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OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBCE VOLENICE
(dle § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění)

Zastupitelstvo obce Volenice, příslušné podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů za použití ustanovení § 43
odst. 4 a § 55b odst. 10 stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů, § 171 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací
dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů

vydává

Změnu č. 2 Územního plánu Volenice
(dále jen „Změna č. 2“)

Územní plán Volenice byl vydán Zastupitelstvem obce Volenice formou opatření obecné povahy dne 19. 12. 2018
(usn. č. 9/2018) a účinnosti nabyl dne 19. 1. 2019.
Změna č. 1 územního plánu Volenice byla vydána Zastupitelstvem obce Volenice dne 12. 4. 2021 (usn. č.
2/2021) formou opatření obecné povahy a účinnosti nabyla dne 4. 5. 2021.
Toto opatření obecné povahy se mění takto:

ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNY č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU
VOLENICE
správní orgán, který změnu úz. plánu vydal
plánu

usnesení č.

datum nabytí účinnosti změny úz.

Zastupitelstvo obce Volenice
oprávněná úřední osoba pořizovatele

podpis

razítko

Jaroslav Cibulka,
Starosta obce Volenice

Obecní úřad Volenice
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Objednatel:

Obec Volenice
Bubovice 26
262 72 Březnice
určený zastupitel: Jaroslav Cibulka, starosta obce

Pořizovatel:

Obecní úřad Volenice
Bubovice 26, 262 72 Březnice
v zastoupení: Jaroslav Cibulka, starosta obce

Výkonný pořizovatel:

Ing. Michal Vršecký
kvalifikovaná osoba pořizovatele, oprávněná k územně
plánovací činnosti (osvědčení ZOZ č. 800110313)
Sokolovská 524, 264 01 Sedlčany

Zhotovitel a projektant:

Ing. arch. Milan Salaba
autorizovaný architekt ČKA (č. aut. 01467)
Štefánikova 52, 150 00 Praha 5

Řešitelský tým změny územního plánu:
Ing. arch. Milan Salaba, č. aut. ČKA 1467,
Ing. Štěpán Vizina
Mgr. Petr Koloušek
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A Textová část
A.1 Vymezení zastavěného území
Kapitola se doplňuje takto:
Zastavěné území bylo aktualizováno nad platnou katastrální mapou a je vymezeno k datu 29. 10. 2021 – shodně
se stavem po poslední změně.

A.2 Základní koncepce rozvoje území obce, ochrana a rozvoj jeho hodnot
A.2.1

Koncepce rozvoje území obce

Kapitola se doplňuje takto:
Koncepce rozvoje se nemění, dochází jen ke dvěma drobným rozšířením plochy pro bydlení a zemědělskou
výrobu.

A.2.2

Ochrana a rozvoj hodnot. Rozvoj a podpora cestní sítě, zejména pro
pěší a cyklisty.

Kapitola se doplňuje takto:
Ochrany hodnot se týká plocha Zm2-1 (návrh bydlení poblíž dominanty kostela v Pročevilech). Účinná ochrana
potenciálního vlivu je zajištěna pomocí regulativů a podmínek pro následné řízení.

A.3 Urbanistická koncepce včetně urbanistické kompozice, vymezení ploch s
rozdílným způsobem využití, zastavitelných ploch, ploch přestavby a
systému sídelní zeleně
A.3.1

Urbanistická koncepce a kompozice

Kapitola se doplňuje takto:
• urbanistická koncepce ani kompozice se nemění,
• zastavitelné plochy se rozšiřují jen ve dvou případech (obojí v sídle Pročevily) – vymezením drobné
plochy bydlení a pro rozšíření zemědělské výroby, v souladu s akceptovatelnými požadavky vlastníků;
rovněž v návaznosti na zastavěné území a na obdobná funkční využití sousedních ploch (bydlení, resp.
zemědělská výroba),
• návrh zastavitelné plochy pro bydlení (Zm2-1) bude respektovat kompoziční dominantu kostela
v Pročevilech.

A.3.2

Vymezení zastavitelných ploch (Z), ploch přestavby (P) a ploch změn
v krajině (K)

V kapitole se doplňuje tabulka nových zastavitelných ploch Zm2-1 a Zm2-2:
Id. plochy

Orientační Výměra
počet BJ
(ha)

Místní část

Popis rozvojového záměru

Zm2-1

Pročevily

Bydlení v rodinných domech - venkovské (BV)

1

0,0998

Zm2-2

Pročevily

Plochy výroby a skladování – zemědělská výroba (VZ)

-

0,1031

Plochy přestaveb ani jiných změn v zastavěném území nejsou navrženy. Plochy změn v krajině rovněž nejsou
navrženy.
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Systém sídelní zeleně

Kapitola se doplňuje takto:
Nedochází k žádným úpravám. Kapitola zůstává nezměněná.

A.4 Koncepce veřejné infrastruktury včetně podmínek pro její umísťování,
vymezení ploch a koridorů pro veřejnou infrastrukturu, včetně stanovení
podmínek pro jejich využití
A.4.1

Technická infrastruktura – energetika a spoje

Kapitola se doplňuje takto:
Beze změny - minimální rozšíření ploch pro bydlení (1 RD) umožňuje napojení na stávající technickou
infrastrukturu. Rovněž plocha pro rozšíření zemědělské výroby nevyžaduje nutnost navýšení.

A.4.2

Technická infrastruktura – vodní hospodářství

Kapitola se doplňuje takto:
Beze změny - minimální rozšíření ploch pro bydlení (1 RD) umožňuje napojení na stávající technickou
infrastrukturu. Rovněž plocha pro rozšíření zemědělské výroby nevyžaduje nutnost navýšení.

A.4.3

Dopravní infrastruktura

Kapitola se doplňuje takto:
Nedochází k žádným úpravám. Kapitola zůstává nezměněná.

A.4.4

Občanské vybavení, veřejný prostor

Kapitola se doplňuje takto:
Nedochází k žádným úpravám. Celá kapitola zůstává nezměněná.

A.4.5

Odpadové hospodářství

Kapitola se doplňuje takto:
Nedochází k žádným úpravám. Kapitola zůstává nezměněná.

A.5 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 a podobně
Kapitola se doplňuje takto:
Nedochází k žádným úpravám. Celá kapitola zůstává nezměněná.
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A.6 Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s
určením převažujícího účelu využití (hlavní využití), pokud je možné jej stanovit,
přípustného využití, nepřípustného využití (včetně stanovení, ve kterých plochách je
vyloučeno umísťování staveb, zařízení a jiných opatření pro účely uvedené v § 18 odst. 5
stavebního zákona), popřípadě stanovení podmíněně přípustného využití těchto ploch a
stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany
krajinného rázu (například výškové regulace zástavby, charakteru a struktury zástavby,
stanovení rozmezí výměry pro vymezování stavebních pozemků a intenzity jejich využití)

A.6.1

Použité pojmy

Kapitola se doplňuje takto:
Nedochází k žádným úpravám. Celá kapitola zůstává nezměněná.

A.6.2 Podmínky plošného a prostorového uspořádání ploch s rozdílným
způsobem využití
Kapitola se doplňuje takto:
Doplňují se podmínky prostorového uspořádání a další regulace pro navržené plochy zařazené do těchto ploch
s rozdílným využitím:
BV – bydlení – v rodinných domech – venkovské:
- menší výměra se připouští pouze u pozemku parc. č. 142/2 v k. ú. Bubovice u Březnice (stávající
pozemek – proluka v zástavbě o výměře 654 m2)
- pro navrženou plochu Zm2-1 (Pročevily) se stanovuje maximální výška zástavby1 nadzemní podlaží a
podkroví; dále se klade důraz na respektování dominanty kostela, tzn. soulad s charakterem okolní
zástavby: užití sedlové střechy, orientace hřebene po svahu, umístění stavby v severozápadní části
vymezeného pozemku (blíže ke stávající zástavbě); konkrétní podmínky je nutné řešit s orgánem
památkové péče v následném řízení.
VZ – Výroba a skladování – zemědělská výroba:
- plocha Zm2-2 rozšiřuje stávající plochy P05 a Z06 stejného funkčního využití – sjednocuje se jejich
využitelnost pro stavby pro skladování krmiv či skladování strojů, zimoviště pro zvířata (hovězí dobytek),
příp. pro malou stavbu pro chov prasat (cca 100 ks) s tím, že stavba pro zvířata bude umístěna v ploše
Zm2-2 (v nejvzdálenějším místě areálu vůči obytné části sídla), na místě zbořeniště - bývalé drůbežárny.
U ploch „BV – bydlení – v rodinných domech – venkovské“ a „SV – plochy smíšené obytné – venkovské“ se mění
minimální velikost parcely pro jeden rodinný dům nebo venkovskou usedlost z 800 m2 na 700 m2.
ZO – zeleň – ochranná a izolační:
- pozemky parc. č. 95/1 a 96 v k. ú. Volenice jsou součástí zahrady navazujícího rodinného domu; pouze
v této ploše se jako přípustné využití umožňuje umístění drobných doplňkových staveb, garáže a
oplocení (obdobně jako v plochách ZS – zeleň soukromá a vyhrazená)
Ostatní části kapitoly zůstávají nezměněné.

A.7 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
Kapitola se doplňuje takto:
Nedochází k žádným úpravám. Kapitola zůstává nezměněná.
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A.8 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
Kapitola se doplňuje takto:
Nedochází k žádným úpravám. Kapitola zůstává nezměněná.

A.9 Stanovení kompenzačních opatření podle § 50 odst. 6 stavebního zákona
Kapitola se doplňuje takto:
Nedochází k žádným úpravám. Kapitola zůstává nezměněná.

A.10 Vymezení ploch a koridorů územních rezerv a stanovení možného
budoucího využití, včetně podmínek pro jeho prověření
Kapitola se doplňuje takto:
Nedochází k žádným úpravám. Kapitola zůstává nezměněná.

A.11 Vymezení ploch, ve kterých je rozhodování o změnách v území
podmíněno dohodou o parcelaci
Kapitola se doplňuje takto:
Nedochází k žádným úpravám. Kapitola zůstává nezměněná.

A.12 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
Kapitola se doplňuje takto:
Nedochází k žádným úpravám. Kapitola zůstává nezměněná.

A.13 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
Kapitola se doplňuje takto:
Nedochází k žádným úpravám. Kapitola zůstává nezměněná.

Ing. arch. Milan Salaba a kolektiv

10

Územní plán Volenice – změna č. 2

04/2022

A.14 Stanovení pořadí změn v území (etapizace)
Kapitola se doplňuje takto:
Nedochází k žádným úpravám. Kapitola zůstává nezměněná.

A.15 Vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných staveb
Kapitola se doplňuje takto:
Nedochází k žádným úpravám. Kapitola zůstává nezměněná.

A.16 Údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené
grafické části
Kapitola se doplňuje takto:
Textová část návrhu Změny č. 2 územního plánu Volenice má 10 stran A4, grafická část obsahuje 1 výkres
formátu A3 a 1 výkres formátu 2xA4 – formou výřezů zobrazujících řešené lokality.
Kompletní aktualizované výkresy celého řešeného území budou doplněny po vydání Změny č. 2 v rámci "úplného
znění".

