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Použité zkratky a pojmy:
BD
BJ
CO
č. j
ČOV
DO
DP
EVL
EO
HZS
CHLÚ
KÚ SčK
k. ú.
LBC
LBK
NRBC
MMR
NKP
OP
ORP
PRP
PUPFL
PÚR
PRZV
RBC
RBK
RD
SZ

-

SčK
ttp
ÚAP
ÚJV
ÚP
ÚPD
URÚ
ÚS
ÚSES
VKP
VN
VPO
VPS
VTL
ZPF
ZUR SčK
ZÚ

-

bytový dům
bytové jednotky
civilní ochrana
číslo jednací
čistírna odpadních vod
dotčený orgán
dohoda o parcelaci
evropsky významná lokalita
ekvivalentní obyvatel (pro ČOV)
Hasičský záchranný sbor
chráněné ložiskové území
Krajský úřad Středočeského kraje
katastrální území
lokální biocentrum
lokální biokoridor
nadregionální biocentrum
ministerstvo pro místní rozvoj
nemovitá kulturní památka
ochranné pásmo
obec s rozšířenou působností
prvky regulačního plánu
pozemky určené k plnění funkce lesa
politika územního rozvoje
plochy s rozdílným způsobem využití ("funkční plochy")
regionální biocentrum
regionální biokoridor
rodinný dům
stavební zákon, zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve
znění pozdějších předpisů
Středočeský kraj
trvalý travní porost
územně analytické podklady
ústav jaderného výzkumu
územní plán
územně plánovací dokumentace
udržitelný rozvoj území
územní studie
územní systém ekologické kvality
významný krajinný prvek
vysoké napětí
veřejně prospěšná opatření
veřejně prospěšné stavby
vysokotlaký plynovod
zemědělský půdní fond
zásady územního rozvoje Středočeského kraje
zastavěné území

Dosavadní územní plán – původní koncepce - Územní plán obce Husinec (KADLEC K.K. Nusle, spol. s.r.o.,
Ing. arch.Daniela Binderová), nabytí účinnosti dne 1.7.2010.
zkratky ploch s rozdílným způsobem využití - viz tabulky kapitola 6.2 (návrh)
modře - citace z dokumentů nebo konstatování stavu dílčí problematiky
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1. POSTUP PŘI POŘÍZENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU
Přípravné práce
O pořízení nového územní plánu pro správní území obce Husinec rozhodlo zastupitelstvo obce Husinec dne
13.4.2015. Také jmenovalo určeným zastupitelem místostarostku obce . Na základě výběrového řízení byla
uzavřena smlouva o dílo s projektantem územního plánu - Ing. arch. Ivanem Kaplanem – AGORA STUDIO.
Pořizovatelem byl určen ing.arch. Zdeněk Kindl.
Územně plánovací podklady
Jako územně plánovací podklady pro pořízení územního plánu byly použity územně analytické podklady
Středočeského kraje, územně analytické podklady správního území obce s rozšířenou působností Brandýs
nad Labem – Stará Boleslav, v jehož správním území se obec Husinec nachází.
Zadání
Na základě územně plánovacích podkladů byl pořizovatelem ve spolupráci s určeným zastupitelem
vypracován návrh zadání, který byl projednán podle § 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. Návrh zadání byl zaslán krajskému úřadu,
dotčeným orgánům a sousedním obcím a veřejnosti doručen veřejnou vyhláškou. Po uplynutí lhůt k podání
připomínek veřejnosti, stanovisek a vyjádření dotčených orgánů a podnětů sousedních obcí byl návrh
zadání pořizovatelem ve spolupráci s určeným zastupitelem upraven podle výsledku projednání. Upravený
návrh zadání byl podle § 47 odst. 4 stavebního zákona předložen Zastupitelstvu obce Husinec ke schválení.
V listopadu 2018 bylo ještě zpracováno doplnění Zadání a Zadání ÚP bylo v upravené verzi znovu schváleno
zastupitelstvem obce Husinec v únoru 2019. V prosinci 2018 byl jmenován nový pověřený zastupitel.
Zastupitelstvo obce Husinec schválilo zadání Územního plánu Husinec dne 18. 2. 2019.
Návrh
Podle § 50 odst. 1 stavebního zákona bylo na základě schváleného zadání zpracován návrh územního plánu
k projednání podle § 50 stavebního zákona. Projednání dle §50 proběhlo v červnu 2019.
Následně byl pořizovatelem zpracován přehled stanovisek DO a připomínek občanů s návrhem pokynů pro
úpravu. Pokyny byly diskutovány s vedením obce a zpracovatelem.
Podle § 51 odst. 1 stavebního zákona byla na základě vyhodnocení výsledku projednání pořízena úprava
návrhu územního plánu k projednání podle § 52 stavebního zákona.

2. VYHODNOCENÍ SOULADU S POLITIKOU ÚZEMNÍHO ROZVOJE A ÚPD VYDANOU
KRAJEM, VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH
VZTAHŮ
2.1 POLITIKA ÚZEMNÍHO ROZVOJE ČR VE ZNĚNÍ AKTUALIZACE Č. 1
Z Politiky územního rozvoje České republiky ve znění Aktualizace č. 1 schválené usnesením vlády ČR č.
276 ze dne 15. 4. 2015 a ve znění Aktualizací č.1, č.2, č.3 a č.5 (schválená usnesením vlády č.833 ze dne
17.8.2020 závazné ode dne 11.9.2020, dále jen PÚR) vyplývá pro území obce Husinec:
Z hlediska PÚR plní územní plán Husinec: (Modře-Citace)
Republikové priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území v těchto bodech:
(14) Ve veřejném zájmu chránit a rozvíjet přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území, včetně
urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Zachovat ráz jedinečné urbanistické
struktury území, struktury osídlení a jedinečné kulturní krajiny, které jsou výrazem identity území, jeho
historie a tradice. Tato území mají značnou hodnotu, např. i jako turistické atraktivity. Jejich ochrana by
měla být provázána s potřebami ekonomického a sociálního rozvoje v souladu s principy udržitelného
rozvoje. V některých případech je nutná cílená ochrana míst zvláštního zájmu, v jiných případech je třeba
chránit, respektive obnovit celé krajinné celky. Krajina je živým v čase proměnným celkem, který vyžaduje
ODŮVODNĚNÍ územního plánu
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tvůrčí, avšak citlivý přístup k vyváženému všestrannému rozvoji tak, aby byly zachovány její stěžejní
kulturní, přírodní a užitné hodnoty. Bránit upadání venkovské krajiny jako důsledku nedostatku lidských
zásahů.
ÚP věnuje zvýšenou pozornost péči o stávající sídlo, čitelné jsou hodnoty v půdorysné stopě
založení místní části Husinec a části místní části Řež, které byly v návrhu ÚP zařazeny do využití
venkovského charakteru BV. Vymezena jsou i 3 stávající veřejná prostranství. Rozvoj standardní
příměstské zástavby je významný, ale nevykazuje specifické hodnoty, nemá příliš navazující veřejné
zeleně a vybavenosti. Právě tyto složky návrh ÚP částečně doplňuje ve formě alespoň veřejné
zeleně, návrhových ploch pro vybavenost a sportovišť.
Velký důraz je kladen na koncepci krajiny . V ÚP jsou rovněž prioritní ochrana krajiny a přírody, ÚSES,
údolní nivy, podstatná je např. koordinace, korekce a doplnění ÚSES a protipovodňová omezení
zastavitelnosti. Vyvážený rozvoj a citlivý přístup v souladu s potřebami udržitelného rozvoje.
(14a) Při plánování rozvoje venkovských území a oblastí dbát na rozvoj primárního sektoru při zohlednění
ochrany kvalitní zemědělské, především orné půdy a ekologických funkcí krajiny.
ÚP věnuje pozornost relativně malému rozsahu zemědělské krajiny v Husinci a to z pohledu ÚSES,
ochrany kvalitních půd, a také z pohledu zachování potočních niv a lesních porostů. Zemědělská
činnost se oproti dnešnímu rozsahu v ÚP plošně nezvětšuje, jedná se spíše o produkční plochy
farem, které sídlí mimo řešené území.
(15) Předcházet při změnách nebo vytváření urbánního prostředí prostorově sociální segregaci s
negativními vlivy na sociální soudržnost obyvatel. Analyzovat hlavní mechanizmy, jimiž k segregaci dochází,
zvažovat existující a potenciální důsledky a navrhovat při územně plánovací činnosti řešení, vhodná pro
prevenci nežádoucí míry segregace nebo snížení její úrovně.
Sociální segregace v území zjevně není čitelná a návrhem ÚP se neprohlubuje. ÚP nepodporuje nové
plochy pro individuální rekreaci a trvalé bydlení ve stávajících plochách rekreace jakožto možný
iniciační prvek segregace.
(16) Při stanovování způsobu využití území v územně plánovací dokumentaci dávat přednost komplexním
řešením před uplatňováním jednostranných hledisek a požadavků, které ve svých důsledcích zhoršují stav i
hodnoty území. Vhodná řešení územního rozvoje je zapotřebí hledat ve spolupráci s obyvateli území i s jeho
uživateli a v souladu s určením a charakterem oblastí, os, ploch a koridorů vymezených v PÚR ČR.
Území obce Husinec je součástí rozvojové oblasti OB1 Praha. Z toho vyplývají příležitosti i rizika
územního rozvoje, kde je třeba vždy vyhodnocovat komplexní důsledky řešení, např. na dopravu
a životní prostředí. Proto jedním z aplikovaných nástrojů územního plánu je i podmíněnost využití
jednotlivých zastavitelných ploch vybudováním potřebné a související veřejné infrastruktury.
Hledání vhodných řešení bylo v procesu formování koncepce řešení doprovázeno prezentacemi
postupných úprav návrhu územního plánu pro vedení obce. Písemné připomínky a námitky
veřejnosti v řádném procesu projednávání budou podrobeny pečlivému vyhodnocení a budou
podle možností a s ohledem na veřejné zájmy využity.
Nastavení podmínek ploch s rozdílným způsobem využití je možno považovat za komplexní, jasněji
vymezující využití než dávání přednosti převaze smíšených funkcí tak, jak tomu bylo v dosavadním
územním plánu. Kvalita života obyvatel je podpořena novými plochami veřejné zeleně, veřejné
vybavenosti a sportovní vybavenosti, doplněnou sítí cyklotras a stezek a veřejných prostranství.
(16a) Při územně plánovací činnosti vycházet z principu integrovaného rozvoje území, zejména měst a
regionů, který představuje objektivní a komplexní posuzování a následné koordinování prostorových,
odvětvových a časových hledisek.
Vzhledem k poloze obce Husinec v silně urbanizovaném území jsou důležité prvky návrhu ÚP
zejména v hraničních částech území koordinovány se stavem a záměry území sousedních obcí.
Princip integrace byl sledován zejména pro „přeshraniční“ koordinaci záměrů cyklostezky směr
Klecany.
Integraci v území ORP zajišťuje především ZÚR SčK a požadavky ÚAP ORP Brandýs nad Labem –
Stará Boleslav, územní plán doplňuje provázanost např. místní cyklistické sítě a vazbu na sousední
Klecany.
(17) Vytvářet v území podmínky k odstraňování důsledků hospodářských změn lokalizací zastavitelných
ploch pro vytváření pracovních příležitostí zejména v hospodářsky problémových regionech a napomoci tak
řešení problémů v těchto územích.
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Nejedná se o hospodářsky problémový region, stávající plochy pro podnikání nejsou zásadní a
v řešení jsou dále stabilizovány.
(18) Podporovat polycentrický rozvoj sídelní struktury. Vytvářet předpoklady pro posílení partnerství mezi
městskými a venkovskými oblastmi a zlepšit tak jejich konkurenceschopnost.
ÚP dodržuje prostorovou oddělenost Husince od ostatních sídel a spádovost do Klecan a Zdib,
v širším okruhu pak do Prahy a Kralup nad Vltavou.
(19) Vytvářet předpoklady pro polyfunkční využívání opuštěných areálů a ploch (tzv. brownfields
průmyslového, zemědělského, vojenského a jiného původu). Hospodárně využívat zastavěné území
(podpora přestaveb revitalizací a sanací území) a zajistit ochranu nezastavěného území (zejména
zemědělské a lesní půdy) a zachování veřejné zeleně, včetně minimalizace její fragmentace. Cílem je účelné
využívání a uspořádání území úsporné v nárocích na veřejné rozpočty na dopravu a energie, které
koordinací veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území omezuje negativní důsledky suburbanizace pro
udržitelný rozvoj území.
Suburbanizační tlaky snížily intenzitu a v Návrhu ÚP již nevedou k nekoordinovanému vyplňování
celého území zástavbou. Ta má v návrhu ÚP i do dlouhodobého výhledu stanovené hranice.
V některých odůvodněných případech, např. při okrajích lesních porostů nebo střetech s ÚSES či
povodňovými plochami došlo k částečnému krácení zastavitelnosti některých pozemků a ploch
vymezených v dosud platném územním plánu nebo k jejich převedení do jiného využití.
ÚP nezaznamenává žádné typické území brownfields, které by vyžadovalo konverzi.
Zábory zemědělské půdy nad rámec původní koncepce jsou nepatrné, spíše dochází k částečné
redukci zastavitelných ploch. Fragmentace ZPF dále nepodporována, okraje sídel voleny spíše
v kompaktní formě, aby nevznikaly hůře obhospodařovatelné enklávy. Zábor lesa představují pouze
vyjmutí z lesního fondu uvnitř zastavěného území a dále v zaplocených pozemcích u staveb.
(20) Rozvojové záměry, které mohou významně ovlivnit charakter krajiny, umísťovat do co nejméně
konfliktních lokalit a následně podporovat potřebná kompenzační opatření. S ohledem na to při územně
plánovací činnosti, pokud je to možné a odůvodněné, respektovat veřejné zájmy např. ochrany biologické
rozmanitosti a kvality životního prostředí, zejména formou důsledné ochrany zvláště chráněných území,
lokalit soustavy Natura 2000, mokřadů, ochranných pásem vodních zdrojů, chráněné oblasti přirozené
akumulace vod a nerostného bohatství, ochrany zemědělského a lesního půdního fondu. Vytvářet územní
podmínky pro implementaci a respektování územních systémů ekologické stability a zvyšování a udržování
ekologické stability a k zajištění ekologických funkcí i v ostatní volné krajině a pro ochranu krajinných prvků
přírodního charakteru v zastavěných územích, zvyšování a udržování rozmanitosti venkovské krajiny. V
rámci územně plánovací činnosti vytvářet podmínky pro ochranu krajinného rázu s ohledem na cílové
charakteristiky a typy krajiny a vytvářet podmínky pro využití přírodních zdrojů.
ÚP důsledně chrání všechny prvky přírody a krajiny, rozvojové plochy z původní koncepce jsou
částečně revidovány a upřesněny s cílem omezení nadbytečnosti rozsahu nabídky rozvojových ploch
stanovené v předchozí ÚPD. ÚSES je upřesněn a postupem dle § 54 odst. 6 stavebního zákona je
uveden do souladu s nadřazenou dokumentací ZUR SčK, s níž byl dosavadní územní plán v rozporu.
To se týká zejména plochy KO1 a KO2 ve výkresu N1, kde s ohledem na existující nadregionální
biocentrum 2001 Údolí Vltavy dle ZUR SČK bylo nutno provést výraznější zásah v dané lokalitě
redukcí dosavadním územním plánem vymezených rozvojových ploch.
(20a) Vytvářet územní podmínky pro zajištění migrační propustnosti krajiny pro volně žijící živočichy a pro
člověka, zejména při umísťování dopravní a technické infrastruktury. V rámci územně plánovací činnosti
omezovat nežádoucí srůstání sídel s ohledem na zajištění přístupnosti a prostupnosti krajiny.
Součástí návrhu ÚP je požadavek na propustnost krajiny pro obyvatele bez aut i živočichy, jsou
posílena turistická a cyklistická propojení a zpřesněna síť koridorů ÚSES.
(21) Vymezit a chránit ve spolupráci s dotčenými obcemi před zastavěním pozemky nezbytné pro vytvoření
souvislých ploch veřejně přístupné zeleně (zelené pásy) v rozvojových oblastech a v rozvojových osách a ve
specifických oblastech, na jejichž území je krajina negativně poznamenána lidskou činností, s využitím její
přirozené obnovy; cílem je zachování souvislých pásů nezastavěného území v bezprostředním okolí velkých
měst, způsobilých pro nenáročné formy krátkodobé rekreace a dále pro vznik a rozvoj lesních porostů a
zachování prostupnosti krajiny.
V ÚP zařazeny prvky pro posílení krajinné zeleně zvláště podél břehů Vltavy, prostupnost krajiny
posílena např. návrhem nástupů do údolí Červené skály, spojitostí cyklistických a turistických tras
nadmístního významu.
ODŮVODNĚNÍ územního plánu
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(22) Vytvářet podmínky pro rozvoj a využití předpokladů území pro různé formy cestovního ruchu (např.
cykloturistika, agroturistika, poznávací turistika), při zachování a rozvoji hodnot území. Podporovat
propojení míst, atraktivních z hlediska cestovního ruchu, turistickými cestami, které umožňují celoroční
využití pro různé formy turistiky (např. pěší, cyklo, lyžařská, hipo).
V tomto směru je posílena cyklistická a turistická síť podél Vltavy, směrem na Klecany a Větrušice a
dotvořen „zelený okruh kolem obce“, zejména v její severní a východní části, ostatní formy turistiky
nemají vhodné podmínky, území není z pohledu cestovního ruchu příliš atraktivní s výjimkou
příměstské turistiky, atraktivní je však pro příměstské bydlení.
(23) Podle místních podmínek vytvářet předpoklady pro lepší dostupnost území a zkvalitnění dopravní a
technické infrastruktury s ohledem na prostupnost krajiny. Při umísťování dopravní a technické
infrastruktury zachovat prostupnost krajiny a minimalizovat rozsah fragmentace krajiny; je-li to z těchto
hledisek účelné, umísťovat tato zařízení souběžně.
Zmírňovat vystavení městských oblastí nepříznivým účinkům tranzitní železniční a silniční dopravy, mimo
jiné i prostřednictvím obchvatů městských oblastí, nebo zajistit ochranu jinými vhodnými opatřeními v
území. Zároveň však vymezovat plochy pro novou obytnou zástavbu tak, aby byl zachován dostatečný
odstup od vymezených koridorů pro nové úseky dálnic, silnic I. třídy a železnic, a tímto způsobem důsledně
předcházet zneprůchodnění území pro dopravní stavby i možnému nežádoucímu působení negativních
účinků provozu dopravy na veřejné zdraví obyvatel (bez nutnosti budování nákladných technických opatření
na eliminaci těchto účinků).
Netýká se řešeného území, obec je dopravně stabilizována (napojena na okolí silnicí III. tř.) a
navázána pěším mostem a přívozem na frekventovanou příměstskou železnici do Prahy. Další možná
napojení jsou zařazena do územních rezerv. Nepříznivé hlukové účinky železniční dopravy nejsou
řešitelné územním plánem. Další zprůchodnění pro cyklistickou dopravu je posíleno především
podél Vltavy a směrem na Klecany.
(24) Vytvářet podmínky pro zlepšování dostupnosti území rozšiřováním a zkvalitňováním dopravní
infrastruktury s ohledem na potřeby veřejné dopravy a požadavky ochrany veřejného zdraví, zejména
uvnitř rozvojových oblastí a rozvojových os. Možnosti nové výstavby je třeba dostatečnou veřejnou
infrastrukturou přímo podmínit Vytvářet podmínky pro zvyšování bezpečnosti a plynulosti dopravy, ochrany
a bezpečnosti obyvatelstva a zlepšování jeho ochrany před hlukem a emisemi, s ohledem na to vytvářet v
území podmínky pro environmentálně šetrné formy dopravy (např. železniční, cyklistickou).
Podmíněnost rozvojových ploch a záměrů veřejnou infrastrukturou je důležitou součástí územního
plánu a nástrojem umírněného, plynulého a komplexního rozvoje. Rozvoj cyklistické dopravy
a vztahů na železniční dopravu je rovněž důležitým prvkem řešení. Nástroje pro zvyšování
bezpečnosti a plynulosti dopravy na místních komunikacích patří spíše do měřítka a obsahu
územních studií. Územní plán vymezuje plochy pro závazné pořízení územních studií a rámcově
stanovuje úkoly k řešení. Dále vymezuje a řeší podmínky pro plochy s prvky regulačního plánu
v samostatném výkresu a kap. 6.4.2 Návrhu ÚP.
ÚP vymezuje nové plochy pro občanskou vybavenost, viz bod 27 dále v tomto Odůvodnění.
Veřejná doprava zůstává návrhem ÚP stabilizována, nevykazuje územní deficity pro obsluhu,
frekvenci ÚP neřeší, návrhem jsou zlepšeny vazby cyklistické dopravy, zvláště směrem na Klecany.
Problémy s technickou infrastrukturou nevyžadují velké investice obce, místo pro sběr odpadů
umožněno v rámci plochy DS (v ploše Z 12).
(24a) Na územích, kde dochází dlouhodobě k překračování zákonem stanovených mezních hodnot imisních
limitů pro ochranu lidského zdraví, je nutné předcházet dalšímu významnému zhoršování stavu. Vhodným
uspořádáním ploch v území obcí vytvářet podmínky pro minimalizaci negativních vlivů koncentrované
výrobní činnosti na bydlení. Vymezovat plochy pro novou obytnou zástavbu tak, aby byl zachován
dostatečný odstup od průmyslových nebo zemědělských areálů.
Území pro bydlení s dlouhodobě překračovanými limity pro ochranu zdraví v území nejsou.
Koncentrovaná výrobní a skladová činnost ani zemědělské farmy v území rovněž nejsou. Území
velmi vhodné pro příměstské bydlení v koncové dopravní pozici.
(25) Vytvářet podmínky pro preventivní ochranu území a obyvatelstva před potenciálními riziky a
přírodními katastrofami v území (záplavy, sesuvy půdy, eroze, sucho atd.) s cílem minimalizovat rozsah
případných škod. Zejména zajistit územní ochranu ploch potřebných pro umísťování staveb a opatření na
ochranu před povodněmi a pro vymezení území určených k řízeným rozlivům povodní. Vytvářet podmínky
pro zvýšení přirozené retence srážkových vod v území s ohledem na strukturu osídlení a kulturní krajinu
jako alternativy k umělé akumulaci vod.

