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Opatření obecné povahy č. 1/2017
Změna č. 1 územního plánu Líšnice
Zastupitelstvo obce Líšnice příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“),
podle ustanovení § 54 odst. 2 a § 43 odst. 4 stavebního zákona, v souladu s § 171 - § 174 zákona č.
500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „správní řád“) a § 16 vyhlášky č.
500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence
územně plánovací činnosti, svým usnesením č. …………………. ze dne ……………
vydává
Změnu č. 1 územního plánu Líšnice, kterou se mění a doplňuje závazná část Územního plánu Líšnice,
vydaného 7.10.2010 opatřením obecné povahy č. 1/2010.
Závazná část uvedené územně plánovací dokumentace se mění takto:

1. ZMĚNA č. 1 ÚP LÍŠNICE
1) Změnou č. 1 není dotčena textová část ÚP Líšnice v kapitolách:
B) Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot (není změnou č.1 dotčena)
D) Koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umisťování (není změnou č.1 dotčena)
J) Stanovení pořadí změn v území (etapizace) (není změnou č.1 dotčeno)
L) Vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných staveb, pro které může vypracovávat
architektonickou část dokumentace jen autorizovaný architekt (nejsou změnou č.1 vymezovány)
2) Změnou č. 1 je doplněna a upravena textová část platného ÚP Líšnice v těchto kapitolách
následujícím způsobem:
A) VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ
V kap. A) se v poslední větě datum "1.3.2009" nahrazuje datem "12.9.2016.
C) URBANISTICKÁ KONCEPCE, VČETNĚ VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH, PLOCH
PŘESTAVBY A SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ
Změnou č. 1 se v subkapitole C.2) Vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby:
1) nahrazuje text „Návrh vymezuje celkem 9 zastavitelných ploch, které se dále dělí do 26 dílčích
ploch. Celková navržená zastavitelná plocha je cca 109 ha“ textem:
„Územní plán ve znění změny č.1 vymezuje celkem 9 zastavitelných lokalit, které se dále
dělí do 27 dílčích ploch. Celková navržená zastavitelná plocha je cca 102 ha.“
2) upravuje tabulka zastavitelných ploch „Z2 – lokalita Varadov západ“ takto:
-výměra plochy Z2.02 se mění z „9,19 ha“ na „8,80ha“
- výměra celkem zastavitelné plochy Z2 se mění z „23,20 ha“ na „22,81ha“
3) upravuje tabulka zastavitelných ploch „Z5 – lokalita Líšnice-sever“ takto:
-výměra plochy Z5.05 se mění z „2,40 ha“ na „2,15ha“
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-výměra plochy Z5.06 se mění z „3,93 ha“ na „2,76ha“
- výměra celkem zastavitelné plochy Z5 se mění z „23,87 ha“ na „22,45ha“
4) upravuje tabulka zastavitelných ploch „Z7 – lokalita Líšnice – jih“ takto:
-vypouští se celý řádek:
Doplnění zastavitelných ploch na západním okraji
BII,
Z7.04.
0,59
části Líšnice - jih

PV, případně ZV

-výměra plochy Z7.05 se mění z „1,19 ha“ na „0,14 ha“
-doplňuje se řádek:
Označení plochy
Z7.07.

Navržené využití

Výměra [ha]

BII,

0,39

-Bydlení
v rodinných
domech – typ II.

Podmínky využití
Doplnění zastavitelných ploch
západním okraji části Líšnice – jih

Z7.05

na

-výměra celkem zastavitelné plochy Z7se mění z „8,19 ha“ na „6,94ha“
5) upravuje tabulka zastavitelných ploch „Z9 – lokalita Vandrlice a Spálený mlýn“ takto:
-doplňují se 2 řádky tohoto znění:
Označení plochy
Z9.03.

Navržené využití

SV

Výměra [ha]
0,43

– plochy smíšené
obytné venkovské

Z9.04.

PV

0,02

Podmínky využití
Plocha pro 1 zemědělskou usedlost (bydlení a
drobná zemědělská výroba) v části Vandrlice, při
zástavbě plochy je podmínkou nenarušení
krajinného rázu
Příjezdová komunikace k RD

– plochy
veřejných
prostranství

-výměry celkem zastavitelné plochy Z9 se mění z „0,50 ha“ na „0,95ha“
E) KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY, VČETNĚ VYMEZENÍ PLOCH 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.3.) Územní systém ekologické stability (ÚSES)
Změnou č. 1 se do kap. E.3) doplňuje subkapitola „E.3.3) Regionální prvky ÚSES“ tohoto znění:
„Katastrem Líšnice prochází na jeho jihovýchodním okraji v oblasti Vandrlic regionální biokoridor
RK 1202.“
F) STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ A
STANOVENÍ PODMÍNEK PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ
Změnou č. 1 se v kapitole F), subkapitole F1 ve „Výkladu pojmů“ nahrazuje znění 1. odstavce
textem tohoto znění:
 „koeficient zastavěné plochy je v procentech uvedený maximální možný poměr zastavěné
plochy k celkové ploše stavebního pozemku“
Změnou č. 1 se v kapitole F), subkapitole F1, upravují a doplňují podmínky pro využití ploch a
podmínky prostorového uspořádání takto:
Pro plochy BI Bydlení – typ I. se doplňují tyto položky:
do odstavce Podmínky:
 „všechny nové stavby v zastavitelných plochách musí být napojeny na centrální ČOV
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„obytná výstavba je podmíněna vybudováním vodovodu, kanalizace, napojením na kapacitní
ČOV a zajištěním likvidace dešťových vod v rámci zastavitelných ploch BI“
 stavba 3. bytu u 1 rodinného domu je podmíněna uplynutím lhůty 5 let od povolení užívání
stavby
do odstavce Podmínky prostorového uspořádání:
 „min. koeficient zeleně pro pozemky RD: 40%“
 „min. koeficient zeleně pro pozemky BD: 30%“
 „min. velikost pozemku pro nový RD se 2 byty: 1100m2
 „min. velikost pozemku pro nový RD se 3 byty: 1400m2
 Do odrážky: „minimální velikost pozemku rodinných domů je 800 m2, tato výměra bude dodržena
i při dělení existujících stavebních pozemků; v 15% plochy jsou však možné RD i na ploše min.
600 m2“se doplňuje text: „tato podmínka platí pro nový RD s 1 bytem“
Pro plochy BII Bydlení v rodinných domech – typ II. se doplňují tyto položky:
Doplňuje se odstavec Podmínky:
 „stavba 3. bytu u 1 rodinného domu je podmíněna uplynutím lhůty 5 let od povolení užívání
stavby “
do odstavce Podmínky prostorového uspořádání:
 „jakékoli stavby a jejich změny (nástavby, přístavby), stavební úpravy a terénní úpravy musí
respektovat krajinný ráz, urbanistické a architektonické hodnoty území, zejména v návaznosti na
historicky utvářenou urbanistickou strukturu původního sídla (tj. především tvar a členění domů i
parcel, tvarové a hmotové uspořádání budov na pozemku a měřítko zástavby bude vycházet
z hmotového tvarosloví venkovské architektury)“
 „min. koeficient zeleně pro pozemky RD: 40%“
 „min. velikost pozemku pro nový RD se 2 byty: 1100m2
 „min. velikost pozemku pro nový RD se 3 byty: 1400m2
 Do odrážky: „minimální velikost nově oddělovaného stavebního pozemku RD je 800 m2 ; tato
výměra bude dodržena i při dělení stávajících pozemků (v ploše Z5.06 min. 900 m2)“ se doplňuje
text: „tato podmínka platí pro nový RD s 1 bytem“
do odstavce Nepřípustné využití:
 „umisťování staveb typu městské a příměstské architektury“
Pro plochy SC Plochy smíšené obytné – zástavba centra obce se doplňují tyto položky:
do odstavce Podmínky:
 „v ochranném pásmu (PHO) vodních zdrojů musí v rámci projektové přípravy území být
hydrogeologem odborně posouzen možný vliv na množství a kvalitu podzemní vody ve studnách
HL-1 a HL-2 a vyloučeno ohrožení vydatnosti a kvality vody těchto vodních zdrojů“
 „stavba 3. bytu u 1 rodinného domu je podmíněna uplynutím lhůty 5 let od povolení užívání
stavby “
do odstavce Podmínky prostorového uspořádání:
 „min. koeficient zeleně pro pozemky RD v zastavitelných plochách: 40%“
a položka
„koeficient zastavěné plochy pro stavby pro sport činí max.60%, pro ostatní druhy staveb činí
max.40%“ se nahrazuje položkou: „koeficient zastavěné plochy pro ostatní druhy staveb činí max
40%“
 „min. velikost pozemku pro nový RD se 2 byty: 1100m2
 „min. velikost pozemku pro nový RD se 3 byty: 1400m2
 Do odrážky: „minimální velikost nově oddělovaného stavebního pozemku je 800 m2 tato výměra
bude dodržena i při dělení existujících stavebních pozemků“ se doplňuje text: „tato podmínka platí
pro nový RD s 1 bytem“
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„jakékoli stavby a jejich změny (nástavby, přístavby), stavební úpravy a terénní úpravy musí
respektovat krajinný ráz, urbanistické a architektonické hodnoty území, zejména v návaznosti na
historicky utvářenou urbanistickou strukturu původního sídla (tj. především tvar a členění domů i
parcel, tvarové a hmotové uspořádání budov na pozemku a měřítko zástavby bude vycházet
z hmotového tvarosloví venkovské architektury)“
do odstavce Nepřípustné využití:
 „umisťování staveb typu městské a příměstské architektury“
Pro plochy SV Plochy smíšené obytné – venkovské se doplňují tyto položky:
do odstavce Přípustné využití:
 „plocha Z9.03 je určena pro 1 zemědělskou usedlost (rodinné bydlení, drobná zemědělská výroba
a samozásobitelské zázemí)“
do odstavce Podmínky:
 „stavba 3. bytu u 1 rodinného domu je podmíněna uplynutím lhůty 5 let od povolení užívání
stavby “
do odstavce Podmínky prostorového uspořádání:
 „jakékoliv stavby a jejich změny (nástavby, přístavby), stavební úpravy a terénní úpravy musí
respektovat krajinný ráz, urbanistické a architektonické hodnoty území, zejména v návaznosti na
historicky utvářenou urbanistickou strukturu původního sídla (tj. především tvar a členění domů i
parcel, tvarové a hmotové uspořádání budov na pozemku a měřítko zástavby bude vycházet
z hmotového tvarosloví venkovské architektury)“
 „koeficient zastavěné plochy v ploše Z9.03: max. 20%“
 „min. koeficient zeleně pro pozemky RD v zastavitelných plochách: 40%“
 „maximální výška staveb v ploše Z9.03: 7,5 m vzhledem k nejnižší části rostlého terénu“
 „maximální výška staveb v ploše Z9.03: 7,5 m vzhledem k nejnižší části rostlého terénu“
 „v ploše Z9.03 bude zachována stávající vzrostlá zeleň po jejím obvodě“
 „min. velikost pozemku pro nový RD se 2 byty: 1100m2
 „min. velikost pozemku pro nový RD se 3 byty: 1400m2
 Do odrážky: minimální velikost nově oddělovaného stavebního pozemku je 800 m2 tato výměra
bude dodržena i při dělení existujících stavebních pozemků“ se doplňuje text: „tato podmínka platí
pro nový RD s 1 bytem“
Pro plochy SB Plochy smíšené obytné – s občanskou vybaveností se doplňují tyto položky:
do odstavce Podmínky:
 „stavba 3. bytové jednotky u 1 rodinného domu je podmíněna uplynutím lhůty 5 let od povolení
užívání stavby “
do odstavce Podmínky prostorového uspořádání:
 „min.koeficient zeleně pro pozemky RD: 40%“
 „min.koeficient zeleně pro všechny ostatní pozemky a areály: 30%“
 „min. velikost pozemku pro nový RD se 2 byty: 1100m2
 „min. velikost pozemku pro nový RD se 3 byty: 1400m2
 Do odrážky: minimální velikost nově oddělovaného stavebního pozemku je 800 m2 tato výměra
bude dodržena i při dělení existujících stavebních pozemků“ se doplňuje text: „tato podmínka platí
pro nový RD s 1 bytem“
Pro plochy SR Plochy smíšené obytné – rekreační se doplňují tyto položky:
do odstavce Podmínky:
 „stavba 3. bytové jednotky u 1 rodinného domu je podmíněna uplynutím lhůty 5 let od povolení
užívání stavby “
 „min. velikost pozemku pro nový RD se 2 byty: 1100m2
 „min. velikost pozemku pro nový RD se 3 byty: 1400m2
4
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Do odrážky: minimální velikost pozemku umožňujícího změny ve způsobu užívání staveb pro
rodinnou rekreaci na trvalé bydlení, popřípadě stavbu rodinného domu je 700 m2“ se doplňuje
text: „tato podmínka platí pro RD s 1 bytem“

do odstavce Podmínky prostorového uspořádání:
 „min.koeficient zeleně: 40%“
položka „koeficient zastavěné plochy max. 15%, na území Varadova 20 %“ se nahrazuje položkou:
 koeficient zastavěné plochy max. 20 %
Pro plochy OV Občanské vybavení – veřejná infrastruktura se doplňuje tato položka:
do odstavce Podmínky prostorového uspořádání:
 „min. koeficient zeleně: 15%“
Pro plochy OS Občanské vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení se doplňuje tato položka:
do odstavce Podmínky prostorového uspořádání:
 „min. koeficient zeleně: 15%“
do odstavce Nepřípustné využití:
 „ubytovací zařízení a bydlení ve služebních bytech bez prokazatelného vztahu k tělovýchově a
sportu v ploše OS nebo golfovému hřišti v ploše RN“
Pro plochy NZ Plochy zemědělské – orná půda se doplňují tyto položky:
do odstavce Podmínky prostorového uspořádání:
 „v ochranném pásmu (PHO) vodních zdrojů musí být v rámci projektové přípravy území
hydrogeologem odborně posouzen možný vliv na množství a kvalitu podzemní vody ve studnách
HL-1 a HL-2 a vyloučeno ohrožení vydatnosti a kvality vody těchto vodních zdrojů“
Pro plochy NS Plochy smíšené nezastavěného území se doplňují tyto položky:
do odstavce Podmínky prostorového uspořádání:
 „v ochranném pásmu (PHO) vodních zdrojů musí být v rámci projektové přípravy území
hydrogeologem odborně posouzen možný vliv na množství a kvalitu podzemní vody ve studnách
HL-1 a HL-2 a vyloučeno ohrožení vydatnosti a kvality vody těchto vodních zdrojů“
Pro plochy NSZ Plochy smíšené nezastavěného území- zemědělské se doplňují tyto položky:
do odstavce Podmínky prostorového uspořádání:
 „v ochranném pásmu (PHO) vodních zdrojů musí být v rámci projektové přípravy území
hydrogeologem odborně posouzen možný vliv na množství a kvalitu podzemní vody ve studnách
HL-1 a HL-2 a vyloučeno ohrožení vydatnosti a kvality vody těchto vodních zdrojů“

G) VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, VEŘEJNĚPROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ, STAVEB
A OPATŘENÍ K ZAJIŠŤOVÁNÍ OBRANY A BEZPEČNOSTI STÁTU A PLOCH PRO ASANACI, PRO
KTERÉ LZE PRÁVA K POZEMKŮM A STAVBÁM VYVLASTNIT
G.1) Veřejně prospěšné stavby, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit
Změnou č.1 se ze všech tabulek VPS v subkapitole G.1 vypouští výčet pozemků dle KN.
Změnou č.1 se do tabulky Dopravní infrastruktura – silniční doplňuje řádek s položkou:
Označení
Popis VPS
WD 6.5
Prodloužení místní obslužné komunikace v ploše Z9.04, příjezdová komunikace k RD
(vynětí z PUPFL)
G.2) Veřejně prospěšná opatření, pro které lze vyvlastnit
Změnou č.1 se ze všech tabulek VPO v subkapitole G.2 vypouští výčet pozemků dle KN.
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Změnou č.1 se z výčtu veřejně prospěšných opatření, pro která lze práva k pozemkům vyvlastnit,
vypouštějí z tabulky i z výkresu VPS všechny prvky Územního systému ekologické stability (WU1 až
WU9).
Změnou č.1 se do subkapitoly G.2) doplňuje tato část tabulky (přesunuto z kapitoly H):
Zeleň s prvky protihlukové ochrany
Plochy izolační zeleně podél R4, v nichž se předpokládá též realizace protihlukových opatření
PP9
(především PP9.1 a PP 9.2)

