitelné objekty (evidence v kompetenci OÚ)  

- prostory obecního úřadu, mateřské školy  

Skladování materiálu civilní ochrany a humanitární pomoci.  

V následujícím období se výše uvedená problematika řeší dle vyhl. č. 380/2002 Sb. § 17. 

Sklady prostředků CO v obcích v současné době nebudou zajišťovány. Na území obce se 

nenacházejí žádné sklady materiálu CO Ministerstva vnitra, Hasičského záchranného sboru, 

obce, právnických ani podnikajících fyzických osob. V případě nutnosti mohou být některé 

vhodné stávající pozemky a objekty dočasně využívány pro potřeby civilní ochrany. Pro 

skladování materiálu humanitární pomoci je navržena budova obecního úřadu a MŠ.  

 

Vyvezení a uskladnění nebezpečných látek mimo současně zastavěná území a 

zastavitelná  území obce 

V řešeném území se nenacházejí látky ohrožující v případě havárie bezpečnost 

nebo lidské zdraví. Územní plán nenavrhuje plochy pro vyvezení a uskladnění 

nebezpečné látky. 

Záchranné, likvidační a obnovovací práce pro odstranění nebo snížení škodlivých 

účinků  kontaminace, vzniklých při mimořádné události.  

K plnění úkolů v oblasti civilní ochrany obyvatel bude využit sbor dobrovolných hasičů a 

obecní úřad v obci. Při vzniku mimořádné události, jejíž rozsah je nad rámec možností 

obce, budou opatření zabezpečována z krajské úrovně.  

Plochy pro záchranné, likvidační, obnovovací a dekontaminační činnosti, jsou konceptem 

ÚP určeny následovně: 

- Všestary – ve stávajícím areálu ZEA Světice (ZV), sportovní areál (fotbal. hřiště) 

- Menčice – ve stávajícím prostoru drtírny lomu Kámen Zbraslav  

- Jedlovec – plocha pole severně pod železničním viaduktem, s přilehlými komunikacemi 

       Všechny plochy  jsou dopravně přístupné z komunikací III.třídy. 

Zjišťování a označování nebezpečných oblastí, detekce plynů a 

nebezpečných látek, 

64 
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Provádění dekontaminace v prostředí nebezpečných látek zajišťuje Chemicko-technická 

služba Hasičského záchranného sboru ČR. Na provádění ZL a OP se na vyžádání dále 

podílejí ostatní složky integrovaného záchranného systému, a to především vyčleněné 

síly a prostředky ozbrojených sil a zařízení civilní ochrany pro zabezpečení 

dekontaminace terénu, osob, oděvů a věcných prostředků. Personál a prostředky 

základních a ostatních složek jsou za válečného stavu označeny mezinárodně platnými 

rozpoznávacími znaky civilní ochrany. 

Aby mohla chemicko-technická služba a zařízení civilní ochrany plnit své úkoly, 

musí mít k dispozici stavby dotčené požadavky civilní ochrany, jejichž stávající 

technologické vybavení je po úpravách využitelné k dekontaminaci a chemické laboratoři. 

Ve stávajících rodinných domech starších i novějších se počítá s možností zřízení 

improvizovaných úkrytů. 

Ochrana před vlivy nebezpečných látek skladovaných v území.  

V řešeném území se nevyskytují a ani nejsou územním plánem navrhovány plochy 

nebo objekty, kde by byly skladovány a používány nebezpečné látky. V řešeném území 

se nenacházejí žádné další zátěže nebo rizika ohrožující zdraví nebo životy obyvatel. 

Voda pro hašení požárů, nouzové zásobování obyvatelstva vodou a elektrickou 

energií  

Zdrojem vody pro hašení požárů v obci jsou místní potoky (Všestarský, Mnichovka, 

Strančický), s rybníky (Všestary, Menčice) a požárními nádržemi (areál ZEA, Jedlovec) a 

dále systém nového vodovodu s hydranty.  

Způsob nouzového zásobování obyvatelstva vodou závisí na stupni porušení 2 stávajících 

zdrojů - vodovod a studny, je řešitelné záměnou těchto zdrojů a dovozem cisternami.  

Lokální problémy v zásobování elektrickou energií - případné zapůjčení dieselagregátu.  