10

ODŮVODNĚNÍ územního plánu

V zastavěných územích a zastavitelných plochách vytvářet podmínky pro zadržování, vsakování i využívání
dešťových vod jako zdroje vody s cílem zmírňování účinků povodní.
Potenciální rizika v řešeném území nejsou velká, jedná se zejména povodňové ohrožení. ÚP přijímá
konkrétní opatření k minimalizaci rizika povodňových poškození – v aktivní zóně záplavových území
nepočítá nadále s žádnými zastavitelnými plochami, v zóně Q100real (největší rozsah povodňových
ohrožení) stanovuje pro nové investice podmíněnost právě ve vztahu k ohrožením (viz 6.1.C Návrhu
ÚP). V rozvojových lokalitách je požadována oddílná kanalizace a zasakování dešťových vod na
pozemcích staveb, tedy jasný příspěvek k posílení retence. Rovněž se v krajině posilují prvky krajinné
zeleně/ÚSES).
(26) Vymezovat zastavitelné plochy v záplavových územích a umisťovat do nich veřejnou infrastrukturu jen
ve zcela výjimečných a zvlášť odůvodněných případech. Vymezovat a chránit zastavitelné plochy pro
přemístění zástavby z území s vysokou mírou rizika vzniku povodňových škod.
ÚP nevymezuje žádné zastavitelné plochy pro objekty v aktivních zónách záplavových území (jen
plochy pro parkování), v jinak ohrožených plochách (Q100real) stanovuje podmiňující požadavky pro
stávající i nové stavby – viz kap. 6.1.C Návrhu ÚP
(27) Vytvářet podmínky pro koordinované umísťování veřejné infrastruktury v území a její rozvoj a tím
podporovat její účelné využívání v rámci sídelní struktury. Vytvářet rovněž podmínky pro zkvalitnění
dopravní dostupnosti obcí (měst), které jsou přirozenými regionálními centry v území tak, aby se díky
možnostem, poloze i infrastruktuře těchto obcí zlepšovaly i podmínky pro rozvoj okolních obcí ve
venkovských oblastech a v oblastech se specifickými geografickými podmínkami.
Při řešení problémů udržitelného rozvoje území využívat regionálních seskupení (klastrů) k dialogu všech
partnerů, na které mají změny v území dopad a kteří mohou posilovat atraktivitu území investicemi ve
prospěch územního rozvoje.
Při územně plánovací činnosti stanovovat podmínky pro vytvoření výkonné sítě osobní i nákladní železniční,
silniční, vodní a letecké dopravy, včetně sítí regionálních letišť, efektivní dopravní sítě pro spojení
městských oblastí s venkovskými oblastmi, stejně jako řešení přeshraniční dopravy, protože mobilita a
dostupnost jsou klíčovými předpoklady hospodářského rozvoje ve všech regionech.
Zásahy do rozvoje veřejné infrastruktury potřebné jsou, obec potřebuje doplnění vybavenosti
(parkování k železnici, sport, sběrné místo pro odpady, rozšíření školy), doplnění inženýrské
vybavenosti v rozvojových lokalitách, cyklistické dopravy a veřejných prostranství. Dostupnost
okolních center a zvláště do Prahy je bez problémů a dobrá, je posílena o další možnost cyklistické
návaznosti směr Klecany. Silniční síť je uspokojivá, ÚP navrhuje její dílčí doplnění o místní a účelové
komunikace.
(28) Pro zajištění kvality života obyvatel zohledňovat nároky dalšího vývoje území, požadovat jeho řešení ve
všech potřebných dlouhodobých souvislostech, včetně nároků na veřejnou infrastrukturu. Návrh a ochranu
kvalitních městských prostorů a veřejné infrastruktury je nutné řešit ve spolupráci veřejného i soukromého
sektoru s veřejností.
Území je řešeno v dlouhodobých souvislostech, hlavně ve vztahu k platné ZÚR SčK. Posíleny
cyklistické vazby, veřejná zeleň, veřejná prostranství vymezena, dobrá spolupráce se soukromým
sektorem.
(29) Zvláštní pozornost věnovat návaznosti různých druhů dopravy. S ohledem na to vymezovat plochy a
koridory nezbytné pro efektivní integrované systémy veřejné dopravy nebo městskou hromadnou dopravu
umožňující účelné propojení ploch bydlení, ploch rekreace, občanského vybavení, veřejných prostranství,
výroby a dalších ploch, s požadavky na kvalitní životní prostředí. Vytvářet tak podmínky pro rozvoj účinného
a dostupného systému, který bude poskytovat obyvatelům rovné možnosti mobility a dosažitelnosti v
území. S ohledem na to vytvářet podmínky pro vybudování a užívání vhodné sítě pěších a cyklistických cest
včetně doprovodné zeleně v místech, kde je to vhodné.
Poloha obce Husinec v bezprostředním zázemí hl. m. Prahy vyvolává nároky na řešení
integrovaných dopravních systémů. Zde je především v ÚP posilován potenciál železniční dopravy,
procházející kolem obce na druhém břehu Vltavy a provázané s obcí lávkou pro pěší a cyklisty, a sice
výběrem nových pozic pro parkování ve vazbě na železniční dopravu i zařazením nového přívozu
přes Vltavu do územních rezerv.
Návaznost druhů dopravy v Husinci je prioritou, stav vyžaduje další posilování přestupových
možností z kol a aut na železnici. Zlepšeny jsou vazby cyklodopravy směr Klecany, které jsou
vymezeny návrhovým koridorem šíře 20m s možností doprovodné zeleně. Pozice veřejných
ODŮVODNĚNÍ územního plánu
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parkovišť mají umožnit posílení též drobné turistiky na území nebo v okolí obce.
(30) Úroveň technické infrastruktury, zejména dodávku vody a zpracování odpadních vod je nutno
koncipovat tak, aby splňovala požadavky na vysokou kvalitu života v současnosti i v budoucnosti.
Koncepce TI je v ÚP nastavena na základě původní koncepce i na budoucí požadavky, které byly
v původní koncepci kapacitnější. Zásadní kapacitní potíže v obci z pohledu technické infrastruktury
nejsou, návrh rozvoje nepřekračuje limity stávající ČOV v ÚJV Řež a.s.
(31) Vytvářet územní podmínky pro rozvoj decentralizované, efektivní a bezpečné výroby energie z
obnovitelných zdrojů, šetrné k životnímu prostředí, s cílem minimalizace jejich negativních vlivů a rizik při
respektování přednosti zajištění bezpečného zásobování území energiemi.
Zařízení pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů (fotovoltaika) je umožněna pouze na objektech a
pro individuální potřebu, nikoli na volných nezastavěných plochách či větrných farmách. V území
nejsou vhodné podmínky pro stavby a zařízení sloužící k distribuční výrobě elektrické energie ze
solárních a větrných zdrojů.
(32) Při stanovování urbanistické koncepce posoudit kvalitu bytového fondu ve znevýhodněných městských
částech a v souladu s požadavky na kvalitní městské struktury, zdravé prostředí a účinnou infrastrukturu
věnovat pozornost vymezení ploch přestavby.
Bydlení v rodinných domech v obci zásadně dominuje a nevykazuje závažné závady ve využití.
Plocha přestavby v území není vymezena.
Rozvojové oblasti a osy, specifické oblasti
Řešené území obce Husinec je součástí OB1 – Metropolitní rozvojové oblasti Praha
Úkoly pro územní plánování:
a) Pořídit územní studie řešící zejména vzájemné vazby veřejné infrastruktury.
b) Koordinovat rozvoj a využití území hlavního města Prahy a Středočeského kraje.
c) Pořídit územní studie řešící problémy suburbanizace, zejména nekoncepční rozvoj.
Vyhodnocení:
Všechny úkoly se týkají MMR, Hlavního města Prahy a KÚ SčK, vyhodnocení též kap. 2.2.
Koridory a plochy dopravní a technické infrastruktury
Na území obce není vymezen konkrétní záměr.
Úkoly pro územní plánování
Žádný z bodů pro Středočeský kraj se nevztahuje k obci Husinec.
Závěr:
Územní plán vychází a respektuje PÚR v aktuálním znění. Požadavky jsou v ÚP obsaženy.