Vypouští se text poznámky pod tabulkou: „Poznámka: pro všechny veřejně prospěšné stavby a opatření
uvedené v kapitolách G.1) a G.2) lze též uplatnit předkupní právo.“
Název kapitoly H) Vymezení dalších veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření, pro
které lze uplatnit předkupní právo se změnou č. 1 upravuje na:
H) VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB A VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ, PRO KTERÁ
LZE UPLATNIT PŘEDKUPNÍ PRÁVO
Změnou č.1 se vypouští text „Kromě veřejně prospěšných staveb zmíněných v kap. G.1) a G.2), lze
předkupní právo uplatnit ještě pro tyto stavby a plochy“ a nahrazuje se textem:
„Předkupní právo lze uplatnit pro stavby a plochy uvedené v tabulce. Předkupní právo je zřizováno
ve prospěch obce Líšnice, Líšnice č.p.175, 252 10 Mníšek pod Brdy, IČ 00241440.“
Změnou č.1 se doplňuje název části tabulky „Veřejná zeleň“ o text „na veřejných prostranstvích“
Změnou č.1 se vypouští část tabulky „Zeleň s prvky protihlukové ochrany“ (VPO PP9) a přesouvá se do
kapitoly G, resp.G2.
I) VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE POŘÍZENÍ A VYDÁNÍ REGULAČNÍHO PLÁNU
PODMÍNKOU PRO ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH JEJICH VYUŽITÍ)
Změnou č.1 se za poslední větu doplňuje text:
„Vydání regulačních plánů RP1, RP2, RP3, RP4 a RP5 je na žádost.“
K) VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE PROVĚŘENÍ ZMĚN JEJICH VYUŽITÍ ÚZEMNÍ
STUDIÍ PODMÍNKOU PRO ROZHODOVÁNÍ
Změnou se v tabulce upravuje lhůta pro pořízení územní studie US1: „ do 31.12.2018“
3) Změnou č.1 se upravuje Zadání regulačního plánu RP5 Líšnice-sever takto:
Změnou č.1 se v Zadání regulačního plánu RP5 Líšnice-sever do kapitoly 1) Vymezení řešeného území
doplňuje text:
„Řešené území regulačním plánem je vymezeno ve výkrese č.1 Základního členění území a
v grafických přílohách č.1-Z1, č.2-Z1 a č. 3-Z1 tohoto zadání“
Změnou č.1 se dále v Zadání regulačního plánu RP5 Líšnice-sever v kapitole 1) Vymezení řešeného
území v tabulce „Vymezení řešených pozemků“ ve sloupci „řešená výměra“ mění:
výměra v řádku pozemku č. 346 dle KN z „0,9010 ha“ na „0,4510 ha“
výměra v řádku pozemku č. 343/1 dle KN z „0,9478 ha“ na „0,4670 ha“
v řádku Celková plocha řešených pozemků RP-05 se mění výměra z „21,9614 ha“ na „21,0306 ha“
Změnou se vypouští grafické přílohy„Zadání RP5 Líšnice-sever“ a nahrazují se novými přílohami:
Příloha č. 1-Z1: širší vztahy
Příloha č. 2-Z1: vymezení řešeného území na podkladě výřezu koordinačního výkresu ÚP Líšnice, měřítko
1:5000
Příloha č. 3-Z1: vymezení řešeného území na podkladě výřezu výkresu základního členění území Z1 ÚP
Líšnice, měřítko 1:5000
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4) Změnou č.1 se aktualizuje názvosloví dopravní stavby v textové i grafické části územního plánu
takto:
Dle zákona č. 268/2015 Sb. se ruší pojem "rychlostní silnice R4" a ve všech částech ÚP se nahrazuje
označením „dálnice D4“.
5) Grafická část ÚP Líšnice se změnou č. 1 doplňuje o výřezy změnou dotčených výkresů takto:
Výkres 1
Výkres 1
Výkres 1
Výkres 2
Výkres 2
Výkres 2
Výkres 3
Výkres 3

VÝKRES ZÁKLADNÍHO ČLENĚNÍ ÚZEMÍ – VÝŘEZ 1
VÝKRES ZÁKLADNÍHO ČLENĚNÍ ÚZEMÍ – VÝŘEZ 2
VÝKRES ZÁKLADNÍHO ČLENĚNÍ ÚZEMÍ – VÝŘEZY 3 A 4
HLAVNÍ VÝKRES – VÝŘEZ 1
HLAVNÍ VÝKRES – VÝŘEZ 2
HLAVNÍ VÝKRES – VÝŘEZY 3 A 4
VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY, OPATŘENÍ A ASANACE – VÝŘEZ 2
VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY, OPATŘENÍ A ASANACE – VÝŘEZ 3

1: 5000
1: 5000
1: 5000
1: 5000
1: 5000
1: 5000
1: 5000
1: 10000

Grafické přílohy Zadání RP5 Líšnice-sever:
1-Z1: širší vztahy
2-Z1: vymezení řešeného území na podkladě výřezu koordinačního výkresu ÚP Líšnice
3-Z1: vymezení řešeného území na podkladě výřezu výkresu základního členění území Z1 ÚP Líšnice
Samostatný výkres: Výkres 1- VÝKRES ZÁKLADNÍHO ČLENĚNÍ ÚZEMÍ
1: 5000

6) Údaje o počtu listů změny č. 1 Územního plánu Líšnice
Návrh změny: 7 listů textové části, 11 listů grafické části, 1 samostatný výkres
Odůvodnění změny: 14 listů textové části, 2 listy grafické části
Textová část odůvodnění zpracovaná pořizovatelem a přílohy: 10 listů
Přílohy odůvodnění změny č. 1 ÚP Líšnice
1- textová část ÚP Líšnice po změně č.1
2- textová část Zadání RP5 po změně č.1
Poučení:
Proti opatření obecné povahy nelze podle § 173 odst. 2 správního řádu podat opravný prostředek.
Soulad opatření obecné povahy s právními předpisy lze podle § 174 odst. 2 správního řádu posoudit v
přezkumném řízení. Usnesení o zahájení přezkumného řízení lze vydat do 3 let od účinnosti opatření.
Účinky rozhodnutí v přezkumném řízení nastávají ode dne jeho právní moci.
Návrh na zrušení opatření obecné povahy nebo jeho částí je podle § 101a zákona č. 150/2002 Sb. soudní
řád správní, oprávněn podat ten, kdo tvrdí, že byl na svých právech opatřením obecné povahy, vydaným
správním orgánem, zkrácen. Pokud je podle zákona současně oprávněn ve věci, ve které bylo opatřením
obecné povahy užito, podat ve správním soudnictví žalobu nebo jiný návrh, může navrhnout zrušení
opatření obecné povahy jen společně s takovým návrhem. Návrh lze podat do 3 let ode dne, kdy návrhem
napadené opatření obecné povahy nabylo účinnosti.
O námitkách rozhoduje podle § 172 odst. 5 správního řádu správní orgán, který toto opatření obecné
povahy vydává.
Proti rozhodnutí o námitkách se podle § 172 odst. 5 správního řádu nelze odvolat ani podat rozklad.
Změna nebo zrušení pravomocného rozhodnutí o námitkách může být důvodem změny opatření obecné
povahy.
Opatření obecné povahy, které musí obsahovat odůvodnění, správní orgán oznámí podle § 173 odst. 1
správního řádu veřejnou vyhláškou. Opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni
vyvěšení veřejné vyhlášky.
Do opatření obecné povahy a jeho odůvodnění může každý nahlédnout u správního orgánu, který opatření
obecné povahy vydal.

…………………..

……………………

Jan Abt
místostarosta obce

Hana Navrátilová
starostka obce
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Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, základní informace o výsledcích tohoto vyhodnocení
včetně výsledků vyhodnocení vlivů na životní prostředí
11

2.5.

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

11

2.6.
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O3 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu – výřezy 1, 2a, 2b

PŘÍLOHY ODŮVODNĚNÍ
1- textová část ÚP Líšnice po změně č.1
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2. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 1 ÚP LÍŠNICE
2.1.

VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ
V ÚZEMÍ, SOULADU S POLITIKOU ÚZEMNÍHO ROZVOJE A S ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ
DOKUMENTACÍ

VYDANOU

KRAJEM,

SOULADU

S CÍLI

A

ÚKOLY

ÚZEMNÍHO

PLÁNOVÁNÍ A SOULADU ZMĚNY S POŽADAVKY STAVEBNÍHO ZÁKONA A JEHO
PROVÁDĚCÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ
2.1.1. VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ V ÚZEMÍ
Území obce Líšnice je tvořeno katastrálním územím Líšnice u Prahy, o výměře 739,58 ha.
Obec Líšnice má platnou územně plánovací dokumentaci, a to územní plán Líšnice (dále také jen „ÚP Líšnice“
nebo pouze „ÚP“), vydaný dne 7. října 2010 (účinnosti nabyl 29. října 2010).
Zadání změny č. 1 je součástí „Zprávy o uplatňování územního plánu Líšnice za období 10/2010-3/2016“. Zpráva
o uplatňování územního plánu Líšnice (dále jen „Zpráva“) byla zpracována na základě § 55 odst. 1 zákona č.
183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„stavební zákon“). Pořizovatelem Zprávy je MěÚ Černošice, pořízení Zprávy a zhotovení změny č. 1 schválilo
Zastupitelstvo obce Líšnice podle § 6 odst. 5 písm. e) zákona č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon). Zpráva o uplatňování územního plánu Líšnice byla schválena usnesením č.11
Zastupitelstva obce Líšnice dne 12.5.2016.
Z hlediska širších územních vztahů nedojde změnou č. 1 k žádným významným zásahům ani úpravám vazeb na
sousední obce.
Řešené území je součástí ORP města Černošice, pro něž byly pořízeny územně analytické podklady (ÚAP) ve
smyslu § 26 stavebního zákona a jsou průběžně aktualizovány. Jako podklad pro zpracování změny sloužil
stávající ÚP Líšnice a dále pracovní průzkum zpracovatele k vyhodnocení limitů území a jeho hodnot. Vzhledem k
charakteru změny a vymezení dotčeného území nevyplývají ze zpracovaných ÚAP pro řešení změny č. 1 takové
požadavky, které by měly negativní vliv na možnost prověřit záměr na změnu funkčního využití území.

2.1.2. VYHODNOCENÍ SOULADU ZMĚNY S POLITIKOU ÚZEMNÍHO ROZVOJE A ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ
DOKUMENTACÍ VYDANOU KRAJEM

Území obce se nachází v rozvojové oblasti „OB1 Metropolitní rozvojová oblast Praha“ vymezené v PÚR ČR,
schválené usnesením vlády České republiky č. 929 ze dne 20. července 2009, ve znění Aktualizace č. 1 Politiky
územního rozvoje České republiky schválené usnesením vlády č. 276 ze dne 15. dubna 2015 (dále jen „PÚR
ČR“). Území obce se nenachází v rozvojových osách, ve specifických oblastech, v koridorech a plochách
dopravní infrastruktury, v koridorech a plochách technické infrastruktury a souvisejících rozvojových záměrů
vymezených dle Aktualizace č. 1 PÚR ČR.

Úkoly pro územní plánování:
a) Pořídit územní studie řešící 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.
Tyto úkoly jsou ve změně č. 1 respektovány.
Pro řešení Změny č. 1 ÚP Líšnice nevyplývají z Aktualizace č. 1 PÚR ČR 2008 žádné zvláštní požadavky kromě
respektování obecných republikových priorit územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území
uvedených v kap. 2.2. Republikové priority, odst. 14 – 32. Tyto obecné republikové priority územního plánování
jako zejména:
- při stanovování způsobu využití území v územně plánovací dokumentaci dávat přednost komplexním řešením
- 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.
Tyto priority jsou ve změně č. 1 ÚP Líšnice respektovány.
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Územně plánovací dokumentace kraje, Zásady územního rozvoje Středočeského kraje (ZÚR Stč. kraje), byla
vydána dne 7. února 2012 podle § 41 stavebního zákona na základě usnesení Zastupitelstva Středočeského
kraje č. 4-20/2011/ZK ze dne 19. prosince 2011 a účinnosti nabyla dne 22. února 2012. Dne 27. července 2015
bylo rozhodnuto Zastupitelstvem Středočeského kraje o vydání 1. aktualizace ZÚR Stč. kraje, účinné od 26. srpna
2015, kterou není dotčeno území obce Líšnice.
Veřejně prospěšné stavby ani jiné koncepční záměry stabilizované v ZÚR Stč. Kraje nejsou řešenou změnou
dotčeny.
Pro území obce Líšnice ze ZÚR Stč. kraje vyplývají následující požadavky:
- do územního plánu bude v rámci změny č. 1 zanesen regionální biokoridor RK 1202
- budou respektovány přírodní i kulturní hodnoty území spočívající zejména v potvrzení zachované historické
stopy původního jádra obce s dochovanými stavbami lidové architektury (venkovské statky) a centrální návsi,
přírodních hodnotách území – zejména ochranou krajinného rázu
Návrh změny č. 1 je v rámci řešeného území (celé území obce) v souladu s předmětnou nadřazenou územně
plánovací dokumentací. Koordinace využívání území s ohledem na širší vztahy nebyla nutná (s výjimkou RK 1202
v jihovýchodní části území)- lokality změny se nenacházející v dotyku s hranicí žádné sousední obce a jsou zcela
lokálního charakteru, nebylo nutno prověřovat širší územní vztahy s ohledem na platné územně plánovací
dokumentace sousedních obcí.