Varování obyvatelstva pro jakýkoli případ ohrožení je zabezpečeno místním hlasitým 

rozhlasem. V návrhových lokalitách je projekt rozvodu místního rozhlasu podmínkou při 

zpracování územní studie. 

Pro řešení bezodkladných pohřebních služeb slouží stávající hřbitov, s navrhovaným 

rozšířením. 

 

Obrana a bezpečnost státu  

V řešeném území nejsou žádné funkční objekty sloužící k obraně a bezpečnosti státu. 

Územím prochází trasa radioreléového spoje MO ČR, orientačně zakreslená v hlavním 

výkresu, výška paprsku nebyla VUSS Praha udána. Územní rozhodnutí  a stavební 

povolení pro stavby v ochranném pásmu tohoto spoje podléhají souhlasu VUSS Praha, jako 
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určeného orgánu MO ČR. Radioreléový paprsek bude limitujícím prvkem pro výšku nově 

budovaných staveb.  

II.1.a.5.2. Soulad se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů 

Návrh územního plánu obce Všestary byl zpracován na základě “Pokynů pro zpracování 

územního plánu obce Všestary” z 20.9.2012, schválených usnesením zastupitelstva obce 

Všestary ze dne 27.9.2012, bod II/1. 

Citace: I. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU 
Na základě požadavků DO (zejména MÚ Říčany-OŽP a KrÚ) bude koncept ÚP upraven 
následovně: 

- Do návrhu se zapracují výsledky schváleného ZÚR Středočeského kraje – týká se 
přeložky silnice II/107 – SPLNĚNO 

- Vypustí se řešení funkčních ploch OC11, SMS8, SMS11, SP1, SP4, VN1, VN2, 
ZOV1 – SPLNĚNO 

- Redukují se funkční plochy OC9, OC10, SMS1, SMS3, SMS9, SP2, ZOV2 – OC9 
zrušeno, OC10 zrušeno,  SMS1 redukováno o 50%, SMS3 redukováno o 60%, 
SMS9  redukováno o 40%, SP2 ponecháno, ZOV2 zredukováno na úkor SP2 

- Změní se funkční plochy SMS6 na OC, LR1 se připojí k SMS12 – SPLNĚNO 
 -     Návrh ÚP bude upraven regulativy ve smyslu stanoviska OŽP-MÚ Říčany (zejména 

pro funkční plochy OC1, OC3, OC7, OC8, SP3, SMS12) – OC1 – irelevantní, patrně 
záměna označení – není u vodního toku;  pro plochu OC umístěnou u plochy 
OC3 byl vypracován Materiál pro jednání o zástavbě rodinnými domy 
v lokalitách OC3 a OC4 konceptu územního plánu obce Všestary, lokalita Hůrka 
kolem ulice Na Horkách (Ing.arch. Ivan Anděra, B.arch. Anna Anděrová, 12/08-
03/09); OC3, OC7 a OC8 mají upřesněné regulativy. 

-      Funkční plocha IZ na p.č.PK 182 bude zrušena (samostatně pro svoji malou plochu je 
bezvýznamná), bude spojena s okolní funkční plochou a bude zajištěna regulativem v 
textové části pro okolní funkční plochu SMS – SPLNĚNO v grafické části. 

-      Trasa biokoridoru LBK1 bude změněna - SPLNĚNO v grafické části. 
-      Vypuštění, redukce a změny funkčních ploch budou řešeny způsobem vyznačeným v 

grafické příloze Pokynů – SPLNĚNO 
-      Rozvoj ve funkčních plochách SMS2, SMS3 bude podmíněn regulačním plánem – 

SPLNĚNO v textové části Návrhu, kapitola I.k. 
-       Do návrhu bude zapracován stav dle schválených ZÚR Středočeského kraje – 

SPLNĚNO. 
-       Do návrhu bude aktualizován stávající právní stav dle skutečnosti a dle vydaných 

správních rozhodnutí -  SPLNĚNO 
B- Pokyny vyplývající z vyhodnocení vlivů ÚP na životní prostředí. 
Návrh bude respektovat kap. 7 – popis navrhovaných opatření. Citace SEA: V úrovni 
rozpracované ÚPD obce je základním opatřením pro předcházení, snížení nebo 
kompenzaci závažných negativních vlivů na životní prostředí dle názoru zpracovatele 
Vyhodnocení výrazná redukce rozsahu navrhovaných ploch, zejména pro záměry 
zařazení VN, OC, SMS a SP. - SPLNĚNO 
  