2.2 ÚPD VYDANÉ KRAJEM - ZÁSADY ÚZEMNÍHO ROZVOJE
Zásady územního rozvoje Středočeského kraje (ZÚR SčK) - Pořizovatel: Krajský úřad Středočeského kraje.
Vedoucí zpracovatelského týmu: Ing. arch. M. Körner, CSc. – ZÚR SčK nabyly účinnosti dne 22.2.2012.
1 Aktualizace ZUR 2015 nabyla účinnosti dne 26.8.2015.
2. Aktualizace ZUR nabyla účinnosti dne 4.9.2018.
Modře citace- černě vyhodnocení:
Vyhodnocení priorit územního plánování kraje pro zajištění udržitelného rozvoje území
(01) Pomocí nástrojů územního plánování vytvářet podmínky pro vyvážený rozvoj Středočeského kraje,
založený na zajištění příznivého životního prostředí, stabilním hospodářském rozvoji a udržení sociální
soudržnosti obyvatel kraje. Vyváženost a udržitelnost rozvoje území kraje sledovat jako základní požadavek
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při zpracování územních studií, územních plánů, regulačních plánů a při rozhodování o změnách ve využití
území.
ÚP Husinec je veden primárně myšlenkou vyváženého rozvoje území, „větší“ rozvoje bydlení jsou
požadovány k prověření územní studií, jsou vymezeny plochy s prvky regulačních plánů, potvrzena je
i cesta k posilování forem občanské vybavenosti a podmínek dopravních vazeb na Prahu.
(02)Vytvářet podmínky pro realizaci mezinárodně a republikově významných záměrů stanovených v Politice
územního rozvoje ČR z roku 2008 (PÚR 2008; schválena vládou ČR 20. 7. 2009) a pro realizaci významných
krajských záměrů, které vyplývají ze strategických cílů a opatření stanovených v Programu rozvoje
Středočeského kraje (aktualizace schválena 18. 9. 2006)
Žádné významné záměry ze ZUR v oblasti dopravní infrastruktury nejsou pro řešené území
požadovány.
(03) Vytvářet podmínky pro přeměnu a rozvoj hospodářské základny v území regionů se soustředěnou
podporou státu vymezených dle Strategie regionálního rozvoje České republiky, kterými jsou na území
Středočeského kraje: II. hospodářsky slabé regiony: Milovice - Mladá; Pro tato území prověřit a stanovit
možnosti zajištění odpovídající dopravní a technické infrastruktury.
Řešené území Husince není hospodářsky slabým regionem, priorita se netýká území.
(04) Vytvářet podmínky pro zachování a rozvíjení polycentrické struktury osídlení kraje založené na městech
Kladno, Mladá Boleslav, Příbram, Beroun, Mělník, Kralupy nad Vltavou, Slaný, Rakovník, Benešov, Brandýs
nad Labem-Stará Boleslav, Neratovice, Říčany a blízkých městech Kolín-Kutná Hora, Nymburk-Poděbrady.
Polycentrická struktura zachována, obce příměstského charakteru (Husinec) mají i prostorovou
oddělenost.
(05) Vytvářet podmínky pro umístění a realizaci potřebných staveb a opatření pro zlepšení dopravní
dostupnosti a dopravní obslužnosti kraje, zejména zlepšit dopravní vazby:
Na řešeném území není nutné řešit zásadní dopravní návaznosti, jen posílení cyklistických vazeb a
parkování pro přestup na železnici.
(06) Vytvářet podmínky pro péči o přírodní, kulturní a civilizační hodnoty na území kraje, které vytvářejí
image kraje a posilují vztah obyvatelstva kraje ke svému území. Přitom se soustředit zejména na:
a) zachování a obnovu rozmanitosti kulturní krajiny a posílení její stability;
Návrhem ÚP je v souladu s požadavky zákona a ZÚR SčK je v ÚP oproti dosud platnému územnímu
plánu upraveno vymezení nadregionálního ÚSES tak, aby byl odstraněn rozpor dosud platného
územního plánu s nadřazenou územně plánovací dokumentací. Dále je ÚSES korigován, skelet málo
zastoupené zemědělské krajiny se zásadně nemění.
b) ochranu pozitivních znaků krajinného rázu;
Návrhem ÚP krajinný ráz není zásadně atakován, nový rozvoj nad rámec původní koncepce není
zásadní, území si ponechává pozitivní znaky krajinného rázu s výjimkou negativního působení
těžební činnosti ve východní části obce, tato je však vcelku skrytá širšímu krajinnému působení.
c) zachování a citlivé doplnění výrazu sídel, s cílem nenarušovat cenné městské i venkovské
urbanistické struktury a architektonické i přírodní dominanty nevhodnou zástavbou a omezit
fragmentaci krajiny a srůstání sídel;
Venkovská struktura nejstarší části sídla je ponechána a podporována jako využití BV, skalní břehy
vltavského meandru nadále působí jako rozhodující přírodní dominanty a krajinná kulisa sídla.
c) upřesnit a zapracovat do ÚPD obcí cílové charakteristiky krajiny;
Obecné cílové charakteristiky jsou v ÚP podporovány - neporušení lesních porostů a přírodních
charakteristik vltavského údolí, kde naopak břehové polohy jsou oproštěny od části zastavitelných
ploch.
e) vytváření podmínek pro šetrné využívání přírodních zdrojů.
Území obce zatíženo těžební činností v břehových polohách meandru Vltavy, což je jistě zásadní
nepříznivý faktor v území, nicméně v krajinném působení je exponována tato činnost jen od Vltavy
a obec přímo ovlivněna pohledovou exponovaností není. ÚP v tuto chvíli nemůže ovlivnit.
07) Vytvářet podmínky pro stabilizaci a vyvážený rozvoj hospodářských činností na území kraje zvláště ve
vymezených rozvojových oblastech a vymezených rozvojových osách. Přitom se soustředit zejména na:
a) posílení kvality života obyvatel a obytného prostředí, tedy navrhovat přiměřený rozvoj sídel,
příznivá urbanistická a architektonická řešení sídel, dostatečné zastoupení a vysoce kvalitní řešení
veřejných prostranství a velkých ploch veřejné zeleně vč. zelených prstenců kolem obytných
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souborů, vybavení sídel potřebnou veřejnou infrastrukturou a zabezpečení dostatečné prostupnosti
krajiny;
Priorita v tomto bodě naplněna – ÚP se soustřeďuje nejen na extenzi rozvoje bydlení (přebírá
většinově a upraveně z původní koncepce), ale také na dovybavení dopravní a technickou
infrastrukturou, obč. vybavením i plochami veřejné zeleně - jinými slovy s důrazem na zvýšení
kvality života a prostředí a prostupnosti území mezi jednotlivými částmi sídla (podporovány např.
vazby mezi údolní zástavbou a zástavbou v náhorních pozicích (pěší i cyklodoprava).
b) vyvážené a efektivní využívání zastavěného území a zachování funkční a urbanistické celistvosti
sídel, tedy zajišťovat plnohodnotné využití ploch a objektů v zastavěném území a preferovat
rekonstrukce a přestavby nevyužívaných objektů a areálů v sídlech před výstavbou ve volné krajině,
vyšší procento volné zeleně v zastavěném území;
Zastavěné území se postupně naplňuje a zahušťuje, urbánní struktura venkovského založení
vyjádřena ve využití BV.
c) intenzivnější rozvoj aktivit cestovního ruchu, turistiky a rekreace - vytvářet podmínky k vyššímu
využívání existujícího potenciálu, zejména v oblastech:
-poznávací a kongresové turistiky - jen lepší přístup do údolí Národní přírodní rezervace
Větrušické rokle (mimo území obce na její hranici) pro pěší turisty, event. cyklisty
- cykloturistiky rozvojem dálkových cyklostezek a cyklostezek v příměstském území hl.
m.Prahy a dalších rozvojových oblastech - ÚP podporuje rozvoj místní sítě, posílena
zvláště ve vztahu ke Klecanům a podél břehu Vltavy.
-vodní turistiky, zejména na řekách Sázavě a Berounce,- rekreace ve vazbě na vodní plochy,
zejména na vodních nádržích ve středním Povltaví - netýká se Husince, turistická
lodní přeprava po Vltavě možná.
- krátkodobé rekreace především nekomerčních forem, zejména v rozvojové oblasti Praha individuální rekreace je v území okrajově přítomna, avšak rozvoj se v ÚP v souladu
se Zadáním nepodporuje.
d) rozvoj ekonomických odvětví s vyšší přidanou hodnotou, zejména aplikovaného výzkumu,
strategických služeb (znalostní ekonomika); Na území obce se nachází areál ÚJV Řež, a.s., v jehož
prostorech sídlí subjekty zabývající se činnostmi z oblasti znalostní ekonomiky. Koexistence areálu
ÚJV Řež, a.s. s obcí Husinec je bez zásadních problémů.
e) na uplatnění mimoprodukční funkce zemědělství v krajině, zajistit účelné členění pozemkové
držby prostřednictvím pozemkových úprav a doplnění krajinných prvků zvyšujících ekologickou
stabilitu krajiny a eliminujících erozní poškození;
Nová opatření v ÚP pro zemědělskou krajinu navrhována nejsou, vyjma souladu ÚSES s nadřazenou
dokumentací a jeho upřesněním dle hranic pozemků či terénní konfiguraci. Rozsah zemědělských
ploch relativně malý.
f) na uplatnění mimoprodukční funkce lesů zejména v rekreačně atraktivních oblastech, s cílem
umožnit intenzivnější rekreační a turistické využívání území;
Husinec není typickou obcí v rekreační oblasti, lesy slouží velmi omezeně pro rekreaci, rekreační a
turistické využití v Národní přírodní rezervaci Větrušická rokle (mimo řešené území obce) a podél
břehů Vltavy. Ve spolupráci s ÚJV Řež, a.s. se dále předpokládá větší veřejné rekreační využití lesů na
pozemcích areálu ÚJV Řež, a.s.
g) rozvíjení systémů dopravní obsluhy a technické vybavenosti, soustav zásobování energiemi a
vodou a na využití surovinových zdrojů pro výstavbu, s cílem zabezpečit podmínky pro hospodářský
rozvoj vybraných území kraje a pro stabilizaci hospodářských činností v ostatním území kraje.
ÚP doplňuje vodovodní, kanalizační a další soustavy technické infrastruktury obce, přičemž nemusí
řešit zásadní kapacitní problémy, protože nastavuje závazné nepřekročitelné kapacity pro
zastavitelné plochy (viz kap. 3 Návrhu ÚP)
(08) Vytvářet podmínky pro řešení specifických problémů ve specifických oblastech kraje při zachování
požadavků na ochranu a rozvoj hodnot území. Navrhovat v těchto územích takové formy rozvoje, které
vyhoví potřebám hospodářského a sociálního využívání území a neohrozí zachování jeho hodnot.
Koordinovat řešení této problematiky se sousedními kraji.
ÚP přímo neřeší zásadní problémy s ochranou hodnot, střety s ÚSES byly odstraněny. Koordinaci se
sousedními kraji nelze v řešeném území jakkoli realizovat.
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(09) Podporovat zlepšení vazeb částí území kraje s územím sousedních krajů Královéhradeckého,
Pardubického, Plzeňského a Jihočeského, Kraje Vysočina a hl. m. Prahy s cílem optimalizovat dostupnost
obslužných funkcí i přes hranice kraje.
Optimalizace vazeb je připravena návrhem dopravních linií nadmístního významu v ZÚR, vše mimo
řešené území. Vazby na Prahu jsou v tomto smyslu dále posilovány především podporou využití
příměstské železnice na druhém břehu Vltavy. Na území Husince je navržena cyklostezka směr
Klecany.
Vyhodnocení zpřesnění vymezení rozvojových oblastí a rozvojových os, vymezených v PÚR 2008 a
vymezení rozvojových oblastí, rozvojových os a rozvojových center krajského významu
Rozvojová oblast republikového významu OB1 Praha
Katastrální území Husinec je součástí OB1.
(11) ZÚR stanovují tyto zásady pro usměrňování územního rozvoje a rozhodování o změnách v území:
Vyhodnocení vybraných požadavků:
n) respektovat prvky přírodních, kulturních a civilizačních hodnot území;
ÚP plně respektuje přírodní prvky v rámci řešeného území, zvláště pozice skal, nivy Vltavy a
lesních porostů. Dále respektuje všechny hodnotné prvky v zastavěné části (např. kapličku).
o) chránit ve zvýšené míře pozitivní znaky charakteristik krajinného rázu a dotvářet krajinu s cílem
zvýšení její estetické hodnoty a ekologické stability před nekoordinovanou výstavbou.
ÚP nenavrhuje záměry, které by negativně postihly krajinný ráz, nejedná se o výškovou,
exponovanou ani velkou halovou průmyslovou výstavbu.
Do ÚP jsou zaneseny požadavky na zpracování několika územní studií jako povinnosti pro
pokračující rozvoj území s očekáváním vyšší koordinovanosti zástavby, a tedy i vyšší
urbanistické kvality. Obecně a většinově návrhy v území ctí specifiku vhodnosti pro bydlení
při vysokém podílu vyhrazené i veřejné zeleně.
(12) ZÚR stanovují tyto úkoly pro územní plánování:
a) zpřesnit koridory dopravy, vymezené v ZÚR;
Netýká se Husince.
b) vymezit přeložky (zejména obchvaty) silnic nesledovaných v ZÚR pro potřeby zlepšení vazeb
osídlení na nadřazenou silniční síť;
ÚP neřeší problematiku změn v dopravní síti nadřazené.
d) optimalizovat rozmístění železničních zastávek na regionálních tratích;
ÚP nemění zastávky na hlavní železniční trati mimo řešené území, jen posiluje přestupové
souvislosti (přívoz, parkování)
d) ověřit rozsah zastavitelných ploch v sídlech a stanovit směry jejich využití s ohledem na kapacity
obsluhy dopravní a technickou infrastrukturu, na možnosti rozvoje občanského vybavení (jmenovitě
veřejného vybavení), limity rozvoje území a ochranu krajiny;
ÚP toto zásadně plní a v návrhu koriguje rozsah zastavitelných ploch i využití ploch
zastavěných.
g) respektovat požadavky na ochranu a upřesnit vymezení skladebných částí ÚSES:
ÚP plně respektuje a implementuje požadavky na ochranu prvků ÚSES ze ZUR SčK, tyto
zpřesňuje ve vztahu ke katastrálnímu vymezení parcel a doplňuje navazujícím zpřesněným
lokálním biokoridorem ÚSES.
Centra osídlení
(71) ZÚR vymezují jako střední centra ostatní města: Brandýs nad Labem–Stará Boleslav, Neratovice,
Nymburk, Poděbrady, Říčany, Slaný, Vlašim;
Husinec spíše jen organizačně spáduje do středního centra Brandýs nad Labem-Stará
Boleslav, z měst Středočeského kraje nejvíce pak do sousedního města Klecany, kam je
v Návrhu ÚP posílena cyklistická vazba. Hlavní přirozená spádovost je do hlavního města
Prahy.
(73) ZÚR stanovují tyto úkoly pro územní plánování:
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a) zabezpečovat územní podmínky pro rozvoj bydlení, obslužných i ekonomických aktivit;
ÚP navrhuje nová zastavitelná území pro bydlení a obslužné funkce.
b) vytvářet podmínky pro zlepšení dopravní obslužnosti vyšším uplatněním hromadné dopravy ve
svém spádovém obvodě;
ÚP posiluje potřebné nadmístní pohyby ve vztahu k železnici, dále pro cyklisty především ve
vztahu ke Klecanům a podél břehů Vltavy, ale i místní vazby s novými úseky místních tras.
c) koordinovat rozvoj se sousedními obcemi.
ÚP koordinuje své vztahy na sousední obec Klecany. Jedná se o vazbu propojující cyklistické
stezky, která zatím návaznost na území obce Klecany nemá. Požadavek na návaznost
v sousední obci Klecany však ÚP avizuje.
Vyhodnocení zpřesnění vymezení specifických oblastí
Řešené území není součástí specifických oblastí.
Vyhodnocení zpřesnění ploch a koridorů vymezených v PÚR 2015 a vymezení ploch a koridorů krajského
významu
Pro řešené území nejsou stanoveny požadavky pro plochy a koridory dopravní a technické infrastruktury
Plochy a koridory nadregionálního a regionálního ÚSES:
(195) ZÚR stanovují tyto úkoly pro územní plánování:
a) zpřesnit vymezení regionálních a nadregionálních biocenter a biokoridorů v souladu s metodikou
ÚSES a požadavky specifických oborových dokumentací tak, aby byly dodrženy jejich minimální
parametry a zajištěna jejich funkčnost;
V řešeném území se vymezuje dle ZÚR SčK pouze nadregionální biocentrum NRBC 2001
Údolí Vltavy. ÚP toto nadregionální biocentrum v souladu s § 54/6 stavebního zákona
respektuje a zpřesňuje ve vymezení na úrovni jednotlivých parcel.
b) zpřesnit vymezení ochranných zón nadregionálních biokoridorů podle konkrétních
geomorfologických a ekologických podmínek daného území tak, aby byly dodrženy prostorové
parametry biokoridorů. Ochranná zóna NRBK není v řešeném území přítomna.