B Grafická část změny územního plánu
Grafická část změny územního plánu obsahuje následující výkresy:
01 – Základní členění území (výřez podstatné části řešeného území)….….………………..............………1 : 10 000
02a, 02b – Hlavní výkres (výřez řešených lokalit, samostatná legenda)…..…………….…………………….1 : 5 000
Pozn.: Hlavní výkres (02) je s ohledem na omezený předmět řešení dokumentován výřezem řešených lokalit
(02), jež je s ostatními výkresy zařazen za textovou částí změny. Výkres č. 02 bude v rozsahu celého
řešeného území zobrazen po vydání změny – aktualizovaný výkres v rámci tzv. "Úplného znění".
Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací není předmětem změny ÚP – zůstává beze
změny.
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C Textová část odůvodnění
C.1 Postup při pořízení územního plánu
Obec Volenice má platný Územní plán vydaný v roce 2018 (nabytí účinnosti 19. 1. 2019). Následně byla vydána
Změna č. 1 (nabytí účinnosti 4. 5. 2021).
Obci Volenice byly doručeny dva návrhy na pořízení změny územního plánu. Návrhy na pořízení Změny č. 2 ÚP
Volenice zkráceným postupem byly v souladu s § 55a stavebního zákona projednány s Krajským úřadem
Středočeského kraje.
Ten (k prvnímu podnětu) ve svém stanovisku č. j. 086723/2021/KUSK ze dne 16. 8. 2021 jako orgán ochrany
přírody kompetentní podle ustanovení § 77a odst. 4 písm. n) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a
krajiny konstatoval, že v souladu s ust. § 45i tohoto zákona lze vyloučit významný vliv předložené koncepce
samostatně i ve spojení s jinými záměry nebo koncepcemi, na předmět ochrany a celistvost evropsky
významných lokalit a ptačích oblastí v působnosti Krajského úřadu. Spolu s tím Krajský úřad Středočeského kraje
jako orgán posuzování vlivů na životní prostředí příslušný podle ust. § 20 písm. b) a § 22 písm. d) zákona č.
100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), na
základě ust. § 10i odst. 2 tohoto zákona, kritérií uvedených v jeho příloze č. 8 zákona a předložených podkladů
nepožadoval zpracovat vyhodnocení vlivů Změny č. 2 územního plánu Volenice na životní prostředí (tzv.
SEA).
Obdobně k druhému podnětu krajský úřad ve svém stanovisku č. j. 138665/2021/KUSK ze dne 3. 12. 2021 sdělil
stejné závěry, tzn. vyloučení významného vlivu na evropsky významné lokality a ptačí oblasti a nepožadování
zpracování vyhodnocení vlivů na životní prostředí.
Pořizovatel posoudil úplnost jednotlivých návrhů na změnu územního plánu a jejich soulad s právními předpisy. V
souladu s ust. § 55a odst. 4 ve spojení s ust. § 46 odst. 3 stavebního zákona návrhy posoudil a spolu se svým
stanoviskem je předložil k rozhodnutí Zastupitelstvu obce Volenice.
O pořízení Změny č. 2 územního plánu Volenice a o jejím obsahu rozhodlo Zastupitelstvo obce Volenice svým
usnesením č. 9/2021 ze dne 28. 12. 2021. Dále Zastupitelstvo obce Volenice stanovilo, že Změna č. 2 územního
plánu Volenice bude pořízena tzv. zkráceným postupem podle ust. § 55a a násl. stavebního zákona, a že
určeným zastupitelem pro pořízení Změny č. 2 ÚP Volenice bude pan Jaroslav Cibulka, starosta obce.
Zastupitelstvo obce Volenice schválilo, že pořizovatelem Změny č. 2 územního plánu Volenice bude dle ust. § 6
odst. 2 stavebního zákona Obecní úřad Volenice, který zajistí splnění kvalifikačních požadavků pro výkon
územně plánovací činnosti podle ust. § 24 odst. 1 stavebního zákona prostřednictvím fyzické osoby, splňující
příslušné kvalifikační požadavky. Touto osobou bude Ing. Michal Vršecký disponující příslušným oprávněním.
Zastupitelstvo obce dále schválilo, že zhotovitelem Změny č. 2 územního plánu bude Ing. arch. Milan Salaba, a to
na základě předložené nabídky.
Zastupitelstvo obce v souladu s ust. § 55a odst. 6 stavebního zákona podmínilo pořízení Změny č. 2 územního
plánu Volenice úplnou finanční úhradou dvou navrhovatelů, na jejichž návrhy a z jejichž výhradní potřeby je
změna územního plánu pořizována.
Projednání návrhu Změny č. 2 ÚP Volenice
Obecní úřad Volenice, jako pořizovatel příslušný k pořizování územního plánu a jeho změn pro území obce
Volenice na základě splnění kvalifikačních požadavků pro výkon územně plánovací činnosti podle ust. § 24 odst.
1 stavebního zákona, po doručení rozhodnutí Zastupitelstva obce Volenice pořídit změnu územního plánu, zajistil
u projektanta Ing. arch. Milana Salaby zpracování návrhu Změny č. 2 ÚP Volenice.
Obecní úřad Volenice jako pořizovatel po obdržení zpracované územně plánovací dokumentace zahájil veřejné
projednání návrhu Změny č. 2 Volenice zkráceným postupem ve smyslu ustanovení § 55b stavebního zákona
tím, že oznámil konání veřejného projednání návrhu Změny č. 2 UP Volenice dotčeným orgánům, krajskému
úřadu, oprávněným investorům a sousedním obcím a v této souvislosti také poskytl návrh Změny č. 2 ÚP
Volenice v elektronické podobě krajskému úřadu.
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Obecní úřad Volenice jako pořizovatel dále doručil návrh Změny č. 2 ÚP Volenice spolu s oznámením o konání
veřejného projednání veřejnosti, a to veřejnou vyhláškou, vyvěšenou na úřední desce obce Volenice ode dne
12. 1. 2022 do dne 10. 3. 2022 včetně a též způsobem umožňujícím dálkový přístup na elektronické úřední desce
obce Volenice. V této lhůtě bylo možné do návrhu změny územního plánu nahlédnout a uplatnit stanoviska
dotčených orgánů, připomínky ostatní veřejnosti a námitky dotčených osob.
Termín veřejného projednání s odborným výkladem projektanta změny územního plánu Ing. arch. Milana Salaby
byl stanoven na den 3. 3. 2022 od 13,00 hodin na Obecním úřadě Volenice (Bubovice 26, 262 72 Březnice).
Poté výkonný pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem a projektantem vyhodnotili výsledky veřejného
projednání. Vyhodnocení stanovisek uplatněných k návrhu Změny č. 2 územního plánu Volenice po veřejném
projednání je uvedeno v kapitole C.16.1 textové části odůvodnění změny ÚP. Do 7 dnů od veřejného projednání
návrhu Změny č. 2 ÚP Volenice nebyla uplatněna žádná námitka a ani žádná připomínka.
Po ukončení lhůty veřejného projednání zaslal pořizovatel upravený návrh změny územního plánu, uplatněná
stanoviska, sdělení dotčených orgánů a ostatní podání krajskému úřadu jako nadřízenému správnímu orgánu
územního plánování pro obce k vydání stanoviska dle ustanovení § 55b odst. 4 stavebního zákona. Krajský úřad
ve stanovisku ze dne 8. 4. 2022 pod č. j. 043554/2022/KUSK konstatuje, že posoudil návrh změny územního
plánu podle ustanovení § 55b odst. 4 stavebního zákona z hlediska zajištění koordinace využívání území,
zejména s ohledem na širší územní vztahy a z hlediska souladu s politikou územního rozvoje a s územně
plánovací dokumentací vydanou krajem a neshledal žádné rozpory a lze postupovat v dalším řízení o změně
územního plánu.
Vzhledem k tomu, že drobnými úpravami po veřejném projednání (viz kap. C.16 Vyhodnocení připomínek a
stanovisek) nedošlo k dotčení osob nad rámec návrhu změny územního plánu projednávaného ve veřejném
projednání a nedošlo k dotčení zájmů, které hájí dotčené orgány podle zvláštních právních předpisů (nebyly
provedeny úpravy, které by vymezovaly nové zastavitelné plochy apod.) nejednalo se o podstatnou úpravu, která
by musela být projednána v opakovaném veřejném projednání.
Pořizovatel přezkoumal návrh změny územního plánu ve smyslu ust. § 53 odst. 4 stavebního zákona s
konstatováním, že návrh Změny č. 2 ÚP Volenice je v souladu s Politikou územního rozvoje ČR ve znění
Aktualizace č. 1, 2, 3, 4 a 5, je v souladu se Zásadami územního rozvoje Středočeského kraje ve znění
aktualizací č. 1 a 2, je v souladu s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na ochranu
architektonických a urbanistických hodnot v území a s požadavky na ochranu nezastavěného území, je v souladu
s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů a je v souladu s požadavky zvláštních právních
předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, a že v průběhu pořízení změny
územního plánu nebylo třeba řešit rozpory.
Pořizovatel neshledal v procesu pořizování Změny č. 2 územního plánu Volenice rozpory a předložil návrh změny
předmětné územně plánovací dokumentace v souladu s § 54 odst. 1 stavebního zákona zastupitelstvu obce, jež
je příslušné dle § 6 odst. 5 písm. c) stavebního zákona, k jeho vydání.

C.2 Soulad s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací
vydanou krajem
C.2.1

Soulad s politikou územního rozvoje

Dle Politiky územního rozvoje České republiky 2008, schválená usnesením vlády ze dne 20. července 2009 č. 929,
ve znění Aktualizace č. 1 Politiky územního rozvoje České republiky schválené usnesením vlády ze dne 15. dubna
2015 č. 276, Aktualizace č. 2 Politiky územního rozvoje České republiky schválené usnesením vlády ze dne 2. září
2019 č. 629, Aktualizace č. 3 Politiky územního rozvoje České republiky schválené usnesením vlády ze dne 2. září
2019 č. 630, Aktualizace č. 5 Politiky územního rozvoje České republiky schválené usnesením vlády ze dne 17.
srpna 2020 č. 833, Aktualizace č. 4 Politiky územního rozvoje České republiky schválené usnesením vlády ze dne
12. července 2021 č. 618 (dále jen „PÚR ČR“), řešené území neleží v rozvojové oblasti ani v rozvojové ose
republikového významu. Na území obce nezasahuje žádný koridor dopravní a technické infrastruktury vymezený
v PÚR ČR.
Obec Volenice se nachází v republikové specifické oblasti SOB9 Specifická oblast, ve které se projevuje aktuální
problém ohrožení území suchem. Tato specifická oblast zahrnuje většinu území ČR, včetně celého Středočeského
kraje. Pro změnu ÚP Volenice z této skutečnosti nevyplývají žádné konkrétní požadavky.
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Dle § 31 stavebního zákona je PÚR ČR nadřazeným právně závazným dokumentem pro vydávání územních plánů
a jejich změn, a proto také Změna č. 2 ÚP Volenice musí být s PÚR ČR ve znění jejích Aktualizací č. 1, 2, 3, 4 a 5 v
souladu.
Co se týče posouzení souladu samotné Změny č. 2 územního plánu Volenice s PÚR ČR, lze konstatovat, že změna
je natolik drobná, že hlavní předmět týkající se dvou jednotlivých ploch nepředstavuje změnu, jež by byla v rozporu s
republikovými prioritami územního plánování.
Komplexní přehled s popisem souladu s jednotlivými relevantními požadavky, resp. republikovými prioritami byl
obsažen v textu odůvodnění územního plánu (2018). Zde je proto uvedeno jen několik bodů, majících vztah
k řešené problematice Změny č. 2.
Z PÚR ČR vyplývají pro řešení změny č. 2 ÚP Volenice níže uvedené požadavky (uvedeny kurzívou).

Republikové priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území:
(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.

Změnou č. 2 ÚP Volenice byly provedeny jen dvě dílčí úpravy urbanistické koncepce, konkrétně vymezení
zastavitelné plochy Zm2-1 s funkčním využitím BV – bydlení – v rodinných domech venkovské v návaznosti na
zastavěné území a na stabilizovanou plochu se stejným funkčním využitím.
Dále došlo k vymezení zastavitelné plochy Zm2-2 s funkčním využitím VZ – výroba a skladování – zemědělská
výroba. Plocha Zm2-2 rozšiřuje stávající plochy P05 a Z06 stejného funkčního využití a sjednocuje se tak jejich
využitelnost pro stavby pro skladování krmiv či skladování strojů, zimoviště pro zvířata, příp. pro malou stavbu pro
chov prasat.
Vymezení zastavitelných ploch respektuje stávající strukturu osídlení. Změna č. 2 ÚP respektuje a rozvíjí přírodní,
civilizační a kulturní hodnoty území. Pro ochranu přírody a krajiny jsou respektovány prvky ÚSES a krajinný ráz.
Úrodné, vysoce kvalitní zemědělské půdy I. a II. třídy ochrany nejsou vymezením ploch změn dotčeny. Tyto půdy
jsou nespornou hodnotou chráněnou podle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu,
kterou je nutné chránit s ohledem na její mimořádně vysokou úrodnost jako jeden ze společenských statků
Všechny předmětné úpravy jsou svým plošným rozsahem minimální a z pohledu jejich polohy zcela nekonfliktní.
Žádná z ploch změn, s ohledem na malý plošný rozsah a polohu v území, není ve střetu s žádnou z identifikovaných
přírodních, kulturních ani civilizačních hodnot. Návrh zastavitelné plochy pro bydlení (Zm2-1) respektuje kompoziční
dominantu kostela v Pročevilech a pro tuto plochu jsou stanoveny podmínky prostorového uspořádání a podmínky
pro následná řízení.
(14a) Při plánování rozvoje venkovských území a oblastí ve vazbě na rozvoj primárního sektoru zohlednit
ochranu kvalitních lesních porostů, vodních ploch a kvalitní zemědělské, především orné půdy a
ekologických funkcí krajiny.
Obě lokality jsou na méně kvalitních, resp. nezemědělských půdách. Změnou č. 2 jsou vymezeny pouze dvě
zastavitelné plochy, a to v přímém kontaktu se zastavěným územím.
Změna č. 2 ÚP zároveň chrání všechny lesy na území obce. Změna územního plánu nenavrhuje rozvojové plochy,
které by vedly k záboru lesních pozemků. Navržené lokality se nedotknou využitelnosti zemědělského půdního
fondu ve smyslu narušení ucelených zemědělských ploch. Řešením změny nedojde ke střetu lokalit s opatřeními k
zajištění ekologické stability krajiny.
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(17) Vytvářet v území podmínky k odstraňování důsledků hospodářských změn lokalizací zastavitelných ploch pro
vytváření pracovních příležitostí zejména v hospodářsky problémových regionech a napomoci tak řešení problémů v
těchto územích.

V obou případech je návrh určen pro uspokojení bytových potřeb místních obyvatel se vztahem k půdě a
zemědělskému hospodaření. Přispěje ke stabilizaci zaměstnanosti v této oblasti, v okrajovém regionu na pomezí
středních a západních Čech.
(19) Vytvářet předpoklady pro rozvoj, využití potenciálu a polyfunkční využívání opuštěných areálů a ploch (tzv.
brownfields průmyslového, zemědělského, vojenského a jiného původu, vč. území bývalých vojenských újezdů).
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.