II.1.a.6 Zpráva o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území obsahující základní 
informace o výsledcích tohoto vyhodnocení včetně výsledků vyhodnocení vlivů na 
životní prostředí 
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Vyhodnocení Konceptu ÚPO Všestary z hlediska vlivů na životní prostředí a veřejné 
zdraví dle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění, z 12/2006, doporučuje v etapě Návrh 
ÚPO: 

• podstatným způsobem redukovat rozsah ploch určených k rozvoji obytné 
zástavby (kategorie OC a SMS), 

• nevymezovat rozsáhlé plochy pro výrobu a komerci („podnikatelský areál“) 
v lokalitě „Hybnerka“, 

• nenavrhovat okružní obslužnou komunikaci na severu Všestar („malý 
obchvat“), 

• nenavrhovat plochu pro sport a rekreaci v nivě Všestarského potoka (lokalita 
SP4), 

• zvážit smysluplnost vymezení plochy pro sport a rekreaci (SP1) – golfové 
hřiště, 

• podstatným způsobem zvýšit ochranu krajinného rázu a zemědělského 
půdního fondu, zejména nadprůměrné bonity, 

• dále sledovat zalesnění v lokalitě LR2 (zvýšení hodnoty krajinného rázu 
pohledovým odcloněním zástavby na Hůře), zalesnění v lokalitách LR1 a LR3 
znovu prověřit z hlediska vlivu na krajinný ráz (zejména LR1) a evidované 
lokality ochrany přírody (zejména LR3),    

• podrobněji řešit problematiku existence vepřína a kamenolomu, u vepřína 
s prověřením možnosti změny výrobní náplně v důsledku nových legislativních 
předpisů na ochranu obyvatelstva před čichově postižitelným zápachem, u 
kamenolomu s návrhem řešení rekultivace devastovaného území po ukončení 
činnosti lomu. 

 
Aktualizace „Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území“ z 5/2012 navrhuje 

následující opatření: 

1/ Nevymezovat plochy rozvoje v lokalitách SMS9, SMS10, SMS11. 

2/ Nevymezovat plochu rozvoje SP4. 

3/ Podstatným způsobem redukovat územní rozsah lokalit OC9, OC10 – v obou 
případech na cca. 20 % původního rozsahu, pouze v návaznosti na stávající zástavbu. 

4/ Nevymezovat obslužnou komunikaci „malý obchvat“ – přístup do území řešit jiným 
způsobem. 

5/ Přehodnotit vymezení lokalit VN1, VN2 – podstatným způsobem (na cca. 20 % 
původního rozsahu) redukovat, vhodnějším řešením je obě plochy VN vůbec 
nevymezovat. V případě redukce ploch vázat jejich využití pro daný účel na existenci 
nové silnice Všechromy - Svojšovice – Tehov (VPS3). 

6/ Přehodnotit přínos vymezení lokality SP1 pro obec Všestary. 
 

Veškerá výše uvedená doporučení byla v Návrhu splněna, vepřín již ukončil 
činnost a provozovatel kamenolomu (společnost Kámen Zbraslav) má 
rekultivaci po ukončení těžební činnosti naplánovánu. Výjimku tvoří plocha 
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SMS 9, která byla na základě místního šetření a dohody se zástupkyní MÚ 
Říčany, OŽP, zredukována „k vedení vysokého napětí“. 

 
II.1.a.7. Stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst. 5 stavebního zákona 

Krajský úřad Středočeského kraje 
Odbor správních agend 
Stanovisko ze dne 23.7.2007 č.j.87213/2007/KUSK 
 
1.  Stanovisko odboru životního prostředí a zemědělství 
 
……… Podle §10i odst.3 zákona č.100/2001 Sb., požadujeme jako dotčený 
orgán ve smyslu stavebního zákona při pořizování územně plánovací 
dokumentace, pro vydání stanoviska dle § 22 písm. e) zák.č. 100/2001 Sb., 
dopracování a znovu předložení vyhodnocení vlivů na životní prostředí dle 
přílohy č. 1 stavebního zákona, jež bude součástí vyhodnocení vlivů na 
udržitelný rozvoj. V NÁVRHU SPLNĚNO 
 
…………….  Nesouhlasí se záborem  ZPF, neboť v dokumentaci předložené 
krajskému úřadu pro vydání koordinovaného stanoviska nebyla provedena 
identifikace dle výměry a bonity, jak bylo požadováno k zadání  návrhu ÚP 
Všestary. V NÁVRHU DOPLNĚNO 
 
Z hlediska dalších zákonů; č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění 
některých zákonů ( lesní zákon ) a č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o 
změně některých dalších zákonů ( zákon o ochraně ovzduší ) nemá KÚ Stč 
kraje , odbor životního prostředí a zemědělství k návrhu ÚP připomínky. 
 
