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Seznam a význam použitých zkratek:

KZP

k oeficient míry využití území

m.č.

místní část

ČOV

čistírna odpadních vod

ÚP

územní plán

STL

středotlak ý

VN

vysok é napětí

VVTL

velmi vysok otlak ý

VTL

vysok otlak ý

ÚSES

úzení systém ek ologick é stability

EVL

evropsk y významná lok alita

PUPFL

pozemk y určené k plnění funk ce lesa

ZPF

zemědělsk ý půdní fond

RD

rodinný dům

ORP

obec s rozšířenou působností

Q100

záplavové území stoleté vody

RC

regionální biocentrum

EO

ek vivalent obyvatel

VKP

významný k rajinný prvek

VUV

Výzk umný stav vodohospodářsk ý

VPS

veřejně prospěšné stavby

VPOP

veřejně prospěná opatření

BPEJ

Bonifik ovaná půdně ek ologick á jednotk a

5

OBEC LŠTĚNÍ

Zastupitelstvo obce Lštění, příslušné podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), ve znění pozdějších předpisů, za
použití ustanovení § 43 odst. 4 stavebního zákona, § 171 - § 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní
řád, ve znění pozdějších předpisů, § 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

na základě usnesení zastupitelstva obce č.

ze dne …………………,

opatřením obecné povahy

ÚZEMNÍ PLÁN LŠTĚNÍ
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1a)

Vymezení zastavěného území

Vymezení zastavěného území je provedeno ke dni 1. 1. 2020 do aktuální mapy katastru
nemovitostí.
Zastavěné území je vyznačeno ve výkresech:
1a
výkres základního členění území
1b.1
hlavní výkres
1b.2
hlavní výkres - koncepce technické infrastruktury

1b)

Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot

Pro potřeby tohoto územního plánu se následujícími pojmy rozumí:
Drobné provozovny a služby
Drobné provozovny řemeslná výroba a služby, jejichž negativní vliv na okolí nepřekročí vlastnické
hranice stavebníka. Obvykle provozovny, řemeslná výroba a služby s vysokým podílem ruční práce,
spojené s používáním specializovaných nástrojů a pomůcek, a stavějící na zručnosti, odborné erudici
a zkušenostech pracovníků; řemeslné živnosti jsou vyjmenovány v zákoně o živnostenském
podnikání.
Negativními vlivy na kvalitu životního prostředí a veřejné zdraví – jedná se např. o účinky, které
zhoršují zejména hlukové poměry, kvalitu a čistotu ovzduší, pachovou zátěž v území, mikroklima,
čistotu povrchových nebo podzemních vod, případně znečišťují půdu, zhoršují půdní poměry, mají
nepříznivé dopady na horninové prostředí anebo na životní podmínky pro biotu.
Komerční občanské vybavení - plochy převážně komerční občanské vybavenosti sloužící například
pro administrativu, obchod, prodej, stravování, služby. Vliv činností na těchto plochách a vyvolaná
dopravní obsluha nesmí narušit sousední obytné plochy a objekty nad přípustné normy.
Charakter zástavby je vyjádřen zejména celkovým hmotovým řešením staveb, jejím měřítkem, výškou,
apod. ve vztahu ke stávající zástavbě.
Koeficient míry využití území (KZP) – podíl zastavěné plochy stavebního pozemku k celkové výměře
stavebního pozemku. Do zastavěné plochy stavebního pozemku se počítá součet všech zastavěných
ploch jednotlivých staveb i ploch zpevněných (neumožňujících vsakování dešťových vod).
Zastavěnou plochou stavby se rozumí plocha ohraničená pravoúhlými průměty vnějšího líce
obvodových konstrukcí všech nadzemních i podzemních podlaží do vodorovné roviny. Plochy lodžií a
arkýřů se započítávají. U objektů poloodkrytých (bez některých obvodových stěn) je zastavěná plocha
vymezena obalovými čarami vedenými vnějšími líci svislých konstrukcí do vodorovné roviny. U
zastřešených staveb nebo jejich částí bez obvodových svislých konstrukcí je zastavěná plocha
vymezena pravoúhlým průmětem střešní konstrukce do vodorovné roviny. Zpevněné plochy (například
komunikace, parkoviště apod.) se do zastavěné plochy nezapočítávají.
Podkroví: podkroví je prostor pod krovem určený k využití (využité podkroví). Norma Obytné budovy
definuje podkroví jako přístupný vnitřní prostor nad posledním nadzemním podlažím vymezený
konstrukcí krovu a dalšími stavebními konstrukcemi, určený k účelovému využití.
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Soubor staveb: vzájemně související stavby, jimiž se v rámci jednoho stavebního záměru uskutečňuje
výstavba na souvislém územní nebo za společným účelem, v souladu se stanovenými podmínkami
využití.
Stavba hlavní: se rozumí stavba v souboru staveb, která určuje účel výstavby souboru staveb.
Stávající využití území: se rozumí využití ploch platných v době vydání územního plánu.
Struktura zástavby: je dána zejména půdorysným uspořádáním zástavby, umístěním staveb na
pozemku vůči veřejnému prostoru, hustotou zastavění apod.
Účelová stavba pro lesnické využití území : stavba s jedním nadzemním podlažím, pokud jejich
zastavěná plocha nepřesáhne 16m2 a výška 4,5m (sem patří např. krmelce, posedy, atd.).
Vedlejší stavba : se rozumí stavba v souboru staveb, která se stavbou hlavní svým účelem užívání
nebo umístěním souvisí a která zabezpečuje uživatelnost stavby hlavní nebo doplňuje účel užívání
stavby hlavní.
Oplocení pozemků ve volné krajině - za „oplocení“ nejsou považovány oplocenky na PUPFL z důvodů
ochrany před škodami způsobenou zvěří či dočasná oplocení pastvin pomocí ohradníků či dřevěných
bradel.
Zařízení pečovatelské služby: se rozumí zařízení poskytující potřebnou zdravotní a sociální péči
Volnorekreační areál – byl vymezen za účelem zřízení cyklokrosové dráhy ( Z7) a
za účelem vymezení plochy pro sportovně rekreační využívání ( Z5)
Zařízení péče o děti – předškolní zařízení
Ubytovacím zařízením se rozumí: hotel, motel, ubytovna, svobodárna, internáty vybavených pro
přechodné nebo trvalé ubytování
zdravotní zařízení – se rozumí zařízení umístěné v rámci rodinného domu

Koncepce rozvoje obce:
Obec je součástí polyurbanizovaného území údolnice Sázavy, kde se střetávají hodnoty
(zemědělská a tržní obec s historickou tradicí, jedinečný přírodní rámec, letovisko s postupnou
přeměnou na rekreační bydlení) s možnostmi geomorfologie terénu a s potenciály území, kterými jsou:
transformace rekreační zástavby na obytnou zástavbu v zastavěném území (plochy smíšené
obytné - B),
sezónní turistika – vodácký sport,
dostupnost okolních center.
Navržený rozvoj území a jeho rozšíření představuje mezní poměr mezi urbanizací území a
navazující přírodní složkou.
Základní koncepcí územního plánu je tedy stabilita současné urbanizace, nastavení
optimálního využití vnitřního urbanizovaného území z hlediska jednotlivých funkcí, potřeb i
technického vybavení.
Základní urbanistická koncepce spočívá v zachování současné struktury území a nastavení
(použití) nástrojů územního plánování, kterými lze plošný další rozvoj území a intenzifikaci
zastavěného území zabránit.
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Základní koncepcí rozvoje území je ochrana nezastavěného území před další zástavbou.
Izolované objekty individuální rodinné rekreace v lesním porostu či v bezprostředním kontaktu s ním
budou akceptovány v současném rozsahu. Další rozšiřování těchto objektů nad rámec vymezených
ploch individuální rekreace se nepřipouští.
Základními hodnotami řešeného území jsou:
Sídelní a kulturní hodnoty:
m.č. Lštění:
-

objekt obecního úřadu,
veřejný prostor se zvonicí,
Grégrův dům,
památník obětem války,
areál Hradiště Lštění s kostelem sv. Klimenta s původní zemědělskou
usedlostí.

-

lipová alej (vyhlášený významný krajinný prvek),
stromořadí z dubů,
hmotový fragment původního statku se zachovanou sýpkou
pension Sázavka

m.č. Zlenice:

Ostatní území:
Územní plán stanovuje jako základní hodnotu řešeného území další drobné objekty historické
architektury dotvářející charakter obce (např. boží muka, kříže, kapličky, zvoničky, sochy, pomníky,
milníky, apod.).
Archeologické hodnoty:
Celé řešení území je územím s možnými archeologickými nálezy. Územní plán zajišťuje
územní ochranu vymezených archeologických nalezišť.
Civilizační hodnoty:
-

dostupnost regionu a kraje silniční sítí,
železniční zastávky na regionální trati, dostupnost hlavního železničního koridoru,
pěší (cyklo) dostupnost obce Čerčany, železniční zastávky Čtyřkoly,
stávající vedení a trasy technické infrastruktury.

Krajinné hodnoty:
-

plochy zemědělské půdy,
fragmentace orné půdy spontánní zelení v přírodně blízkém stavu,
dominantní lesní masiv levobřežních svahů údolnice Sázavy,
přírodní útvar údolnice řeky Sázavy ,
vodní toky a suché strže s doprovodnou zelení,
evropsky významná lokalita Dolní Sázava
významné krajinné prvky ze zákona
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Základní hodnoty obce budou chráněny a rozvíjeny takto:
Sídelní a kulturní hodnoty:
-

m.č. Lštění – kompozice původní zemědělské zástavby včetně charakteristických
staveb (objekt obecního úřadu, Grégrův dům): Územní plán vymezuje ochranu požadavkem,
aby případné změny v území respektovaly původní zástavbu z hlediska hmotového,
tvarového.

-

m.č. Lštění – fragment veřejného prostoru se zvonicí: Je vymezen jako plocha veřejných
prostranství – veřejná zeleň, územní plán vyžaduje územní ochranu veřejného prostoru
a
zvonice. Změny bezprostředně navazující zástavby musí respektovat současnou zástavbu z
hlediska hmotového a tvarového charakteru.

–

m.č. Lštění – památník obětem války: Prostor je vymezen jako plocha veřejných prostranství
veřejná zeleň. Územní plán zajišťuje územní ochranu památníku.

-

m.č. Lštění – areál Hradiště Lštění s kostelem sv. Klimenta a původní zemědělskou
usedlostí: Územní plán zajišťuje územní ochranu nemovité kulturní památky a
archeologické lokality, plochu chrání a ochranu rozvíjí o požadavek zachování kompozice,
rozsahu, měřítka a stávajících proporcí staveb včetně stavebně technického
řešení
navazujícího venkovského statku.

-

m.č. Zlenice - hmotový fragment původního statku se zachovanou sýpkou: Územní plán
vymezuje ochranu požadavkem, aby případné změny v území respektovaly původní zástavbu
z hlediska hmotového a tvarového.

-

m.č. Zlenice – pension Sázavka: Stabilizované území bez dalšího územního rozvoje.

-

m.č. Zlenice – lipová alej, dubové stromořadí včetně režimu jejich přirozené obnovy

-

drobné objekty historické architektury dotvářející charakter obce (kapličky, zvoničky,
pomníky, apod.): Budou chráněny jako součást veřejného prostranství a to včetně
bezprostředně navazujícího prostoru, který je nezbytný pro jejich uplatnění, přístup, správu a
údržbu.

Všechny kulturní, architektonické a urbanistické hodnoty musí být zachovány, nesmí dojít ke
zhoršení jejich stavu nevhodnými zásahy.
Civilizační hodnoty budou chráněny a rozvíjeny takto:
-

stabilizací komunikačního propojení Lštění – Zlenice a úpravou nivelety silnice tak, aby byla
nad úrovní záplavového území stoleté vody,

-

bezpečným – separovaným - pěším připojením Lštění – Čerčany,

-

územní plán umožňuje realizaci komunikace Zlenice – Přestavlky u Čerčan, která zajistí
únikovou cestu řešící bezpečnou ochranu obyvatelstva v krizových situacích např. před
povodňovými a přívalovými dešti

–

Všechny trasy a zařízení, prostory, pozemky a objekty veřejné technické infrastruktury musí
být chráněny a zachovány, aby se mohla obec dále rozvíjet. Ke zrušení jakékoliv části veřejné
technické infrastruktury nesmí dojít bez předem zajištěné odpovídající kapacity jiným
způsobem.

Krajinné hodnoty budou chráněny a rozvíjeny takto:
-

zachováním struktury a fragmentace zemědělské krajiny,
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-

zachováním prostoru lesního masivu, veškeré činnosti musí být prováděny v souladu se
stanovenými podmínkami využití území,
stanovením závazných podmínek pro činnosti a stavby ve vzdálenosti 50 m od okraje lesních
pozemků,
ochranou vodních toků a jejich břehové zeleně,
ochranou mezí, remízků a roztroušené zeleně v krajině.

1c)

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

c.1

Základní zásady urbanistické koncepce, včetně urbanistické kompozice

Územní plán akceptuje členění urbanizovaného území na tyto samostatné útvary:
-

m.č. Lštění - prostor původní obce v rozsahu současné převážně smíšené obytné
zástavby,včetně převážně smíšené obytné zástavby navazující na Čerčany,
m.č. Lštění - lokalita Borka, chatová zástavba,
m.č. Lštění - lokalita Hradiště s kostelem sv. Klimenta,
m.č. Zlenice - prostor současné převážně smíšené obytné zástavby,
m.č. Zlenice - lokalita U Studánky, chatová zástavba.

Územní plán akceptuje rekreační potenciál řeky Sázavy: Ponechává volný a průchodný
prostor břehové čáry včetně úrovně záplavového území, přístup k objektům hromadné rekreace a
přirozeného přechodu jejího řečiště včetně přívozu.
Územní plán akceptuje objekty individuální rekreace - rekreační chaty, umístěné v lesním
prostoru anebo v jeho bezprostředním kontaktu jako formu urbanizace krajiny. Tyto objekty
individuální rekreace jsou územním plánem akceptovány bez možnosti jejich dalších nástaveb a
přístaveb.

m.č. Lštění
– prostor původní obce v rozsahu současné převážně smíšené obytné zástavby, včetně
převážně smíšené obytné zástavby navazující na Čerčany
Územní plán akceptuje původní sídelní strukturu m.č. Lštění včetně současného stavu
urbanizace jako smíšené obytné území s možností dostavby volných pozemků zastavěného území
objekty pro bydlení a s možností transformace původně rekreačních objektů na trvalé bydlení, v obou
případech při splnění dále stanovených podmínek prostorového uspořádání (kapitola 1f) výrokové
části ÚP Lštění. Územní plán vymezuje samostatně funkci ploch občanského vybavení a ploch
občanského vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení. Veřejné prostranství mimo prostor
zahrnující komunikace místního významu je vymezeno pouze v případě, kdy je jeho určující složkou
veřejná zeleň. Veřejný prostor vnitřní struktury zastavěného území na plochách smíšených obytných
je v územním plánu vyjádřen přípustným využitím a pro další rozhodování v území strukturou
vlastnických vztahů. Územní plán akceptuje prostřednictvím plochy s rozdílným způsobem využití
umístění stávajících dopravních staveb – silnice, železnice. Územní plán akceptuje v m.č. Lštění
plochu technické infrastruktury pro sběr a kompostování bioodpadu.
Další rozvoj je zásadním způsobem limitován geomorfologií terénu, ochranou přírodních
útvarů včetně limitů, vyplývajících ze souvisejících zákonů a rozhodnutí. Územní plán rozvíjí m.č.
Lštění zastavitelnou plochou Z1, která se skládá z ploch smíšených obytných a ploch veřejných
prostranství – veřejná zeleň. Nová zástavba v ploše nesmí narušit stávající urbanistickou kompozici
navazující území. Nová zástavba musí svým hmotovým a plošným uspořádáním navazovat na
stávající strukturu sídla.
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Územní plán respektuje prostorovou ochranu technické infrastruktury, která v m.č. Lštění
vytváří výraznou proluku zastavěného území a vymezuje do tohoto prostoru koridor pěší (cyklo) stezky
(koridor D1) a chatová zástavba,jejichž stavebně technické řešení je slučitelné s prostorovou
ochranou zde procházející technické infrastruktury.
Územní plán navrhuje plochu technické infrastruktury (Z8) pro umístění ČOV (s ohledem na
velikost vyjádřeno v grafické části symbolem a odpovídajícím číselným označením).
m.č. Lštění - lokalita Hradiště s kostelem sv. Klimenta
Územní plán akceptuje uspořádání Hradiště Lštění včetně stávajícího souboru staveb –
kostela sv. Klimenta s hřbitovem, rozptylové loučky a zemědělským statkem - včetně památkové a
archeologické ochrany vymezeného prostoru.

m.č. Lštení - lokalita Borka, chatová zástavba,
Územní plán akceptuje stávající plochu rekreace – rodinné rekreace bez možnosti plošného
rozvoje a bez možnosti intenzifikace zastavěného území dalším dělením pozemků za účelem výstavby
dalších rekreačních objektů.
Územní plán vymezuje samostatně v krajině plochu rekreace – specifické (Z7). Plocha je
určena pro veřejné využití jako cyklokrosová dráha s vyloučením dočasných i trvalých nadzemních
staveb.
m.č. Zlenice – prostor současné převážně smíšené obytné zástavby
Územní plán akceptuje stávající velikost a vnitřní strukturu m.č. Zlenice a rozlišuje plochy
smíšené obytné, plochy občanského vybavení a plochy technické infrastruktury. Veřejné prostranství
mimo prostor zahrnující i komunikace místního významu je vymezeno pouze v případě, kdy je jeho
určující složkou veřejná zeleň. Plochy smíšené obytné umožňují dostavbu volných pozemků
zastavěného území objekty pro bydlení možnost transformace původně rekreačních objektů na
objekty individuálního bydlení, v obou případech při splnění stanovených podmínek prostorového
uspořádání (kapitola 1f) výrokové části ÚP Lštění.
Územní plán vymezuje nové zastavitelné plochy Z2 a Z4 na okrajích sídla v návaznosti na
stávající plochy stejného využití. Uvnitř zastavěného území navrhuje územní plán plochy přestavby
P1, P2, a P3 pro bydlení a plochu P4 pak výlučně pro občanské vybavení. Nová zástavba v
zastavitelných plochách i na plochách přestavby nesmí narušit stávající urbanistickou kompozici
navazující území. Nová zástavba musí svým hmotovým a plošným uspořádáním navazovat na
stávající strukturu sídla.
m.č. Zlenice – lokalita U Studánky, chatová zástavba
Územní plán akceptuje stávající plochu rekreace – rodinné rekreace bez možnosti plošného
rozvoje a bez možnosti intenzifikace zastavěného území dalším dělením pozemků za účelem výstavby
dalších rekreačních objektů. Omezení možnosti zástavby se netýká stávajících proluk.
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c.2

Vymezení ploch s rozdílným způsobem využití

Územní plán navrhuje členění řešeného území na následující plochy s rozdílným způsobem
využití, které jsou uplatňované v zastavěném území a zastavitelných plochách:
Plochy bydlení
B
Plochy smíšené obytné
Plochy rekreace
RI
Plochy rekreace - rodinná rekreace
Rx
Plochy rekreace - specifické
Plochy občanského vybavení
OV
Plochy občanského vybavení
OS
Plochy občanského vybavení - tělovýchovná a sportovní zařízení
Plochy veřejných prostranství
ZP
Plochy veřejných prostranství
ZV
Plochy veřejných prostranství - veřejná zeleň
Plochy dopravní infrastruktury
DS
Plochy dopravní infrastruktury - silniční
DZ
Plochy dopravní infrastruktury - drážní
DP
Plochy dopravní infrastruktury - specifické
Plochy technické infrastruktury
TI
Plochy technické infrastruktury

c.3

Vymezení zastavitelných ploch
Územní plán vymezuje následující zastavitelné plochy:

označení
plochy

Plochy s rozdílným způsobem využití

Z1

plochy smíšené obytné

Z2

plochy smíšené obytné

Z4

plochy smíšené obytné

Z5

plochy občanského vybavení

Z7

plocha rekreace - specifická

Z8

plocha technické infrastruktury

c.4

Vymezení ploch přestavby
Územní plán vymezuje následující plochy přestavby:

označení
plochy

Plochy s rozdílným způsobem využití

P1

plochy smíšené obytné

P2

plochy smíšené obytné

P3

plochy smíšené obytné

P4

plochy občanského vybavení
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c.5

Vymezení systému sídelní zeleně

Územní plán ochraňuje stávající výrazné plochy sídelní zeleně prostřednictvím ploch
veřejných prostranství – veřejná zeleň. Další drobná plošně neoddělená veřejná uliční zeleň je
vymezena jako součást ploch veřejných prostranství.
Nová plocha veřejných prostranství – veřejná zeleň je navržena jako součást zastavitelné
plochy Z1.

1d)

Koncepce veřejné infrastruktury včetně podmínek pro jejich umísťování,
vymezení ploch a koridorů pro veřejnou infrastrukturu, včetně stanovení
podmínek jejich využití

d.1

Dopravní infrastruktura

Silniční síť
Územní plán akceptuje a prostorově chrání silnici III/1094, která v m.č. Zlenice končí.
Územní plán vymezuje koridor dopravní infrastruktury D2, určený k provedení
protipovodňových opatření (úprava nivelety silnice tak, aby byla nad úrovní záplavového území stoleté
vody).
Podmínky využití koridoru:
Ve vymezeném koridoru nesmí být umístěny žádné stavby ani realizováno využití, které by
znemožnilo umístění a realizaci protipovodňových opatření. Stavby související a stavby podmiňující
výstavbu protipovodňového opatření mohou zasahovat (být umístěny) i do ploch mimo vymezený
koridor.
Místní a účelové komunikace
Současný systém místních a účelových komunikací je v území stabilizován. Komunikace
uvnitř zastavěného území jsou zakresleny převážně jako plochy veřejných prostranství, v
nezastavěném území jsou zakresleny jako plochy dopravní infrastruktury – specifické. Plochy
dopravní infrastruktury specifické zpřístupňují krajinu z důvodu její správy, údržby a rekreačního
využití.
Územní plán ochraňuje provizorní přemostění řeky Sázavy zajišťující dopravní propojení se
sousední obcí.
Územní plán umožňuje v rámci stanovených podmínek využití ploch realizaci komunikace
Zlenice – Přestavlky u Čerčan, která zajistí únikovou cestu řešící bezpečnou ochranu obyvatelstva v
krizových situacích např. před povodňovými a přívalovými
Další úpravy tras se s výjimkou výše uvedeného nenavrhují. Územní plán umožňuje výstavbu
místních a účelových komunikací v rámci přípustného využití funkčních ploch uvedených v kap. 1 f)
Nové rozvojové plochy a plochy přestavby jsou napojeny ze stávajícího systému místních
komunikací a na silnici III. třídy.
Železnice
Územní plán akceptuje a prostorově chrání stávající železniční trať č. 212 včetně veřejných
prostranství, potřebných pro zpřístupnění zastávek Lštění a Zlenice.
Veřejná doprava
Územní plán akceptuje stávající vedení veřejné dopravy, včetně souvisejících ploch a
zastávek autobusové a železniční dopravy.
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Pěší komunikace a cyklotrasy
Územní plán akceptuje stávající propustnost územím značenými turistickými trasami.
Územní plán vymezuje koridor dopravní infrastruktury D1 Lštění – Čerčany šířky 8 m, 4 m
oboustranně od osy vymezené grafickou částí ÚP Lštění pro umístění pěšího a cyklo propojení částí
sídel.
Podmínky využití koridoru:
Tato stavba, stavby s ní související a stavby tuto stavbu podmiňující mají přednost před jiným
využitím pozemků v koridoru. Stavby související a stavby podmiňující mohou zasahovat (být
umístěny) i do ploch mimo vymezený koridor. V koridoru nesmí být měněno současné využití území
způsobem, který by podstatně zhoršil přípravu a realizaci stavby technické infrastruktury, tj. stavby,
pro kterou byl koridor navržen, a přípravu staveb souvisejících a tuto stavbu podmiňujících. Jiné
využití než napojení obce na nadřazenou stavbu silniční, stavby související a podmiňující, včetně
umísťování a změny jiných nových staveb je v koridoru možné až po pravomocném umístění a
stavebním povolení stavby, pro které byl koridor vymezen.
Územní plán navrhuje v řešeném území cyklotrasu vedoucí od Čerčan východním směrem na
Přestavlky u Čerčan. Návrh cyklotrasy je veden po stávajících komunikacích.

d.2

Technická infrastruktura

Koncepce zásobování pitnou vodou
Územní plán akceptuje trasu štolového přivaděče Želivka včetně veškerých zařízení,
zobrazuje a respektuje jeho I. a II. ochranné pásmo.
Územní plán respektuje stávající zařízení pro zásobování pitnou vodou a jejich ochranná
pásma.
Stávající zástavba a zastavitelné plochy místní části Lštění budou napojeny na veřejný
vodovod. Územní plán vymezuje:
místo napojení na stávající vodovod v manipulační šachtě regionálního vodovodu,
napojení západní části území spojeného s obcí Čerčany prostřednictvím rozvoje stávajících
uličních řadů,
nové páteřní řady v uliční síti,
novou plochu pro umístění vodojemu.
Stávající zástavba, zastavitelné plochy a plochy přestavby místní části Zlenice budou
zásobovány pitnou vodou prostřednictví nových tras vedených v komunikacích s napojením na
stávající uliční řady.
Plochy rodinné rekreace místní části Zlenice, lokality U Studánky, objekty prostoru Hradiště
Lštění, objekty rodinné rekreace Lštění, lokality Borka a další samostatné (izolované) objekty v krajině
budou řešeny individuálními zdroji pitné vody (studnami).
Zásobování území požární vodou bude řešeno jejím odběrem z řeky Sázavy, samostatně pro
m.č. Lštění a m.č. Zlenice dle vymezení ve výkresu 1b.2 hlavní výkres - koncepce technické
infrastruktury.
Koncepce likvidace odpadních vod
Stávající zástavba a zastavitelné plochy m.č. Lštění budou napojeny na veřejnou splaškovou
kanalizací. Územní plán vymezuje:
hlavní kmenové stoky splaškové kanalizace,
zastavitelnou plochu Z8 pro umístění ČOV Lštění.
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Stávající zástavba v m.č. Lštění navazující na Čerčany je napojena na veřejnou splaškovou
kanalizaci obce Čerčany.
Stávající zástavba, zastavitelné plochy a plochy přestavby m. č. Zlenice budou v rozsahu
ploch smíšených obytných a ploch občanského vybavení napojeny na veřejnou splaškovou kanalizaci.
Územní plán vymezuje hlavní kmenové stoky splaškové kanalizace a potvrzuje stávající umístění
ČOV Zlenice.
V m.č Lštění – lokalita Borka, chatová, m.č. Lštění - Hradiště s kostelem sv. Klimenta, m.č.
Zlenice – lokalita U Studánky a další samostatné (izolované) objekty v krajině budou splaškové vody
zachycovány v nepropustných jímkách a budou likvidovány na centrální ČOV. Územní plán nevylučuje
jiné řešení v případě, že bude vhodnost prokázána v rámci navazujícího správního řízení.

Likvidace dešťových vod
Stavby a opatření pro likvidaci dešťových vod lze realizovat v souladu s podmínkami využití
jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití.
V rámci celého správního území obce je nutné upřednostnit zasakování dešťových vod ze
střech a zpevněných ploch na vlastním pozemku, pokud to hydrogeologické podmínky dovolí.
V opačném případě navrhnout retenční nádrže s postupným odtokem vod do drenážních těles
např. v zelených pásech nebo plochách tak, aby se nezhoršili odtokové poměry v území.
Zástavba zastavitelné plochy Z1 je podmíněna výstavbou retenčního prostoru chránící
zastavěné území umístěné ve veřejné zeleni.

Stavby a zařízení pro nakládání s odpady
Územní plán akceptuje plochu technické infrastruktury, určenou pro likvidaci bioodpadu.
Územní plán akceptuje stávající systém obce pro shromažďování, sběr, přepravu, využívání a
odstraňování odpadů, který bude rozšířen i do zastavitelných ploch.
Územní plán nenavrhuje žádné nové plochy pro ukládání odpadů.
Územní plán nevymezuje plochu pro skladování nebezpečných látek a ani se takové místo v
řešeném území nevyskytuje. Svoz nebezpečných látek zajišťuje obec.

Koncepce zásobování elektrickou energií a plynem
Území je vybaveno distribuční soustavou el. energie, zastavěné území a zastavitelné plochy
m.č. Lštění a m.č. Zlenice jsou resp. budou napojeny na stávající STL rozvod zemního plynu. Stávající
zařízení jsou technicky a kapacitně odpovídající potřebám obce, vymezeným návrhem územního
plánu.
Územní plán akceptuje stávající vedení nadřazení soustavy VN elektro a VVTL a VTL
plynovodu včetně jejich prostorové ochrany.
Využití zastavitelných ploch Z1 a Z5 je podmíněno zajištěním ochrany energetických tras
včetně bezpečnostních a ochranných pásem: Investor v rámci navazujících správních řízení musí
prokázáním vhodnosti navrhovaného řešení zajistit jejich ochranu.
Aplikace alternativních – obnovitelných zdrojů energie - (solární panely, tepelná čerpadla) je
přípustná, solární panely lze využít výhradně za podmínky jejich instalace na střechy.
Instalace větrných elektráren není s ohledem na ochranu krajinného rázu přípustná.
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Územní plán nevymezuje záměry omezující funkci jezu na řece Sázavě včetně stávajícího
zařízení malé vodní elektrárny.
Napojení zastavitelných ploch a ploch přestavby se navrhuje řešit dle potřeby v území a
aktuálního stavu distribuční sítě napojením na stávající rozvody nízkého napětí a trafostanice.
V případě potřeby lze posílení stávajících trafostanic, nebo výstavbu nových, řešit jako nezbytnou
technickou infrastrukturu.
Koncepce komunikačního vedení
Územní plán akceptuje kabelový systém místní telefonní sítě, který pokrývá současné i
navrhované potřeby m.č. Lštění a m.č. Zlenice.
Územní plán akceptuje trasu dálkového sdělovacího kabelu včetně jeho prostorové ochrany.
Koncepce občanské vybavenosti
Stávající plochy a zařízená veřejného občanského vybavení, spadající do kategorie veřejné
infrastruktury jsou stabilizovány.
Územní plán vymezuje novou plochu pro občanské vybavení (Z5) pro volnočasové aktivity
jako posílení atraktivnosti obce.
Další zařízení občanského vybavení je možné umisťovat při dodržení stanovených podmínek
pro využití ploch s rozdílným způsobem využití v plochách smíšených obytných.
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1e)
Koncepce uspořádání krajiny včetně vymezení ploch s rozdílným
způsobem využití, ploch změn v krajině a stanovení podmínek pro změny v
jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny,
protierozní opatření, ochrana před povodněmi, rekreace, dobývání nerostů a
podobně

e.1

Koncepce uspořádání krajiny

Územní plán koordinuje zájmy a vztahy v nezastavěném území z hlediska rozdílných
možností využití potenciálu, ochrany hodnot a zejména ochrany přírody.
Územní plán chrání krajinu před zástavbou a dalším nevhodným využíváním, které by se
dotklo hodnot území.
Územní plán chrání stávající krajinný ráz. Dbá o minimalizaci zásahů a zachování
významných znaků krajinného rázu, které jsou zásadní nebo spoluurčující pro ráz krajiny.
Uspořádání krajiny je řešeno vymezením funkčních ploch nezastavitelného území, zavedením
prvků jejich ochrany ve smyslu platných zákonů, převzetím limitů využití území z hlediska ochrany
přírody a krajiny, vymezením prvků regionálního systému ekologické stability a lokálního systému
ekologické stability.
V nezastavěném území lze v souladu s jeho charakterem umisťovat stavby, zařízení, a jiná
opatření pouze pro lesnictví a pro ochranu přírody a krajiny, pro veřejnou dopravní a technickou
infrastrukturu, 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.
Územní plán vylučuje umístění energetických výroben – vodních, větrných a fotovoltaických
elektráren v krajině.

e.2

Vymezení ploch s rozdílným způsobem využití

Územní plán navrhuje členění řešeného území na následující plochy s rozdílným způsobem
využití, které jsou uplatňované v nezastavěném území:
Plochy dopravní infrastruktury
DS
Plochy dopravní infrastruktury - silniční
DZ
Plochy dopravní infrastruktury - drážní
DP
Plochy dopravní infrastruktury – specifické
Plochy vodní a vodohospodářského
W
Plochy vodní a vodohospodářského
Plochy zemědělské
NZ
Plochy zemědělské (orná půda - vymezeny v grafice světle hnědě, trvalý travní porost,
vymezeny v grafice světle zeleně)
Plochy lesní
NL
Plochy lesní
Plochy smíšení nezastavěného území
NS
Plochy smíšení nezastavěného území
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e.3

Prvky ochrany přírody a krajiny

Územní plán akceptuje komplexní systém ochrany přírody a krajiny založený v soustavě
regionálního a lokálního systému ÚSES, jedinečnosti řeky Sázavy včetně vyhlášené Evropsky
významné lokality (EVL Dolní Sázava) a registrovaném významném krajinném prvku - lipová alej ve
Zlenicích.
V územního plánu jsou prostřednictvím ploch s rozdílným způsobem využití vymezeny plochy
významných krajinných prvků ve smyslu zákona: lesy, vodní toky, vodní plochy, meze, remízky, údolní
nivy.
V územním plánu je vymezena vzdálenost 50 m od okraje lesa, do této vzdálenosti zasahuje
významná část zastavěného území. Umístění staveb (nová zástavba i změna dokončené stavby) ve
vzdálenosti 50 m od okraje lesa je podmíněně přípustná (viz. Podmínky využití plochy kapitola 1f.)

e.4

Prostupnost krajiny
Územní plán zajišťuje zachování průchodnosti ze sídla do krajiny.