Změna č. 2 se netýká přímo areálů brownfields. Změnou č. 2 ÚP Volenice dochází k vymezení zastavitelné plochy
Zm2-1 s funkčním využitím BV – bydlení – v rodinných domech venkovské v návaznosti na zastavěné území a na
stabilizovanou plochu se stejným funkčním využitím a k vymezení zastavitelné plochy Zm2-2 s funkčním využitím VZ –
výroba a skladování – zemědělská výroba, která rozšiřuje stávající plochy P05 a Z06 stejného funkčního využití.
Navržená plocha Zm2-1 je přiměřeného rozsahu, a bude určená pouze pro 1 RD, tzn. z hlediska celkového rozsahu
zastavitelných ploch v obci téměř nepodstatná. Plocha bezprostředně navazuje na zastavěné území, je při
komunikaci, v přímém dosahu dostupné technické infrastruktury.
Obě lokality jsou na méně kvalitních, resp. nezemědělských půdách. Změna územního plánu nenavrhuje rozvojové
plochy, které by vedly k záboru lesních pozemků.
(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, 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 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 kvality krajiny a
vytvářet podmínky pro využití přírodních zdrojů.

Řešení Změny č. 2 ÚP neobsahuje žádné konfliktní záměry. Zastavitelné plochy Zm2-1 až Zm2-2 a jsou navrženy v
přiměřeném rozsahu a podobě, a nebudou představovat zásah do charakteru sídla nebo krajinného rázu. Změnou
ÚP byly prověřeny a stanoveny podmínky prostorového uspořádání a podmínky pro následná řízení, které zajistí, že
plochy Zm2-1 a Zm2-2 nebudou mít negativní vliv na krajinný ráz.
Rozvojové oblasti a rozvojové osy
Území obce Volenice není dle PÚR ČR součástí žádné rozvojové oblasti nebo rozvojové osy republikového významu.
Specifické oblasti
Obec Volenice se nachází v republikové specifické oblasti SOB9 Specifická oblast, ve které se projevuje aktuální
problém ohrožení území suchem.
Koridory a plochy dopravní infrastruktury
Do území obce Volenice nezasahují žádné koridory ani plochy dopravní infrastruktury vymezené v PÚR ČR.
Koridory a plochy technické infrastruktury a souvisejících rozvojových záměrů
Do území obce Volenice nezasahují žádné koridory ani plochy technické infrastruktury a souvisejících rozvojových
záměrů vymezené v PÚR ČR.
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Soulad s územně plánovací dokumentací vydanou krajem

Platnou nadřazenou územně plánovací dokumentací pro správní území obce Volenice jsou Zásady územního
rozvoje Středočeského kraje (dále jen ZÚR SČK). Zastupitelstvo Středočeského kraje rozhodlo o vydání ZÚR SK
dne 19. 12. 2011 usnesením č. 4-20/2011/ZK. ZÚR SK byly vydány formou opatření obecné povahy dne 7. 2.
2012 a nabyly účinnosti dne 22. února 2012.
Následná 1. aktualizace ZÚR SČK (nabyla účinnosti dne 26. 8. 2015), ani 2. aktualizace (nabyla účinnosti dne 4.
9. 2018) se předmětem řešení netýká území obce Volenice.
Dle ZÚR Stč. kraje leží řešené území ve specifické oblasti krajského významu SOBk1 Brdy – Rožmitálsko.
Řešené území leží mimo rozvojové oblasti republikového významu vymezené v PÚR ČR a upřesněné v ZÚR SK.
Řešené území leží mimo rozvojové osy republikového významu vymezené v PÚR ČR a upřesněné v ZÚR SK.
Řešené území leží mimo rozvojové oblasti a rozvojové osy krajského významu vymezené v ZÚR SK.
V platném územním plánu a jeho změně jsou zohledněny požadavky týkající skladebné části ÚSES – RC 854
Špalková hora a koridoru dopravní infrastruktury D124 – koridor silnice II/176: přeložka Březnice.
Změna č. 2 ÚP Volenice navrhuje pouze dílčí úpravy řešení ÚP Volenice, které mají pouze velmi omezený vliv na
naplňování požadavků stanovených v ZÚR SČK. Na většinu požadavků ZÚR SČK nemá řešení Změny č. 2 ÚP
žádný vliv. Vyhodnocení souladu Změny č. 2 ÚP Volenice se ZÚR SČK je provedeno pouze v rozsahu těch
požadavků, na něž má nebo může mít řešení Změny č. 2 Volenice potenciální vliv.
Ze ZÚR SČK ve znění 1. a 2. aktualizace vyplývají následující požadavky (uvedeny kurzívou):

1. STANOVENÍ PRIORIT ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ KRAJE PRO ZAJIŠTĚNÍ UDRŽITELNÉHO
ROZVOJE ÚZEMÍ
(01) Pomocí nástrojů územního plánování 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

Změnou č. 2 ÚP Volenice byly provedeny jen dvě dílčí úpravy urbanistické koncepce, konkrétně vymezení
zastavitelné plochy Zm2-1 s funkčním využitím BV – bydlení – v rodinných domech venkovské v návaznosti na
zastavěné území a na stabilizovanou plochu se stejným funkčním využitím.
Dále došlo k vymezení zastavitelné plochy Zm2-2 s funkčním využitím VZ – výroba a skladování – zemědělská
výroba. Plocha Zm2-2 rozšiřuje stávající plochy P05 a Z06 stejného funkčního využití a sjednocuje se tak jejich
využitelnost pro stavby pro skladování krmiv či skladování strojů, zimoviště pro zvířata, příp. pro malou stavbu pro
chov prasat.
Všechny předmětné úpravy jsou rozsahem minimální a z pohledu jejich polohy zcela nekonfliktní. Žádná z ploch
změn, s ohledem na malý plošný rozsah a polohu v území, nemůže jednotlivě ani ve vzájemných souvislostech
nikterak narušit vyváženost vztahů v území a jeho podmínky pro rozvoj environmentálních, ekonomických i
sociálních funkcí.
06) Vytvářet podmínky pro péči o přírodní, kulturní a civilizační hodnoty na území kraje, které vytvářejí image kraje a posilují
vztah obyvatelstva kraje ke svému území. Přitom se soustředit 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 omezit fragmentaci krajiny a srůstání sídel;
d) upřesnit a zapracovat do ÚPD obcí cílové charakteristiky krajiny;

Všechny úpravy provedené Změnou č. 2 ÚP jsou svým plošným rozsahem minimální a z pohledu jejich polohy zcela
nekonfliktní. Žádná z ploch změn, s ohledem na malý plošný rozsah a polohu v území, není ve střetu s žádnou z
identifikovaných přírodních, kulturních ani civilizačních hodnot území kraje.
Plochy řešené Změnou č. 2 jsou navrženy tak, aby nedošlo k ovlivnění krajinného rázu, včetně stanovení
odpovídajících podmínek prostorového uspořádání. Všechny návrhové plochy jsou navrženy ve vazbě na zastavěné
území sídla Pročevily.
Bylo prověřeno, že urbanistická koncepce stanovená ÚP nebude Změnou č. 2 dotčena a zůstává v platnosti dle ÚP.
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Na základě schváleného obsahu změny byly Změnou č. 2 ÚP navrženy pouze dílčí změny navazující a doplňující
stávající urbanistickou strukturu obce.
Cílové charakteristiky krajiny vymezené v platných ZÚR SČK jsou v platném ÚP respektovány a ÚP je zohledňuje v
rámci vymezení ploch s rozdílným způsobem využití (více viz bod 6 níže).
(07) Vytvářet podmínky pro stabilizaci a vyvážený rozvoj hospodářských činností na území kraje zvláště ve vymezených
rozvojových oblastech a vymezených rozvojových osách. Přitom se soustředit zejména na:
a) posílení kvality života obyvatel a obytného prostředí, tedy navrhovat přiměřený rozvoj sídel, příznivá urbanistická a
architektonická řešení sídel, dostatečné zastoupení a vysoce kvalitní řešení veřejných prostranství a velkých ploch veřejné
zeleně vč. zelených prstenců kolem obytných souborů, vybavení sídel potřebnou veřejnou infrastrukturou a zabezpečení
dostatečné prostupnosti krajiny;

Změnou č. 2 ÚP jsou navrženy dvě zastavitelné plochy Zm2-1 a Zm2-2 ve vazbě na zastavěné území. Plochy změn
nepronikají nepřiměřeně do volné krajiny a do přírodně a krajinářsky cenných území. Změna č. 2 ÚP navrhuje
zastavitelnou plochu Zm2-1 s funkčním využitím BV – bydlení – v rodinných domech venkovské s cílem s cílem
posílit lokálně kapacity a kvality bydlení v řešeném území a zajistit jeho další rozvoj.

3. ZPŘESNĚNÍ SPECIFICKÉ OBLASTI, VYMEZENÉ V PÚR A VYMEZENÍ SPECIFICKÉ
OBLASTI KRAJSKÉHO VÝZNAMU
3.1. SPECIFICKÉ OBLASTI KRAJSKÉHO VÝZNAMU
Specifická oblast SOBk1 Brdy – Rožmitálsko zasahuje dvě ze tří katastrálních území obce: k. ú. Volenice u
Březnice a Pročevily. Zásady pro usměrňování územního rozvoje a rozhodování o změnách v území, jež se týkají
předmětných k. ú. Volenice u Březnice a Pročevily, jsou popsány v textové části odůvodnění územního plánu
Volenice (2018) a řešením Změny č. 2 se nemění.

4. ZPŘESNĚNÍ PLOCH A KORIDORŮ VYMEZENÝCH V PÚR A VYMEZENÍ PLOCH A
KORIDORŮ KRAJSKÉHO VÝZNAMU
4.1. PLOCHY A KORIDORY DOPRAVY
4.1.2. Plochy a koridory dopravy nadmístního významu
96) Koridor pro umístění stavby D124 – Silnice II/176: Březnice, přeložka;

Na území obce Volenice se nachází jediný koridor dopravní infrastruktury republikového a krajského významu, a
to koridor pro umístění stavby D124 – silnice II/176: Březnice, přeložka vymezený v ZÚR SČK.
Dle nadřazené dokumentace - ZÚR Středočeského kraje - je navržena přeložka silnice č. II/176 - obchvat
Březnice. Vymezený koridor okrajově zasahuje do kat. území Bubovice. Koridor pro silnici je v ZÚR veden jako
veřejně prospěšná stavba (ID D124), takto byl také převzat do ÚP Volenice.
Není předmětem Změny č. 2 ÚP. Záměry obsažené ve Změně č. 2 se nachází mimo předmětný koridor.
4.4. PLOCHY A KORIDORY NADREGIONÁLNÍHO A REGIONÁLNÍHO ÚZEMNÍHO SYSTÉMU
EKOLOGICKÉ STABILITY
Na území obce Volenice ZÚR SČK vymezují následující regionální prvky ÚSES: RC 854 Špalková hora
Změna č. 2 ÚP Volenice tyto prvky regionálního ÚSES respektuje. Všechny prvky ÚSES vymezené v ZÚR jsou v ÚP
Volenice zpřesněny dle místních podmínek a při dodržení parametrů dle platných oborových předpisů a metodik.
Vymezení ploch a koridorů ÚSES se Změnou č. 2 ÚP nemění. V plochách biocenter a biokoridorů nejsou
navrženy žádné zastavitelné plochy ani jiná opatření omezující jejich funkci.

Ing. arch. Milan Salaba a kolektiv

18

Územní plán Volenice – změna č. 2

5.

04/2022

UPŘESNĚNÍ ÚZEMNÍCH PODMÍNEK KONCEPCE OCHRANY A ROZVOJE PŘÍRODNÍCH,
KULTURNÍCH A CIVILIZAČNÍCH HODNOT ÚZEMÍ

Zásady pro zajištění ochrany území s přírodními hodnotami a možného rozvoje těchto území jsou popsány a
graficky zobrazeny v územním plánu. Změnou č. 2 jsou plně respektovány, nemění se.
Návrh zastavitelné plochy pro bydlení (Zm2-1) respektuje kompoziční dominantu kostela v Pročevilech a pro tuto
plochu jsou stanoveny podmínky prostorového uspořádání a podmínky pro následná řízení.

6.

VYMEZENÍ CÍLOVÝCH CHARAKTERISTIK KRAJINY

Základní zásady péče o krajinu jsou popsány a graficky zobrazeny v územním plánu. Změnou č. 2 jsou plně
respektovány, nemění se.

Obrázek 1: Výřez z výkresu „Oblasti se shodným krajinným typem“ Zásad územního rozvoje Středočeského
kraje, úplné znění po 2. Aktualizaci (2018)
6.6. KRAJINA RELATIVNĚ VYVÁŽENÁ (N)
Do tohoto krajinného typu náleží katastrální území Bubovice. Záměry, jež jsou v územním plánu popsány a
graficky zobrazeny, tuto vyváženost bez výjimky respektují a vlivem koncepce nemůže dojít k jejímu narušení,
zejména protože jsou vyloučeny veškeré nevhodné formy územního rozvoje.
6.7. KRAJINA ZVÝŠENÝCH HODNOT (H)
Do tohoto krajinného typu náleží katastrální území Volenice a Pročevily. Rovněž pro tyto záměry, jež jsou
v územním plánu popsány a graficky zobrazeny, platí, že tuto vyváženost bez výjimky respektují a vlivem koncepce
nemůže dojít k jejímu narušení, zejména protože jsou vyloučeny veškeré nevhodné formy územního rozvoje.

7.