Vyhodnocení upřesnění územních podmínek koncepce ochrany a rozvoje přírodních, kulturních a
civilizačních hodnot území
Přírodní hodnoty území kraje
Prvky nadřazeného ÚSES ze ZUR SčK jsou zastoupeny jen prostřednictvím NRBC 2001 Údolí
Vltavy. ÚP je přejímá, zpřesňuje ve vymezení a rovněž koriguje návaznost lokální úrovně
ÚSES, ostatní formy územního vymezení ochrany přírodních hodnot jsou v území přítomny
a respektovány (PUPFL, niva Vltavy, posílení ochrany VKP č. 26 V Močidlech vymezením
plochy Z 10 bez trvalých staveb).
Kulturní hodnoty území kraje
Na řešeném území nejsou přítomny uvedené hodnoty kraje, kulturními hodnotami lze však
navíc chápat celkovou urbánní strukturu obce Husinec v těsném vztahu na přírodní
prostředí, zvláště údolí Vltavy se skalnatými svahy.
Civilizační hodnoty území kraje
ÚP plně zachovává vybranou nadmístní síť komunikací, posiluje vztahy na Klecany i zóny
pracovních příležitostí (Praha), podporuje rekreaci na veřejných plochách a možnosti
občanské vybavenosti (bez specifikace).
Vyhodnocení vymezení cílových charakteristik krajiny
(207) ZÚR stanovují pro úkol pro územní plánování:
a) upřesnit vymezení a zásady péče o krajinu pro jednotlivé krajinné typy v územních plánech na
základě podrobnějších informací dostupných na této úrovni řešení dotčeného správního území.
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Řešené území obce Husinec je vymezeno ve dvou krajinných typech s uvedením zásad péče o
krajinu:
krajinný typ S – krajina sídelní
(209) ZÚR stanovují tyto zásady pro plánování změn v území a rozhodování o nich:
a) vytvářet kvalitní obytný standard sídelní krajiny; ÚP dbá o vztahy zástavby k PUPFL a
do volné krajiny – viz kap. 6.4.2 Návrhu ÚP.
b) změny využití území nesmí snižovat obytný standard krajiny sídelní a likvidovat či
znehodnocovat její existující krajinářské a kulturně historické hodnoty. ÚP respektuje
a koriguje vymezení ÚSES a reguluje povodňové ataky do dříve vymezených
zastavitelných ploch – viz 6.1.C návrhu ÚP, Návrhem ÚP nejsou znehodnocovány
zmiňované hodnoty.
krajinný typ H – krajina zvýšených hodnot
(221) ZÚR stanovují tyto zásady pro činnost v území a rozhodování o změnách v území:
a) zachování stávajících přírodních a kulturních hodnot; ÚP do hodnot nezasahuje,
b) neohrozit důvody ochrany přírodních a krajinářských hodnot. Střety s ÚSES byly
v souladu s požadavkem ZUR SčK a § 54 odst. 6 stavebního zákona odstraněny tak, že do ÚP
bylo promítnuto a v podrobnostech na jednotlivé parcely zpřesněno vedení NRBC 2001
Údolí Vltavy.
206) ZÚR stanovují tyto zásady pro plánování změn v území a rozhodování o nich:
a) chránit a rozvíjet základní atributy stability, funkčnosti a vzhledu krajiny, zejména
strukturu krajinných prvků charakteristickou pro jednotlivé krajinné typy a pozitivní
charakteristiky krajinného rázu; Otevřené krajiny je v řešeném území relativně
málo, tato není dále atakována, struktura krajinných prvků ÚSES, PUPFL, terénních
zlomů respektována.
b) rozvíjet retenční schopnost krajiny; navrženy odstupy od pozemků PUPFL s travnatými plochami,
plochy ÚSES a oddílná kanalizace.
c) respektovat výjimečné části krajiny chráněné dle příslušných zákonů a podmínky jejich
ochrany; ÚSES je plně respektován a zpřesněn dle hranic pozemků a situace
v terénu.
e) preferovat využití rezerv v zastavěném území sídel, zejména proluk a přestavbových
území před vymezováním zastavěných ploch ve volné krajině; ÚP umožňuje dělení
pozemků a využití území uvnitř zastavěného území, extenze do krajiny oproti
koncepci dosavadního ÚP značně zmenšena.
f) cestovní ruch rozvíjet ve formách příznivých pro udržitelný rozvoj, nepřipouštět rozšiřování a
intenzifikaci chatových lokalit; ÚP nepodporuje novou individuální rekreační
výstavbu, jen případnou obnovu po povodních, cestovní ruch není v obci
dominantní, orientace pouze na cyklistiku a pěší turistiku.
f) respektovat cenné architektonické a urbanistické znaky sídel a doplňovat je hmotově a tvarově
vhodnými stavbami; V regulativech ploch BV a vymezených plochách s prvky
regulačního plánu jsou tyto prvky obsaženy (např. veřejná prostranství, alejové
doprovody, polohy staveb v mantinelech stavebních čar atd.
g) výškové stavby (větrné elektrárny apod.) umisťovat v souladu s požadavky na ochranu krajinného
rázu. V obci se nepřipouští výškové stavby ani větrné či samostatné fotovoltaické
elektrárny.
h) při umisťování staveb a zařízení, které mohou díky svým plošným parametrům narušit pozitivní
charakteristiky krajinného rázu vyhodnotit jejich možný vliv na krajinný ráz a
negativní dopady eliminovat. Zajištěno regulativy pro menší objemy staveb (např.
omezenou max. výškou RD).
Vyhodnocení vymezení veřejně prospěšných staveb a opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a
bezpečnosti státu a asanačních území nadmístního významu
ODŮVODNĚNÍ územního plánu
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Veřejně prospěšná opatření - územní systém ekologické stability
Nadmístní ÚSES – implementováno a zpřesněno vymezení NRBC 2001 Údolí Vltavy
Místní ÚSES
-- k založení navržena část LBK 10
Stanovení požadavků nadmístního významu na koordinaci územně plánovací činnosti obcí
Požadavky na koordinaci ploch a koridorů VPS a VPO
(238) ZÚR stanovují následující požadavky na koordinaci územně plánovací činnosti dotčených obcí
při zpřesňování územního vymezení ploch a koridorů pro umístění staveb.
ÚP požaduje koordinaci sousedních obcí v následujících prvcích:
 pro požadované VPO – NRBC 2001 Údolí Vltavy
 pro koordinovanou návaznost koridoru cyklostezky Husinec - Klecany
Stanovení pořadí změn v území (etapizace)
(245) Pořadí změn se nestanovuje, jsou však uvedeny priority v oblasti veřejných investic,
směřujících zejména do dopravní infrastruktury.
Tyto prioritní záměry jsou členěny na investice státu (železnice, nadřazená silniční síť) a investice
kraje (silnice II. třídy). ÚP nepracuje s etapizací těchto záměrů a priorit.

Další požadavky pro území obce Husinec vyhodnoceny v kap. 6
Závěr: ÚP je v souladu s požadavky ZÚR SčK, u řady prvků dochází dále ke zpřesnění v ÚP. V souladu s § 54
odst. 6 stavebního zákona je odstraněn zásadní nesoulad dosavadního ÚP se ZÚR SčK tím, že vymezení NRBC
2001 Údolí Vltavy je přejato ze ZUR SčK a dále zpřesněno na úroveň jednotlivých parcel.

2.2.1

SOULAD ÚZEMNÍHO PLÁNU S INSTITUTY OCHRANY PŘÍRODY NATURA 2000

Na území Husince nezasahuje institut ochrany přírody EVL a ptačí oblasti.

2.3 ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY
2.3.1

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY ORP BRANDÝS NAD LABEM – STARÁ BOLESLAV 2016

S odkazem na textovou část resp. textovou část Rozboru udržitelného rozvoje území ORP Brandýs nad
Labem– stará Boleslav – IV. úplná aktualizace ÚAP ORP prosinec 2016 - vyhodnocení:
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Vyhodnocení vyváženosti územních podmínek pro udržitelný rozvoj území

Obrázek: vyhodnocení vyváženosti územních podmínek obcí v roce 2016
Název obce

Environmentální
pilíř

Sociální pilíř

Ekonomický
pilíř

Husinec

+

+

+

Výsledné
hodnocení
1 – všechny pilíře
silné

Obec Husinec má relativně stabilní 3 pilíře URÚ, územní podmínky se v ÚP nadále posilují, charakter
záměrů v ÚP nerozkolísává pilíře udržitelnosti.
Vyhodnocení vlivu řešení v ÚP na enviromentální pilíř:

1. Příznivé životní prostředí - environmentální pilíř udržitelného rozvoje

Návrh ÚP nezasahuje do ucelených lesních pozemků (navrhuje pouze vynětí uvnitř zast.
území v prolukách a oplocených pozemcích vlastníků), uvádí do souladu a zpřesňuje
vymezení prvků systému ÚSES na řešeném území (dle ZÚR SčK a s upravenou návazností
lokálních prvků ÚSES) a v měřítku ÚP, požaduje v dalších stupních dokumentací likvidaci
dešťových vod na pozemcích, zvlášť pak řešení s výpočtem k odvedení dešťových vod z veř.
komunikací, podporuje využitelnost obnovitelných zdrojů na objektech a pozemcích
v zastavěném území, větrná ani fotovoltaická energetika mimo ZÚ nenavržena, tranzitní
zátěže silniční jdou mimo zastavěné území obce. ÚP navrhuje výstavbu cyklostezky do
Klecan, ÚP navrhuje též plnou zajištěnost všech lokalit v obci technickou infrastrukturou.
Enviromentální pilíř je uvedenými návrhy a opatřeními dále stabilizován a posilován, více viz
kap. 4 a 5 Návrhu ÚP.

ODŮVODNĚNÍ územního plánu
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Vyhodnocení vlivu řešení v ÚP na ekonomický pilíř:

2 Hospodářský rozvoj - ekonomický pilíř udržitelného rozvoje

Návrh ÚP nemění stávající skelet dopravní infrastruktury, zároveň ale posiluje vazbu a
parkování na vlakové spoje, cyklodopravu směr Klecany v náhorní poloze, koncipuje
základní sítě technické infrastruktury ve stávající zástavbě i do nových lokalit, podporuje
podnikatelské aktivity v komerční vybavenosti. Především však zajišťuje nabídku ploch
bydlení pro příliv ekonomicky aktivního obyvatelstva - vše viz kap. 3, 4 a 6 Návrhu ÚP.
Hospodářský pilíř je těmito návrhy dále stabilizován.
Vyhodnocení vlivu řešení v ÚP na sociální pilíř:

3. Soudržnost společenství obyvatel území - sociální pilíř udržitelného rozvoje

Návrh ÚP zajišťuje nabídku dalších ploch pro bydlení, rozšiřuje dopravní, a také technickou
vybavenost v nových lokalitách, rekreační bydlení v zásadě respektuje stávající a nerozvíjí
nové, podporuje nové občanské vybavení, podporuje zachování a kultivaci veřejných
prostranství i vznik nových ve větších rozvojových plochách bydlení a rozšiřuje síť cyklistické
dopravy. Sociální pilíř je těmito návrhy dále stabilizován.
4. Určení problémů k řešení v územně plánovacích dokumentacích obcí
Problémy k
řešení v ÚPD

Popis problému

K.ú.

Zdroj

Stav

Hluk z železniční
dopravy
nedokončená
kapacita (šířka) a
špatný stav
příjezdové
komunikace
Problém s
vsakem
dešťových vod
Problém s
vsakem
dešťových vod
Problém s
vsakem
dešťových vod
Problém s
vsakem
dešťových vod
Nedostatek
parkovacích míst
u železniční
zastávky

k.ú. Husinec u
Řeže
k.ú. Husinec u
Řeže

ÚAP 2014

trvá

ÚAP 2014

vyřešeno

k.ú. Husinec u
Řeže

ÚAP 2014

trvá

k.ú. Husinec u
Řeže

ÚAP 2014

trvá

k.ú. Husinec u
Řeže

ÚAP 2014

trvá

k.ú. Husinec u
Řeže

ÚAP 2014

trvá

k.ú. Husinec u
Řeže

ÚAP 2016

trvá, zjištěno z
dotazníku obce

kód problému

pr-hyg-16
pr-dop-64

pr-vod-02

pr-vod-03

pr-vod-04

pr-vod-05

pr-dop-90

Vyhodnocení:
pr-hyg-16 Nelze v ÚP vyřešit, opatření nutná na území obcí, kde železnice probíhá
pr-dop-64 Příjezdová komunikace opravena – vyřešeno mimo nástroje ÚP
pr-vod-02 požadavek na retenování dešťových vod na pozemcích v ÚP stanoven
pr-vod-03 požadavek na retenování dešťových vod na pozemcích v ÚP stanoven
pr-vod-04 požadavek na retenování dešťových vod na pozemcích v ÚP stanoven
pr-vod-05 požadavek na retenování dešťových vod na pozemcích v ÚP stanoven
pr-dop-90 požadavek řešen nárůstem ploch DS
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Závěr: Navrhované řešení v ÚP přispívá k dalšímu posílení všech pilířů udržitelného rozvoje území
Husince, je v souladu s požadavky ÚAP ORP Brandýs nad Labem – Stará Boleslav.

2.4 ŠIRŠÍ VZTAHY
Z hlediska širších vztahů v území a návaznosti je územní plán Husinec koordinován se stávající územně
plánovací dokumentací sousedních obcí – zejména z pohledu provázanosti dopravní a technické
infrastruktury a územního systému ekologické stability.
ÚP Husinec ve vztahu k okolním obcím respektuje a je koordinován s obcemi s platnou územně plánovací
dokumentací sousedních obcí v ORP Brandýs nad Labem–Stará Boleslav, tedy obcemi Klecany a Větrušice.
Byly analyzovány návaznosti - plošné a liniové návaznosti na prvky v těchto dokumentacích sousedních obcí
– viz Výkres širších vztahů v Odůvodnění. Návaznosti většiny prvků byly uzpůsobeny platným ÚPD těchto
obcí (tedy obcí s platným územním plánem dle požadavků zák. č.183/2006 Sb. v aktuálním znění).


dopravní návaznosti a dopady
ÚP ve věci cyklodopravy řeší nově návaznost sítě na sousední Klecany, návaznosti dle
generelu cyklodopravy SčK v souladu.



napojení na sítě technické infrastruktury
V oblasti technické infrastruktury jsou respektovány návaznosti nadřazených sítí z ÚAP,
místní sítě nebylo potřebné se sousedními obcemi koordinovat.
propojení všech prvků ÚSES
Všechny návaznosti ÚSES na sousední obce v souladu se ZÚR SčK řešeny a koordinovány
v ZÚR. Týká se hlavně úrovně nadregionálního ÚSES. Z důvodů souladu s nadregionálním
ÚSES bylo zrušeno LBC 10 a upraven LBK 10, obojí na území Husince.



