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Úvod 

Územní plán je koncepcí, která je dle § 10i zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na 

životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, posuzována podle stavebního zákona č. 

183/2006 Sb., a to od data nabytí účinnosti tohoto zákona, tj. od 1.1.2007. Zpracováním 

dokumentace „Vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území“ (dále také VV 

ÚP URÚ) je naplněn jeden z úkolů územního plánování, který je obsažen v § 19, odst. 2 

zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Tímto úkolem je „vyhodnocení vlivů 

územního plánu na vyvážený vztah územních podmínek pro příznivé životní prostředí, pro 

hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území“.  

Povinnost naplnit tento úkol v případě územního plánu obce Všestary vyplývá z požadavku, 

který uplatnil Krajský úřad Středočeského kraje pod č.j. 15297-135773/04/OŽP-Ve. V roce 

2004, kdy byl tento požadavek stanoven (k Návrhu Zadání ÚPO Všestary), se týkal 

zpracování „Vyhodnocení koncepce z hlediska vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví dle 

zákona č. 100/2001 Sb.“ (SEA). Toto Vyhodnocení bylo v prosinci roku 2006 zpracováno, 

jakožto součást etapy „Koncept ÚPO Všestary“. Následně, 1.1.2007, vstoupil v platnost nový 

legislativní předpis – zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 

(stavební zákon). Ten mj. nově upravuje i postupy při hodnocení vlivů územně plánovací 

dokumentace na životní prostředí a též zavádí výše zmíněné VV ÚP URÚ. 

Dokumentace „Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území“ pro ÚP Všestary, etapu 

Koncept, je zpracována v rozsahu dle přílohy č. 5 k vyhlášce č. 500/2006 Sb., která je 

prováděcí vyhláškou k zákonu č. 183/2006 Sb. Rozsah vyhodnocení je stanoven na celkem 

6 hlavních částí (A. – F.). Obsahem tohoto svazku jsou části B., C., D., E., F., část A. je 

obsahem druhého samostatného svazku. 

Zpracovateli Vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území jsou: 

 RNDr. Martin Kubeš 

Držitel živnostenského listu s předmětem podnikání Posuzování vlivů na životní prostředí č.j. 

ŽO-Z/704/01/F/Sz ze dne 22.8.2001, odpovědný zástupce: Mgr. Alena Kubešová, Ph.D. 

Autorizovaný krajinářský architekt, specializace Projektování územních systémů ekologické 

stability, ČKA 03 527. 

 Mgr. Alena Kubešová, Ph.D. 

Oprávněná fyzická osoba – držitelka autorizace ke zpracování dokumentace a posudku dle 

zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, č.j. 3269/468/OPVŽP/99 ze 

dne 24.3.1999. 

 RNDr. Václav Buriánek  

Botanický průzkum. 
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B. Vyhodnocení vlivů územního plánu na území Natura 2000  

Tato část Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území nebyla zpracována, neboť příslušný 

orgán ochrany přírody neuplatnil požadavek na vyhodnocení. Území Natura 2000 se v žádné 

ze svých dvou kategorií – ptačí oblast, evropsky významná lokalita – v k.ú. Všestary ani jeho 

blízkém okolí nevyskytuje. 

 

 

C. Vyhodnocení vlivů územního plánu na stav a vývoj území podle 

vybraných sledovaných jevů obsažených v územně analytických 

podkladech 

K této části Vyhodnocení je směroplatným podkladem „Aktualizace územně analytických 

podkladů ORP Říčany 2010“ (Asseco Central Europe, a.s., 12/2010).  

Pro hodnocení jsou relevantní jevy, které nejsou obsaženy v jiné části dokumentace 

Vyhodnocení ÚP URÚ, tedy v části A. - Vyhodnocení vlivů územního plánu na životní 

prostředí (SEA) – samostatném svazku Vyhodnocení. Konkrétně to znamená, že z jevů 

uvedených v Příloze č. 1 A Vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, 

územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění 

pozdějších předpisů, nejsou dále v kap. C. hodnoceny: 

 jevy 5 – 16; 19 kulturní a historické hodnoty území 

 jevy 17 – 18, 20 - 36; ochrana přírody a krajiny 

 jevy 37 – 43; zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa 

 jevy 44 – 56; vodní režim 

 jevy 57 – 63, 66; horninové prostředí a geologie 

 jevy 64 – 65; hygiena životního prostředí 

Vybranými sledovanými jevy obsaženými v ÚAP jsou tedy jevy č. 1 – 4 a 67 – 119. 

V dalším postupu je vyhodnocení provedeno bez možnosti využít „Aktualizaci územně 

analytických podkladů ORP Říčany 2010“. Důvodem je, že v části, která se týká jednotlivých 

obcí v rámci správního obvodu ORP Říčany, tedy i obce Všestary v kap. 3.6.49, je formou 

tabulky uveden pouze výčet jevů dle Přílohy č. 1 A Vyhlášky č. 500/2006 Sb., které se území 

Všestar týkají, výčet záměrů obce (jsou obsaženy v Konceptu ÚPO) a konstatování jejich 

případných územních střetů s jevy sledovanými v ÚAP.  

Plochy s rozdílným způsobem využití 

(jevy 1 – 4, 117) 

Obec Všestary je menší obcí s funkcí obytnou, zemědělskou a rekreační. Leží cca 4 km jižně 

od města Říčany, poblíž pásu téměř souvislé zástavby severozápadně – jihovýchodní 

orientace (Světice, Otice, Svojšovice, Strančice, Mnichovice), v relativně izolované poloze. 

S uvedeným pásem osídlení je spojena zástavbou rodinných domů jižním směrem od centra 

obce, kde zástavba srůstá se zástavbou obce Strančice.  