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

Na území obce Volenice vymezují ZÚR SČK následující veřejně prospěšné stavby a opatření:
•
•

D124: Koridor silnice II/176: přeložka Březnice;
RC 854: Špalková hora
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Všechny koridory a plochy vyjmenované v této kapitole jsou v ZÚR SČK zároveň vymezeny i jako veřejně
prospěšné stavby či opatření, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit.
Jako VPS s možností vyvlastnění je v platném ÚP vymezen koridor pro umístění stavby silnice II/176 - obchvat
Březnice, který je označen jako VD01.
Všechny relevantní požadavky byly zohledněny / zapracovány již do vydaného územního plánu Volenice (nabytí
účinnosti 19. 1. 2019) a Změny č. 1 ÚP Volenice (nabytí účinnosti 4. 5. 2021). Vzhledem k poměrně krátké době
od účinnosti Změny č. 1 územního plánu a k omezenému rozsahu nyní řešených změn je soulad zajištěn.

C.3 Soulad s cíli a úkoly územního plánování
Vyhodnocení souladu s cíli územního plánování stanovenými v § 18 stavebního zákona
Ze stavebního zákona vyplývají následující cíle územní plánování (uvedeny vždy kurzívou). Vyhodnocení souladu
Změny č. 2 ÚP Volenice s každým jednotlivým cílem územního plánování je uvedeno vždy pod každým cílem:
(1) Cílem územního plánování je vytvářet předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území, spočívající ve vyváženém
vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území a který
uspokojuje potřeby současné generace, aniž by ohrožoval podmínky života generací budoucích

Koncepce rozvoje se nemění, dochází jen ke dvěma drobným rozšířením plochy pro bydlení a zemědělskou
výrobu. Změnou č. 2 ÚP Volenice byly provedeny jen dvě dílčí úpravy urbanistické koncepce, konkrétně
vymezení zastavitelné plochy Zm2-1 s funkčním využitím BV – bydlení – v rodinných domech venkovské v
návaznosti na zastavěné území a na stabilizovanou plochu se stejným funkčním využitím.
Dále došlo k vymezení zastavitelné plochy Zm2-2 s funkčním využitím VZ – výroba a skladování – zemědělská
výroba. Plocha Zm2-2 rozšiřuje stávající plochy P05 a Z06 stejného funkčního využití a sjednocuje se tak jejich
využitelnost pro stavby pro skladování krmiv či skladování strojů, zimoviště pro zvířata, příp. pro malou stavbu
pro chov prasat.
Všechny předmětné úpravy jsou rozsahem minimální a z pohledu jejich polohy zcela nekonfliktní. Žádná z ploch
změn, s ohledem na malý plošný rozsah a polohu v území, nemůže jednotlivě ani ve vzájemných souvislostech
nikterak narušit vyváženost vztahů v území a jeho podmínky pro rozvoj environmentálních, ekonomických i
sociálních funkcí.
Dalšímu možnému rozvoji ekonomických aktivit na území obce přispívá Změna č. 2 vymezením plochy Zm2-2
pro zemědělskou výrobu. Vymezením zastavitelné plochy Zm2-1 rozšiřuje Změna č. 2 rozsah ploch pro možný
rozvoj obytné funkce na území obce.
(2) Územní plánování zajišťuje předpoklady pro udržitelný rozvoj území soustavným a komplexním řešením účelného využití
a prostorového uspořádání území s cílem dosažení obecně prospěšného souladu veřejných a soukromých zájmů na rozvoji
území. Za tím účelem sleduje společenský a hospodářský potenciál rozvoje.

Při vymezení zastavitelných ploch Zm2-1 a Zm2-2 je sledována jejich optimální poloha ve vztahu ke
stabilizovaným plochám a možnostem využití existující veřejné infrastruktury, zejména pak napojení na sítě
dopravní a technické infrastruktury a soulad veřejných a soukromých zájmů.
Dále při vymezení ploch změn byly zohledněny dané hodnoty a limity využití území, a tím byly ochráněny veřejné
zájmy. Zároveň také byly v rámci změny uspokojeny dílčí zájmy soukromých osob, vyplývající z jednotlivých
návrhů na změnu územního plánu.
Změnou ÚP byly prověřeny a stanoveny podmínky prostorového uspořádání a podmínky pro následná řízení,
které zajistí, že plocha Zm2-1 nebude mít negativní vliv na nemovitou kulturní památku kostela sv. Barbory
nacházející se v její blízkosti. Návrh zastavitelné plochy pro bydlení (Zm2-1) respektuje kompoziční dominantu
kostela v Pročevilech.
Zvýšení společenského potenciálu území obce Volenice přispívá Změna č. 2 zejména vymezením nové plochy
pro bydlení v Pročevilech (Zm2-1). Hospodářský potenciál je využit vymezením další, byť plošně nevelké
zastavitelné plochy Zm2-2 pro možnost rozvoje nových podnikatelských aktivit ve vazbě na areál zemědělské
výroby v bezprostředním sousedství.
(3) Orgány územního plánování postupem podle tohoto zákona koordinují veřejné i soukromé záměry změn v území,
výstavbu a jiné činnosti ovlivňující rozvoj území a konkretizují ochranu veřejných zájmů vyplývajících z tohoto zákona a
zvláštních právních předpisů.
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Změna č. 2 ÚP Volenice koordinuje veřejné a soukromé zájmy na rozvoji území obce. V rámci zpracování návrhu
Změny č. 2 ÚP Volenice byly prověřovány všechny známé záměry na změny v území a výstavbu soukromých
fyzických osob a v návrhu změny územního plánu byly koordinovány, zejména pak s ohledem a při respektování
veřejných zájmů vyplývajících ze zvláštních právních předpisů. Soukromé zájmy na rozvoj území se odráží
zejména v prověření možnosti vymezení ploch změn Zm2-1 a Zm2-2.
Další koordinace soukromých a veřejných zájmů byla předmětem procesu projednání návrhu změny územního
plánu a procesu veřejného projednání.
4) Územní plánování ve veřejném zájmu chrání a rozvíjí přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území, včetně urbanistického,
architektonického a archeologického dědictví. Přitom chrání krajinu jako podstatnou složku prostředí života obyvatel a základ
jejich totožnosti. S ohledem na to určuje podmínky pro hospodárné využívání zastavěného území a zajišťuje ochranu
nezastavěného území a nezastavitelných pozemků. Zastavitelné plochy se vymezují s ohledem na potenciál rozvoje území a
míru využití zastavěného území.

Změna č. 2 ÚP Volenice ve veřejném zájmu chrání a rozvíjí přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území a chrání
krajinu. Návrh zastavitelné plochy pro bydlení (Zm2-1) respektuje kompoziční dominantu kostela v Pročevilech.
Změnou č. 2 jsou vymezeny pouze dvě zastavitelné plochy, a to v přímém kontaktu se zastavěným územím.
S ohledem na ochranu krajinného rázu a s ohledem na ochranu hodnot se pro navrženou plochu Zm2-1
(Pročevily) stanovuje maximální výška zástavby 1 nadzemní podlaží a podkroví; dále se klade důraz na
respektování dominanty kostela, tzn. soulad s charakterem okolní zástavby: užití sedlové střechy, orientace
hřebene po svahu, umístění stavby v severozápadní části vymezeného pozemku (blíže ke stávající zástavbě).
(5) V nezastavěném území lze v souladu s jeho charakterem umisťovat stavby, zařízení, a jiná opatření pouze pro
zemědělství, lesnictví, vodní hospodářství, těžbu nerostů, pro ochranu přírody a krajiny, pro veřejnou dopravní a technickou
infrastrukturu, přípojky a účelové komunikace, pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro
odstraňování jejich důsledků, a dále taková technická opatření a stavby, které zlepší podmínky jeho využití pro účely
rekreace a cestovního ruchu, například cyklistické stezky, hygienická zařízení, ekologická a informační centra; doplňková
funkce bydlení či pobytové rekreace není u uvedených staveb přípustná. Uvedené stavby, zařízení a jiná opatření včetně
staveb, které s nimi bezprostředně souvisejí včetně oplocení, lze v nezastavěném území umisťovat v případech, pokud je
územně plánovací dokumentace z důvodu veřejného zájmu výslovně nevylučuje.

Není předmětem změny ÚP. V platném územním plánu jsou v kapitole A.6.2 stanoveny omezující podmínky pro
stavby, zařízení a jiná opatření v nezastavěném území podle § 18 odst. 5 stavebního zákona. Podmínky aplikaci
ustanovení § 18 odst. 5 zužují, nikoliv rozšiřují, tudíž respektují podmínky stavebního zákona.
(6) Na nezastavitelných pozemcích lze výjimečně umístit technickou infrastrukturu způsobem, který neznemožní jejich
dosavadní užívání.

Netýká se území obce Volenice. Nezastavitelné pozemky jsou v § 2 odst. 1 písm. e) stavebního zákona
definovány jako pozemky, které nelze zastavět na území obce, která nemá vydaný územní plán.
Vyhodnocení souladu s úkoly územního plánování stanovenými v § 19 stavebního zákona
Ze stavebního zákona vyplývají následující úkoly pro územní plánování (uvedeny vždy kurzívou).
Vyhodnocení souladu Změny č. 2 ÚP Volenice s každým jednotlivým úkolem pro územní plánování je uveden
vždy pod každým úkolem:
1) Úkolem územního plánování je zejména:
a) zjišťovat a posuzovat stav území, jeho přírodní, kulturní a civilizační hodnoty,
b) stanovovat koncepci rozvoje území, včetně urbanistické koncepce s ohledem na hodnoty a podmínky území,

Řešení změny územního plánu plně respektuje poznatky a závěry soustavného a komplexního posuzování stavu
a vývoje území obce. Jako podklad pro Změnu č. 2 ÚP byly využity i doplňující vlastní průzkumy území
zpracovatele změny ÚP.
Koncepce rozvoje se nemění, stejně tak se nemění urbanistická koncepce a kompozice. Zastavitelné plochy se
rozšiřují jen ve dvou případech (obojí v sídle Pročevily) – vymezením drobné plochy bydlení a pro rozšíření
zemědělské výroby, v souladu s akceptovatelnými požadavky vlastníků; rovněž v návaznosti na zastavěné území
a na obdobná funkční využití sousedních ploch (bydlení, resp. zemědělská výroba). Návrh zastavitelné plochy
pro bydlení (Zm2-1) bude respektovat kompoziční dominantu kostela v Pročevilech.
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Všechny předmětné úpravy jsou rozsahem minimální a z pohledu jejich polohy zcela nekonfliktní. Žádná z ploch
změn, s ohledem na malý plošný rozsah a polohu v území, není ve střetu s žádnou z identifikovaných přírodních,
kulturních ani civilizačních hodnot.
c) prověřovat a posuzovat potřebu změn v území, veřejný zájem na jejich provedení, jejich přínosy, problémy, rizika s
ohledem například na veřejné zdraví, životní prostředí, geologickou stavbu území, vliv na veřejnou infrastrukturu a na její
hospodárné využívání,

Nově navrhované plochy změn pro bydlení Zm2-1 a pro zemědělskou výrobu Zm2-2 neohrožují veřejné zájmy v
území, nezatíží veřejnou infrastrukturu obce, neztíží podmínky dostupnosti veřejné infrastruktury ani její hospodárné
využití. Úrodné, vysoce kvalitní zemědělské půdy I. a II. třídy ochrany nejsou Změnou č. 2 ÚP dotčeny.
Změna č. 2 ÚP je zpracována na základě důkladných terénních průzkumů řešeného území, aktuálních územně
analytických podkladů ORP Příbram a při plném respektování všech veřejných zájmů v území, a s přihlédnutím
jednak k zájmům občanů, vlastníků pozemků a staveb, samosprávy obce Volenice, tj. nalezením souladu zájmů
veřejných a soukromých. Součástí zpracování a pořízení Změny č. 2 ÚP Volenice je koordinace jejího řešení s
dotčenými orgány, kterým jednotlivé záměry kompetenčně odpovídají.
Z důvodu předcházení negativních vlivů na plochy pro bydlení je pro plochuZm2-2 stanoveno, že stavba pro
zvířata bude umístěna v ploše Zm2-2 v nejvzdálenějším místě areálu vůči obytné části sídla, na místě zbořeniště
- bývalé drůbežárny.
d) stanovovat urbanistické, architektonické a estetické požadavky na využívání a prostorové uspořádání území a na jeho
změny, zejména na umístění, uspořádání a řešení staveb a veřejných prostranství,

Detailně je splnění tohoto požadavku popsáno pod písm. a) a b) výše.
e) stanovovat podmínky pro provedení změn v území, zejména pak pro umístění a uspořádání staveb s ohledem na stávající
charakter a hodnoty území a na využitelnost navazujícího území,

Ve Změně č. 2 ÚP jsou stanoveny podmínky pro provedení změn vč. požadavků na řešení dopravní a technické
infrastruktury v odpovídajícím rozsahu a v souladu s platným ÚP Volenice.
f) stanovovat pořadí provádění změn v území (etapizaci),

V rámci Změny č. 2 ÚP není stanovena etapizace neboli pořadí provádění změny v území. Požadavek na využití
tohoto nástroje nebyl obsažen v požadavcích na obsah změny a jeho potřeba nevyplynula ani při posuzování a
prověřování jednotlivých návrhů na změnu. Důvod nevyužití tohoto nástroje je dán malým plošným rozsahem
ploch změn, jejich charakteru a nenáročnosti na kapacity a dostupnost technické a dopravní infrastruktury.
g) vytvářet v území podmínky pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich
důsledků, a to především přírodě blízkým způsobem

Předmětem Změny č. 2 ÚP Volenice nejsou záležitosti týkající se snižování nebezpeční ekologických a
přírodních katastrof.
h) vytvářet v území podmínky pro odstraňování důsledků náhlých hospodářských změn,