2. Stanovisko odboru dopravy 
 
………….. přeložku silnice II/104 je nutné řešit v souladu se schváleným VÚC 
Pražský region V NÁVRHU SPLNĚNO (ZÚR Stč. Kraje), pokud se týká 
dalších navrhovaných silničních staveb nad rámec VÚC doporučujeme tyto 
plochy zařadit jako limitující územní rezervy. V NÁVRHU IRELEVANTNÍ 
Odbor dopravy doporučuje, aby byla důsledně řešena pěší doprava v nových 
lokalitách ( vymezení ploch pro vybudování chodníků ), územní rezervy 
potřebné pro zajištění dopravní obslužnosti ve smyslu ČSN 73 64 25, jako 
nevhodně se jeví komunikace s výhybkami.NENÍ PŘEDMĚTEM STUPNĚ 
DOKUMENTACE ÚZEMNÍ PLÁN OBCE 
 
3. Stanovisko odboru kultury a památkové péče 

                    
……………. Dotčeným orgánem státní památkové péče je městský úřad 
Říčany odbor územního plánování a regionálního rozvoje. 

 
 
II.1.a.8. Komplexní zdůvodnění přijatého řešení a vybrané varianty, včetně 

vyhodnocení předpokládaných důsledků tohoto řešení, zejména ve vztahu k 
rozboru udržitelného rozvoje území 
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Návrh celkového urbanistického řešení ÚP byl zpracován podle schválených Pokynů pro 

zpracování ÚPO Všestary, při respektování stanovisek a připomínek dotčených orgánů. 

Ke Konceptu ÚP. V zadání byla pouze jedna varianta řešení, proto nebylo rozhodováno o 

výběru varianty nebo alternativy řešení. 

Koncepce rozvoje řešeného území je nejlépe patrná z grafické části návrhu – Hlavní 

výkres, případně v grafické části odůvodnění – koordinační výkres, kde je návrh rozvoje 

území konfrontován s limity využití území, které znázorňují jednotlivá správní rozhodnutí, 

týkající se ochrany území a jeho hodnot. 

Územní plán je řešen v souladu s cíli územního plánování. To znamená, že vytváří 

základní předpoklady k zabezpečení trvalého souladu všech přírodních, civilizačních a 

kulturních hodnot v řešeném území, zejména se zřetelem na péči o životní prostředí a 

ochranu hlavních složek – půdy, vody a ovzduší. 

Soulad s cíli územního plánování se odráží v řešení urbanistické strategie dlouhodobého 

rozvoje obce a především v regulativech, které určují přípustné, podmíněně přípustné a 

nepřípustné funkční a prostorové uspořádání území. 

V území obce Všestary je soulad s cíli územního plánování zajištěn m.j. důsledným 

respektováním prvků územního systému ekologické stability, do nichž není umístěna 

žádná stavba. V ochranném pásmu lesa je možné umístit stavbu pouze ve vzdálenosti 30 

m od jeho okraje v případě, že budou splněny zákonné podmínky. 

Koncepce tvorby obce je založena na rozvíjení území jako nestřediskové obce s funkcí 

obytnou, rekreační a zemědělskou. Cílem územního plánu bylo vytvořit podmínky pro 

zachování kvalitního přírodního a životního prostředí pro stávající i navrhovaná obytná 

území, při zachování únosných zemědělských činností a při dodržení všech technických a 

zákonných požadavků vyplývajících z příslušných norem, předpisů a zákonů. 

V řešeném území se nacházejí též soustředěné rekreační a chatové oblasti. Návrh ÚPD 

další plochy v rekreačních a chatových oblastech, v souladu s požadavkem a cílem obce, 

nerozvíjí.  