Území obce je z hlediska osídlení v ÚPO členěno do 3 hlavních (Všestary, Menčice, 

Jedlovec – Vávrov), 2 podružných (Hůrka, u Strančic – Na Pankráci) a 2 drobných (Údolí 
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raků, pod Hůrou) lokalit. Stávající obytnou zástavbu lze rozdělit na klasickou vesnickou 

(hospodářské usedlosti), na zástavbu v domech ve středu obce a na bydlení v rodinných 

domech. V čele návsi je zachována řada bývalých zemědělských usedlostí s původní 

parcelací kolmo k silnici. V novější zástavbě s rodinnými domy se uplatňuje pravidelná 

parcelace. Bytové domy se zde nevyskytují. 

Ve Všestarech byla v době zpracování Konceptu ÚPO hlavním výrobním zařízením farma 

chovu prasat (ZEA Světice, a.s.) východně od středu obce, s vysokými silážními věžemi (2 x 

4 věže). V areálu kromě živočišné výroby byla umístěna i výroba nezemědělská. 

Velkokapacitní vepřín byl významným zdrojem znečištění životního prostředí. V současnosti 

roku 2012 není v objektech ZEA Světice ve Všestarech živočišná výroba provozována. 

V Menčicích je několik desetiletí provozován středně velký lom na stavební kámen (Kámen 

Zbraslav, a.s.). Těžba kamene, provoz drtírny kamene a provoz těžkých dopravních 

prostředků významným způsobem negativně ovlivňují životní prostředí v Menčicích, přeprava 

kameniva i v dalších územích na trase přepravy. 

Územím obce Všestary prochází ve směru severozápad – jihovýchod páteřní silnice III/1012 

Říčany - Světice - Všestary – Mnichovice. Z ní odbočuje u hřbitova silnice III/1013 na 

severovýchod do Tehova, na návsi silnice III/1015 jižně do Strančic, u lomu v Menčicích 

silnice  III/11315 na severovýchod do Klokočné. Jižně od jižního okraje k.ú. Všestary je na 

silnici III/1012 problematickým způsobem napojena silnice III/1014, která vede 

(severo)západním směrem do Strančic přes místní část Všestar Jedlovec – Vávrov. Menčice 

jsou na silnice III/1012 a III/11315 napojeny nevyhovující místní silnicí, v úseku mezi lomem 

a zástavbou spíše charakteru účelové komunikace. Místní částí Jedlovec – Vávrov v jižním 

cípu k.ú. Všestary prochází dvoukolejná elektrifikovaná železniční trať č. 221 Praha – 

Benešov u Prahy.  

Zastavěné území obce Všestary je navrhovaným řešením předloženým v Konceptu ÚPO 

rozšiřováno o zastavitelné plochy masivním způsobem. Kromě ploch výroby a občanského 

vybavení (viz. dále) se jedná zejména o plochy bydlení, společně s plochami smíšenými.  

Plochy výroby reprezentuje areál ZEA Světice, a.s., na východním okraji zástavby ve 

Všestarech. Navrhované řešení v ÚPO obsahuje dvě rozsáhlé plochy výroby, skladů a 

komerce v severozápadní části území (lokalita „Hybnerka“) – VN1, VN2 - o celkové výměře 

40 ha a dvě malé plochy (VN3, VN4) v údolí Všestarského potoka mezi Všestary a 

Menčicemi. 

Plochy občanského vybavení v současnosti představují několik plošně málo rozsáhlých 

ploch v obci (obecní úřad s veřejnou knihovnou, mateřská škola, pohostinství apod.). 

Navrhovány jsou rozsáhlé plochy ZOV v severní části Všestar („centrum služeb u hřbitova“), 

ve vazbě na silnici III/1013 i její navrhovanou přeložku do severnější stopy. Za občanské 

vybavení lze rovněž považovat plochy pro sport a rekreaci (SP1 – SP4).  

Plochy k obnově nebo opětovnému využití znehodnoceného území („brownfields“) 

nejsou v Konceptu ÚPO uváděny. Z podstaty věci se však jedná o lokalitu lomu v Menčicích 

(+ doprovodných zařízení) – v časovém horizontu několika let bude těžební činnost 

ukončena - a pravděpodobně též lokalitu areálu ZEA Světice, a.s., kde v současnosti je 

pouze část areálu využívána k výrobě, skladování a nakládání se stavebním odpadem, část 

objektů byla zbourána. 

Zastavitelné plochy jsou vymezeny zejména ve funkčních plochách určených k bydlení, 

výrobě a skladování, občanského vybavení. Při obsazení všech ploch bydlení je udáván 

celkový počet obyvatel 1.820, oproti současnému počtu (31.12.2010) 683 obyvatel.  
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Technická infrastruktura 

(jevy 67 – 87, 107, 109 - 115) 

Koncept ÚPO Všestary navrhuje realizaci: 

 vodovodu (v roce 2010 dokončeno) 

 nadzemního vodojemu v lokalitě „Na Pankráci“ 

 kanalizace – trasa hlavní kmenové stoky do ČOV Mnichovice, s větvemi Menčice 

a Jedlovec  

 tří nových transformačních stanic TS1 – TS3 

Návrh technické infrastruktury je přizpůsoben objemu navrhovaného rozvoje funkcí bydlení, 

výroby a skladování, občanské vybavenosti a sportu.  

 

Dopravní infrastruktura 

(jevy 88 – 106) 

Navrhovány jsou silnice a obslužné komunikace, parkoviště.  

Návrh dopravní infrastruktury je přizpůsoben objemu navrhovaného rozvoje funkcí bydlení, 

výroby a skladování, občanské vybavenosti a sportu. Významný z hlediska nadlokálních 

vztahů je návrh nové silnice mezi Svojšovicemi a Tehovem, který je vymezen v ZÚR 

Středočeského kraje (2011) jako veřejně prospěšná stavba silnice II. třídy s označením: 

„D074 koridor silnice II/107: úsek Všechromy – I/2“. 