2.1.3. VYHODNOCENÍ SOULADU S CÍLI A ÚKOLY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, ZEJMÉNA S POŽADAVKY NA
OCHRANU ARCHITEKTONICKÝCH A URBANISTICKÝCH HODNOT V ÚZEMÍ A POŽADAVKY NA
OCHRANU NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ
Návrh změny č. 1 ÚP Líšnice je v souladu s cíli a úkoly územního plánování, včetně požadavků na ochranu
architektonických a urbanistických hodnot v území a požadavky na ochranu nezastavěného území.
Změna č. 1 je v souladu se stávající platnou územně plánovací dokumentací-ÚP Líšnice, s ohledem na stávající
podobu území i na krajinný ráz.
Pro ochranu nezastavěného území jsou v rámci úpravy regulativů pro plochy NS, NZ a NSZ doplněny podmínky
v ochranném pásmu vodních zdrojů. Jinak se jedná pouze o drobné změny v lokalitách o poměrně malé výměře.
Změnou jsou řešeny 4 drobné lokality, dochází k rozšíření zastavitelných ploch o 0,85 ha celkem ve 3 z nich (Z11, Z1-3 a Z1-4). Lokalita Z1-1 byla oproti ÚPnSÚ neodůvodněně vyřazena ze zastavitelných ploch při pořizování
stávajícího ÚP, změnou č. 1 dochází v souladu se Zadáním změny pouze k nápravě této situace a k navrácení
této lokality do zastavitelných ploch. K malému doplnění zastavitelných ploch dochází v lokalitě Z1-3, určené
k umístění pouze 1 zemědělské usedlosti (plocha SV), a v lokalitě Z1-4 pro vymezení v dosud neexistující
příjezdové komunikace k rodinnému domu (plocha PV). (Vyhodnocení účelného využití zastavěného území viz
kapitola 2.7 tohoto odůvodnění)
V rámci posílení ochrany architektonických a urbanistických hodnot v území změna č. 1 upravuje podmínky
prostorového uspořádání s ohledem na stávající podobu sídla a krajinný ráz: pro plochy s rozdílným
způsobem využití BII – bydlení v rodinných domech – typ II. a SV – smíšené obytné venkovské doplňuje
podmínku, zajišťující, aby jakékoli stavby a jejich změny (nástavby, přístavby), stavební úpravy a terénní
úpravy respektovaly krajinný ráz, urbanistické a architektonické hodnoty území, zejména v návaznosti na
historicky utvářenou urbanistickou strukturu původního sídla.
Urbanistická koncepce, stanovená ve schváleném ÚP Líšnice, se změnou č. 1 nemění.
Aktualizací zastavěného území nad mapou KN ke dni 12. 9. 2016 bylo zjištěno, že v období mezi vydáním ÚP
Líšnice (r. 2010) a zpracováním Návrhu změny č. 1 došlo v některých zastavitelných plochách již k realizaci
(Z7.04) nebo částečné realizaci (Z1.03, Z2.02, Z5.05, Z5.06, Z7.05) – celkem ploch 2,89 ha, které jsou již
změnou přeřazeny ze zastavitelných ploch do zastavěného území. Dále na lesních pozemcích přibylo několik
chat – celkem o výměře 0,07 ha. Plocha ležící ve změnové lokalitě Z1-1 byla v předchozím územním plánu
neodůvodněně vypuštěna, změnou č. 1 je tato chyba opravena a plocha znovu zařazena do zastavitelných ploch.
Cíle a úkoly územního plánování, zejména požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot
v území a požadavky na ochranu nezastavěného území v rozsahu, který změna územního plánu má řešit, byly
splněny.
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2.1.4. VYHODNOCENÍ SOULADU NÁVRHU ZMĚNY S POŽADAVKY STAVEBNÍHO ZÁKONA A JEHO
PROVÁDĚCÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ
Ze Zprávy o uplatňování územního plánu Líšnice vyplývají požadavky na úpravu ÚP Líšnice uvedené v
předešlých kapitolách 2 až 5. Zadání Změny č.1 (Pokyny pro zpracování), které je součástí Zprávy o uplatňování
(kapitola E), bylo sestaveno podle zákona 183/2006 Sb. Obsah změny č. 1 ÚP odpovídá požadavkům přílohy č. 7
vyhlášky č. 500/2006 Sb.
Návrh změny vychází při vymezování ploch s rozdílným způsobem využití z platné územně plánovací
dokumentace. V plochách s rozdílným způsobem využití jsou zachovány podmínky dle ÚP Líšnice (vyjma jejich
částečného doplnění). Návrh změny č.1 územního plánu Líšnice je v souladu s požadavky stavebního zákona a s
jeho prováděcími předpisy.
2.2. VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ ZADÁNÍ ZMĚNY č. 1 (POKYNŮ PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU
ZMĚNY č. 1), SPLNĚNÍ POKYNŮ PRO ÚPRAVY NÁVRHU ZMĚNY č. 1 PO SPOLEČNÉM
JEDNÁNÍ, VYHODNOCENÍ V SOULADU S POKYNY V PŘÍPADĚ POSTUPU PODLE §51
odst. 2 NEBO §51 odst. 3 NEBO §54 odst. 3 NEBO §55 odst. 3 STAVEBNÍHO ZÁKONA
V návrhu změny č. 1 jsou zohledněny požadavky, vyplývající z Pokynů pro zpracování návrhu změny č. 1
územního plánu (v rozsahu zadání změny), které jsou součástí Zprávy o uplatňování Územního plánu
Líšnice a jejího doplnění.
[1]
V souladu se Zadáním byly prověřeny a doplněny podrobnější podmínky pro využití ploch SV a BII, zejména
v okolí historického jádra s cílem zachování charakteru sídla a jeho urbanistických a architektonických hodnot,
včetně ohledu na krajinný ráz. Byla doplněna podmínka, že jakékoli stavby a jejich změny (nástavby, přístavby),
stavební úpravy a terénní úpravy musí respektovat krajinný ráz, urbanistické a architektonické hodnoty území,
zejména v návaznosti na historicky utvářenou urbanistickou strukturu původního sídla (tj. především tvar a
členění domů i parcel, tvarové a hmotové uspořádání budov na pozemku a měřítko zástavby).
[2]
Byly upraveny Podmínky prostorového uspořádání ploch SR Plochy smíšené obytné – rekreační: byl sjednocen
koeficient zastavěné plochy na 20%. Dále se doplňují podmínky pro plochy BI-Bydelní typ I: „všechny nové stavby
musí být napojeny na centrální ČOV“„obytná výstavba je podmíněna vybudováním vodovodu, kanalizace a
napojením na kapacitní ČOV a zajištěním likvidace dešťových vod v rámci zastavitelných ploch BI“
[3]
Pro všechny plochy (zahrnuté do vymezené lokality Z1-2, dotčené ochranným pásmem vodních zdrojů (plochy
NS, NZS, NZ, SC) byly doplněny podmínky: „v lokalitě Z1-2-v ochranném pásmu (PHO) vodních zdrojů musí pro
všechny stavby v rámci projektové přípravy území být hydrogeologem odborně posouzen možný vliv na množství
a kvalitu podzemní vody ve studnách HL-1 a HL-2 a vyloučeno ohrožení vydatnosti a kvality vody těchto vodních
zdrojů“. Lokalitou Z1-2 je toto ochranné pásmo vodního zdroje vymezeno.
[4]
Lokalita Z1-4 plocha Z9.04 (část lesních pozemků) byla vymezena jako plocha pro plochu PV a komunikaci,
v souladu se zadáním navržené k vynětí z PUPFL, aby byl zajištěn příjezd ke stávajícím RD a propojení
zastavěného území. Pozemek č.479 byl současně v souladu s platnými předpisy přiřazen k zastavěnému území.
[5]
V souladu se zadáním byl v regulativech ploch prověřen a doplněn koeficient zeleně, včetně doplnění regulativů
ploch OS
[6]
Byly napravena chyba, vzniklá při pořizování stávajícího ÚP: pozemek č.864- lokalita Z1-1 byl oproti ÚPnSÚ
neodůvodněně vyřazen ze zastavitelných ploch, změnou č. 1 tak dochází v souladu se Zadáním změny k nápravě
této situace a k navrácení této lokality do zastavitelných ploch (BII-bydlení v rodinných domech typ II), označeno
jako plocha Z7.07
[7]
Část pozemku 979/2 byla v souladu se zadáním vymezena pro 1 zemědělskou usedlost a pro tuto lokalitu Z1-3 –
plochu Z9.03 byly stanoveny podmínky prostorového uspořádání s ohledem na ochranu krajinného rázu:
„koeficient zastavěné plochy Z9.03 max. 20%“
„plocha Z9.03 je určena pro 1 zemědělskou usedlost (rodinné bydlení, drobná zemědělská výroba a
samozásobitelské zázemí)“
„maximální výška staveb v ploše Z9.03: 7,5 m vzhledem k nejnižší části rostlého terénu“
„v ploše Z9.03bude zachována stávající vzrostlá zeleň po jejím obvodě“
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[8]
V rámci změny č.1 byla aktualizována hranice zastavěného území a zanesena do výkresu Základního členění
území
Zastavěné území bylo aktualizováno dle katastrální mapy a je vyznačeno ve výkresu základního členění území.
Část zastavitelných ploch již byla zastavěna a do zastavěného území byly přičleněny všechny pozemky, které
byly dosud vymezeny ÚP Líšnice jako rozvojová plocha Z7.04, většina rozvojové plochy Z7.05, dále některé
pozemky v plochách Z1.03, Z2.02, Z5.05, Z5.06 (dle aktuální mapy KN pozemky parc. č. 186/14, st. 776, 186/17,
st. 772, st. 770, 186/19, st. 789, st. 781, 186/23, st. 793, 186/25, st. 785, 199/4, st. 774, 199/5, st. 778, 341, st.
366, 489/5,489/6, st. 731, 834/1, st. 750, 834/2, st. 765, 835, 836/1, st. 806, 851/1, st. 292, 851/2, 906/23, st. 757,
906/24, 975/2, st. 736, 975/7, 975/12, 186/34, st.810, 186/17, st.770 a 772).
[9]
U navržených VPS byl prověřen požadavek na předkupní právo a byla stanovena obec Líšnice jako oprávněná
osoba. Z VPO byly vypuštěny prvky ÚSES, jelikož pro VPO již je možný pouze mód „vyvlastnění“.
Prodloužení místní obslužné komunikace v lokalitě Z1-4 bylo doplněno do VPS.
[10]
Pro plochy s podmínkou zpracování a vydání regulačních plánů bylo doplněno: Vydání regulačních plánů RP1,
RP2, RP3, RP4 a RP5 je na žádost.
V souladu se zadáním byl také prověřen vymezený rozsah plochy RP5, ve které je stanoven požadavek na
pořízení a vydání regulačního plánu a v souvislosti se záměrem obce na vybudování školy v jižní části plochy OV
byla tato vyňata z řešeného území RP5 Líšnice-sever (je vyňata jižní polovina plochy Z.5.02, určená pro OVveřejnou občanskou vybavenost -novou školu), což je znázorněno v samostatné příloze-novém výkresu
základního členění a v Zadání RP5 Líšnice-sever.
[11]
Změnou se upravuje lhůta pro pořízení územní studie US1:„ do 31.12.2018“.
Územní studie, zaměřená na řešení inženýrských sítí a dopravní řešení je v současné době již ve fázi přípravy,
obec má smlouvu se zpracovatelem a s investorem..
[12]
Návrh změny byl zpracován pro vybrané 4 lokality a zahrnuje výřezy dotčených výkresů a samostatný výkres
základního členění území s aktualizovanou hranicí zastavěného území, zpracovaný nad aktuální mapou KN.
[13]
Republikové priority územního plánování dle Aktualizace č. 1 PÚR ČR jsou respektovány (viz.kap.2.1.2 tohoto
odůvodnění)
[14] Požadavky ZÚR:
 do územního plánu bude v rámci změny č. 1 zanesen regionální biokoridor RK 1202  regionální
biokoridor RK 1202 byl zanesen do územního plánu a zpřesněn na podkladě ÚAP a aktualizované mapy
katastru obdržených od ORP Černošice
 budou respektovány přírodní i kulturní hodnoty území spočívající zejména v potvrzení zachované
historické stopě původního jádra obce s dochovanými stavbami lidové architektury a centrální návsi,
přírodních hodnotách území – zejména ochranou krajinného rázu  změna č. 1 nebude mít negativní
dopady na krajinný ráz a dochovaný charakter původního historického jádra obce, naopak jsou
zpřísněny regulativy jak pro nezastavěné území v rámci ploch NS – plochy smíšené nezastavěného
území tak pro plochy v blízkosti historického jádra Líšnice SV – smíšené obytné venkovské a BII –
bydlení v rodinných domech – typ II. tak aby nedocházelo k narušování krajinného rázu a
v zastavitelných plochách k narušení stávající historické struktury sídla.
[15] Požadavky ÚAP
 srůstání obcí Líšnice a Řitka  změna č.1 nezasahuje do řešení navrženého ve stávajícím ÚP, kde je
pro zastavitelné plochy při hranici s k.ú. Řitka stanovena podmínka pořízení a vydání regulačního plánu,
tento regulační plán bude řešit návaznost na k.ú. Řitka
 přetížení silnice III/0042, procházející centrem obce  problém přetížení silnice III/0042, je řešen v ÚP
návrhem její přeložky  severního obchvatu centra Líšnice, součástí zadání nebyly žádné požadavky na
změnu nebo úpravu této koncepce
 velký nárůst počtu obyvatel  změna č.1 ponechává řešení stanovené v územním plánu, kde je
stanoveno pořadí změn v území (podmínkami pro umožnění výstavby) a vymezením ploch, pro které je
stanovena podmínka projednání a vydání regulačního plánu
 území silně ohrožené erozí  protierozní ochranu tvoří zejména prvky ÚSES, lesní porost, trvalé travní
porosty, meze a liniová zeleň, tato nejsou změnou č.1 dotčeny, pouze je dle ZÚR vymezen regionální
biokoridor RK 1202.
 vymezení ochranného pásma vodního zdroje  ochranné pásmo I. a II. stupně vodních zdrojů HL-1 a
HL-2 bylo změnou č. 1 vymezeno a rozhodování v plochách spadajících do tohoto ochranného pásma
bude probíhat na základě této vyhlášky, veškerá výstavba podléhá vodoprávnímu projednání dle § 17
vodního zákona. Projektová dokumentace musí obsahovat posouzení odborně způsobilé osoby
(hydrologa) možného vlivu na množství a kvalitu podzemní vody.
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V upraveném návrhu změny č. 1 po společném jednání jsou zohledněny všechny požadavky,
vyplývající z Pokynů pořizovatele na úpravu po společném jednání
[1]
Biokoridor RK 1202 V Desinách- K59 byl uveden do souladu se ZÚR dle požadavku Kr.úřadu Stč kraje a je
vyznačen ve výřezu č.2 hlavního výkresu.
[2]
Bylo doplněno odůvodnění neřazazení prvků ÚSES do VPO- obec nepředpokládá vyvlastňování těchto pozemků.
[3]
Dle požadavku orgánu státní správy lesů byla prověřena hranice zastavěného území pod několika rekreačními
objekty v lese, zařazenými v návrhu změny ke společnému jednání do zastavěného území: dotčené pozemky pod
stávajícími chatami jsou dle KN „lesní pozemek na kterém je budova“, tudíž nebyly po společném jednání již do
zastavěného území zařazeny
[4]
V lokalitě Z1-4 byla příjezdová komunikace upravena dle dodatku ke stanovisku OŽP ze dne 11.9.2017, (tj.
k záboru PUPFL dochází pouze části pozemku č.1092 dle KN).
[5]
Dle zákona č. 268/2015 Sb. se ruší pojem "rychlostní silnice", ve všech částech ÚP byl nahrazen termín
rychlostní silnice R4 označením dálnice D4.
2.3. KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ
CÍLE ŘEŠENÍ
Důvodem pořízení změny č. 1 je realizovat usnesení Zastupitelstva obce Líšnice o schválení Zprávy o
uplatňování ÚP Líšnice, jejíž součástí jsou „Pokyny pro zpracování návrhu změny č. 1 ÚP v rozsahu zadání
změny“.
Cílem zpracované změny bylo zapracování nových požadavků na využití území obce (ve 4 změnových lokalitáchdrobné rozšíření zastavitelných ploch, vymezení ochranného pásma vodních zdrojů), aktualizace stavu v územíaktualizace zastavěného území a prověření, doplnění a úprava některých regulativů ploch s rozdílným způsobem
využití.
KONCEPCE ŘEŠENÍ ZMĚNY č.1
Změnou č. 1 ÚP v souladu se Zadáním řeší celkem 4 lokality změny. Řešené území Změny- lokality změny Z1-1
až Z1-4 leží v k.ú. Líšnice.
Změna č. 1 je zpracována ve výřezech dotčených výkresů ÚP nad aktuální mapou KN. Řešené území – lokality
změny č. 1- je vymezeno v grafické části Odůvodnění změny – výkresu O1 – širší vztahy. Zastavěné území je
aktualizováno v samostatném výkresu Základního členění území Změny č.1. Textová část platného ÚP Líšnice
se změnou č. 1 doplňuje a upravuje v dotčených kapitolách A, C, E, F, G, H, I, K, ostatní kapitoly nejsou
změnou dotčeny.
2.3.1. VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ
Hranice zastavěného území je změnou č.1 aktualizována ke dni 12.9.2016. Hranice zastavěného území je
vyznačena v grafické části, ve výkresu základního členění území a jeho výřezech.
2.3.2. ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT
Změna č. 1 nemění základní koncepci rozvoje obce, stanovenou ve schváleném ÚP Líšnice. Řešené lokality
změny bezprostředně navazují na zastavěné území- jedná se o vymezení ochranného pásma vodních zdrojů
(Z1-2) nebo mají záměry pouze lokální charakter, neovlivňující plošné a prostorové uspořádání krajiny (Z1-1,
Z1-3, Z1-4).
Do těch regulativů rozvojových ploch, kde dosud nebyl stanoven minimální požadovaný koeficient zeleně, byl
tento koeficient doplněn. Dochází také k úpravě podmínek pro plochy SV – smíšené obytné venkovské, SR –
smíšené obytné rekreační, BII – bydlení v rodinných domech, typ II. Tato úprava regulativů zajišťuje
respektovat krajinný ráz, urbanistické a architektonické hodnoty území. Podrobnější podmínky pro využití
ploch SV a BII jsou doplněny zejména v okolí historického jádra s cílem zachování charakteru sídla a jeho
urbanistických a architektonických hodnot, včetně ohledu na krajinný ráz. Byla doplněna podmínka, že
jakékoli stavby a jejich změny (nástavby, přístavby), stavební úpravy a terénní úpravy musí respektovat
krajinný ráz, urbanistické a architektonické hodnoty území, zejména v návaznosti na historicky utvářenou
urbanistickou strukturu původního sídla (tj. především tvar a členění domů i parcel, tvarové a hmotové
uspořádání budov na pozemku a měřítko zástavby). Je stanovena podmínka, že lokalita Z1-3 je určena
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pouze pro 1 zemědělskou usedlost (rodinné bydlení, drobná zemědělská výroba a samozásobitelské zázemí)
a podmínka zachování stávající vzrostlé zeleně po obvodě lokality.
Požadavky na plošné a prostorové uspořádání území – urbanistickou koncepci a koncepci uspořádání krajiny:
Změna vychází z charakteru řešeného území a snaží se chránit jeho krajinný ráz, vychází z koncepce zákona č.
17/1992 Sb., o životním prostředí, v platném znění a jeho zásad únosného zatížení životního prostředí a trvale
udržitelného rozvoje a dále ze zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění. Změna
vytváří předpoklady k zabezpečení souladu hodnot území. Vymezení zastavitelných území nezasahuje do
chráněných území přírody a krajiny, ani nekoliduje s významnými prvky technického vybavení. V důsledku
navrhovaných změn v jednotlivých lokalitách změny nedojde k nevhodným zásahům do krajinného rázu.
2.3.3.URBANISTICKÁ KONCEPCE, VČETNĚ VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH, PLOCH PŘESTAVBY
A SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ
Celková urbanistická koncepce územního plánu se nemění a je změnou č. 1 respektována, změna č. 1 řeší 4
lokality (Z1-1 až Z1-4). Členění území a základní klasifikace zastavitelných ploch podle schváleného ÚP Líšnice
zůstává zachována.
Územní plán včetně znění změny č.1 vymezuje celkem 9 zastavitelných lokalit, které se dále dělí do 27 dílčích
ploch. Celková navržená zastavitelná plocha je cca 102 ha. Změna č. 1 vymezuje dvě nové dílčí zastavitelné
plochy (BII a SV) a jednu plochu PV, dochází k rozšíření zastavitelných ploch o 0,85 ha. Změnou je současně
vypuštěna zastavitelná plocha Z7.04. a v tabulce zastavitelných ploch jsou upraveny výměry dle současného
stavu dosud nezastavěných ploch v jednotlivých lokalitách.
Systém sídelní zeleně není změnou významně dotčen, pouze je do regulativů zastavitelných ploch, kde chyběl
koeficient zeleně, tento koeficient doplněn. Zastavitelné plochy jsou změnou vymezovány v lokalitách Z1-1, Z1-3
a Z1-4 o celkové výměře 0,85 ha. Změna nevymezuje žádné plochy přestavby ani plochy sídelní zeleně. Pouze
jsou doplněny regulativy zastavitelných ploch o koeficient zeleně.
Lokalita Z1-1 (plocha Z7.07)
byla zadáním vymezena na pozemku č. 864, jedná
se o nápravu stavu- navrácení pozemku do
zastavitelných ploch (vymezeno v původním
ÚPnSÚ), ze kterých byl pozemek při pořizování
nového ÚP vypuštěn. Lokalita leží na východním
okraji sídla Líšnice na plochách NS – plochy
smíšené nezastavěného území, je navržena pro
plochu BII – bydlení v rodinných domech typ II.
Dojde k doplnění plochy Z7.07 v návaznosti na
zastavěné území (dnes již z větší části zastavěné
rozvojové plochy Z7.05.) Změnou vzniká nový zábor
ZPF.
Rozloha řešené plochy: 0,39
Rozšíření zastavitelných ploch: 0,39 ha
Lokalita Z1-2
se dotýká jižního okraje sídla Líšnice. Lokalita do územního plánu vymezuje ochranná pásma vodních zdrojů I. a
II. stupně. Ve všech funkčních plochách v ochranném pásmu vodních zdrojů jsou doplněny podmínky
respektování ochranného pásma vodního zdroje. K záboru ZPF nedochází, jedná se pouze o doplnění regulativů.
Rozloha řešené plochy: 12,84 ha
Rozšíření zastavitelných ploch: 0 ha
Lokalita Z1-3 (plocha Z9.03)
leží při rybníku U Spáleného Mlýna, který tvoří
centrum chatové lokality Spálený Mlýn. Na ploše
NZ – plochy zemědělské orná půda je změnou
v části pozemku č.979/2 vymezena zastavitelná
plocha Z9.03, SV – smíšené obytné venkovské, pro
zřízení 1 zemědělské usedlosti. Vzniká nový zábor
PUPFL. Jsou stanoveny podmínky prostorového
uspořádání, zaručující nenarušení krajinného rázu.
Rozloha řešené plochy: 0,43 ha
Rozšíření zastavitelných ploch: 0,43 ha
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Lokalita Z1-4 (plocha Z9.04)
se nachází na západním okraji Vandrlic. Jedná se o
vymezení příjezdové cesty na lesních pozemcích
k rodinnému domu, plocha Z9.04 (PV – plochy
veřejných prostranství-návrh) z důvodů zajištění
dopravního propojení a příjezdu na zastavěné
pozemky.
K záboru ZPF v řešené lokalitě
nedochází, ale část pozemku č.1092 je navržena k
vynětí z PUPFL.
Rozloha řešené plochy: 0,02 ha
Rozšíření zastavitelných ploch: 0,02 ha