Předmětem Změny č. 2 ÚP Volenice není stanovení opatření tohoto typu.
i) stanovovat podmínky pro obnovu a rozvoj sídelní struktury, pro kvalitní bydlení a pro rozvoj rekreace a cestovního ruchu,

Změnou č. 2 jsou vymezeny pouze plošně málo rozsáhlé parciální plochy změn. Řešení Změny č. 2 tak ani samo
o sobě, ani ve spojení s ostatními záměry vymezenými v ÚP Volenice nemůže mít vliv na sídelní strukturu.
Podmínkám pro kvalitní bydlení přispívá Změna č. 2ÚP Volenice vymezením jedné zastavitelné plochy pro
bydlení v Pročevilech Zm2-1.
j) prověřovat a vytvářet v území podmínky pro hospodárné vynakládání prostředků z veřejných rozpočtů na změny v území,

Naplnění tohoto cíle změna ÚP dosahuje především vymezením zastavitelných ploch v přímé návaznosti na
existující veřejné vybavení zcela bez nároků na budování nové veřejné infrastruktury.
k) vytvářet v území podmínky pro zajištění civilní ochrany,

Požadavky civilní ochrany jsou Změnou č. 2 ÚP Volenice respektovány. Řešení nevyvolává potřebu vymezení
konkrétních ploch pro ochranu obyvatelstva dle § 20 vyhlášky č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů
ochrany obyvatelstva.
l) určovat nutné asanační, rekonstrukční a rekultivační zásahy do území,

V rámci zpracování změny ÚP nebyly na území obce identifikovány zničené areály vyžadující asanační opatření.
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m) vytvářet podmínky pro ochranu území podle zvláštních právních předpisů před negativními vlivy záměrů na území a
navrhovat kompenzační opatření, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak,

Předmětem řešení Změny č. 2 ÚP nejsou žádné záměry s negativním vlivem na území vyžadující návrh
kompenzačních opatření.
n) regulovat rozsah ploch pro využívání přírodních zdrojů,

Není předmětem Změny č. 2 ÚP. Změna nevymezuje plochy pro využívání přírodních zdrojů.
o) uplatňovat poznatky zejména z oborů architektury, urbanismu, územního plánování a ekologie a památkové péče.

Při pořizování a zpracování Změny č. 2 ÚP Volenice byly uvedené poznatky uplatňovány. Projektantem Změny č. 2
ÚP Volenice je Ing. arch. Milan Salaba, ČKA 01467, autorizovaný architekt se všeobecnou působností. Součástí
zpracovatelského týmu jsou pak další odborníci a autorizované osoby v oboru územní plánování, krajinářská
architektura, projektování ÚSES, kteří jsou zárukou vysoké odborné kvality řešení změny ÚP Volenice.
(2) Úkolem územního plánování je také posouzení vlivů politiky územního rozvoje, územního rozvojového plánu, zásad
územního rozvoje nebo územního plánu na udržitelný rozvoj území (§ 18 odst. 1). Pro účely tohoto posouzení se zpracovává
vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území. Jeho součástí je také vyhodnocení vlivů na životní prostředí, ve kterém se
určí, popíšou a posoudí možné významné vlivy na životní prostředí vyplývající z politiky územního rozvoje, územního
rozvojového plánu, zásad územního rozvoje nebo územního plánu a rozumná náhradní řešení s přihlédnutím k cílům
posuzovaných dokumentů. Náležitosti tohoto posouzení jsou stanoveny v příloze k tomuto zákonu, včetně posouzení vlivu
na předmět ochrany a celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti.

Záměry řešené Změnou č. 2 ÚP nevytváří riziko negativních vlivů na území. Vyhodnocení vlivů naudržitelný
rozvoj území tedy nebylo požadováno.

C.4 Soulad s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů
Při zpracování a pořizování Změny č. 2 územního plánu Volenice bylo postupováno v souladu se zákonem
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen „stavební zákon“), a jeho
prováděcích právních předpisů, zejména s:
- vyhláškou č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu
evidence územně plánovací činnosti (dále jen „vyhláška č. 500/2006 Sb.“) a
- vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění (dále jen „vyhláška č.
501/2006 Sb.“).
Vyhodnocení souladu s požadavky zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon)
Dokumentace Změny č. 2 územního plánu Volenice je zpracována dle požadavků stavebního zákona.
Změna č. 2 ÚP Volenice je zpracována v souladu s cíli a úkoly územního plánování stanovenými v § 18 a 19
stavebního zákona (vyhodnocení viz kap. C. 3 Odůvodnění Změny č. 2 ÚP Volenice).
V souladu s § 6 odst. 2 stavebního zákona je pořizovatelem Změny č. 2 ÚP Volenice Obecní úřad Volenice, jako
pořizovatel příslušný k pořizování územního plánu a jeho změn pro území obce Volenice na základě splnění
kvalifikačních požadavků pro výkon územně plánovací činnosti podle ust. § 24 odst. 1 stavebního zákona,
vykonávající územně plánovací činnost podle ust. § 6 odst. 2 stavebního zákona prostřednictvím fyzické osoby,
kterou je Ing. Michal Vršecký, č. osvědčení 800110313.
V souladu s § 43 odst. 1 stavebního zákona se řešení Změny č. 2 ÚP Volenice dotýká vybraných součástí
platného územního plánu, a to vymezení dvou zastavitelných ploch Zm2-1 a Zm2-2, aktualizace zastavěného
území, stanovení podmínek prostorového uspořádání pro nově navržené zastavitelné plochy a snížení minimální
velikosti parcely pro jeden rodinný dům v plochách BV a SV.
Změna č. 2 ÚP Volenice neřeší žádné záležitosti nadmístního významu, které nejsou obsaženy v ZÚR SČK.
Změna č. 2 ÚP Volenice nevyužívá žádný podrobnější nástroj územního plánování vymezený v § 43 odst. 2
stavebního zákona.
V souladu s § 43 odst. 3 stavebního zákona Změna č. 2 ÚP Volenice zpřesňuje a rozvíjí cíle a úkoly územního
plánování stanovené v § 18 a 19 stavebního zákona (vyhodnocení viz kap. C. 3 odůvodnění Změny č. 2 ÚP
Volenice). Změna č. 2 ÚP Volenice je zpracována v souladu s PÚR ČR (vyhodnocení viz kap. C.2.1. Odůvodnění
Změny č. 2 ÚP Volenice) a ZÚR Středočeského kraje (vyhodnocení viz kap. C.2.2. Odůvodnění Změny č. 2 ÚP
Volenice). Věcné řešení Změny č. 2 ÚP Volenice nepřekračuje podrobnost náležející svým obsahem regulačnímu
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plánu. Změna č. 2 ÚP Volenice nereguluje jednotlivé stavby, ale výhradně využití celých ploch a prostorové
uspořádání zástavby.
V souladu s § 43 odst. 4 stavebního zákona je Změna č. 2 ÚP Volenice zpracována a pořízena pro vybrané části
správního území obce Volenice (k. ú.Pročevily).
Změna č. 2 ÚP Volenice splňuje požadavky na obsah územního plánu a jeho odůvodnění stanovené v § 43 odst.
6 a § 53 odst. 4 a 5 stavebního zákona.
Změnou č. 2 ÚP Volenice bylo prověřeno vymezení zastavěného území dle § 58 odst. 3 stavebního zákona s tím,
že hranice zastavěného území se od vydání poslední změny územního plánu nemění. Zastavěné území je
aktualizováno nad platnou katastrální mapou a vymezeno k datu 29. 10. 2021.
V souladu s § 158 stavebního zákona je Změna č. 2 ÚP Volenice zpracována fyzickou osobou, která má
oprávnění k výkonu vybraných činností ve výstavbě (zpracování ÚPD) podle zvláštního právního předpisu (zákon
č. 360/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů) – Ing. arch. Milan Salaba, autorizovaný architekt ČKA 01467.
Při projednávání jednotlivých fází Změny č. 2 ÚP Volenice bylo postupováno v souladu s § 52 až § 54 ve spojení
s § 55a a § 55b stavebního zákona, které upravují postup pořízení změny územního plánu zkráceným postupem.
Vyhodnocení souladu s požadavky vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně
plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti.
V souladu s § 3 odst. 1 vyhlášky č. 500/2006 Sb. je Změna č. 2 ÚP Volenice zpracována na podkladě
digitalizované katastrální mapy od ČÚZK, stav ke dni 29. 10. 2021.
Změna č. 2 ÚP Volenice nedisponuje technickou mapou dle § 3 odst. 2 vyhlášky č. 500/2006 Sb.
V souladu s § 13 odst. 1 vyhlášky č. 500/2006 Sb. obsahuje Změna č. 2 ÚP Volenice textovou část (Změna č. 2
Volenice + odůvodnění Změny č. 2 ÚP Volenice) a grafickou část. Grafickou část v rozsahu částí měněných
Změnou č. 2 ÚP Volenice tvoří 3 výkresy Změny č. 2 ÚP Volenice (01 - výkres základního členění – výřez
podstatné části řešeného území, 02a, 02b - hlavní výkres – výřez řešených lokalit, samostatná legenda)a 4
výkresy odůvodnění Změny č. 2 ÚP Volenice (03a, 03b – Koordinační výkres - výřez řešených lokalit, samostatná
legenda, 04a, 04b – Výkres předpokládaných záborů PF - výřez řešených lokalit, samostatná legenda).
Obsah Změny č. 2 ÚP Volenicei obsah odůvodnění Změny č. 2 ÚP Volenice odpovídají příloze č. 7 vyhlášky č.
500/2006 Sb. Textová část Změny č. 2 ÚP Volenice obsahuje všechny kapitoly dle čl. I odst. 1 přílohy č. 7 a
vybrané kapitoly dle čl. I odst. 2 přílohy č. 7. Grafická část Změny č. 2 ÚP Volenice obsahuje výkres základního
členění území – výřez podstatné části řešeného území, hlavní výkres – výřez řešených lokalit, samostatná
legenda. Textová část odůvodnění Změny č. 2 ÚP Volenice obsahuje všechny kapitoly a součásti dle čl. II odst. 1
přílohy č. 7, grafická část odůvodnění Změny č. 2 ÚP Volenice obsahuje koordinační výkres –výřez řešených
lokalit, samostatná legenda a výkres předpokládaných záborů půdního fondu -výřez řešených lokalit, samostatná
legenda).
Zpracování výkresu širších vztahů nebylo v případě této změny smysluplné, neboť se netýkala žádných
záležitostí nadmístního významu nebo záležitostí s vlivem na území okolních obcí.
Vzhledem k omezenému předmětu řešení je výkres č. 02 – Hlavní výkres - pojednán jen jako výřez řešeného
území. Podstatná část řešeného území obce je zobrazena ve výkresu č. 01 – Základní členění území. Obdobně –
formou výřezů – jsou pojednány i výkresy koordinační a výkres záborů půdního fondu. Výkres veřejně
prospěšných staveb, opatření a asanací není předmětem změny ÚP – zůstává beze změny
V souladu s § 13 odst. 2 vyhlášky č. 500/2006 Sb. jsou všechny výkresy Změny č. 2 ÚP Volenice a odůvodnění
Změny č. 2 ÚP Volenice vypracovány v měřítku 1:5 000. Pouze výkres základního členění je dokumentován v
měřítku 1:10 000.
V souladu s § 14 odst. 1 vyhlášky č. 500/2006 Sb. je dokumentace Změny č. 2 ÚP Volenice na všech jejích
samostatných částech opatřena záznamem o účinnosti obsahově odpovídajícím dikci vyhlášky.
Vyhodnocení souladu s požadavky vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání
území, v platném znění.
V souladu s § 3 odst. 1 vyhlášky č. 501/2006 Sb., člení Změna č. 2 ÚP Volenice vybrané části území řešené
změnou na plochy menší než 2 000 m², a to z důvody ochrany některé z hodnot území obce a v souladu s
požadavky navrhovatelů.
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V souladu s § 3 odst. 2 vyhlášky č. 501/2006 Sb. vymezuje Změna č. 2 ÚP Volenice plochy podle požadovaného
cílového způsobu využití a podle významu.
V souladu s § 3 odst. 3 vyhlášky č. 501/2006 Sb. vymezuje Změna č. 2 ÚP Volenice plochy s cílem eliminace
vzájemných konfliktů a střetů vzájemně neslučitelných způsobů využití a činností v plochách a uspořádání a
využívání území.
V souladu s § 3 odst. 4 vyhlášky č. 501/2006 Sb. Změna č. 2 ÚP Volenice přebírá členění ploch využité v platném
ÚP Volenice a již jednou projednané a schválené příslušnými správními orgány.
Ve vztahu k § 3 odst. 5 vyhlášky č. 501/2006 Sb. se řešení Změny č. 2 ÚP Volenice nijak netýká veřejných
prostranství.
Vymezení ploch s rozdílným způsobem využití a stanovení podmínek pro jejich využití a uspořádání odpovídá § 4
až § 19 vyhlášky č. 501/2006 Sb.