 

Ostatní 

(jevy 108, 116, 118, 119) 

Netýká se území obce Všestary. 

 

 

D. Předpokládané vlivy na výsledky analýzy silných stránek, slabých 

stránek, příležitostí a hrozeb v území 

Vyhodnocení předpokládaných vlivů územního plánu na výsledky analýzy silných stránek, 

slabých stránek, příležitostí a hrozeb v území (D.I. – D.III.) vychází z dokumentace 

„Aktualizace územně analytických podkladů ORP Říčany 2010“ (Asseco Central Europe, 

a.s., 12/2010). V této dokumentaci je tato analýza provedena pouze pro území celého 

správního obvodu ORP Říčany. Do hodnocení jsou převzaty pouze relevantní položky ve 

vztahu k území obce Všestary. 
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D.I. Vliv na eliminaci nebo snížení hrozeb řešeného území  

Horninové prostředí a geologie 

Hrozby dle ÚAP ORP Říčany: 

 masivní využívání nerostných surovin v krátkém časovém úseku 

 střet zájmu těžby s ochranou přírody 

ÚP respektuje stávající těžbu kamene v lomu Menčice. 

 

Vodní režim 

Hrozby dle ÚAP ORP Říčany: 

 ohrožení vodních zdrojů intenzivní zemědělskou činností 

 nedostatečná péče o vodní toky a plochy 

ÚP péči o vodní toky a plochy a intenzitu zemědělské činnosti neřeší, není k tomu určen. 

 

Hygiena životního prostředí 

Hrozby dle ÚAP ORP Říčany: 

 zvýšení hlukové hladiny a imisního zatížení podél významných komunikací vlivem 
nárůstu tranzitní dopravy 

 spalování nevhodných substancí v domácnostech 

ÚP nemůže ovlivnit případný nárůst tranzitní dopravy či druh spalovaného materiálu 

v domácnostech (lokální topeniště). Možnost převedení části tranzitní dopravy do nové trasy, 

která je vzdálenější od obytné zástavby, představuje realizace nové silnice Svojšovice – 

Tehov (VPS3). 

 

Ochrana přírody a krajiny 

Hrozby dle ÚAP ORP Říčany: 

 realizace staveb (bydlení, výroba, chaty apod.) v oblastech výskytu významných 
krajinných prvků 

ÚP v některých případech (SP1, SP4) navrhuje změnu ve využití území, ve kterém se 

nacházejí významné krajinné prvky ze zákona (nivy vodních toků). 

 

Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa 

Hrozby dle ÚAP ORP Říčany: 

 výstavba na úkor zemědělské půdy 

 místy neudržovaná zemědělská půda a následný plošný rozmach plevelných a 
invazních druhů rostlin a náletů dřevin  

 trvající preference smrku a borovice při obnově lesa 

ÚP navrhuje plochy a koridory pro změny ve využití území na ZPF ve značném rozsahu. 

V dokumentaci je uvedena výměra záborů ZPF 133 ha. Ovlivnit způsob a intenzitu 

hospodaření na zemědělské půdě či pozemcích lesa není v kompetenci ÚP. 
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Veřejná dopravní a technická infrastruktura 

Hrozby dle ÚAP ORP Říčany: 

 odvod odpadních vod do místních rybníků 

ÚP navrhuje plochy a koridory pro vybudování kanalizace. 

 

Sociodemografické podmínky vč.bydlení a rekreace 

Hrozby dle ÚAP ORP Říčany: 

 podpora výstavby bytových domů v sídlech venkovského charakteru 

 další výstavba tzv. podnikatelského baroka 

ÚP nenavrhuje plochy obytné zástavby v bytových domech. Architekturu jednotlivých staveb 

kromě základní regulace výšky stavby, podlažnosti či objemu ÚP nedokáže ovlivnit. 

 

Hospodářské podmínky 

Hrozby dle ÚAP ORP Říčany: 

 omezení počtu pracovních příležitostí v periférních oblastech a malých sídlech 

V malém sídle Všestary by realizace návrhů územního plánu znamenala pravděpodobné 

zvýšení nabídky pracovních příležitostí v místě v řádu desítek pozic. Oproti tomu naplnění 

ÚP z hlediska počtu obyvatel území by znamenalo nárůst počtu obyvatel na cca. 2,5 

násobek (1.820 obyvatel).  

 

D.II. Vliv na posílení slabých stránek řešeného území  

Horninové prostředí a geologie 

Slabé stránky dle ÚAP ORP Říčany: 

 žádné 

 

Vodní režim 

Slabé stránky dle ÚAP ORP Říčany: 

 ohrožení lokálními záplavami v okolí větších vodních toků 

 znečišťování podzemní a povrchové vody odpadními vodami bez ČOV 

ÚP navrhuje znovuzaložení rybníka u soutoku potoků Strančického a Všestarského. ÚP 

navrhuje plochy a koridory pro vybudování kanalizace. 

 

Hygiena životního prostředí 

Slabé stránky dle ÚAP ORP Říčany: 

 znečišťování ovzduší lokálními zdroji, vytápění méně kvalitními palivy 

 kontaminace a staré ekologické zátěže ve výrobních (průmyslové zóny) a 
zemědělských areálech a na skládkách (i bývalých) 
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Obec Všestary je plynofikována. Volbu typu vytápění a druh užívaných paliv ÚP nemůže 

ovlivnit. Zemědělský areál ZEA Světice, a.s., po ukončení živočišné výroby představuje 

starou ekologickou zátěž v obci. Likvidace staré ekologické zátěže není náplní územního 

plánování. 