Tabulka lokalit změny č.1:
ZMĚNA č. 1 ÚP LÍŠNICE – PŘEHLED LOKALIT
označení lokality změny
označení zastavitelné
plochy
k.ú /č.poz. dle KN
Z1-1,
plocha Z7.07
LÍŠNICE/ 864

Z1-2
LÍŠNICE/ 797/3; 799; 800; 802;
804/1; 806/1,5; 807/2,3; 808;
810/1,10,11,28,29; 811; 815;
816; 817; 818/1; 822; 823/1;
830/5,6; 831; 833/1; 836/2; 837;
847; 906/5,6; 1124/8; 1181;
1184/2; 1185; 1186
Z1-3,
plocha Z9.03.
LÍŠNICE/ část 979/2
Z1-4,
plocha Z9.04.
LÍŠNICE/ část 1092
2.3.4.

Rozloha
lokality
(ha)
0,39

Stávající způsob využití dle ÚP

NS – plochy smíšené
nezastavěného území

12,84

NS – plochy smíšené
nezastavěného území
NSZ – plochy smíšené
nezastavěného území
zemědělské
NZ – plochy zemědělské orná
půda
PV – plochy veřejných
prostranství
SC – smíšené obytné zástavba
centra obce

0,43

NZ – plochy zemědělské orná
půda

0,02

NL – plochy lesní

změnou
navrhovaný způsob využití

BII – bydlení v rodinných
domech typ II
NS – plochy smíšené
nezastavěného území
NSZ – plochy smíšené
nezastavěného území
zemědělské
NZ – plochy zemědělské
orná půda
PV – plochy veřejných
prostranství
SC – smíšené obytné
zástavba centra obce
SV – smíšené obytné
venkovské

PV – plochy veřejných
prostranství

Rozšíření
zastavitelné
plochy (ha)

+0,39

0

+0,43

+0,02

KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTUKTURY, PODMÍNKY PRO JEJÍ UMISŤOVÁNÍ

Změnou č.1 se nemění základní koncepce dopravní a technické infrastruktury na území obce. Změnou bylo do
územního plánu zaneseno vymezené pásmo ochrany I. a II.stupně vodních zdrojů HL1 a HL2 a stanoveny
omezující podmínky využití ploch, které se nacházejí uvnitř PHO těchto vodních zdrojů (jedná se o lokalitu změny
Z1-2- způsob využití NZ, NZS, NS a SC).

„v ochranném pásmu (PHO) vodních zdrojů musí v rámci projektové přípravy území musí být
hydrogeologem odborně posouzen možný vliv na množství a kvalitu podzemní vody ve studnách HL-1 a
HL-2 a vyloučeno ohrožení vydatnosti a kvality vody těchto vodních zdrojů“
Do regulativů ploch BI Bydlení – typ I. se dále doplňují tyto podmínky, týkající se problematiky veřejné
infrastruktury:
 „všechny nové stavby musí být napojeny na centrální ČOV“
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„obytná výstavba je podmíněna vybudováním vodovodu, kanalizace a napojením na kapacitní ČOV
a zajištěním likvidace dešťových vod v rámci zastavitelných ploch BI“
Pro rozvojové plochy ve Varadově bude umístění ČOV a její kapacita prověřeny územní studií, která je nyní ve
fázi zpracování. Tuto studii zadala ke zpracování obec na plochy RP1-RP4, obsahem studie je celá
vodohospodářská část posuzovaná na projekt (studii) kterou obci předložil investor projektu Aleje a před
zahájením prací na návrhu změny č.1 nebyla k dispozici pro zapracování.
V lokalitě Z1-4 je doplněna dopravní infrastruktura o drobný úsek komunikace- je navržena příjezdová cesta
k rodinnému domu v rámci ploch PV, na západním okraji Vandrlic.
Dle zákona č. 268/2015 Sb. se ruší pojem "rychlostní silnice", ve všech částech ÚP byl nahrazen termín
„rychlostní silnice R4“ označením „dálnice D4“.
Občanská vybavenost
Z důvodu plánované výstavby nové školy na jižní polovině plochy Z.5.02, určené pro OV- veřejnou občanskou
vybavenost, je tato část plochy Z5.02 vyjmuta změnou č.1 z řešeného území regulačním plánem RP5 Líšnicesever.
2.3.5.

KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY, VČETNĚ VYMEZENÍ PLOCH A STANOVENÍ PODMÍNEK PRO
ZMĚNY V JEJICH VYUŽITÍ, ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY, PROSTUPNOST
KRAJINY, PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ, OCHRANA PŘED POVODNĚMI, REKREACE, DOBÝVÁNÍ
NEROSTŮ

PRVKY ÚSES A OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY
Základní koncepce na uspořádání krajiny, stanovená v ÚP Líšnice, zůstává zachována, pouze je doplněna o
regionální biokoridor RK 1202 dle ZÚR Středočeského kraje, trasovaný po východním okraji katastrálního území
v chatové oblasti Vandrlice, biokoridor byl nad aktualizovanou katastrální mapou vymezen v souladu se ZÚR.
Změna koncepci uspořádání krajiny nemění.
VYMEZENÍ PLOCH A STANOVENÍ PODMÍNEK PRO ZMĚNY V JEJICH VYUŽITÍ
Vymezením regionálního biokoridoru se využití vymezených ploch nemění, pozemky zůstanou lesními pozemky.
PROSTUPNOST KRAJINY: Vlivem změny není ovlivněna prostupnost krajiny.
OCHRANA ÚZEMÍ PŘED POVODNĚMI, PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ
Změnou č. 1 není řešena ochrana území před povodněmi a protierozní opatření, stanovená Územním plánem
Líšnice nejsou dotčena.
REKREACE: Změnou nejsou vymezena ani dotčena území pro sport a rekreaci.
DOBÝVÁNÍ NEROSTŮ: Území obce se nachází mimo dobývací prostory a chráněná ložisková území.
2.3.6.

STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ

Změnou č. 1 se v kapitole F) upravují a doplňují podmínky pro využití ploch a podmínky prostorového uspořádání
v souladu s požadavky Zadání.
Pro plochy BII a SV, zejména v návaznosti na historické jádro obce Líšnice je doplněna podmínka respektovat
urbanistické hodnoty území, především historicky utvářenou urbanistickou strukturu a uchránit tak rostlý charakter
zástavby a zajistit, aby základní hmotové řešení staveb v těchto plochách vycházelo z typologie venkovské a
nikoliv městské architektury.
Pro plochy v ochranném pásmu vodních zdrojů byl doplněn požadavek pro všechny stavby a činnosti na splnění
podmínek, stanovených vodohospodářským orgánem OŽP MěÚ Černošice.
Do všech zastavitelných ploch s rozdílným způsobem využití, kde nebyl určen koeficient zeleně, byl koeficient
doplněn. Pro plochy BI byly pro nové stavby doplněny podmínky napojení na centrální COV a vybudování
vodovodu a kanalizace.
Doplňované a upravované položky PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ:
(přílohou tohoto odůvodnění je textová část ÚP Líšnice po změně č.1 s barevně vyznačenými změnami)
Změnou č. 1 se v kapitole F), subkapitole F1 ve „Výkladu pojmů“ nahrazuje znění 1. odstavce textem
tohoto znění:
 „koeficient zastavěné plochy je v procentech uvedený maximální možný poměr zastavěné plochy
k celkové ploše stavebního pozemku“
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Změnou č. 1 se v kapitole F), subkapitole F1, upravují a doplňují podmínky pro využití ploch a podmínky
prostorového uspořádání takto:
Pro plochy BI Bydlení – typ I. se doplňují tyto položky:
do odstavce Podmínky:
 „všechny nové stavby v zastavitelných plochách musí být napojeny na centrální ČOV
 „obytná výstavba je podmíněna vybudováním vodovodu, kanalizace, napojením na kapacitní ČOV a
zajištěním likvidace dešťových vod v rámci zastavitelných ploch BI“
 stavba 3. bytu u 1 rodinného domu je podmíněna uplynutím lhůty 5 let od povolení užívání stavby
do odstavce Podmínky prostorového uspořádání:
 „min. koeficient zeleně pro pozemky RD: 40%“
 „min. koeficient zeleně pro pozemky BD: 30%“
 „min. velikost pozemku pro nový RD se 2 byty: 1100m2
 „min. velikost pozemku pro nový RD se 3 byty: 1400m2
 Do odrážky: „minimální velikost pozemku rodinných domů je 800 m2, tato výměra bude dodržena i při
dělení existujících stavebních pozemků; v 15% plochy jsou však možné RD i na ploše min. 600 m2“se
doplňuje text: „tato podmínka platí pro nový RD s 1 bytem“
Pro plochy BII Bydlení v rodinných domech – typ II. se doplňují tyto položky:
Doplňuje se odstavec Podmínky:
 „stavba 3. bytu u 1 rodinného domu je podmíněna uplynutím lhůty 5 let od povolení užívání stavby “
do odstavce Podmínky prostorového uspořádání:
 „jakékoli stavby a jejich změny (nástavby, přístavby), stavební úpravy a terénní úpravy musí respektovat
krajinný ráz, urbanistické a architektonické hodnoty území, zejména v návaznosti na historicky utvářenou
urbanistickou strukturu původního sídla (tj. především tvar a členění domů i parcel, tvarové a hmotové
uspořádání budov na pozemku a měřítko zástavby bude vycházet z hmotového tvarosloví venkovské
architektury)“
 „min. koeficient zeleně pro pozemky RD: 40%“
 „min. velikost pozemku pro nový RD se 2 byty: 1100m2
 „min. velikost pozemku pro nový RD se 3 byty: 1400m2
 Do odrážky: „minimální velikost nově oddělovaného stavebního pozemku RD je 800 m2 ; tato výměra
bude dodržena i při dělení stávajících pozemků (v ploše Z5.06 min. 900 m2)“ se doplňuje text: „tato
podmínka platí pro nový RD s 1 bytem“
do odstavce Nepřípustné využití:
 „umisťování staveb typu městské a příměstské architektury“
Pro plochy SC Plochy smíšené obytné – zástavba centra obce se doplňují tyto položky:
do odstavce Podmínky:

„v ochranném pásmu (PHO) vodních zdrojů musí v rámci projektové přípravy území být hydrogeologem
odborně posouzen možný vliv na množství a kvalitu podzemní vody ve studnách HL-1 a HL-2 a
vyloučeno ohrožení vydatnosti a kvality vody těchto vodních zdrojů“
 „stavba 3. bytu u 1 rodinného domu je podmíněna uplynutím lhůty 5 let od povolení užívání stavby “
do odstavce Podmínky prostorového uspořádání:
 „min. koeficient zeleně pro pozemky RD v zastavitelných plochách: 40%“
a položka
„koeficient zastavěné plochy pro stavby pro sport činí max.60%, pro ostatní druhy staveb činí max.40%“ se
nahrazuje položkou: „koeficient zastavěné plochy pro ostatní druhy staveb činí max 40%“
 „min. velikost pozemku pro nový RD se 2 byty: 1100m2
 „min. velikost pozemku pro nový RD se 3 byty: 1400m2
 Do odrážky: „minimální velikost nově oddělovaného stavebního pozemku je 800 m2 tato výměra bude
dodržena i při dělení existujících stavebních pozemků“ se doplňuje text: „tato podmínka platí pro nový
RD s 1 bytem“
 „jakékoli stavby a jejich změny (nástavby, přístavby), stavební úpravy a terénní úpravy musí respektovat
krajinný ráz, urbanistické a architektonické hodnoty území, zejména v návaznosti na historicky utvářenou
urbanistickou strukturu původního sídla (tj. především tvar a členění domů i parcel, tvarové a hmotové
uspořádání budov na pozemku a měřítko zástavby bude vycházet z hmotového tvarosloví venkovské
architektury)“
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do odstavce Nepřípustné využití:
 „umisťování staveb typu městské a příměstské architektury“
Pro plochy SV Plochy smíšené obytné – venkovské se doplňují tyto položky:
do odstavce Přípustné využití:
 „plocha Z9.03 je určena pro 1 zemědělskou usedlost (rodinné bydlení, drobná zemědělská výroba a
samozásobitelské zázemí)“
do odstavce Podmínky:
 „stavba 3. bytu u 1 rodinného domu je podmíněna uplynutím lhůty 5 let od povolení užívání stavby “
do odstavce Podmínky prostorového uspořádání:
 „jakékoliv stavby a jejich změny (nástavby, přístavby), stavební úpravy a terénní úpravy musí
respektovat krajinný ráz, urbanistické a architektonické hodnoty území, zejména v návaznosti na
historicky utvářenou urbanistickou strukturu původního sídla (tj. především tvar a členění domů i parcel,
tvarové a hmotové uspořádání budov na pozemku a měřítko zástavby bude vycházet z hmotového
tvarosloví venkovské architektury)“
 „koeficient zastavěné plochy v ploše Z9.03: max. 20%“