Prostupnost krajiny je zajištěna sítí cest, dopravní infrastrukturou – specifickou. Tyto plochy
mimo jiné zpřístupňují lesní a zemědělské pozemky a umožňují pohyb obyvatel v krajině.
Územní plán vytváří podmínky pro vznik dalších účelových cest v nezastavěném území v
rámci stanovených podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití.
Prostupnost krajiny nesmí být narušena oplocováním pozemků ve volné krajině (za oplocení
nejsou považovány oplocenky na PUPFL a dočasná oplocení pastvin např. pomocí ohradníků).
Při oplocení či ohrazování pozemků, které nejsou vyloučeny z práva volného průchodu, musí
vlastník či nájemce zajistit technickými nebo jinými opatřeními možnost jejich volného průchodu na
vhodném místě pozemku.
Územní plán navrhuje zvýšit prostupnost krajinou v trase Lštění – Čerčany vymezením
koridoru dopravní infrastruktury D1 - pěší (cyklo) trasy.

e.5

Koncepce hospodářského využití krajiny

Územní plán akceptuje současný rozsah hospodaření s půdním a lesním fondem
prostřednictvím ploch s rozdílným způsobem využití – plochy lesní a plochy zemědělské. Plochy
zemědělské jsou rozlišeny podle pokryvu na plochy orné půdy a plochy trvalých travních porostů.
Zvyšování zornění půdního fondu je nepřípustné.
Územní plán doplňuje hospodářské využití krajiny plochami smíšenými nezastavěného území,
které jsou mimo zemědělský a lesní půdní fond. Tyto plochy vytvářejí potřebnou fragmentaci krajiny a
jsou důležité pro snižování rizik vyplývajících z vodní a větrné eroze.

e.6

Koncepce rekreace

Územní plán respektuje stávající rekreační plochy v řešeném území, které jsou zařazeny mezi
plochy rekreace - plochy staveb pro rodinnou rekreaci (RI), tyto plochy jsou v řešeném území
stabilizované a není navrženo jejich rozšíření.
Územní plán akceptuje rekreační význam řeky Sázavy z hlediska vodáckého sportu.
Plochy pro dětská hřiště, včetně souvisejícího veřejného prostranství, lze realizovat v rámci
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ploch smíšených obytných venkovských nebo ploch občanského vybavení v souladu s podmínkami
využití.
Pro posílení rekreačního využití území a zajištění rekreačního zázemí v návaznosti na volnou
krajinu navrhuje územní plán plochu rekreace specifické Rx, která je určena pro nepobytovou rekreaci,
cyklokrosovou dráhu.
Územní plán akceptuje využívání domovního fondu k rekreaci.
Územní plán umožňuje prostřednictvím plochy dopravní infrastruktury – specifické propustnost
krajiny pro denní rekreaci obyvatel.
Územní plán umožňuje za podmínek stanovených v kapitole 1f) změnu staveb či náhradu
zástavby individuální rodinné rekreace umístěné v plochách smíšených obytných, na stavby rodinného
bydlení.

e.7

Plochy změn v krajině
Územní plán nevymezuje plochy změn v krajině.

e.8

Návrh systému ÚSES:

Nadregionální a regionální systém ekologické stability
Územní plán zpřesňuje regionální biocentrum RC 964 Hláska.
Lokální systém ekologické stability
Územní plán vymezuje lokální systém ekologické stability, tvořený mezofilním biokoridorem a
vloženými biocentry LC Borka, LC D10, LC A21, a LCD. Systém je zpřesněn do hranice katastrální
mapy, popř. do zjevných terénních hran a je koordinován se sousedními územními jednotkami.
Pro funkční využití ploch biocenter je:
přípustné:
−
současné využití,
−
využití zajišťující vysoké zastoupení druhu organismu odpovídajících trvalým stanovištním
podmínkám,
−
revitalizace vodních toků,
–
jiné využití, pouze pokud nezhorší ekologickou stabilitu, změnou nesmí dojít ke znemožnění
navrhovaného využití nebo zhoršení přírodní funkce současných ploch biocenter.
podmíněně přípustné:
liniové stavby dopravní a technické infrastruktury, vodohospodářská zařízení, ČOV apod. až
na základě prokázání, že umístěním nedochází k nevhodnému zásahu a je vyloučena
možnost narušení funkčnosti biocenter,
veškeré stavby, zařízení a jiná opatření musí být realizovány v zájmu ochrany přírody a
krajiny a k přírodě šetrným a přírodě blízkým způsobem,
uskutečnění záměrů výstavby malých vodních nádrží a zalesnění pouze na základě prokázání
respektování zásad ochrany ZPF.

−

nepřípustné:
změny funkčního využití, které by snižovaly současný stupeň ekologické stability daného
území zařazeného do ÚSES (změna druhu pozemku s vyšším stupněm ekologické stability)
−
změny, které jsou v rozporu s funkcí těchto ploch,
−
změny využití, které by znemožnily či ohrozily funkčnost biocenter nebo územní ochranu
ploch navrhovaných k začlenění do nich,

−
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−

oplocování pozemku, mimo oplocení za účelem lesopěstebních prací a pastevectví
provádět terénní úpravy, meliorace, oplocovat a realizovat na nich stavby, mimo výše
uvedené.

Pro funkční využití ploch biokoridoru je:
přípustné:
současné využití,
podpora přirozených porostů,
−
využití zajišťující vysoké zastoupení druhů organismů odpovídajících trvalým stanovištním
podmínkám při běžném extenzivním zemědělském nebo lesnickém hospodaření (trvalé
travní porosty, extenzivní sady, lesy apod.),
−
revitalizace vodních toků.

−

podmíněně přípustné:
liniové stavby technické infrastruktury umísťované do biokoridoru, vodohospodářská zařízení,
ČOV apod. až na základě prokázání, že jejich umístěním se vylučuje možnost narušení
funkčnosti biokoridoru.

−

Nepřípustné:
−
změny funkčního využití, které by snižovaly současný stupeň ekologické stability daného
území zařazeného do ÚSES (změny druhu pozemku s vyšším stupněm ekologické stability na
druh s nižším stupněm ekologické stability, např. z louky na ornou půdu),
−
změny, které jsou v rozporu s funkcí biokoridoru,
jakékoliv změny funkčního využití, které by znemožnily či ohrozily územní ochranu a založení
−
chybějících částí biokoridorů,
−
oplocování pozemku, mimo oplocení za účelem lesopěstebních prací a pastevectví
provádět terénní úpravy, meliorace, oplocovat a realizovat na nich stavby, mimo výše uvedené.

e.9

Dobývání ložisek nerostných surovin

V řešeném území se plochy těžby nerostů, ložiska nerostných surovin ani ložisková ochrana
nevymezují.

e.10

Ochrana před povodněmi, protierozní ochrana

Ochrana před povodněmi
Územní plán akceptuje průběh vodních toků prostřednictvím ploch vodních a
vodohospodářských. Zobrazení vodních toků, nacházejících se mimo určené pozemky dle katastru
nemovitostí, je vymezeno linií představující osu vodního toku.
Územní plán akceptuje současný průběh řeky Sázavy beze změn.
Územní plán akceptuje aktivní zónu záplavového území řeky Sázavy.
Územní plán akceptuje záplavové území řeky Sázavy Q100.
Územní plán navrhuje pro zvýšení protipovodňové ochrany obce koridor dopravní
infrastruktury D2 (úprava nivelety silnice tak, aby byla nad úrovní záplavového území stoleté vody).
Územní plán umožňuje v rámci stanovených podmínek využití ploch realizaci komunikace
Zlenice – Přestavlky u Čerčan, která zajistí únikovou cestu řešící bezpečnou ochranu obyvatelstva.
Územní plán umožňuje v případě potřeby realizovat nezbytná protipovodňová opatření beze
změn územního plánu.
Územní plán navrhuje zastavitelnou plochy technické infrastruktury Z8 do záplavového území
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Sázavy.
Zastavitelné plochy a plochy přestavby jsou umístěny výhradně mimo záplavové území Q100.
Územní plán neumožňuje umístění nové zástavby nebo přístavby stávající zástavby do záplavového
území.
Pro zvýšení ochrany území před povodněmi je nutno dodržet tyto zásady:
-

podél vodních toků zachovat volné nezastavitelné a neoplocené území o šíři 8m (významné
vodní toky) / 6 m (drobné vodní toky a hlavní meliorační zařízení) od břehové hrany,

-

v území určené k zástavbě zabezpečit, aby odtokové poměry z povrchu urbanizovaného
území byly po výstavbě srovnatelné se stavem před ní.
Protierozní ochrana
Konkrétní protierozní opatření navržena nejsou.

Protierozní opatření lze dle potřeby realizovat v nezastavěném území na základě prokázání
její potřebnosti.
Podél komunikací v krajině se navrhuje vysazení alespoň jednostranného pásu zeleně, který
bude krajinotvorným a stabilizačním prvkem a prvkem snižující vodní a větrnou erozi (návrh liniové
zeleně není s ohledem na nemožnost grafického vyjádření ve vztahu k měřítkům výkresů součástí
grafické části dokumentace).
Funkci protierozní ochrany mají i prvky zeleně v plochách smíšených nezastavěného území
NS a dále prvky ÚSES.
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1f)

Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s
určením převažujícího účelu využití (hlavní využití),

Pro podmínky využití ploch s rozdílným způsobem využití platí:
-

celé správní území Lštění je rozděleno do ploch s rozdílným způsobem využití, vyznačeny
jsou v grafické části dokumentace ve výkrese 1b.1 – hlavním výkresu.

-

v případě účelnosti je pro každou plochu stanoveno hlavní využití, přípustné využití, případně
podmíněně přípustné využití a podmínky tohoto využití, nepřípustné využití a podmínky
prostorového uspořádání,

-

u ploch smíšených obytných jsou stanoveny minimální velikosti stavebních pozemků vzniklých
dělením nebo zcelováním pro výstavbu nových rodinných domů nebo pro změny stavby z
rodinné rekreace pro rodinný dům. Stanovená výměra umožní provést zástavbu a dostavbu i
uvnitř zastavěného území, kde se v části případů nachází i menší pozemky dané historickým
vývojem jednotlivých sídel,

-

hlavní využití stanoví zpravidla plošně převažující využití vymezené plochy a je určující při
rozhodování o všech ostatních způsobech jejího využití,

-

přípustné využití zpravidla bezprostředně souvisí s hlavním využitím a rozvíjí jeho potenciální
využití s respektováním prioritní hlavní funkce a slouží v jeho prospěch,

-

podmíněně přípustné využití nemusí bezprostředně souviset s hlavním využitím, avšak musí s
ním být slučitelné; slučitelnost je nutno prokázat splněním stanovených podmínek. Nejsou-li
podmínky splněny, jde o nepřípustné využití,

-

nepřípustné využití nelze v dané ploše povolit. Pokud takovéto využití v ploše existuje, je
nutné podnikat kroky k ukončení jeho existence nebo k transformaci na využití hlavní,
přípustné či podmíněně přípustné využití.

Pro podmínky prostorového uspořádání platí:
-

nová zástavba musí být s podmínkami prostorového uspořádání v souladu. Nová zástavba,
včetně dostaveb, přístaveb a nástaveb ve stávající zástavbě musí respektovat charakter a
strukturu okolní zástavby,

-

řádně povolenou stávající zástavbu, která podmínkám prostorového uspořádání nevyhoví, lze
bez omezení udržovat,

-

podmínky prostorového uspořádání zejména pro nové zastavitelné plochy jsou stanoveny s
ohledem na celkový obraz obce, vztahu místa ke krajině a ke krajinnému rázu. Podmínky jsou
stanoveny tak, aby nedocházelo dále k znehodnocování celkového panoramatu obce,

-

novou zástavbu je třeba přizpůsobit charakteru a struktuře zástavby a je třeba posoudit její
soulad s:
měřítkem zástavby,
výškovou hladinou,
velikostí parcel,

-

intenzitou zástavby (koeficientem míry využití území).
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B

plochy smíšené obytné

Hlavní využití:
Plochy bydlení v izolovaných rodinných domech.
Přípustné využití:
-

vedlejší stavby související s hlavním využitím,
veřejné občanské vybavení: zdravotnická zařízení, zařízení pečovatelské služby, dětská
hřiště, stavby a zařízení pro kulturu, zařízení pro administrativu,
v m.č. Lštění zařízení péče o děti,
stávající objekty a zařízení individuální rekreace,
nezbytná technická infrastruktura,
nezbytná dopravní infrastruktura (místní a účelové komunikace, pěší cesty, parkoviště pro
osobní automobily, atd.),
veřejná prostranství a veřejná zeleň s prvky drobné architektury a mobiliářem.

Nepřípustné využití:
-

bytové domy a stavby a výrobky plnící funkci bydlení ve formě ,,mobil-home“ (mobilní domy),
obytné přívěsy, maringotky atp.,
nové objekty a zařízení rodinné rekreace,
nové stavby a zařízení v záplavovém území Q100,
přístavby stávajících staveb a umísťování jakákoliv jiných zařízení, která by měnila režim
odtoku vody v záplavovém území Q100,
zřizování a provoz ubytovacích zařízení či jiných zařízení se srovnatelným provozem,
veškeré stavby a činnosti, jejichž negativní účinky na životní prostředí překračují limity
uvedené v příslušných předpisech nad přípustnou míru,
veškeré stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím, zejména stavby pro
výrobu, skladování a velkoobchod, rozsáhlá obchodní zařízení náročná na dopravní obsluhu
v m.č. Lštění - lokalita Hradiště Lštění s kostelem sv. Klimenta s původní zemědělskou
usedlostí jakékoliv další objekty a zařízení mimo stávající zástavbu, včetně činností
znehodnocující památkově chráněný areál.

Podmíněně přípustné využití:
-

-

-

-

-

-

umístění nové zástavby i změny dokončené zástavby ležící ve vzdálenosti 50 m od okraje
lesa, pokud žadatel v navazujícím správním řízení prokáže, pro každou jednotlivou stavbu, že
stavba neovlivní neakceptovatelných způsobem činnosti související s lesním hospodářstvím,
umístění nové zástavby i změny dokončené zástavby ležící v ochranných a bezpečnostních
pásmech veřejné technické infrastruktury, pokud žadatel v navazujícím správním řízení
prokáže, pro každou jednotlivou stavbu, že zástavba neovlivní neakceptovatelných způsobem
provoz veřejné technické infrastruktury a její další činnosti,
výstavba v části plochy Z1 zasahující do bezpečnostního pásma VVTL plynovodu za
podmínky, že investor v rámci navazujících správních řízení prokáže vhodnost navrhovaného
řešení ve vztahu k ochraně VVTL plynovodu,
umístění nové zástavby i změny stávající zástavby v ochranném pásmu železnice za
podmínky že, investor v rámci navazujících správních řízení prokáže její vhodnost a
slučitelnost s provozem na železnici,
umístění nové obytné zástavby i změny stávající obytné zástavby, za podmínky prokázání
dodržení hygienických limitů hluku u chráněné obytné zástavby ve vztahu k silnici a železnici,
změny staveb stávající rodinné rekreace na rodinné domy, za podmínky splnění stanovených
podmínek prostorového uspořádáním,
komerční občanské vybavení, drobné provozovny a služby, za podmínky že tyto činnosti
nesníží kvalitu navazujících veřejných prostranství a kvalitu bydlení a jsou slučitelné
s bydlením,
zemědělská činnost za podmínky produkce pouze pro vlastní potřebu,
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-

změny staveb a jejich využití za podmínky prokázání splnění potřebného parkování výhradně
na vlastním pozemku,
využití plochy Z2, P2, P3 a P4 je podmíněno prokázáním neovlivnění štolového vodovodního
přivaděče Želivka (I. ochranné pásmo).

Podmínky prostorového uspořádání:
-

veškeré nástavby, přístavby, změny venkovního vzhledu staveb či novostavby jako náhrady
původní zástavby musí respektovat z hlediska hmotového, tvarového charakter současné
zástavby.

zastavěné území:
pro bydlení v rodinných domech lze pozemky slučovat a dělit,
pozemky nelze za účelem výstavby dalších rodinných domů s výjimkou ploch přestavby dále
dělit na menší celky než 900 m2,
pozemkem určený k výstavbě nového rodinného domu nebo přestavby rodinné rekreace na
nový RD musí být minimálně 900 m2,
v m.č. Lštění – lokalita Hradiště Lštění s kostelem sv. Klimenta s původní zemědělskou
usedlostí nelze dále dělit a provádět veškeré nástavby, přístavby a stavební úpravy, které by
měnily stávající charakter území a hmotové uspořádání zástavby tj. celkové hmotové řešení
staveb, jejich měřítko a výškovou hladinu.
zastavitelné území:
2.
minimální velikost stavebních pozemků v plochách přestavby P1, P2 a P3 je 1700 m
zastavěné a zastavitelné plochy a plochy přestavby (P1, P2 a P3):
koeficient míry využití území KZP = max. 0,33 (koeficient zastavění plochy),
výšková hladina max. 9 m, podlažnost: přízemí, patro, popř. podkroví.

RI

plochy rekreace – rodinná rekreace

Hlavní využití:
Plochy rodinné rekreace.
Přípustné využití:
-

vedlejší stavby související s hlavním využitím,
nezbytná technická infrastruktura,
nezbytná dopravní infrastruktura (místní a účelové komunikace, pěší cesty, atd.),
veřejná prostranství a veřejná zeleň s prvky drobné architektury a mobiliářem,
dětská hřiště, sportovní zařízení.

Nepřípustné využití:
-

objekty, stavby a činnosti neuvedené v hlavním ani v přípustném využití a zároveň s nimi
nesouvisející,
zřizování a provoz ubytovacích zařízení či jiných zařízení se srovnatelným provozem,
dělení pozemků za účelem výstavby dalších rekreačních objektů.

Podmíněně přípustné využití:
-

umístění nové zástavby i změny dokončené zástavby ležící ve vzdálenosti 50 m od okraje
lesa, pokud žadatel v navazujícím správním řízení prokáže, pro každou jednotlivou stavbu, že
stavba neovlivní neakceptovatelných způsobem činnosti související s lesním hospodářstvím,

25

-

umístění nové zástavby i změny stávající zástavby v ochranném pásmu dráhy, za podmínky,
že investor v rámci navazujících správních řízení prokáže její vhodnost a slučitelnost s
provozem dráhy.

Podmínky prostorového uspořádání:
-

koeficient míry využití území KZP = max. 0,33 (koeficient zastavění plochy),
podlažnost: max. přízemí a podkroví,
veškeré nástavby, přístavby, změny venkovního vzhledu staveb či novostavby jako náhrady
původní zástavby musí respektovat z hlediska hmotového, tvarového a materiálového
charakter současné zástavby.

Plochy individuální rekreace v lese:
Přípustné využití:
udržovací práce
Nepřípustné využití:
jakékoli změny dokončené stavby ( nástavby, přístavby a stavební úpravy)
změny venkovního vzhledu staveb

Rx

plochy rekreace – specifické

Hlavní využití:
Plocha pro umístění volnorekreačního areálu bez možnosti zástavby
Přípustné využití:
-

veřejná prostranství a veřejná zeleň s prvky drobné architektury a mobiliářem.

Nepřípustné využití:
-

stavby a činnosti neuvedené v hlavním ani v přípustném využití a zároveň s nimi
nesouvisející.

Podmíněně přípustné využití:
-

nestanoveno.

Podmínky prostorového uspořádání:
-

nestanoveno.
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OV

plochy občanského vybavení

Hlavní využití:
Plochy pro veřejnou a komerční občanskou vybavenost.
Přípustné využití:
-

stavby pro vzdělávání a výchovu, zařízení pečovatelské služby, kulturu, tělovýchovná a
sportovní zařízení,
bydlení správce nebo majitele staveb umístěné v rámci stavby hlavní,
penzion a stavby pro stravovací účely odpovídající kapacitě vymezené plochy občanského
vybavení,
nezbytná technická infrastruktura,
nezbytná dopravní infrastruktura (místní a účelové komunikace, pěší cesty, parkoviště pro
osobní automobily, atd.),
plochy veřejných prostranství.

Nepřípustné využití:
-

-

zřizování a provoz ubytovacích zařízení či jiných zařízení se srovnatelným provozem,
využití objektů pro více bytových jednotek spojených s nájemným (sociálním) bydlením,
objekty, stavby a činnosti neuvedené v hlavním ani v přípustném využití a zároveň s nimi
nesouvisející, zejména stavby pro skladování a pro výrobu neslučitelnou s funkcí hlavního
využití,
v záplavovém území Q100 umísťovat nové stavby, měnit velikost a kapacity staveb stávajících
a umísťovat jakákoliv jiná zařízení, která by měnila režim odtoku vody,
v aktivní zóně záplavového území umístění staveb mimo staveb vodohospodářských a staveb
k ochraně obyvatelstva, včetně provádění úpravy stávajících objektů.

Podmíněně přípustné využití:
-

-

drobné provozovny a služby, za podmínky že tyto činnosti nesníží kvalitu navazujících
veřejných prostranství a kvalitu bydlení a jsou slučitelné s bydlením,
výstavba v ploše Z5 zasahující do bezpečnostních a ochranných pásem technické
infrastruktury za podmínky, že investor v rámci navazujících správních řízení prokáže
vhodnost navrhovaného řešení ve vztahu k jednotlivým trasám technické infrastruktury,
umístění nové zástavby i změny stávající zástavby v ochranném pásmu dráhy za podmínky,
že investor v rámci navazujících správních řízení prokáže její vhodnost a slučitelnost s
provozem dráhy.

Podmínky prostorového uspořádání:
-

koeficient míry využití území KZP = max. 0,4 (koeficient zastavění plochy),
výšková hladina nové zástavby se stanovuje max. 11 m nad okolním terénem,
veškeré nástavby, přístavby, změny venkovního vzhledu staveb či novostavby jako náhrady
původní zástavby musí respektovat z hlediska hmotového, tvarového a charakter současné
zástavby.

27

OS

plochy občanského vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení

Hlavní využití:
Plochy pro tělovýchovná a sportovní zařízení.
Přípustné využití:
-

nezbytná technická infrastruktura,
nezbytná dopravní infrastruktura (místní a účelové komunikace, pěší cesty, parkoviště pro
osobní automobily, atd.),
plochy veřejných prostranství.

Nepřípustné využití:
-

-

objekty, stavby a činnosti neuvedené v hlavním ani v přípustném využití a zároveň s nimi
nesouvisející, zejména stavby pro skladování a pro výrobu neslučitelnou s funkcí hlavního
využití,
nové stavby a objekty.

ZP

plochy veřejných prostranství

Hlavní využití:
Místní a účelové komunikace a prostory veřejně přístupné každému bez omezení určené k
obecnému užívání v zastavěném území.
Přípustné využití:
-

zpevněné plochy, veřejná zeleň, parkové úpravy,
stavby technické a dopravní infrastruktury (např. vedení a stavby technické infrastruktury,
parkoviště, místní komunikace pro stavby hlavního a přípustného využití, chodníky apod.).

Nepřípustné využití:
-

objekty, stavby a činnosti neuvedené v hlavním ani v přípustném využití a zároveň s nimi
nesouvisející.

Podmíněně přípustné využití:
-

sběrné místo separovaného domovního odpadu za podmínky prokázání, že jeho umístění
neznehodnotí navazující obytnou zástavbu.

ZV

plochy veřejných prostranství – veřejná zeleň

Hlavní využití:
Plochy veřejně zeleně.
Přípustné využití:
-

stavby technické a dopravní infrastruktury (např. vedení a stavby technické infrastruktury,
místní komunikace pro stavby hlavního a přípustného využití, parkoviště, chodníky apod.),
dětská hřiště, mobiliář, prvky drobné architektury,

28

-

stavby potřebné pro správu a údržbu ploch veřejných prostranství (např. sklady nářadí,
uložení sezónního inventáře, uložení posypového materiálu apod.),
vodní plochy.

Nepřípustné využití:
-

objekty, stavby a činnosti neuvedené v hlavním ani v přípustném využití a zároveň s nimi
nesouvisející.

DS

plochy dopravní infrastruktury - silniční

Hlavní využití:
Silniční doprava.
Přípustné využití:
-

stavby veřejné dopravní infrastruktury,
stavby a zařízení související se stavbou hlavní (např. náspy, zářezy, opěrné zdi, mosty apod.),
nezbytná technická infrastruktura,
vodohospodářské stavby na vodních tocích a údržba vodních toků protínajících plochy silniční
dopravy,
plochy veřejných prostranství a stavby, které jej doplňují,
mobiliář, prvky drobné architektury,
stavby, zařízení a opatření zajištující protipovodňovou ochranu.

Nepřípustné využití:
-

objekty, stavby a činnosti neuvedené v hlavním ani v přípustném využití a zároveň s nimi
nesouvisející.

DZ

plochy dopravní infrastruktury - drážní

Hlavní využití:
Drážní doprava.
Přípustné využití:
-

stavby veřejné dopravní infrastruktury,
stavby a zařízení související se stavbou hlavní (např. náspy, zářezy, opěrné zdi, mosty apod.),
nezbytná technická infrastruktura,
nezbytná dopravní infrastruktura,
mobiliář, prvky drobné architektury,
stavby, zařízení a opatření zajištující protipovodňovou ochranu

Nepřípustné využití:
-

objekty, stavby a činnosti neuvedené v hlavním ani v přípustném využití a zároveň s nimi
nesouvisející.
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DP

plochy dopravní infrastruktury - specifické

Hlavní využití:
Plochy účelových komunikací pro zpřístupnění zemědělských a lesních ploch mimo zastavěné
území.
Přípustné využití:
-

stavby a zařízení související se stavbou hlavní (například náspy, zářezy, opěrné zdi, mosty a
podobně),
nezbytná technická infrastruktura,
komunikace Zlenice – Přestavlky u Čerčan, která zajistí únikovou cestu řešící bezpečnou
ochranu obyvatelstva,
doprovodná zeleň.

Nepřípustné využití:
-

stavby a činnosti nesouvisející s hlavním, přípustným využitím.

TI

plochy technické infrastruktury

Hlavní využití:
Plochy pro stavby a zařízení technické infrastruktury.
Přípustné využití:
-

nezbytná dopravní infrastruktura,
stavby a zařízení pro nakládání s odpady,
ochranná a izolační zeleň.

Nepřípustné využití:
-

objekty, stavby a činnosti neuvedené v hlavním ani v přípustném využití a zároveň s nimi
nesouvisející.

W

plochy vodní a vodohospodářské

Hlavní využití:
Vodní toky a vodní plochy.
Přípustné využití:
-

stavby a zařízení pro vodní hospodářství,
nezbytná dopravní infrastruktura,
nezbytná technická infrastruktura,
veřejná a krajinná zeleň,
stavby a zařízení nezbytná pro údržbu a správu vodních toků,
protipovodňová opatření,
protierozní opatření.
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Nepřípustné využití:
-

objekty, stavby a činnosti neuvedené v hlavním ani v přípustném využití a zároveň s nimi
nesouvisející,
umisťování (i dočasné) výrobků plnících funkci stavby (mobilheim, obytné přívěsy,
maringotky, atd.),
výstavba vodních elektráren.

Podmínky prostorového uspořádání:
-

Podél vodních toků zachovat volné nezastavitelné a neoplocené území o šíři 8 m (významné
vodní toky) / 6 m (drobné vodní toky a hlavní meliorační zařízení) od břehové hrany.

NZ

plochy zemědělské

Hlavní využití:
Pozemky zemědělského půdního fondu (orná půda, trvalé travní porosty).
Přípustné využití:
-

protipovodňová a protierozní opatření,
prvky územního systému ekologické stability,
plochy krajinné zeleně,
změna druhu pozemku s výjimkou změny trvalých travních porostů na ornou půdu
revitalizace vodních toků,
vodní plochy,
nezbytná dopravní infrastruktura,
nezbytná dopravní infrastruktura,
veřejné prostranství v prostoru přímo přiléhajícímu k lokalitě Hradiště Lštění s kostelem sv.
Klimenta.

Nepřípustné využití:
-

oplocování pozemků s výjimkou ohrazení pro pastvu uvedených v podmíněně přípustném
využití,
objekty, stavby a činnosti neuvedené v hlavním ani v přípustném využití a zároveň s nimi
nesouvisející,
umisťování (i dočasné) výrobků plnících funkci stavby (mobilheim, obytné přívěsy,
maringotky, atd.).

Podmíněně přípustné využití:
-

ohrazení pro pastvu hospodářských zvířat až na základě prokázání, že je zachována
průchodnost krajinou jak pro volně žijící zvířata tak pro rekreačně nepobytové využití krajiny
(např. turistika, cyklostezky).

Podmínky prostorového uspořádání:
-

nestanoveny,
tam, kde dochází k překryvu s ÚSES, platí regulativy pro ÚSES.
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NL

plochy lesní

Hlavní využití:
Pozemky určené k plnění funkcí lesa.
Přípustné využití:
–

prvky územního systému ekologické stability,
jednotlivé účelové stavby a zařízení pro lesní hospodářství a výkonu práva myslivosti (např.
posedy, krmelce, atd.),
účelové komunikace,
protipovodňová a protierozní opatření.

Nepřípustné využití:
-

oplocení lesních pozemků s výjimkou lesních oplocenek,
objekty, stavby a činnosti neuvedené v hlavním ani v přípustném využití a zároveň s nimi
nesouvisející,
rozšiřování rekreačních chat,
umisťování (i dočasné) výrobků plnících funkci stavby (mobilheim, obytné přívěsy,
maringotky, atd.).

Podmínky prostorového uspořádání:
-

nestanoveny,
tam, kde dochází k překryvu s ÚSES, platí regulativy pro ÚSES

NS

plochy smíšené nezastavěného území

Hlavní využití:
Krajinná zeleň v přírodě blízkém stavu, nenáležející do zemědělského ani lesního fondu.
Přípustné využití:
-

-

stavby a zařízení pro lesnictví, vodní hospodářství, pro veřejnou dopravní a technickou
infrastrukturu, pro ochranu přírody a krajiny, pro snižování nebezpečí ekologických a
přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků,
nezbytná dopravní infrastruktura,
nezbytná technická infrastruktura,
liniová výsadba, výsadba remízů stromové a keřové zeleně vhodných přirozených druhů
dřevin,
protierozní a protipovodňová opatření,
veřejné prostranství v prostoru přímo přiléhajícímu k lokalitě Hradiště Lštění s kostelem sv.
Klimenta.

Nepřípustné využití:
-

oplocování pozemků s výjimkou ohrazení pro pastvu uvedených v podmíněně přípustném
využití,
objekty, stavby a činnosti neuvedené v hlavním ani v přípustném využití a zároveň s nimi
nesouvisející,
umisťování (i dočasné) výrobků plnících funkci stavby (mobilheim, obytné přívěsy,
maringotky, atd.).
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Podmíněně přípustné využití:
-

ohrazení pro pastvu hospodářských zvířat až na základě prokázání, že je zachována
průchodnost krajinou jak pro volně žijící zvířata tak pro rekreačně nepobytové využití krajiny
(např. turistika, cyklostezky).

Podmínky prostorového uspořádání:
tam, kde dochází k překryvu s ÚSES, platí regulativy pro ÚSES

1g)

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

Územní plán vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření
nenavrhuje

1h)

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

Předkupní právo dle ust. § 101 zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona nebude
uplatňováno.

1i)

Stanovení kompenzačních opatření podle § 50 odst. 6 stavebního zákona
Územní plán nestanovuje kompenzační opatření.

1j)

Údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené
grafické části
Výroková část územního plánu obsahuje 33 listů a 3 grafické přílohy v tomto složení:
1a
1b.1
1b.2

výkres základního členění území
hlavní výkres
hlavní výkres - koncepce technické infrastruktury

.
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Odůvodnění ÚP Lštění
1.