Úkolem územního plánu je vymezit rozvojové plochy pro nové bydlení a doplnění 

vybavenosti obce, s potenciálem vzniku dalších pracovních příležitostí. S tím souvisí 

rozvoj a zřizování technické infrastruktury obce. 

Územní plán neřeší speciálně rozvoj cestovního ruchu, pěší a cyklistické turistiky, ale 

zachováním přírodních prvků a sítě cest v obci jej nepřímo podporuje. 

 

Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území a informace, jak bylo respektováno 
stanovisko k vyhodnocení vlivů na životní prostředí 
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Krajský úřad Středočeského kraje - Odbor správních agend, vydal dne 23.7.2007 pod 
č.j.87213/2007/KUSK následující Stanovisko:  
 
1.  Stanovisko odboru životního prostředí a zemědělství 
 

……… Podle §10i odst.3 zákona č.100/2001 Sb., požadujeme jako dotčený orgán ve 

smyslu stavebního zákona při pořizování územně plánovací dokumentace, pro vydání 

stanoviska dle § 22 písm. e) zák.č. 100/2001 Sb., dopracování a znovu předložení 

vyhodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy č. 1 stavebního zákona, jež bude 

součástí vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj. 

Požadavek Stanoviska je v podávaném Návrhu splněn, doporučení „Vyhodnocení 

Konceptu ÚPO Všestary z hlediska vlivů na životní prostředí“ z 12/2006 (resp. jeho 

aktualizace z 5/2012) byla v Návrhu respektována. Dlouhý časový průběh zpracovávání 

ÚPO Všestary je popsán v kapitole 0. Textové části Návrhu, od Konceptu do Návrhu 

uběhlo 8 let, během kterých se průběžně měnila i příslušná legislativa, pořizovatel však 

dne 20.9.2012 konstatoval v bodě  

B. Odůvodnění „Pokynů“ následující: 

„B. Vyhodnocení souladu se stanovisky dotčených orgánů, stanoviskem krajského úřadu, 
s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem. 
Pokyny upravují Koncept ÚP tak, aby následné řešení Návrhu ÚP bylo v souladu se 
stanovisky dotčených orgánů. Požadavky na změny v Konceptu podla zejměna MÚ 
Říčany, další požadavky byly uplatněny Koordinovaným stanoviskem Kr.Ú.Stč. kraje, 
včetně dopracování elaborátu SEA dle v daném čase platné legislativy, po jejím 
dopracování vydal Kr.Ú. nesouhlasné stanovisko. 
Požadavkům DO je (i s ohledem na závěry SEA) vyhověno. Ke zpracování Návrhu ÚP lze 
i přes nesouhlasné stanovisko Kr.Ú.Stč. kraje k vyhodnocení vlivů ÚPD na životní 
prostředí přistoupit, pokud bude návrh důsledně respektovat závěry SEA.“ SPLNĚNO, viz 
II.1.a.6.   
 
II.1.a.9. Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby 
vymezení zastavitelných ploch 
 
Lze konstatovat, že zastavěné území obce je účelně využíváno. Územním plánem jsou 
navrženy zastavitelné plochy, které byly do návrhu územního plánu zařazeny na základě 
konkrétních požadavků obce Všestary, která chce být v předstihu připravena na zájem 
vstupu nových investorů do území. Nově vymezené zastavitelné plochy se nachází v 
návaznosti na stávající zástavbu. Zastavitelné plochy lze dobře napojit na technickou 
infrastrukturu. 

II.2. Obsah dle přílohy č.7 vyhlášky č.500/2006 Sb. v platném znění 
 
II.2.a . Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů 
Z hlediska širších vztahů lze konstatovat následující: 
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Jako jediné ze stanovisek orgánů územního plánování sousedních územních obvodů 
bylo ke Konceptu doručeno stanovisko obecního úřadu Strančice: 
• Obecní úřad Strančice 

Stanovisko ze dne 20.července 2007 č.j. 643/07 
 
1. Obec Strančice nesouhlasí s napojováním jakýchkoliv dalších nemovitostí 

patřících do k.ú. Všestary a k.ú. Menčice na kanalizační řad obce Strančice. 
2. Nesouhlasí s napojením jakýchkoliv nemovitostí na plynovod uložený na 

pozemcích ve správním území obce Strančice. 
3. Nesouhlasí s napojením dalších nemovitostí na vodovod ve vlastnictví obce 