Nové požadavky na koordinaci se sousedními obcemi, vyplývající ze zpracování ÚP Husinec:
 pokračování návaznosti návrhu koridoru cyklostezky Husinec směr Klecany po náhorní terase
segregovaně od silniční dopravy. Cyklostezka bude charakteru rekreačního cyklistického
propojení.
 Pokračování cyklotrasy od pěšího mostu v Řeži a dále po pravém břehu Vltavy směr Větrušice
Odůvodnění: požadavek generelu nadmístní cyklistické dopravy
 Koordinace územních rezervy R02 (doplnění nového přívozu přes Vltavu směr zastávka železnice na
levém břehu Vltavy
Odůvodnění: požadavek obce z důvodů přínosů pro integrovanou dopravu

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
3.1 SOULAD S CÍLI A ÚKOLY ÚZEMNÍHZO PLÁNOVÁNÍ
Územní plán Husinec takto plní cíle územního plánování dle §18 (jednotlivé odstavce § 18 jsou uvedeny pod
body ad (1) až ad (6) níže):
 Ad (1) ÚP vytváří předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území (viz
vyhodnocení pilířů URÚ v kap. 2.3.1 Odůvodnění), dále zajišťuje potřeby současné
generace s prevencí pro generace příští (viz kap. 5 Odůvodnění)
 Ad (2) ÚP zohledňuje účelné využití a prostorové uspořádání území se snahou o eliminaci

ODŮVODNĚNÍ územního plánu
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střetů v oblasti ÚSES tak, jak tato povinnost vyplývá z § 54 odst. 6 stavebního
zákona. Zohledňuje ty soukromé zájmy, které nebrání rozvoji společenského a
hospodářského potenciálu území (výstavba bydlení, obchod, služby, sport atd.)
Ad (3) ÚP respektuje a konkretizuje ochranu veřejných zájmů, vyplývající ze zvláštních
právních předpisů (např. proretenční opatření jsou umožněna v regulativech využití
ploch) – dále viz kap.5 Odůvodnění
Ad (4) ÚP chrání a rozvíjí přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území včetně
urbanistického a architektonického dědictví (viz vyhodnocení kap. 2.2 a 3.2
Odůvodnění)
Ad (5) ÚP chrání krajinu, určuje podmínky pro hospodárné využívání zastavěného území,
zajišťuje ochranu nezastavěného území a nezastavitelných pozemků (zvláště na I. a
II. třídě bonity nad rámec původní koncepce), specifikuje vyloučení staveb dle §18
v území nezastavitelném území s odůvodněním veřejného zájmu na nezvyšování
izolovaných staveb v krajině – viz též kap. 14.6 Odůvodnění. Vychází z míry využití
zastavěného území - rozsah nově vymezených ploch je syntézou požadavků původní
koncepce a minima nových záměrů.
Ad (6) ÚP plní viz kap. 6 - podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití

Územní plán Husinec takto plní úkoly územního plánování dle § 19 (jednotlivá písm. § 19 odst. 1 jsou
uvedena pod body ad (a) až ad (o) níže:
 ad a) ÚP vymezuje hodnoty (viz kap. 2.2 Návrhu a 3.2 Odůvodnění) a max. se snaží plnit
jejich ochranu
 ad b) ÚP vytváří koncepce rozvoje území, včetně urbanistické koncepce, s ohledem na
hodnoty a podmínky území, na respektování limitů např. VKP a ÚSES.
 ad c) ÚP všechny změny konfrontuje se zájmy ochrany přírody, obce i základní
hospodárností ve vztahu k technickému vybavení.
 ad d) ÚP stanovuje urbanistické, architektonické a estetické požadavky na využívání
a prostorové uspořádání území a na jeho změny, plní v tomto směru Zadání ÚP a
většinu požadavků obce.
 ad e) ÚP všechny záměry sleduje optikou ochrany hodnot
 ad f) ÚP nemá důvod pro stanovování přímé etapizace, může být však povinnou součástí
zpracování územních studií větších rozvojových lokalit
 ad g) ÚP navrženými podmínkami uspořádání a využívání území snižuje riziko
ekologických a přírodních katastrof (zachování přírodních podmínek vodotečí ve
využití NSp.
 ad h) ÚP navrhuje stabilizaci i rozvoj ploch pro podnikání
 ad i) ÚP přispívá ke zmenšení rozvojových ploch pro rozvoj sídla, tato skutečnost vychází
z potřeby eliminace střetů ÚSES a záplavovými územími v Husinci.
 ad j) ÚP nenavrhuje nehospodárné záměry, rozvoj je přiměřený a odůvodněný
demografickým vývojem a požadavky Zadání ÚP.
 ad k) ÚP respektuje havarijní plán SčK - viz kap. 5 Odůvodnění
 ad l) ÚP nemusí řešit rekultivační zásahy ani brownfieldy, neboť žádné takové nejsou na
území obce dány.
 ad m) ÚP dbá na ochranu území dle zvláštních předpisů (viz vyhodnocení kap. 5 a 14
Odůvodnění),
 ad n) ÚP nemusí zahlazovat deficity po těžbě, zatím těžba neukončena.
 ad o) Zpracovatelé uplatnili znalosti z oborů jak nejlépe po 35 letech praxe umějí.
Územní plán Husinec vytváří předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území (viz též vyhodnocení
pilířů URÚ v kap. 2.3.1 Odůvodnění).

3.2 OCHRANA HODNOT
Územní plán Husinec respektuje a chrání:
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Historické a kulturní hodnoty
Do kulturních hodnot jsou zařazeny nemovité kulturní památky chráněné zákonem 20/1987 Sb., o státní
památkové péči, V řešeném území se nevyskytují, pouze:
- do území zasahuje OP NKP Přemyslovské hradiště na Levém Hradci
Architektonické hodnoty
Jako architektonicky významné nejsou označeny žádné stavby, jako ostatní architektonicky hodnotné
drobné objekty jsou označeny stavby (viz koordinační výkres):
- kaple na st. p.č. 200
- pomník v Řeži na p.č. 333/3
- pomník na břehu Vltavy na p.č. 462/1
- pomník v Husinci na p.č. 60/7
- kříž v Husinci na p.č. 464/1
Na území obce jsou vymezena archeologické naleziště I. a II. kategorie – viz koordinační výkres
Urbanistické hodnoty
Krajina
Řešené území leží ve vizuálně dynamické krajině s podílem lesů na silně svažitých pozemcích a
originalitou Vltavského meandru. Krajinný skelet je velmi disponibilní pro bydlení. Má svou údolní a
náhorní úroveň, převážnou orientaci k Vltavě a slunným expozicím. ÚP Husinec podporuje více
symbiózu přírodních a civilizačních prvků, jejich rovnovážnější stav než původní koncepce.
Sídla
ÚP vymezuje jako hodnotu starší venkovské založení obce jako BV a také veřejná prostranství PV jako
další cenná území v obci.
Přírodní hodnoty
Ochrana krajinného prostředí je hlavní hodnotou obce.
Za přírodní hodnoty lze považovat, vedle zvlněného terénního reliéfu, také přírodní park, všechna
maloplošná území ochrany přírody (VKP), lesní porosty a nivní polohy vodotečí i památný strom - viz výkres
koordinační.
Dále budou v území zachovány přírodní lokality:
o Přírodní park Dolní Povltaví
o 6 významných krajinných prvků registrovaných:
– č. 26 V Močidlech, č. 27 Vltavské skály, č. 34 Husinecká stráň – viz koordinační výkres
3 x nepojmenované VKP – viz koordinační výkres.
o Památný strom v areálu ÚJV Řež a.s.

3.3 POŽADAVKY NA OCHRANU NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ
Územní plán Husinec:
 Do nezastavěného území umísťuje pouze ty stavby a zařízení, které povoluje §18 odst. 5
stavebního zákona – resp. vylučuje vyjmenované stavby pro jednotlivá využití
nezastavěného území – vše viz kap. 6.1.C Návrhu ÚP, Odůvodnění kap. 14.6.
 Navrženými podmínkami uspořádání a využívání území ÚP sleduje veřejný zájem na
snižování rizika stavebních zásahů do nezastavěného území, dále vzniku ekologických a
přírodních katastrof a také nežádoucí expanze vybraných izolovaných staveb do krajiny.
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4. VYHODNOCENÍ SOULADU S POŽADAVKY STAVEBNÍHO ZÁKONA A JEHO
PROVÁDĚCÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ
Územní plán splňuje požadavky stanovené stavebním zákonem a jeho prováděcími předpisy.
Je zpracován a byl pořízen v souladu s cíli a úkoly územního plánování stanovenými v § 18 a 19 stavebního
zákona.
Splňuje požadavky na obsah územního plánu a jeho odůvodnění stanovené v § 43 a 54 stavebního zákona a
v příloze č. 7 k vyhlášce č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací
dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů. Rovněž splňuje
požadavky vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších
předpisů.
V souladu s § 158 stavebního zákona byl zpracován fyzickou osobou, která má oprávnění k výkonu
vybraných činností ve výstavbě (zpracování ÚPD) podle zvláštního právního předpisu (zákon č. 360/1992
Sb., ve znění pozdějších předpisů).

5. VYHODNOCENÍ SOULADU S POŽADAVKY ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A
SE STANOVISKY DOTČENÝCH ORGÁNŮ PODLE ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH
PŘEDPISŮ, POPŘÍPADĚ S VÝSLEDKEM ŘEŠENÍ ROZPORŮ
Územní plán je zpracován v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů.
Stanoviska a požadavky dotčených orgánů na obsah územního plánu vyplývající ze zvláštních právních
předpisů a územně plánovacích podkladů uplatněné k návrhu zadání byly do upraveného zadání, které bylo
schváleno zastupitelstvem obce, zapracovány.
A. Z HLEDISKA OCHRANY OBYVATELSTVA:
Požadavky dle §20 vyhlášky č.380/2002 Sb. k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva:
Řešení dalších požadovaných oblastí
a) ochrany území před průchodem průlomové vlny vzniklé zvláštní povodní,
V řešeném území se nepředpokládá tato možnost.
b)

zón havarijního plánování,
Řešené území není dotčeno vymezenými zónami havarijního plánování

c)

ukrytí obyvatelstva v důsledku mimořádné události,
V obci není vybudován stálý tlakově odolný kryt. Pro dočasné ukrytí obyvatel mohou být využity
sklepní prostory objektů.

d)

evakuace obyvatelstva a jeho ubytování,
V případě nebezpečí je potřebné zajistit evakuaci obyvatelstva. Místem pro shromáždění
obyvatelstva je prostor fotbalového hřiště (v Řeži) a na parkovišti u zastávky bus v lokalitě Červená
skála. Při nucené evakuaci celé obce ubytování mimo obec.

e)

skladování materiálu civilní ochrany a humanitární pomoci,
Skladování těchto materiálů je možné v budově obecního úřadu.

f)

vyvezení a uskladnění nebezpečných látek mimo současné ZÚ a zastavitelná území obce,
nebezpečné látky nebudou shromažďovány na území obce, ale v Klecanech.

g)

záchranné, likvidační a obnovovací práce pro odstranění nebo snížení škodlivých účinků
kontaminace, vzniklých při mimořádné události,
Budou prováděny na shromažďovacích místech obyvatelstva, tedy na uvedených 2 shromaždištích,
viz bod d) výše.

h)

nouzového zásobování obyvatelstva vodou a elektrickou energií.
Nouzové zásobování vodou je na území Husince předpokládáno takto (pramen PRVKUK):
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Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody cisternami. Zásobení
pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z obecních a domovních studní. Při využívání
zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného
hygienika.
Zásobování užitkovou vodou zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu.
B. Z HLEDISKA POŽÁRNÍ OCHRANY:
Obec dle § 29 odst. 1 písm. k) zákona č. 133/1995 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů,
zabezpečuje zdroje vody pro hašení požárů. Zohledněno v kap. 4.2.1 Návrhu ÚP
Odběrní místa pro odběr vody k hašení požárů se doporučuje řešit zejména nadzemními hydranty
(pozn. viz doporučení v čl. 5.3 ČSN 73 0873:2003). Požární hydranty. Zohledněno. v kap. 4.2.1 Návrhu
ÚP
Odběrní místa a zdroje vody pro hašení požárů musí být zajištěny k trvalé použitelnosti. Příjezdy
k Vltavě a přístupnost hydrantů z veřejného prostoru musí být zajištěny dle příslušných požárních
předpisů, není věcí návrhu ÚP.
Nově navrhované místní komunikace v řešeném území budou v souladu s § 9 odst. 2 a odst. 3 vyhl. č.
501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti
s ustanovením § 2 odst. 2 písm. e) a § 169 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, projektovány podle ČSN 73 6110:2006/Z1/Opr.1
tak, aby jejich šířky, poloměry zatáček a rozměry křižovatek vždy umožnily bezpečný průjezd požární
techniky. Zohledněno v kap. 4.1.1 Návrhu ÚP
V případech, kdy je nezbytné v řešeném území zřizovat slepé komunikace, musí být obratiště
projektována dle vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění
vyhlášky č. 268/2011 Sb., tak, aby vždy umožňovala bezpečné otočení požární techniky. Řešeno –
požadována úprava v lokalitě U Křížku – částech a) a b).
Případné výhybny zřizované na obousměrných jednopruhových komunikacích pro stejný účel, musí být
projektovány podle čl. 14.2.3 ČSN 73 6110:2006/Z1/Opr.1 tak, aby vždy umožnily bezpečný průjezd
požární techniky. Zohledněno ve 4.1.1 Návrhu ÚP
Pozn. pořizovatele: Do návrhu územního plánu budou zapracovány pouze požadavky odpovídající
obsahu a míře podrobnosti územního plánu, tj. zejména koncepce zajištění zdrojů vody pro hašení
požárů. V Návrhu ÚP uvedeno – viz 4.2.1 Návrhu ÚP
Uvedené požadavky na respektování platných předpisů a norem je nepřípustné zapracovat formou
citací těchto předpisů a norem, které jsou platné nezávisle na jejich citaci v územním plánu.
Zastupitelstvo obce při vydávání územního plánu není kompetentní do této platnosti žádným
způsobem zasahovat ani ji potvrzovat. Citace předpisů nejsou v Návrhu ÚP uváděny.
Závěr: V Návrhu ÚP byly zohledněny podmínky pro minimalizaci rizik současné generace obyvatel
řešeného území.

Předpokládaná ohrožení podmínek života generací budoucích
Podmínky pro předcházení předpokládaných ohrožení podmínek života budoucích generací jsou v ÚP
Husince naplněny již formulováním Zadání ÚP, které je základním východiskem řešení. Jedná se o tyto
skutečnosti:
 není podporován plošný rozvoj obce nad rámec koncepce dosavadního ÚP, naopak je
krácen.
 je kladen větší důraz na krajinnou zeleň, OP lesa, zeleň podél vodotečí jako výraz snahy
zvýšit vyváženost podílu civilizačních a přírodních prvků – viz kap. 5 a 6 návrhu ÚP,
 těžební činnost je v tuto chvíli nástroji ÚP neovlivnitelná.
ODŮVODNĚNÍ územního plánu
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 Kvalita vod v přírodních tocích, dále kvalita ovzduší atd. není přímo ovlivnitelná nástroji ÚP,
zdroje jsou spíše nadmístního charakteru.
Závěr: V Návrhu ÚP byly zohledněny územní podmínky, které vylučují ohrožení podmínek života generací
budoucích v řešeném území.
B.3. Z HLEDISKA ZVLÁŠTNÍCH ZÁJMŮ MINISTERSTVA OBRANY
Územní plán respektuje: OP leteckých zabezpečovacích zařízení MO ČR. Uvedeno dle stanoviska
Ministerstva obrany ČR v kap. 7.4 Návrhu ÚP a v koordinačním výkrese.

6. VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ ZADÁNÍ
6.1 POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, VYJÁDRENÉ ZEJMÉNA
V CÍLECH ZLEPŠOVÁNÍ DOSAVADNÍHO STAVU, VČETNĚ ROZVOJE OBCE A OCHRANY HODNOT
JEJÍHO ÚZEMÍ, V POŽADAVCÍCH NA ZMĚNU CHARAKTERU OBCE, JEJÍHO VZTAHU K SÍDELNÍ
STRUKTUŘE A DOSTUPNOSTI VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY

6.1.1

POŽADAVKY NA URANISTICKOU KONCEPCI ZEJMÉNA NA PROVĚŘENÍ PLOŠNÉHO A
PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A NA PROVĚŘENÍ MOŽNÝCH ZMĚN,
VČETNĚ VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH

Požadavky na urbanistickou koncepci
Základní vize budoucího rozvoje:
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pokračování v trendu mírného nárůstu počtu bytů a obyvatel s vazbou na budování kvalitní veřejné
infrastruktury; Plněno v ÚP krácením zastavitelných ploch, snižováním jejich kapacit a podmíněností
realizace komunikací a sítí před vydáváním povolení na výstavbu RD či BD, vše viz kap. 13.3 a 14
Odůvodnění.
vytvoření jasné, plynulé a logické hranice zástavby (zastavěné území a zastavitelné plochy), a to jak
v břehových částech podél Vltavy ohrožených záplavami, tak v částech sousedících s plochami lesů
a polí; Návrh ÚP takovouto plynulou hranici vytváří vzhledem k Vltavě, v částech náhorní výstavby
musí respektovat ÚSES a nezvyšovat plošnou zastavěnost, hrany jsou jasné, více logické než
plynulé.
jedním z nejdůležitějších limitů pro novou zástavbu je nadregionální biocentrum NRBC 2001 Údolí
Vltavy, vymezené v ZÚR, které na území obce přechází přes terénní ostroh a zástavbu obce tak
omezuje do uzavřené oblasti zvýšeného vltavského meandru; úkolem územního plánu v koordinaci
obce s dotčenými orgány ochrany přírody je zpřesnění vymezení tohoto biocentra; ÚP plně
respektuje a přejímá NRBC 2001 Údolí Vltavy tak, jak tato povinnost vyplývá ze zákona (§ 54 odst. 6
stavebního zákona) a ZUR SčK. ÚP také zpřesňuje NRBC do pozemkových linií. Díky uvedenému
dochází oproti původní koncepci ke krácení zastavitelných ploch, které jsou s tímto prvkem ÚSES ve
střetu. Jde však o krácení odvozené, v daných plochách (plocha K01 v koordinačním výkresu) již
dnes nelze pro střet se ZUR SčK realizovat výstavbu. Tato změna je tak vyvolána požadavkem
uvedeným v ZUR SčK a musí být ze strany ÚP respektována.
regulace nové zástavby a jejího prostorového uspořádání bude vycházet z tradičního
nízkopodlažního venkovského charakteru sídla, drobnějších stavebních forem a nižší plošné
intenzity zástavby; bude respektovat zásadu postupného snižování výšky zástavby a její plošné
intenzity ve směru k okrajům zastavěného území a zastavitelných ploch; ÚP stanovuje maximální
zastavěnou plochu jednoho objektu bydlení, snižuje max. podlažnost rodinné výstavby a pracuje
diferencovaně i s velikostí pozemků (BI 800 m2, BV 1000 m2). Ke snižování výšky zástavby na
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okrajích zástavby nedochází, byla snížena celková výšková hladina rodinné zástavby.
všechny formy obytné zástavby doplňovat dostatečnou výměrou klidových veřejných prostranství –
nad rámec minimálních výměr daných vyhláškou č. 501/2006 Sb. § 7, odst. 2, obec má zájem o
návrh systému veřejných prostranství. Požadavky na nová veřejná prostranství jsou uvedena v kap.
6.4 Návrhu ÚP, vždy však v rozsahu 7% výměry zastavitelné plochy, tedy nad rámec požadavků
vyhlášky. č.501/2006 Sb. U zastavitelných ploch, které nemají veřejné prostranství přímo navržené
v hlavním výkresu, je požadováno v podmínkách územních studií pro tyto plochy.
vytvořit koncepci veřejných prostranství a veřejné zeleně a zvážit vhodné umístění prostoru pro
shromažďování (návsi či náměstí) v centru obce. Veřejné prostranství stávající vymezena, nově
navrženo v prostoru Nad Údolím, předpokládá se v plochách Z 07, Z 14, Z 15, Z 08, Z 09, dále se
předpokládá na ploše Z 10 směrem k lesu.
vytvoření a zlepšení podmínek pro každodenní sport a rekreaci v rámci sídla a v jeho
bezprostředním krajinném zázemí. V ÚP se předpokládá na ploše Z 10 směrem k lesu veřejně
přístupná plocha pro volnočasové aktivity bez staveb.

Požadavky z PÚR ČR – splněny včetně vyhodnocení republikových priorit ÚP, viz kapitola 2.1
Odůvodnění
Požadavky ze ZÚR Středočeského kraje – odůvodnění plnění požadavků vyplývajících ze ZÚR viz
kapitola 2.2 .Odůvodnění
Požadavky na řešení vyplývající z územně analytických podkladů:
Požadavky ÚAP ORP Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, aktualizace 2016 - Vyhodnocení viz
kap.2.3.1 Odůvodnění.
Dalších požadavky:
 podkladem pro tvorbu návrhu nového územního plánu bude se zohledněním nových
skutečností a podkladů dosud platný územní plán Husinec vydaný v roce 2010, zpráva o
uplatňování ÚP z roku 2015, přičemž je nutné návrh nového územního plánu dát do souladu s
nadřazenou územně plánovací dokumentaci kraje (ZÚR) a obecnými zákonnými požadavky na
terminologii a obsah územního plánu, dané stavebním zákonem a jeho prováděcími vyhláškami
v platném znění; Návrh ÚP dán do souladu s nadřazenou dokumentací a současnými požadavky
na zpracování formulovány v Zadání ÚP.
 zastavitelné plochy budou vymezovány pouze v návaznosti na zastavěné území; Splněno, atak
nad rámec zastavěného území je minimálně (zejména plocha Z 12, přičemž v tomto případě se
jedná o zbytkovou plochu mezi komunikací a NRBC využitelnou pro alej).
 nebudou navrhovány zastavitelné plochy pro individuální rekreaci; Splněno, nově je pouze
vymezena plocha RN, tedy plocha pro veřejnou rekreaci na přírodních plochách na ploše Z 10.
 nová obytná zástavba (zastavitelné plochy pro bydlení) nebude navrhována v území, které je
v kolizi se zájmy ochrany přírody a krajiny, a které je ohroženo záplavami; Se zájmy ochrany
přírody a krajiny a s územím ohroženým záplavami není návrh zastavitelných ploch v kolizi, je
vyřazena zastavitelná plocha ve střetu s NRBC a vyřazeny plochy pro rekreaci v zóně Q100 aktiv.
Zástavba v ploše Z 9 a Z 10 je významně krácena (střet s funkční částí VKP č. 26 V Močidlech) a
nastavena kompromisně s ohledem na veřejný a soukromý zájem a v návaznosti na okolní
zástavbu.
 bude aktualizováno vymezení záplavového území podle posledních platných podkladů;
Provedeno dle materiálů dodaných obcí se záznamem skutečných ohrožení na základě analýzy
povodní 2002 a 2013 – zapracováno jako Q100 real. s podmínkami.
 budou důsledně řešeny podmínky prostorové regulace zástavby, včetně nástroje rozpětí
výměry pro vymezování stavebních pozemků; přitom bude tento nástroj využíván jinak pro
zastavitelné plochy a jinak pro stabilizované (zastavěné) území; výměry nových parcel
nastaveny od 800m2 výše, a to pro všechny plochy v zastavěném území, nejsou proto rozdíly
mezi zastavěnými (stabilizovanými) a zastavitelnými plochami.
 v souladu s možností zavedenou novelou stavebního zákona s účinností od 1.1.2018 budou
v územním plánu vymezeny části s prvky regulačního plánu. Může se jednat např. o převzetí a
ODŮVODNĚNÍ územního plánu
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„zezávaznění“ částí řešených již pořízenými nebo pořizovanými územními studiemi (Nad
Údolím, U Křížku) případně o podrobnější řešení dalších menších rozvojových lokalit, dále o
podrobnější řešení některých významných veřejných prostranství a areálů občanského vybavení
(veřejné infrastruktury) nebo o podrobnější textové stanovení rozmezí nebo limitů prostorové
regulace staveb v rámci vybraných částí zastavěného území a zastavitelných ploch. Konkrétní
uplatnění prvků regulačního plánu bude navrženo na základě prověření a doporučení ve
spolupráci zpracovatele, určeného zastupitele a pořizovatele. Uplatnění prvků regulačního
plánu nebude provedeno plošně pro celé zastavěné území a zastavitelné plochy, ale pouze
v územích s odůvodněným uplatněním tohoto nástroje; Plochy s prvky regulačního plánu
uvedeny v samostatném výkresu, a dále v kapitole 6.4. Návrhu ÚP.
bude ověřeno a do koordinačního výkresu zakresleno ochranné pásmo areálu ÚJV Řež, a.s.,
spolu se všemi podmínkami a omezeními dle platného územního rozhodnutí.
V koordinačním výkresu jsou uvedena ochranná pásma:
- OP ÚJV Řež, a.s. (dle územního rozhodnutí ze dne 29.4.1997, č.j.264/St/97)
- OP reaktoru (1,5 km od reaktoru pro leteckou dopravu) – dle dosavadního ÚP
6.1.2

POŽADAVKY NA KONCEPCI VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY, ZEJMÉNA NA PROVĚŘENÍ USPOŘÁDÁNÍ
VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY A MOŽNOSTI JEJÍCH ZMĚN

Požadavky z PÚR ČR – splněny včetně vyhodnocení republikových priorit ÚP, viz též kapitola 2.1
Odůvodnění
Konkrétní požadavky na koncepci veřejné infrastruktury z PÚR ČR nevyplývají.
Požadavky ze ZÚR Středočeského kraje – splnění požadavků vyplývajících ze ZÚR viz též kapitola 2.2
Odůvodnění
Pro řešené území obce Husinec žádné konkrétní požadavky nevyplývají.
Požadavky na řešení vyplývající z územně analytických podkladů:
Požadavky ÚAP ORP Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, aktualizace 2016 - Vyhodnocení viz též
kap.2.3 Odůvodnění
Zvýšit kapacitu základní a mateřské školy, event. nalézt vhodné lokality pro novou výstavbu těchto
zařízení. Navrženo rozšíření pozemku ZŠ, možnosti budovat přístavbu k ZŠ, případně lze novou
budovu pro MŠ umístit na plochách OV.
Další požadavky:
 veřejná infrastruktura bude dimenzována na celkový maximální návrhový počet obyvatel, který
vyplyne z návrhu vymezení a stanovení intenzit využití ploch pro bydlení; z tohoto počtu obyvatel a
ze stávajících kapacit bude vycházet návrh ploch pro veřejné občanské vybavení; vybudování
potřebných zařízení všech druhů odpovídající a související veřejné infrastruktury musí být
podmínkou pro realizaci obytné zástavby v zastavitelných plochách; Návrhový počet trvalých
obyvatel je 1801, občanská vybavenost má připravené zastavitelné plochy (např. MŠ nová, ZŠ
dostavba nebo nespecifikované OV)– vše viz kap.4.3.1 Návrhu ÚP a viz dále
 budou bilancovány a navrženy kapacity zejména školské vybavenosti (s možnou integrací pro širší
veřejné využití);
Potřebnost míst v mateřské škole podle celostátních dlouhodobých měřítek v rozmezí 3–4 %,
tedy 54 – 72 dětí. Pro 1460 současných trvalých obyvatel Husince je současná potřebnost vyšší
- cca 70 dětí, pro 1801 návrhových by to odpovídalo 81 dítěti.
Jedna MŠ v rámci areálu ZŠ a k ní přidružená lesní mateřská školka (kapacita celkem 65 dětí – stav
k červnu 2020) je v návrhu ÚP doplněna o druhou MŠ (kapacita 25 dětí) navrženou v lokalitě nad
Údolím či jinde, případně je uvažováno o dostavbě v areálu ZŠ. Potřeby by tak měly být v blízké
budoucnosti uspokojeny. Potřeby ZŠ (10 % z 1801 obyvatel, tedy max. 180 dětí, kapacita 140 dětí v
roce 2015, prakticky však spíše 110 dětí) jsou realizovatelné v rámci stávající ZŠ a její dostavby
(předpokládá se dostavba o 3 až 5 tříd, což by mělo potřeby v tomto směru dostatečně uspokojit).
 v rámci návrhu ploch pro veřejné občanské vybavení bude zahrnuta potřeba umístění domu a
sociálního zázemí pro seniory; Návrh přímo nespecifikuje, ve které nové ploše pro OV bude toto
zařízení umístěno, nechává na pozdějším rozhodnutí vedení obce, požadavky na plochy OV
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6.1.3

v Návrhu ÚP určeny vcelku nadstandardně.
realizace ploch veřejné zeleně (součást veřejné infrastruktury) bude stanovena jako podmínka
realizace obytné zástavby v přilehlých rozvojových zastavitelných plochách, případně též uvnitř
těchto ploch; ano, Podmínka realizace veřejné zeleně v zastavitelných plochách bydlení nebo s nimi
souvisejících je stanovena v podmínkách zadání územních studií a podmínkách PRP.
bude posílen význam osobní železniční dopravy, např. prověřením zřízení nových ploch pro
parkování v systému P+R poblíž železniční zastávky, zlepšením přístupnosti po pěších cestách apod.;
Návrh ÚP v nejbližším okolí lávky k žel. stanici vymezuje 2 plochy DS pro účel parkování k přestupu
na železnici. Obecně je sledována lepší přístupnost v obci, zvláště mezi náhorní terasou a údolní
polohou, tady i pro účely cest ke vlaku.
veřejná prostranství a prostory místních komunikací budou dimenzovány v dostatečných šířkách
umožňujících umístění vozovek, chodníků parkovacích míst a doprovodné zeleně v odpovídajících
parametrech; Obecný požadavek vycházející ze stavebního zákona pro nové zastavitelné plochy,
v návrhu DS určeny min. jako 8 m uličního profilu a více. Požadavek směřovaný více do zadání
územních studií.
budou stanovena pravidla pro řešení dopravy v klidu, zejména pro výpočet potřebného počtu
odstavných a parkovacích stání v nové zástavbě, přičemž tato stání bude nutné umísťovat na
vlastních pozemcích investorů a stavebníků; Obecný požadavek pro umisťování na pozemcích
nemovitostí je plněn – viz kap.4.1.1 Návrhu, požadavky na návštěvnická místa v prostorových
podmínkách ploch - kap. 6.2 Návrhu, veřejné parkování (pro železnici) atd. bilancováno samostatně
– viz kap. 4.1.1 Návrhu ÚP.
bude řešena síť cyklostezek a cyklopěších tras místního i nadmístního (dálkového) charakteru
s cílem zvýšení jejího podílu na přepravních vztazích a jejího rekreačního využívání pro místní
obyvatele i rozvoj cestovního ruchu; k tomu bude využita též historická cestní síť (např. ve směru do
Větrušic); Návrh se pěšími a cyklistikou zabývá, doplňuje trasování a průchodnost – vše viz kap.
4.1.3 a 4.1.4 Návrhu ÚP.
bude prověřena možnost zřízení oddělené cyklostezky podél silnice do Klecan; směr do Klecan pro
cyklisty zajištěn – viz kap. 4.1 4 Návrhu ÚP.
veřejnou infrastrukturu (dopravní, technickou, občanské vybavení, veřejná prostranství) řešit
v koordinaci s okolními obcemi. Cyklistika směr Klecany koordinována s obcí Klecany, ostatní nebylo
potřebné koordinovat.
POŽADAVKY NA KONCEPCI USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY, ZEJMÉNA NA PROVĚŘENÍ PLOŠNÉHO A
PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A NA PROVĚŘENÍ MOŽNÝCH ZMĚN,
VČETNĚ PROVĚŘENÍ, VE KTERÝCH PLOCHÁCH JE VHODNÉ VYLOUČIT UMÍSŤOVÁNÍ STAVEB,
ZAŘÍZENÍ A JINÝCH OPATŘENÍ PRO ÚČELY UVEDENÉ V § 18 ODST. 5 STAVEBNÍHO ZÁKONA

Požadavky z PÚR ČR – splněny včetně vyhodnocení republikových priorit ÚP, viz kapitola 2.1 Odůvodnění
Požadavky ze ZÚR Středočeského kraje – splnění požadavků vyplývajících ze ZÚR viz kapitola
2.2.Odůvodnění
Požadavky na řešení vyplývající z územně analytických podkladů:
Požadavky ÚAP ORP Brandýs nad Labem–Stará Boleslav, aktualizace 2016 - vyhodnocení viz kap.2.3.1
Odůvodnění
Z ÚAP nevyplývají pro ÚP Husinec žádné požadavky na koncepci uspořádání krajiny. Obecně z hlediska
péče o přírodní a krajinné složky platí následující úkoly:



navrhnout navazující a funkční ÚSES; Splněno, např. založení nefunkčních částí ÚSES (opatření K1 a
K2 a K4) - viz kap. 5.2 Návrhu ÚP
zvýšit ekologickou stabilitu území návrhem provázané sídelní a krajinné zeleně s uplatněním její
doprovodné, izolační a rekreační funkce (aleje, větrolamy, lesní remízky, rekreace na plochách
přírodního charakteru); Plněno návrhem parkových alejí, respektováním ÚSES dle ZÚR SčK,
návrhem ploch pro rekreaci na přírodních plochách RN v ploše Z10 atd.
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zajistit retenci povrchových vod přirozeným i umělým způsobem, revitalizovat potoky a vodní
nádrže; Minimum povrchových vodních ploch mimo Vltavu. Tam zajištěny požadavky např. na
zvýšení průtočnosti (opatření K3). Dále návrh nevylučuje realizaci proretenční opatření v celém
území obce – viz kap. 5.5 Návrhu ÚP
zajistit ochranu stávající zástavby před účinkem povodní; nenavrhovat novou zástavbu
v záplavovém území stoleté vody (hranice Q100) a neumísťovat žádné stavby s výjimkou
případných protipovodňových opatření v aktivní zóně záplav (hranice Qaz). Celá problematika
důkladně prověřena a stanoveny požadavky v ohrožených územích – viz kap. 5.5 Návrhu ÚP a kap.
14.5.5 Odůvodnění.