Postup při pořízení územního plánu

Zastupitelstvo obce Lštění usnesením 23.3.2016 číslem 3/2016 rozhodlo o pořízení územního
plánu Lštění, současně určilo paní Vladimíru Skuhrovcovou spolupracovat s pořizovatelem na pořízení
územního plánu.
Dále rozhodlo o způsobu pořízení územně plánovací dokumentace. Schválilo v souladu s
ustanovením § 6 odst. 6 písm.b) zákona č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon) Pavlu Bechyňovou jako osobu oprávněnou pro
výkon územně plánovací činnosti, která zajistí Obecnímu úřadu Lštění splnění kvalifikačních
požadavků, se kterou byla uzavřena smlouva.
Pořizovatel územního plánu Lštění, kterým je Obecní úřad Lštění jako obecní úřad, který zajistil
splnění kvalifikačních požadavků pro výkon územně plánovací činnosti ve smyslu ustanovení § 6 odst.
2 stavebního zákona s využitím pořízených územně analytických podkladů správního obvodu obce s
rozšířenou působností (ORP) Benešov, platné územně plánovací dokumentace a doplňujících
průzkumů a rozborů území , zpracoval ve spolupráci s určeným členem zastupitelstva obce návrh
zadání ÚP Lštění, který veřejně projednal postupem, který ukládá ust. § 47 odst. 2 a 3 stavebního
zákona. Dotčeným orgánům, sousedním obcím, krajskému úřadu a dalším organizacím, které mohly
hájit své zájmy v území, odeslal pořizovatel oznámení a návrh zadání jednotlivě dopisem č.j. 54/2017
14.2.2017 elektronickou poštou, veřejnost byla vyrozuměna oznámením veřejnou vyhláškou, která
byla vyvěšena na úřední desce obce Lštění, č.j. 53/2017 od 13.2.2017 do 16.3.2017 současně s
elektronickým uveřejněním na webové stránce obce Lštění http://www.lsteni-zlenice.cz, (což naplňuje
zákonem stanovenou dobu). Ve stejné lhůtě byl návrh zadání včetně grafické přílohy vystaven na
Obecním úřadu ve Lštění k veřejnému nahlédnutí.
V rámci pořizování územního plánu, etapy zadání, byly obeslány dotčené orgány, sousední obce a
krajský úřad:
-

-

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje se sídlem v Kladně, územní odbor Benešov; -Krajská hygienická stanice se sídlem v Praze, územní pracoviště v Benešově;
Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Středočeský kraj;
Krajský úřad Středočeského kraje, ředitel krajského úřadu, koordinované stanovisko, Praha 5;
Městský úřad Benešov, odbor výstavby a územního plánování, zákon č. 13/1997 Sb., o
pozemních komunikacích, zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči;
Městský úřad Benešov, odbor životního prostředí;
Ministerstvo dopravy, odbor technické infrastruktury a územního plánu;
Ministerstvo obrany, sekce ekonomická a majetková, odbor ochrany územních zájmů a řízení
programů nemovité infrastruktury Praha;
Ministerstvo vnitra ČR, odbor správy majetku;
Ministerstvo životního prostředí, Praha;
Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy I, Praha 10;
Obvodní báňský úřad pro území Hlavního města Prahy a kraje Středočeského, Praha 1;
Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Praha – Zbraslav;
Státní energetická inspekce, Územní inspektorát pro Hlavní město Prahu a Středočeský kraj,
Praha 2;
Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj, Pobočka Benešov.
Nadřízený orgán územního plánování, úřad územního plánování a stavební úřad
Krajský úřad Středočeského kraje, odbor regionálního rozvoje, oddělení územního řízení,
Praha 5;
Městský úřad Benešov, odbor výstavby a územního plánování, úřad územního plánování
Sousední obce Obec Čtyřkoly, Obec Čerčany, Obec Přestavlky u Čerčan, Obec Senohraby,
Obec Kaliště.
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Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako věcně a
místně příslušný orgán posuzování vlivů na životní prostředí podle § 10i odst. 3 zákona č. 100/2001
Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o
posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, vydal stanovisko k návrhu
zadání územního plánu Lštění kde nepožadoval vyhodnocení vlivů územního plánu Lštění na životní
prostředí (tzv. SEA).
Pořizovatel po ukončení projednání návrhu zadání a po vyhodnocení požadavků, podnětů a
připomínek ve spolupráci s určeným zastupitelem návrh zadání upravil. Výsledek tohoto projednání
pak byl ve smyslu ustanovení § 47 odst. 4 zapracován do výsledné verze návrhu zadání, která byla ve
smyslu ustanovení § 47 odst. 5 předložena ke schválení zastupitelstvu obce. Zastupitelstvo obce
schválilo výslednou verzi zadání dne 23.5.2017.
Následně pořizovatel zajistil zpracování návrhu územního plánu oprávněnou osobou Ing. arch.
Ladislavem Komrskou, číslo autorizace: 02748.
Na základě zpracovaného a projektantem předaného návrhu ÚP Lštění pak Obecní úřad
Lštění oznámil místo a dobu konání společného jednání o návrhu územně plánovací dokumentace
podle ustanovení § 50 odst. 2 stavebního zákona jednotlivě dotčeným orgánům, krajskému úřadu a
sousedním obcím dopisem ze dne 1. 6. 2018, č.j. 183/2018. Obsahem oznámení byla i výzva
dotčeným orgánům k uplatnění stanovisek a sousedním obcím k uplatnění připomínek, a to včetně
lhůty pro jejich uplatnění. Pořizovatel všechny vyrozuměl o skutečnosti, že k později uplatněným
stanoviskům a připomínkám se nepřihlíží a že návrh územního plánu Lštění včetně odůvodnění bude
vystaven na internetové adrese pořizovatele. Zároveň pořizovatel naplnil ust. § 50 odst. 3 stavebního
zákona, když doručil návrh územního plánu veřejnou vyhláškou ze dne 1. 6. 2018, čj. 182/2018,
zveřejnění 7. 6. 2018. Rovněž tato veřejná vyhláška – oznámení obsahovala poučení o možnosti
veřejnosti uplatňovat k vystavenému návrhu územního plánu písemné připomínky. Veřejnost byla
upozorněna na lhůtu pro podávání připomínek do 26. 7. 2018, vystavení dokumentace bylo zajištěno
od 7.6. do 26.7.2018. Dokumentace byla dopisem č.j. 181/2018 poskytnuta v tištěné podobě
krajskému úřadu ve smyslu ustanovení § 50 odst. 2 stavebního zákona.
Společné ústní jednání se konalo na Obecním úřadě Lštění dne 25. 6. 2018 od 10.00 hodin.
Výklad k projednávanému územnímu plánu zajistil projektant.
Žádná ze sousedních obcí k projednávanému návrhu ÚP Lštění neuplatnila, ve smyslu
ustanovení § 50 odst. 2 stavebního zákona, písemné připomínky. V rámci ustanovení § 50 odst. 3
stavebního zákona byly pořizovateli ze strany veřejnosti doručeny písemné připomínky.
Obecní úřad Lštění ve smyslu ustanovení § 50 odst. 7 stavebního zákona požádal v srpnu
2018 nadřízený orgán územního plánování tj. Odbor územního plánování a stavebního řádu
Krajského úřadu Středočeského kraje o vydání stanoviska k návrhu ÚP Lštění. Krajský úřad
Středočeského kraje vydal stanovisko dne 27.8.2018 pod č.j. 113259/2018/KUSK, kde posoudil návrh
územního plánu a zjistil, že návrh neprokazuje soulad s nadřazenou územně plánovací dokumentací
a shledal v dokumentaci nedostatky.
Dne 20.11.2018 byl zastupitelstvem obce určen nový zastupitel pro spolupráci s
pořizovatelem, JUDr. Jarmila Hanyková, CSc.
Projektant nedostatky uvedené ve stanovisku krajského úřadu ze dne 27.8.2018 odstranil a
Obecní úřad Lštění následně požádal krajský úřad o potvrzení odstranění nedostatků. Krajský úřad
vydal potvrzení o odstranění nedostatků dne 9.1.2019, pod č.j. 004813/2019/KUSK. Dokumentaci
nadřízený orgán posoudil z hlediska souladu s nadřazenou dokumentací ve znění 1. a 2. aktualizace a
provedl kontrolu vymezení záplavového území. Závěrem konstatuje prokázání souladu s nadřazenou
dokumentace a sděluje, že lze postupovat v dalším řízení o územním plánu.
Projektant, pořizovatel a určený zastupitel následně provedli vyhodnocení stanovisek k návrhu
územního plánu Lštění ze společného jednání. Vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů je
provedeno v kap. „Vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních právních předpisů - soulad se
stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení
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rozporů provedené dle § 53 odst. 4, písmene d) stavebního zákona“. V rámci společného projednání
nebylo řešeno dohodovací jednání a řešení rozporu.
Následně pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem vyhodnotil všechny obdržené
písemnosti ve smyslu ust. § 51 stavebního zákona. Dohodnuté závěry byly promítnuty do
dokumentace upravené pro veřejné projednání.
Další bude doplněno po veřejném projednání.
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2.

Výsledek přezkoumání územního plánu

2a)

Soulad územního plánu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací
vydanou krajem

Soulad s Politikou územního rozvoje ČR – aktualizace č. 1, č. 2 a č 3.
Územní plán respektuje z hlediska Politiky územního rozvoje ČR, ve znění Aktualizace č.1,
(usnesení vlády č. 276 ze dne 15.4.2015 – dále PÚR ČR) zejména body sledující priority, které jsou
pro řešené území podstatné. Priority, které nejsou uvedeny, nebyly výslovně zohledněny, neboť
řešené území nemá předpoklady pro jejich uplatnění.
Ad)

Republikové priority
Při řešení návrhu územního plánu Lštění jsou rozhodující zvýrazněné kapitoly republikových

priorit:
(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.

Komentář:
Územní plán vymezuje urbanistickou strukturu území, vsazenou do stávajícího
geomorfologického profilu a v něm rozvinuté přírodní prvky jako základní hodnoty území, přičemž v
kapitole 1b) je definován rozsah jejich ochrany. Tomu odpovídá respektování veškerých limitů,
vyplývajících z relevantních zákonů ochrany přírody a krajiny a vodního zákona. Územní plán – s
výjimkou převzatého záměru developerského projektu v lokalitě „Na Homoli“ (zastavitelná plocha Z1)
respektuje stávající rozsah urbanizovaného území: dílčí další změny pak představují nepodstatné,
přirozené doplnění sídelní struktury na stávajícím komunikačním skeletu.
(14a)
Při plánování rozvoje venkovských území a oblastí dbát na rozvoj primárního sektoru při zohlednění
ochrany kvalitní zemědělské, především orné půdy a ekologických funkcí krajiny.

Komentář:
Řešené území zasahuje do údolnice Sázavy zastavěným územím, které výrazně omezuje
zemědělské využití údolní nivy, kde dominuje zemědělský půdní fond v I. a II. stupni ochrany. Svahy
údolnice jsou výrazně zalesněny, mimo les se jedná o soustavu teras s trvalým travním porostem,
jejichž současné uspořádání má zásadní vliv na stabilitu svahu z hlediska vodní eroze. V obou
případech tak územní plán ponechává tyto segmenty zemědělské půdy v současném rozsahu – jejich
význam je tedy zejména biostabilizační: jejich rozloha neumožňuje rozvinutí zemědělské prvovýroby
(ve „výrobním“ slova smyslu). Zásadní plochy zemědělské půdy se pak nacházejí na náhorní části nad
údolnicí, zde je zemědělská prvovýroba zcela rozvinutá a návrh ÚP je nijak neomezuje. Hospodaření
na zemědělské půdě je realizováno hospodářskými subjekty, jejichž provozní zázemí se nachází v
sousedních územních jednotkách.
(15)
Předcházet při změnách nebo vytváření urbánního prostředí prostorově sociální segregaci s negativními
vlivy na sociální soudržnost obyvatel. Analyzovat hlavní mechanizmy, jimiž k segregaci dochází, zvažovat
existující a potenciální důsledky a navrhovat při územně plánovací činnosti řešení, vhodná pro prevenci
nežádoucí míry segregace nebo snížení její úrovně.

Komentář:
Urbanizované území tvoří zcela stabilizovaná struktura objektů bydlení, drobného podnikání a
individuální rekreace beze stopy po signálech sociální segregace. Nová zástavba se orientuje
výhradně na rozvoj bydlení a to včetně možnosti přeměny nevyužitých - zaniklých rekreačních areálů.
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(16)
Při stanovování způsobu využití území v územně plánovací dokumentaci dávat přednost komplexním
řešením před uplatňováním jednostranných hledisek a požadavků, které ve svých důsledcích zhoršují stav i
hodnoty území. Vhodná řešení územního rozvoje je zapotřebí hledat ve spolupráci s obyvateli území i s jeho
uživateli a v souladu s určením a charakterem oblastí, os, ploch a koridorů vymezených v PÚR ČR.

Komentář:
Základní tezí nového územního plánu je stabilizace urbanizovaného území jako smíšeného
obytného území. Možnost využití původně rekreačních objektů, umístěných v místních částech Lštění
a Zlenice pro bydlení, odpovídá požadavkům jejich majitelů. Územní plán zásadně odolává vnějším
vlivům = jednostranným záměrům: stávající objekty individuální rekreace (chaty) v lesních pozemcích
nelze dále rozšiřovat.
Obec se nachází v atraktivním prostředí údolní nivy Sázavy a má ideální dostupnost z
hlavního města, což vytváří přirozený tlak na migraci. Obec tomuto regionálnímu tlaku na vymezení
nových zastavitelných ploch odolává. Nové zastavitelné plochy – nad rámec ploch převzatých z
předchozího ÚP – nejsou vymezeny.

(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.

Komentář:
S ohledem na velikost a charakter řešeného území nenavrhuje územní plán konkrétní plochy,
které by automaticky generovaly nové pracovní příležitosti. Důvodem je skutečnost, že řešené území
není bezprostředně napojené na nadmístní dopravu, veškerý vyvolaný nárůst intenzity dopravy by se
tak přenášel na navazující obytná území. Plošnému rozvoji ve prospěch nových pracovních příležitostí
brání rovněž specifické terénní podmínky – slepé – neprůjezdné území Zlenice a sevřený prostor
Lštění bez vhodných rozvojových ploch.
Různé formy maloobchodu a drobného podnikání živnostenského charakteru a podnikání
využívajícího rekreační potenciál Sázavy jsou přípustné v rámci ploch smíšených obytných a ploch
občanského vybavení. Stávající plochy výroby a skladování (m.č. Zlenice) nejsou využity. Územní
plán umožňuje jejich přestavbu na využití slučitelné s bydlením a rekreací.

(18)
Podporovat polycentrický rozvoj sídelní struktury. Vytvářet předpoklady pro posílení partnerství mezi
městskými a venkovskými oblastmi a zlepšit tak jejich konkurenceschopnost.

Komentář:
Řešené území není z hlediska velikosti a využití natolik významné, aby mělo zásadní vliv na
polycentrický vývoj sídelní struktury, naopak – územní plán prakticky současný stav stabilizuje.
Západní část obce však plynule přechází do zastavěného území obce Čerčany a je tak součástí
polyurbanizovaného území. Tento rozsah urbanizace se opakuje – mimo řešené území – i na
opačném (pravém) břehu Sázavy, kde se rozprostírá spojité zastavěné území obce Čtyřkoly a
sousedních Čerčan.

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

Komentář:
Součástí návrhu ÚP je „vypořádání“ s nevyužívanými areály, které vykazují znaky brownfields.
Tyto plochy jsou vymezeny jako plochy přestavby P1, P2 a P3. Výstupním řešením je tak plně využitá
a kompaktní zástavba. Rozvojové plochy – s výjimkou developerského záměru na zastavitelné ploše
Z1 – je realizovatelná na stávající komunikační síti a stávajících, případně navržených řadech
technické infrastruktury.
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(20)
Rozvojové záměry, které mohou významně ovlivnit charakter krajiny, umísťovat do co nejméně
konfliktních lokalit a následně podporovat potřebná kompenzační opatření. S ohledem na to při územně plánovací
činnosti, pokud to je možné a odůvodněné, respektovat veřejné zájmy např. ochrany biologické rozmanitosti a
kvality životního prostředí, zejména formou důsledné ochrany zvláště chráněných území, lokalit soustavy Natura
2000, mokřadů, ochranných pásem vodních zdrojů, chráněné oblasti přirozené akumulace vod, nerostného
bohatství, ochrany zemědělského a lesního půdního fondu. Vytvářet územní podmínky pro implementaci a
respektování územních systémů ekologické stability a zvyšování a udržování ekologické stability a k zajištění
ekologických funkcí krajiny i v ostatní volné krajině a pro ochranu krajinných prvků přírodního charakteru v
zastavěných územích, zvyšování a udržování rozmanitosti venkovské krajiny. V rámci územně plánovací
činnosti vytvářet podmínky pro ochranu krajinného rázu s ohledem na cílové charakteristiky a typy krajiny a
vytvářet podmínky pro využití přírodních zdrojů.

Komentář:
ÚP Lštění akceptuje stávající rekreační chaty umístěné na lesních pozemcích, bez možnosti
jejich dalšího rozvoje. Poloha sídel urbanizovaného území, tj. místních částí Lštění a Zlenice není
konfliktní a umožní respektovat stávající limity ochrany přírody a krajiny a zajistit ochranu územního
systému ekologické stability.

(20a)
Vytvářet podmínky pro zajištění migrační prostupnosti krajiny pro volně žijící živočichy a pro člověka,
zejména při umísťování dopravní a technické infrastruktury. V rámci územně plánovací činnosti omezovat
nežádoucí srůstání sídel s ohledem na zajištění přístupnosti a prostupnosti krajiny.

Komentář:
Migrační potenciál krajiny není rozsahem ÚP dotčen. ÚP umožňuje prostupnost podél
břehové čáry Sázavy v plném rozsahu řešeného území. Příčná prostupnost je dána současným
uspořádáním území a návrhová část ji v tomto smyslu nemění. Stávající bariéry – železniční trať a
řeka Sázava – nejsou z hlediska migrace zásadní překážkou.

(22)
Vytvářet podmínky pro rozvoj a využití předpokladů pro různé formy cestovního ruchu (např.
cykloturistiky, agroturistika, poznávací turistika), při zachování a rozvoji hodnot území….

Komentář:
Obec akceptuje rekreační tradice založené na vodácké turistice a využití řeky Sázavy v tomto
smyslu neomezuje. ÚP posiluje význam tradičních součástí systému – přívoz, přístup k Sázavě i
objekty a areály, které rekreačnímu využití území slouží. Územní plán stanovuje podmínky využití
ploch tak, aby byl umožněn rozvoj cyklistických a turistických tras. Patřičně je zdůrazněna jedinečnost
Hradiště Lštění včetně krajinné dominanty – kostela sv. Klimenta.

(23)
Podle místních podmínek vytvářet předpoklady pro lepší dostupnost území a zkvalitnění dopravní a
technické infrastruktury s ohledem na prostupnost krajiny. Při umísťování dopravní a technické infrastruktury
zachovat prostupnost krajiny a minimalizovat rozsah fragmentace krajiny; je-li to z těchto hledisek účelné,
umísťovat tato zařízení souběžně.

Komentář:
Územní plán akceptuje stávající dostupnost řešeného území. ÚP vymezuje v kritickém úseku
silnice III/1094 podmínky pro změnu nivelety silničního tělesa nad úroveň záplavy. ÚP akceptuje
rozsah technické infrastruktury a v potřebném rozsahu (splašková kanalizace, ČOV, vodovod) ji
doplňuje v návrhové části.

(24)
Vytvářet podmínky pro zlepšování dostupnosti území rozšiřováním a zkvalitňováním dopravní
infrastruktury s ohledem na potřeby veřejné dopravy a požadavky ochrany veřejného zdraví, zejména uvnitř
rozvojových oblastí a rozvojových os. Možnosti nové výstavby je třeba dostatečnou veřejnou infrastrukturou přímo
podmínit. Vytvářet podmínky pro zvyšování bezpečnosti a plynulosti dopravy, ochrany a bezpečnosti obyvatelstva
a zlepšování jeho ochrany před hlukem a emisemi, s ohledem na to vytvářet v území podmínky pro
environmentálně šetrné formy dopravy (např. železniční, cyklistickou).
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Komentář:
Pro vymezené zastavitelné plochy je navrženo odpovídající rozšíření dopravní a technické
infrastruktury.
Samostatným investičním útvarem je zastavitelná plocha Z1, kde bude výstavba veřejné
infrastruktury součástí developerského projektu.
Výstavba v plochách ovlivněných negativními vlivy hluku ze silniční a železniční dopravy je
stanovena jako podmíněně přípustná.

(24a)

Na územích, kde dochází dlouhodobě k překračování zákonem stanovených mezních hodnot imisních
limitů pro ochranu lidského zdraví, je nutné předcházet dalšímu významnému zhoršování stavu. Vhodným
uspořádáním ploch v území obcí vytvářet podmínky pro minimalizaci negativních vlivů koncentrované výrobní
činnosti na bydlení. Vymezovat plochy pro novou obytnou zástavbu tak, aby byl zachován dostatečný odstup od
průmyslových nebo zemědělských areálů.

Komentář:
Stávající plochy pro výrobu se v území nevyskytují a nové navrhovány nejsou.

(25)
Vytvářet podmínky pro preventivní ochranu území a obyvatelstva před potenciálními riziky a přírodními
katastrofami v území (záplavy, sesuvy půdy, eroze, sucho atd.) s cílem minimalizovat rozsah případných škod.
Zejména zajistit územní ochranu ploch potřebných pro umísťování staveb a opatření na ochranu před povodněmi
a pro vymezení území určených k řízeným rozlivům povodní. Vytvářet podmínky pro zvýšení přirozené retence
srážkových vod v území s ohledem na strukturu osídlení a kulturní krajinu jako alternativy k umělé akumulaci vod.
V zastavěných územích a zastavitelných plochách vytvářet podmínky pro zadržování, vsakování a využívání
dešťových vod jako zdroje vody s cílem zmírňování účinků povodní.

Komentář:
ÚP respektuje rozsah záplavového území a jeho aktivní zóny. Neumísťuje zde žádné
zastavitelné plochy, s výjimkou plochy Z8 určené pro ČOV.
Problém se záplavou části silnice III/1094 je řešen vymezením koridoru D2, ve kterém je
nezbytné výškovou niveletu silnice změnit. Územní plán zachovává stávající meze a remízy v krajině.
Územní plán neumožňuje změnu kultury z ploch trvalých travních porostů na ornou půdu.

(26)
Vymezovat zastavitelné plochy v záplavových územích a umisťovat do nich veřejnou infrastrukturu jen
ve zcela výjimečných a zvlášť odůvodněných případech. Vymezovat a chránit zastavitelné plochy pro přemístění
zástavby z území s vysokou mírou rizika vzniku povodňových škod.

Komentář:
Územní plán akceptuje požadavek vyplývající z této priority. V záplavovém území nejsou
zastavitelné plochy navrženy, zcela výjimečné je v tomto smyslu přesah plochy pro ČOV Lštění do
Q100 řeky Sázavy.

(27)
Vytvářet podmínky pro koordinované umísťování veřejné infrastruktury v území a její rozvoj a tím
podporovat její účelné využívání v rámci sídelní struktury. Vytvářet rovněž podmínky pro zkvalitnění dopravní
dostupnosti obcí (měst), které jsou přirozenými regionálními centry v území tak, aby se díky možnostem, poloze i
infrastruktuře těchto obcí zlepšovaly i podmínky pro rozvoj okolních obcí ve venkovských oblastech a v oblastech
se specifickými geografickými podmínkami.

Komentář:
Řešené území respektuje všechny dopravní a technické vazby na regionální centra s tím, že
současný systém odpovídá současným požadavkům na vzájemné uspořádání sídel v regionu.

(28) Pro zajištění kvality života obyvatel zohledňovat nároky dalšího vývoje území, požadovat jeho řešení ve
všech potřebných dlouhodobých souvislostech, včetně nároků na veřejnou infrastrukturu.
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Komentář:
Návrh územního plánu vymezuje urbanizované území m.č. Lštění a m.č. Zlenice jako
komplexního sídelního útvaru se standardem veřejné infrastruktury odpovídajícím velikosti obce a její
polohy v regionu.

(30) Úroveň technické infrastruktury, zejména dodávku vody a zpracování odpadních vod je nutno
koncipovat tak, aby splňovala požadavky na vysokou kvalitu života v současnosti i v budoucnosti.

Komentář:
Součástí územního plánu je doplnění systému odvedení a likvidace splaškových vod z m.č.
Lštění a m.č. Zlenice. Splaškovou kanalizací tak není vybavena pouze lokalita Borka, lokalita U
Studánky a individuální chaty v lesním porostu. Územní plán navrhuje koncepci zásobování pitnou
vodou a koncepci odkanalizování obce.

Ad)

Rozvojové oblasti a rozvojové osy:
Řešené území leží mimo rozvojové osy vymezené v PÚR ve znění aktualizace č.1, č. 2 a č. 3.

Řešené území je v rámci ORP Benešov součástí rozvojové oblasti OB1 Metropolitní rozvojová oblast
Praha (čl.40).
Důvody vymezení:
Území ovlivněné rozvojovou dynamikou hlavního města Prahy, při spolupůsobení vedlejších center,
zejména Kladna a Berouna. Jedná se o nejsilnější koncentraci obyvatelstva v ČR, jakož i soustředění kulturních a
ekonomických aktivit, které mají z velké části i mezinárodní význam; zásadním rozvojovým předpokladem je
připojení na dálnice, rychlostní silnice, dokončení Silničního okruhu kolem Prahy – dále SOKP (Pražský
okruh), připojení na tranzitní železniční koridory a vysokorychlostní síť železnice a efektivní propojení
jednotlivých druhů dopravy včetně letecké a vytvoření efektivního systému integrované veřejné dopravy.
Úkoly pro územní plánování:
a)
Pořídit územní studie řešící zejména vzájemné vazby veřejné infrastruktury.
b)
Koordinovat rozvoj a využití území hlavního města Prahy a Středočeského kraje.
c)
Pořídit územní studie řešící problémy suburbanizace, zejména nekoncepční rozvoj.

Komentář:
Řešené území se nenachází v koridorech předpokládaných staveb, vztahujících se k
problematice Metropolitní rozvojové oblasti. Celostátní železniční trať Praha – České Budějovice je
umístěna na protilehlém svahu Sázavy – a tedy mimo řešené území. Na této trati byla modernizace
železničního koridoru realizována.
Rovněž nadmístní silniční trasa – silnice I/3 se nachází mimo řešené území a i zde byl úsek
Benešov – Mirošovice modernizován. Koridor budoucí dálnice D3 se vůči řešeném území neprojevuje
v žádné variantě.
Řešeným území prochází ( kolmo na řeku Sázavu ) nadmístní trasy technické infrastruktury:
VVTL a VTL, plynovod, VVN a VN elektro, štolový přivaděč Želivka, regionální vodovod i dálkový
sdělovací kabel. Tyto trasy technické infrastruktury jsou chráněny ochrannými a bezpečnostními
pásmy.
Ad)

Specifické oblasti
Řešené území leží mimo specifické oblasti vymezené v PÚR ČR ve znění aktualizace č.1,č. 2

a č. 3.
Ad)

Koridory a plochy technické infrastruktury

Řešené území není součástí koridorů a ploch technické infrastruktury definovaných PÚR ČR
ve znění aktualizace č. 1, č. 2 a č. 3.
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Ad)

Koridory technické infrastruktury a souvisejících rozvojových záměrů

Řešené území není součástí koridorů technické infrastruktury a souvisejících rozvojových
záměrů.
Ad)

Další úkoly pro územní plánování
Nejsou specifikovány.
Závěr – výsledek přezkoumání souladu návrhu s PÚR ČR ve znění aktualizace č.1, č. 2 a

č. 3:
Územní plán je zpracován v souladu s požadavky, které z PÚR ČR ve znění Aktualizace č.1,
č. 2 a č. 3 vyplývají. Ve veřejném zájmu jsou chráněny a rozvíjeny přírodní a civilizační hodnoty
území v souladu s citlivým přístupem k vyváženému všestrannému rozvoji obce. Není v něm
uplatňováno jednostranné hledisko ani požadavky, které by ve svých důsledcích zhoršovaly stav i
hodnoty území, při řešení jsou tyto hodnoty zohledňovány včetně ochrany požadavků na zvyšování
kvality života obyvatel a hospodářského rozvoje území. To vše je řešeno ve spolupráci s obyvateli
území, vychází z komplexního posouzení širších vztahu ve vazbě na řešené území, při zohlednění
stávajících limitu využití území.
Navrhovaná koncepce rozvoje obce, která směřuje k podpoře bydlení a podnikání a ke
zkvalitnění technického vybavení, je v souladu s rozvojovými tendencemi v území.

Soulad s územně plánovací dokumentací vydanou krajem:
Pro řešené území jsou vyšším stupněm územně plánovací dokumentace Zásady územního
rozvoje Středočeského kraje (ZÚR SK) vydané dne 7.2.2012, s nabytím účinnosti od 22.2.2012.
První aktualizace ZÚR SK nabyla účinnosti dnem 26.8.2015. Tato aktualizace řešila pouze
dopracování trasy dálnice D3 do dokumentace ZÚR, které nemá přímou vazbu na řešené území.
Dne 26. 4. 2018 usnesením č. 022-13/2018/ZK rozhodlo Zastupitelstvo Středočeského kraje o
vydání 2. aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje vyjma doplnění mimoúrovňové
křižovatky Odolena Voda na dálnici D8. V rámci 2. Aktualizace ZÚR SK bylo zpracováno úplné znění
ZÚR SK ve smyslu § 42c stavebního zákona. 2. Aktualizace ZÚR SK nabyla účinnosti dne 4. 9. 2018.
Předmětem 2. Aktualizace ZÚR SK bylo řešení soudy zrušených záměrů veřejně prospěšných staveb
na území Středočeského kraje v souladu s § 42 odst. 6 stavebního zákona:
-

silniční okruh kolem Prahy (SOKP) v severozápadním a severovýchodním sektoru,
koridor propojení Vestec (II/603) – Újezd (D1), tzv. Vestecká spojka,
koridor železniční tratě č. 221: úsek Praha – Strančice,
plocha rozvoje letiště Praha – Ruzyně.
Žádný z výše uvedených záměrů nemá vliv na řešené území.

V následujícím vyhodnocení jsou uvedeny požadavky vyplývající ze Zásad územního rozvoje
Středočeského kraje, které souvisí s návrhem územního plánu. Priority, které nejsou uvedeny, nebyly
výslovně zohledněny, neboť řešené území nemá předpoklady pro jejich uplatnění.
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Ad:
1.

Stanovení priorit územního plánování kraje pro zajištění udržitelného rozvoje území:
( relevantní požadavky vůči ÚP Lštění:)

(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.

Komentář:
Navrhované řešení je v souladu s touto prioritou. V návrhu územního plánu jsou zohledněny
všechny tři pilíře udržitelného rozvoje a podmínky využití území jsou stanoveny tak, aby nedošlo ke
zhoršení vyváženosti v území. Cílem územního plánu je zejména posílení kvality bydlení a rekreace v
řešeném území, další- přiměřený rozvoj bydlení v souladu s územními podmínkami obce ve
specifickém prostoru údolní nivy Sázavy.

(02)

Vytvářet podmínky pro realizaci mezinárodně a republikově významných záměrů stanovených v Politice
územního rozvoje ČR (PÚR schválena vládou ČR 20. 7. 2009) a pro realizaci významných krajských
záměrů, které vyplývají ze strategických cílů a opatření stanovených v Programu rozvoje Středočeského
kraje (aktualizace schválena 18. 9. 2006).

Komentář:
Územní plán je v souladu s PÚR ČR, ve znění Aktualizace č.1, č. 2 a č. 3. Podrobné
vyhodnocení souladu územního plánu s PÚR ČR ve znění Aktualizace č.1, č. 2 a č. 3 je uvedeno v
kapitole 2a) tohoto odůvodnění.

(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)
b)
c)

d)
e)

zachování a obnovu rozmanitosti kulturní krajiny a posílení její stability;
ochranu pozitivních znaků krajinného rázu;
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;
upřesnit a zapracovat do ÚPD obcí cílové charakteristiky krajiny;
vytváření podmínek pro šetrné využívání přírodních zdrojů.

Komentář:
Územní plán Lštění vychází ze současné struktury území a rozsahem navržených změn se
nemění. Tím je zachována rozmanitost kulturní krajiny. Ta je v principu chráněna jak aplikací limitů
relevantních k ochraně přírody a krajiny, tak cílenou ochranou nezalesněných svahů Sázavy před
rizikem sesuvů a eroze, přičemž tyto chráněné přírodní jevy představují pozitivní znaky krajinného
rázu. ÚP důsledně separuje místní části Zlenice, Lštění a spojitou zástavbu Lštění – Čerčany. V
následujícím textu je zapracována analýza ve vztahu k cílové charakteristice krajiny.
Využití přírodních zdrojů ÚP nestanovuje, v řešeném území se jevy, vyplývající z horního
zákona, nevyskytují.

(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;
b)
vyvážené a efektivní využívání zastavěného území a zachování funkční a urbanistické celistvosti sídel,
tedy zajišťovat plnohodnotné využití ploch a objektů v zastavěném území a preferovat rekonstrukce a přestavby

43

nevyužívaných objektů a areálů v sídlech před výstavbou ve volné krajině, vyšší procento volné zeleně v
zastavěném území;
c)
intenzivnější rozvoj aktivit cestovního ruchu, turistiky a rekreace - vytvářet podmínky k vyššímu využívání
existujícího potenciálu, zejména v oblastech:
poznávací a kongresové turistiky,
cykloturistiky rozvojem dálkových cyklostezek a cyklostezek v příměstském území hl. m. Prahy a dalších
rozvojových oblastech,
vodní turistiky, zejména na řekách Sázavě a Berounce,
rekreace ve vazbě na vodní plochy, zejména na vodních nádržích ve středním Povltaví,
krátkodobé rekreace především nekomerčních forem, zejména v rozvojové oblasti Praha.
d)
rozvoj ekonomických odvětví s vyšší přidanou hodnotou, zejména aplikovaného výzkumu, strategických
služeb (znalostní ekonomika);
e)
na uplatnění mimoprodukční funkce zemědělství v krajině, zajistit účelné členění pozemkové držby
prostřednictvím pozemkových úprav a doplnění krajinných prvků zvyšujících ekologickou stabilitu krajiny a
eliminujících erozní poškození;
f) na uplatnění mimoprodukční funkce lesů zejména v rekreačně atraktivních oblastech, s cílem umožnit
intenzivnější rekreační a turistické využívání území;
g)
rozvíjení systémů dopravní obsluhy a technické vybavenosti, soustav zásobování energiemi a vodou a
na využití surovinových zdrojů pro výstavbu, s cílem zabezpečit podmínky pro hospodářský rozvoj vybraných
území kraje a pro stabilizaci hospodářských činností v ostatním území kraje.

Komentář:
Ad a) Rozvoj ÚP Lštění je přiměřený. Cílem je stabilita území, zachování jeho vnitřní struktury a
minimalizace rozvoje. V m.č. Zlenice jsou vymezeny plochy přestavby, kterými budou nahrazeny
nevyužívané areály smíšeným obytným územím. Územní plán klade důraz na návrat k původní
urbanistické koncepci, které byla narušena necitlivých zásahem 1960 až 1980.
Ad b) ÚP stabilizuje jednotlivé místní části jako celistvé sídelní struktury. Podíl zeleně v zastavěném
území není novým ÚP dotčen. V m.č. Zlenice je veřejný prostor zvýrazněn lipovou alejí, která je
registrována jako významný krajinný prvek.
Ad c) Obec leží v údolnici Sázavy, vodácká turistika je tedy charakteristická a ÚP respektuje jak
tradiční přístupy k řece, průchodnost podél její břehové čáry, tak využití objektů občanského vybavení
pro její servis. ÚP respektuje značený systém turistických a cyklistických tras a propustnost územím.
Ad d) ÚP nevymezuje žádné plochy výroby. Akceptuje soustavu jezu na řece Sázavě a nebrání
provozu vodní elektrárny na protilehlém břehu. Drobné provozovny jsou jako podmíněně přípustné
využití povoleny v rámci ploch smíšených obytných.
Ad e) ÚP akceptuje stávající hospodářský potenciál lesa a zemědělské půdy a využívá přirozenou
fragmentaci pro zachování ekologické stability krajiny.
Ad f)
ÚP akceptuje stávající využití rekreačních objektů na lesních pozemcích, bez možnosti jejich
rozvoje a umisťování nových stavebních objektů do volné krajiny. Územní plán podporuje nepobytové
formy rekreace návrhem cyklotras a respektováním stávajících značených turistických tras.
Ad g) ÚP akceptuje stávající technickou infrastrukturu procházející řešeným územím a zajišťuje její
ochranu.
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Ad:
2.