Strančice. 
Toto stanovisko je již překonáno existencí vlastních sítí vodovodu a plynovodu na území 
obce Všestary, kanalizace je ve stádiu výběru dodavatele (5/2014) a bude napojena na 
ČOV Mnichovice. 
Trasa přeložky silnice II/107 je řešena v souladu se ZÚR Stč. kraje, v dokumentaci 
územních plánů obcí Strančice a Tehov není poloha zcela totožná, je zakreslena 
v mezích dostupné přesnosti a informací známých v době zpracování těchto 
dokumentací. 
Na hranici s k.ú. obcí Světice, Mnichovice a Klokočná nejsou žádné styčné ani konfliktní 
body (vyjma dobývacího prostoru lomu Všestary, který již přesahuje do k.ú. Klokočná).  

II.2.b. Vyhodnocení splnění požadavků pokynů pro zpracování návrhu územního 
plánu 

Viz výše – II.1.a.5.2. a II.1.a.8. – poslední 3 odstavce 

II.2.c. Výčet záležitostí nadmístního významu, které nejsou řešeny v zásadách 
územního rozvoje (§43 odst.1 stavebního zákona), s odůvodněním potřeby jejich 
vymezení 
 

V návrhu územního plánu se nevyskytují plochy nadmístního významu. 

II.2.d. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na 
zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa. 

II.2.d.1 Zemědělský půdní fond  
 

OCHRANA ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU 

 Dle  Návrhu územního plánu obce Všestary  dojde k záboru zemědělské půdy o 

celkové výměře cca 55,725 ha (oproti 133,063 ha v Konceptu = pokles o 77,34 ha = - 58,12 

%, jelikož však v Konceptu nebyly započítány do záborů ZPF navrhované plochy NL, LR, 

ÚSES a VPS, činí srovnatelný zábor ZPF 31,575 ha, tedy pokles o 76,27 % !). Z toho pro 

bydlení je 29, 875 ha (lokality OC 1 až OC 12, OC a – d, SMS 1 až SMS 14), pro sport 1,71 

ha (SP 2 a SP 3), občanské vybavení  cca 1,52 ha (lokality ZOV 2, ZOV 3), navrhovaná 
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nelesní zeleň 4,8 ha, veřejně prospěšné stavby 0,59 ha (rezerva hřbitova a parkoviště), 

plochy ÚSES 6,75 ha, nové lesní plochy LR 10,49 ha. 

 Kvalita zemědělské půdy je charakterizována kódem BPEJ a třídou ochrany ZPF, 

které jsou zakresleny v přiložené situaci 1 : 5 000. Nejrozšířenějším půdním typem 

v řešeném území jsou kambizemě modální eubazické a mezobazické na břidlicích.  Jsou to 

středně hluboké půdy, středně těžké, slabě až středně skeletovité. Jejich agronomická 

hodnota je střední až vyšší. 

 

Tabulka záborů  ZPF  

ROZVOJOVÁ 
PLOCHA 

FUNKČNÍ 
VYUŽITÍ PLOCHY 

trvalý zábor 
ZPF  (ha) 

Druh 
pozemku 

kód BPEJ třída 
ochrany  
ZPF 

SP 2 
SP 3 

sport + občanské 
vybavení 

0,850 OP 5.26.01 III 
0,727 OP 5.48.11 IV 
0,133 TTP 

Mezisoučet 
SP 

 1,71    

OC 1 Bydlení  0,878 OP 5.26.01 III 
0,487 ZAHRADA 
0,081 ZAHRADA 5.26.04 IV  
0,071 TTP 
0,020 OP 
0,065 ZAHRADA 5.48.11 IV 
0,068 OP 