„min. koeficient zeleně pro pozemky RD v zastavitelných plochách: 40%“
 „maximální výška staveb v ploše Z9.03: 7,5 m vzhledem k nejnižší části rostlého terénu“
 „maximální výška staveb v ploše Z9.03: 7,5 m vzhledem k nejnižší části rostlého terénu“
 „v ploše Z9.03 bude zachována stávající vzrostlá zeleň po jejím obvodě“
 „min. velikost pozemku pro nový RD se 2 byty: 1100m2
 „min. velikost pozemku pro nový RD se 3 byty: 1400m2
 Do odrážky: minimální velikost nově oddělovaného stavebního pozemku je 800 m2 tato výměra bude
dodržena i při dělení existujících stavebních pozemků“ se doplňuje text: „tato podmínka platí pro nový
RD s 1 bytem“
Pro plochy SB Plochy smíšené obytné – s občanskou vybaveností se doplňují tyto položky:
do odstavce Podmínky:
 „stavba 3. bytové jednotky u 1 rodinného domu je podmíněna uplynutím lhůty 5 let od povolení
užívání stavby “
do odstavce Podmínky prostorového uspořádání:
 „min.koeficient zeleně pro pozemky RD: 40%“
 „min.koeficient zeleně pro všechny ostatní pozemky a areály: 30%“
 „min. velikost pozemku pro nový RD se 2 byty: 1100m2
 „min. velikost pozemku pro nový RD se 3 byty: 1400m2
 Do odrážky: minimální velikost nově oddělovaného stavebního pozemku je 800 m2 tato výměra bude
dodržena i při dělení existujících stavebních pozemků“ se doplňuje text: „tato podmínka platí pro nový
RD s 1 bytem“
Pro plochy SR Plochy smíšené obytné – rekreační se doplňují tyto položky:
do odstavce Podmínky:
 „stavba 3. bytové jednotky u 1 rodinného domu je podmíněna uplynutím lhůty 5 let od povolení
užívání stavby “
 „min. velikost pozemku pro nový RD se 2 byty: 1100m2
 „min. velikost pozemku pro nový RD se 3 byty: 1400m2
 Do odrážky: minimální velikost pozemku umožňujícího změny ve způsobu užívání staveb pro
rodinnou rekreaci na trvalé bydlení, popřípadě stavbu rodinného domu je 700 m2“ se doplňuje text:
„tato podmínka platí pro RD s 1 bytem“
do odstavce Podmínky prostorového uspořádání:
 „min.koeficient zeleně: 40%“
položka „koeficient zastavěné plochy max. 15%, na území Varadova 20 %“ se nahrazuje položkou:
 koeficient zastavěné plochy max. 20 %
Pro plochy OV Občanské vybavení – veřejná infrastruktura se doplňuje tato položka:
do odstavce Podmínky prostorového uspořádání:
 „min. koeficient zeleně: 15%“
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Pro plochy OS

Občanské vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení se doplňuje tato položka:

do odstavce Podmínky prostorového uspořádání:
 „min. koeficient zeleně: 15%“
do odstavce Nepřípustné využití:
 „ubytovací zařízení a bydlení ve služebních bytech bez prokazatelného vztahu k tělovýchově a sportu
v ploše OS nebo golfovému hřišti v ploše RN“
Pro plochy NZ Plochy zemědělské – orná půda se doplňují tyto položky:
do odstavce Podmínky prostorového uspořádání:

„v ochranném pásmu (PHO) vodních zdrojů musí být v rámci projektové přípravy území hydrogeologem
odborně posouzen možný vliv na množství a kvalitu podzemní vody ve studnách HL-1 a HL-2 a
vyloučeno ohrožení vydatnosti a kvality vody těchto vodních zdrojů“
Pro plochy NS

Plochy smíšené nezastavěného území se doplňují tyto položky:

do odstavce Podmínky prostorového uspořádání:

„v ochranném pásmu (PHO) vodních zdrojů musí být v rámci projektové přípravy území hydrogeologem
odborně posouzen možný vliv na množství a kvalitu podzemní vody ve studnách HL-1 a HL-2 a
vyloučeno ohrožení vydatnosti a kvality vody těchto vodních zdrojů“
Pro plochy NSZ Plochy smíšené nezastavěného území- zemědělské se doplňují tyto položky:
do odstavce Podmínky prostorového uspořádání:

„v ochranném pásmu (PHO) vodních zdrojů musí být v rámci projektové přípravy území hydrogeologem
odborně posouzen možný vliv na množství a kvalitu podzemní vody ve studnách HL-1 a HL-2 a
vyloučeno ohrožení vydatnosti a kvality vody těchto vodních zdrojů“

2.3.7. VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ, STAVEB
A OPATŘENÍ K ZAJIŠŤOVÁNÍ OBRANY A BEZPEČNOSTI STÁTU A PLOCH PRO ASANACI, PRO
KTERÉ LZE PRÁVA K POZEMKŮM A STAVBÁM VYVLASTNIT
Změna vymezuje pouze 1 veřejně prospěšnou stavbu WD 6.5 - Prodloužení místní obslužné komunikace
v lokalitě Z1-4 (plocha Z9.04), příjezdová komunikace k RD.
Změnou bylo VPO PP9-zeleň s prvky protihlukové ochrany- přesunuto z kapitoly H do kapitoly G,
v rámci revize veřejně prospěšných staveb a veřejných prostranství, pro která lze uplatnit předkupní právo.
Neřazazení prvků ÚSES do VPO, pro která lze práva k pozemkům vyvlastnit, je v souladu s požadavky obce
Líšnice: obec nepředpokládá vyvlastňování těchto pozemků pro účely vytvoření ÚSES. Ani žádný jiný subjekt
neuplatnil požadavek na vymezení ÚSES jako VPO pro vyvlastnění, přičemž předkupní právo již dle platné
legislativy nelze aplikovat.
2.3.8.

VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROPĚŠNÝCH STAVEB A VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ, PRO KTERÉ LZE
UPLATNIT PŘEDKUPNÍ PRÁVO

Změna nevymezuje žádné nové veřejně prospěšné stavby a veřejná prostranství, pro které lze uplatnit předkupní
právo, pouze doplňuje text, že předkupní právo je zřizováno ve prospěch obce Líšnice, Líšnice č.p.175,
252 10 Mníšek pod Brdy, IČ 00241440.
Název kapitoly H. Vymezení dalších veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření, pro které lze
uplatnit předkupní právo byl uveden do souladu s platnou legislativou, změněn na:„H. vymezení veřejně
prospěšných staveb a veřejných prostranství, pro které lze uplatnit předkupní právo a položky prvků ÚSES WU1
až WU9 byly z VPS vypuštěny.
2.3.9.

STANOVENÍ KOMPENZAČNÍCH OPATŘENÍ PODLE § 50 ODST. 6 STAVEBNÍHO ZÁKON
Změna
nemá vliv na žádnou evropsky významnou lokalitu ani ptačí oblast, kompenzační opatření nebudou
muset být příslušným orgánem ochrany přírody (podle § 4 odst. 2 písm. b) stanovena.

2.4.

VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ, ZÁKLADNÍ INFORMACE O
VÝSLEDCÍCH TOHOTO VYHODNOCENÍ VČETNĚ VÝSLEDKŮ VYHODNOCENÍ VLIVŮ
NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Vyhodnocení vlivů změny č. 1 na udržitelný rozvoj území nebylo požadováno.
2.4.1. VLIV NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ
Požadavky na vyhodnocení předpokládaných vlivů změny č.1 ÚP na udržitelný rozvoj území nebyly stanoveny.
Lokality řešené změnou č.1 nezasahují do evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí.
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Změna č. 1 se týká 4 drobných lokalit, tudíž nelze předpokládat dopad na udržitelný rozvoj území a osídlení,
ochranu jeho přírodních, kulturních a civilizačních hodnot.
Posouzení změny č. 1 z hlediska vlivů na životní prostředí a vyhodnocení vlivů změny č. 1 na území Natura 2000
nejsou v Zadání změny požadovány, z tohoto důvodu není požadováno zpracování vyhodnocení vlivů změny č.1
na udržitelný rozvoj území. Kvalita životní prostředí, při respektování limitů a podmínek využití, nebude narušena.
2.4.2. VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Vyhodnocení vlivů na životní prostředí (SEA) není požadováno.
2.5.

VÝČET ZÁLEŽITOSTÍ NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU, KTERÉ NEJSOU ŘEŠENY
V ZÁSADÁCH ÚZEMNÍHO ROZVOJE (§ 43 ODST. 1 SZ), S ODŮVODNĚNÍM POTŘEBY

JEJICH VYMEZENÍ
Žádné problémové jevy nadmístního významu, které nejsou řešeny v zásadách územního rozvoje, nejsou
předmětem řešení změny.
2.6. VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA PŮDNÍ
FOND
DŮSLEDKY NA ŹPF
Na území obce Líšnice jsou vymezeny v rámci platného ÚP zastavitelné plochy s již bilancovaným záborem ZPF.
Změnou č. 1 bude zemědělský půdní fond dotčen pouze ve 2 ze 4 řešených lokalit -v lokalitách Z1-1 a Z1-3,
jedná o plošně nevelké lokality.
Plocha Z7.04 byla změnou vypuštěna ze zastavitelných ploch a v rámci aktualizace hranice zastavěného území
převedena do zastavěného území, stejně jako většina plochy Z7.04 a část dalších již zastavěných pozemků
v rámci aktualizace zastavěného území.
Tabulka – bilance záborů ZPF:
Označení lokality
změny
navržené
Číslo zastavitelné
využití
plochy
číslo pozemku
Z1-1
BII
Plocha Z7.07
864 dle KN
Z1-3
Plocha Z9.03
SV
část 979/2 dle KN

třída
ochrany

kód BPEJ

Výměra
lokality
(ha)

rozšíření záboru ZPF
v rámci změny č.1

V

4.68.11

0,39

+0,39

III

4.12.12

0,43

+0,43

Celkem změnou č. 1 došlo k rozšíření záboru ZPF ve 2 lokalitách změny celkem o 0,82 ha.
Odůvodnění záborů ZPF:
Změna č. 1 doplňuje pouze dílčí území 2 drobných lokalit záborů ZPF, ve kterých k rozšíření zastavitelných ploch
dojde (0,82 ha). Z této výměry činí 0,39 ha lokalita Z1-1, která byla v Územním plánu Líšnice neodůvodněně
vypuštěna oproti původnímu ÚPnSÚ ve fázi pořizování nového ÚP a změnou č. 1 je tato změna opravena.Lokalita
Z1-3 je do zastavitelných ploch SV zařazena a vymezena pouze pro 1 zemědělskou usedlost, u níž většina plochy
nebude zastavěna, předpokládá se zčásti zemědělské využití. Oba zábory ZPF probíhají pouze na třídách nižší
ochrany III. a V. Obě plochy vhodně navazují na zastavěné území (Z1-1 Líšnice a Z1-3 Vandrlice). Celkovou bilanci
záborů ZPF ve změně č.1 ÚP Líšnice, tj. mírného navýšení lze tak považovat za přiměřenou. Zábor se netýká
vyšších tříd ochrany I.a II.
DŮSLEDKY NA PUPFL
V lokalitě Z1-4 (plocha Z9.04) je navrženo k vynětí z PUPFL část pozemku 1092 dle KN o celkové výměře 0,02
ha pro umístění příjezdové komunikace k RD.
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2.7. VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A POTŘEBY VYMEZENÍ
ZASTAVITELNÝCH PLOCH ZMĚNOU Č.1 VE

VAZBĚ KE STÁVAJÍCÍM VYMEZENÝM

ZASTAVITELNÝM PLOCHÁM V ÚP
Změnou č. 1 jsou navrženy pouze tři zastavitelné plochy, z toho plocha Z1-1 byla jako zastavitelná vymezena
již v Územním plánu sídelního útvaru, vydaném před současným ÚP. Při pořizování nového- nyní platného
ÚP byla tato okrajová plocha neodůvodněně vypuštěna, změnou č. 1 tak dochází k nápravě a opětovnému
zařazení 1 pozemku do zastavitelných ploch. Další lokalita Z1-3 je do zastavitelných ploch SV zařazena
v souladu se zadáním a je vymezena pouze pro 1 zemědělskou usedlost (rodinné bydlení, drobná
zemědělská výroba a samozásobitelské zázemí) se stanovenými zpřísněnými podmínkami max.
zastavitelnosti 20%. Lokalita Z1-4 je vyhrazena pouze pro příjezdovou komunikaci k rodinnému domu,
v současné době je rodinný dům bez napojení na dopravní infrastrukturu.
Obec Líšnice leží v příměstském prostoru hlavního města Prahy, s dobrou dopravní dostupností, v jehož
vymezených zastavitelných plochách postupně dochází k parcelaci. Plošně největší rozvojové plochy dosud
nejsou zastavěny z důvodů podmínky vydání Regulačních plánů. V ostatních plochách, takto neomezených,
již došlo v období platnosti stávajícího ÚP (Územní plán je v platnosti od roku 2010) k částečné zástavbě
vymezených a zčásti naparcelovaných zastavitelných ploch, a také k dílčím jednotlivým realizacím.
Lze konstatovat, že na území obce dochází postupně k účelnému využívání zastavěného území a současně
k zástavbě vymezených zastavitelných ploch v územním plánu. Cíle a úkoly územního plánování, zejména
požadavky na ochranu nezastavěného území v rozsahu, který změna územního plánu má řešit byly splněny.
2.8. VYHODNOCENÍ SOULADU S POŽADAVKY ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ
Řešení požadavků požární a civilní ochrany
Požadavky požární a civilní ochrany jsou integrální součástí platného ÚP Líšnice.
Požární ochrana:
-Parametry přístupových komunikací k objektům a zástavbám budou řešeny v souladu s přílohou č. 3 vyhlášky č.
23/2008 Sb ve znění pozdějších předpisů- vyhl. 268/11 Sb (Přístupové komunikace v místech s vnějším
odběrným místem zdrojů požární vody musí umožňovat její odběr požární technikou, vjezdy na pozemky
obestavěné, ohrazené nebo jiným způsobem znepřístupněné a určené pro příjezd požární techniky musí být
navrženy o minimální šířce 3,5 m a výšce 4,1m), což bude předmětem projektové přípravy území. Přístupové
komunikace budou řešeny způsobem umožňujícím příjezd požárních vozidel a zásah požárních jednotek mimo
ochranná pásma nadzemních energetických vedení.
Změnou č. 1 není zásadním způsobem dotčeno řešení zásobování požární vodou, vztahující se k lokalitám
změny. Bude zajištěno splnění požadavků §23 odst.1 vyhl. č. 501/2006- pro plochy určené pro zástavbu budou
zajištěny zdroje požární vody, přístupové komunikace a nástupní plochy v dostatečném rozsahu.
Pro území lokalit změny č. 1 platí podmínka řešit jednoznačně zásobování požární vodou a to ve vztahu k jejich
charakteru: v rámci projektové přípravy území (územní a stavební řízení) bude při zajištění dodávky požární vody
z obecního vodovodu postupováno dle normy ČSN 730873 (2003). Dimenze vodovodního potrubí musí splňovat
požadavky uvedené normy, v případě, že obecní vodovod neumožní dodržení předepsaných parametrů, musí být
k tomuto účelu odpovídajícím způsobem využity nebo vybudovány jiné vhodné vodní zdroje.
Při projektové přípravě území lokalit změny budou splněny požadavky § 41 odst.1 písm. b) vyhl. č. 246/2001 Sb.
(o stanovení podmínek požární bezpečnosti).
Změnou č. 1 není dotčeno řešení zásobování požární vodou. Bude zajištěno splnění požadavků §23 odst.1 vyhl.
č. 501/2006- pro plochy určené pro zástavbu budou zajištěny zdroje požární vody, přístupové komunikace a
nástupní plochy v dostatečném rozsahu. Pro celé území platí podmínka řešit jednoznačně zásobování požární
vodou a to ve vztahu k jejich charakteru: v rámci projektové přípravy území (územní a stavební řízení) bude při
zajištění dodávky požární vody z obecního vodovodu postupováno dle normy ČSN 730873 (2003). Dimenze
vodovodního potrubí musí splňovat požadavky uvedené normy, v případě, že obecní vodovod neumožní dodržení
předepsaných parametrů, musí být k tomuto účelu odpovídajícím způsobem využity nebo vybudovány jiné
vhodné vodní zdroje. Při projektové přípravě území budou splněny požadavky § 41 odst.1 písm. b) vyhl. č.
246/2001 Sb. (o stanovení podmínek požární bezpečnosti).
Civilní ochrana :
A) ochrana území před průchodem průlomové vlny vzniklé zvláštní povodní
Změnou není řešeno.
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B) zóny havarijního plánování
Změnou č.1 ÚP se nemění údaje o havarijním plánování. Ve spádovém území se nenachází provozy,
které představují potenciální nebezpečí průmyslové havárie.
C) ukrytí obyvatelstva v důsledku mimořádné události
Změna č.1 nemá vliv na plán ukrytí obyvatel. Stálé tlakově odolné kryty na území obce nejsou, ani se
nenavrhují.
D) evakuace obyvatelstva jeho ubytování
Změna č.1 ÚP nevymezuje významné plochy vhodné pro kapacitní ubytování obyvatelstva v případě
evakuace.
E) skladování materiálu civilní ochrany a humanitární pomoci
Předmětem změny ÚP není vymezení území pro umístění objektů pro skladování materiálů civilní
ochrany a humanitární pomoci.
F) vyvezení a uskladnění nebezpečných látek mimo současně zastavěná území a zastavitelná území města
Změna nenavrhuje takové zásahy do území, které by znemožňovaly vyvezení a uskladnění
nebezpečných látek mimo současně zastavěná území a zastavitelná území.
G) návrh ploch pro potřeby záchranných, likvidačních a obnovovacích prací
Vymezení těchto ploch nebylo součástí zadání změny č.1 ÚP.
H) ochrana před vlivy nebezpečných látek skladovaných v území
Změnou č.1 ÚP se nemění žádné údaje v souvislosti s touto problematikou. Změna č.1 nenavrhuje
takové zásahy do území, v navrhovaných plochách nedochází ke skladování nebezpečných látek.
I) nouzové zásobování obyvatelstva vodou a elektrickou energií
Vyčíslení subjektů zajišťujících nouzové zásobování obyvatelstva vodou a el. energií není součástí
Změny č.1.
Požadavky na ochranu veřejného zdraví
Změnou č. 1 není tato problematika dotčena - v řešeném území musí být dodržovány všechny platné hygienické
předpisy.
Požadavky na ochranu ložisek nerostných surovin
V řešeném území se nevyskytuje žádné CHLÚ, dobývací prostor ani výhradní ložisko, které by bylo nutné
respektovat.
Požadavky na ochranu geologické stavby území
Požadavky na ochranu geologické stavby se nestanovují.
Požadavky na ochranu před povodněmi a jinými rizikovými přírodními jevy
Změnou č. 1 není tato problematika dotčena.
2.9.