Zpřesnění vymezení rozvojových oblastí a rozvojových os, vymezených PÚR a
vymezení rozvojových oblastí, rozvojových os a rozvojových center krajského významu
( relevantní požadavky vůči ÚP Lštění )

Řešené území leží mimo rozvojové osy vymezené v PÚR ČR ve znění Aktualizace č.1, č.2 a
č. 3 a upřesněné v ZÚR SK ve znění Aktualizace č. 1 a č.2.
Řešené území je v rámci ORP Benešov součástí rozvojové oblasti OB1 Metropolitní rozvojová
oblast Praha (čl.40).

Ad:
2.1

Rozvojové oblasti republikového významu

(10) ZÚR zpřesňují vymezení rozvojové oblasti OB1 Praha (dle PÚR ) na území Středočeského kraje tak, že do
této oblasti jsou zahrnuty následující obce (katastrální území):
ad j) ve správním obvodu ORP Benešov: Lštění
(11)
ZÚR stanovují tyto zásady pro usměrňování územního rozvoje a rozhodování o změnách v území
(relevantní vůči obci Lštění):
a)
vytvářet podmínky pro realizaci hlavních železničních tratí mezinárodního významu (vč.
vysokorychlostních tratí) v nových koridorech do směrů: Ústí nad Labem, Plzeň, Brno, České Budějovice,
a tím i vytvořit podmínky pro zlepšení regionální (příměstské) železniční dopravy na stávajících tratích;
e)
rozvoj ekonomických aktivit soustřeďovat do ploch s vazbou na železnici, silnice nadřazené sítě a na
letiště, zejména na plochy brownfields;
h)
rozvoj bydlení orientovat do lokalit s možností kvalitní hromadné dopravy, zejména kolejové a s vazbou
na sídla s odpovídající sociální infrastrukturou;
i)
pro rozvoj bydlení sledovat možnosti transformace ploch v zastavěném území sídel a využití dosud
volných ploch vymezených v zastavitelném území v územních plánech obcí;
j)
vytvářet podmínky pro rozvoj cestovního ruchu vč. kongresové turistiky s využitím potenciálu
historických center a dalších významných kulturních památek;
k)

vytvářet podmínky pro rekreaci a to včetně potřeb obyvatel a návštěvníků hl. m. Prahy;

l)
chránit prostupnost krajiny, zejména zelené klíny, umožňující propojení s územím hl. m. Prahy a zelené
prstence okolo měst;
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n)

respektovat prvky přírodních, kulturních a civilizačních hodnot území;

o)
chránit ve zvýšené míře pozitivní znaky charakteristik krajinného rázu a dotvářet krajinu s cílem zvýšení
její estetické hodnoty a ekologické stability před nekoordinovanou výstavbou.

Komentář:
Ad a) Řešeným územím prochází regionální železniční trať č. 212 se zastávkami Lštění a Zlenice.
ÚP Lštění akceptuje železniční koridor včetně souvisejících zařízení a nesnižuje jejich funkci. V
řešeném území se hospodářské aktivity, které by byly na železnici vázány, nevyskytují, železnice tak
slouží pro místní dopravu zejména do Čerčan s přestupem na hlavní železniční koridor Praha – České
Budějovice.
Ad e) Návrh ploch výroby a skladování, ani rozvoj jiných významných ekonomických aktivit není
územním plánem navrhován. Plochy charakteru brownfields jsou územním plánem určeny k přestavbě
jako plochy smíšené obytné.
Ad h) Shodná argumentace jako výše. Obyvatelé řešeného území mohou variantně využívat přímý
pěší přístup k železniční zastávce Čtyřkoly umístěné přímo na hlavní trati Praha – České Budějovice.
Ad i)
Územní plán využívá zastavěné území v maximálním možném rozsahu, sleduje nevyužívané
areály a prostřednictvím plochy přestavby P1, P2 a P3 je mění na smíšené obytné území.
Ad j)
ÚP nenavrhuje žádné nové plochy vhodné pro rozvoj cestovního ruchu, včetně kongresové
turistiky.
Ad k) Plochy individuální rekreace jsou v území stabilizované. Nové se nenavrhují. Územní plán
umožňuje rozvoj turistiky spojený s řekou Sázavou. Turisticky atraktivní je Hradiště Lštění, resp. kostel
sv. Klimenta. Územní plán zajišťuje vhodnou ochranu tohoto areálu.
Ad l)
Územní plán akceptuje stávající propustnost územím údolnicí Sázavy i příčnými směrem
(most, přívoz, brod).
Ad n) Územní plán respektuje přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území (viz kapitola 1.b
výrokové části ÚP).
Ad o) Územní plán ochraňuje nezastavěné území před nekoordinovanou výstavbou a chrání
pozitivní znaky krajinného rázu (zeleň v krajině, břehovou zeleň, lesní masivy a zemědělské terasy).

(12) ZÚR stanovují tyto úkoly pro územní plánování:
c)

optimalizovat rozmístění železničních zastávek na regionálních tratích;

d)
ověřit rozsah zastavitelných ploch v sídlech a stanovit směry jejich využití s ohledem na kapacity
obsluhy dopravní a technickou infrastrukturu, na možnosti rozvoje občanského vybavení (jmenovitě
veřejného vybavení), limity rozvoje území a ochranu krajiny;
g)

respektovat požadavky na ochranu a upřesnit vymezení skladebných částí ÚSES:

Komentář:
Ad c) Železniční zastávky na regionální trati jsou součástí zastavěného území, územní plán je
akceptuje.
Ad d) Územní plán navrhuje odpovídající rozvoj zastavitelných ploch s ohledem na kapacitu
dopravní a technické infrastruktury a navrhuje její odpovídající rozšíření.
Ad g) ÚP akceptuje a zpřesňuje část regionálního biocentra Hláska, které je vloženo do
nadregionálního biokoridoru Štěchovice – Chaňbožský les.
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Ad:

2.2

Rozvojové osy republikového významu
Řešené území není součástí rozvojové osy republikového významu
Rozvojové oblasti krajského významu
Řešené území není součástí rozvojové oblasti krajského významu
Rozvojové osy krajského významu
Řešené území není součástí rozvojové osy krajského významu
Centra osídlení
Řešené území není v tomto smyslu ZÚR definováno.

Ad:

2.3

Ad:

2.4

Ad:

2.5

Ad:3

Zpřesnění specifické oblasti, vymezené PÚR a vymezení specifické oblasti krajského
významu

Ad:

3.1

Ad:

3.2

Specifická oblast republikového významu
Řešené území není součástí specifické oblasti republikového významu
Specifická oblast krajského významu
Řešené území není součástí specifické oblasti krajského významu

Ad:4 Zpřesnění ploch a koridorů vymezených v PÚR a vymezení ploch a koridorů krajského
významu

Obr.: výřez řešeného území z výkresu č. 2 ZÚR: P/lochy a koridory nadmístního významu
Vůči řešenému území se v ZÚR vztahuje zákres tras:
regionální biocentra a biokoridory
plynovody VVTL(stav)
plynovody VTL(stav)
elektrická vedení 220 kV (stav)
elektrická vedení 110 kV (stav)
Tyto koridory jsou v návrhu ÚP zapracovány (technická infrastruktura) a zpřesněny (regionální
biocentrum 964 - Hláska).
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(194) ZÚR stanovují tyto zásady pro usměrňování územního rozvoje a rozhodování o změnách v území:
a)
respektovat plochy a koridory pro biocentra a biokoridory ÚSES na regionální a nadregionální úrovni
jako nezastavitelné s využitím pro zvýšení biodiverzity a ekologické stability krajiny;
b) stavby dopravní a technické infrastruktury v plochách a koridorech pro biocentra a biokoridory ÚSES
připouštět v nezbytných případech za podmínky, že nedojde k významnému snížení schopnosti ekosystému
odolávat znečištění, erozi či jiné fyzikální nebo chemické zátěži prostředí, a zároveň nedojde k podstatnému
snížení schopnosti bez dalších opatření plnit stabilizující funkce v krajině;
c) při plánování a realizaci biocenter a biokoridorů ÚSES vycházet z požadavků stanovených specifickými
oborovými dokumentacemi .
(195) ZÚR stanovují tyto úkoly pro územní plánování:
a)
zpřesnit vymezení regionálních a nadregionálních biocenter a biokoridorů v souladu s metodikou ÚSES
a požadavky specifických oborových dokumentací 2 tak, aby byly dodrženy jejich minimální parametry a
zajištěna jejich funkčnost;
b)
zpřesnit vymezení ochranných zón nadregionálních biokoridorů podle konkrétních geomorfologických a
ekologických podmínek daného území tak, aby byly dodrženy prostorové parametry biokoridorů.

Komentář k čl. 194 a 195:
ÚP Lštění zpřesňuje hranici regionálního biocentra 964 – Hláska v části, která zasahuje do
řešeného území. Hranice je zpřesněna podle skutečných terénních znaků geomorfologie terénu při
zachování velikosti RC Hláska, jak je vymezena v grafické části ZÚR. Textová část ZÚR (např.
minimální) velikost biocentra nestanovuje. Hranice je koordinována s ÚP sousední obce Čtyřkoly. V
části RC Hláska nejsou umístěny žádné návrhové trasy dopravní a technické infrastruktury.

Ad 5. Upřesnění územních podmínek koncepce ochrany a rozvoje přírodních, kulturních a
civilizačních hodnot území
(relevantní požadavky vůči ÚP Lštění)
Ad:

5.1

Přírodní hodnoty kraje

(196)
ZÚR stanovují zásady pro zajištění ochrany a možný rozvoj v územích s přírodními, kulturními a
civilizačními hodnotami, které svým rozsahem ovlivňují významné území kraje nebo mají národní či regionální
význam.
(197)

Přírodními hodnotami území kraje se rozumí:

b)
lokality soustavy NATURA 2000 – evropsky významné lokality (celkem 125 lokalit) a ptačí oblasti
Českolipsko-Dokeské pískovce a mokřady, Křivoklátsko, Rožďalovické rybníky, Údolí Otavy a Vltavy,
Žehuňský rybník – Obora Kněžičky;
i)
skladebné části ÚSES.

Komentář:
V řešeném území je respektována EVL Dolní Sázava, ze ZÚR regionální biocentrum Hláska.
(198)
ZÚR stanovují tyto zásady pro zajištění ochrany území s přírodními hodnotami a možného rozvoje
těchto území:
a)
respektovat ochranu výše uvedených přírodních hodnot;
b)
chránit a podporovat plnění krajinných funkcí souvisejících s přírodními hodnotami (ochrana biodiverzity
a pozitivních charakteristik krajinného rázu, ekostabilizační a retenční funkce, trvale udržitelné využívání vodních
zdrojů, ochrana nerostného bohatství, apod.);
j)
při vytváření lokální úrovně ÚSES respektovat ochranu a šetrné využití přírodních zdrojů;
l)
řešit střety dopravní a technické infrastruktury s územním systémem ekologické stability;
m)
chránit říční nivy; zabránit je třeba vodohospodářským úpravám regulujícím vodní toky, odvodňování a
zastavování údolních niv a likvidaci přírodě blízkých společenstev (slepá ramena, mokřady, lužní lesy,
břehové porosty, louky).
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Komentář:
Ad a) Přírodní hodnoty jsou respektovány, na plochách RC 964 Hláska a EVL ÚP Lštění nenavrhuje
žádná další opatření.
Ad b) Územní plán respektuje stávající přírodní hodnoty řešeného území. Územní plán stanovuje
podmínky směřující ke stabilizaci krajiny a posílení její průchodnosti. Možnost realizace
větrných nebo fotovoltaických elektráren územní plán neumožňuje.
Ad j)
Při návrhu systému ÚSES je respektovaná metodika ÚSES. Přírodní zdroje do řešeného
území nezasahují.
Ad l)
Územní plán stanovuje podmínky využití pro využití ploch ÚSES, v kterých jsou stanoveny
podmínky pro jeho možné křížení nebo souběh s plochami dopravní a technické infrastruktury.
Ad m) S výjimkou plochy Z8, která je navržena pro ČOV a kterou s ohledem na její využití a
terénní poměry v území nelze umístit na jiné místo, územní plán nivy vodních toků v řešeném
území chrání a respektuje jejich přírodní hodnotu.
Ad:

5.2

Kulturní hodnoty kraje
Specifikované kulturní hodnoty kraje se v řešeném území se nevyskytují.

Ad:

5.3

Civilizační hodnoty území kraje
Specifikované civilizační hodnoty kraje se v řešeném území se nevyskytují.

Ad:
6.

Vymezení cílových charakteristik krajiny

(204)

ZÚR vymezují na území kraje následující krajinné typy (v grafické části jsou označeny uvedenými kódy):
R - krajina rekreační;

6.3. Krajina rekreační: (R)
(212)
ZÚR vymezují krajinu rekreační v územích odpovídajících těmto charakteristikám:
a)
b)
c)

intenzivní zástavba objekty individuální rekreace, případně vyšší koncentrace zařízení hromadné
rekreace, nabídka sportovně rekreačních aktivit;
umístění rekreační výstavby souvisí se zvýšenou rekreační atraktivitou krajiny a příznivou dostupností z
velkých center osídlení;
lze rozlišit podtypy krajiny rekreační podle charakteru zástavby:
c.1) krajina rekreační s chatovou zástavbou;
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(213)
a)
b)
c)

ZÚR stanovují tyto zásady pro plánování změn v území a rozhodování o nich:
zachování, případný rozvoj rekreačního potenciálu krajiny;
zásadní snižování znečišťování vod a ovzduší;
změny využití území nesmí výrazněji snižovat její rekreační potenciál .

Komentář:
Ad a) Rekreační potenciál krajiny je zachován a respektován. Rozvoj ploch rekreace není územním
plánem navrhován.
Ad b) Územní plán podporuje pouze nepobytovou formu rekreace. Stávající zástavba je
akceptovaná s možností jejího využití uvedenou v jednotlivých funkčních plochách.
Ad c) Návrhem územního plánu nedojde ke snížení rekreačního potenciálu krajiny.

Ad:
7.

(237)

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
ZÚR vymezují jako veřejně prospěšná opatření tyto plochy a koridory biocenter a biokoridorů ÚSES:
RC 964 Hláska

Komentář:
ÚP Lštění zpřesňuje vymezení RC 964 Hláska. Jedná se o funkční biocentrum. Tok Sázava
je součástí biocentra a dále zasahuje do údolní nivy tohoto toku.

Ad:
8.

Stanovení požadavků nadmístního významu na koordinaci územně plánovací činnosti
obcí

ZÚR pro obec Lštění stanovují tyto požadavky na koordinaci územně plánovací činnosti obcí:
ÚSES: RC 964. Tento požadavek byl návrhem ÚP Lštění prověřován, RC 964 bylo do územně
plánovací dokumentace zapracováno, a její vymezení byli provedeno s ohledem na prokazatelně
zajištěnou funkčnost, pro kterou byl v nadřazené dokumentaci vymezen.
Závěr – výsledek přezkoumání souladu návrhu s ÚPD vydanou krajem:
Územní plán Lštění je v souladu s nadřazenou ÚPD, respektuje a řeší všechny úkoly
vyplývající pro území obce ze ZÚR SK ve znění Aktualizace č.2. Všechny nadmístní systémy ochrany
přírody a krajiny, dopravní a technické infrastruktury a ostatní limity dle ZÚR jsou respektovány.
Vyhodnocení souladu územního plánu s limity vyplývajícími z grafické části
dokumentace ZÚR SK ve znění Aktualizace č.2:
Ochrana přírody a krajiny:
hranice ochranné zóny nadregionálního biokoridoru - zakresleno v grafické a textová části
dokumentace; vymezené ochranné pásmo nemá vliv na sledovanou koncepci rozvoje území,
regionální biocentrum RC 964 Hláska – zpřesněno, obsaženo ve výrokové části ÚP Lštění a
zakresleno v grafické části ÚP.
Vodní hospodářství
stanovené záplavové území Sázavy - zakresleno jako limit v grafické části dokumentace. Do
stanoveného záplavového území nejsou navrhovány žádné zastavitelné plochy s výjimkou
plochy Z8 pro ČOV,
dálkový přivaděč pitné vody Želivka - zakreslen jako limit v grafické části dokumentace,
včetně ochranného pásma. Trasa vodovodního přivaděče prochází zastavěným územím m.č.
Zlenice a zasahuje tak i do návrhové plochy bydlení Z2 a ploch přestavby na bydlení P2 a P3.
Při využití plochy je nutné tento limit respektovat.
Dopravní infrastruktura
silnice III. třídy, ochranné pásmo - zakresleno v grafické části územního plánu,
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železniční trať regionální, ochranné pásmo - zakresleno v grafické části územního plánu.

Všechny výše uvedené jevy a limity jsou znázorněny v grafické části odůvodnění, ve výkresu
2a - koordinační výkres, zpřesněná hranice RC Hláska je rovněž součástí výrokové části - výkresu
1b.1.
Územní plán není v žádném z bodů v rozporu se zásadami stanovenými v ZÚR.
Územní plán řádně a dostatečným způsobem prokázal soulad s nadřazenou
dokumentací, zajistil ochranu všech jevů a limitů v území vyplývajících z této dokumentace a
prokázal koordinaci s nadřazenou dokumentací tím, že jednotlivé jevy a limity nejsou buď
návrhem nových zastavitelných ploch dotčeny, případně jsou zohledněny jako limity v
podmínkách využití pro dané plochy. V 1. ochranném pásmu štolového vodovodního přivaděče
Želivka je navrženo podmíněně přípustné využití.

2b)

Soulad s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na ochranu
architektonických a urbanistických hodnot v území a požadavky na ochranu
nezastavěného území

Vyhodnocení k § 18 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu – Cíle
územního plánování
Ad § 18 SZ, odst. 1:
(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.

Územní plán Lštění vytváří předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj. Základem
vyváženého vztahu je důsledná ochrana přírodního prostředí a respektování vývoje a uspořádání
sídla. Zachovány jsou přírodní zdroje - uspořádání zemědělského půdního fondu a lesa, zachování
vodního hospodářství. Navržené změny využití území jsou minimalizovány v rozsahu kompaktního
sídla (jednotlivých místních částí ) a nezakládají rizika znehodnocení území pro budoucí generace.
Ad § 18 SZ, odst. 2:
(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.

Vliv územního plánu na vyváženost vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí,
hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel je v řešeném území omezený. Vzhledem k
charakteru řešeného území lze na základě návrhu územního plánu očekávat lokální mírné zlepšení ve
všech třech pilířích udržitelného rozvoje.
Návrh územního plánu je řešen tak, aby byl zajištěn jeho další komplexní rozvoj v
dlouhodobém horizontu, se zohledněním jeho potenciálu, daného zejména polohou řešeného území v
atraktivním přírodním prostředí.
Ad § 18 SZ, odst. 3:
(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 ze zvláštních právních předpisů.

Územní plán byl zpracován v souladu s požadavky uvedenými v zadání územního plánu. V
návrhu územního plánu byly tyto požadavky respektovány a došlo ke koordinaci veřejných i
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soukromých zájmů v území. Byly v maximální možné míře respektovány limity v území (ochranná
pásma dopravní a technické infrastruktury, nemovité kulturní památky, přírodní hodnoty, archeologická
naleziště atd.). U ploch, které jsou těmito limity dotčeny, jsou stanoveny podmínky využití těchto ploch
tak, aby bylo možné v následných řízeních tyto střety vyřešit nebo v maximální možné míře eliminovat.

Ad § 18 SZ, odst. 4:
(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.

Územním plánem nebudou dotčeny stávající hodnoty území obce. Územní plán navrhuje
zastavitelné plochy do proluk v zastavěném území a v návaznosti na zastavěná území jednotlivých
sídel. Zastavitelné plochy a podmínky jejich využití jsou stanoveny tak, aby byl zachován charakter
stávající zástavby s respektováním původní urbanistické koncepci, které byla narušena necitlivých
zásahem 1960 až 1980 nevhodným dělením pozemků ve vilové zástavbě a chatové lokalitě U
Studánky.
Územní plán vytváří předpoklady pro výstavbu a udržitelný rozvoj území. Respektuje principy
rozvoje sídelní struktury a zachovává krajinný ráz včetně prostupnosti území, přijatelnou intenzitu
využití území, vazbu na sociální infrastrukturu a vazbu na dopravní systémy.
Územním plánem nebudou dotčeny nemovité kulturní památky, památkově chráněná území a
jejich ochranná pásma. Územní plán vytváří předpoklady pro posílení hlavní funkce v území, kterou je
bydlení, a současně nenarušuje podmínky udržitelného rozvoje. Neovlivňuje ani urbanistické a
architektonické hodnoty území. Respektuje omezení, trasy a další ochranná pásma technického
vybavení, která se v řešeném území vyskytují. Návrh zastavitelných ploch odpovídá svým rozsahem
nynějšímu a očekávanému potenciálu rozvoje území.
Ad § 18 SZ, odst. 5:
(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, 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.
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 výslovně
nevylučuje.

Územní plán zpřesnil podmínky pro umisťování staveb, zařízení a jiných opatření, uvedených v
tomto odstavci stavebního zákona.
Podmínky využití území byly stanoveny s ohledem na stávající urbanistickou strukturu sídel a
charakter a využití nezastavěného území (s respektování souvisejícího charakteru krajiny kolem
zastavěných území), jehož dominantní funkcí je zemědělství a lesnictví.
Ad § 18 SZ, odst. 6:
6)
Na nezastavitelných pozemcích lze výjimečně umístit technickou infrastrukturu způsobem, který
neznemožní jejich dosavadní užívání.

Podmínky využití území byly stanoveny tak, aby bylo možné v rámci ploch s rozdílným
způsobem využití území realizovat nezbytnou dopravní a technickou infrastrukturu a to jak v
zastavěném, tak nezastavěném území.
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2c)

Soulad s požadavky Stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů

Územní plán je v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a navazujícími vyhláškami.
Vyhodnocení z hlediska požadavků stavebního zákona:
Vyhodnocení k § 19 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu –
Úkoly územního plánování
Úkoly ad § 19, odst. 1a), 1b)
a)
b)

zajišťovat a posuzovat stav území, jeho přírodní, kulturní a civilizační hodnoty
stanovovat koncepci rozvoje území, včetně urbanistické koncepce s ohledem na hodnoty a
podmínky území

Územním plánem byly prověřeny a zohledněny hodnoty řešeného území. Jako podklad pro
územní plán byly použity zejména Územně analytické podklady ORP Benešov a dále vlastní průzkum
projektanta územního plánu. Graficky vyjádřitelné hodnoty (které jsou často i limitem využití území)
jsou znázorněny v koordinačním výkrese.
Územní plán stanovil koncepci rozvoje řešeného území se zohledněním jeho současného stavu
a potenciálu. Při návrhu územního plánu byl rovněž zohledněn stávající demografický vývoj řešeného
území a jeho rozvojový potenciál. Při návrhu územního plánu byl v souladu se zadáním znovu
prověřen a upraven rozsah zastavitelných ploch vymezených platným územním plánem.
Úkol ad 1c)
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:

Územní plán navrhuje pouze omezený rozvoj řešeného území prostřednictvím zastavitelných
ploch. Cílem územního plánu je využít zejména proluky v zastavěném území a nevyužívané plochy a
areály typu „brownfield“.
Ochrana veřejného zdraví je zajištěna podmíněně přípustným využitím u ploch smíšených
obytných.
Územní plán zajišťuje územní ochranu stávající technické a dopravní infrastruktury .
Úkol ad 1d)
d)

stanovovat urbanistické, architektonické a estetické požadavky na využívání a prostorové uspořádání
území a na jeho změny, zejména na umístění a na jeho změny, zejména na umístění, uspořádání a
řešení staveb

Územní plán navrhuje plochy změn využití území tak, aby nedošlo k ovlivnění stávajících
urbanistických hodnot jednotlivých sídel. Podmínky využití zastavitelných ploch jsou navrženy v
souladu s možnostmi, které umožňuje stavební zákon.
Uspořádání a řešení zástavby je stanoveno formou koeficientu míry využití území a výškovou
hladinou zástavby, jak je uvedeno ve vymezení ploch s rozdílným způsobem využitím území.
Úkol ad 1e)
e)

stanovovat podmínky pro provedení změn v území, zejména pak pro umístění a uspořádání staveb
s ohledem na charakter a hodnoty území
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Územní plán navrhuje podmínky využití jednotlivých zastavitelných ploch v souladu s
možnostmi, které mu povoluje stavební zákon. Stávající hodnoty řešeného území jsou uvedeny v
kapitolách „b“ a „c“ výrokové části územního plánu a budou sloužit jako podklad pro rozhodování v
území příslušnému stavebnímu úřadu. Cílem toho řešení je zajištění návaznosti nově vymezených
ploch na stávající zastavěné plochy se snahou o jejich maximální možné začlenění do stávajících
urbanistických struktur řešeného území.
Úkol ad 1f)
f)

stanovovat pořadí provádění změn v území (etapizaci)

Není v návrhu územního plánu uplatněna. Stanovení pořadí provádění změn v území není
účelné a může zbytečně blokovat přístup konkrétních stavebníků ke konkrétním parcelám
zastavitelného území.
Úkoly ad 1g a 1h)
g)
h)

vytvářet v území podmínky pro snižování nebezpečných ekologických a přírodních katastrof a pro
odstraňování jejich důsledků, a to v přírodě blízkým způsobem
vytvářet v území podmínky pro odstraňování důsledků náhlých hospodářských změn

Návrh územního plánu zohlednil stávající prvky zeleně v řešeném území a navrhl jejich
stabilizaci prostřednictvím odpovídajících ploch s rozdílným způsobem využití a dále i prostřednictvím
prvků ÚSES. Podmínky využití nezastavěného území byly stanoveny tak, aby bylo možné realizovat
dle potřeby protierozní a protipovodňová opatření a dále zvýšit podíl vodních ploch a ploch zeleně v
krajině.
Územní plán stanovuje podmínky využití ploch tak, aby bylo možné efektivně využít většinu
ploch (zejména v zastavěném a zastavitelném území) s ohledem na změny ve společnosti a to jak
sociální, tak hospodářské. Toto se týká zejména umožnění podnikatelských aktivit v rámci ploch
smíšených obytných a dále stanovením vhodných podmínek využití pro plochy občanské vybavenosti.
Úkol ad 1i)
i)

stanovovat podmínky pro obnovu a rozvoj sídelní struktury a pro kvalitu bydlení

Podmínky využití území u ploch smíšených obytných jsou stanoveny s ohledem na využití
řešeného území, charakter stávající zástavby a vytvoření předpokladů zamezení narušení území
nevhodnou zástavbou. Cílem územního plánu je zachovat historický stávající charakter jednotlivých
sídel, která plní převážně funkci obytnou a rekreační.
Územní plán vymezuje plochy přestavby tak, aby nevyvolávali do budoucna možné střety se
stávající obytnou zástavbou.
Úkol ad 1j)
j)

prověřovat a vytvářet v území podmínky pro hospodárné vynakládání prostředků z veřejných rozpočtů
na změny v území

Územní plán navrhuje všechny plochy v návaznosti na zastavěná území jednotlivých sídel tak,
aby bylo minimalizováno vynakládání prostředků z veřejných zdrojů. V maximální míře je využita
stávající veřejná infrastruktura jednotlivých sídel (zejména dopravní a technická) a navrženo její
doplnění o návrh zásobování vodou a likvidace odpadních vod.
Úkol ad 1k)
k)

vytvářet v území podmínky pro zajištění civilní ochrany

Je řešeno v kapitole 3.e.1 Odůvodnění územního plánu Lštění.
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Úkoly ad 1l) – 1n)
l)
m)
n)

určovat nutné asanační, rekonstrukční a rekultivační zásahy do území,
vytvářet podmínky pro ochranu území podle zvláštních právních předpisů, před negativními vlivy
záměrů na území a navrhovat kompenzační opatření, pokud zvláštní předpis nestanoví jinak,
regulovat rozsah ploch pro využívání přírodních zdrojů,

V řešeném území nebylo nutné řešit asanační ani rekultivační zásahy do území.
Územní plán respektuje stávající limity v území, které vytváří předpoklady pro ochranu
jednotlivých prvků území, dle zvláštních právních předpisů. Graficky vyjádřitelné prvky jsou převážně
jako limity v území zakresleny v koordinačním výkrese.
Ložiska nerostných surovin se v řešeném území nevyskytují.
Umisťování větrné elektráren je v řešeném území nepřípustné v rámci celého správního území obce.
Úkol ad 1o)
o)

uplatňovat poznatky zejména z oborů architektury, urbanismu, územního plánování a ekologie a
památkové péče

Při zpracování územního plánu byly zohledněny aktuální poznatky z výše uvedených oborů,
které byly aplikovány při návrhu urbanistické koncepce, při stanovení podmínek pro využití ploch s
rozdílným využitím, při návrhu systému USES a při stanovení koncepce uspořádání krajiny.
Úkoly ad odst. 2 § 19 SZ:
2)
Úkolem územního plánování je také posouzení vlivů politiky územního rozvoje, 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 s
náležitostmi stanovenými v příloze k tomuto zákonu, včetně posouzení vlivu.

V textové části odůvodnění územního plánu (kapitola b.) je zpracováno podrobné vyhodnocení
souladu územního plánu s Politikou územního rozvoje ČR ve znění Aktualizace č.1 a Zásadami
územního rozvoje Středočeského kraje ve znění Aktualizace č.2.
Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území v souladu se zákonem č.183/2006Sb., v
platném znění a vyhláškou č.500/2006Sb., v platném znění, nebylo zpracováno, neboť dotčený orgán
neuplatnil požadavek na jeho zpracování.

Vyhodnocení z hlediska požadavků vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických
podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti v
platném znění
Obsah a struktura územního plánu Lštění je zpracován v souladu s přílohou č.7 k Vyhlášce č.
500/2006 Sb., v platném znění.
Vyhodnocení z hlediska požadavků vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecně technických
požadavcích na využívání území (dále v textu vyhl. 501/2006 Sb.)
V souladu s vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území jsou v
územním plánu podrobněji členěny některé plochy. Jedná se o podrobnější členění ploch např. pro:
-

plochy rekreace - § 5 vyhl. 501/2006 Sb.
v podrobnějším členění:
R
plochy rekreace - rodinná rekreace
Rx
plochy rekreace - specifické
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Zdůvodnění - rozčlenění vhodnějším způsobem reaguje na konkrétní podmínky dalšího
rozvoje území tak, aby se dostatečně zohlednila možnost specifického využití ploch. Samostatně
vyčlenění plochy Rx je provedeno z důvodu specifického využití pro cyklotrialové a další obdobné
aktivity s vyloučením dalších přípustných činností a s vyloučením výstavby trvalých i dočasných
nadzemních objektů.
-

plochy občanského vybavení - § 6 vyhl. 501/2006 Sb.
v podrobnějším členění:
OV
plochy občanského vybavení
OS
plochy občanského vybavení – tělovýchovná a sportovní
zařízení

Zdůvodnění - rozčlenění vhodnějším způsobem reaguje na konkrétní podmínky dalšího
rozvoje území tak, aby se dostatečně zohlednila možnost specifického využití ploch. Toto rozčlenění
zohledňuje i nepřekročitelný limit v území, kterým je záplavové území včetně jeho aktivní zóny.
-

plochy veřejných prostranství - § 7 vyhl. 501/2006 Sb.
v podrobnějším členění:
ZP
plochy veřejných prostranství
ZV
plochy veřejných prostranství – veřejná zeleň

Zdůvodnění - rozdělení bylo navrženo s ohledem na odlišné využívání jednotlivých ploch s
cílem stanovit podmínky jejich využití tak, aby se dostatečně zohlednila možnost specifického využití
těchto ploch. Cílem je zejména ochrana stávajících ploch veřejné zeleně v zastavěném území. V
zastavěném území jsou plochami veřejných prostranství (ZP) chápány místní a účelové komunikace a
dále silnice III. třídy.
-

plochy dopravní infrastruktury - § 9 vyhl. 501/2006 Sb.
v podrobnějším členění:
DS
plochy dopravní infrastruktury silniční
DZ
plochy dopravní infrastruktury drážní
DP
plochy dopravní infrastruktury specifické

Zdůvodnění - rozdělení bylo navrženo s ohledem na odlišné využívání jednotlivých ploch s
cílem stanovit podmínky jejich využití tak, aby se dostatečně zohlednila možnost specifického využití
těchto ploch.
-

plochy zemědělské - § 14 vyhl. 501/2006 Sb.
Pouze v grafickém vyjádření v hlavním a v koordinačním výkrese jsou tyto
plochy rozlišeny barvou (žlutě – orná půda, světle zeleně – trvalé travní
porosty) a označeny symbolem NZ.
Zdůvodnění - toto grafické rozdělení odpovídá skutečnému stavu předmětných pozemků v
území. Podmínky využití těchto ploch jsou stanoveny shodně a z tohoto důvodu nebylo důvodné
provádět další rozčlenění.
2d)

Soulad s požadavky zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení
rozporů

Ochrana veřejného zdraví:
-

-

zdroje hluku, prašnosti a zápachu se v jednotlivých sídlech prakticky nevyskytují. Výrobní a
zemědělské areály se v řešeném území nevyskytují,
kvalita ovzduší je dána především obsahem škodlivých látek, ovlivňuje ji množství
vypouštěných emisí a jejich transport (rozptyl). Největší podíl na produkci emisí tuhých látek
mají malé zdroje. Obě sídla řešeného území jsou plynofikována,
významným zdrojem hluk z dopravy je těleso silnice III. třídy a železniční trati.

V území se nevyskytují další zdroje znečištění, které by měly nežádoucí vlivy na zdraví obyvatel.