OC 2 bydlení 0,091 OP 5.26.11 
 

III 
 0,116 ZAHRADA 

0,257 OP 5.26.14 IV 
0,052 ZAHRADA 5.48.11 IV 

OC 3 bydlení 1,016 OP 5.26.01 III 
0,900 OP 5.26.14 IV 

OC 4 bydlení 0,587 OP 5.26.11 III 
1,663 OP 5.26.14 IV 

OC 5 bydlení 0,346 ZAHRADA 5.26.11 III 
OC 6 bydlení 0,087 ZAHRADA 5.26.11 III 

0,143 ZAHRADA 5.48.11 IV 
OC 7 bydlení 0,924 TTP 5.26.54 IV 

0,013 TTP 5.26.14 IV 
0,0126 OP 5.26.54 IV 

OC 8 bydlení 0,509 TTP 5.26.54 IV 
0,128 OP 5.26.54 IV 

OC 9  bydlení 0,340 OP 5.26.14 IV 
0,245 ZAHRADA 5.26.14 IV 

OC 10 bydlení 0,980 OP 5.26.11 III 
0,0051 OP 5.26.14 IV 
0,064 TTP 5.26.11 III 
0,015 TTP 5.26.14 IV 
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OC 11 bydlení 0,456 ZAHRADA 5.26.54 V 
OC 12 bydlení 0,407 OP 5.26.11 III 
OC a bydlení 0,743 OP 5.26.01 III 
OC b bydlení 0,080 OP 5.26.01 III 
OC c bydlení 0,271 OP 5.26.11 III 
OC d bydlení 0,122 ZAHRADA 5.26.11 III 
SMS 1 bydlení, služby, 

obchod 
1,600 OP 5.48.11 IV 
0,366 ZAHRADA 5.48.11 IV 
0,014 OP 5.26.01 III 

SMS 2 bydlení, služby, 
obchod 

1,134 OP 5.26.01 III 
2,273 OP 5.26.04 IV 
0,013 ZAHRADA 5.26.01 III 

SMS 3 bydlení, služby, 
obchod 

1,096 
 

OP 5.26.01 
 

III 
 

0,987 OP 5.26.04 IV 
SMS 4 bydlení, služby, 

obchod 
0,031 OP 5.26.01 III 
0,535 OP 5.26.04 IV 

SMS 5 
 

bydlení, služby, 
obchod 

0,171 
 

ZAHRADA 5.26.11 
 

III 
 

0,147 ZAHRADA 5.26.14 IV 
0,146 OP 5.26.14 IV 

SMS 7 bydlení, služby, 
obchod 

0,509 ZAHRADA 5.26.11 
 

III 
 

  0,115 OP 5.68.11 V 
SMS 9 bydlení, služby, 

obchod 
2,960 OP 5.26.14 IV 

SMS 12 bydlení, služby, 
obchod 

2,467 OP 5.26.01 
 

III 
 

0,239 OP 5.26.11 III 
SMS 13 bydlení, služby, 

obchod 
1,212 
 

OP 5.26.01 
 

III 
 

0,002 OP 5.26.11 III 
0,546 ZAHRADA 5.26.01 III 
0,059 ZAHRADA 5.26.11 III 
0,235 TTP 5.26.01 III 
0,047 TTP 5.26.11 III 

SMS 14 bydlení, služby, 
obchod 

0,728 OP 5.26.11 III 

mezisoučet  29,875    
ZOV 2 Základní 

občanské 
vybavení 

1,416 OP 5.26.01 III 

ZOV 3 Základní 
občanské 
vybavení 

0,103 OP 5.26.04 IV 

mezisoučet ZOV 1,519    
REZ. 
HŘBITOVA 

VPS 0,312 OP 5.26.01 III 

PARKOVIŠTĚ VPS 0,279 OP 5.26.01 III 
mezisoučet VPS 0,591    
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NL 1 Navrhovaná 
nelesní zeleň  

2,425 OP 5.26.11 III 

NL 2  1,916 OP 5.26.14 IV 
NL 3  0,454 OP 5.26.01 III 
mezisoučet NL 4,795    
LBC 1 ÚSES 2,069 OP 5.26.01 III 
LBK 1 ÚSES 4,475 OP 5.26.01 III 

0,023 OP 5.26.11 III 
0,178 OP 5.48.11 IV 

mezisoučet ÚSES 6,745    
LR 2 LR 10,490 OP 5.26.14 IV 
mezisoučet LR 10,490    
CELKEM  55,725    
 
Legenda: OP – orná půda, TTP – trvalý travní porost 

Seznam pozemků dotčených záborem ZPF pro systém ÚSES 

Lokální biokoridory: 