Další požadavky, například požadavky obce
 navrhnout v koordinaci s územím okolních obcí funkční síť místních a účelových komunikací
v krajině, využitelných jak pro obsluhu pozemků, tak pro pěší a cyklistický rekreační pohyb;
Navržena nově v koordinaci návaznost cyklistické dopravy koridorem na Klecany po náhorní terase.
 vytvořit koncepci zeleně na veřejných prostranstvích a navrhnout doprovodnou zeleň, zejména
podél místních a účelových komunikací; Podporovány pruhy ZV podél ústřední komunikace
III/2425, založené dvě výrazné parkové osy s nemotorovou dopravou ve směru od III/2425do hloubi
zastavěného území k plochám Z 07a Z08, a také k plochám Z12 a Z13. V regulativech je obecná
podpora doprovodné zeleně komunikací včetně cyklistických.
 vytvořit kvalitní koncepci krajiny, aby mohla být samostatnou hodnotnou složkou prostředí, v obci
Husinec je ohromný přírodní a krajinný potenciál, který by měl být kvalitní koncepcí krajiny
potvrzen, zohledněn, chráněn a rozvinut. Plnohodnotně navrácen rozsah ÚSES včetně ploch
k založení, ošetřena nezastavitelnost břehových pozic Vltavy a odstupů zástavby od nich.
 je vhodné zvážit podmínky vytvoření kvalitního krajinného pásu podél řeky, s ohledem na záplavové
území, s ohledem na nadregionální biokoridor a funkci přírodní, ale i rekreační funkci (zejména
cyklistika, procházkové trasy, rekreační rybaření, vodní sporty…) V návrhu ÚP silněji oproti původní
koncepci ošetřena nezastavitelnost břehových pozic Vltavy a odstupů zástavby od nich., včetně
krácení ploch pro individuelní rekreaci. Zůstávají jen parkovací plochy bez nadzemních staveb.
 je vhodné zvážit propojení ploch zeleně v severní části území (mezi zástavbou a ústavem)
s plochami v jižní části území (mezi Husincem a zástavbou v Řeži), zvážit zde vytvoření stezek a
ploch pro rekreaci (běh, „kočárkové“ trasy, dětské hry, sportoviště…) nebo zachovat přírodní
„divoký“ stav krajiny; Řešeno respektováním části NRBC v kombinaci s pásem prostupnosti parkové
zeleně na Z 12 s nemotorovým provozem obyvatel, který umožňuje okružní cesty po obci i
návaznosti na nadmístní režim cyklistické dopravy.
 je třeba vytvořit koncepci krajiny zejména ve východní části území. Navrženo respektování částí
NRBC a lokálního ÚSES, ostatní území není třeba koncepčně měnit, je velmi malé.
 je třeba prověřit trasy biokoridorů, navrhnout vhodná propojení v krajině tak, aby „divoká příroda“
byla zohledněna a měla svůj prostor; Navrženo založení částí NRBC a lokálního ÚSES, meandr Vltavy
součástí NRBC.
 respektovat podmínky ochrany stanovené pro výhradní ložisko stavebního kamene č. B3021600
Klecany - Husinec. Do území obce zasahuje chráněné ložiskové území (CHLÚ) č. 02160000 Husinec.
V rámci tohoto CHLÚ jsou stanoveny a v současnosti těženy dobývací prostory č. 70075 Husinec, č.
70663 Husinec I. a č. 70991 Husinec II. CHLÚ je ve smyslu § 16 horního zákona ochranou ložiska
proti znemožnění nebo ztížení jeho dobývání. Stavby a zařízení s dobýváním nesouvisející jsou
považovány za záměry, které by mohly dobývání ložiska ztížit nebo znemožnit a pro činnosti v CHLÚ
platí ustanovení § 18 a 19 horního zákona. Dobývací prostor je kvalitativně vyšší ochranou ložiska
než CHLÚ a dle § 27 odst. 6 horního zákona je jeho stanovení zároveň rozhodnutím o využití území
ve smyslu stavebního zákona. Dle § 11 horního zákona musí být zásoby výhradního ložiska využity
racionálně a dle § 30 tohoto zákona je nutno využít ložisko suroviny hospodárně a zásoby vydobýt
co nejúplněji. Pro orgány územního plánování platí zákonná povinnost vycházet z podkladů
zjištěných pro výhradní ložiska a navrhovat řešení z pohledu ochrany nerostného bohatství co
nejvýhodnější; nelze tedy navrhovat žádná využití, která by jakýmkoliv způsobem negativně
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ovlivňovala hlavní využití, tj. těžbu nerostných surovin v dobývacím prostoru. Těžba stavebního
kamene v Návrhu ÚP v území beze změn, změny nebyly požadovány Zadáním.

6.2 POŽADAVKY NA VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ ÚZEMNÍCH REZERV A NA STANOVENÍ
JEJICH VYUŽITÍ, KTERÉ BUDE NUTNO PROVĚŘIT
V návrhu územního plánu budou podle potřeby vymezeny plochy a koridory územních rezerv. Ve fázi
návrhu zadání nejsou konkrétní požadavky tohoto druhu známy.
ÚP však 2 územní rezervy navrhuje, jednu rezervu pro koridor vnitroareálové komunikace uvnitř ÚJV Řež
a.s., která je pozůstatkem návrhu podobné komunikace z původní koncepce (umožnění vjezdu do areálu
druhým vjezdem bez zátěže průjezdem obcí), druhou rezervu pro možnou budoucí vazbu přívozem
k železniční stanici v sousední obci. Jde o blokace území k zamezení takového využití, které by případnému
využití k účelu dle územní rezervy zabránilo nebo je zkomplikovalo. Využití k účelu dle územní rezervy však
podléhá předchozí změně územního plánu.

6.3 POŽADAVKY NA PROVĚŘENÍ VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, VEŘEJNĚ
PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ A ASANACÍ, PRO KTERÉ BUDE MOŽNÉ UPLATNIT VYVLASTNĚNÍ
NEBO PŘEDKUPNÍ PRÁVO
Územní plán vymezí plochy a koridory veřejně prospěšných staveb pro nezbytný rozvoj dopravní
a technické infrastruktury. Pro liniové stavby technické infrastruktury bude stanovena možnost omezení
vlastnického práva věcným břemenem, pro ostatní stavby možnost vyvlastnění. Pro uvedené stavby nebude
využita možnost předkupního práva.
Pokud nastanou případy, kdy navrhovaný rozvoj občanského vybavení a veřejných prostranství (viz §2 odst.
1 písm. k) odst. 3. a 4. stavebního zákona) bude vyžadovat nezbytný zásah do neveřejných pozemků, budou
tyto pozemky navrženy pro uplatnění předkupního práva ve prospěch obce Husinec dle §101 stavebního
zákona.
Pro vymezení prvků ÚSES nebude využita možnost vyvlastnění. V případě dalších veřejně prospěšných
opatření, tj. pro zvyšování retenčních schopností území, ochranu před povodněmi a jinými přírodními
katastrofami a pro ochranu archeologického dědictví, bude využití možnosti vyvlastnění individuálně
posouzeno a bude navrhováno pouze v nejnutnějším rozsahu.
Návrh územního plánu ověří potřebu asanací v území. Žádné asanace Návrhem ÚP v území nejsou
vymezeny.
Veřejně prospěšné stavby – řeší kap. 7.1 Návrhu ÚP.
Veřejně prospěšná opatření – řeší kap. 7.2 Návrhu ÚP.
Plochy pro asanaci – nevyplynuly žádné požadavky.

6.4 POŽADAVKY NA PROVĚŘENÍ VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH BUDE
ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH V ÚZEMÍ PODMÍNĚNO VYDÁNÍM REGULAČNÍHO PLÁNU,
ZPRACOVÁNÍM ÚZEMNÍ STUDIE NEBO UZAVŘENÍM DOHODY O PARCELACI
Územním plánem bude u odůvodněných míst rozvoje nebo revitalizace stanovena podmínka dalšího
prověření využití území územní studií, eventuálně podmínka uzavření dohody o parcelaci. Územní plán
bude obsahovat požadavky na obsah řešení územních studií a určí lhůty pro vložení dat o těchto studiích do
evidence územně plánovací činnosti.
Návrh územního plánu podle potřeby vymezí území s podmínkou vydání regulačního plánu, přičemž určí,
zda se bude jednat o regulační plány z podnětu nebo na žádost. V případě regulačních plánů z podnětu
bude určena přiměřená lhůta pro jejich pořízení. Návrh územního plánu bude obsahovat zadání pro
ODŮVODNĚNÍ územního plánu
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případné regulační plány. Nepředpokládá se, že regulační plány budou nahrazovat jakékoliv druhy
územních rozhodnutí.
ÚP vymezuje požadavky na celkem 8 územních studií (z toho 1 již zpracována) a uzavření 6 dohod o
parcelaci. Obsah územních studií i lhůty jsou v Návrhu ÚP určeny.
ÚP nevymezuje plochy s podmínkou pořízení regulačního plánu (RP).
ÚP v souladu s bodem v kap. 1.1.4 schváleného zadání zapracovává prvky regulačního plánu u celkem 12ti
zastavitelných ploch (viz výkres N5 a kapitola 6.4.2 Návrhu ÚP).

6.5 PŘÍPADNÝ POŽADAVEK NA ZPRACOVÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ
Návrh územního plánu nebude obsahovat varianty řešení.
ÚP nebyl a není řešen variantně.

6.6 POŽADAVKY NA USPOŘÁDÁNÍ OBSAHU NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU A NA USPOŘÁDÁNÍ
OBSAHU JEHO ODŮVODNĚNÍ VČETNĚ MĚŘÍTEK VÝKRESŮ A POČTU VYHOTOVENÍ
Uspořádání obsahu Návrhu územního plánu Husinec je v souladu s požadavky Zadání ÚP a přílohou č.7 vyhl.
č.500/2006Sb.

6.7 POŽADAVKY NA VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA
UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ.
Dotčený orgán, Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, jako věcně a
místně příslušný orgán posuzování vlivů na životní prostředí ve svém stanovisku k návrhu zadání územního
plánu Husinec, a to v rámci souhrnného vyjádření krajského úřadu č.j. 107526/2016/KUSK ze dne 5. 8.
2016. Dle tohoto stanoviska příslušný orgán nepožaduje zpracování vyhodnocení vlivů územního plánu
Husinec na životní prostředí (tzv. SEA).
Z uvedeného vyplývá, že nebude zpracována dokumentace vyhodnocení předpokládaných vlivů územního
plánu na udržitelný rozvoj území v obsahu podle přílohy č. 5 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.
Dokumentace vyhodnocení vlivů územního plánu ne udržitelný rozvoj území se nezpracovává.

7. VÝČET ZÁLEŽITOSTÍ NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU, KTERÉ NEJSOU ŘEŠENY V ZUR
(§43, ODST.1 SZ) S ODŮVODNĚNÍM POTŘEBY JEJICH VYMEZENÍ
Mezi záležitosti nadmístního významu, které nebyly řešeny v ZÚR patří V Návrhu ÚP Husinec:
- koridor cyklostezky o šíři 20 m pro navázání cyklistikou do Klecan po náhorní terase nad Vltavou – viz
koridor K2 – b v koordinačním výkrese.