 

Ochrana přírody a krajiny 

Slabé stránky dle ÚAP ORP Říčany: 

 rozsáhlé zábory volné krajiny pro výstavbu (tendence klesá se vzrůstající 
vzdáleností od Prahy a od dálnice D1) 

 nízká ekologická stabilita krajiny 

Koncept ÚP Všestary navrhuje rozsáhlé zábory volné krajiny pro výstavbu, zejména s funkcí 

obytnou, a tím snižuje stupeň ekologické stability krajiny. Pozitivní je závazné vymezení (po 

vydání ÚP) skladebných částí územního systému ekologické stability (ÚSES) krajiny. 

 

Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa 

Slabé stránky dle ÚAP ORP Říčany: 

 rozrůstání suburbáních celků a průmyslových zón v oblasti zemědělské půdy 

 vysoký podíl smrkových monokultur 

 přetrvávající způsob obnovy lesů, zaměřený na hospodářské využití s malým 
podílem původních dřevin 

ÚP významným způsobem podporuje rozrůstání suburbánních celků a průmyslových zón. 

Způsob hospodaření v lesích je náplní příslušné lesnické dokumentace, nikoliv územně 

plánovací dokumentace. V „lesních“ skladebných částech ÚSES je doporučena přirozená 

druhová skladba porostů.  

 

Veřejná dopravní a technická infrastruktura 

Slabé stránky dle ÚAP ORP Říčany: 

 nízký podíl napojení na kanalizaci s ČOV 

ÚP vymezuje plochy a koridory pro vybudování splaškové kanalizace se zaústěním do ČOV 

Mnichovice. 

 

Sociodemografické podmínky vč.bydlení a rekreace 

 velký podíl podnikatelského baroka většiny obcí v zázemí POÚ Říčany 

ÚP nemá nástroje k pozitivnímu ovlivnění vkusu stavebníka. 

 

Hospodářské podmínky 

Slabé stránky dle ÚAP ORP Říčany: 

 výskyt brownfieldu 

Potenciální plochou tohoto typu je areál ZEA Světice, a.s., po ukončení těžby též areál 
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kamenolomu a drtírny Menčice. 

 

 

D.III. Vliv na využití silných stránek a příležitostí řešeného území  

Horninové prostředí a geologie 

Silné stránky a příležitosti dle ÚAP ORP Říčany: 

 surovinový potenciál území 

 rekultivace území s ukončenou těžbou 

ÚP respektuje současnou těžbu v kamenolomu Menčice. ÚP konstatuje dosud nevyjasněnou 

situaci ve věci rekultivace tohoto území po ukončení těžby. 

 

Vodní režim 

Silné stránky a příležitosti dle ÚAP ORP Říčany: 

 preventivní protipovodňová opatření 

 revitalizace malých vodních toků 

 obnova a budování vodních ploch 

 nepřipustit úpravy vodních toků snižující jejich ekologickou a estetickou hodnotu 

ÚP navrhuje znovuzaložení rybníka u soutoku potoků Strančického a Všestarského. 

Problematika úprav vodních toků je náplní příslušné oborové dokumentace. 

 

Hygiena životního prostředí 

Silné stránky a příležitosti dle ÚAP ORP Říčany: 

 zajištěná separace odpadu v obcích 

 sanace starých zátěží, rekultivace skládek 

Separace odpadu ani sanace starých zátěží není náplní ÚPD. 

 

Ochrana přírody a krajiny 

Silné stránky a příležitosti dle ÚAP ORP Říčany: 

 vymezené prvky a kvalitní koncepce ÚSES lokální, regionální, nadregionální 
úrovně (jižní a centrální část území) 

 realizace nefunkčních prvků ÚSES 

 pro výsadby krajinné zeleně používat výhradně domácí dřeviny 

 chránit krajinný ráz před činnostmi, snižujícími jeho estetickou a přírodní hodnotu 

 zvyšovat druhovou pestrost trvalých travních porostů 

 vyloučit výstavbu oplocení, ohrad, zdí a podobných bariér ve volné krajině 
snižující její prostupnost 

V případě naplnění Konceptu ÚPO Všestary dojde ke snížení hodnoty krajinného rázu na 

území obce. Vydáním ÚP budou závazně vymezeny skladebné části ÚSES. Pro využití 
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ostatních příležitostí dle ÚAP ORP Říčany je třeba využít jiných nástrojů, než je územně 

plánovací dokumentace obce. 

 

Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa 

Silné stránky a příležitosti dle ÚAP ORP Říčany: 

 ochrana kvalitní zemědělské půdy 

 podpora mimoprodukčních funkcí zemědělství a lesnictví 

 změna druhové skladby lesních porostů, zvýšení podílu původních dřevin 

 likvidace náletů, plevelů a invazních rostlin na plochách travních porostů 

 přizpůsobit velikost bloků orné půdy rázu krajiny a ekologickým požadavkům na 
prostupnost krajiny 

 zajistit ekologicky vhodné lesní hospodaření, nenarušující obnovu lesů jako VKP 
a ohrožení nebo oslabení jejich stabilizační funkce 

Kvalitní zemědělská půda (III. třída ochrany ZPF) není Konceptem ÚPO Všestary dostatečně 

chráněna – rozsáhlé plochy ZPF jsou navrženy pro možnost zastavění. Pro využití ostatních 

příležitostí dle ÚAP ORP Říčany je třeba využít jiných nástrojů, než je územně plánovací 

dokumentace obce. 