56

Radonové riziko:
Radonové riziko je jedním z faktorů ovlivňujících hygienickou kvalitu životního prostředí a jeho
míra je dána přirozenou radioaktivitou geologického podloží a stavebními materiály použitými při
výstavbě.
Radonový index se odvíjí od geologického podloží. Celá m.č. Lštění leží v území s vysokým
radonovým indexem. M.č. Zlenice leží v území se středním radonovým indexem.
Určené plochy jednotlivých kategorií rizika však nelze použít pro stanovení radonového rizika
v jednotlivých objektech, protože skutečná radiační zátěž stavebního pozemku je vždy ovlivněna
lokální situací (různá propustnost půd, lokální anomálie aktivních látek v horninách atd.). V řešeném
území může být při vybraných stavebních činnostech vyžadováno provedení detailního radonového
průzkumu.
Ochrana ložisek nerostných surovin:
Ložiska nerostných surovin, chráněná ložisková území ani dobývací prostory se v řešeném
území nevyskytují.
Obrana a bezpečnost státu, civilní ochrana:
V návrhu územního plánu specifikujeme požadavky na civilní ochranu v tomto rozsahu:
Údaje o obyvatelstvu:
-

současný počet obyvatel:
přírůstek obyvatel:
cílový počet obyvatel:

428
144
572

( 1.8.2019)

Požadavky civilní ochrany v souladu s ustanovením vyhlášky Ministerstva vnitra č. 380/2002
Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva jsou řešeny následovně:
-

-

-

-

-

-

stavby a plochy obrany státu se v řešeném území nenacházejí,
do řešeného území zasahuje stanovené záplavové území řeky Sázavy, které je jako limit
zakreslené v koordinačním výkrese. V záplavovém území nejsou navrhovány žádné
zastavitelné plochy s výjimkou plochy Z8 pro ČOV. Pro stávající plochy s rozdílným způsobem
využití zasažené záplavovým územím jsou stanoveny odpovídající podmínky využití uvedené
ve výrokové části územního plánu,
územní plán navrhuje jako protipovodňové opatření úpravu stávající silnice prostřednictvím
koridoru dopravy D2. V rámci přípustného využití je možné budovat další nezbytná
protipovodňová opatření. Do severního okraje řešeného území dále zasahuje záplavové
území vzniklé průlomovou vlnou zvláštní povodně ve dvou variantách (Želivka 1 a Želivka 10),
na území obce nejsou vyhlášeny zóny havarijního plánování,
na území obcí nejsou stálé tlakově odolné kryty CO, k ukrytí obyvatelstva v důsledku
mimořádné události mohou být jako improvizované úkryty využívány vhodné části stávajících
objektů, zejména ve sklepích rodinných domů. Pro ubytování a stravování evakuovaných
obyvatel na území obce je možné využít stávající restaurační zařízení, případně budovu
obecního úřadu,
materiál civilní obrany není na území obce skladován, v případě potřeby jej lze uskladnit v
budově obecního úřadu, stejně jako materiál humanitární pomoci,
na území obce nejsou skladovány nebezpečné látky a nejsou zde (ani se nenavrhují) plochy
pro uskladnění nebezpečných látek. Možným prostorem pro dekontaminaci je prostor mezi
Lštěním a Čerčany,
zásobování pitnou vodou je v řešeném území je zajišťováno z vodovodních řadů, které se
navrhují rozšířit do celého zastavěného území obou sídel. Nouzové zásobování pitnou vodou
lze řešit z vlastních studní (pokud je v nich nezávadná voda), z mobilních cisteren na pitnou
vodu a balenou pitnou vodou. K nouzovému zásobování elektrickou energií bude využito
mobilních náhradních zdrojů,
varování obyvatelstva je prováděno sirénou umístěnou u budovy obecního úřadu.
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Požadavky požární ochrany:
Požární zbrojnice se nachází v m.č. Lštění v areálu obecního úřadu.
Protipožární ochrana je zajištěna hasičským záchranným sborem z Benešova.
Jako hlavní zdroj požární vody slouží řeka Sázava, na které jsou vymezena 3 odběrná místa.
Všechny části obce, ve stávající zástavbě i v navržených zastavitelných plochách, jsou dostupné pro
vozidla požární ochrany po silnici III. třídy a po místních, případně účelových komunikacích.

Soulad se stanovisky dotčených orgánů
Územní plán je zpracován v souladu s požadavky dotčených orgánů uplatněných k návrhu
zadání.
Vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních právních předpisů - soulad se stanovisky
dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů
provedené dle § 53 odst. 4, písmene d) stavebního zákona
Vyhodnocení stanovisek došlých ke společnému jednání:
Dotčené orgány mohly uplatnit svá stanoviska ve lhůtě 30-ti dnů ode dne společného jednání,
které se uskutečnilo dne 25.6.2018. Pořizovatel zaslal oznámení dotčeným orgánům, sousedním
obcích a dalším organizacím dopisem ze dne 1.6.2018, č.j. 183/2018.
Oznámení obdržely dotčené orgány: Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje se sídlem v
Kladně, územní odbor Benešov; Krajská hygienická stanice se sídlem v Praze, územní pracoviště
v Benešově; Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Středočeský kraj; Krajský úřad
Středočeského kraje, Zástupce ředitele úřadu, koordinované stanovisko; Městský úřad Benešov,
odbor životního prostředí; Městský úřad Benešov, odbor výstavby a územního plánování ( dle zák. o
pozemních komunikacích); Ministerstvo dopravy, odbor technické infrastruktury a územního plánu;
Ministerstvo obrany; Ministerstvo průmyslu a obchodu, odbor hornictví a stavebnictví; Ministerstvo
vnitra ČR, Odbor správy majetku; Ministerstvo životního prostředí; Ministerstvo životního prostředí,
odbor výkonu státní správy I; Obvodní báňský úřad pro území Hlavního města Prahy a kraje
Středočeského; Krajské ředitelství policie Středočeského kraje; Státní energetická inspekce, Územní
inspektorát pro Hlavní město Prahu a Středočeský kraj; Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový
úřad pro Středočeský kraj, Pobočka Benešov.
Ve stanovené lhůtě uplatnily k projednávanému návrhu ÚP Lštění ve smyslu ust. § 50 odst. 2
stavebního zákona stanoviska dotčené orgány, níže je uvedeno datum, č.j. nebo zn. organizací, které
vydaly stanovisko nebo vyjádření k návrhu ÚP. V případě, že obecní úřad neobdržel stanovisko nebo
vyjádření, je uveden datum, kdy obdrželi zaslanou písemnost.
Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje se sídlem v Kladně, územní odbor Benešov:
oznámení obdržel dne 1. 6. 2018, nevyjádřil se
Krajská hygienická stanice se sídlem v Praze, územní pracoviště v Benešově
ze dne 24. 7. 2018, č.j. KHSSC 29371/2018, stanovisko poskytnuto KHS
Stanovisko:
Na základě oznámení Obecního úřadu Lštění, přijatého dne 1. 6. 2018 a společného jednání
konaného dne 25. 6. 2018 na Obecním úřadu Lštění posoudila Krajská hygienická stanice
Středočeského kraje se sídlem v Praze (dále jen „KHS“) jako dotčený správní úřad podle § 77 odst. 1
zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonu, ve
znění pozdějších předpisu (dále jen „zákon“) návrh územního plánu Lštění.
Po zhodnocení souladu předloženého návrhu s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného
zdraví vydává KHS v souladu s § 4 odst. 2 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánováni
a stavebním řádu, ve zněni pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon”), toto stanovisko:
S návrhem územního plánu Lštění se souhlasí za splnění následující podmínky stanovené v souladu s
ustanovením § 77 odst. 1 zákona:
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lokality navrhované pro funkci bydlení budou podmíněně využitelné do doby prokázání splnění
hygienických limitu hluku daných nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými
účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů.
Odůvodnění:
Návrh územního plánu vymezuje urbanizované území místní části Lštění a Zlenice podél
levého břehu řeky Sázavy.
V řešeném území jsou vymezovány níže uvedené plochy:
Zastavitelná plocha 7.1-místní část Lštění - navržené využití plocha smíšená obytná pro zpřesnění
bude zpracována územní studie. Dále jsou vymezeny zastavitelné plochy Z2. Z3. Z4 - místní část
Zlenice - navržené využití plochy smíšené obytné. V místní části Lštění je vymezena plocha Z5
(dřívější vlečka včetně manipulačních ploch po dobu výstavby vodovodního přivaděče Želivka,
v současnosti je prostor kultivován a zbaven náletové zeleně), plocha je v návrhové části územního
plánu řešena jako plocha občanského vybavení, předpokládáno je její využití jako veřejné
prostranství s převahou sídelní zeleně. V místní části Zlenice jsou vymezeny plochy přestaveb P1. P2
a P3 s navrženým využitím plochy smíšené obytné. V místní části Lštění jsou vymezeny ještě plochy
Z6 (případná lokalizace vodojemu) a Z7 (legalizace areálu volnočasových aktivit)
s navrženým využitím plochy technické infrastruktury a plocha Z8 s navrženým využitím plochy
rekreace - specifické a plocha Dl s navrženým využitím cyklostezka Lštění - Čerčany (cyklopěší
propojení).
Řešené území je připojeno na silniční síť prostřednictvím silnice III/1094 Čerčany Zlenice. která zde
končí a prochází zde regionální železniční trať č. 212 se zastávkami ve Lštění i Zlenicích. Územní plán
dále vymezuje koridor D2 určený pro stavebně technické uspořádáni stávající silnice III/1094 tak. aby
její vozovka byla nad záplavovým územím řeky Sázavy Q100. Územím prochází štolový přivaděč
Želivka včetně technologického objektu. Rozhodující položkou urbanizovaného území v místní části
Lštění a Zlenice je bydlení, pokud se týká individuální rekreace, v lesním porostu jsou plochy omezeny
pouze na stávající stav, v prolukách mimo les lze výstavbu individuální rekreace povolit.
KHS s návrhem územního plánu Lštění souhlasí za splnění podmínky, že lokality navrhované pro
funkci bydlení budou podmíněně využitelné do doby prokázání splnění hygienických limitů hluku
daných nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku
a vibrací, ve znění pozdějších předpisů. Za splnění uvedené podmínky lze konstatovat, že návrhem
územního plánu Lštění nebudou negativně dotčeny zájmy KHS. které jako místně příslušný orgán
ochrany veřejného zdraví chrání.
Vyhodnocení:
Úpravou dokumentace územního plánu dojde k přeformulování textu a zapracování
podmíněně přípustné využití pro nové stavby pro funkci bydlení až na základě prokázání splnění
hygienických limitů hluku.
Odkaz na nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku
a vibrací nebude ve výroku uveden. Stanovení podmíněně přípustného využití bude odůvodněno v
části odůvodnění územního plánu a zde již může být uveden i odkaz na základě jakého nařízení se
při stanovení podmínek vycházelo.

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Středočeský kraj, Benešov
oznámení obdrželi dne 1. 6. 2018, nevyjádřili se
Krajský úřad Středočeského kraje, ředitel krajského úřadu, koordinované stanovisko, Praha
ze dne 19. 7. 2018, č.j. 069516/2018/KUSK, doručeno na OÚ dne 19. 7. 2018
Koordinované stanovisko:
Krajský úřad Středočeského kraje, jako věcně a místně příslušný správní orgán, uplatňuje
u pořizovatele podle ustanovení § 50 odst. 2, v souladu s ust. § 4 odst. 2 písm. b) a § 4 odst. 7 zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů toto koordinované stanovisko k návrhu územního plánu Lštění.
Předmětem územního plánu Lštění, jsou následující změny:
-

aktualizace zastavěného hranice obce k datu 1. 5. 2018.
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-

územní plán umožňuje další rozvoj území na definovaných plochách smíšených obytných
rozvoj území Z1 má developerský a plošný charakter, uspořádání této plochy stanovuje
územní studie Na Homoli. Ostatní záměry představují individuální možnost napojení dílčích
pozemků na stávající komunikační systém,

-

vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby:
Z1 - plochy smíšené obytné
Z2 - plochy smíšené obytné
Z3 - plochy smíšené obytné
Z4 - plochy smíšené obytné
Z5 - plochy občanského vybavení
Z6 - plocha technické infrastruktury
Z7 - plocha rekreace - specifická
Z8 - plocha technické infrastruktury

Uzemní plán umožňuje změny v zastavěném území m.č. Zlenice prostřednictvím
definovaných ploch přestavby na plochy smíšené obytné:
P1 - plochy smíšené obytné
P2 - plochy smíšené obytné
P3 - plochy smíšené obytné
P4 – plochy občanského vybavení
Územní plán vymezuje tyto koridory dopravní infrastruktury:
D1 - cyklostezka Lštění - Čerčany
D2 - protipovodňová ochrana silnice III/1094
1. Odbor životního prostředí a zemědělství
Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství na základě jemu
svěřených kompetencí podle jednotlivých složkových zákonů na úseku životního prostředí vydává
následující stanovisko dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších
předpisů.
Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „Krajský úřad“),
jako příslušný orgán ochrany přírody dle ustanovení § 77a odst. 4 písm. x) zákona ČNR
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
č. 114/1992 Sb.“), k návrhu územního plánu Lštění nemá připomínky. Návrh vymezuje a zpřesňuje
příslušnou skladebnou část regionálního územního systému ekologické stability zasahující na území
obce Lštění (jedná se o regionální biocentrum RC964 Hláska) v souladu se ZÚR Středočeského kraje
tak. aby byly dodrženy její minimální parametry a zajištěna její funkčnost (respektována je jako
nezastavitelná s využitím pro zvýšení biodiverzity a ekologické stability krajiny - vymezení jako veřejně
prospěšné opatření). Dále nevzniká předpoklad narušení zvláště chráněných území
v kategoriích přírodní rezervace a přírodní památka a jejich ochranných pásem (v řešeném území se
nenacházejí). V důsledku vymezení nových zastavitelných ploch přiměřeného rozsahu většinou
v návaznosti na zastavěné území v prostředí v současné době převážně zemědělsky využívaných
pozemků (a pozemků vedených v katastru nemovitostí jako ostatní plocha) a ploch přestavby
v zastavěném území, ve vztahu k navrhovanému funkčnímu využití těchto ploch, bez významného
negativního ovlivnění cenných přírodních stanovišť a specifických stanovištních podmínek
a zdrojů, není také důvodné očekávat škodlivé zasahování do přirozeného vývoje nebo do biotopu
zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů.
Krajský úřad dále, jako příslušný orgán ochrany přírody dle ustanovení § 77a odst. 4 písm. n) zákona
č. 114/1992 Sb., sděluje, že v souladu s ustanovením § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. byl
stanoviskem vydaným pod Č.j. 024245/2017/KUSK ze dne 23.02.2017 k návrhu zadání územního
plánu Lštění vyloučen významný vliv předložené koncepce samostatně i ve spojení
s jinými koncepcemi nebo záměry na předmět ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit
nebo ptačích oblastí stanovených příslušnými vládními nařízeními, které spadají do kompetence
Krajského úřadu - toto stanovisko zůstává i nadále v platnosti.
Vyhodnocení: Vzato na vědomí.
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Stanovisko dle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších
předpisů.
Orgán ochrany zemědělského půdního fondu (dále jen „ZPF“) příslušný dle § 17a zákona
č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona“) posoudil
dokumentaci „Uzemní plán Lštění“ a na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona souhlasí
s nezemědělským využitím následujících ploch uvedených v kapitole 4d „Vyhodnocení
předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a pozemky určené
k plnění funkce lesa“ výše uvedené dokumentace:
Z1Z2
Z3
Z4
P2
D1

plochy smíšené obytné, výměra 3,4322 ha ZPF (celková výměra 4,5502 ha) – převzatá z
platného územního plánu, na území je zpracovaná urbanistická studie
plochy smíšené obytné, výměra 0,3222 ha - volný pozemek na příjezdu do obce
plochy smíšené obytné, výměra 0,9775 ha - dostavba stávající uliční sítě, její současné
jednostranné zástavby
plochy smíšené obytné, výměra 0,3614 ha - prodloužení ulicové zástavby bez dalšího
omezení
plochy smíšené obytné, výměra 0,7455 ha ZPF (celková výměra 0,9010 ha) - plocha
přestavby zastavěného území (bývalé zařízení staveniště výstavby přivaděče Želivka)
cyklostezka Lštění - Čerčany - výměra 0,1059 ha (celková výměra 0,111 ha)

Navrhované zastavitelné plochy navazují na zastavěné území. V návaznosti na zastavěné území se
zemědělské půdy horší kvality (zařazené dle BPEJ do III. - V. třídy ochrany) nevyskytují
(s výjimkou části plochy Z1, na které je rozvoj obce plánován). Zábory ZPF odpovídají
předpokládanému rozvoji obce.
Vyhodnocení: Vzato na vědomí.

Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství na základě jemu
svěřených kompetencí podle jednotlivých složkových zákonů na úseku životního prostředí: zákona č.
201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 100/2001 Sb.,
o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů,
v platném znění a zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými
nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb.,
o správních poplatcích (zákon o prevenci závažných havárií), ve znění pozdějších předpisů nemá
k návrhu územního plánu Lštění připomínky, neboť nejsou dotčeny naše zájmy.
Vyhodnocení: Vzato na vědomí.

2. Odbor dopravy
Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor dopravy, jako příslušný silniční správní úřad
uplatňující stanovisko k územně plánovací dokumentaci z hlediska řešení silnic II. a III. třídy podle §
40 odst. 3 písm. f) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,
nemá připomínky.
Vyhodnocení: Vzato na vědomí.
3. Odbor kultury a namátkové péče
Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor kultury a památkové péče, není příslušný k
uplatnění stanoviska k předloženému návrhu územního plánu Lštění. S novým stavebním zákonem
č. 183/2006 Sb., byla přijata novela zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění
pozdějších předpisů, kde je v § 26 odst. 2c), § 28 odst. 2c) a § 29 odst. 2c) dána příslušnost správního
orgánu státní památkové péče jako dotčeného orgánu příslušného k uplatnění stanoviska k územně
plánovací dokumentaci obci s rozšířenou působností.
Vyhodnocení: Vzato na vědomí. Obec s rozšířenou působností byla obeslaná a vydala
stanovisko.
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Městský úřad Benešov, odbor výstavby a územního plánování
zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
oznámení obdržel dne 1. 6. 2018, nevyjádřil se
Městský úřad Benešov, odbor životního prostředí
ze dne 18. 7. 2018, č.j. MUBN/89282/2018/OOPLH, doručeno na OÚ dne 20. 7. 2018
Soubor stanovisek:
MěÚ Benešov, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný orgán státní správy dle
ustanovení § 61 a § 66 zákona 128/2000 Sb.; o obcích ve znění pozdějších předpisů, se seznámil
s Vámi předloženou dokumentací ve věci:
Návrh ÚP obce Lštění
Podle jednotlivých zákonů v naší kompetenci uplatňujeme k výše uvedenému návrhu dle § 50,
odst. 3, zák. č. 183/2006Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) následující
soubor stanovisek:
Orgán ochrany zemědělského půdního fondu příslušný podle ust. § 14 a § 15 zák.ČNR
č.334/1992Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů:
Dle § 17a, písm. a uplatňuje Krajský úřad Středočeského kraje podle § 5, odst. 2 stanovisko
k územně plánovací dokumentaci.
Vyhodnocení: Vzato na vědomí. Krajský úřad byl se žádostí o vydání stanoviska obeslán.
Souhlas se ZPF k návrhu zastavitelných ploch vydal dne 19. 7. 2018.
Orgán státní správy lesů příslušný dle ust. § 48 zák. č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů: Bez připomínek.
Vyhodnocení: Vzato na vědomí
Orgán ochrany přírody a krajiny příslušný podle § 77, odst. (1). písm. q) zák. ČNR č.114/1992 Sb., o
ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů:
Územní plán zpřesňuje regionální biocentrum Hláska a vymezuje a zpřesňuje místní systém
ekologické stability. Registrovaný významný krajinný prvek „Lipová alej Zlenice" je rovněž
v návrhu zanesen. K návrhu ÚP není z hlediska uvedeného zákona dalších připomínek.
Vyhodnocení: Vzato na vědomí
Orgán odpadového hospodářství příslušný podle § 79 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech
a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů: Bez připomínek.
Vyhodnocení: Vzato na vědomí
Orgán ochrany ovzduší příslušný podle § 27, odst. 1. písm. f) zákona č. 201/2012 Sb.. o ochraně
ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší):
Stanovisko k návrhu změny ÚP je kompetentní vydat dle § 11, odst. (2), písm. a) Krajský úřad
Středočeského kraje.
Vyhodnocení: Vzato na vědomí. Krajský úřad byl se žádostí o vydání stanoviska obeslán.
Souhlas se k návrhu řešení vydal dne 19. 7. 2018.
Vodoprávní úřad příslušný podle § 106 zák.č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů
(vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů:
Do kapitoly „Kanalizace, čištění odpadních vod" bude zahrnuto ustanovení § 24b vyhlášky
č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů.
Konkrétně pro rekreační část Borka a další izolované objekty by měla být uvedena možnost
odkanalizování do vodotěsné jímky na vyvážení, pokud nelze odpadní vody odvádět jinak.
Vyhodnocení: Text návrhu územního plánu byl upraven . Nové znění posledního odstavce zní:
V m.č Lštění – lokalita Borka, m.č. Lštění - Hradiště s kostelem sv. Klimenta, m.č. Zlenice – U
Studánky a další samostatné (izolované) objekty v krajině budou splaškové vody zachycovány
v nepropustných jímkách a budou likvidovány na centrální ČOV . Územní plán nevylučuje jiné
řešení v případě, že bude vhodnost prokázána v rámci navazujícího správního řízení.
Orgán státní památkové péče, ve smyslu ustanovení § 29 odst. 2 písm. c) zákona č. 20/1987 Sb., o
státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní památkové péčí")
Požadavky památkové péče jsou zohledněny a zapracovány do textové části.
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V koordinačním výkresu požadujeme, aby kulturní památky byly zakresleny viditelněji, zejména
kulturní památka ve Zlenicích (špýchar) - její vyznačení obrysem plochy chybí. Nelze symbolem.
Vyhodnocení: Grafická část byla upravena. Bylo provedeno zvýraznění kulturních památek.
Jinak bez připomínek.
Z hlediska ostatních zákonů v kompetenci OŽP MěÚ Benešov bez připomínek a požadavků.
Vyhodnocení: Vzato na vědomí.
Ministerstvo dopravy, odbor technické infrastruktury a územního plánu, Praha
oznámení obdrželi dne 1. 6. 2018, nevyjádřili se
Ministerstvo obrany, Sekce ekonomická a majetková, Odbor ochrany územních zájmů a řízení
programů nemovité infrastruktury, Praha
oznámení obdrželi dne 1. 6. 2018, nevyjádřili se
Ministerstvo průmyslu a obchodu, odbor hornictví a stavebnictví, Praha
ze dne 6. 6. 2018, zn. MPO 39949/2018, doručeno na OÚ dne 13. 6. 2018
Stanovisko:
Z hlediska působnosti Ministerstva průmyslu a obchodu ve věci využívání nerostného bohatství
a ve smyslu ustanovení § 15 odst. 2 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství
(horní zákon),
ve znění pozdějších předpisů uplatňujeme k výše uvedené územně plánovací dokumentaci podle
ustanovení § 50 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon), ve znění pozdějších předpisů následující stanovisko.
S návrhem Územního plánu Lštění souhlasíme.
Odůvodnění:
Ve správním území obce se nenacházejí žádné dobývací prostory, ložiska nerostů, prognózní zdroje
vyhrazených nerostů ani chráněná ložisková území. Z uvedeného důvodu není nutno v rámci
společného jednání o návrhu změny územního plánu stanovit žádné podmínky k ochraně
a hospodárnému využití nerostného bohatství.
Vyhodnocení: Vzato na vědomí.
Ministerstvo vnitra ČR, Odbor správy majetku, Praha
oznámení obdrželi dne 1. 6. 2018, nevyjádřili se
Ministerstvo životního prostředí, Praha
oznámení obdrželi dne 1. 6. 2018, nevyjádřili se
Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy I, (OVSS I), Praha
oznámení obdrželi dne 1. 6. 2018, nevyjádřili se
Obvodní báňský úřad pro území Hlavního města Prahy a kraje Středočeského, Praha
oznámení obdrželi dne 1. 6. 2018, nevyjádřili se
Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Praha – Zbraslav
ze dne 4. 6. 2018, č.j. KRPS – 170047-1/ČJ-2018-0100MN, doručeno na OÚ dne 5. 6. 2018
Stanovisko:
Sdělujeme Vám, že z hlediska zájmů Krajského ředitelství policie Středočeského kraje nemáme
k návrhu územního plánu Lštění připomínek.
Vyhodnocení: Vzato na vědomí.
Státní energetická inspekce, Územní inspektorát pro Hlavní město Prahu a Středočeský kraj,
Praha
oznámení obdrželi dne 1. 6. 2018, nevyjádřili se
Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj, Pobočka Benešov
oznámení obdrželi dne 1. 6. 2018, nevyjádřili se
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Nadřízený orgán, úřad územního plánování a stavební úřad
Městský úřad Benešov, odbor výstavby a územního plánování, úřad územního plánování
oznámení obdrželi dne 1. 6. 2018, nevyjádřili se
Krajský úřad Středočeského kraje, odbor územního a stavebního řízení, Praha
oznámení obdrželi dne 1. 6. 2018, nevyjádřili se samostatně před vydáním stanoviska podle
ustanovení § 50 odst. 7 stavebního zákona
Sousední obce
Obec Čtyřkoly, Čtyřkoly č.p. 70, 257 22 Čtyřkoly,
oznámení obdržela oznámení dne 1. 6. 2018, nevyjádřila se
Obec Čerčany, Václavská 36, 257 22 Čerčany,
oznámení obdržela oznámení dne 1. 6. 2018, nevyjádřila se
Obec Přestavlky u Čerčan, Přestavlky u Čerčan
oznámení obdržela oznámení dne 1. 6. 2018, nevyjádřila se
Obec Senohraby, Příčná 61, 251 66 Senohraby,
oznámení obdržela oznámení dne 1. 6. 2018, nevyjádřila se
Obec Kaliště, Kaliště č.p. 53, 252 65 Kaliště,
oznámení obdržela oznámení dne 1. 6. 2018, nevyjádřila se
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3.

Náležitosti, vyplývající z § 53 stavebního zákona

3a)

Výsledek přezkoumání územního plánu podle § 53, odst. 4

Pořizovatel přezkoumal soulad návrhu územního plánu zejména:
a)
b)
c)
d)

s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem,
s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na ochranu architektonických a
urbanistických hodnot v území a požadavky na ochranu nezastavěného území,
s požadavky tohoto zákona a jeho prováděcích právních předpisů,
s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních
právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů.
Vyhodnocení je uvedeno v kapitole 2.

3b)

Zpráva o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území obsahující základní informace
o výsledcích tohoto vyhodnocení včetně výsledků vyhodnocení vlivů na životní
prostředí

Ve stanovisku dotčeného orgánu k návrhu Zadání územního plánu Lštění nebyl uplatněn
požadavek na vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území.
Z hlediska zjišťovacího řízení ve smyslu zákona č. 93/2004 Sb., kterým se mění zákon č.
100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, neobsahuje návrh Územního plánu Lštění
skutečnosti, pro které tento zákon předepisuje posouzení vlivů na životní prostředí.

3c)

Stanovisko krajského úřadu podle §50 odst. 5 stavebního zákona

Stanovisko krajského úřadu nebylo vydáno, neboť dokumentace vyhodnocení vlivu územního
plánu na udržitelný rozvoj území nebylo požadováno.

3d)

Sdělení, jak bylo stanovisko podle § 50 odst. 5 zohledněno, s uvedením závažných
důvodů, pokud některé požadavky nebo podmínky zohledněny nebyly
Zpracování vyhodnocení vlivu územního plánu na udržitelný rozvoj území nebylo požadováno.
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3e)

Komplexní zdůvodnění přijatého řešení včetně vybrané varianty

3e.1) Zdůvodnění vymezení zastavěného území
Obec Lštění je tvořena m.č. Lštění - prostor původní obce v rozsahu současné převážně
smíšené obytné zástavby, včetně převážně smíšené obytné zástavby navazující na Čerčany, m.č.
Lštění - lokalita Borka, m.č. Lštění - lokalita Hradiště s kostelem sv. Klimenta, m.č. Zlenice - prostor
současné převážně smíšené obytné zástavby, m.č. Zlenice – lokalita U Studánky chatová zástavba a
dále samostatně stojící izolované objekty individuální rekreace v lesích. Hranice zastavěného území
jsou vymezeny v souladu s § 58 odst. 1 a 2 stavebního zákona. Do zastavěného území byl zahrnut
„intravilán“ a dále pozemky uvedené v § 58 odst. 2 a) - d) stavebního zákona. Územním plánem je
vymezena hranice zastavěného území k 1.1.2020.

3e.2) Zdůvodnění základní koncepce rozvoje území, ochrany a rozvoje jeho hodnot
Navržená koncepce rozvoje území obce vychází ze současného stavu v území a jeho polohy
v sousedství obce Čerčany a města Benešov, které zajišťuje základní občanskou vybavenost. Územní
plán respektuje stávající uspořádání jednotlivých sídel v krajině. Návrh využití území je zaměřen
zejména na stabilizaci současného stavu řešeného území, včetně zohlednění polohy řešeného území
v rozvojové oblasti republikového významu NOB1. Územní plán navrhuje přiměřený rozvoj obou sídel
v řešeném území.
Ze Zásad územního rozvoje Středočeského kraje nevyplývají pro územní plán Lštění
žádné návrhy ploch a koridorů. V územním plánu jsou uplatněny priority stanovené tímto
dokumentem pro zajištění udržitelného rozvoje území vztahující se k řešenému území.
Územní plán je zpracován v souladu s potřebami obce tak, aby byly chráněny hlavní složky
životního prostředí a nedošlo k narušení přírodních a urbanistických hodnot řešeného území a
stanovuje zásady využívání území. Hodnoty řešeného území jsou uvedeny zejména v kapitole b.
výrokové části územního plánu. Základní požadavky na řešení územního plánu jsou dány zadáním
územního plánu. Uzemní plán je pořizován na základě rozhodnutí obce, jako materiál koordinující
rozvojové zájmy v území obce, v mezích trvale udržitelného rozvoje.
Územní plán rovněž ochraňuje nemovité kulturní památky a archeologická naleziště. Celé
správní území obce je územím s archeologickými nálezy, kde záměr stavební činnosti na území s
archeologickými nálezy podléhá ohlašovací povinnosti stavebníka podle § 22 odst. 2 zákona o státní
památkové péči Archeologickému ústavu Akademie věd ČR, (Letenská 4, 118 01 Praha 1) a
povinnosti umožnit na dotčeném území provést archeologický výzkum.
Územní plán definuje sídelní a kulturní hodnoty řešeného území, civilizační hodnoty a krajinné
hodnoty a stanovuje podmínky pro jejich využití z důvodu zajištění jejich ochrany.
Cílem územního plánu je stanovit podmínky pro účelné využívání zastavěného území a zajistit
ochranu nezastavěného území, zejména kulturních a přírodních hodnot v krajině. Územním plánem se
využívají prioritně proluky v zástavbě. Územním plánem byly definovány pojmy, které nejsou v
současné době řešeny žádným právním předpisem z důvodu zajištění ochrany hodnot v řešeném
území. Jsou stanoveny podmínky pro zvýšení ekologické stability a retence vody v krajině včetně
protierozních opatření. Nezastavěné území je maximálně chráněno před novou zástavbou. Územní
plán se zaměřuje na stanovení podmínek využití pro plochy ZPF a PUPFL. Dále na návrh prvků
ÚSES, který využívá zejména stávající zeleň v krajině tak, aby došlo k vytvoření funkčního celku, který
zvýší ekologickou stabilitu řešeného území. Územní plán se dále zaměřuje na stabilizaci cestní sítě
zajišťující zejména propojení jednotlivých sídel a prostupnost krajiny.
Návrh dělení ploch s rozdílným způsobem využití je navržen v souladu se zadáním na
podkladu vyhlášky č.501/2006Sb., v platném znění.
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Územním plánem jsou chráněny zejména následující urbanistické hodnoty:
Sídelní hodnotou významu přesahujícího řešené území je Hradiště včetně kostela sv.
Klimenta. Lokální sídelní hodnotu tvoří zástavba m.č. Lštění a m.č. Zlenice.