C.5 Soulad s požadavky zvláštních právních předpisů a stanovisky dotčených
orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení
rozporů
Změna č. 2 ÚP Volenice byla v souladu s procesními pravidly stavebního zákona ve všech fázích projednána s
dotčenými orgány, v jejichž pravomoci je hájení veřejných zájmů potenciálně dotčených jejím řešením. V rámci
jednotlivých fází projednání návrhu Změny č. 2 ÚP Volenice byla uplatněna stanoviska dotčených orgánů, jejichž
podrobné vyhodnocení je obsahem kapitoly C.16 tohoto odůvodnění.
Z vyhodnocení stanovisek uplatněných dotčenými orgány vyplývá, že všechny jejich požadavky byly splněny a
řešení Změny č. 2 ÚP Volenice tak odpovídá požadavkům hájeným dotčenými orgány.
U dotčených orgánů, které stanovisko neuplatnily, bylo pořizovatelem prověřeno, zda nemůže dojít k dotčení jimi
hájených veřejných zájmů. Pořizovatel konstatuje, že na základě tohoto prověření nebylo shledáno riziko
negativního dotčení předmětných veřejných zájmů a Změna č. 2 ÚP Volenice je tak v souladu s požadavky
zvláštních právních předpisů.

C.6 Zpráva o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území obsahující základní
informace o výsledcích tohoto vyhodnocení včetně výsledků vyhodnocení
vlivů na životní prostředí
K návrhu obsahu Změny č. 2 ÚP Volenice, která je pořizována zkráceným postupem nebyl uplatněn požadavek na
zpracování vyhodnocení vlivů předmětné změny ÚP na životní prostředí a udržitelný rozvoj území.
Návrhy na pořízení Změny č. 2 ÚP Volenice zkráceným postupem byly v souladu s § 55a odst. 2 písm. d) a e)
stavebního zákona projednány s Krajským úřadem Středočeského kraje.
Ten (k prvnímu podnětu) ve svém stanovisku č.j. 086723/2021/KUSK ze dne 16. 8. 2021 jako orgán ochrany přírody
kompetentní podle ustanovení § 77a odst. 4 písm. n) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
konstatoval, že v souladu s ust. § 45i tohoto zákona lze vyloučit významný vliv předložené koncepce samostatně i
ve spojení s jinými záměry nebo koncepcemi, na předmět ochrany a celistvost evropsky významných lokalit a
ptačích oblastí v působnosti Krajského úřadu. Spolu s tím Krajský úřad Středočeského kraje jako orgán posuzování
vlivů na životní prostředí příslušný podle ust. § 20 písm. b) a § 22 písm. d) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování
vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), na základě ust. § 10i odst. 2 tohoto zákona,
kritérií uvedených v jeho příloze č. 8 zákona a předložených podkladů nepožadoval zpracovat vyhodnocení vlivů
Změny č. 2 územního plánu Volenice na životní prostředí (tzv. SEA).
Obdobně k druhému podnětu krajský úřad ve svém stanovisku č.j. 138665/2021/KUSK ze dne 3. 12. 2021 sdělil
stejné závěry, tzn. vyloučení významného vlivu na evropsky významné lokality a ptačí oblasti a nepožadování
zpracování vyhodnocení vlivů na životní prostředí.
Z výše uvedených důvodů nebylo zpracováno Vyhodnocení vlivů Změny č. 2 ÚP Volenice na životní prostředí ani na
evropsky významné lokality a ptačí oblasti, a tedy ani Vyhodnocení vlivů Změny č. 2 ÚP Volenice na udržitelný
rozvoj území. Z tohoto důvodu „Zpráva o vyhodnocení vlivů …“ není obsažena.
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C.7 Stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst. 5 stavebního zákona (zákon č.
183/2006 Sb.)
Zpracování SEA není příslušným orgánem vyžadováno – Krajský úřad Stč. kraje, odbor životního prostředí a
zemědělství ve svém stanovisku k obsahu změny vyloučil v souladu s § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb.
významný vliv předložené koncepce na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost EVL nebo PO.
Krajský úřad Stč. kraje, odbor životního prostředí a zemědělství ve svém stanovisku k obsahu změny
nepožadoval zpracovat vyhodnocení vlivů změny na životní prostředí (SEA). Změna tedy nebude vyhodnocena z
hlediska vlivů na udržitelný rozvoj území.
Vzhledem k výše uvedenému není proto stanovisko obsaženo.

C.8 Sdělení, jak bylo stanovisko podle § 50 odst. 5 stavebního zákona
zohledněno, s uvedením závažných důvodů, pokud některé požadavky
nebo podmínky zohledněny nebyly
Vyhodnocení vlivů Změny č. 2 ÚP Volenice na udržitelný rozvoj území se nezpracovávalo (viz předchozí kap. 6 a
7 tohoto textu odůvodnění). Sdělení proto není obsaženo.

C.9 Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby
vymezení zastavitelných ploch
Na pořízení změny územního plánu se vztahuje ustanovení § 55 odst. 4 stavebního zákona, dle něhož lze další
zastavitelné plochy změnou územního plánu vymezit pouze na základě prokázání potřeby vymezení nových
zastavitelných ploch.
Vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch pro bydlení
Změna č. 2 ÚP řeší pouze jednu zastavitelnou plochu malého rozsahu určenou pro bydlení (Zm2-1).Navržená
plocha je přiměřeného rozsahu, a bude určená pouze pro 1 RD, tzn. z hlediska celkového rozsahu zastavitelných
ploch v obci téměř nepodstatná. Plocha bezprostředně navazuje na zastavěné území, je při komunikaci, v
přímém dosahu dostupné technické infrastruktury.
Plocha pro bydlení Zm2-1 je vymezena na základě podnětu soukromé osoby, která má vážný zájem o výstavbu.
Jedním z důvodů vymezení plochy Zm2-1 je přiměřený rozvoj obytných ploch, který zabezpečí přírůstek počtu
obyvatel v obci. Vymezení plochy Zm2-1 představuje jednu z mála možností, jak v sídle Pročevily zástavbu doplnit.
Obec Volenice má platný Územní plán vydaný v roce 2018 (nabytí účinnosti 19. 1. 2019). Následně byla vydána
Změna č. 1 (nabytí účinnosti 4. 5. 2021). Od vydání územního plánu uběhla krátká doba (necelé tři roky), proto až
na jednu výjimku nedošlo v obci k zástavbě navržených ploch.Platným územním plánem jsou vymezeny
zastavitelné plochy a plochy přestaveb pro bydlení v celkovém rozsahu 4,65 ha pro celkem 26 RD.
Rozsah rozvojových ploch pro bydlení je dokumentován v následující tabulce:
Tabulka 1 – Navržené zastavitelné plochy v platném ÚP
ID plochy

místní část

využití plochy

počet RD

výměra (ha)

Z02

Volenice

BV

5

0,8789

Z05

Pročevily

BV

4

0,4639

Z07

Pročevily

SV

2

0,2734

Z08

Sušárna - Zliv

BV

1

0,1249

Z09

Sušárna - Zliv

BV

2

0,2102

Z13

Bubovice

BV

1

0,0826

Zm1-1

Volenice

BV, ZS

1

0,2093

Zm1-2

Na Drahách

SV, ZS

1

0,1772

17

2,4024

Ing. arch. Milan Salaba a kolektiv

26

Územní plán Volenice – změna č. 2

04/2022

Tabulka 2 – Navržené plochy přestaveb v platném ÚP
ID plochy
P01
P02
P03
P08
P09
P10

místní část
Volenice
Volenice
Volenice
Bubovice
Bubovice
Bubovice

využití plochy
BV, ZS
BV, ZS
SV
BV
BV
BV

počet RD
3
1
1
2
1
2

výměra (ha)
1,2948
0,3854
0,1645
0,2336
0,0655
0,2557

10
26

2,3995
4,6554

Celkem ÚP (po odečtení využité plochy P03)

Již využito

Lze konstatovat, že koncepce územního plánu je nastavena vyváženě. Doposud byla využitá pouze plocha
přestavby P03 o výměře 1645 m². Změna ÚP navrhuje jedinou novou plochu pro bydlení Zm2-1 určenou pouze
pro 1RD o celkové rozloze 998 m².
Plocha Zm2-1 bude určena k uspokojení bytových potřeb rodin místních obyvatel – vlastníků dotčených
pozemků, jež mají vztah ke svým pozemkům a sounáležitost s obcí. Zapracování této změny tak přispěje
k žádoucí stabilizaci obyvatel. Přestože jde pouze o jediný pozemek, o který se navyšuje rozsah ploch, je jeho
účelnost vhodná také kvůli k poloze ve specifické oblasti krajského významu SOBk1 Brdy – Rožmitálsko.
Vymezení zastavitelné plochy pro bydlení podpoří některé ze zásad a úkolů pro územní plánování stanovených
ZÚR pro specifické oblasti (čl. 93, 94 ZÚR).
Prokázání potřeby vymezení zastavitelných ploch pro jiné způsoby využití
V případě návrhu zastavitelných ploch pro jiný způsob využití, než je bydlení, je nutné při tomto hodnocení
postupovat odlišným způsobem. U vymezení nových zastavitelných ploch pro jiné způsoby využití, než je bydlení
je vždy nutné jednotlivě vyhodnotit, zda je jejich konkrétní vymezení potřeba a zda nelze předpokládaný záměr
realizovat v jiných k tomu příslušných plochách na území obce.
Ve Změně č. 2 ÚP Volenice se vymezuje následující nové zastavitelné plochy pro jiné způsoby využití, než je
bydlení:
- plocha Zm2–2 pro využití VZ – výroba a skladování – zemědělská výroba
Hlavním důvodem vymezení zastavitelné plochy Zm2-2 s funkčním využitím VZ – výroba a skladování –
zemědělská výroba na pozemcích parc. č. 241/29 a st. 40 v k. ú. Pročevily je umožnění stavby pro skladování
krmiv či strojů, případně zimoviště pro zvířata nebo malý prasečák – na pozemku ve vlastnictví navrhovatele, pro
které není v současnosti v areálu dostatek prostoru.
Jedná se o akceptovatelnou změnu funkčního využití v návaznosti na zastavitelné a zastavěné území. Pozemky
parc. č. 241/29 a st. 40 v k. ú. Pročevily, obec Volenice navazují na plochu přestavby P05 a zastavitelnou plochu
Z06 stejného funkčního využití a vlastnictví, na jižním okraji sídla Pročevily.
Plocha Zm2-2 rozšiřuje stávající plochy P05 a Z06 stejného funkčního využití a sjednocuje se tak jejich
využitelnost pro stavby pro skladování krmiv či skladování strojů, zimoviště pro zvířata (hovězí dobytek), příp. pro
malou stavbu pro chov prasat (cca 100 ks).
Plocha Zm2-2 je vymezena za účelem spojení do souvislého celku s cílem zvýšení hospodárnosti využívání,
umožnění rozvoje výrobních aktivit ve vazbě na protilehlý zemědělský areál a za účelem podpory
podnikatelských aktivit obyvatel.
Z pohledu vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch jde o vymezení plochy pro specifický účel
navázaný na specifickou lokalitu na území obce. Předmětný záměr tak nebylo možné uspokojit v jiné lokalitě.

C.10 Komplexní zdůvodnění přijatého řešení – urbanistická koncepce
C.10.1

Vymezení zastavěného území

Hranice zastavěného území je aktualizována v souladu s § 58 odst. 3 stavebního zákona na podkladu aktuální
katastrální mapy. Aktualizace zastavěného území je provedena k datu 29.10.2021, hranice zastavěného území
se od vydání územního plánu a Změny č. 1 ÚP nemění. Hranice zastavěného území je patrná ve výkresu
základního členění území, v hlavním a koordinačním výkresu.
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Odůvodnění návrhu urbanistické koncepce

Předmět změny zahrnuje návrhy vesměs drobného rozsahu, bez podstatného vlivu na urbanistickou koncepci
sídla i celé obce. Urbanistická koncepce ani kompozice se nemění. Zastavitelné plochy se rozšiřují jen ve dvou
případech (obojí v sídle Pročevily) – vymezením drobné plochy bydlení (Zm2-1) a plochy pro rozšíření
zemědělské výroby (Zm2-2), v souladu s akceptovatelnými požadavky vlastníků, rovněž v návaznosti na
zastavěné území a na obdobná funkční využití sousedních ploch (bydlení, resp. zemědělská výroba).

C.10.3

Odůvodnění navržených změn ploch s rozdílným způsobem využití,
podmínky jejich využití a prostorová regulace

Oba návrhy vycházejí z podnětů vlastníků pozemků. Vzhledem k tomu, že jsou v souladu se zájmy obce,
nevybočují ze stávající urbanistické koncepce a respektují obecné zásady nadřazené územně plánovací
dokumentace, jakož i ustanovení obecně závazných předpisů, jsou zapracovány do předkládaného návrhu
Změny č. 2 územního plánu Volenice.
Plocha Zm2-1
Pozemek parc. č. 76/1 v k. ú.Pročevily, obec Volenice.
Navrhovatel: soukromý vlastník
Požadavek: Prověřit možnost změny na části pozemku parc. č. 76/1 v k. ú. Pročevily, v jeho východní části u
cesty, z plochy nezastavěného území s funkčním využitím NZ – plochy zemědělské (stav) na plochu BV – plochy
bydlení v rodinných domech – venkovské (návrh).
Limity využití území: území s archeologickými nálezy I. a II. kategorie.