 

Veřejná dopravní a technická infrastruktura 

Silné stránky a příležitosti dle ÚAP ORP Říčany: 

 dobré dopravní spojení s hlavním městem a centrem ORP díky dálnici D1 a 
silnicím č. I/2, I/3 

 napojení na železniční trať 

 zapojení celého území ORP do systému Pražské integrované dopravy 

 napojení na VS Střední Čechy, vysoké procento obcí napojených na veřejný 
vodovod 

 dobudování technické infrastruktury v obcích, kde to bude finančně únosné 
(kanalizace, plynofikace, ČOV) 

Koncept ÚPO Všestary vychází ze silných stránek dopravní a technické infrastruktury a 

navrhuje rozsáhlé plochy rozvoje (bydlení, výroba a skladování, občanská vybavenost, sport 

a rekreace), neboť předpokládá vysokou míru zájmu o jejich využití. Vybudování chybějící 

kanalizace v obci je součástí navrženého řešení v ÚP. 

 

Sociodemografické podmínky vč.bydlení a rekreace 

Silné stránky a příležitosti dle ÚAP ORP Říčany: 

 významný populační vývoj s neustálým nárůstem obyvatel v celém SO ORP 

 stabilizace trvale bydlících obyvatel a jejich životní úrovně 

 zlepšování infrastrukturních předpokladů růstu kvality bydlení 

 regulace výstavby rodinných domů v sídlech venkovského charakteru s důrazem 
na zachování jejich charakteru 

Koncept ÚPO Všestary vychází ze silných stránek všech sociodemografických podmínek a 

navrhuje rozsáhlé plochy rozvoje (bydlení, výroba a skladování, občanská vybavenost, sport 
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a rekreace), neboť předpokládá vysokou míru zájmu o jejich využití. Koncept ÚPO vytváří 

územní podmínky pro rozsáhlou výstavbu v sídle venkovského charakteru – ve Všestarech – 

a tím oslabuje možnost zachování venkovského charakteru tohoto sídla (resp. obou sídel – 

Všestar a Menčic). 

 

Hospodářské podmínky 

Silné stránky a příležitosti dle ÚAP ORP Říčany: 

 výhodná poloha regionu v návaznosti na hlavní město Prahu 

 ekonomická výhodnost regionu a přitažlivost pro investory 

 odstranění zátěží v areálu brownfieldů a jejich využívání 

 poloha výhodná pro výstavbu průmyslových zón 

Koncept ÚPO Všestary vychází ze silných stránek hospodářských podmínek a navrhuje 

rozsáhlé plochy rozvoje (bydlení, výroba a skladování, občanská vybavenost, sport a 

rekreace), neboť předpokládá vysokou míru zájmu o jejich využití. K odstranění zátěží 

v územích, které mají potenciál pro znovuvyužití (brownfields) – v případě Všestar 

pravděpodobně areál ZEA Světice,a s. – nemá územně plánovací dokumentace obce 

kompetence. O způsobu rekultivace kamenolomu Menčice rozhodl v roce 1999 Obvodní 

báňský úřad v Kladně. 

 

 

D.IV. Vliv na stav a vývoj hodnot řešeného území  

Přírodní, krajinné a kulturní hodnoty území a jejich možné ovlivnění v důsledku realizace 

koncepce ÚP Všestary jsou charakterizovány v části A. Vyhodnocení vlivů na udržitelný 

rozvoj území. 

Vliv na hodnoty sociální (soudržnost obyvatel) a hospodářské (ekonomická prosperita obce) 

je problematický. Výrazný nárůst počtu obyvatelstva v obci i rozvoj ekonomických aktivit 

může přinést zvýšené finanční zisky (ovšem i vyšší náklady), v případě soudržnosti obyvatel 

lze spíše očekávat negativní vývoj. Důsledkem naplnění koncepce a zvýšení počtu 

obyvatelstva Všestar na cca. 2,5 násobek oproti současnému stavu (700 obyvatel vers. 

1.820 obyvatel) dojde k přeměně obce z vesnice s dlouhodobě utvářenou vnitřní sociální 

strukturou na území obývané zejména „přistěhovalci“, u nichž je intenzivnější zapojení do 

života obce málo pravděpodobné. 
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E. Vyhodnocení přínosu územního plánu k naplnění priorit územního 

plánování 

Popis míry a způsobu naplnění priorit územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje 

území je vztažen k Politice územního rozvoje ČR 2008 (2009) a Zásadám územního rozvoje 

Středočeského kraje (2011). 

Republikové priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území 

Priority územního plánování dle PÚR ČR 2008 Popis míry a způsobu naplnění priorit v ÚP 

 

(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.  

Bránit upadání venkovské krajiny jako důsledku nedo-
statku lidských zásahů. (Viz také UAEU, část III.6 čl. 
25, 27; viz také čl. 19 PÚR ČR 2006)  

Koncept ÚPO Všestary nezajišťuje ochranu 
přírodních, civilizačních a kulturních hodnot území. 
Jedinečnost urbanistické struktury území, struktury 
osídlení a kulturní krajiny není dostatečně chráněna, 
ekonomické zájmy projevující se navrhovaným 
rozsáhlým zastavěním území Všestar jsou nadřazeny 
zájmům ostatním. Upadání venkovské krajiny jako 
důsledku nedostatku lidských zásahů v případě 
Všestar nehrozí, reálnou hrozbou je přeměna 
venkovského prostředí v prostředí suburbie (urban 
sprawl). 

(15) Předcházet při změnách nebo vytváření 
urbánního prostředí prostorově sociální segregaci s 
negativními vlivy na sociální soudržnost obyvatel. 
Analyzovat hlavní mechanizmy, jimiž k segregaci 
dochází, zvažovat existující a potenciální důsledky a 
navrhovat při územně plánovací činnosti řešení, 
vhodná pro prevenci nežádoucí míry segregace nebo 
snížení její úrovně. (Viz také Lipská charta, bod II.; viz 
také čl. 29 PÚR ČR 2006)  

Naplnění této priority není předmětem řešení ÚP 
Všestary. Prostorová segregace v případě území 
obce Všestary není reálnou hrozbou.  

(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 (viz také čl. 20 PÚR ČR 2006) a v souladu s 
určením a charakterem oblastí, os, ploch a koridorů 
vymezených v PÚR ČR.  