LBK 1 - 216, 215, 212, 213, 229, 231, 1060, 211, 210, 208, 207, 204, 239, 240, 241, 242, 

243, 244, 1601/2, 280/1, 1062/11, 531, 503/5, 530/1, 530/2, 529, 528, 527/1, 

526, 503/4, 1074/2, 551, 556/1, 1078, 585, 586/1, 586/2, 1083, 589/1 

Lokální biocentra: 

LBC 1 - 160/94, 200, 202, 201  

 
Tabulka záborů ZPF dle tříd ochrany ZPF  

TŘÍDA OCHRANY ZPF ZÁBOR ZPF v ha 

I  - 

II - 

III 27,081 

IV 28,0727 

V 0,571 

CELKEM 55,7247 

 

 

 Pokud dojde v budoucnu k záboru pozemků, které jsou v katastru nemovitostí vedeny 

jako zemědělský půdní fond, je nutné postupovat dle Zákona ČNR č. 334/1992 Sb. o 

ochraně zemědělského půdního fondu a jeho novely č. 231/1999 Sb. v platném znění a pro 

vydání územního rozhodnutí požádat příslušný orgán ochrany zemědělského půdního fondu 

o  souhlas s odnětím půdy ze ZPF. 
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II.2.d.2. Pozemky určené k plnění funkcí lesa (PUPFL)  
 

OCHRANA LESNÍHO PŮDNÍHO FONDU – POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCE 
LESA 

Lesní půda je vymezena a chráněna zákonem č. 289/1995 Sb. o lesích. Lesní porosty na 

lesních pozemcích jsou dle zákona č. 114/1992 Sb. posuzovány jako významné krajinné 

prvky. Hospodaření na těchto pozemcích má vysoce odborný charakter a probíhá pod 

dohledem odborné správy.  

 Návrh územního plánu nenavrhuje žádné zábory pozemků určených k plnění funkce 

lesa. 

 Nové rozvojové lokality nezasahují na pozemky určené pro plnění funkcí lesa. Nově 

má být zalesněn pozemek o rozloze cca 10,49 ha ( LR 2 ) pod Hůrou.  

 Návrh ÚPO komplexně chrání plochy zemědělských půd (sady a zahrady) a přírodní 

nelesní porosty (NL). Cestní síť sloužící k hospodaření na pozemcích určených k plnění 

funkce lesa zůstane v plném rozsahu zachována.   

 
 
II.3. Údaje vyžadované správním řádem pro odůvodnění opatření 
obecné povahy 

II.3.a. Postup při pořízení územního plánu 
Obec Všestary uzavřela první smlouvu na zpracování územně plánovací dokumentace 

s firmou A.D.O. Praha již 21.4.1998. Tato smlouva byla třístranná, zahrnovala ještě město 

Říčany jako pořizovatele. Od té doby se několikrát změnily zákony a předpisy týkající se 

územně plánovací dokumentace a jejího pořizování. V nynějším stavu je pořizovatelem 

územně plánovací dokumentace přímo obec. Obec dne 20.10.2005 schválila usnesením 

obecního zastupitelstva č. 20/1 Zadání pro zpracování Územního plánu obce Všestary, 

zpracované za pomoci firmy A.D.O. Na základě Zadání byl firmou A.D.O. v roce 2006 

zpracován Koncept ÚPO Všestary. Koncept byl projednán s dotčenými orgány v roce 2007. 

Pokyny pro zpracování návrhu ÚPO Všestary byly schváleny Zastupitelstvem obce 

Všestary dne 27.9.2012, bod II/1. 

Zpracovatelem návrhu je společnost A.D.O. Praha. 

II.3.b. Rozhodnutí o námitkách včetně jejich odůvodnění 
 
Tato kapitola bude doplněna na základě výsledků veřejného projednání. 
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II.3.c. Vypořádání připomínek 

Tato kapitola bude doplněna na základě výsledků veřejného projednání. 

II.3.d. Údaje o počtu listů odůvodnění územního plánu a počtu výkresů k němu 
připojené grafické části 
Textová část odůvodnění územního plánu obsahuje celkem 17+1 listů. 
Grafická část odůvodnění územního plánu obsahuje tyto výkresy: 

II. Odůvodnění územního plánu   

II.A Koordinační výkres m 1 : 5000 
II.B Širší vztahy m 1 : 5000 
II.C Výkres předpokládaného záboru půdního fondu m 1 : 5000 
Grafická část odůvodnění územního plánu obsahuje celkem 3 výkresy. 