Zm2-1

Obrázek 1 - situace předmětu řešení Změny č. 2 (plocha Zm2-1)
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Odůvodnění plochy Zm2-1
Hlavním důvodem vymezení zastavitelné plochy Zm2-1 s funkčním využitím BV – bydlení – v rodinných domech
– venkovské na pozemku parc. č. 76/1 v k. ú. Pročevily, obec Volenice je umožnění výstavby jednoho rodinného
domu na pozemku ve vlastnictví navrhovatele. Vymezení předmětné plochy bylo provedeno na základě
požadavku na obsah Změny č. 2 ÚP Volenice (usnesení zastupitelstva č. 9/2021 ze dne 28. 12. 2021).
Jedná se o malou část pozemku pod návrším s dominantním kostelem sv. Barbory, která se vymezuje pro
odpovídající plochu budoucího stavebního pozemku v předpokládaném územním rozsahu 998 m² z celkové
výměry pozemku parc. č. 76/1 v k. ú. Pročevily (81 124 m²).
Jde o akceptovatelnou změnu funkčního využití v návaznosti na zastavěné území. Pozemek parc. č. 76/1 v k. ú.
Pročevily navazuje na zastavěné území a na stabilizovanou plochu se stejným funkčním využitím (BV). Úrodné,
vysoce kvalitní zemědělské půdy I. a II. třídy ochrany nejsou vymezením plochy Zm2-1 dotčeny. Pozemek parc.
č. 76/1 v k. ú. Pročevily se nachází v V. třídě ochrany zemědělského půdního fondu, což jsou pro zemědělství
postradatelné půdy s nízkým stupněm ochrany využitelné v územním plánování.
Změnou ÚP byly prověřeny a stanoveny podmínky prostorového uspořádání a podmínky pro následná řízení,
které zajistí, že plocha Zm2-1 nebude mít negativní vliv na nemovitou kulturní památku kostela sv. Barbory
nacházející se v její blízkosti. Návrh zastavitelné plochy pro bydlení (Zm2-1) respektuje kompoziční dominantu
kostela v Pročevilech.
Pro navrženou plochu Zm2-1 se stanovuje maximální výška zástavby 1 nadzemní podlaží a podkroví, dále se
klade důraz na respektování dominanty kostela, tzn. soulad s charakterem okolní zástavby: užití sedlové střechy,
orientace hřebene po svahu, umístění stavby v severozápadní části vymezeného pozemku (blíže ke stávající
zástavbě). Konkrétní podmínky je nutné řešit s orgánem památkové péče v následném řízení.
Změna neohrožuje veřejné zájmy v území, nezatíží veřejnou infrastrukturu obce, neztíží podmínky dostupnosti
veřejné infrastruktury ani její hospodárné využití. Minimální rozšíření plochy pro bydlení Zm2-1 umožňuje
napojení na stávající technickou infrastrukturu. Dopravní napojení je možné ze stávající místní komunikace.
Plocha pro bydlení Zm2-1 je vymezena na základě podnětu soukromé osoby, která má vážný zájem o výstavbu.
Jedním z důvodů vymezení plochy Zm2-1 je přiměřený rozvoj obytných ploch, který zabezpečí přírůstek počtu
obyvatel v obci. Vymezení plochy Zm2-1 představuje jednu z mála možností, jak v sídle Pročevily zástavbu doplnit.
Navržená plocha je přiměřeného rozsahu, a bude určená pouze pro 1 RD, tzn. z hlediska celkového rozsahu
zastavitelných ploch v obci téměř nepodstatná. Plocha bezprostředně navazuje na zastavěné území, je při
komunikaci, v přímém dosahu dostupné technické infrastruktury.

Obrázek 2 - ortofotomapa se zákresem plochy Zm2-1
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Plocha Zm2-2
Pozemky parc. č. 241/29 a st. 40 v k. ú. Pročevily, obec Volenice
Navrhovatel: soukromý vlastník
Požadavek: Prověřit možnost změny na pozemcích parc. č. 241/29 a st. 40 v k. ú.Pročevily z nezastavěného
území z plochy NZ – plochy zemědělské (stav) na plochu VZ – výroba a skladování – zemědělská výroba
(návrh). Změna rovněž prověří koordinaci s regulativy VZ sousedních ploch P05 a Z06.
Limity využití území: území s archeologickými nálezy I. a II. kategorie.

Zm2-2

Obrázek 3 - situace předmětu řešení Změny č. 2 (plocha Zm2-2)

Hlavním důvodem vymezení zastavitelné plochy Zm2-2 s funkčním využitím VZ – výroba a skladování –
zemědělská výroba na pozemcích parc. č. 241/29 a st. 40 v k. ú. Pročevily je umožnění stavby pro skladování
krmiv či strojů, případně zimoviště pro zvířata nebo malý prasečák – na pozemku ve vlastnictví navrhovatele, pro
které není v současnosti v areálu dostatek prostoru. Uvedený pozemek dříve sloužil jako slepičárna (viz
zbořeniště – st. 40). Vymezení předmětné plochy bylo rovněž provedeno na základě požadavku na obsah Změny
č. 2 ÚP Volenice (usnesení zastupitelstva č. 9/2021 ze dne 28. 12. 2021).
Jedná se o akceptovatelnou změnu funkčního využití v návaznosti na zastavitelné a zastavěné území. Pozemky
parc. č. 241/29 a st. 40 v k. ú. Pročevily, obec Volenice navazují na plochu přestavby P05 a zastavitelnou plochu
Z06 stejného funkčního využití a vlastnictví, na jižním okraji sídla Pročevily. Pozemek parc. č. 241/29 v k. ú.
Pročevily se nachází ve IV. třídě ochrany zemědělského půdního fondu, což jsou podprůměrně produkční půdy s
omezenou ochranou využitelné v územním plánování.
Změna neohrožuje veřejné zájmy v území, nezatíží veřejnou infrastrukturu obce, neztíží podmínky dostupnosti
veřejné infrastruktury ani její hospodárné využití. Plocha Zm2-2 je napojitelná na stávající technickou
infrastrukturu. Dopravní napojení je možné ze stávající silnice III/1761 přes stávající areál, resp. plochu VZ ( obojí
shodně ve vlastnictví žadatele).
Plocha Zm2-2 rozšiřuje stávající plochy P05 a Z06 stejného funkčního využití a sjednocuje se tak jejich
využitelnost pro stavby pro skladování krmiv či skladování strojů, zimoviště pro zvířata (hovězí dobytek), příp. pro
malou stavbu pro chov prasat (cca 100 ks). Z důvodu předcházení negativních vlivů na plochy pro bydlení je
stanoveno, že stavba pro zvířata bude umístěna v ploše Zm2-2 v nejvzdálenějším místě areálu vůči obytné části
sídla, na místě zbořeniště - bývalé drůbežárny.
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Plocha Zm2-2 je vymezena za účelem spojení do souvislého celku s cílem zvýšení hospodárnosti využívání,
umožnění rozvoje výrobních aktivit ve vazbě na protilehlý zemědělský areál a za účelem podpory
podnikatelských aktivit obyvatel.

Obrázek 4 - ortofotomapa se zákresem plochy Zm2-2

Na základě požadavku obce se pro pozemky parc. č. 95/1 a 96 v k. ú. Volenice doplňuje jejich využitelnost nad
rámec regulativů ZO – zeleň – ochranná a izolační. Pouze v této ploše se jako přípustné využití umožňuje
umístění drobných doplňkových staveb, garáže a oplocení (obdobně jako v plochách ZS – zeleň soukromá a
vyhrazená. Důvodem je to, že pozemky jsou součástí zahrady navazujícího rodinného domu. Ochrana vůči vlivům
ze sousední plochy VK – plochy výroby a skladování je dostatečně zajištěna odstupem haly na poz. p. č. 97/4 od
okraje pozemku, který je ozeleněn a rovněž vzrostlou zelení na předmětných pozemcích 95/1 a 96. Ponechání
zahrad bez možnosti jejich plnohodnotného využití by mohlo být považováno za neopodstatněnou diskriminaci.

Obrázek 6 – situace plochy ZO
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Rovněž na základě požadavku obce byla v regulativech ploch „BV – bydlení – v rodinných domech – venkovské“
a „SV – plochy smíšené obytné – venkovské“ změněna minimální velikost parcely pro jeden rodinný dům nebo
venkovskou usedlost z 800 m2 na 700 m2. Důvodem tohoto snížení minimální velikosti pozemků je umožnění
optimální parcelace u některých ploch ve Volenicích (plocha Z02, případně jiné). Charakter původní zástavby se
vyznačuje soustředěným zastavěním s menšími pozemky, takže vymezení některých pozemků o menší výměře
(podle konkrétních požadavků) lze připustit.
V souvislosti se změnou minimální velikosti pozemků byly prověřeny ostatní návrhové plochy. Pro stávající
zastavitelný pozemek parc. č. 142/2 v k. ú. Bubovice u Březnice, který je prolukou v souvislé zástavbě, se
připouští zástavba, přestože má výměru pouze 654 m2. Napravuje se tak nesrovnalost v platném ÚP (přestože
byl pozemek označen jako zastavitelný, nesplňoval regulativy min. výměry) – viz obrázek:

Obrázek 7 – situace pozemku parc. č. 142/2

C.10.4

Ochrana a rozvoj hodnot

Veškeré hodnoty území jsou respektovány. Navrženým řešením Změny č. 2 nejsou nikterak dotčeny.
Změna č. 2 ÚP zahrnuje pouze dílčí úpravy dokumentace platného ÚP Volenice týkající se parciálních ploch
svým rozsahem zcela podružných a v kontextu urbanistické struktury celé obce zcela bezvýznamných a
marginálních, které nijak neovlivňují stanovenou základní koncepci ochrany a rozvoje hodnot obce Volenice. Z
toho důvodu tak nemuselo být přistoupeno k jakékoli změně koncepce ochrany hodnot území obce.
Změnou ÚP byly prověřeny a stanoveny podmínky prostorového uspořádání a podmínky pro následná řízení,
které zajistí, že plocha Zm2-1 nebude mít negativní vliv na nemovitou kulturní památku kostela sv. Barbory
nacházející se v její blízkosti. Návrh zastavitelné plochy pro bydlení (Zm2-1) respektuje kompoziční dominantu
kostela v Pročevilech.

C.10.5

Změny koncepce dopravní a technické infrastruktury

Obě návrhové plochy řešené Změnou č. 2 ÚP Volenice jsou malého rozsahu a nevyžadují žádné úpravy
v koncepci dopravy ani technické infrastruktury. Minimální rozšíření ploch pro bydlení Zm2-1 umožňuje napojení
na stávající technickou infrastrukturu. Rovněž plocha pro rozšíření zemědělské výroby (Zm2-2) nevyžaduje
nutnost navýšení.
Ing. arch. Milan Salaba a kolektiv

32

Územní plán Volenice – změna č. 2

C.10.6

04/2022

Návrh řešení požadavků obrany státu a civilní ochrany obyvatelstva

Předmět Změny č. 2 ÚP sice nijak nezasahuje do ploch a problematiky, které by mohly mít vliv obranu státu a civilní
ochranu obyvatelstva, přesto je tato kapitola doplněna následovně – na základě požadavků Ministerstva obrany:

Zvláštní zájmy Ministerstva obrany.
Do správního území obce zasahuje vymezené území Ministerstva obrany:
Vzdušný prostor pro létání v malých a přízemních výškách LK TRA (dle ustanovení § 175 odst. 1 zákona
č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu), který je nutno respektovat podle ustanovení § 41
zákona č. 49/1997 Sb. o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č.455/1991 Sb. o živnostenském
podnikání. V tomto vymezeném území lze vydat územní rozhodnutí a povolit výstavbu vysílačů, výškových
staveb, staveb tvořících dominanty v terénu, větrných elektráren, speciálních staveb, zejména staveb s vertikální
ochranou (např. střelnice, nádrže plynu, trhací jámy), venkovního vedení VN a VVN, rozšíření stávajících nebo
povolení nových těžebních prostorů (dle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování
a stavebním řádu) jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany - viz. jev ÚAP -102a. Ve vzdušném
prostoru vyhlášeném od země je nutno posoudit také výsadbu vzrostlé zeleně. Výstavba a výsadba může být
výškově omezena nebo zakázána. Ministerstvo obrany požaduje respektovat výše uvedené vymezené
území.
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.