Koncept ÚPO upřednostňuje silný rozvoj ve smyslu 
zastavění území. Do jisté míry je to v souladu 
s příslušností území obce Všestary do Rozvojové 
oblasti OB1 (Rozvojová oblast Praha) dle PÚR ČR 
2008. 

Ta je charakterizována jako 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, které mají z velké části i 
mezinárodní význam; zřetelným rozvojovým 
předpokladem je připojení na dálnice, rychlostní 
silnice a tranzitní železniční koridory a efektivní 
propojení jednotlivých druhů dopravy včetně letecké. 

 

(17) Vytvářet v území podmínky k odstraňování 
důsledků náhlých hospodářských změn lokalizací 
zastavitelných ploch pro vytváření pracovních 
příležitostí, zejména v regionech strukturálně 
postižených a hospodářsky slabých a napomoci tak 

Naplnění této priority se nevztahuje k řešenému 
území. 
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Priority územního plánování dle PÚR ČR 2008 Popis míry a způsobu naplnění priorit v ÚP 

 

řešení problémů v těchto územích. (Viz také čl. 21 
PÚR ČR 2006)  

(18) Podporovat polycentrický rozvoj sídelní struktury. 
Vytvářet předpoklady pro posílení partnerství mezi 
městskými a venkovskými oblastmi a zlepšit tak jejich 
konkurenceschopnost. (Viz také UAEU, část III.2 čl. 
16, 17; viz také čl. 18/ PÚR ČR 2006)  

Naplnění této priority není předmětem řešení ÚP. 

19) Vytvářet předpoklady pro polyfunkční využívání 
opuštěných areálů a ploch (tzv. brownfields 
průmyslového, zemědělského, vojenského a jiného 
původu). Hospodárně využívat zastavěné území 
(podpora přestaveb revitalizací a sanací území) a 
zajistit ochranu nezastavěného území (zejména 
zemědělské a lesní půdy) a zachování veřejné 
zeleně, včetně minimalizace její fragmentace. (Viz 
také čl. 22 PÚR ČR 2006). 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.  

Zastavitelné plochy jsou vymezeny ve velkém 
rozsahu ve volné krajině. 

Potenciální lokalita typu brownfield (areál ZEA 
Světice, a.s., v zastavěném území) není v Konceptu 
ÚPO řešena jako např. plocha transformace. Ve věci 
rekultivace území po ukončení provozu kamenolomu 
a drtírny Menčice jsou v Konceptu ÚPO konstatovány 
nejasnosti. 

(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. (Viz také Evropská úmluva o krajině).  

ÚP navrhuje lokalizaci rozvojových záměrů ve velkém 
rozsahu, který není v souladu s požadavky na 
ochranu přírody, krajiny zemědělského půdního 
fondu. Rozmanitost krajiny při plném uplatnění řešení 
dle Konceptu ÚPO Všestary bude negativně 
ovlivněna. 

Implementace ÚSES je v ÚP zajištěna formou 
institutu veřejně prospěšného opatření.  

 

 

(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. (Viz také Lipská 
charta, část II.; viz také čl. 23 PÚR ČR 2006)  

Stávající území s lesními porosty zelených pásů 
nejsou řešením navrhovaným v Konceptu ÚPO 
Všestary dotčena. 

 

 

(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. 

Naplnění této priority není předmětem řešení ÚP. 
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Priority územního plánování dle PÚR ČR 2008 Popis míry a způsobu naplnění priorit v ÚP 

 

Podporovat propojení míst, atraktivních z hlediska 
cestovního ruchu, turistickými cestami, které umožňují 
celoroční využití pro různé formy turistiky (např. pěší, 
cyklo, lyžařská, hipo). (Viz také čl. 24 PÚR ČR 2006)  

 (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. (Viz také čl. 25 PÚR ČR 2006). 
Nepřípustné je vytváření úzkých hrdel na trasách 
dálnic, rychlostních silnic a kapacitních silnic; jejich 
trasy, jsou-li součástí transevropské silniční sítě, volit 
tak, aby byly v dostatečném odstupu od obytné 
zástavby hlavních center osídlení.  

ÚP neomezuje prostupnost krajiny a rozsah 
fragmentace krajiny nad přijatelnou úroveň.  

(24) Vytvářet podmínky pro zlepšování dostupnosti 
území rozšiřováním a zkvalitňováním dopravní infra-
struktury s ohledem na potřeby veřejné dopravy a po-
žadavky ochrany veřejného zdraví, zejména uvnitř 
rozvojových oblastí a rozvojových os. (Viz také Lipská 
charta, bod II.2; viz také čl. 26 PÚR ČR 2006). 
Možnosti nové výstavby posuzovat vždy s ohledem 
na to, jaké vyvolá nároky na změny veřejné dopravní 
infrastruktury a veřejné dopravy. Vytvářet podmínky 
pro zvyšování bezpečnosti a plynulosti dopravy, 
ochrany a bezpečnosti obyvatelstva a zlepšování jeho 
ochrany před hlukem a emisemi, s ohledem na to 
vytvářet v území podmínky pro environmentálně 
šetrné formy dopravy (např. železniční, cyklistickou).  

V rozvojové oblasti OB1, jíž je území Všestar dle PÚR 
ČR 2008 součástí, je doprava posílena návrhem nové 
silnice Svojšovice – Tehov v severní části obce 
(záměr D074 dle ZÚR Středočeského kraje).  

 

(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. (Viz také UAEU, část III. 5 čl. 23, 24; viz také čl. 
27 PÚR ČR 2006). V zastavěných územích a 
zastavitelných plochách vytvářet podmínky pro 
zadržování, vsakování i využívání dešťových vod jako 
zdroje vody a s cílem zmírňování účinků povodní.  