Výčet sídelních hodnot m.č. Lštění:
1.
m.č. Lštění - fragment veřejného prostoru se zvonicí
2.
m.č. Lštění – areál obecního úřadu
3.
m.č. Lštění – Grégrův dům
4.
m.č. Lštění – památník obětem války
Sídelní hodnotou m.č. Zlenice tvoří lipová alej a další liniová zeleň – dubové stromořadí,
homogenní zástavba obytného a rekreačního charakteru včetně jádrových ploch v místě původního
statku se zachovalou sýpkou a nástupní prostor k přívozu.
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Výčet sídelních hodnot m.č. Zlenice:
5.
m.č. Zlenice – hmotový fragment původního statku se zachovanou sýpkou
6.
m.č. Zlenice – alej z lip
7.
m.č. Zlenice – stromořadí z dubů
8.
m.č. Zlenice – pension Sázavka

Komentář k sídelním hodnotám:
Sídelní hodnotou jsou stavby a prostory, nesoucí konkrétní prvky jedinečnosti území.
V návrhu ÚP Lštění jsou součástí zastavěného území a ochrana jejich jedinečnosti je zajištěna v
kapitole 1b) výrokové části ÚP Lštění, která vyžaduje soulad budoucích změn v území se stávajícím
charakterem zástavby, kterou tyto objekty reprezentují.
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Jako sídelní hodnoty jsou označeny tyto stavby a plochy:
1.

m.č. Lštění - veřejný prostor se zvonicí

2.

m.č. Lštění – objekt obecního úřadu
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3.

m.č. Lštění – Grégrův dům

Lštění – Grégrův dům – prostor je chráněn kapitolou 1b) výrokové části návrhu ÚP Lštění.
4.

m.č. Lštění – památník obětem války

Památník obětem války Lštění – prostor je návrhem ÚP vymezen jako plocha veřejných prostranství –
veřejná zeleň.
5.

m.č. Zlenice – hmotový fragment původního statku se zachovanou sýpkou
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6.

m.č. Zlenice – lipová alej

7.

m.č. Zlenice – stromořadí z dubů
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8.

m.č. Zlenice – pension Sázavka

3e.3) Zdůvodnění návrhu urbanistické koncepce, včetně urbanistické kompozice
Řešené území je situováno podél levého břehu Sázavy a plynule navazuje na zástavbu obce
Čerčany.
Obec Lštění je stabilizovaným sídelním útvarem s minimálním potenciálem rozvoje ve vztahu
k terénu, přírodním hodnotám a limitům využití území.

m.č. Lštění - prostor původní obce v rozsahu současné převážně smíšené obytné zástavby
včetně převážně smíšené obytné zástavby navazující na Čerčany
Je historickým sídlem s dnes již zaniklým tržním prostorem regionálního významu s
historickým přesahem do starověku, kdy měla být v tomto prostoru starořímská osada. Obec je
umístěna na počátku levobřežního ústupu strmých stěn kaňonu řeky. Původní liniová zástavba sleduje
ve směru údolnice obslužnou komunikaci, která rozvíjí oboustrannou zástavbu nad úrovní obvyklé
záplavové úrovně. Omezený potenciál navazující zemědělské půdy dlouhodobě stabilizoval území bez
dalšího rozvoje.
Na přelomu 19. a 20. století se prosazuje v obci tendence letních bytů, později rekreačních
chat a to až do současné míry expanse, vše podpořeno výstavbou železniční trati v r. 1911.
Současná zástavba využívá prostor mezi řekou a zalesněním beze zbytku.
Charakteristický obraz zástavby nelze jednoznačně stanovit – v území se vyskytuje jak
původní zemědělská zástavba, tak pozdější vily v proměnném, ale vždy kvalitním architektonickém
řešení. Rekreační chaty a nová zástavba nad železniční tratí určující architektonickou hodnotu nemají.
Kvalita veřejného prostoru se hledá obtížně, hodnotným prostorem je zvonička na rohu ulice
Grégrovy a K Brodu, potenciál v tomto smyslu splňuje i protilehlá veřejná zeleň.
Veřejnou vybavenost zastupuje areál obecního úřadu, v obci se nachází hostinec. V prostoru
údolní nivy Sázavy je umístěna rekreační vybavenost obce – sportovní – tenisové hřiště, nyní
doplněná o dětskou část.
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Zásadní hodnotou území je přirozeně řeka Sázava, v kontaktu s protilehlou obcí Čtyřkoly je
charakteristickým znakem obce montovaný most a ( výše proti proudu ) Čtyřkolský jez s protilehlou
vodní elektrárnou.
Zastavěným územím prochází železniční trať, která má v obci zastávku.
Územní plán respektuje stávající strukturu m.č. Lštění a navrhuje její rozvoj na jihozápadním
okraji. Zde je navržen rozvoj ploch smíšených obytných (Z1), ploch občanského vybavení (Z5) a
koridoru dopravní infrastruktury (D1). Na severozápadním okraji m.č. Lštění je navržena plocha Z8 pro
ČOV Lštění.
Převážně smíšené obytná zástavba navazující na Čerčany je de facto východním okrajem
zástavby sousední územní jednotky – obce Čerčan, kde zástavba respektuje konfiguraci terénu a
dosahuje v tomto smyslu na úroveň lokálního vodního toku Borka.
Ulicová zástavba je v pravoúhlém režimu. Hodnotným veřejným prostorem je památník
obětem 1. světové války.
Tato místní část je dotčena návrhem plochy Z5 a koridorem D1 popsaných výše.
M.č. Lštění – lokalita Hradiště s kostelem sv. Klimenta
Jedná se o přirozený dominantní a strategický prostor nad Sázavou, na kterém bylo slovanské
hradiště, později nahrazeno poutním kostelem v barokním slohu s dochovanými fragmenty původních
raně gotických konstrukcí a hospodářským dvorem.
Součástí kostela je funkční hřbitov obce, doplněný v ose kostela rozptylovou loučkou.
Územní plán zajišťuje územní ochranu celého areálu tím, že stanovuje podmínky využití příslušných
ploch. Z důvodu památkové ochrany celého areálu je ve veřejném zájmu výrazně omezen jeho
stavební rozvoj a případné nevhodné využití.
m.č. Lštení - lokalita Borka, chatová zástavba
Jedná se o individuální rekreační zástavbu v krajině ležící jižně od Lštění.
Územní plán stabilizuje současný stav v území a nenavrhuje žádný rozvoj individuální rekreace této
m.č. z důvodu ochrany přírody a krajiny.
Západně od m.č. Lštění - lokalita Borka územní plán vymezuje samostatně v krajině plochu
rekreace – specifické (Z7). Jedná se o plochu nepobytové rekreace, která slouží k posílení sportovně
rekreačního zázemí řešeného území.
m.č. Zlenice – prostor současné převážně smíšené obytné zástavby
Původní a nejstarší zástavbou Zlenice je zemědělský statek. Současný rozvoj sídla opět
odpovídá urbanizaci započaté na přelomu 20. století.
Urbánní osu Zlenice tvoří diagonální přístupová komunikace Lštění – Zlenice.
Rozhodující podíl urbanizovaného území tvoří pravoúhlá ulicová zástavba, která je směsí
izolovaných rodinných a rekreačních domů a rekreačních chat.
Kontaktní prostor se Sázavou tvoří objekty hromadné rekreace Sázavka a Kormorán a dále
proti proudu ležící chatičkový areál.
Územní plán vymezuje téměř celé zastavěné území i zastavitelné plochy jako plochy smíšené
obytné. Do těchto ploch byla zařazena obytná zástavba a dále stávající objekty individuální rodinné
rekreace. Cílem územního plánu je umožnit v této části řešeného území rozvoj a stabilizaci kvalitního
bydlení za dodržení stanovených podmínek.
Územní plán navrhuje minimální rozvoj m.č. prostřednictvím zastavitelných ploch Z2 a Z4 a
zaměřuje se zejména na návrh ploch přestavby P1, P2 a P3 uvnitř zastavěného území.
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m.č. Zlenice – lokalita U Studánky, chatová zástavba
Jedná se o individuální rekreační zástavbu ležící na východním okraji m.č. Zlenice, která
výrazně ovlivňuje místní část Zlenice zejména průjezdní dopravou.
Územní plán stabilizuje současný stav v území a nenavrhuje žádný rozvoj individuální
rekreace této m.č. z důvodu nechtěného dalšího nárůstu dopravy.
Izolované stavby ve volné krajině
Ve volné krajině řešeného území se vyskytují individuální rekreační objekty, které jsou
územním plánem respektovány. Z důvodu ochrany přírody a krajiny se neumožňuje jejich rozvoj.
Územní plán dále respektuje další izolované objekty a areál v krajině bez možnosti jejích
dalšího rozvoje (objekt k bydlení a areál občanského vybavení).
V území se dále vyskytují objekty nadmístní veřejné infrastruktury: technologické objekty
štolového přivaděče pitné vody Želivka a přemostění Sázavy technologickým mostem s VTL
plynovodem. Územní plán zajišťuje jejich územní ochranu.

Zdůvodnění návrhu zastavitelných ploch:
Z1

Plocha smíšená obytná
Územní plán navrhuje plochu Z1, která je převzata z původního územního plánu sídelního
útvaru. Pro tuto plochu byla zpracována a zaregistrována územní studie – lokalita Na Homoli.

V rámci přípravy návrhu územního plánu bylo ověřeno, že není nezbytné v této ploše
vymezovat nový komunikační systém, vymezovat trasy technické infrastruktury nebo závazně
stanovovat etapizaci výstavby. Navržená koncepce v územní studii – lokalita Na Homoli umožňuje
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realizovat zástavbu dle vlastnických vztahů v libovolném pořadí a to při respektování celkové
koncepce stanovené v územní studii řešenou etapou A až D.
Nad rámec této územní studie vymezuje územní plán k zastavitelné ploše Z1 plochy veřejných
prostranství o výměře 0,2487 ha. Veřejné prostranství je orientováno na veřejnou zeleň, jeho plocha
umožňuje transformaci současné erozní strže na veřejnou zeleň, kde lze realizovat i vodní plochu –
retenční nádrž. Samostatně nově vymezená plocha veřejného prostranství, veřejné zeleně zajistila
naplnění požadavku vyplývajícího z ustanovení § 7 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných
požadavcích na využívání území v platném znění.

Obr:

Převzatá situace - aktuální investorská příprava části zastavitelné plochy Z1
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Z2

Plocha smíšená obytná

Územní plán navrhuje plochu Z2, která je převzata z původního územního plánu sídelního
útvaru. Plocha je navržena na jihozápadním okraji m.č. Zlenice. Plocha vyplňuje proluku mezi stávající
zástavbou, komunikací a železničním tělesem. Plocha je napojitelná na stávající, případně nově
navrženou dopravní a technickou infrastrukturu. Celá plocha leží v ochranném pásmu dráhy a lesa.
Z4

Plocha smíšená obytná

Územní plán navrhuje plochu Z4, která je převzata z původního územního plánu sídelního
útvaru. Plocha je navržena na východní okraji m.č. Zlenice. Plocha vhodně navazuje na zastavěné
území a umožňuje zástavbu 3 rodinných domů. Plocha je napojitelná na stávající, případně nově
navrženou dopravní a technickou infrastrukturu.
Z5

Plocha občanského vybavení

Plocha je navržena v rozsáhlé proluce propojující obytnou zástavbu m.č. Lštění s obytnou
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zástavbou přiléhající k obci Čerčany. Návrhem dojde k využití devastovaného území stavební vlečky
na plochu občanského vybavení. Konkrétní využití plochy pro stavební činnost je značně omezené
trasami technické infrastruktury a jejich ochrannými a bezpečnostními pásmy. Z tohoto důvodu je
využití plochy stanoveno jako podmíněně přípustné.
Z7

Plocha rekreace - specifické

Plocha je navržena západně od ploch individuální rekreace lokality Borka. Z
Jedná se o plochu nepobytové rekreace, která slouží k posílení sportovně rekreačního zázemí
řešeného území. Návrhem plochy nedojde k odnětí ploch ZPF ani PUPFL.
Plocha je dopravně přístupná po stávající účelové komunikaci. V ploše není přípustná žádná
zástavba a jejím využitím tak nedojde k negativnímu ovlivnění krajinného rázu.
Z8

Plocha technické infrastruktury

Plocha je navržena k realizaci ČOV Lštění. Plocha zasahuje do Q100 řeky Sázavy (v
následujícím obrázku vyznačeno modrou šrafou). S ohledem na terénní poměry a se zohledněním
charakteru a účelu využití plochy nebylo možné její vymezení mimo stanovené záplavové území.
Plocha je dopravně přístupná ze stávající místní komunikace. Pozemek je ve vlastnictví obce Lštění.

Zdůvodnění návrhu ploch přestavby:
P1

Plocha smíšená obytná

Plocha ležící na severním okraji m.č. Zlenice. Jedná se o plochu přestavby rekreačního
chatového areálu na plochu smíšenou obytnou. Plocha je napojitelná na dopravní a technickou
infrastrukturu. Plocha je vymezena mimo záplavové území Q100 řeky Sázavy.

P2, P3 Plocha smíšená obytná
Územní plán navrhuje plochy přestavby nevyužívaných a zanedbaných areálů.
Územní plán zde vychází ze struktury a charakteru navazujícího území, které je vymezeno
jako plochy smíšené obytné. Z tohoto důvodu jsou pro tyto plochy stanoveny samostatné podmínky
prostorového uspořádání. Návrhem využití ploch nedojde k výraznému nárůstu dopravy v obci.
P4

Plocha občanského vybavení

Plocha je navržena v proluce uvnitř zastavěného území v m.č. Zlenice. Plocha je napojitelná
na dopravní a technickou infrastrukturu. Územní plán zde vychází ze struktury a charakteru
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navazujícího území, které je vymezeno jako plochy smíšené obytné. Návrhem využití plochy P4
nedojde k výraznému nárůstu dopravy v obci.
Pro plochy přestavby (P1 až P3) jsou stanoveny podmínky nové zástavby rodinných domů.
Minimální velikost pozemku pro výstavbu rodinného domu je stanovena výměrou 1 700 m2, což
umožňuje – v duchu tradice meziválečných vil – umístění prostorově a architektonicky atraktivních
objektů. Výstupní zatížení území je ve všech sledovaných hlediscích zcela nepochybně příznivější než
provoz vyplývající z kolaudovaného stavu těchto objektů.
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Zdůvodnění návrhu systému sídelní zeleně:
Z důvodu zajištění ochrany stávajících výrazných ploch zeleně v sídlech jsou samostatně
vymezeny jako plochy veřejných prostranství – veřejná zeleň. Pro tyto plochy jsou stanoveny
podmínky využití území zajišťující jejich ochranu.
Z důvodu požadavku vyplývajícího z Vyhlášky č.501/2006Sb., v platném znění byla vymezena
nová plocha veřejných prostranství – veřejná zeleň jakou součást zastavitelné plochy Z1.

3e.4) Zdůvodnění návrhu koncepce veřejné infrastruktury
Dopravní infrastruktura
Silnice III. třídy včetně ochranného pásma
Území je připojeno na silniční síť prostřednictvím silnice III/1094 Čerčany – Zlenice, která zde
končí. Ochranné pásmo silnice III. třídy mimo zastavěné území je 15 m oboustranně od osy silnice.
Úsek silnice mezi m.č. Lštění a m.č. Zlenice je leží v záplavovém území Q100. Tento problém
je řešen vymezením koridoru D2 pro úpravu nivelety silnice tak, aby upravená vozovka byla nad
hladinou Q100. Důvodem tohoto návrhu je zvýšení protipovodňové ochrany v řešeném území, včetně
zajištění dopravní obsluhy m.č. Zlenice v případě záplav. S tímto záměrem souvisí i další blíže
nespecifikované stavby, které může tento záměr vyvolat.

Místní a účelové komunikace
Územní plán nerozlišuje místní a účelové komunikace. Komunikace uvnitř zastavěného území
jsou zakresleny převážně jako plochy veřejných prostranství. Komunikace v krajině jsou zakresleny
jako plochy dopravní infrastruktury – specifické. Toto členění je navrženo z důvodu odlišných potřeb
uspořádání uličního profilu uvnitř zastavěného území od profilu komunikace ve volné krajině.
Do ploch veřejných prostranství byl zahrnut i most přes Sázavu.

Most na místní komunikace – pohled od Lštění
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Z důvodu zvýšení ochrany obyvatelstva před povodněmi a přívalovými dešti územní plán
umožňuje realizaci komunikace Zlenice – Přestavlky u Čerčan. Do doby realizace navrženého
koridoru D2 se jedná o jedinou možnost dopravní obsluhy m.č. Zlenice pro silniční dopravu v případě
záplav. Územní plán tímto řešením upřednostňuje zkapacitnění stávajících lesních cest nad novými
návrhy na úkor ploch lesa.
Železniční dráha regionální včetně ochranného pásma
Řešeným územím prochází regionální železniční trať č. 212, která má zastávky v m.č. Lštění i
v m.č. Zlenice. Vůči navazující zástavbě či krajině je vymezeno ochranné pásmo 60 m, které výrazně
zasahuje do stávající zástavby a limituje případné další stavební aktivity v zastavěném území.
Výstavba nových objektů v plochách bydlení, které jsou ovlivněny negativními účinky hluku z provozu
dráhy je stanovena jako podmíněně přípustná. Podmíněně přípustná je rovněž jakákoli zástavba v OP
dráhy.

Železniční zastávka Lštění

Železniční zastávka Zlenice
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Veřejná doprava
Územní plán akceptuje stávající vedení veřejné dopravy, včetně souvisejících ploch a
zastávek železniční dopravy. V řešeném území není třeba nových návrhů v systému veřejné dopravy.
Stávající stav v území vyhovuje potřebám obce.
Pěší komunikace a cyklotrasy
Území plán akceptuje v řešeném území stávající značené turistické trasy (modrá, červená a
žlutá).
Územní plán navrhuje z důvodu zvýšení prostupnosti krajinou cyklotrasu vedoucí napříč
řešeným územím. Podkladem tohoto návrhu byl cyklogenerel Středočeského kraje.
Územní plán vymezuje koridor dopravní infrastruktury D1 Lštění – Čerčany šířky 8 m, 4 m
oboustranně od osy vymezené grafickou částí ÚP Lštění pro umístění pěšího a cyklo propojení sídel.
Koridor je navržen z důvodu zvýšení bezpečnosti chodců a cyklistů mimo silniční těleso. Šířka
koridoru je nastavena z důvodu zvýšené ochrany území pro zajištění maximálně možných podmínek
pro realizaci záměru. S tímto záměrem souvisí i další blíže nespecifikované stavby, které může tento
záměr vyvolat.
Řešené území má výrazný rekreační charakter a potenciál. Řeka Sázava je tradiční vodáckou
trasou.
Územím procházejí značené transitní turistické trasy, cílová ( modrá ) trasa připojuje prostor
Hradiště. Územní plán akceptuje stávající systém a doplňuje jej o připravovanou trasu Zlenice –
Hvězdonice.

Technická infrastruktura
Koncepce zásobování pitnou vodou
Řešeným územím prochází štolový přivaděč Želivka včetně technologického objektu. Trasa
štolového přivaděče má vyhlášené I. a II. ochranné pásmo v hodnotách 500 resp. 2000 m. Údaje
převzaty z ÚAP ORP Benešov. ÚP Lštění akceptuje veškerá zařízení a jejich prostorovou ochranu.
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Zásobování m.č. Lštění je řešeno napojením na vodovodní přivaděč Javorník- Benešov. Tuto
koncepci územní plán respektuje a navrhuje doplnění vodovodních řadů v rámci ploch veřejných
prostranství dle potřeby v území. Územní plán respektuje vymezení plochy pro umístění vodojemu
zpracovanou firmou Vodohospodářský rozvoj a výstavby a.s. „Vodovod Lštění, v 07/2018.
V m.č. Zlenice je zásobování vodou řešeno napojením na štolový přivaděč Želivka. Tuto
koncepci územní plán respektuje a navrhuje doplnění vodovodních řadů v rámci ploch veřejných
prostranství dle potřeby v území.
ÚP nezatěžuje vodovodní síť požadavkem na odběr požární vody, tato potřeba je řešena
čerpáním vody z řeky Sázavy na (v ÚP Lštění) vymezených přístupech k řece.
Koncepce likvidace odpadních vod
Územní plán respektuje stávající ČOV Lštění v areálu obecního úřadu, na kterou je několik
objektů. Část m.č. Lštění navazující na Čerčany je odkanalizována do kanalizační soustavy sousední
obce Čerčany.
Z důvodu zajištění odpovídající likvidace odpadních vod je navržena v m.č. Lštění nová ČOV
(zastavitelná plocha Z8) včetně kmenových stok. Zastavitelná plocha je umístěna v kontaktu se
záplavovým územím Sázavy. Navržené kanalizační stoky jsou vedeny v trasách stávajících veřejných
prostranství.
V m.č. Zlenice respektuje územní plán obecní ČOV a navrhuje rozšíření stávající kanalizační
sítě dle potřeby v území. Navržené kanalizační stoky jsou vedeny v trasách stávajících veřejných
prostranství.

ČOV Lštění (30 EO)

Obecní ČOV Zlenice

V rekreačních lokalitách Borka a U Studánky a dále u všech samostatně stojících objektů v
krajině územní plán zachovává stávající individuální likvidaci odpadních vod z důvodu ekonomické a
technické náročnosti centrálního řešení.
Likvidace dešťových vod
Územní plán nenavrhuje žádné konkrétní změny v likvidaci dešťových vod. Stanovuje však
zásady a podmínky pro realizaci nové zástavby tak, aby nedošlo ke zhoršení odtokových poměrů v
řešeném území.
Srážkové vody se musí přednostně zasakovat vhodným technickým zařízením do terénu
(vegetační plochy a pásy, zatravňovací tvárnice, příkopy, vsakovací jámy apod.) na pozemcích
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producentů, nebo odvádět samostatnou dešťovou kanalizací do recipientu. Pokud to místní podmínky
dovolí, bude dešťová kanalizace budována jako oddílná pouze pro odvodnění veřejných komunikací.
Likvidace dešťových vod na soukromých pozemcích bude prováděna na vlastním pozemku vsakem.
Zástavba zastavitelné plochy Z1 bude obsahovat nezbytný retenční prostor chránící
zastavěné území před balastními vodami.
Stavby a zařízení pro nakládání s odpady
Územní plán akceptuje plochu technické infrastruktury, určenou pro umístění a likvidaci
bioodpadu.
Územní plán akceptuje stávající systém obce pro shromažďování, sběr, přepravu, využívání a
odstraňování odpadů.
Stávající systém nakládání s odpady je v řešeném území vyhovující a není nutné navrhovat
žádné změny.
Koncepce zásobování elektrickou energií a plynem
Řešené území je zásobováno elektrickou energií z nadřazeného systému 22kV
z transformovny Benešov. Jednotlivé místní části jsou zásobovány ze stávajících trafostanic. Územní
plán nevylučuje možnost posílení kapacity stávajících trafostanic, případně budování nových dle
aktuální potřeby v území.

TS Lštění – příjezd do obce – ul. Grégrova

TS Lštění – u žel. Přejezdu – ul. Neffova

83

TS Zlenice – ul. Míru u čp. 114

TS Zlenice - ul. Míru u čp. 81

TS Zlenice - ul. Lipová mezi čp. 109 a evč. 344

TS Zlenice - ul. Míru – u areálu Hláska
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TS Zlenice - ul. Lipová u čp. 9

TS Zlenice - ul. Hllavní x Příčná

TS Zlenice - ul. K Řece x Hvězdonická
Řešeným územím prochází elektrické vedení VVN. Trasa vede v souběhu s VTL plynovodem
a vytváří výrazný limit v m.č. Lštění.
Územní plán upřednostňuje podzemní trasy vedení elektrické energie, tak jak je to řešeno v
případě posledních úprav na distribuční síti
Trasy VVN a VN elektro včetně ochranných pásem jsou převzaty z ÚAP ORP Benešov.
Řešeným územím prochází trasy VVTL (VTL plynovod nad 40 barů) a VTL plynovodu, které
mají stanovené ochranné a bezpečnostní pásmo.
Do ochranného a bezpečnostního pásma VVTL plynovodu zasahují zastavitelné plochy Z1 a
Z5, jejichž využití je stanoveno jako podmíněně přípustné.
VVTL trasa přechází Sázavu po technologickém mostu.
Území obce je plynofikováno STL plynovodem, regulační stanice VTL/STL plynovodu se
nachází mimo řešené území.
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M.č. Zlenice je napojena na STL plynovodní řady obce Čtyřkoly.
Grafické zobrazení stávajících a navržených plynovodů je zobrazeno ve výkresu 1b2 –
koncepce technické infrastruktury.

Technologický most přes Sázavu ( pohled z pravého břehu )
Koncepce komunikačního vedení
Řešeným územím procházejí radioreléové trasy přes zastavěné území m.č. Zlenice i m.č.
Lštění. Trasy neomezují stávající ani novou zástavbu v řešeném území. Omezení se týká pouze
výškových staveb.
Součástí VVTL a VTL plynovodu jsou dálkové sdělovací kabely. V obci je zřízena lokální
telekomunikační síť.
ÚP Lštění výše uvedený systém akceptuje v plném rozsahu.
Grafické zobrazení komunikačních zařízení je na výkresu 1b2 – koncepce technické
infrastruktury.
Celkový přehled energetické náročnosti rozvojových ploch dle ÚP Lštění:
bilance potřeby:

místní část
ozn.
výměra

počet

funk ce

RD

EO

vody

el. energie

retence

m3/den

kWmax

m3

Z1

4,8358

plochy smíšené ob ytné

28

84

11,76

336

260

Z2

0,3222

plochy smíšené ob ytné

3

9

1,26

36

17

Z4

0,3614

plochy smíšené ob ytné

2

6

0,84

24

19

P1

0,4163

plochy smíšené ob ytné

2

6

0,84

24

22

P2

0,9010

plochy smíšené ob ytné

5

15

2,1

60

48

P3

0,7016

plochy smíšené ob ytné

4

12

P4

0,5501

plochy ob čanského vyb avení
součet

44

132

1,68

48

38

1,26

36

30

19,74

564
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Koncepce občanské vybavenosti
Stávající plochy a zařízená veřejného občanského vybavení, spadající do kategorie veřejné
infrastruktury jsou stabilizovány.
Územní plán vymezuje novou plochu pro občanské vybavení (Z5) pro volnočasové aktivity
jako posílení atraktivnosti obce (viz samostatné odůvodnění v kapitole 3e. 3).
S ohledem na velikost obce a její polohu v širších územních vztazích nejsou další nové
plochy občanského vybavení navrhovány a výjimkou předškolního zařízení v m.ú. Lštění. Školská a
zdravotnická zařízení jsou dostupná v sousedních sídlech – v Čerčanech (2 km), v Benešově (11 km),
případně v Praze (32 km).
Další stavby a zařízení občanského vybavení lze umístit do ploch smíšených obytných za
podmínek stanovených ve výrokové části ÚP.

3e.5) Zdůvodnění koncepce uspořádání krajiny včetně vymezení ploch s rozdílným
způsobem využití, ploch změn v krajině a stanovení podmínek pro změny v jejich využití,
územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochrana před
povodněmi, rekreace, dobývání nerostů a podobně

Zdůvodnění koncepce uspořádání krajiny
Územní plán navrhuje zachovat stávající koncepci uspořádání stavu krajiny a vychází z
následujících skutečností.
Přírodní a krajinná hodnota
ZÚR Středočeského kraje vymezují na území kraje krajinné typy (v grafické části jsou
označeny uvedenými kódy), řešené území je součástí krajinného typu R08 – krajina rekreační.

Výřez výkresu 3 – oblasti se shodným krajinným typem
Řešené území se nachází v údolnici Sázavy, přičemž její terénní reliéf je rozhodující krajinnou
hodnotou.
Řešené území se nachází na levém břehu Sázavy, na pravém břehu leží sousední obec
Čtyřkoly.
Limitujícím krajinným útvarem řešeného území je levobřežní svah údolnice Sázavy,
zakončený pásem lokálních návrší o nadmořské výšce 398 – 408 m. Převýšení terénu tak činí 275 m
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n.m. ( údolnice ) – 408 m n.m. = 133 m na vzdálenost 600 – 800 m. Do homogenního terénního reliéfu
zasahuje výrazné návrší – Hradiště, na kterém je umístěn kostel sv. Klimenta. Hradiště s kostelem je
významnou kulturní dominantou navazující krajiny.
Zalesněný svah uzavírá v severní části – meandru Sázavy údolí a činí jej pro automobilovou
dopravu nepropustným.
Jižní část území přechází do zemědělské krajiny, která byla vůči zmíněnému převýšení
rozčleněna mezemi, které v současné době vytvářejí typickou, hodnotnou strukturu krajiny.

Z krajinného hlediska je území složeno z těchto krajinných okrsků:
a)

řeka Sázava včetně břehových porostů

Řeka Sázava vykazuje proměnnou šířku, nejširší je v místě Čtyřkolského jezu, pod jezem jsou
patrné štěrkové nánosy s proměnnou břehovou čarou. Ve Zlenicích je lokální rozšíření toku využíváno
jako přívoz. Řeka je přemostěna silničním mostem Lštění – Čtyřkoly s limitovaným provozem. Mezi
Lštěním a navazujícími Čerčany je technologické přemostění ( VTL plynovod ). Břehové porosty jsou
územním plánem chráněny v rámci obecných zásad ochrany přírody a krajiny.

Územní plán Lštění koryto řeky Sázavy respektuje. V souladu se Zadáním ÚP Lštění je
výstavba vodní elektrárny v řešeném území vyloučena.
Územní plán navrhuje ve vazbě na tok řeky Sázavy následující:
vymezuje 3 místa pro možnost odběru požární vody, vždy v případech, kdy vede k břehové
čáře místní komunikace. Případné úpravy pro potřeby odběru požární vody budou řešeny v souladu s
§ 18, odst. 5 stavebního zákona v následných územních řízeních.
navrhuje koridor D2, určený pro stavebně technické řešení úpravy silnice III/1094 s cílem
stabilizovat niveletu silnice nad úrovní záplavového území Q100 a zajistit tak propustnost silnice do
m.č. Zlenice i v případě povodní. Předpokládané stavební úpravy jsou technického charakteru a
neměly by kvalitu břehového porostu ovlivnit.
umísťuje v m.č. Lštění zastavitelnou plochu Z8 pro ČOV Lštění. Přístup k ČOV je veden po
stávající místní komunikaci obce, vyčištěné vody budou vypouštěny do řeky Sázavy v místě dnešního
ukončení stávající dešťové kanalizace.
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b)

lesní masiv Lštění – Zlenice

Lesní masiv tvoří produkční monokultury, přechodové okraje lesa vykazují vysokou diverzitu a
vyžadují důslednou prostorovou ochranu. Terénní deprese pod Hradištěm je dotčena rekreačními
chatami. Tyto jsou akceptovatelné výhradně v současném rozsahu bez možnosti jejich dalšího
rozšiřování. Součástí lesního masivu je lokální bezejmenná vodoteč vyústěná do Sázavy.

c)

zemědělské terasy nad Lštěním

Jednotlivé terasy jsou přístupné z m.č. Lštění účelovými komunikacemi, jejich využití louka –
orná půda – určuje sklon terénu. Jednotlivé terasy jsou zpevněny a rozděleny horizontálními mezemi.
Součástí prostoru je suchá deprese s nepravidelným zvodněním odvádějícím balastní vody. Územní
plán toto uspořádání respektuje, a zajišťuje jejich ochranu vymezením ploch smíšených
nezastavěného území.
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d)

údolnice Borka

Je výraznou erozní roklí, kterou je veden alternativní přístup k zemědělským pozemkům nad
úroveň údolí Sázavy. Údolnici tvoří spontánní zeleň, její jižní svah v řešeném území je zčásti zastavěn
chatami. V údolnici se nachází krajinná zeleň bez lesního či zemědělského hospodaření. Návrh
územního plánu respektuje stávající trasy přístupových komunikací.

e)

nivní prostor Lštění

Tvoří výraznou proluku mezi dvěma zastavěnými místními částmi obce Lštění. Prostor je
využíván pro intenzivní zemědělskou činnost a je nezastavitelný z důvodu vedení tras nadmístní
technické infrastruktury resp. jejich ochranných pásem (VVTL plynovod, VVN elektro).
Návrh územního plánu umísťuje do tohoto prostoru zastavitelnou plochu občanské vybavenosti Z5,
určenou pro užívání jako veřejný prostor s volnorekreačními prvky občanského vybavení, slučitelnými
s prostorovou ochranou zde vedoucích tras technické infrastruktury (zdůvodnění plochy je uvedeno v
kapitole 3e.3 odůvodnění).

90

f)

nivní prostor Zlenice

Nivní louka vyplňuje severní část meandru Sázavy nad Zlenicemi a je intenzivně zemědělsky
využívána. Homogenní prostor je vymezen břehovou linií Sázavy, urbanizovaným územím m.č.
Zlenice a fragmentován železniční tratí. Zelenou grafikou jsou zvýrazněny hydrofilní trasy. Návrh ÚP
Lštění celistvost tohoto prostoru respektuje a navrhuje pouze umístění zastavitelné plochy Z4.

Vyhodnocení:
Základní přírodní a krajinnou hodnotnou je její stabilita a čitelnost přírodních útvarů
doprovázená krajinnou zelení.
Výše uvedené přírodní a krajinné hodnoty
environmentálního pilíře v měřítku ORP Benešov.

korespondují

s

vysokým hodnocením

Výčet přírodních a krajinných hodnot doplňuje prostor Hradiště (dále v textu značeno „g“) a
lipové alej v m.č. Zlenice. (dále značeno „h“).
Přírodní a krajinná hodnota území spočívá ve společném působení a účinku výše uvedených
krajinných okrsků. Ve všech případech se jedná o přírodní útvary, které představují rovnováhu mezi
přirozenou regenerační schopností krajiny resp. bioty, která ji vytváří, a vlivem člověka na krajinu.
Územní plán výše uvedené hodnoty respektuje a chrání. Podmínky jejich ochrany jsou
uvedeny ve výrokové části územního plánu.
Specifickou problematiku tvoří rekreační chaty v lesním porostu, které územní plán stabilizuje
v současném stavu a nepřipouští jejich další rozšiřování.
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Celkový přehled přírodních a krajinných hodnot:
a)
řeka Sázava včetně břehových porostů,
b)
lesní masiv Lštění – Zlenice,
c)
zemědělské terasy nad Lštěním,
d)
údolnice Borka,
e)
nivní prostor Lštění,
f)
nivní prostor Zlenice,
g)
Hradiště,
h)
alej z lip Zlenice,
i)
stromořadí z dubů Zlenice.

Zdůvodnění vymezení ploch s rozdílným způsobem využití
Plochy nezastavěného území jsou členěny podle charakteru využití, limitujících jevů a
utváření krajiny na:
Plochy dopravní infrastruktury
DS
Plochy dopravní infrastruktury – silniční - zahrnující pozemky silnice III. třídy
DZ
Plochy dopravní infrastruktury – drážní - zahrnující pozemky dráhy
DP
Plochy dopravní infrastruktury – specifické – zahrnující účelové komunikace v krajině
Plochy vodní a vodohospodářského
W
Plochy vodní a vodohospodářského – zahrnující vodní toky a vodní plochy
Plochy zemědělské
NZ
Plochy zemědělské – zahrnující plochy ZPF v grafickém členění na orná půda - vymezeny v
grafice světle hnědě, trvalý travní porost – vymezeny v grafice světle zeleně
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Plochy lesní
NL
Plochy lesní – zahrnující plochy určené k plnění funkce lesa
Plochy smíšení nezastavěného území
NS
Plochy smíšení nezastavěného území - zahrnují pozemky u nichž není možné nebo účelné
stanovit převažující využití (např. meze, remízky, atd.)

Zdůvodnění vymezení prvků ochrany přírody a krajiny
Významný krajinný prvek
Zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny definuje tento jev v § 3 takto:
Významný krajinný prvek je ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotná část krajiny
utváří její typický vzhled nebo přispívá k udržení její stability. Významnými krajinnými prvky jsou lesy,
rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy.
V řešeném území se vyskytují tyto VKP ze zákona: lesy a vodní toky. Za VKP ze zákona
považujeme rovněž nivní louky ve Lštění a Zlenicích.
Registrovaný významný krajinný prvek (VKP) je lipová alej v m.č. Zlenice.
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Lipová alej Zlenice

NATURA 2000 - evropsky významná lokalita
Řešeným územím prochází plochy NATURA – EVL, kterou je údolí Sázavy.