ÚDAJE O POČTU LISTŮ NÁVRHU A ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU
Počet listů textové části Návrhu změny č.1: 7
Počet listů grafické části Návrhu změny č.1: 11
Počet samostatných výkresů: 1 výkres 1: 5000
Počet listů textové části Odůvodnění změny č.1: 14
Počet listů grafické části Odůvodnění změny č.1: 2
Textová část odůvodnění zpracovaná pořizovatelem včetně příloh: 10 listů

Přílohy odůvodnění změny č. 1 ÚP Líšnice 1) textová část ÚP Líšnice po změně č.1
2) textová část Zadání RP5 po změně č.1
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Změna č. 1 územního plánu Líšnice

Textová část odůvodnění
zpracovaná pořizovatelem

Odůvodnění Změny č. 1 územního plánu Líšnice (dále také „Změna“) zpracovaná pořizovatelem
Obsah:
a) Přezkoumání souladu Změny č. 1 územního plánu Líšnice podle ustanovení § 53 odst. 4 stavebního
zákona
a.1) Přezkoumání souladu Změny č. 1 územního plánu Líšnice s Politikou územního rozvoje a
územně plánovací dokumentací vydanou krajem
a.2) Přezkoumání souladu s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na ochranu
architektonických a urbanistických hodnot v území a požadavky na ochranu nezastavěného
území
a.3) Přezkoumání souladu Změny č. 1 územního plánu Líšnice s požadavky stavebního zákona
a jeho prováděcích právních předpisů
a.4) Přezkoumání souladu Změny č. 1 územního plánu Líšnice s požadavky zvláštních
právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů,
případně s výsledkem řešení rozporů
b) Zpráva o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území
c) Stanovisko krajského úřadu podle §50 odst. 5
d) Sdělení, jak bylo stanovisko podle § 50 odst. 5 zohledněno, s uvedením závažných důvodů, pokud
některé požadavky nebo podmínky zohledněny nebyly
e) Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných
ploch
f) Náležitosti vyplývající ze správního řádu
f.1) Postup pořízení Změny č. 1 územního plánu Líšnice
f.2) Rozhodnutí o námitkách
Příloha č. 1 – Vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů a připomínek uplatněných podle § 50 odst. 2
a 3 stavebního zákon k Návrhu změny č. 1 územního plánu Líšnice projednávaném na společném
jednání dne 23. 5. 2017.
Příloha č. 2 – Vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů a připomínek uplatněných podle § 52 odst. 3
stavebního zákona k Návrhu změny č. 1 územního plánu Líšnice projednávaném na veřejném
projednání dne 7. 11. 2017.
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a) Přezkoumání souladu Změny č. 1 územního plánu Líšnice podle ustanovení § 53 odst. 4
stavebního zákona
a.1) Přezkoumání souladu Změny s politikou územního rozvoje a územně plánovací
dokumentací vydanou krajem
Obec Líšnice se nachází v rozvojové oblasti „OB1 Metropolitní rozvojová oblast Praha“ vymezené
správním obvodem obce s rozšířenou působností Černošice podle Politiky územního rozvoje České
republiky 2008 schválené usnesením vlády ČR dne 20. 7. 2009 ve znění Aktualizace č. 1 schválené
dne 15. 4. 2015 a upřesněné Zásadami územního rozvoje Středočeského kraje vydanými
zastupitelstvem Středočeského kraje usnesením č. 4-20/2011/ZK dne 19. 12. 2011 vč. Aktualizace č. 1
ze dne 27. 7. 2015 (dále jen „ZÚR SK“). Tato rozvojová oblast byla vymezena na území, v nichž existují
z důvodů soustředění aktivit republikového významu zvýšené požadavky na změny v území.
Ze Zprávy o uplatňování územního plánu Líšnice vyplynulo, že platný Územní plán Líšnice je v souladu
s Politikou územního rozvoje (PÚR). Z PÚR nevyplývá žádný požadavek, který by významně ovlivnil
stanovenou koncepci rozvoje obce. Z pokynů pro zpracování Změny č. 1 územního plánu Líšnice, které
jsou součástí Zprávy o uplatňování územního plánu Líšnice, nevyplynuly žádné požadavky na uvedení
územního plánu do souladu PÚR. Změna se týká malé části území obce, z hlediska širších vztahů
nedochází k ovlivnění republikového významu.
Krajský úřad Středočeského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, jako nadřízený
správní orgán územního plánování pro obce podle § 178 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve svém
stanovisku č. j. 099051/2017/KUSK upozornil pořizovatele na povinnost uvést do souladu změnu
územního plánu s územně plánovací dokumentací následně vydanou krajem. Byl zjištěn nesoulad
vedení RBK K 59 se ZÚR SK. Vedení RBK K 59 byl ve Změně upraven dle ZUR SK.
Pořizovatel na základě přezkoumání Změny č. 1 územního plánu Líšnice dospěl k závěru, že je
v souladu s Politikou územního rozvoje a Zásadami územního rozvoje Středočeského kraje.
a.2) Přezkoumání souladu s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na ochranu
architektonických a urbanistických hodnot v území a požadavky na ochranu nezastavěného
území
Změna č. 1 územního plánu Líšnice naplňuje cíle a úkoly územního plánování tak, jak je definuje § 18 a
19 stavebního zákona, kdy zejména vychází z charakteru řešeného území a jeho kontextu, respektuje
jedinečnou povahu obce a chrání a rozvíjí hodnoty zástavby a přírodního prostředí obce. Zásadou
směřovat rozvoj obec tak, aby nebyla narušena dochovaná urbanistická struktura sídla, a aby byla
zaručena interakce volné krajiny a zastavěné části území.
Změna nemění urbanistickou koncepci rozvoje stanovenou územním plánem. Potřeba změn v území
byla definována již původním územním plánem a jeho následným projednáním. V návaznosti na
historicky utvářenou urbanistickou strukturu původního sídla Změna upravuje podmínky prostorového
uspořádání pro plochu s rozdílným způsobem využití BII – bydlení v rodinných domech – typ II. a SV –
smíšené obytné venkovské s cílem respektování krajinného rázu, urbanistických a architektonických
hodnot.
Na ochranu nezastavěného území jsou upraveny podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem
využití v nezastavěném území. Konkrétně se doplnění týká Ploch zemědělských – orná půda (NZ),
Ploch smíšeného nezastavěného území (NS), a Ploch smíšeného nezastavěného území - zemědělské
(NSZ). Jedná se o doplnění podmínek v ochranném pásmu vodních zdrojů.
Pořizovatel přezkoumal soulad Změny č. 1 územního plánu Líšnice s cíli a úkoly územního plánování,
zejména s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území a požadavky na
ochranu nezastavěného území a shledal, že návrh územního plánu je v souladu s cíli a úkoly územního
plánování.