ÚP navrhuje znovuzaložení rybníka u soutoku potoků 
Strančického a Všestarského. Případná zástavba 
v území údolních niv potoků (např. v ploše SP4 při 
Všestarském potoce) by zhoršila riziko škod při 
záplavách a snížila možnosti přirozeného rozlivu vody 
do krajiny. 

 

(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. (Viz také čl. 27 PÚR 
ČR 2006)  

Zejména při Všestarském potoce (lokalita SP4) 
územní plán vytváří podmínky pro možnost zástavby 
v záplavovém území. 

(27) 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 

Naplnění této priority se nevztahuje k řešenému 
území. 
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Priority územního plánování dle PÚR ČR 2008 Popis míry a způsobu naplnění priorit v ÚP 

 

venkovských oblastech a v oblastech se specifickými 
geografickými podmínkami. (Viz také UAEU, část III. 
1 čl. 14, 15) Při řešení problémů udržitelného rozvoje 
území využívat regionálních seskupení (klastrů) k 
dialogu všech partnerů, na které mají změny v území 
dopad a kteří mohou posilovat atraktivitu území 
investicemi ve prospěch územního rozvoje. (Viz také 
UAEU, část III. 3 čl. 18, 19) Při územně plánovací 
činnosti stanovovat podmínky pro vytvoření výkonné 
sítě osobní i nákladní železniční, silniční, vodní a 
letecké dopravy, včetně sítí regionálních letišť, 
efektivní dopravní sítě pro spojení městských oblastí 
s venkovskými oblastmi, stejně jako řešení 
přeshraniční dopravy, protože mobilita a dostupnost 
jsou klíčovými předpoklady hospodářského rozvoje ve 
všech regionech. (Viz také UAEU, část III. 4 čl. 20, 
22) 

(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. (Viz také Lipská 
charta, bod I. 1)  

V Konceptu ÚPO Všestary je vývoj území směřován 
k silné exploataci pro funkce bydlení a výrobu – 
skladování, tomu je v souvislostech nadimenzována 
veřejná infrastruktura. 

 

(29) Zvláštní pozornost věnovat návaznosti různých 
druhů dopravy. S ohledem na to vymezovat plochy a 
koridory nezbytné pro efektivní 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. (Viz také Lipská charta, 
bod I.; viz také čl. 26 PÚR ČR 2006)  

Naplnění této priority není předmětem řešení ÚP. 

 

(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. (Viz také 
Lipská charta, bod I. 2)  

ÚP navrhuje zajištění potřeb obce Všestary veřejným 
vodovodem a splaškovou kanalizací do ČOV 
Mnichovice. Výstavba vodovodu byla v roce 2010 
dokončena. 

 

(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. (Viz také 
Lipská charta, bod I. 2)  

Naplnění této priority není předmětem řešení ÚP. 

(32) Při stanovování urbanistické koncepce posoudit 
kvalitu bytového fondu ve znevýhodněných 
městských částech a v souladu s požadavky na 
kvalitní městské struktury, zdravé prostředí a účinnou 
infrastrukturu věnovat pozornost vymezení ploch 
přestavby. (Viz také Lipská charta, bod I.; viz také čl. 
29 PÚR ČR 2006)  

Naplnění této priority se nevztahuje k řešenému 
území.  
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Požadavky územního plánování ve Středočeském kraji 

Požadavky územního plánování v SK 

 

Popis míry a způsobu naplnění požadavků v ÚP 

 

(1) Vytvářet podmínky pro vyvážený rozvoj 
Středočeského kraje, založený na zajištění 
příznivého životního prostředí, stabilním 
hospodářském rozvoji a udržení sociální soudržnosti 
obyvatel kraje. Vyváženost a udržitelnost rozvoje 
území kraje sledovat jako základní požadavek při 
zpracování územních studií, územních plánů, 
regulačních plánů a při rozhodování o změnách ve 
využití území 

Vyváženost a udržitelnost rozvoje je v Konceptu ÚPO 
Všestary porušena neúměrnými požadavky na 
zastavění území zejména pro účely bydlení a výroby 
(skladování). Neúměrné velikosti obce a jejímu 
dosavadnímu vývoji jsou rovněž územní požadavky 
na plochy sportu a rekreace. 

 

(2) Vytvářet podmínky pro realizaci mezinárodně a 
republikově významných záměrů stanovených v 
Politice územního rozvoje z roku 2008 (PÚR ČR 
2008) a pro realizaci významných krajských záměrů, 
které vyplývají ze strategických cílů a opatření 
stanovených v Programu rozvoje Středočeského 
kraje 

Významným krajským záměrem je: D074 koridor 
silnice II/107: úsek Všechromy – I/2. Koncept ÚPO 
územní koridor pro naplnění tohoto záměru obsahuje. 

 

(3) Vytvářet podmínky pro přeměnu a rozvoj 
hospodářské základny v území regionů se 
soustředěnou podporou státu vymezených dle 
Strategie regionálního rozvoje České republiky, 
kterými jsou na území Středočeského kraje: II. 
hospodářsky slabé regiony: Milovice – Mladá. Pro 
tato území prověřit a stanovit možnosti zajištění 
odpovídající dopravní a technické infrastruktury. 

Naplnění tohoto požadavku se netýká řešeného 
území. 

(4) Vytvářet podmínky pro zachování a rozvíjení 
polycentrické struktury osídlení kraje založené na 
městech Kladno, Mladá Boleslav, Příbram, Beroun, 
Mělník, Kralupy nad Vltavou, Slaný, Rakovník, 
Benešov, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, 
Neratovice, Říčany a blízkých městech Kolín-Kutná 
Hora, Nymburk-Poděbrady.Posilovat význam 
ostatních center osídlení, zejména ORP: Vlašim, 
Sedlčany, Čáslav, Mnichovo Hradiště, Votice, 
Hořovice, Dobříš, Český Brod. Vytvářet podmínky pro 
zlepšení spolupráce blízkých měst Lysá nad Labem a 
Milovice, Nové Strašecí a Stochov. Rozvíjet obslužný 
potenciál center v příměstském území Prahy, 
zejména Hostivice a Jesenice pro potřeby jejich 
dynamicky se rozvíjejícího spádového území. 