Hranice EVL je územním plánem respektována. Územní plán nenavrhuje žádné plochy, které
by měly negativní vliv na toto chráněné území.
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S ochranou EVL rovněž souvisí nepřípustné umístění dalších staveb do prostoru řeky Sázavy
– jmenovitě pak umístění malé vodní elektrárny popř. stavebních konstrukcí s ní souvisejících.
Přirozený přívoz ve Zlenicích a umístění odběrných míst čerpání vody pro potřeby
protipožárního zásahu nevyžadují v prostoru břehové čáry žádné konstrukce a jsou tedy s významem
EVL v souladu.
Lesy hospodářské
Vzdálenost 50 m od okraje lesa
ÚP Lštění svými zastavitelnými plochami nezasahuje do pozemků PUPFL. Ve vzdálenosti 50
m od okraje lesa zasahuje významná část zastavěného území i část převzatých zastavitelných ploch
dle předchozího ÚP. Výroková část ÚP Lštění pak pro tento případ vymezuje možnost realizace
nových či změn stávajících staveb jako podmíněně přípustných z důvodu zajištění ochrany lesa.
ÚP Lštění nepřipouští další rozvoj objektů individuální rekreace, které se jako izolované
objekty nacházejí na pozemcích plnících funkci lesa a nebo na něj přímo navazují.
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Zdůvodnění prostupnosti krajiny
Stávající prostupnost krajiny je územním plánem respektována. Prostupnost krajiny je v
řešeném území zajištěna sítí účelových cest, které jsou v územním plánu zakresleny jako plochy
dopravní infrastruktury - specifické. Tyto komunikace mimo jiné zpřístupňují lesní a zemědělské plochy
a jsou po nich v řadě případů vedeny turistické trasy.
Další účelové komunikace lze budovat dle potřeby jako nezbytnou dopravní infrastrukturu v rámci
všech ploch s rozdílným způsobem využití.
Územní plán stanovuje závazné podmínky pro jednotlivé plochy tak, aby byla zajištěna a
zachována prostupnost v řešeném území. Omezeno je zejména oplocování pozemků ve volné krajině.
Z důvodu zvýšení prostupnosti krajiny pro pěší a cyklisty navrhuje územní plán koridor dopravní
infrastruktury D1 v trase Lštění – Čerčany.

Zdůvodnění koncepce hospodářského využívání krajiny
Územní plán respektuje stávající hospodářské využívání části krajiny a nenavrhuje zde žádné
změny. Stávající koncepce uspořádání krajiny je v území dlouhodobě stabilizovaná a není důvod toto
uspořádání měnit.

Zdůvodnění koncepce rekreace
Územní plán respektuje stávající plochy individuální rekreace v řešeném území. Nové plochy
individuální rekreace navrhovány nejsou z důvodu jejich značného stávajícího rozsahu a i s ohledem
na nekapacitní dopravní napojení a technického vybavení stávajících rekreačních lokalit.
Územní plán respektuje stávající rekreační využití řeky Sázavy zejména k vodáckému sportu.
S ohledem na kapacity stávajících zařízení souvisejících s vodáckým sportem nejsou nové záměry
navrhovány.
Z důvodu posílení rekreačního využití území a zajištění rekreačního zázemí v návaznosti na volnou
krajinu navrhuje územní plán plochu rekreace specifické Rx, která je určena pro nepobytovou rekreaci,
cyklokrosovou dráhu.
Z důvodu polohy řady rekreačních objektů individuální rekreace uvnitř zastavěného území užívaného
převážně k bydlení, umožňuje územní plán jejich změnu využití na plochy bydlení. Tato přestavba je
umožněna jako podmíněně přípustná. Důvodem je zejména požadavek na zajištění kvalitního bydlení,
zajištění odpovídajícího dopravního napojení.
Zastavitelné plochy a podmínky jejich využití jsou stanoveny tak, aby byl zachován charakter
původní zástavby .

Zdůvodnění plochy změn v krajině
Územní plán nenavrhuje s ohledem na výše uvedené žádné plochy změn v krajině (viz
předchozí kapitola č.5).

Zdůvodnění návrhu systému ÚSES
Z důvodu zajištění souladu se ZÚR SK, je v územním plánu zpřesněna poloha regionálního
biocentra RC 964 Hláska.
V návaznosti na nadřenou soustavu ÚSES ze ZÚR a se zohledněním širších vztahů v území
navrhuje územní plán lokální systém ÚSES prostřednictvím soustavy vzájemně propojených biocenter
a biokoridorů uvedených ve výrokové části ÚP.
Lokální systém ÚSES byl navržen na podkladu katastrální mapy a zpřesněn v souladu s
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aktuálním zněním metodiky pro vymezování ÚSES. Lokální Úroveň ÚSES je převzata z ÚAP ORP
Benešov. Tvoří jej mezofilní biokoridor s vloženými biocentry. Všechny prvky ÚSES jsou funkční a
navazují na územní plány sousedních obcí.
Z důvodu zajištění ochrany navržených prvků ÚSES jsou stanoveny podmínky pro jejich
využití. Zástavba v rámci ploch ÚSES je možná pouze za naplnění podmíněně přípustného využití,
které zohlednilo ochranu ÚSES.

Zdůvodnění dobývání ložisek nerostných surovin
V řešeném území se plochy těžby nerostů, ložiska nerostných surovin ani ložisková ochrana
nevymezují.

Zdůvodnění ochrany před povodněmi, protierozní ochrana
Ochrana před povodněmi
Z důvodu ochrany území před povodněmi jsou stanoveny takové podmínky využití ploch,
které nezhorší stávající stav v území (územní plán akceptuje současný průběh řeky Sázavy beze
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změn, aktivní zónu záplavového území řeky Sázavy, záplavové území řeky Sázavy Q100).
Z důvodu zajištění odpovídající likvidace odpadních vod navrhuje území plán jedinou
zastavitelnou plochu Z8 pro ČOV, která částečně zasahuje do záplavového území řeky Sázavy.
Ostatní zastavitelné plochy a plochy přestavby jsou vymezeny mimo Q100.
Z důvodu zajištění protipovodňové ochrany navrhuje územní plán koridor dopravní
infrastruktury D2 (úprava nivelety silnice tak, aby byla nad úrovní záplavového území stoleté vody).
Územní plán dále umožňuje v rámci stanovených podmínek využití ploch realizaci
komunikace Zlenice – Přestavlky u Čerčan, která zajistí únikovou cestu řešící bezpečnou ochranu
obyvatelstva ( např. únikovou cestu před povodňovými a přívalovými dešti a dalšími možnými riziky
způsobenými nepředvídatelnými okolnostmi).
Další prvky a stavby protipovodňové ochrany je možné realizovat protipovodňové a protierozní
opatření v souladu se stanovenými podmínkami využití, neboť zpracovatel neměl žádné další
konkrétní podklady pro návrhy protipovodňových opatření.
Z důvodu zajištění souladu se zákonem o vodách je v územím plánu omezeno využití ploch v
návaznosti na stávající vodní toky v šíři 6m, respektive 8m od významného toku Sázavy.
Vodní útvar povrchových, podzemních vod

Do mapového podkresu jsou zapracovány vodní plochy, vymezené v případě Sázavy nad
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aktuální katastrální mapou. Levobřežní přítoky – Borka a další bezejmenné toky jsou převzaty z
databáze VÚV, resp. ÚAP ORP Benešov.
Záplavové území včetně aktivní zóny záplavového území

Záplavové území Q 100 včetně záplavového území je vyhlášeno pro vodní tok Sázava.
Protierozní ochrana
Konkrétní protierozní opatření navržena nejsou, neboť projektant neměl žádné konkrétní
projektové podklady, které by bylo možné převzít do územního plánu.
Stávající protierozní prvky v krajině (meze a remízky) jsou územním plánem stabilizované jako
plochy smíšené nezastavěného území.
Z důvodu možného dalšího budování prvků protierozní ochrany je možná jejich realizace v
souladu se stanovenými podmínkami využití území.

99

Z důvodu zvýšení ekologické stability krajiny územní plán navrhuje vysazení alespoň
jednostranného pásu zeleně (návrh liniové zeleně není s ohledem na nemožnost grafického vyjádření
ve vztahu k měřítkům výkresů součástí grafické části dokumentace).

3e.6) Zdůvodnění stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem
využití
Územní plán vymezuje plochy s rozdílným způsobem využití v souladu s vyhláškou
č.501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území v souladu se stavem v území.
V souladu s vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území jsou v územním
plánu podrobněji členěny některé plochy. Jedná se o podrobnější členění ploch např. pro:
-

plochy rekreace - § 5 vyhl. 501/2006 Sb.
v podrobnějším členění:
R
plochy rekreace - rodinná rekreace
Rx
plochy rekreace - specifické
Zdůvodnění - rozčlenění vhodnějším způsobem reaguje na konkrétní podmínky dalšího
rozvoje území tak, aby se dostatečně zohlednila možnost specifického využití ploch. Samostatně
vyčlenění plochy Rx je provedeno z důvodu specifického využití pro cyklotrialové a další obdobné
aktivity s vyloučením dalších přípustných činností a s vyloučením výstavby trvalých i dočasných
nadzemních objektů.
-

plochy občanského vybavení - § 6 vyhl. 501/2006 Sb.
v podrobnějším členění:
OV
plochy občanského vybavení
OS
plochy občanského vybavení – tělovýchovná a sportovní
zařízení
Zdůvodnění - rozčlenění vhodnějším způsobem reaguje na konkrétní podmínky dalšího
rozvoje území tak, aby se dostatečně zohlednila možnost specifického využití ploch. Toto rozčlenění
zohledňuje i nepřekročitelný limit v území, kterým je záplavové území včetně jeho aktivní zóny.
-

plochy veřejných prostranství - § 7 vyhl. 501/2006 Sb.
v podrobnějším členění:
ZP
plochy veřejných prostranství
ZV
plochy veřejných prostranství – veřejná zeleň

Zdůvodnění - rozdělení bylo navrženo s ohledem na odlišné využívání jednotlivých ploch s
cílem stanovit podmínky jejich využití tak, aby se dostatečně zohlednila možnost specifického využití
těchto ploch. Cílem je zejména ochrana stávajících ploch veřejné zeleně v zastavěném území. V
zastavěném území jsou plochami veřejných prostranství (ZP) chápány místní a účelové komunikace a
dále silnice III. třídy.
-

plochy dopravní infrastruktury - § 9 vyhl. 501/2006 Sb.
v podrobnějším členění:
DS
plochy dopravní infrastruktury silniční
DZ
plochy dopravní infrastruktury drážní
DP
plochy dopravní infrastruktury specifické

Zdůvodnění - rozdělení bylo navrženo s ohledem na odlišné využívání jednotlivých ploch s
cílem stanovit podmínky jejich využití tak, aby se dostatečně zohlednila možnost specifického využití
těchto ploch.
-

plochy zemědělské - § 14 vyhl. 501/2006 Sb.
Pouze v grafickém vyjádření v hlavním a v koordinačním výkrese jsou tyto
plochy rozlišeny barvou (žlutě – orná půda, světle zeleně – trvalé travní
porosty) a označeny symbolem NZ.

Zdůvodnění - toto grafické rozdělení odpovídá skutečnému stavu předmětných pozemků v území.
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Podmínky využití těchto ploch jsou stanoveny shodně.
Podmínky prostorového uspořádání ploch jsou navrženy s ohledem na kvalitu stávající
zástavby a její urbanistické struktury. Dostavby ve stávající zástavbě musí respektovat charakter
okolní zástavby.
Podmínky ochrany krajinného rázu jsou vtěleny do podmínek pro využití ploch a jejich
prostorové uspořádání v kapitole 1f) výrokové části. Podmínky se zaměřují zejména na začlenění
nové zástavby do krajiny tak, aby nedošlo k narušení krajinného rázu. Regulovány jsou výškové
hladiny zástavby a výstavba větrných elektráren. Pro plochy smíšené obytné je výšková hladina v
zastavitelných plochách navržena na max. 9m. Tento návrh je stanoven s ohledem na omezení
možných negativních vlivů na krajinný ráz a dále se zohledněním návrhu zastavitelných ploch
převážně v okrajových částech jednotlivých sídel.
Dodržení stanovených podmínek prostorového uspořádání přispěje k citlivému začlenění nově
navržené zástavby do okolní zástavby i do krajiny, tak aby nedošlo k narušení krajinného rázu.
U ploch smíšených obytných venkovských je s výjimkou ploch přestaveb P1, P2 a P3
2
stanovena na stanovena na 900m .
Stanovení podmíněně přípustného využití vycházelo z konkrétního umístění ploch ve vztahu k
dopravním stavbám nebo dalším územním limitům. Např. v plochách nacházejících se ve vzdálenosti
50 m od hranice lesních pozemků musí být vhodnost prokazována ve vztahu naplňování podmínky
lesního zákona (znění § 14 odst. 2), kdy je pro umístění staveb do 50m od okraje lesa nutný souhlas
orgánu státní správy lesů - kompetentní dle § 48 odst. (2) písm. c) lesního zákona (souhlas vydává
ORP Benešov). Souhlas lze udělit pouze za určitých podmínek (např. stavba umístěna dále než je
absolutní výšková bonita dřevin dle porostní skladby konkrétní lokality). Upozorňujeme proto, že nelze
předjímat výsledky dalších řízení, udělení výjimky k umístění stavby blíže jak 50m od hranic lesa nelze
předem nárokovat.
V případě, že je pro konkrétní plochu stanoveno podmíněně přípustné využití je možné
zástavbu naplňovat až po prokázání naplnění stanovené podmínky (např. posouzení hlukové zátěže z
dopravních staveb, posouzení podmínek vyplývajících z ochranných a bezpečnostních pásem
technické infrastruktury a ochranných pásem dopravní infrastruktury). Náklady případných
požadovaných opatření ke snížení negativních vlivů dopravy vyplývající z posouzení nebudou hrazeny
z prostředků správně silniční a železniční sítě.

3e.7) Zdůvodnění návrhu 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
Územní plán zpřesnil návrh RC Hláska v souladu se ZÚR SK. Toto biocentrum je v územním
plánu zpřesněno jako funkční a není tak nutné dále omezovat vlastnické vztahy k dotčeným
pozemkům a navrhovat zde veřejně prospěšné opatření. Biocentrum prochází tokem Sázavy,
zasahuje jeho břehové porosty a dotýká se plochy chránění jako VPK - údolní niva.
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3f)

Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení
potřeby vymezení zastavitelných ploch
Návrh ÚP Lštění prověřil míru využití zastavěného území s tímto výsledkem:

a)
místní část Lštění – zastavěné území je využito bez výrazných územních rezerv, zahrady jako
volné plochy jsou součástí stávajících staveb. Prosto mezi silnicí III/1094 a Sázavou představuje
skupinu původních venkovských usedlostí včetně dochovaných hospodářských částí. Tyto objekty
nejsou nyní využity pro původní účel, současně je žádoucí původní strukturu sídla – viz urbanistická
koncepce – zachovat.
b)
místní část Zlenice – části území, které nejsou optimálně využity, řeší ÚP Lštění jako plochy
přestavby P1, P2 a P3. Případné další volné zahrady zastavěného území lze využívat jako doposud a
pro další zástavbu je lze využít výhradně pokud budou naplněny požadavky stanovené územním
plánem.

Potřeba zastavitelných ploch je vyhodnocena ve vztahu ke specifickým podmínkám
řešeného území:
a)
zastavěné území obce Lštění a zejména m.č. Zlenice je významnou částí užíváno pro
rekreační využití a současně probíhá proces spontánní přeměny pro trvalé bydlení a urbanistická
koncepce tuto proměnu akceptuje.
K 1.8.2019 má obec 428 obyvatel.
Ze statistických údajů dle ČSÚ vyplývá stagnace počtu obyvatel v mezidobí 1991 – 2005
(rozdíl 13 obyvatel odpovídá běžné obměně obyvatel). V mezidobí 2005 – 2015 se počet obyvatel
zvýšil z 296 na 401, tj. o 105 obyvatel. Tento nárůst je způsoben realizovanou výstavbou částečně
pak změnou využití původních objektů individuální rekreace na bydlení trvalé.
V mezidobí 1998 – 2018 bylo v m.č. Lštění realizováno 20 rodinných domů (č.p. 89-108), v
m.č. Zlenice pak 27 rodinných domů (č.p. 92-118) = celkem 47 RD.
Návrh ÚP Lštění pak předpokládá výstavbu pro 144 obyvatel, což odpovídá přibližně výše
uvedenému stavebnímu rozvoji za posledních cca 20 let.
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Obr: m.č. Lštění - výstavba po r. 1989

Obr: m.č.Zlenice - výstavba po r. 1989 .
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4.

Náležitosti vyplývající z vyhlášky č. 500/2006 Sb., část II odst. 1 a) až 1 d)

4a)

Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v
území

Řešené území je výsekem spojité urbanizace údolnice Sázavy, realizované od obce Čerčany
proti toku řeky. Zahrnuje na levém břehu řešené území (obec Lštění) a na protilehlém břehu pak
území obcí Čerčany, Čtyřkoly a Senohraby.
Zastavěné území obce Lštění navazuje a vytváří spojité území v případě Lštění - Čerčany a v
případě ploch individuální rekreace v lokalitě Borka a U Studánky.
Spojitým územím je rovněž prostor montovaného mostu Lštění – Čtyřkoly, který nabízí
obyvatelům obce významně kratší přístup k silnici I/3 a přístup k železniční zastávce Čtyřkoly přímo na
hlavní trati Praha - České Budějovice.
Protilehlé břehy mají další společné vztahy – jez a malou vodní elektrárnu na protilehlém
břehu a přívoz v m.č. Zlenice.
Významná lokalita m.č. Lštění - Hradiště s kostelem sv. Klimenta – je přístupné motorovými
vozidly pouze prostřednictvím silnice III. třídy vedené mimo řešené území přes Čerčany a Přestavlky.
Řešené území vyžaduje koordinaci tras technické infrastruktury: VVTL a VTL plynovodu VVN
elektro 220 a 110 kV, dálkový sdělovací kabel a štolový přivaděč. Ve všech případech se k těmto
trasám vztahují ochranná a bezpečností pásma jejich prostorové ochrany. Zdrojem dat jsou v
navazujících správních jednotkách vždy ÚAP ORP Benešov a není tedy důvod k jakékoliv odchylce v
navazujících posicích správních jednotek. Obdobně lze hodnotit plochy NATURA EVL Dolní Sázava a
průběh záplavového území, které v údolnici Sázavy přecházejí do navazujících územních jednotek.
Územní plán Lštění je koordinován z hlediska vymezeného systému ekologické stability na
úrovni regionálního biocentra Hláska a na úrovni místního systému.
Případnou realizací zkapacitnění stávajících účelových komunikací v krajině ve směru na
Přestavlky u Čerčan dojde ke zvýšení prostupnosti území obou obcí
Územní plán vymezuje 2 cyklotrasy s možným napojením na sousední obce Čerčany,
Čtyřkoly a Přestavlky u Čerčan. V případě obce Přestavlky u Čerčan jsou nově cyklotrasy napojeny na
stávající regionální cyklotrasu č. 19 (souběžně se silnicí II/109). V případě obcí Čerčany a Čtyřkoly
pak navazují na uliční síň zastavěných území těchto obcí.
Územní plán nenavrhuje žádné další záměry, které by bylo nutné koordinovat s územně
plánovacími dokumentacemi sousedních obcí.
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4b)

Vyhodnocení splnění požadavků Zadání
Jednotlivé body Zadání byly splněny takto:

Ad a)1 Požadavky na základní koncepci rozvoje území obce – urbanistickou koncepci
V kapitole 2a) Odůvodnění jsou vyhodnoceny požadované republikové priority č. 14, 14a, 15,
16, 18, 19, 20, 20a, 22, 23, 24, 24a, 25, 26, 27, 28 a 30. Současně je analyzován vztah řešeného
území k rozvojové oblasti OB1.
V kapitola 2s) je dále vyhodnocen návrh ÚP Lštění vůči ZÚR Středočeského kraje. Struktura
vyhodnocení je odvozena v posloupnosti jednotlivých kapitol ZUR a prokázán vzájemný soulad.
Požadavky Zadání ve vztahu k ÚAP ORP Benešov jsou průběžně zapracovány do textové a
grafické části návrhu ÚP v rozsahu požadovaných jevů č. 1, 3, 8 a 16. Jev č. 2 – plochy výroby – jsou
v území zjištěny pouze jako původní zemědělská usedlost v lokalitě Hradiště. Jevy č. 11 (urbanistické
hodnoty), 13 (historicky významná stavba), 14 (architektonicky významná stavba, soubor) a jev č. 15
(významná stavební dominanta) byly vymezeny pro řešené území na platformě doplňujících průzkumů
a rozborů a vytváření hodnotovou kostru řešeného území, specifikovanou v kapitole 1b) výrokové části
a komentované v kapitole 3e) tohoto Odůvodnění.
Návrh územního plánu rovněž splňuje následující požadavky:
Návrh územního plánu naváže na dosud platný územní plán sídelního útvaru Lštění a bude zohledňovat
dosavadní kontinuální vývoj se změnami vyplývajícími z následně uvedených požadavků. Změny v rozsahu již
vymezených zastavitelných ploch dle ÚPnSÚ však nejsou vyloučeny, naopak zadáním se umožňuje znovu
prověřovat jejich vhodnost, územní rozsah a využití území. V návrhu územního plánu budou prioritně prověřeny
dále uvedené konkrétní plochy.

Komentář:
Územní plán přebírá zastavitelné plochy předchozího územního plánu (ÚPNSÚ) v navrženém
značení Z1, Z2 a Z4 s dílčí korekcí tvaru zastavitelné plochy, jak vyplývá z platného mapového
podkladu.

Rozvoj jednotlivých sídel bude navržen v souladu s demografickým vývojem, který má mírně stoupavou tendenci
přírůstku obyvatel a stavem infrastruktury.

Komentář:
Tento požadavek není zcela korektní ve vztahu k exaktním demografickým údajům, které jsou
s ohledem na nezjistitelné používání objektů trvalého bydlení k rekreaci (a naopak) neprůkazné. Zde
platí předchozí požadavek, tzn., že jsou převzaty zastavitelné plochy z předchozího územního plánu
(ÚPnSÚ). S výjimkou zastavitelné plochy Z1, která je opakovaně v tomto zadání požadována
k zapracování, se jedná o nárůst 17 parcel pro 54 obyvatel. Využití těchto parcel – jak je prokazováno
v kapitole 3f) tohoto Odůvodnění – není otázkou demografického rozvoje, nýbrž důsledkem poptávky
z hlavního města resp. pražského regionu. V tomto úhlu pohledu lze naplnit v krátkém časovém
období vymezené rozvojové plochy a regulátorem rychlosti je výhradně cena pozemků.

V řešeném území prakticky nejsou pracovní příležitosti. Rozsah a další rozvoj bydlení probíhá bez
zajištění základních potřeb občanského vybavení. V obci je poměrně nízká nezaměstnanost, i nadále
se předpokládá dojížďka části obyvatel za prací mimo obec.
Komentář:
Obecně venkov neplní a dlouhodobě nebude plnit potřebu pracovních míst: Vzhled,
transformace a požadavky na životní standard přestávají venkovský a městský prostor – zejména
v nových lokalitách – rozlišovat. Dojížďka za prací je zcela standardní a obec má v tomto smyslu
k disposici ideální přístup v hromadné dopravě i silničnímu systému kraje.
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Rozvoj v návaznosti na samoty se vylučuje.
Stavební rozvoj na lesních pozemcích se vylučuje.

Komentář:
Zadání splněno, rozvoj těchto forem individuální rekreace je vyloučen.

Využití území bude řešeno tak, aby byla zajištěna ochrana přírodních, historických a kulturních hodnot v území,
včetně nemovitých kulturních památek, které jsou zapsané v ústředním seznamu kulturních památek České
republiky pod rejstříkovými čísly. Územní plán zajistí v rámci celého řešeného území ochranu archeologických
nálezů.

Komentář:
Zadání splněno, koordinační výkres a textová část Odůvodnění v kapitole 3e) obsahuje
potřebné údaje. Archeologickou ochranu územní plán nezajistil, pouze zobrazil odpovídající jev ÚAP
v rozsahu obce Lštění, m.č. Zlenice a lokality Hradiště.

Územní plán bude respektovat objekty drobné historické architektury dotvářející charakter obce (např. Boží muka,
kříže, kapličky, zvoničky, sochy, pomníky, milníky, apod.).

Komentář:
Tyto drobné historické objekty jsou v kapitola 1b) výrokové části označeny jako základní
hodnoty v území. Požadavek na jejich prostorovou ochranu jako součást veřejného prostranství je
společným požadavkem vůči plochám s rozdílným způsobem využití dle kapitoly 1f) výrokové části.

Bude zachován charakter obce, respektovány současné hodnoty a historické uspořádání a navržen rozvoj, který
bude reagovat na nové podmínky v území.

Komentář:
Zachování stávajícího uspořádání vyplývá z urbanistické koncepce. Nový rozvoj území
vyplývá z požadavku přenesení zastavitelných ploch předchozího územního plánu ÚPnSÚ.

Koncepce rozvoje bude v návrhu územního plánu řešena tak, aby nedocházelo k zatěžování životního prostředí a
funkcí ekologické stability i s ohledem na fakt, že se v řešeném území nachází Evropsky významné lokality (EVL)
Dolní Sázava.

Komentář:
Územní plán nevymezuje nad rámec ploch smíšených obytných jiné funkce, které by
zatěžovaly životní prostředí. Ve vztahu k EVL to není jednoznačné – požadavek na úpravu nivelety
silnice III/1094 zcela nepochybně v kontaktu s řekou Sázavou a tedy i plochou EVL je. Nicméně se
jedná o stavebně technické řešení, které by plošně do prostoru EVL nad rámec současného
půdorysného průmětu sinice nezasahovalo.

V územním plánu bude dále zohledněna poloha řešeného území v oblasti krajinného rázu Dolní Posázaví. V
návrhu územního plánu budou zohledněny následující stanovené zásady ochrany krajinného rázu:
ochrana lesních porostů;
doplnění dřevinné zeleně v zemědělské krajině;
omezení dalšího zahušťování rekreační a obytné zástavby Dolního Posázaví;
respektování struktury sídel v údolí Sázavy, ve svazích a na terénních hranách;
respektování dochované a typické urbanistické struktury venkovských sídel v zemědělské krajině.
Rozvoj venkovských sídel bude v cenných polohách orientován do současně zastavěného území (s
respektováním znaků urbanistické struktury) a do kontaktu se zastavěným územím;
dbát při výstavbě na zachování významu kulturních dominant v krajinné scéně (kostel );
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Komentář:
Ve všech bodech se jedná o zásady, které jsou promítnuty do urbanistického řešení návrhu
UP.

Územní plán na základě prověření zapracuje do textové, případně i zohlední v grafické části plochy pro
požadované potřeby hlediska :
a)
ochrany území před průchodem průlomové vlny vzniklé zvláštní povodní, zde je třeba zohlednit mimo
jiné i možnost působení místních přívalových srážek
b)
zón havarijního plánování
c)
ukryti obyvatelstva v důsledku mimořádné události
d)
evakuace obyvatelstva a jeho ubytování, tím se rozumí případná možnost ubytování evakuovaných osob
z jiných míst
e)
skladování materiálu civilní ochrany a humanitární pomoci
f)
vyvezení a uskladnění nebezpečných látek mimo současné zastavěná území
a zastavitelná území obce
g)
záchranných, likvidačních a obnovovacích prací pro odstranění nebo snížení škodlivých účinků
kontaminace, vzniklých při mimořádné události
h)
ochrany před vlivy nebezpečných látek skladovaných v území
i)
nouzové zásobování vodou a elektrickou energií

Komentář:
Tato problematika je součástí kapitoly 3e1 Odůvodnění ÚP Lštění
Všechny tyto požadavky je vhodné v řešeného území zohlednit přiměřeným způsobem s přihlédnutím ke
konkrétní situaci v místě, k místním možnostem a potřebám i k výškovým a spádovým poměrům terénu v
řešeném území a v jeho okolí. Textové i grafické část mohou být zapracovány do územně plánovací
dokumentace současně s ostatními údaji a zákresy, nebo ve formě separátu (samostatné složky).
Územní plán zapracuje požadavky vyplývající z řešení zásobování požární vodou stávajících a nově
navržených zastavitelných území správního území obce s vyznačením místa zdroje požární vody ( rybník, potok,
řeka) a odběrných míst na těchto zdrojích ve smyslu normy vyplývající z požadavků na Požární bezpečnost
staveb – Zásobování požární vodou.

Komentář:
Jedná se o obecný text. Z hlediska zásobování požární vodou je řešené území v rozsahu
místních částí Lštění a Zlenice řešeno v kapitole 3e1) Odůvodnění ÚP Lštění.

Sídelní struktura ani širší vztahy nebudou územním plánem zásadním způsobem měněny, samoty určené pro
bydlení, které by nenavazovaly na zastavěné území obce, nebudou navrhovány.
Zahrady nebo proluky v zástavbě ležící v zastavěném území budou součástí funkční plochy spojené s bydlením,
nebudou řešeny jako návrh. Nově navrhované zahrady ve volné krajině se nebudou samostatně vyhodnocovat
jako odnětí ze ZPF.

Komentář:
Text zčásti požadavky opakuje. Zahrady jako plocha s rozdílným způsobem využití vymezeny
nejsou.
Územní plán stanoví podmínky pro využití zastavěného území a navrhne a prověří vhodné zastavitelné plochy
pro rozvoj obce v souladu se základní strategií jejího dalšího vývoje sledovanou orgánem obce.
Cílem územního plánu bude návrh přiměřených zastavitelných ploch, zejména pro bydlení v plochách
venkovského bydlení a plochách smíšených obytných.
při vymezování zastavitelných ploch se bude vycházet z dosud platné dokumentace, která byla již dříve
řádně a zákonným způsobem dohodnuta s dotčenými orgány;
v zastavěných a zastavitelných plochách budou zohledněny pozemky s vydaným územním rozhodnutím
nebo stavebním povolením;
bude prověřena možnost zařazení nově požadovaných pozemků do zastavitelných ploch nebo
územních rezerv při dodržení § 53 odst. 5 písmeno f) stavebního zákona;
nové zastavitelné plochy (mimo současně platnou dokumentaci) budou vymezeny na základě řádného
odůvodnění a prokázání oprávněnosti záměru a pouze v případě, že tyto budou v přímé v návaznosti na
zastavěné území (§ 53 odst. 5 písmeno f) stavebního zákona);
územní plán ve svém návrhu maximálně zohlední povodňový plán obce s cílem minimalizovat možné
střety a problémy v území;

107

-

-

-

územní plán navrhne v územní s možným ohrožením hlukové zátěže (např. z dopravní stavby apod.)
podmíněně přípustné využití týkající se staveb určených k bydlení.
územní plán vymezí pravidla pro užívání a další rozvoj individuálních – izolovaných objektů rodinné
rekreace, umístěných ve volné krajině a v lesním porostu: výhradně objekt hlavního objektu, současně
prověří vhodnost vymezení možnosti dalšího využití navazujícího území ve vztahu k aplikaci stavebního
zákona ( drobné stavby, stavby bez nutnosti ohlášení ).
územní plán zobrazí rozdíly mezi užíváním pozemků dle katastrální mapy a skutečností v případě, že
skutečné zobrazení je nutno pro další rozhodování v území ( územní a stavební řízení ),
územní plán prověří vhodnost vymezení kritické části zastavěného území z hlediska bezpečnosti vedení
pěších – cyklo – tras a stanoví pravidla postupné transformace zastavěného území ve smyslu sdílení
veřejného prostoru z hlediska prostupnosti územím a bezpečnosti pohybu obyvatel.
územní plán označí objekty historického významu a architektonických hodnot jako určující pro
uspořádání navazující zástavby,
územní plán vymezí prostory veřejných prostranství, které jsou určující pro identifikaci občanské
společnosti s historií a vývojem území.

Komentář:
Text se zčásti opakuje, jedná se o obecný postup při tvorbě územního plánu, který je
v případě ÚP Lštění dodržen ve všech výše uvedených požadavcích. Zcela odlišné užívání pozemků
dle mapy katastru nemovitostí a skutečnosti bylo zvýrazněno v průzkumech a rozborech. Protože se
jedná o „stav“ území, který nemá vliv na urbanistickou koncepci ani návrhovou část ÚP, je ponecháno
zobrazení dle katastru nemovitostí. K řešení rozdílů jsou příslušné dotčené orgány a státní stavební
dohled.

Územním plánem budou mimo jiné prověřeny tyto konkrétní záměry:
Níže uvedené číslování je shodné s číselným označením uvedeným v doplňujících průzkumech a
rozborech (problémový výkres č.1 )……..
Komentář:
Tyto podněty byly do návrhu ÚP zapracovány v plném rozsahu. Následující požadavky Zadání
jsou obecným popisem metodiky územního plánování a ÚP je akceptuje.

Bude prověřena možnost samostatného vymezení ploch zahrad, které zajistí kvalitní přechod zástavby do volné
krajiny nebo mohou zohlednit jiné návaznosti a vazby v územní.

Komentář:
Možnost zobrazování samostatných zahrad není akceptována. Přechod zastavěného území
do krajiny ve skutečnosti takto nevypadá. Zastavěné území přímo navazuje na přírodní útvary.
Vymezování zahrad je zbytečným detailem, který by se ÚP Lštění vystavovalo rizikům
nejednoznačnosti řešení.

V návrhu územního plánu vyloučit na všech nezastavitelných plochách umisťování (i dočasné) výrobků plnících
funkci stavby (mobilheim, obytné přívěsy, maringotky, atd.)

Komentář:
Požadavek, je zapracován do kapitoly 1f) výrokové části jako nepřípustná funkce ploch
neurbanizovaného území.

Výstavba nových vícepodlažních bytových domů se nepředpokládá.