a.3) Přezkoumání souladu Změny č. 1 územního plánu Líšnice s požadavky stavebního zákona a
jeho prováděcích právních předpisů
Pořizovatel přezkoumal soulad Změny č. 1 územního plánu Líšnice s požadavky stavebního zákona a
jeho prováděcích předpisů.
Struktura Změny odpovídá požadavku přílohy č. 7 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. a je v souladu s
vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území. Změny č. 1 územního plánu
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Líšnice vymezuje v řešených lokalitách plochy s rozdílným způsobem využití, které zatřiďuje dle
ustanovení § 4 - § 19 vyhlášky č. 501/2006Sb. a dle kategorií ploch ve stávajícím platném územním
plánu. Změna územního plánu vychází při vymezování ploch s rozdílným způsobem využití
z původního Územního plánu Líšnice, s ohledem na charakter území je částečně doplňuje podmínky
dané Územním plánem Líšnice.
Na základě tohoto přezkoumání dospěl pořizovatel k závěru, že Změna č. 1 územního plánu Líšnice je
v souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcími předpisy.
a.4) Přezkoumání souladu Změny č. 1 územního plánu Líšnice s požadavky zvláštních právních
předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, případně s
výsledkem řešení rozporů
Při pořizování Změny č. 1 ÚP Líšnice byly akceptovány požadavky dotčených orgánů, které uplatnily ve
svých stanoviscích. Úřad územního plánování vyhodnotil stanoviska dotčených orgánů a zajistil
upravení návrhu podle jednotlivých požadavků. Tabulka s vyhodnocením výsledků společného jednání
konaného dne 23.5.2017 je uvedena v příloze č. 1.
Tabulka s vyhodnocením požadavků dotčených orgánů uplatněných k veřejnému projednání je
uvedena v příloze č. 2, dotčené orgány žádné konkrétní požadavky neuplatnily a s navrženým řešením
souhlasí.
Dotčené orgány neuplatnily k návrhu rozhodnutí o námitkách uplatněných ke Změně č. 1 územního
plánu Líšnice žádné konkrétní požadavky a s navrženým řešením souhlasí.
Pořizovatel přezkoumal soulad Změny č. 1 ÚP Líšnice s požadavky zvláštních právních předpisů a se
stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů a dospěl k závěru, že Změna č. 1
územního plánu Líšnice je v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky
dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů (rozpory nebyly řešeny).
b) Zpráva o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území
Krajský úřad ve svém stanovisku č.j. 0428823/2016/KUSK z 23. 3. 2016 jako dotčený orgán k Návrhu
zprávy o uplatňování ÚP Líšnice, jehož součástí bylo i Zadání změny č. 1 územního plánu Líšnice,
uvedl, že navrhované změny nebudou mít významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo
celistvosti evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí. Krajský úřad Středočeského kraje dále ve
svém stanovisku č. j. 042822/2016/KUKS k Návrhu zprávy o uplatňování ÚP Líšnice, která obsahuje
Zadání změny č. 1 územního plánu Líšnice, nepožadoval zpracovat vyhodnocení vlivů Změny č. 1 ÚP
Líšnice na životní prostředí (tzv. SEA), proto nebylo zpracováno vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj
území
c) Stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst. 5
Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území nebylo požadováno zpracovat.
d) Sdělení, jak bylo stanovisko podle § 50 odst. 5 zohledněno, s uvedením závažných důvodů,
pokud některé požadavky nebo podmínky zohledněny nebyly
Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území nebylo požadováno zpracovat.
e) Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení
zastavitelných ploch
Jedním z hlavních cílů územního plánování je ochrana krajiny, jako podstatné složky prostředí života
obyvatel. Vymezování zastavitelných ploch by vždy mělo být činěno s rozvahou a zejména s ohledem
na potenciál rozvoje území. Celé území OB1 Metropolitní rozvojová oblast Praha, kam spadá i území
obce Líšnice, se vyznačuje několika zásadními specifiky oproti většině území ČR. Jedná se o
suburbanizační území hl. m. Prahy, kde v posledních letech došlo k enormní výstavbě objektů bydlení
(zejména rodinných domů) a lze předpokládat další pokračující trend v této výstavbě. Zároveň je však
nutno tuto výstavbu korigovat tak, aby nedocházelo k nekoordinovanému rozvoji v území, zejména
dodržovat zásady stanovené v nadřazené územně plánovací dokumentaci ZUR SK - rozvoj bydlení
orientovat do lokalit s možností kvalitní hromadné dopravy, zejména kolejové a s vazbou na sídla s
odpovídající sociální infrastrukturou; pro rozvoj bydlení sledovat možnosti transformace ploch v
zastavěném území sídel a využití dosud volných ploch vymezených v zastavitelném území v územních
plánech obcí. Růst sídel v tomto území je způsoben zejména migrací obyvatelstva do blízkosti hl. m.
Prahy (a to jak stěhováním obyvatel z Prahy, tak z ostatních území do blízkosti Prahy). Pořizovatel
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proto při vyhodnocení potřeby vymezení ploch v území (pro bydlení) na rozdíl od nejobvyklejšího
postupu (prognózy vývoje počtu obyvatel obce) vychází z polohy obce v sídlení struktuře (stanovené
zejména na základě nadřazené územně plánovací dokumentace – zásad územního rozvoje
Středočeského kraje a vlastní znalosti území vycházející z průzkumů v území a práce s územně
analytickými podklady ORP Černošice), která představuje potenciál rozvoje území.
Oproti původnímu Územnímu plánu Líšnice Změnou č. 1 vznikají 3 nové zastavitelné plochy – Z1-1,
Z1-3, Z1-4. Plocha Z1-1 byla vymezena již v původním Územním plánu sídelního útvaru a tvoří ji 1
pozemek. V rámci pořizování Územního plánu Líšnice došlo k neodůvodněnému vyřazení tohoto
pozemku ze zastavitelných ploch a k jeho přeřazení do nezastavěného území. Změnou č. 1 ÚP Líšnice
tedy dochází k nápravě stavu. Zastavitelná plocha Z1-3 je vymezena pro jednu zemědělskou usedlost
s přísnými podmínkami pro zastavitelnost, s ohledem na zachování krajinného rázu. Zastavitelná
plocha Z1-4 je vymezena z důvodu dopravního napojení objektu k bydlení s přiděleným číslem
popisným. Vzhledem k tomu, že přístup k tomuto pozemku s objektem k bydlení nelze zrealizovat jinak
než přes lesní pozemky, je část pozemku, určená k umístění příjezdové komunikace navržena k vynětí
z PUPFL.
f) Náležitosti vyplývající ze správního řádu
f.1) Postup pořízení Změny č. 1 územního plánu Líšnice
Zastupitelstvo obce Líšnice rozhodlo vypracovat Zprávu o uplatňování ÚP Líšnice svým usnesením č. 6
ze dne 24. 2. 2015. Součástí Zprávy o uplatňování územního plánu Líšnice je zadání pro zpracování
Návrhu změny č. 1 územního plánu Líšnice, v souladu s § 55 odst. 1 stavebního zákona.
Změnu č. 1 územního plánu Líšnice zpracoval Ing. akad. arch. Petr Foglar, ČKA 02 667, ateliér Foglar
architects podle zadání, které bylo součástí Zprávy o uplatňování územního plánu Líšnice, schváleného
usnesením zastupitelstva obce č. 18/11 ze dne 12. 5. 2016.
Pořizovatel oznámil opatřením č. j. MUCE 24579/2017 OUP ze dne 19. 4. 2017 podle § 50 odst. 2
stavebního zákona dotčeným orgánům, krajskému úřadu, obci, pro kterou je změna územního plánu
pořizována, a sousedním obcím konání společného jednání dne 23. 5. 2017 o Návrhu změny č. 1
územního plánu Líšnice. Pořizovatel na společném jednání předložil Návrh změny č. 1 územního plánu
Líšnice a podle § 50 odst. 2 stavebního zákona vyzval dotčené orgány k uplatnění stanovisek do 30 dní
od konání společného jednání a sousední obce ve stejné lhůtě k uplatnění připomínek. O průběhu
společného jednání byl proveden písemný záznam. Dále pořizovatel v souladu s § 50 odst. 3
stavebního zákona doručil veřejnou vyhláškou Návrh změny č. 1 územního plánu Líšnice, oznámení o
doručení Návrhu změny č. 1 územního plánu Líšnice bylo vyvěšeno na úřední desce MěÚ Černošice,
Riegrova 1209, 252 28 Černošice dne 26. 4. 2017 a na úřední desce OÚ Líšnice, Líšnice 175 dne 26.
4. 2017. S Návrhem změny č. 1 ÚP Líšnice bylo možné se seznámit v kanceláři úřadu územního
plánování, na Obecním úřadě Líšnice a také způsobem umožňujícím dálkový přístup na internetové
adrese www.mestocernosice.cz. Po dobu 30 dnů ode dne doručení Návrhu změny č. 1 územního plánu
Líšnice mohl každý uplatnit své připomínky.
Krajskému úřadu Středočeského kraje, odboru regionálního rozvoje předložil pořizovatel podklady pro
vydání stanoviska z hlediska zajištění koordinace využívání území s ohledem na širší územní vztahy,
souladu s politikou územního rozvoje a souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem
podle § 50 odst. 7 stavebního zákona opatřením č. j. MUCE 43620/2017 OUP ze dne 17. 7. 2017.
Návrh změny č. 1 územního plánu Líšnice byl posouzen Krajským úřadem Středočeského kraje,
odborem regionálního rozvoje ve stanovisku č. j. 099051/2017/KUSK ze dne 8.8.2017. V předložených
podkladech neshledal žádné rozpory, potvrdil, že lze postupovat v dalším řízení o územním plánu.
Krajský úřad ve svém stanovisku upozornil pořizovatele, že dle § 54 stavebního zákona je obec
povinna uvést do souladu změnu územního plánu s územně plánovací dokumentací následně vydanou
krajem a následně schválenou politikou územního rozvoje. Byl zjištěn nesoulad vedení RBK K 59 se
ZÚR a rovněž příslušný dotčený orgán požaduje uvést územní plán do souladu se ZÚR.
Na základě vyhodnocení výsledků projednání zajistil pořizovatel upravení Návrhu změny č. 1 ÚP
Líšnice. Upravený a posouzený Návrh změny č. 1 ÚP Líšnice pořizovatel veřejnosti doručil opatřením č.
j. MUCE 58218/2017 OUP z 2. 10. 2017 podle § 52 odst. 1 stavebního zákona veřejnou vyhláškou
vyvěšením na úřední desce MěÚ Černošice, Riegrova 1209, 252 28 Černošice dne 3. 10. 2017 a na
úřední desce OÚ Líšnice, Líšnice 175, dne 3. 10. 2017 a oznámil konání veřejného projednání dne 7.
11. 2017. S upraveným a posouzeným Návrhem změny č. 1 ÚP Líšnice bylo možné se seznámit v
souladu s § 20 odst. 1 stavebního zákona ode dne vyvěšení veřejné vyhlášky v kanceláři odboru
územního plánování MěÚ Černošice, na Obecním úřadě Líšnice a způsobem umožňujícím dálkový
přístup na www.mestocernosice.cz v části Mapy a územní plán.
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f.2) Rozhodnutí o námitkách
Změna č. 1 územního plánu Líšnice
Zastupitelstvo obce Líšnice, jako správní orgán příslušný podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006
Sb. o územním plánování a stavebním řádu, (dále jen “stavební zákon“) rozhoduje podle § 172 odst. 5
zákona 500/2004 Sb. správní řád o námitkách tak, jak je uvedeno v této části odůvodnění k opatření
obecné povahy.
Jednotlivé námitky jsou označeny číslem jednacím podle evidence ve spisu.
Námitka č. j. MUCE 67839/2017 OUP - Proti návrhu Změny č. 1 územního plánu Líšnice (dále jen
„Návrh“) podala dne 13.11.2017 námitku Ivana Peterková, nar. 7.6.1946, bytem U Smaltovny 1334/22
C, Praha, která se dotýká území pozemků parc. č. 200/1, 198/2, 199/2, 199/3, 200/2 v k.ú. Líšnice u
Prahy.
1. V námitce nesouhlasí se zrušením výčtu pozemků, které lze vyvlastnit. V textové části územního
plánu se jedná o kapitolu G1 Veřejně prospěšné stavby, pro které lze vyvlastnit, část WD2 Místní
sběrná komunikace – severní obchvat Líšnice
Námitka se zamítá.
Odůvodnění:
V Územním plánu Líšnice vydaném dne 7.10.2010 jako opatření obecné povahy č. 1/2010, který nabyl
účinnosti 29.10.2010, byla vymezena veřejně prospěšná stavba WD2 Místní sběrná komunikace –
severní obchvat Líšnice. Tato veřejně prospěšná stavba byla uvedena v kapitole „G) 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, bod G. 1) Veřejně prospěšné stavy,
pro které lze vyvlastnit a bod G. 2) Veřejně prospěšná opatření, pro které lze vyvlastnit“ a byla
zakreslena ve výkresu č. 3 Veřejně prospěšné stavby, opatření a asanace.
Pro tuto navrhovanou veřejně prospěšnou stavbu byly uvedeny konkrétní parcelní čísla pozemků.
Parcelní čísla zde byla uvedena z důvodu, že pro všechny veřejně prospěšné stavby a opatření
uvedené bodě G.1) a G.2) bylo možné podle kapitoly „H) VYMEZENÍ DALŠÍCH VEŘEJNĚ
PROSPĚŠNÝCH STAVEB A VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ, PRO KTERÉ LZE UPLATNIT
PŘEDKUPNÍ PRÁVO“ též uplatnit předkupní právo.
Změnou č. 1 územního plánu Líšnice bylo předkupní právo na stavby a opatření uvedené v bodě G. 1)
a G. 2) zrušeno a byla zde ponechána pouze možnost vyvlastnění. Zrušením předkupního práva tak
došlo k menšímu omezení vlastnických práv, protože vlastník pozemků nebude v případě zamýšleného
úplatného převodu povinen tento záměr písemně oznámit oprávněné osobě s dotazem, zda oprávněná
osoba využije předkupního práva podle stavebního zákona.
V územním plánu, dle přílohy č. 7, odst. 1 písm. h) vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických
podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, se
parcelní čísla pozemků konkrétně uvádí pouze při vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejných
prostranství, pro které lze uplatnit předkupní právo. Vznik předkupního práva se dle § 11 odst. 1
zákona 256/2013 Sb. (katastrální zákon) zapisuje do katastru nemovitostí vkladem. Obsah návrhu na
vklad nemovitostí musí obsahovat i konkrétní označení nemovitosti. Obsah návrhu na vklad do katastru
nemovitostí stanoví § 14 ods. 1 katastrálního zákona. Dle § 101 odst. 1 stavebního zákona osoba
oprávněná z předkupního práva podá neprodleně návrh na zápis předkupního práva do katastru
nemovitostí.
Dle § 170 odst. 1 stavebního zákona lze práva k pozemkům a stavbám, potřebná pro uskutečnění
staveb nebo jiných veřejně prospěšných opatření podle stavebního zákona, odejmout nebo omezit,
jsou-li vymezeny ve vydané územně plánovací dokumentaci a jde-li o:
a) veřejně prospěšnou stavbu dopravní a technické infrastruktury, včetně plochy nezbytné k zajištění
její výstavby a řádného užívání pro stanovený účel,
b) veřejně prospěšné opatření, a to snižování ohrožení v území povodněmi a jinými přírodními
katastrofami, zvyšování retenčních schopností území, založení prvků územního systému ekologické
stability a ochranu archeologického dědictví,
c) stavby a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu,
d) asanaci (ozdravění) území.
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Právo k pozemku nebo stavbě lze odejmout nebo omezit též k vytvoření podmínek pro nezbytný
přístup, řádné užívání stavby nebo příjezd k pozemku nebo stavbě (§ 170 odst. 2 stavebního zákona)
Při vymezení výše uvedených pozemků a staveb, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit
se parcelní čísla pozemků neuvádí (příloha č. 7, odst. 1 písm. g) vyhlášky č. 500/2006 Sb.). Dle § 4
odst. 1 zákona 184/2006 Sb., zákon o vyvlastnění, lze vyvlastnění provést jen v takovém rozsahu, který
je nezbytný k dosažení účelu vyvlastnění stanoveného zvláštním zákonem. Dle § 4 odst. 2 zákona č.
184/2006 Sb., zákon o vyvlastnění, veřejný zájem na vyvlastnění musí být prokázán ve vyvlastňovacím
řízení. Z výše uvedeného vyplývá, že nelze v územním plánu přesně stanovit parcelní čísla pozemků
určených k vyvlastnění, ale přesný rozsah bude stanoven v územním řízení při umísťování záměru,
popř. při vyvlastňovacím řízení a proto byl Změnou seznam parcel určených k vyvlastnění vypuštěn.
Rozsah vymezené veřejně prospěšné stavby WD2 Místní sběrná komunikace – severní obchvat
Líšnice se Změnou neměnil, došlo pouze k vypuštění předkupního práva pro obec na tuto veřejně
prospěšnou stavbu. Z důvodu vypuštění předkupního práva byly v souladu s obsahem územního plánu
uvedeném v příloze č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb. vypuštěny i parcelní čísla pozemků. Zrušením výčtu
pozemků v textové části není dotčen rozsah veřejně prospěšné stavby WD2 pro vyvlastnění, který je
posuzován podle výkresu č. 3 Veřejně prospěšné stavby, opatření a asanace a který nebyl Změnou
upravován.
Z výše uvedených důvodů byla námitka zamítnuta.
2. V námitce nesouhlasí s kap. C. 2 Vymezením zastavitelných ploch a ploch přestavby – namítá, že
dle nahrazeného textu by mělo dojít ke změně celkové zastavitelné plochy z 109 ha na 102 ha, což
představuje změnu - úbytek cca 7 ha. Tato změna neodpovídá následně vyčísleným změnám v
jednotlivých lokalitách, která se rovná úbytku pouze cca 4,4 ha.
Námitka se zamítá.
Odůvodnění: Součet jednotlivých zastavitelných ploch Z1 – Z9 aktualizovaných Změnou č. 1 územního
plánu Líšnice a uvedených v textové části Změny č. 1 územního plánu Líšnice činí 101,91 ha, tedy cca
102 ha. Což odpovídá textové části Změny č. 1 územního plánu Líšnice, bod C.2) Vymezení
zastavitelných ploch a ploch přestavby, ve které je uvedeno, že „Celková navržená zastavitelná plocha
je cca 102 ha“. Do součtu zastavitelných ploch se nezapočítává plocha přestavby P01, která má
výměru 3,6 ha. Za plochy přestavby jsou považovány plochy vymezené ke změně stávající zástavby, k
obnově nebo opětovnému využití znehodnoceného území. Zbývající 4,4 ha jsou plochy, kde již
proběhla výstavba, a pozemky byly ze zastavitelných ploch přeřazeny do zastavěného území.
Aktualizace zastavěného území se provádí při každé změně územního plánu. Rozsah zastavitelných
ploch je ve Změně uveden správně. Z výše uvedených důvodů byla námitka zamítnuta.
3. V námitce nesouhlasí s nezakreslením přístupové komunikace budované dle stavebního povolení č.
j. MEUC-025858/2008-SE., p. č. 200/2, 198/2, 199/2, 199/5, 213/10. Týká se bodu 14) grafické přílohy Zadání regulačního plánu Líšnice RP5 - Líšnice Sever, příloha č.3 - Z1.
Námitka se zamítá.
Odůvodnění: Součástí územního plánu Líšnice je Zadání Regulačního plánu Líšnice RP5 – Líšnice –
sever, který je upraven Změnou č. 1 územního plánu Líšnice. Obecně obsah zadání regulačního plánu
stanoví Příloha č. 9 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací
dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti. Uvedené pozemky parc. č. 200/2, 198/2,
199/2, 199/5, 213/10 jsou zahrnuty do řešeného území. Konkrétní podrobné podmínky pro využití
pozemků, pro umístění a prostorové uspořádání staveb, pro ochranu hodnot a charakteru území a pro
vytváření příznivého životního prostředí, dále podmínky pro vymezení a využití pozemků, pro umístění
a prostorové uspořádání staveb veřejné infrastruktury a vymezí veřejně prospěšné stavby nebo veřejně
prospěšná opatření budou zpracovány v návrhu regulačního plánu a nejsou součástí zadání
regulačního plánu. Je úkolem projektanta s příslušnou autorizací, který odpovídá za správnost,
celistvost a úplnost jím zpracované územně plánovací dokumentace, navrhnout vhodné podmínky s
ohledem na krajinný ráz, přírodní a estetické hodnoty. Při řešení regulačního plánu musí být vždy
zohledněna platná územní rozhodnutí a stavební povolení. V příloze č. 3 - Z1 je na podkladě výkresu
základního členění území zakresleno pouze řešené území pro Regulační plán Líšnice RP5 – Líšnice
sever. Návrh regulačního plánu bude zpracován na žádost fyzické nebo právnické osoby podle § 66
stavebního zákona. Teprve vlastní návrh regulačního plánu bude řešit koordinaci povolené komunikace
ve vztahu k řešení celého území.
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Komunikace na části pozemku parc. č. 200/2 v k. ú. Líšnice u Prahy byla ve Změně spolu s
přilehlými pozemky rodinných domů č. p. 276 a č. p. 277 zahrnuta do aktualizovaného zastavěného
území, které bylo aktualizováno ve Výkresu základního členění území. Na základě námitky bylo
zastavěné území zobrazeno také v hlavním výkrese. Ve Změně byl zohledněn stav území, tj. zastavěné
území bylo rozšířeno o zastavěné stavební pozemky a další parcely pod společným oplocením včetně
přilehlé části komunikace. Úkolem územního plánu je navrhovat plochy s rozdílným způsobem využití a
ne zakreslovat každou jednotlivou komunikaci. V Ploše smíšené obytné - venkovské (SV) vymezené na
dotčeném pozemku je umístění komunikace přípustným využitím, proto nebylo potřebné povolenou
komunikaci zakreslit do grafické části územního plánu. Nezakreslením komunikace nedošlo k omezení
vlastnického práva, protože stavba komunikace je přípustným využitím dané plochy.
Z výše uvedených důvodů byla námitka zamítnuta.
4. Namítá neodpovídající proporcionalitou, kterou územní plán zasahuje do vlastnických práv
namitatelky na pozemcích parc. č. 200/2, 198/2, 199/2, 199/3, 200/2. Regulační plán RP5 – Líšnice Sever pozemky neúnosně zatěžuje a oddaluje možnost jejich využití na nespecifikovanou dobu.
Inženýrské sítě, vodovodní a kanalizační řad pro stavební pozemky 198/2, 199/2 a 199/3, je možno
připojit u sousedního pozemku parc. č 199/4, kde byly vybudovány s tímto výhledem. Bylo zde
kompletně vybudováno i kabelové vedení NN s přípojnými místy pro všechny jednotlivé stavební
parcely. K pozemkům vede přístupová komunikace. Sousední pozemky č. 199/4 a 199/5 jsou již
zastavěny. Proto žádá, aby měla stejné právo na využití svých pozemků, jako bylo umožněno
majitelům sousedních pozemků 199/4 a 199/5.
Námitka se zamítá.
Odůvodnění: Platný Územní plán Líšnice, který byl vydán 7.10.2010 a který nabyl účinnosti 29.10.2010,
obsahuje v kapitole „I) VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE POŘÍZENÍ A VYDÁNÍ
REGULAČNÍHO PLÁNU PODMÍNKOU PRO ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH JEJICH VYUŽITÍ“
požadavek na pořízení a vydání regulačního plánu na žádost RP5 Líšnice – sever. Ve výkrese
Základního členění území byla zakreslena plocha, kde rozhodování v území je podmíněno vydáním
regulačního plánu RP5 Líšnice – sever. Součástí této plochy byly i pozemky namitatelky parc. č. 200/2,
198/2, 199/2, 199/3, 200/2. Regulační plán na žádost lze vydat dle § 62 odst. 3 stavebního zákona na
žádost fyzické nebo právnické osoby, stanoví – li tak územní plán. Zpracování regulačního plánu na
žádost zajišťuje žadatel. Zpracovávání regulační plánu na žádost může být započato ihned po nabytí
účinnosti územního plánu, který jeho pořízení a vydání požaduje. Tj. podmínka zpracování regulačního
plánu na žádost platí pro dotčené pozemky od 29.10.2010.
Zadání Regulačního plánu Líšnice RP5 - Líšnice – sever bylo Změnou č. 1 územního plánu Líšnice
pouze upraveno ve vztahu k části pozemkům parc. č. 346 a 343/1 v k.ú. Líšnice u Prahy. Zadání
Regulačního plánu Líšnice RP5 - Líšnice - sever se ve vztahu k pozemkům parc. č. 200/2, 198/2,
199/2, 199/3, 200/2 neměnilo.
Součástí projednávání Změny č. 1 územního plánu Líšnice je tedy projednávání změny rozsahu území,
které má řešit regulační plán RP5 - Líšnice – sever. Úpravy Zadání regulačního plánu Líšnice RP5 –
Líšnice – sever byly provedeny na částech pozemků parc. č. 346 a 343/1 v k.ú. Líšnice u Prahy.
Obecně obsah zadání regulačního plánu stanoví Příloha č. 9 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně
analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací
činnosti. Konkrétní vymezení pozemků a jejich využití, umístění a prostorové uspořádání staveb,
podmínky plošného a prostorového uspořádání apod. budou zpracovány v návrhu regulačního plánu a
nejsou součástí zadání regulačního plánu. Je úkolem projektanta s příslušnou autorizací, který
odpovídá za správnost, celistvost a úplnost jím zpracované územně plánovací dokumentace, navrhnout
vhodné podmínky s ohledem na krajinný ráz, přírodní a estetické hodnoty.
Stavby rodinných domů na pozemcích199/4 a 199/5 v k.ú. Líšnice u Prahy byly povoleny před vydání
ÚP Líšnice. K pozemkům parc. č 198/2, 199/2 a 199/3 v k. ú. Líšnice u Prahy není vybudována
zpevněná pozemní komunikace. Pro pozemky dotčené námitkou se ve Změně nově povinnost
zpracovat regulační plán na žádost nestanovuje, tato podmínka zde zůstává v platnosti z Územního
plánu Líšnice.
Z výše uvedených důvodů byla námitka zamítnuta.
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Příloha č. 1
Vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů a připomínek uplatněných podle § 50 odst. 2 a 3
stavebního zákona k Návrhu změny č. 1 územního plánu Líšnice ke společnému jednání konanému
dne 23. 5. 2017.
Příloha č. 2 – Vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů a připomínek uplatněných podle § 52 odst. 3
stavebního zákona k Návrhu změny č. 1 územního plánu Líšnice projednávané na veřejném projednání
dne 7. 11. 2017.
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Příloha č. 1: Přehled vyhodnocení stanovisek a připomínek uplatněných podle § 50 odst. 2 a 3 stavebního zákona ke společnému jednání o Návrhu
Změny č. 1 územního plánu Líšnice konanému dne 23.5.2017
A/ Dotčené orgány:
Čj./doručeno
Vyhodnocení a způsob řešení
Poř.č.Název DO/organizace: dne:
Stručné znění požadavku:
bez připomínek
bez požadavku na řešení
1 Hasičský záchranný sbor PZ-306Středočeského kraje,
3/2017/PD
Jana Palacha 970,
2.6.2017
Kladno
2