Naplnění tohoto požadavku není předmětem řešení 
ÚP. 

(5) Vytvářet podmínky pro umístění a realizaci 
potřebných staveb a opatření pro zlepšení dopravní 
dostupnosti a dopravní obslužnosti kraje. 

ÚPO Všestary vymezuje jako VPS silnici v severní 
části obce, která je v ZÚR Středočeského kraje 
vedena pod označením: D074 koridor silnice II/107: 
úsek Všechromy – I/2. 

(6) Vytvářet podmínky pro péči o přírodní, kulturní a 
civilizační hodnoty na území kraje, které vytvářejí 
image kraje a posilují vztah obyvatelstva kraje ke 
svému území. Přitom se soustředit zejména na: 

a) zachování a obnovu rozmanitosti kulturní krajiny a 
posílení její stability; 

b) ochranu pozitivních znaků krajinného rázu;  

c) zachování a citlivé doplnění výrazu sídel, s cílem 
nenarušovat cenné městské i venkovské urbanistické 
struktury a architektonické i přírodní dominanty 
nevhodnou zástavbou a ome-zit fragmentaci krajiny;  

d) upřesnit a zapracovat do ÚPD obcí cílové 
charakteristiky krajiny; 

e) vytváření podmínek pro šetrné využívání 
přírodních zdrojů. 

Tato priorita není v Konceptu ÚPO Všestary naplněna 
– blíže viz. svazek A. Vyhodnocení vlivů na životní 
prostředí. 

(7) Vytvářet podmínky pro stabilizaci a vyvážený 
rozvoj hospodářských činností na území kraje zvláště 

Rozvoj hospodářských činností na území obce 
Všestary, které je součástí vymezené rozvojové 
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Požadavky územního plánování v SK 

 

Popis míry a způsobu naplnění požadavků v ÚP 

 

ve vymezených rozvojových oblastech a vymezených 
rozvojových osách 

 

oblasti OB1, je naddimenzován potřebám obce.. 

(8) Vytvářet podmínky pro řešení specifických 
problémů ve specifických oblastech kraje při 
zachování požadavků na ochranu a rozvoj hodnot 
území. Navrhovat v těchto územích takové formy 
rozvoje, které vyhoví potřebám hospodářského a 
sociálního využívání území a neohrozí zachování 
jeho hodnot. Koordinovat řešení této problematiky se 
sousedními kraji. 

Naplnění tohoto požadavku se netýká území obce 
Všestary. 

 

(9) Podporovat zlepšení vazeb částí území kraje s 
územím sousedních krajů Královéhradeckého, 
Pardubického, Plzeňského a Jihočeského, Kraje 
Vysočina a hl. m. Prahy s cílem optimalizovat 
dostupnost obslužných funkcí i přes hranice kraje.. 

Naplnění tohoto požadavku se netýká území obce 
Všestary. 

 

 

F. Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území – shrnutí 

F.I. Vyhodnocení vlivů územního plánu na vyváženost vztahu podmínek pro příznivé 

životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel 

území, jak byla zjištěna v rozboru udržitelného rozvoje 

Koncept ÚPO Všestary tím, že vymezuje rozsáhlé plochy pro bydlení, výrobu a skladování, 

občanskou vybavenost, sport a rekreaci (celkový zábor ZPF byl zpracovatelem Konceptu 

ÚPO vyhodnocen na 133 ha, tj. 30 % celkové výměry katastru obce!) a tomuto rozvoji 

odpovídající rozvoj veřejné infrastruktury. Takovýto rozsáhlý rozvoj v území, které mělo a 

dosud do jisté míry má zemědělský charakter, s dochovanou dobrou kvalitou krajinného 

rázu, neodpovídá požadavkům na vyváženost vztahu podmínek pro příznivé životní 

prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území, tj. tzv. tří 

pilířů trvale udržitelného rozvoje. 

Doporučujeme v etapě Návrh ÚP Všestary požadavky na rozvoj – zastavitelné plochy 

výrazně korigovat. Rozsah těchto korekcí je předložen formou navrhovaných Opatření (kap. 

A.7.) ve svazku A. dokumentace VV ÚP URÚ, tzn. v dokumentaci SEA. 

 

F.II. Shrnutí přínosu územního plánu 

Koncept ÚPO Všestary v podobě, v jaké byl předložen, znamená přínos zejména závazným 

vymezením skladebných částí ÚSES, vymezením koridorů pro veřejně prospěšné stavby 

důležité pro kvalitu života obyvatel obce (vodovod – realizován 2010, kanalizace, nová 

silnice severně od hřbitova) a zavedením jistého řádu do dosud chaotického způsobu 

zastavování obce zejména objekty bydlení. Existenci prvního územního plánu v historii 

Všestar bude možno hodnotit jako přínos, pokud v etapě Návrh a následně ve vydaném 

územním plánu formou opatření obecné povahy dojde k podstatné redukci ploch rozvoje pro 

bydlení, výrobu a skladování, sport a rekreaci i občanské vybavení, tak, aby výsledné řešení 

koncepce územního plánu vytvářelo podmínky pro uměřený, trvale udržitelný rozvoj obce. 

Obec Všestary má pro takovýto rozvoj dobré výchozí podmínky, včetně toho, že dosud 

nebyla ve větší míře postižena zastavovací explozí v území pásu okolo Prahy. 
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