Komentář:
Ano, nepředpokládá, zastavitelné plochy a plochy přestavby jsou doplněny regulativem,
vylučujícím vícepodlažní domy.
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V návrhu územního plánu prověřit plochu přestavby. Toto je nutné zejména s ohledem na možné změny činností
a předmětů podnikání, které by mohly negativně ovlivnit stávající obytná území. V návrhu preferovat výroby a
činnosti, které by neměly negativní dopad na sousedící obytné plochy.

Komentář:
Plochy přestavby P2 a P3 jsou navrženy jako plochy smíšené obytné specifické, plochy
výroby nejsou v ÚP Lštění vymezeny
Územní plán vyloučí možnost nové zástavby na pozemcích určených k plnění funkce lesa. Bude posouzena
možnost vyloučení rozšíření zastavitelné plochy chat na těchto pozemcích. Připuštěna bude pouze dopravní a
technická infrastruktura a stavby spojené s hospodařením na lesním pozemku nebo spojených s realizací prvků
ÚSES.

Komentář:
Respektováno, návrh ÚP Lštění zábor pozemků PUPFL neobsahuje.
Územní plán prověří možnost stanovení etapizace výstavby v případě rozsáhlejší plochy Z1.

Komentář:
Etapizace zastavitelné plochy Z1 není navržena, projektant nemá v tomto smyslu
jednoznačné argumenty.

V územním plánu mohou být dále prověřovány a doplněny i další plochy, které nejsou výše uvedené a tyto budou
s ohledem na rozvoj území a sledovaný veřejný zájem akceptovatelné a vymezení ploch bude sledovat územní
rozvoj podporovaný orgánem obce.

Komentář:
Ano, viz návrh ÚP – plochy Z8
Ad a)2.1

Požadavky na veřejnou dopravní infrastrukturu

V kapitole 2a) Odůvodnění jsou vyhodnoceny požadované republikové priority č. 23, 24.
Součástí koncepce dopravní infrastruktury jsou vyjmenované trasy.
Další požadavky Zadání jsou splněny takto:
-

-

-

návrhem územního plánu nebude měněna stávající koncepce dopravy (silniční a železniční
dopravní infrastruktura je stabilizovaná), drobné směrové úpravy z hlediska bezpečnosti se
nevylučují;
nově navržené zastavitelné plochy budou navazovat na stávající, případně navržené místní
komunikace;
prověřit průchodnost (průjezdnost) stávajících místních komunikací, a pokud to umožní stávající
zástavba, navrhnout územní opatření pro zlepšení provozu a bezpečnosti;
zajistit ochranu stávající cestní sítě, popř. obnovované, nově navrhované místní a účelové
komunikace v nezastavěném území z hlediska přístupnosti zemědělských a lesních pozemků
případně i stezky a pěšiny;
stabilizovat rozhodující přístupové trasy v území podle jejich skutečného průběhu.

Komentář:
Návrh ÚP odpovídá požadavkům Zadání s výjimkou průchodnosti (průjezdnosti) místních
komunikací. Zde se jedná o fatální problém, kdy délka místních komunikací a šířka veřejného
prostoru, do kterého jsou umístěny, neodpovídá současné legislativě. Změny v tomto režimu jsou však
nerealizovatelné a neproveditelné.
V odůvodněných případech jsou v návrhu ÚP zakresleny skutečné trasy místních a účelových
komunikací. Jejich legalizace nespadá do problematiky územního plánování.
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plochy v blízkosti dopravních staveb prověřit s ohledem na hlukové limity způsobené jejich provozem, v
nezbytném případě využít možnost podmíněně přípustného řešení;

Komentář:
Tento požadavek není v měřítku ÚP realizovatelný. Výroková část ÚP obsahuje v kapitole 1f)
výrokové části informaci, že veškeré změny v území z hlediska staveb, které jsou chráněny obecně
závaznými předpisy na ochranu veřejného zdraví, budou prověřeny v rámci územních či stavebních
řízení. Hlukem z dopravy silniční i železniční je totiž zasažena rozhodující část zastavěného území
respektovat stávající značené turistické trasy a cyklotrasy. Prověřit jejich možné rozšíření a doplnění dle
aktuální potřeby v území;

Komentář:
Trasy převzaty z mapových podkladů veřejné databáze.

-

prověřit případnou možnost řešení kolizních míst na silnici III/1095,

Komentář:
Kolizní místa nejsou v rozsahu, potřebném k řešení na úrovni územního plánu.

-

prověřit způsob parkování v zastavěném území včetně preference parkování na vlastním pozemku;
parkování vozidel návštěvníků objektů a areálů hromadné rekreace ( ubytování ) s preferencí
vlastních parkovacích ploch popř. stanovení alternativního vymezeních veřejných prostranství pro
potřeby parkování;

Komentář:
Požadavek uplatněn jako společná podmínka ploch s rozdílným způsobem využití v kapitole
1f) výrokové části.
-

prověřit možnost obnovení a stanovení podmínek pro provoz přívozu ve Zlenicích;

Komentář:
Ano, v urbanistické koncepci vymezen prostor přívozu jako veřejně prospěšné opatření

ploch.

v koordinačním výkresu se uvede číslo silnice a vyznačí se její ochranné pásmo, které limituje využití

Komentář:
Ano, splněno, běžná praxe.

Ad a)2.2

Požadavky na veřejnou technickou infrastrukturu

V kapitole 2a) Odůvodnění jsou vyhodnoceny požadované republikové priority č. 27, 30+.
Součástí koncepce technické infrastruktury jsou vyjmenované trasy včetně prostorové
ochrany prostřednictvím ochranných a bezpečnostních pásem.
Vyhodnocení dalších požadavků Zadání:
-

prověřit kapacitu a stav technické infrastruktury s ohledem na návrh zastavitelných ploch a v
případě potřeby provést příslušná opatření;
respektovat stávající technickou infrastrukturu včetně všech nadřazených sítí;
územní plán převezme trasy stávajících sdělovacích a elektronických vedení včetně prostorové
ochrany;
navrhnout koncepci zásobování rozvojových ploch energiemi;
pro možnost posouzení kapacity technické infrastruktury se bude u zastavitelných ploch orientačně
vycházet s velikostí pozemku cca 1 000 m2 na 1 rodinný dům (3,0 osoby / 1 rodinný dům);
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-

-

-

dešťové vody řešit v maximální míře na území zasakováním nebo shromažďováním v retenčních
nádržích (zpomalení odtoku, postupné zasakování, využití pro zálivku); územní plán
prověří i jinou
možnost řešení odvedení dešťové vody;
v souladu s požadavky stavebního zákona nebude detailní umístění nové technické infrastruktury
předurčováno tam, kde to není nezbytné a bude ponechána možnost upřesnění a následné výstavby
až v rámci přípravy jednotlivých projektů pro správní řízení;
při navrhování zástavby vycházet z povodňového plánu obce s cílem zajištění ochrany dotčeného
území;

Komentář:
Jedná se o soubor obecných požadavků, které jsou standardním způsobem zapracovány do
návrhu ÚP

-

územní plán navrhne plynofikaci zastavěného území včetně návrhových ploch;

Komentář:
Území je plynofikováno, nové rozvojové plochy lze napojit na stávající systém prostřednictvím
přípojky, zastavitelná plocha Z1 je řešena komplexně jako developerský projekt.
prověřit záměry týkající se zejména odkanalizování místních částí, na základě prověření
odpovídající řešení;

navrhnout

Komentář:
ÚP obsahuje návrh koncepčního odkanalizování řešeného území m.č. Lštění – nový systém
s napojením na novou ČOV. Dílčí funkční segmenty splaškové kanalizace budou zachovány.
ÚP navrhuje v m.č. Zlenice pro obytné území komplexní systém odkanalizování s využitím
dílčích tras realizované splaškové kanalizace do stávající ČOV s výjimkou okrajových části, které
nelze z geografických důvodů napojit s ohledem na nepřiměřené náklady.
ÚP umožňuje likvidaci odpadních vod v ostatním území individuálně.
-

navrhnout koncepci zásobování pitnou vodou tak, aby v sídle Lštění byla zahrnuta možnost
napojení na stávající vodovodní řad do Benešova, ve Zlenicích posoudit vodovodní rozvody a
možnost jejich rozšíření podle potřeb vyplývajících z návrhu územního plánu území;

Komentář:
Řešeno komplexně pro m.č. Lštění a m.č. Zlenice. Územní plán obsahuje návrh vedení
hlavních řadů navazujících na stávající systém.
-

územní plán prověří koncepci ochrany zastavěného území před balastními přívalovými vodami;
u nově vymezených zastavitelných ploch a komunikací bude posouzen vliv zástavby na odtokové
poměry v území a to tak, aby nedošlo ke zvýšení odtoku po zástavbě proti odtoku z území před
zástavbou; u plošně významné lokality a nově navržených komunikací bude navrženo řešení, které
stanoví navazující povinnost, např. dohodu o parcelaci, která by měla zohlednit hydrogeologický
průzkum a posouzení možného vsaku a velikostí případných retencí;

Komentář:
M.č. Lštění a m.č. Zlenice je exponováno záplavovým územím Sázavy a ÚP zde nevymezuje
s výjimkou zastavitelné plochy Z8 (plocha technické infrastruktury pro umístění ČOV Lštění) žádné
další aktivity, které by změnily průběh povodňové vlny.
V případě provedení změny výškové nivelety silnice III/1094 se může teoreticky změnit profil a
tedy i rychlost proudění v dotčeném úseku, rozdíl v profilu je zanedbatelný.
Rizikem balastních vod mohou být i další vodoteče: Borka, bezejmenný potok mezi m.č.
Zlenice a m.č. Lštění, popř. suchá rokle vedoucí podél stávající účelové komunikace při západní
hranici zastavitelné plochy Z1. Ve všech případech nejsou provedeny změny v území, které by
přirozené zvodnění změnily, zastavitelná plocha Z1 bude vybavena vlastním retenčním prostorem,
v očekávaní trase zvodnění není žádná nová zástavba navržena.
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-

územní plán zajistí ochranu vodního díla – vodního jezu ve Lštění;

Komentář:
ÚP Lštění v dotčeném prostoru žádné aktivity nevymezuje.

Odpadové hospodářství - bude respektován stávající systém nakládání s odpady, tj. svoz na určenou lokalitu
mimo řešené území;
územním plánem se nevylučuje možnost vymezení plochy pro umístění technické infrastruktury např.
kontejnerů;
bude prověřena plocha pro ukládání bioodpadu v blízkosti ploch pro individuální rekreaci a
dojde k prověření i další plochy i v jiné části obce.

Komentář:
ÚP Lštění umožňuje umístění sběrných nádob na plochách veřejných prostranství. ÚP Lštění
akceptuje v obci Lštění na ploše technické infrastruktury provoz kompostárny.
a) 2.3. Požadavky na veřejné občanské vybavení
Z souvisejících podkladů: PÚR, ZÚR a ÚAP nejsou žádné požadavky vymezeny.
Další požadavky vyplývající z doplněných rozborů a průzkumů:
-

stávající občanská vybavenost bude návrhem respektována;
nové plochy občanské vybavenosti budou prověřeny např. v souladu s požadavky uvedenými v kapitole
a)1. Požadavky na urbanistickou koncepci;
u jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití prověřit možnost stanovit podmínky využití tak, aby v
nich bylo možné realizovat objekty občanského vybavení související zejména s turistikou a to za
podmínek, že tyto budou v souladu s hlavním využitím.

Komentář:
ÚP Lštění obsahuje uvedené požadavky v kapitola 1d) a 1 f) výrokové části ÚP Lštění.
Plocha Z5 ( Lštění) pro občanské vybavení se zaměřením na vzdělávání mezi silnicí a drážním tělesem,
v kat. nemovitostí – ostatní plocha ( dětské dopravní hřiště )

Komentář:
Plocha je zapracována jako plocha veřejných prostranství – veřejná zeleň, další – sportovně
rekreační, vzdělávací – využití je možné.

a)2.4. Požadavky na veřejná prostranství
Z souvisejících podkladů: PÚR, ZÚR a ÚAP nejsou žádné požadavky vymezeny.
Vyhodnocení dalších požadavků Zadání:
V zastavěném území obce jsou veřejná prostranství stabilizována. V nově vymezených zastavitelných plochách
bude postupováno podle § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a dle vyhlášky č.
501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území. Důraz bude kladem na stabilizaci, popř. vymezení
ploch veřejných prostranství a dalších prostorů pro společenské aktivity obce.

Komentář:
Veřejné prostranství je vymezeno na částech zastavěného území, kdy je to účelné pro
Odůvodnění dalších opatření ÚP Lštění – ochrana hodnot v území, uložení inženýrských sítí.
V ostatních částech zastavěného území je veřejné prostranství přípustnou funkcí převažujících ploch
s rozdílným způsobem využití.
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a) 3 3. Požadavky na koncepci uspořádání krajiny
V kapitole 2a) Odůvodnění jsou vyhodnoceny požadované republikové priority č. 25 a 26.
Vyhodnocení dalších požadavků Zadání:
Ze zásad územního rozvoje řešené území spadá na základě ZÚR SK
do dvou krajinných typů. Převážná část řešeného území spadá na základě ZÚR SK do krajinného typu N16 Krajina relativně vyvážená (viz obr. 3). Východní část řešeného území od Vodslivského potoku na východ spadá
do krajinného typu H18 - Krajina zvýšených hodnot. Ze ZÚR SK vyplývají pro tyto dva krajinné typy následující
požadavky:

Komentář:
ÚP Lštění je zpracován v souladu se ZÚR – viz kapitola 2a) Odůvodnění ÚP Lštění.
Z územně analytických podkladů nevyplývají pro řešené území žádné konkrétní požadavky na koncepci
uspořádání krajiny.
ÚP Lštění vymezí lokální systém ekologické stability a dalšími jevy ochrany přírody a krajiny:
jev
22.
významný krajinný prvek registrovaný – lipová alej
23.
významný krajinný prvek ze zákona
37.
lesy ochranné
38.
les zvláštního určení
39.
lesy hospodářské
40.
vzdálenost 50 m od okraje lesa
a to ve smyslu jejich zpřesnění nad platnou mapou katastru nemovitostí.

Komentář:
Požadované jevy jsou v návrhu ÚP zapracovány.
ÚP vyhodnotí rozsah záborů půdního fondu s ohledem na aktuální požadavky na veřejný zájem ochrany půdy v I.
a II. stupni.
ÚP stanoví ochranu stávajícího systému ekologické stability a registrované významné krajinné prvky včetně
určující lipové aleje ve Zlenicích.
ÚP stanoví koncepci zachování a ochrany stávající morfologie terénu a charakteru jeho vegetačního krytu.
Rozsah a vzájemné uspořádání zemědělské a lesní půdy bude mimo zastavěné území zachován. Nová
zástavby rodinnými domy bude využívat přednostně volné plochy – proluky – zastavěného území, popřípadě
expandovat do drobných a málo produktivních zemědělských pozemků za podmínky jejich návaznosti na
zastavěné území.
V území obce se nenacházejí žádná ložiska nerostných surovin a tím ani jejich dobývací prostory. V
řešeném území se nevyskytují sesuvná ani poddolovaná území a v ÚP nebudou v tomto smyslu uplatněny žádné
požadavky z hlediska ochrany horninového prostředí. Zastavěné území je v oblasti vysokého výskytu radonu.

Komentář:
Obecné požadavky Zadání, které jsou v návrhu ÚP standardně splněny.
Vyhodnocení dalších požadavků Zadání:
-

-

-

respektovat skutečnost, že se řešené území nachází v členité krajině. Návrhem řešení nesmí dojít k
negativnímu ovlivnění stávajícího charakteru krajiny;
zobrazit krajinu podle skutečnosti – v odůvodněných případech akceptovat spontánní rozvoj
krajiny vymezením plochy smíšené nezastavěného území, v odůvodněných případech je možné
navrhnout jiné řešení;
prověřit možnosti obnovení doprovodné zeleně při polních cestách, remízků a dalších prvků
zeleně v zemědělsky využívané části krajiny, v řešeném území prověřit plochy pro opatření v
krajině vedoucí ke zvýšení ekologické stability a zlepšení retenční schopnosti krajiny;
prověřit plochy ohrožené erozí – splachy z polí a pastvin a umožnit realizaci protierozních opatření
na
svažitých pozemcích a zároveň ochránit zastavěné území;
minimalizovat zásahy do lesních porostů, případně prověřit možnosti jejich rozšíření, tj. navrhnout
zalesnění ploch nebo vytvoření podmínek pro plochy smíšené nezastavěného území např. krajinné
zeleně;
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-

-

respektovat cenné architektonické a urbanistické znaky sídel a doplňovat je hmotově a
tvarově
vhodnými stavbami;
při vytváření lokální úrovně ÚSES respektovat ochranu a šetrné využití přírodních zdrojů;
při řešení změn využití území a upřesňování tras liniových staveb minimalizovat vlivy na území
přírodních hodnot, řešit střety dopravní a technické infrastruktury s územním systémem ekologické
stability;
chránit říční nivy; zabránit je třeba zastavování údolních niv a likvidaci přírodě blízkých společenstev
(slepá ramena, mokřady, břehové porosty, louky) ;
prověřit funkčnost ÚSES, upravit, případně potvrdit jeho průběh v návaznosti na sousední obce
a
stabilizovat podmínky pro jeho tvorbu;
řešit průběh prvků ÚSES v max. možné míře tak, aby průběh hranic jednotlivých vymezených
prvků, kopíroval hranici parcel KN;

-

prověřit možnost změny kultury např. zalesňování zem. půdy horších bonit, stavby vodních
nádrží apod.;

-

územní plán vyloučí možnost oplocování zemědělských a lesních pozemků s výjimkou
ohrazení pro
pastvu hospodářských zvířat a lesnických oplocenek pro zajištění nových výsadeb dřevin;
prověřit možnost umístění nové zástavby ve vzdálenosti bližší než 50 m od kraje lesa pouze v případě,
že dojde k zohlednění širších vztahů a všech souvislostí v území včetně prověření vhodnosti řešení s
ohledem na jiné veřejné zájmy , tj. zohlednění současně platného územního plánu sídelního útvaru;
u vodních toků bude zajištěna územní ochrana pro zachování a vymezení
nezastavitelného
území pro manipulaci a přístup k vodnímu toku, totéž platí pro vodní plochy, tedy rybníky a jiné
vodní nádrže;
ve výkresové části mohou být na základě požadavku obce zakreslena území, která jsou ohrožena
povodněmi v nevyhlášených záplavových územích vodních toků;
územní plán vyloučí rušení přírodních prvků v zemědělské krajině (remízy, meze, ostrůvky
zeleně, strouhy, rokle
atd., které mohou sloužit jako refugium a biotop zvláště chráněných
druhů živočichů) ; ÚP může vymezit i další vhodné plochy jiných interakčních prvků.

-

-

-

Komentář:
Obecné požadavky, které jsou standardně zapracovány. Ochrana krajiny řešena komplexně,
ÚSES je výhradně funkční a není ve střetu s jinými navrženými aktivitami, některé citované jevy –
např. vodní nádrže a rybníky, se v řešeném území vůbec nevyskytují

Ad b)

Požadavky na vymezení ploch a koridorů územních rezerv
Návrh územního plánu nevymezuje plochy a koridory územních rezerv.

Ad c) Požadavky na prověření
prospěšných opatření a asanací

vymezení

veřejně

prospěšných

staveb,

veřejně

Ze zásad územního rozvoje vyplývá pro řešené území požadavek na zpřesnění následujících prvků ÚSES:regionální biocentrum RC 964 – Hláska

Komentář:
RC 964 – Hláska je zpřesněno a zapracováno.
územní plán prověří vymezení VPS dle konkrétní potřeby v území - vymezení ploch pro
dopravní a technickou infrastrukturu v návaznosti na řešení rozvojových ploch;
do ploch veřejně prospěšných staveb s možností vyvlastnění budou zařazeny nové plochy
dopravní infrastruktury, pokud bude navržena jejich přesná poloha a vybrané plochy nezbytné
technické infrastruktury;
ÚP využije možnost vymezení dalších veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšného opatření s cílem:
vybudování staveb v ploše občanské vybavenosti v prostoru bývalé vlečky stavby přivaděče
Želivka.
vymezení cyklostezky Čerčany – Lštění,
zajištění stavebních úprav silnice Lštění – Zlenice v úseku exponovaném záplavovým územím
Sázavy,
vymezení a ochrany veřejného prostoru pro zřízení dopravních staveb např. chodníků, úpravu
křižovatek,
rozšíření místních komunikacích, kdy je ohrožena bezpečnost pěšího pohybu v obci.
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Komentář:
VPS použity v potřebné míře – protipovodňová ochrana úseku silnice III/1094, cyklostezka
Lštění – Čerčany. Ostatní možnosti jsou včleněny do přípustných odmínek k jednotlivým plochám. ÚP
využije nástroje veřejně prospěšného opatření za účelem obnovy krajiny, revitalizace vodních toků, ochrany a
zřízení vodních ploch a retenčních prostorů a za účelem zajištění propustnosti území v obvyklých – tradičních
směrech a vazbách.
-

veřejně prospěšným opatřením bude územní systém ekologické stability, nebude však spojován s
možností uplatnění předkupního práva;
další návrh veřejně prospěšných opatření se nepředpokládá, ale ani nevylučuje;
nové asanace nebudou navrhovány;
stavby a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu nejsou známy ani nejsou navrhovány.

Komentář:
Rozsah řešení ÚP Lštění nevyužil nástroje VPO.
Ad d)

Požadavky na prověření vymezení ploch a koridorů,
rozhodování o změnách v území podmíněno vydáním
zpracováním územní studie nebo uzavřením dohody o parcelaci

ve kterých bude
regulačního plánu,

Návrh ÚP prověří vymezení ploch, pro které bude v rozhodování o změnách území podmíněno podrobnější
dokumentací:
stanovení ploch ve kterých bude rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním územní
studie se nepředpokládá, ale také nevylučuje;
podkladem pro územní plán bude již zaevidovaná ÚS pro lokalitu Na Homoli;

Komentář:
Územní plán nevymezil plochy pro zpracování podrobnější dokumentace.
-

-

bude prověřena možnost vymezení plochy pro potřebu dokumentace na úrovni uzavření dohody o
parcelaci. Tato možnost se týká ploch, kde bude nejasné budoucí vedení veřejné infrastruktury
(zejména dopravní), nebo vhodnost prověření umístění veřejného prostranství, případně možnost
vyvolání změn odtokových poměrů;
stanovení ploch ve kterých bude rozhodování o změnách v území podmíněno vydáním regulačního
plánu se nepředpokládá, ale také nevylučuje.

ÚP vymezí tyto podmínky rozvoje v případě, že je současný stav území, vlastnická struktura vymezené
zastavitelné plochy či jiné okolnosti vyžadují, vše s cílem:
-

zajištění veřejného prostranství z hlediska velikosti, posice a významu,
zajištění potřebné šířky veřejného prostoru komunikací – zejména v kontaktních plochách se
zastavěným územím
zajištění koordinace s dalšími zájmy či koncepčními zásadami ÚP Lštění – průhledy území, ochrana
architektonického, historického, urbanistického a kulturního dědictví.

Komentář:
Tyto nástroje územního plánování návrh ÚP Lštění neobsahuje.
Ad e)

Případný požadavek na zpracování variant řešení
Návrh územního plánu je invariantní.

Ad f)

Požadavky na uspořádání obsahu návrhu územního plánu a na uspořádání obsahu jeho
odůvodnění včetně měřítek výkresů a počtu vyhotovení

Obsah územního plánu a uspořádání obsahu jeho odůvodnění je uspořádáno dle přílohy č. 7
vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a
způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění účinném po velké novele stavebního zákona
od 1. 1. 2013. Základní měřítko výkresů je 1 : 5 000 (na podkladu katastrální mapy), s výjimkou
výkresu širších vztahů, který je zpracován v měřítku 1 : 50 000.
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Digitální vyhotovení územního plánu je provedeno v souladu se Zadáním.
Po společném jednání byla provedena celková úprava dokumentace ve vztahu k novele
stavebního zákona a po prověření aktuálního stavu v území ve vztahu k limitům.

4c)
Výčet záležitostí nadmístního významu, které nejsou řešeny v zásadách
územního rozvoje
Územní plán Lštění neobsahuje další záležitosti nadmístního významu, které nejsou řešeny
v zásadách územního rozvoje Středočeského kraje.

4d) Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na
zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa
4d.1) Údaje o celkovém rozsahu požadovaných ploch a podílu půdy náležející do
zemědělského půdního fondu, údaje o druhu pozemku (kultuře) dotčené půdy, údaje o
zařazení zemědělské půdy do bonitovaných půdně ekologických jednotek a do stupňů
přednosti v ochraně:
označení

poloha

lokality

navržené využití

změny

výměra
celk em
(ha)

výměra
ZPF
(ha)

BPEJ

dílčí
celk em
(ha)

druh

vzhledem
k zastav.

výměra
PUPFL
(ha)

výměra
ostatní
(ha)

území

Z1

Z2

Z4

plochy smíšené ob ytné

plochy smíšené ob ytné

4,8358

0,3222

3,4322

0,3222

plochy smíšené ob ytné

0,3614

0,3614

5.29.11

0,6925

orná

vně

5.40.78

1,3484

orná

vně

5.40.78

1,3913

ttp

vně

lesní

vně

ostatní

vně

5.56.00

0,0016

ttp

vně

5.29.11

0,3206

ttp

vně

5.56.00

0,3614

orná

vně

ostatní

vně

0,2856
1,1180

Z5

plochy veřejných prostranství

1,1460

0,0000

Z7

plocha ekreace - specifická

0,3932

0,0000

0,3932

Z8

plocha technické infrastruktury

0,0112

0,0000

0,0112

P1

plochy smíšené ob ytné

0,4163

0,0000

P2

plochy smíšené ob ytné

0,9010

0,7455

5.56.00

0,4988

5.29.11

0,2467

ostatní

uvnitř

ttp

uvnitř

ttp

uvnitř
uvnitř

0,1555

ostatní

uvnitř

0,7016

0,4489

ttp

uvnitř

plochy smíšené ob ytné

0,7016

0,0000

P4

plochy ob čanského vyb avení

0,4489

0,4489

5.29.11

D1

cyklostezka Lštění - Čerčany

0,1110

0,1059

5.56.00

0,034

orná

vně

5.29.11

0,0719

orná

vně

lesní

vně

9,6486

5,4161

0,4163

ostatní
P3

součet

1,1460

0,0051

0,2907

3,9418
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Členění záborů podle stupně přednosti ochrany:
označení
lokality

navržené využití

změny

výměra
celk em
(ha)

výměra
ZPF
(ha)

stupeň přednosti ochrany ZPF
I.

II.

0,3206

Z1

plochy smíšené ob ytné

4,8358

3,4322

Z2

plochy smíšené ob ytné

0,3222

0,3222

0,0016

Z4

plochy smíšené ob ytné

0,3614

0,3614

0,3614

Z5

plochy ob čanského vyb avení

1,1460

0,0000

Z7

plocha ekreace - specifická

0,3932

0,0000

Z8

plocha technické infrastruktury

0,0112

0,0000

P1

plochy smíšené ob ytné

0,4163

0,0000

P2

plochy smíšené ob ytné

0,9010

0,7455

P3

plochy smíšené ob ytné

0,7016

0,0000

P4

plochy ob čanského vyb avení

0,4489

0,4489

D1

cyklostezka Lštění - Čerčany

0,111

0,1059

0,0340

0,0719

9,6486

5,4161

0,8958

1,7806

součet

IV.

0,6925

0,4988

V.
2,7397

0,2467
0,4489

2,7397

4d.2) Údaje o uskutečněných investicích do půdy za účelem zlepšení půdní úrodnosti
(meliorační a závlahová zařízení apod.) a o jejich předpokládaném porušení:
V řešeném území se meliorace, ani jiná zařízení za účelem zlepšení půdní úrodnosti
nevyskytují.
4d.3) Údaje o areálech a objektech staveb zemědělské prvovýroby a zemědělských
usedlostech a o jejich předpokládaném porušení:
Areály zemědělské prvovýroby se v území nevyskytují, v m.č. Zlenice se nachází fragment
původního statku..
Zemědělské komunikace jsou zachovány.

4d.4) Údaje o uspořádání zemědělského půdního fondu v území, opatřeních k zajištění
ekologické stability krajiny a významných skutečnostech vyplývajících ze schválených návrhů
pozemkových úprav a o jejich předpokládaném porušení
Z celkové výměry území obce Lštění – 468 ha, tvoří zemědělská půda 189,5 ha, tj. 40,5%
celkové výměry.
Jednotlivé druhy zemědělské půdy jsou zastoupeny takto:
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d.5)

Znázornění průběhu hranic územních obvodů obcí a hranic katastrálních území

Řešené území obce Lštění tvoří 1 katastrální území (k. ú. Lštění), přímá urbanistická,
funkční, prostorová a technická vazba je vymezena na sousedící kat. území Čerčany.

Vzájemná posice řešeného území a navazujících katastrů (územních jednotek).

4d.6) Zdůvodnění, proč je navrhované řešení ve srovnání s jiným možným řešením
nejvýhodnější z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu a ostatních zákonem
chráněných obecných zájmů.
Výčet ploch, umístěných do ZPF s I. a II. stupněm ochrany:
označení
lokality
změny

navržené využití

výměra
celk em
(ha)

výměra
ZPF
(ha)

stupeň přednosti
ochrany ZPF
I.

II.

Z1

plochy smíšené ob ytné

4,8358

3,4322

x

0,6925

Z2

plochy smíšené ob ytné

0,3222

0,3222

0,0016

0,3206

Z4

plochy smíšené ob ytné

0,3614

0,3614

0,3614

x

P2

plochy smíšené ob ytné

0,9010

0,7455

0,4988

0,2467

P4

plochy ob čanského vyb avení

0,4489

0,4489

x

0,4489

D1

cyklostezka Lštění - Čerčany

0,111

0,1059

0,0340

0,0719

0,8958

1,7806

Zábor půd v I. a II. stupni ochrany mimo zastavěné území představuje výhradně vymezení
plochy Z1. Posice a rozsah plochy jsou převzaty z předchozího územního plánu, tzn. že na tuto plochu
byl v procesu předchozího ÚP vystaven souhlas dotčeného orgánu ochrany půdního fondu.
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Problematické umístění rozvojových ploch do ZPF v I. a II. stupni přednosti vychází
z morfologie terénu, kde se úživné půdy nacházejí v údolnici řeky Sázavy, která svým působením
přivedla do tohoto prostoru sedimenty, ze kterých byl kód BPEJ a tedy i stupeň přednosti ochrany
půdy odvozen.
Vše dokládá následující výřez grafické části ÚP:
Ekologická stabilita není návrhem územního plánu dotčena, zásah do ploch zemědělské půdy
nezanechává enklávy nevyužitelných zbytků ZPF, nejsou dotčeny plochy s charakterem VKP ze
zákona. Rozvoj území je navržen mimo trasy funkčního systému ekologické stability.
Zpětná vazba mezi navrhovanými zastavitelnými plochami a ochranou vodních toků a území
před znehodnocením vlivem změny vodohospodářského uspořádání není v řešeném území aktuální.
Zástavba se nachází mimo údolnice vodních toků, Sklon rostlého terénu na zastavitelných plochách
nezakládá možnost eroze.
Zastavěné území i navržený rozvoj obce vytvářejí kompaktní sídelní útvar s rozhodující
residenční funkcí. Problematika ochrany ZPF je zjevná z následujících schémat:
a)

Místní část Lštění:

stupeň ochrany I.
stupeň ochrany II.
stupeň ochrany III.
stupeň ochrany V.
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Místní část leží v údolnici Sázavy, přičemž působením náplav je základní terasa údolní nivy ve
vysokém (I. a II. stupni ), přičemž II. stupeň vychází v jižní části výše nad základní terasu v místech,
kde je území dotováno splachy orné půdy z výše ležících úrovní. Zastavitelná plocha Z1 je převzata
z předchozího územního plánu, její SZ část zasahuje do II. stupně ochrany ZPF a rozhodující část je
v V. stupni ochrany, přičemž významnou část navržené zastavitelné plochy tvoří pozemky, které jsou
mimo ZPF. Zásah do II. stupně je v tomto případě nezbytný, má – li rozvojové území navazovat na
zastavěné území = princip spojitého urbanizovaného území.
Alternativou je bezpochyby přesah do půdy v II. stupni ochrany vypustit: proč ne, nicméně
vzniklá distance nevytváří dostatečně vhodný prostor pro zemědělské využití.
Zastavitelná plocha Z5 je umístěna ve II, stupni ochrany, jedná se však o pozemek mimo
zemědělský půdní fond.
V obci Lštění je dále umístěn koridor cyklostezky Lštění – Čerčany. Má- li vést podél
souběžně s železniční tratí, přejít vodní tok Borka v místě stávajícího mostku a navázat na místní
komunikace Čerčan a vše v trase separované od silnice (to je účel), je nezbytné tuto část půdního
fondu vyjmout. Alternativou je jistě vedení trasy jinou trasou, pak ovšem cyklostezka pozbývá smysl a
nemusí být vůbec řešena.
b)

Místní část Zlenice

stupeň ochrany I.
stupeň ochrany II.
stupeň ochrany III.
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Místní část Zlenice je vložena mezi řeku Sázavu (severní segment) a kompaktní lesní masiv
(jižní segment). Až na ostrov v severní části (IV. stupeň) je zastavěné území rozpoloženo na
zemědělské půdě v I. a II. stupni. Pokud tedy má mít tato místní část rozvojové plochy, jiná alternativa
než zábor v I. a II. stupni není k disposici.
Návrh územního plánu přitom využívá plochy přestavby v zastavěném území P1, P2 a P3 tak,
aby zastavěné území bylo využito. Rozvojové plochy Z2 a Z4 jsou přitom navrženy zcela úsporně vůči
dalším nárokům na veřejnou infrastrukturu – bezprostředně se připojují na stávající komunikace,
stávající resp. navržené trasy inženýrských sítí.
Zábory pozemků, určených k plnění funkce lesa (PUPFL)
Zábory pozemků, určených k plnění funkce lesa, návrhu ÚP Lštění nejsou vymezeny.

5.

Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění

(bude doplněno pořizovatelem před vydáním ÚP)

6.

Vyhodnocení připomínek

(bude doplněno pořizovatelem před vydáním ÚP)
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