Krajská hygienická
stanice Středočeského
kraje, Ditrichova 17,
Praha 2

3

Krajská veterinární
SVS/2017/05213 bez připomínek
správa Státní veterinární 5-S
správy pro Středočeský 25.4.2017
kraj, Černoleská 1929,
Benešov

4

Krajský úřad Stč.kraje,
Zborovská 11, Praha 5

5

nevyjádřili se

053154/2017/
KUKS
1.6.2017

Krajské ředitelství Policie KRPS-134887ČR Středočeského kraje, 1/ČJ-2017Na Baních 1535, Praha 5 0100MN
26.4.2017

Ministerstvo dopravy,
Nábřeží Ludvíka
Svobody 12, Praha 1
7 Ministerstvo životního
prostředí, odbor výkonu
8 Ministerstvo průmyslu a
obchodu ČR, Na
Františku 32, Praha 1
9 Ministerstvo vnitra, Nad
Štolou 936/3, Praha 7
10 Obvodní báňský úřad pro
území Hl.m. Prahy a
Středočeského kraje,
Kozí 4, Praha1
6

koordinované stanovisko
ochrana přírody a krajiny: má připomínku
Trasa regionálního biokoridoru v Desinách K59 není
v Návrhu Změny č. 1 v souladu se ZUR
Středočeského kraje. KÚ požaduje, aby ÚP byl v
souladu se ZUR. KÚ sděluje, že lze vyloučit
významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany
nebo celistvost evropsky významných lokalit a
ptačích oblastí v gesci KÚ, stanovených příslušnými
vládními nařízeními.

bez požadavku na řešení

Biokoridor RK 1202 V Desinách - K59 byl uveden do
souladu se ZUR Středočeského kraje.

ochrana ZPF: bez připomínek
ochrana lesů: bez připomínek
ochrana ovzduší: bez připomínek
posouzení vlivů: zůstává v platnosti stanovisko ze
dne 11.4.2014 pod č. j. 061141/2014/KUK
prevence havárií: nemá připomínky
odbor dopravy: bez připomínek
odbor kultury: není příslušný
bez připomínek

bez požadavku na řešení
bez požadavku na řešení
bez požadavku na řešení
bez požadavku na řešení

nevyjádřili se

bez požadavku na řešení

1181/500/17,
bez připomínek
28774/ENV/17
MPO27987/2017 bez připomínek.
28.4.2017

Odůvodnění Změny č. 1 územního plánu Líšnice

bez požadavku na řešení

bez požadavku na řešení
bez požadavku na řešení
bez požadavku na řešení

bez požadavku na řešení
bez požadavku na řešení

nevyjádřili se

bez požadavku na řešení

nevyjádřili se

bez požadavku na řešení

str.1/3

11 Městský úřad Černošice,
odbor životního
prostředí, Podskalská 19,
Praha 2

Vodoprávní úřad: bez připomínek

bez požadavku na řešení

Orgán ochrany přírody: požaduje odůvodnit
vypuštění vymezených ploch ÚSES z kategorie
veřejně prospěšných ploch nestavební povahy z
důvodu nedostatečného odůvodnění v Odůvodnění
změny č. 1
Orgán ochrany ovzduší: není příslušný
Orgán veřejné správy v oblasti odpadového
hospodářství: bez připomínek
Orgán ochrany ZPF: není příslušný
Orgán státní správy lesů:
1) Nesouhlasí s novým vymezením zastavěného
území v rozsahu zastavěných ploch pod několika
rekreačními objekty v lese, protože dotčené pozemky
pod chatami nejsou stavební parcelou, ale "lesním
pozemkem, na kterém je budova". Dle kat. vyhlášky
č. 357/20013 Sb. jde v takovém případě o lesní
pozemek, na kterém je budova, ale pozemek není
odňat plnění funkce lesa. Nemůže se tedy jednat o
zastavěný pozemek ve smyslu stavebního zákona.

Obec nepožaduje vymezení ÚSES jako VPO pro
vyvlastnění, protože nepředpokládá, že by pozemky
pro vytvoření ÚSES vyvlastňovala. Ani žádný jiný
subjekt neuplatnil požadavek na vymezení ÚSES jako
VPO pro vyvlastnění.
bez požadavku na řešení

2) Nesouhlasí s návrhem komunikace na lesních
pozemcích z důvodu příjezdu rodinného domu č. p.
108.
bez připomínek

Návrh ÚP Líšnice byl upraven dle Dodatku ke
stanovisku odboru životního prostředí č. j. MUCE
54848/2017 OŽP/Ště - v návrhu byla komunikace
posunuta k pozemku rodinného domu.
bez požadavku na řešení

13 Městský úřad Černošice,
odbor stavební úřad,
odd. dopravy a správy
komunikací, Podskalská
19, Praha 2

nevyjádřili se

bez požadavku na řešení

14 Státní energetická
inspekce, Gorazdova
1969/24, Praha 2
15 Státní pozemkový úřad,
Husinecká 11a, Praha 3
16 Státní úřad pro jadernou
bezpečnost, Senovážné
náměstí 1585/9, Praha 1

nevyjádříli se

bez požadavku na řešení

nevyjádřili se

bez požadavku na řešení

nevyjádřili se

bez požadavku na řešení

17 Úřad pro civilní letectví,
Letiště Ruzyně, Praha 6
18 Český telekomunikační
úřad, Sokolovská 219,
Praha 9
19 Ministerstvo
zdravotnictví, Palackého
náměstí 375/4, Praha 2
20 Ministerstvo obrany ČR, 94730/2017Tychonova 1, Praha 6
8201-OÚZ-PHA
26.5.2017

nevyjádříli se

bez požadavku na řešení

nevyjádřili se

bez požadavku na řešení

nevyjádřili se

bez požadavku na řešení

souhlasí a upozorňuje na nutnost dodržení
ustanovení § 175, zákona č. 183/2006 Sb.

Povinnost dodržovat ustanovení zákonů platí obecně
(Ústava České republiky, Listina základních práv a
svobod), návrh musí být zpracován v souladu s
platnými právními předpisy, proto není třeba návrh
upravit

12 Městský úřad Černošice,
odbor školství, kultury a
cestovního ruchu,
Podskalská 19, Praha 2

S-MUCE
26005/2017
OŽP/Ště
22.6.2017

MUCE
30762/2017/OS
KCR/SF
29.5.2017

Odůvodnění Změny č. 1 územního plánu Líšnice

Nově vymezené plochy zastavěného území na
pozemcích pod stavbami pro rodinnou rekreaci, které
jsou "lesním pozemkem, na kterém je budova" byly ze
zastavěného území vypuštěny.
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B/ Sousední obce:
Poř.č. Jméno/adresa
1 Obec Čisovice
2 Obec Černolice
3 Obec Hvozdnice
4 Obec Jíloviště
5 Obec Mníšek pod Brdy
6 Obec Davle
7 Obec Klínec
8 Obec Řitka

Čj./ ze dne:

C/ ostatní připomínky - nejsou
Poř.č. Jméno/adresa
Čj./ ze dne:
MUCE
1 Zdeněk Novák a
Veronika Nováková,
32893/2017
Líšnice 38, Mníšek pod 25.5.2017
Brdy

2

Ředitelství silnic a dálnic 14482-ŘSD-17ČR, Čerčanská 12,
110
Praha4

Odůvodnění Změny č. 1 územního plánu Líšnice

Stručné znění připomínky:
nevyjádřila se
nevyjádřila se
nevyjádřila se
nevyjádřila se
nevyjádřila se
nevyjádřila se
nevyjádřila se
nevyjádřila se

Způsob řešení:
bez požadavku na řešení
bez požadavku na řešení
bez požadavku na řešení
bez požadavku na řešení
bez požadavku na řešení
bez požadavku na řešení
bez požadavku na řešení
bez požadavku na řešení

Stručné znění připomínky:
V případě, že předmětem změny jsou změny
funkčního využití pozemků LV 547 a LV1007, o které
nežádali, s těmito změnami nesouhlasí.

Vyhodnocení a způsob řešení
Připomínka se týká změny funkčního využití pozemků
na LV 547 a LV 1007. Pozemky zůstavají ve stejné
ploše s rozdílným způsobem využití, jako v současné
době platném Územním plánu Líšnice. Pozemky parc.
č. 810/10 a 815 se nachází v lokalitě Z1-2, která je
totožná s ochranným pásmem vodních zdrojů a byla
pro ni nově stanovena podmínka, že v rámci
projektové přípravy musí být hydrogeologem odborně
posouzen možný vliv na množství a kvalitu podzemní
vody ve studnách HL1 a HL2 a vyloučeno ohrožení
vydatnosti a kvality vody těchto vodních zdrojů.
Důvodem výše uvedené podmínky je respektování
ochranného pásma vodního zdroje. Pozemek parc. č.
810/10 se nachází v ploše SC - Plochy smíšené
obytné - zástavba centra obce, ve které byla dále
doplněna podmínka stavby 3. bytu 1 RD,
nepřípustným je umisťování staveb typu městské a
příměstské architektury. Dále byly upřesněny některé
podmínky prostorového uspořádání, jako je min
velikost pozemku pro nový RD dle počtu bytů, upraven
byl koeficient zastavěné plochy pro ostatní druhy
staveb a koeficient zeleně pro pozemky RD v
zastavitelných plochách. Dle podmínek prostorového
využití musí stavby a jejich změny respektovat
krajinný ráz, urbanistické a architektonické hodnoty. K
změně funkčního využití pozemků nedochází, proto
připomínka nebyla zohledněna.
Připomínka byla zapracována, termín R4 byl nahrazen
termínem D4, ve všech částech ÚP.

Upozorňuje, že dle zákona č. 268/2015 Sb. se ruší
pojem "rychlostní silnice" a požadují ve všech
částech ÚP nahradit termín rychlostní silnice R4
označením dálnice D4.
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Příloha č. 2: Přehled vyhodnocení stanovisek a připomínek uplatněných podle § 50 odst. 2 a 3 stavebního zákona k veřejnému projednání o Návrhu
Změny č.1 územního plánu Líšnice konanému dne 7.11.2017
A/ Dotčené orgány:
Poř. Název DO/organizace: Čj./ doručeno dne:
č.
1 Hasičský záchranný sbor
Středočeského kraje,
Jana Palacha 970,
Kladno
2 Krajská hygienická
stanice Středočeského
kraje, Ditrichova 17,
Praha 2

Stručné znění požadavku
Nevyjádřili se.

Vyhodnocení stanovisek, připomínek a způsob
řešení
Bez požadavku na řešení.

Nevyjádřili se.

Bez požadavku na řešení.

3

Krajská veterinární
správa Státní veterinární
správy pro Středočeský
kraj, Černoleská 1929,
Benešov

SVS/2017/118570-S Nemá námitky k návrhu Změny č.1 ÚP Líšnice.
ze dne 6.10.2017

4

Krajský úřad Stč.kraje,
Zborovská 11, Praha 5

119621/2017/KUSK koordinované stanovisko
ze dne 9.11.2017
ochrana přírody a krajiny: bez připomínek
ochrana ZPF: bez připomínek
ochrana lesů: nemá připomínky.
ochrana ovzduší: bez připomínek
posouzení vlivů na životní prostředí : bez
připomínek

Bez požadavků na řešení.

Bez požadavku na řešení.
Bez požadavku na řešení.
Bez požadavku na řešení.
Bez požadavku na řešení.
Bez požadavku na řešení.

odbor kultury a památkové péče: nemá připomínky

Bez požadavku na řešení.

prevence havárií: nemá připomínky

Bez požadavku na řešení.

odbor dopravy: bez připomínek.

Bez požadavku na řešení.

5

Krajské ředitelství Policie KRPS-309032-1/ČJ- Nemá námitky k návrhu Změny č.1 ÚP Líšnice.
ČR Středočeského kraje, 2017-0100MN ze
Na Baních 1535, Praha 5 dne 9.10.2017

6

Ministerstvo dopravy,
Nábřeží Ludvíka Svobody
12, Praha 1
Ministerstvo životního
prostředí, odbor výkonu
státní správy, Vršovická
65, Praha 10
Ministerstvo průmyslu a
obchodu ČR, Na
Františku 32, Praha 1
Ministerstvo vnitra, Nad
Štolou 936/3, Praha 7

Bez požadavku na řešení.

Nevyjádřili se.

Bez požadavku na řešení.

Nevyjádřili se.

Bez požadavku na řešení.

Nemá připomínky k návrhu Změny č.1 ÚP Líšnice.

Bez požadavku na řešení.

MV - 43108-7/OSM- Nemá připomínky k návrhu Změny č.1 ÚP Líšnice.
2016 ze dne
8.11.2017
Obvodní
báňský
úřad
pro
Nevyjádřili se.
10
území Hl.m. Prahy a
Středočeského kraje,
Kozí 4, Praha1
11 Městský úřad Černošice, MUCE 66984/2017 Vodoprávní úřad: nemá připomínky.
odbor životního prostředí, OŽP/Ště ze dne
Orgán ochrany přírody: bez připomínek
Podskalská 19, Praha 2 10.11.2017
Orgán ochrany ovzduší: není příslušný
Orgán veřejné správy v oblasti odpadového
hospodářství: bez připomínek
Orgán ochrany ZPF: není příslušný
Orgán státní správy lesů: nemá připomínky.

Bez požadavku na řešení.

12 Městský úřad Černošice,
odbor školství, kultury a
cestovního ruchu,
Podskalská 19, Praha 2

nevyjádřili se

Bez požadavku na řešení.

13 Městský úřad Černošice,
odbor stavební úřad, odd.
dopravy a správy
komunikací, Podskalská
19, Praha 2

nevyjádřili se

Bez požadavku na řešení.

14 Státní energetická
inspekce, Gorazdova
1969/24, Praha 2
15 Státní pozemkový úřad,
Husinecká 11a, Praha 3
16 Státní úřad pro jadernou
bezpečnost, Senovážné
náměstí 1585/9, Praha 1
17 Úřad pro civilní letectví,
Letiště Ruzyně, Praha 6
18 Český telekomunikační
úřad, Sokolovská 219,
Praha 9
19 Ministerstvo zdravotnictví,
Palackého náměstí
375/4, Praha 2

Nevyjádřili se.

Bez požadavku na řešení.

Nevyjádřili se.

Bez požadavku na řešení.

Nevyjádřili se.

Bez požadavku na řešení.

Nevyjádřili se.

Bez požadavku na řešení.

Nevyjádřili se.

Bez požadavku na řešení.

Nevyjádřili se.

Bez požadavku na řešení.

7

8

9

MPO 63325/2017
ze dne 11.10.2017

Bez požadavku na řešení.

Bez požadavku na řešení.
Bez požadavku na řešení.
Bez požadavku na řešení.
Bez požadavku na řešení.

20 Ministerstvo obrany ČR,
Tychonova 1, Praha 6

B/ Sousední obce:
Poř.č. Jméno/adresa
1 Obec Čisovice,
IDDS:fsjbwr7
2 Obec Černolice, IDDS:
rg5ajw2
3 Obec Hvozdnice, IDDS:
mnpatc5
4 Obec Jíloviště, IDDS:
e8rbs4j
5 Obec Řitka, IDDS:
q7ka76z
6 Město Mníšek pod Brdy,
IDDS: 96ebwrs
7 Městys Davle, IDDS:
aeybpn5
8 Obec Klínec, IDDS:
fyvank5
C/ ostatní připomínky
nebyly uplatněny

Čj./ ze dne:

Nevyjádřili se.

Bez požadavku na řešení.

Stručné znění připomínky:
Nevyjádřili se.

Způsob řešení:
Bez požadavku na řešení.

Nevyjádřili se.

Bez požadavku na řešení.

Nevyjádřili se.

Bez požadavku na řešení.

Nevyjádřili se.

Bez požadavku na řešení.

Nevyjádřili se.

Bez požadavku na řešení.

Nevyjádřili se.

Bez požadavku na řešení.

Nevyjádřili se.

Bez požadavku na řešení.

Nevyjádřili se.

Bez požadavku na řešení.