C.11 Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších územních
vztahů
Území obce Volenice svou polohou spadá do oblasti Březnicka. Území je pouze mírně zvlněné, zejména jižní
část je více rovinatá, tvořená převážně zemědělskou půdou. V území se nenachází žádné evidované hodnotné
přírodní lokality, prochází jím jen okrajově regionální úroveň ÚSES. Z hlediska širších vztahů jsou podstatné tyto
charakteristiky:
• poloha části území ve specifické oblasti krajské úrovně - Dle ZÚR jsou dvě katastrální území
(Pročevily a Volenice) součástí specifické oblasti krajské úrovně "SOBk1 – Specifická oblast Brdy Rožmitálsko" –Změnou č. 2 respektováno;
•

návaznost skladebných částí ÚSES je zajištěna na regionální úrovni (je v souladu s vymezením
v ZÚR); základní návaznost je i na lokální úrovni se sousedními obcemi – Změnou č. 2 respektováno;

•

koncepci krajiny jako celku, která je vyhodnocena jako odpovídající a je zachována v podobě
z platného ÚP;
Území obce Volenice je v širších vztazích třeba hodnotit také v ohledu na:
•

dopravní infrastrukturu a její návaznost, která je nastavena s ohledem na její stav v okolních obcích a
městech, je vyhodnocena jako odpovídající a je zachována v podobě z platného ÚP;

•

koncepci veřejné infrastruktury (technické a občanské), která je nastavena s ohledem na její stav
v okolních obcích a městech, je vyhodnocena jako odpovídající a je zachována v podobě z platného ÚP.
Řešení změny územního plánu neovlivní širší vztahy.
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C.12 Vyhodnocení splnění požadavků zadání nebo vyhodnocení splnění
požadavků obsažených v rozhodnutí zastupitelstva obce o obsahu
změny územního plánu pořizované zkráceným postupem
Změna č. 2 ÚP Volenice se pořizuje zkráceným postupem (§ 55a, 55b SZ). Z tohoto důvodu návrhu změny
předcházel „Obsah změny“, jež specifikoval předmět řešení – dva podněty, plochy Zm2-1 a Zm2-1. Způsob jejich
zapracování včetně odůvodnění je obsažen v předchozích kapitolách (zejm. C.9 a C.10).
Obsah změny dále stanovuje, že předmětem řešení Změny č. 2 ÚP Volenice bude zároveň řešit požadavky
vyplývající ze zákona jako je kontrola a případná aktualizace zastavěného území, kontrola souladu s nadřazenou
ÚPD, s aktuálními limity a další povinné náležitosti.
a) Změna č. 2 ÚP Volenice je v souladu s vyhláškou č. 500/2006 Sb, o územně analytických
podkladech, územně plánovací činnosti a způsobu evidence územně plánovací činnosti po její
novele vyhláškou 13/2018 Sb.(viz. kapitola C.4)
b) Změna č. 2 ÚP Volenice je v souladu s ÚAP ORP Příbram.
c) Změna č. 2 ÚP Volenice je v souladu s nadřazenou územně plánovací dokumentací a Politikou
územního rozvoje- soulad s Politikou územního rozvoje ČR a Zásadami územního rozvoje
Středočeského kraje je uveden v kap. C.2 Odůvodnění změny ÚP.
d) Hranice zastavěného území je aktualizována v souladu s § 58 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb.
(stavební zákon), na podkladu aktuální katastrální mapy. Aktualizace zastavěného území je
provedena k datu 29.10.2021, hranice zastavěného území se od vydání územního plánu a Změny
č. 1 ÚP nemění. Hranice zastavěného území je patrná ve výkresu základního členění území, v
hlavním a koordinačním výkresu.
e) Na základě požadavku obce byla v regulativech ploch „BV – bydlení – v rodinných domech –
venkovské“ a „SV – plochy smíšené obytné – venkovské“ změněna minimální velikost parcely pro
jeden rodinný dům nebo venkovskou usedlost z 800 m2 na 700 m2.

C.13 Výčet záležitostí nadmístního významu, které nejsou řešeny v zásadách
územního rozvoje (§ 43 odst. 1 stavebního zákona), s odůvodněním
potřeby jejich vymezení
Záležitosti nadmístního významu, které nejsou řešeny v ZÚR Středočeského kraje, nejsou navrhovány.

C.14 Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na
zemědělský půdní fond a na pozemky určené k plnění funkcí lesa
C.14.1

Použitá metodika

Pro vyhodnocení je relevantní zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF, v platném znění po novele č. 41/2015 Sb.,
dále vyhláška č. 500/2006 Sb. (příloha č. 7 stanovující obsah odůvodnění ÚP), vyhláška č. 271/2019 Sb., o
stanovení postupů k zajištění ochrany ZPF a přiměřeně také metodické doporučení MMR a MŽP (vyhodnocení
předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na ZPF v ÚP, 08/2013).

C.14.2

Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na
zemědělský půdní fond

S ohledem k minimálnímu rozsahu a specifickým lokalitám řešené změny není vyhodnocení záborů provedeno
standardní tabulkovou a grafickou částí, ale pouze zjednodušeně:
Tab. 1 PŘEHLED DOTČENÝCH DRUHŮ POZEMKŮ ROZVOJOVÝMI PLOCHAMI
Id. plochy
Zm2-1
Zm2-2
Celkový součet

Orná
půda
0,0998
0,0919
0,1917
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Zahrada

0

Trvalý
travní
porost

0

Vodní
plocha

0

Lesní
pozemek

0

Ostatní
plocha

ZPF
celkem

Celkový
součet

0,0112
0,0112

0,0998
0,0919
0,1917

0,0998
0,1031
0,2029
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Tab. 2 ZÁBORY ZEMĚDĚLSKÉ PŮDY PODLE JEDNOTLIVÝCH ROZVOJOVÝCH PLOCH
Id. plochy Druh pozemku
k. ú. Pročevily
Zm2-1
orná půda
orná půda
Zm2-2
orná půda
ostatní plocha

BPEJ

Třída
ochrany

Výměra (ha)

7.29.44
7.26.14
7.26.41
-

5
4
4
-

0,0998
0,0919
0,0131
0,0112

Půdy IV. tř. ochrany celkem
Půdy V. tř. ochrany celkem
Ostatní plochy (nezemědělské)
Celkový součet - ZPF
Celkový součet všech záborů (včetně ostatních ploch)

•
•
•

•
•
•
•

•
•
•

Poznámka

0,105
0,0998
0,0112
0,2048
0,216

Údaje o celkovém rozsahu řešených ploch a podílu půdy náležející do ZPF, údaje o druhu pozemku
(kultuře) dotčené půdy, zařazení do BPEJ, zařazení do tříd ochrany zemědělské půdy jsou uvedeny
v předchozí tabulce 2.
Dle dostupných podkladů z územně analytických podkladů nejsou řešené plochy součástí meliorovaných ploch.
Plocha Zm2-1 nebude mít vliv na areály a objekty staveb zemědělské prvovýroby. V případě plochy Zm22 jde o přímé rozšíření stávajícího zemědělského areálu stejného vlastníka, z jehož podnětu je změna
pořizována. Další důvody pro změnu jsou uvedeny v kapitole C.10.3 - Odůvodnění navržených změn
ploch s rozdílným způsobem využití, podmínky jejich využití a prostorová regulace.
Navržené lokality se nedotknou využitelnosti zemědělského půdního fondu ve smyslu narušení ucelených
zemědělských ploch.
Řešením změny nedojde ke střetu lokalit s opatřeními k zajištění ekologické stability krajiny.
Řešená lokalita Zm2-1 leží mimo zastavěné území – bezprostředně v návaznosti na zastavěné území, je
součástí ZPF (orná půda, BPEJ 7.29.44, třída ochrany V.), v daném případě jde o změnu využití NZ → BV.
Lokalita Zm2-2 leží mimo zastavěné území, leží rovněž v přímé návaznosti na zastavěné území). Většina
plochy je v IV. třídě ochrany dle BPEJ (kód 7.26.14 a část 7.26.41) – orná půda. Pouze malou část tvoří
ostatní plochy (druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, způsob využití: zbořeniště). V lokalitě jde o
změnu využití NZ → VZ.
Žádné stávající zemědělské účelové komunikace nebudou řešením dotčeny.
Ani u jedné z lokalit nejsou známé žádné územní ekologické záměry vyplývající ze schválených návrhů
pozemkových úprav.
Z hlediska ochrany nerostného bohatství se řešená změna této problematiky netýká.

Tab. 3 DRUHY POZEMKŮ CELKEM (OBEC VOLENICE)
Druh pozemku
Orná půda
Chmelnice
Vinice
Zahrada
Ovocný sad
Trvalý travní porost (TTP)
Zemědělská půda celkem
Nezemědělská půda
Lesní pozemek
Vodní plocha
Zastavěná plocha a nádvoří
Ostatní plocha
Celková výměra všech pozemků

Ing. arch. Milan Salaba a kolektiv

Výměra [ha] 31.12.2020
622,46
0,00
0,00
18,02
1,7
221,23
863,41
178,58
79,04
39,11
13,16
47,27
1 041,99

Podíl na rozloze území
60%
0%
0%
2%
0%
21%
83%
17%
8%
4%
1%
5%
100,00%
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Vzhledem k drobnému rozsahu navržených lokalit změny jsou výřezy výkresu záborů ZPF dokumentovány ještě
těmito názornými schématy:

Ing. arch. Milan Salaba a kolektiv
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Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na
pozemky určené k plnění funkcí lesa

Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na pozemky určené k plnění funkcí lesa je
bezpředmětné - lokality nezasahují ani do ochranného pásma lesa.

C.15 Rozhodnutí o námitkách včetně samostatného odůvodnění
K veřejnému projednání nebyla uplatněna žádná námitka.

C.16 Vyhodnocení připomínek a stanovisek
C.16.1

Vyhodnocení stanovisek k návrhu změny územního plánu po veřejném
projednání

Během veřejného projednání návrhu podle ust. § 55b odst. 2 stavebního zákona byla uplatněna tato stanoviska:

Vyhodnocení koordinovaného stanoviska Krajského úřadu Středočeského kraje/ č.j.005958/2022/KUSK ze
dne 23. 2. 2022
Požadavek

Vyhodnocení

Odb. živ. prostř. a zemědělství – Stanovisko dle zák. č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny

Bez požadavků na řešení.

Odbor živ. prostředí a zemědělství – Stanovisko dle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF

Ing. arch. Milan Salaba a kolektiv
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Bez požadavků na řešení.

Odbor živ. prostředí a zemědělství – Stanovisko dle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích

Bez požadavků na řešení.

Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, na základě jemu svěřených kompetencí podle
jednotlivých složkových zákonů na úseku životního prostředí:

Bez požadavků na řešení.

Odbor dopravy
Bez požadavků na řešení.

Odbor kultury a památkové péče
Bez požadavků na řešení.

Vyhodnocení stanovisek ostatních dotčených orgánů a vyjádření dalších organizací

Ing. arch. Milan Salaba a kolektiv
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1.

Dotčený orgán / č.j. / datum doručení/ Obsah

04/2022

Způsob vypořádání

Sekce správy a řízení organizací Ministerstva obrany, Odbor ochrany územních
zájmů a státního odborného dozoru/10415/2022-7460-29/25. 2. 2022
VYHOVUJE SE.
Uvedené vymezené území
Ministerstva obrany je
respektováno a bylo
zapracováno do textové části
odůvodnění návrhu změny
územního plánu, kapitoly
C.10.6.
Do grafické části změny ÚP
pod legendu koordinačního
výkresu byla zapracována
následující textová
poznámka: „Část správního
území obce je situováno ve
vzdušném prostoru LK TRA
Ministerstva obrany“.
V platném ÚP, v
koordinačním výkrese je již
tato poznámka uvedena.

VYHOVUJE SE.
Uvedené vymezené území
Ministerstva obrany je
respektováno a bylo
zapracováno do textové části
odůvodnění návrhu změny
územního plánu, kapitoly
C.10.6.
Do grafické části pod legendu
koordinačního výkresu byla
zapracována následující
textová poznámka: „Celé
správní území je zájmovým
územím ministerstva obrany z
hledisek povolování
vyjmenovaných druhů staveb.
V platném ÚP, v
koordinačním výkrese je již
tato poznámka uvedena.
V koordinačním výkrese
platného ÚP Volenice je již
vzdušný prostor pro létání
v malých a přízemních
výškách LK TRA - jev 102a
ÚAP zakreslen.
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Krajská hygienická stanice Středočeskéhokraje se sídlem v Praze/KHSSC
01822/2022/12.1 2022

Bez požadavků na řešení.

Ing. arch. Milan Salaba a kolektiv
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Požadavky určeného zastupitele

Vyhodnocení:
Dle požadavku určeného zastupitele bylo do textové části změny ÚP, do kap. A.6.2 Podmínky plošného a
prostorového uspořádání ploch s rozdílným způsobem využití, do plochy s rozdílným způsobem využití ZO –
zeleň – ochranná a izolační doplněno, že v sídle Volenice v ploše ZO nacházející se severně od zemědělského
areálu (pozemky parc.č. 95/1 a 96/1 v k.ú. Volenice) se připouští možnost umístění drobných doplňkových
staveb, garáže a oplocení. Dle skutečného stavu v území se jedná o soukromou oplocenou zahradu
v zastavěném území obce.

Stanovisko Krajského úřadu Středočeského kraje jako nadřízeného orgánu dle § 55b odst. 4 stavebního
zákona
Po ukončení lhůty veřejného projednání zaslal pořizovatel upravený návrh změny územního plánu, uplatněná
stanoviska, sdělení dotčených orgánů a ostatní podání krajskému úřadu jako nadřízenému správnímu orgánu
územního plánování pro obce k vydání stanoviska dle ustanovení § 55b odst. 4 stavebního zákona. Krajský úřad
ve stanovisku ze dne 8. 4. 2022 pod č. j. 043554/2022/KUSK konstatuje, že posoudil návrh změny územního
plánu podle ustanovení § 55b odst. 4 stavebního zákona z hlediska zajištění koordinace využívání území,
zejména s ohledem na širší územní vztahy a z hlediska souladu s politikou územního rozvoje a s územně
plánovací dokumentací vydanou krajem a neshledal žádné rozpory a lze postupovat v dalším řízení o změně
územního plánu.

Ing. arch. Milan Salaba a kolektiv

41

Územní plán Volenice – změna č. 2

C.16.2

04/2022

Vyhodnocení připomínek k návrhu územního plánu dle § 52 odst. 3
stavebního zákona

K veřejnému projednání nebyla uplatněna žádná připomínka.

D Grafická část odůvodnění změny č. 2 územního plánu
Grafická část odůvodnění změny územního plánu obsahuje následující výkresy:
03a, 03b – Koordinační výkres (výřez řešených lokalit, samostatná legenda)….………………………1 : 5 000
04a, 04b – Výkres předpokládaných záborů PF (výřez řešených lokalit, samostatná legenda)...........1 : 5 000
Všechny tyto výkresy jsou nedílnou součástí odůvodnění změny č. 2 územního plánu Volenice.
Pozn.: Výkres širších vztahů není předmětem změny ÚP – zůstává beze změny.
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