8. VÝČET PRVKŮ REGULAČNÍHO PLÁNU S ODŮVODNĚNÍM JEJICH VYMEZENÍ
Součástí kapitoly 6.4. Návrhu ÚP jsou též podmínky pro plochy s prvky regulačního plánu, které vycházely ze
Zadání ÚP. Cílem je nastavit zpřesněné některé prostorové podmínky pro zastavitelné plochy – odstupy od
veřejných prostranství, od lesních ploch, řešení plotových linií do veřejných prostranství atd.
Pro uživatele ÚP se jedná o zpřehlednění používání a zpřesnění podle lokalit, tedy cíleně, protože karty
PRZV mají plošnou účinnost.
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Odůvodnění výběru a vymezení ploch s prvky regulačního plánu (PRP):
Pro všechny rozvojové/zastavitelné plochy bydlení v celé obci v souladu s požadavkem Zadání ÚP.
Přehled ploch a prvků regulačního plánu je určen v samostatném výkresu Návrhu ÚP, výkres N5
s názvem plochy s prvky regulačního plánu.
Jedná se o následující souhrn 12 ploch:
 3 plochy PRP s označením PRP 1, PRP 7 a PRP 10 (vydaná studie (plocha Z 04) nebo provedená
parcelace (Z 13 a Z 16)). V případě plochy Z 16 rovněž vydáno územní rozhodnutí pro výstavbu
RD, sp.zn. 476/SÚ/2019, č.j. 7222/2019 ze dne 2.9.2019, které bude plně respektováno a
případně odlišná regulace stanovena v tomto ÚP se použije pouze pokud předmětné územní
rozhodnutí pozbyde platnosti).
 5 ploch PRP s označením PRP 4, PRP 5, PRP 8, PRP 9 a PRP 11 (není zpracovaná územní studie
ani provedená parcelace)
 4 plochy PRP s označením PRP 2, PRP 3, PRP 6 a PRP 12 (menší rozvojové plochy bez nutnosti
vypracování územní studie)
Označení jednotlivých ploch s prvky regulačního plánu je nezávislé, protože se ne vždy kryjí
s vymezeními územních studií nebo zastavitelných ploch.
Dále je připojena terminologická část pro objasnění používaných specifických pojmů
Výčet prvků regulačního plánu a jejich Odůvodnění:
Prvky regulačního plánu prohlubují a doplňují podmínky využití plochy karet PRZV (např. další
nepřípustné využití plochy, kapacitu plochy, podmíněnost výstavby atd.), a také doplňují a zpřesňují
karty PRZV ve smyslu podmínek prostorového uspořádání (např. stavební čáry, oplocení,
doprovodné stavby a jejich pozice, střechy, upřesněný rozsah veřejného prostranství pokud nebylo
dáno v ÚS nebo kartách PRZV atd.)
Všechny stanovené prvky regulačního plánu nepopírají nastavení podmínek v kartách PRZV, pouze
je doplňují a zpřesňují, nikoli negují.
Jedná se o tyto prvky regulačního plánu s odůvodněním (vše viz část 6.4.2. Návrhu a výkres N5):
Využití ploch:
Nepřípustné využití: např. srubové typy a dvojdomy, trojdomy, řadové domy. Jde o
vyloučení typů objektů, které v ploše nejsou žádoucí vzhledem k charakteru
prostředí individuálních objektů bydlení v zahradách a okolním stávajícím
stavbám.
Kapacity plochy: připomenutí kapacity, která je uvedena v tab. zastavitelných ploch v kap.
3.1 Návrhu ÚP a ne v kartách PRZV
Podmíněnost výstavby objektů realizovanými komunikacemi se sítěmi alespoň uceleně
v ulici: Vyjádření potřebnosti upřednostnění realizace uličních prostorů, netýká se
ploch, které mají tuto skutečnost stavebně vyřešenou již k okamžiku přijetí ÚP
Rozsah veřejného prostranství: Potřebnost jej v lokalitě vymezovat nebo vyjádření, že jej
plní jiná plocha např. RN vzniklá při krácení zastavitelné plochy
Podmínky prostorového uspořádání:
Min. velikost pozemku RD – je- li odlišný od karty PRZV. Jedná se o místa okrajů zástavby,
kde je požadována větší výměra, tj. 1000 m2.
Stavební čáry- upřesnění možné polohy stavby hlavní (kótované odstupy) se
Zohledněním okrajů k veřejným prostranstvím, se zohledněním orientačně
nevýhodných vstupů na pozemky atd. Všechny stavební čáry jsou nepřekročitelné,
závazné nebylo potřebné stanovovat, jedná se o domy v zahradách. Ulici vymezují
plotové linie.
Odstupy zástavby od PUPFL- kótované. Zajišťují odstup stavby hlavní od PUPFL. Toto
vyjádření nahrazuje stejný efekt jako vymezení soukromých zahrad (ZS) v rámci
nemovitosti RD.
Oplocení vzdálené minimálně 5m od pozemkové hranice PUPFL. Zajištění odstupu pro
potřebnou manipulaci údržby na okrajích lesa.
Oplocení do všech veř. prostranství max. výška 1,8m polopropustné. Nastavení optimální
výšky a průhlednosti oplocení výšky, vylučující extrémy zdí a vysokých plotů.
Doprovodné stavby min. 2m od hranic pozemků. Má oporu ve stavebním zákoně a jeho
vyhláškách (č. 501/2006Sb.).
ODŮVODNĚNÍ územního plánu
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Výšky staveb max. a střechy: zopakovaná regulace z karet PRZV s upřesněním v některých
lokalitách, jen kde se jedná o přechod do krajiny, na snížení výšek na 1+(P,U,0) –
jasné vyloučení staveb 2 +0 jako nevhodné pro přechod do krajiny. Části
zastavitelných ploch se sníženou výškovou hladinou zástavby jsou vyznačeny též
v hlavním výkresu.
Zachování opticky přehledných pěších propojení o šíři … - potřeba zachovat průchodnost ve
stanovené šíři.
obracení obslužných vozidel- zajištění povinnosti podpořit funkční dopravní obsluhu.
Min. velikost pozemku RD je 800m2- zopakováno z PRZV pro přehlednost.
Veřejné prostranství bude tvořit min. 7% ze zastavitelné plochy – požadavek na rozsah
vymezení (někde procentem, jinde konkrétním číselným vyjádřením) veřejného
prostranství u lokalit, kde není vymezeno návrhem či jiným způsobem (např. RN při
krácení zastavitelné plochy).

9. VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDÁNÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA
ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND A POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCE LESA
Vyhodnocení záborů ZPF bylo vyhodnoceno v souladu s metodickým doporučením vydaným Odborem ÚP
MMR a Odborem ochrany horninového a půdního prostředí MŽP z r. 2013. Ve výkrese jsou vyznačeny
všechny rozvojové plochy (jak zastavitelné plochy, tak změny v krajině a dopravní návrhy), nezávisle na tom,
zda u nich dochází či nedochází k záboru ZPF. Jako zábory byly bilancovány i navrhované plochy ZS (zeleň
soukromá), přestože se charakterem bude jednat o zahrady (je to z důvodu, že regulace ploch ZS umožňují i
určité stavby).

9.1 VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ
PŮDNÍ FOND
K trvalému záboru jsou určeny plochy uvedené v Tabulce předpokládaných záborů ZPF (Příloha č.1
Odůvodnění) o celkové výměře 9,96 ha.
9.1.1

VÝPIS A CHARAKTERISTIKA HLAVNÍCH PŮDNÍCH JEDNOTEK (HPJ)

Dle vyhlášky ministerstva zemědělství č. 327/1998 Sb., ze dne 15. prosince 1998, kterou se stanoví
charakteristika bonitovaných půdně ekologických jednotek a postup pro jejich vedení a aktualizaci, změny
546/2002 Sb.
BPEJ a třídy ochrany ZPF
V území jsou zastoupeny půdy převážně v I. a II.. třídě ochrany. Údaje o třídě ochrany ZPF jsou uvedeny ve
výkresu a v Tabulce předpokládaných záborů ZPF.
Charakteristika tříd ochrany ZPF:
Půdní jednotky jsou zařazeny do tříd ochrany zem. půdy podle metodického pokynu ze dne 12.6.1996 č.j.:
OOLP/1067/96.
Návrhem územního plánu jsou dotčeny tyto BPEJ a třídy ochrany:
 I.tř (nejcennější půdy, vyjmutí možné jen výjimečně, a to převážně na záměry související s
obnovou ekologické stability krajiny, případně pro liniové stavby zásadního významu)
dotčené BPEJ: 2.01.00, 2.60.00;
 II.tř (půdy s nadprůměrnou produkční schopností, vysoce chráněné, jen podmíněně
odnímatelné, s ohledem na územní plánování jen podmíněně zastavitelné)
dotčené BPEJ: 2.01.12;
 III. tř. (půdy s průměrnou produkční schopností a středním stupněm ochrany, v územním
plánování možno eventuelně využít pro výstavbu)
dotčené BPEJ: 2.26.01;
 IV. tř.(půdy převážně s podprůměrnou produkční schopností, s omezenou ochranou,
využitelné i pro výstavbu)
dotčené BPEJ: 2.22.12;
 V.tř (ostatní půdy s nízkou produkční schopností, pro zemědělské účely postradatelné.
Předpoklad efektivnějšího nezemědělského využití (s výjimkou ochranných pásem, chráně-
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ných území ap.)
dotčené BPEJ: 2.22.13.
9.1.2

ÚDAJE O VYUŽITÍ PLOCH NAVRHOVANÝCH K ZÁBORU

Údaje o uspořádání ZPF, ÚSES a pozemkových úpravách:
Pozemky zemědělského půdního fondu1 v řešeném území zaujímají cca 129,2 ha (cca 43% z celého
řešeného území), majoritu zemědělského půdního fondu v řešeném území tvoří orná půda (47% zpf) a
pozemky zahrad (40% zpf). Vzhledem k převaze záborů v zastavěném území převažují zábory druhu
pozemku zahrada.
Území je z velké míry pokryto nadregionálním biocentrem NC Údolí Vltavy a dále do území zasahuje lokální
biocentrum LBK10 (ústící do NC; s úsekem k založení). Zastavitelné plochy nezasahují do vymezených prvků
ÚSES. Zábory nejsou pro skladebné prvky ÚSES vyhodnocovány/bilancovány (v souladu s metodickým
doporučením Odboru územního plánování MMR a Odboru ochrany horninového a půdního prostředí MŽP).
Údaje o areálech zemědělské výroby, síti hospodářských cest a jejich narušení
V obci nenachází žádný areál zemědělského podniku, obhospodařované pole se zasahují do východní části
řešeného území. Navrhované záměry nenaruší síť hospodářských cest.
Zábory v zastavěném území
Většina záborů se nachází v zastavěném území. Je to dáno rozsahem intravilánu, který byl vymezen přes
větší část území obce a zahrnuje i nezastavitelné pozemky. V zastavěném území dochází k dotčení pozemků
ZPF v rozsahu 6,88 ha. Mimo zastavěné území se nachází pouze zastavitelné plochy Z12 a zastavitelná
plocha Z13 (která je sice předmětem záborů zpf, ale jedná se o rozparcelovanou lokalitu a již zde probíhá
výstavba).

9.1.3

ZDŮVODNĚNÍ ŘEŠENÍ

Navržené zábory vycházejí zejména z původní koncepce, dále z požadavků obce a vlastníků pozemků dle
požadavků Zadání ÚP. V návrhu územního plánu došlo k převzetí většiny zastavitelných ploch z původní
koncepce (s korekcemi). Níže uvedené odůvodnění se týká pouze ploch představujících zábor zpf, ostatní
plochy nejsou komentovány (plochy bez záborů zpf jsou vidět v Tabulce předpokládaných záborů ZPF a
PUPFL a dále i ve výkrese.
Při porovnání rozsahu záborů dle základních skupin lokalizace vynětí, lze konstatovat tyto skutečnosti:
 zábory celkem pro zastavitelné plochy........................................................................... 9,13 ha
z toho zábory v zastavěném území (využití rezerv) ........................................................ 6,88 ha
 zábory pro změny v krajině (vč. dopravy) – mimo zastavitelné pl. ................................ 0,83 ha
Zastavitelné plochy pro bydlení (zábory ZPF v rozsahu 6,37 ha) tvoří 64% všech záborů ZPF. Jedná se
většinově o proluky v zastavěném území vyjma zastavitelné plochy Z 13 (zasíťovaná a rozparcelovaná
lokalita s probíhající výstavbou; zábor 1,52 ha na půdách III: a IV. tř. ochrany). V zastavěném území
představují zábory pro bydlení část plochy Z 07 pro cca 11 RD (zábor o rozsahu 1,05 ha na půdě V. tř.
ochrany), Z 09 (zábor 0,50 ha na půdách V. tř. ochrany), zastavitelná plocha pro cca 9 RD navazuje na
stávající pozemky bydlení severně souboru Červená skála a bude (spolu s plochami Z07, Z08 a Z11) tvořit
severní okraj budoucího rozvoje Husince. Zastavitelná plocha Z 14 (zábor 2,31 ha na půdách IV. a V. tř.
ochrany) – jedná se o proluku pro cca 25 RD mezi "starou" zástavbou a souborem Červená Skála, využití
území je podmíněno územní studií. Plocha Z 15 (zábor 0,69 ha na půdě V. tř. ochrany) v lokalitě U Křížku –
jedná se o z větší části již rozparcelovanou lokalitu pro cca 10 RD mezi silnicí a zalesněným svahem Vltavy
tvořící proluku mezi stávající zástavbou. Zastavitelná plocha Z20 (zábor 0,05 ha na půdách V. a částečně I.
tř.) vymezená uvnitř zástavby v koncové ulici V údolí pro cca 4 RD (většinově mimo pozemky ZPF), plocha
bude předmětem územní studie. Pro bydlení je také vymezena část plochy Z 22 (zábor 0,25 ha na půdě V.
tř. ochrany, pozemky byly převedeny z druhu využití les na zahrady).
Zastavitelnou plochu rekreace (v rozsahu 0,17 ha; 1,7% záborů) představuje jediný zábor Z 10 – jedná se o
volnočasový areál zařazený mezi zastavitelné plochy z důvodu umístění v zastavěném území, ale

1

údaje z ČÚZK, stav ke dni 30.4.2019
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charakterem jde o rekreační aktivity na přírodních plochách bez trvalých staveb. Zábor ZPF je tedy
bilancován odhadem na max. úroveň 10% rozsahu plochy. Plocha bude sloužit veřejnosti.
Zastavitelné plochy občanského vybavení (v rozsahu 0,71 ha; 7,1% záborů) představují zábory v rámci Z 02
(zábor 0,05 ha uvnitř zastavěného území na ploše I.tř. ochrany (odůvodnění záborů I. a II. tříd viz dále) –
plocha pro občanskou vybavenost bez konkrétní specifikace, jedná se o pozemek obce. Dále se jedná o
vymezené plochy v rámci Z 08 (zábor 0,64 ha na půdách V. tř. ochrany) – předpoklad je, že půjde o plochy
sportovní vybavenosti, ale v rámci regulací je možno umístit i jiné stavby občanské vybavenosti. Plocha Z 17
(zábor 0,02 ha na plochách I. tř. ochrany) byla vymezena kvůli požadavku na rozšíření základní školy.
Zastavitelné plochy zeleně (veřejné i soukromé) (zábory ZPF v rozsahu 0,96 ha) – plochy veřejné zeleně jsou
vymezeny v rámci ploch Z 08, Z 12,Z 14 a Z 22 (zábor o rozsahu 0,87 ha na půdách III., IV a V. tř. ochrany) –
jedná se o plochy plnící úkol veřejného prostranství, případně doprovodnou zeleň formou parkové aleje
podél komunikací s umístěním pěšího (a cyklo) provozu. Dále byly v zastavitelných plochách vymezeny
plochy soukromé zeleně – jedná se o plochy vymezené u ploch bydlení mj. z důvodu omezení zastavění
hlavním objektem v zadních partiích při přechodu do krajiny (při zachování možnosti výstavby
doprovodných objektů k bydlení) – to se týká plochy Z15 (zábory o rozsahu 0,09 ha na půdě V. tř. ochrany).
Podíl záborů v kategorii změn v krajině (v rozsahu 0,22 ha). Záměry pro změny v krajině tvoří vymezené
plochy smíšené nezastavěného území určené zejm. pro založení prvků ÚSES – pod prvky ÚSES nejsou
zábory (číselně) bilancovány, ve výkrese jsou však zakresleny dotčené druhy pozemků. Jedná se o založení
části NRBC 2001 Údolí Vltavy (dle ZÚR SčK) a úsek LBK 10 ústící do tohoto NR biocentra.
Podíl záborů pro dopravní infrastrukturu (1,54 ha; 15% všech záborů) tvoří plochy dopravní v
nezastavěném území a plochy dopravní vymezené v rámci zastavitelných ploch. Zábor pro plochy dopravní
mimo zastavitelné plochy tvoří pouze úsek cyklostezky C5 a C7 (zábory D 2 a D 3 o rozsahu 0,61 ha na
půdách I., II. a III. tř. ochrany – odůvodnění viz níže). Uvnitř zastavitelných ploch jsou vymezeny plochy
komunikací zajišťující nezbytnou dopravní obsluhu (celkem 1,33 ha záborů – týká se ploch Z 08, Z 09, Z13,
Z14 a Z15) a dále plochy vymezené jako veřejné parkoviště, kterých je v obci nedostatek (celkem 0,21 ha
záborů na půdách I. a V.tř. ochrany; týká se ploch Z02, Z03, Z18 a Z19).
Návrhem územního plánu dochází k záborům na půdách I. a II. tř. ochrany. Jedná se o drobné zastavitelné
plochy uvnitř zastavěného území, nacházející se v nivě Vltavy, dotčeny jsou výhradně pozemky zahrad:
 plocha Z 02 určená pro dopravní a občanskou vybavenost (0,10 ha na půdách I. tř.) – jedná
se o plochu parkoviště, jejichž deficit je v obci potřeba řešit
 plocha Z 17 (0,02 ha na půdě I.tř. ochrany) – plocha občanského vybavení
 plochy Z 18 a Z19 (0,05 ha na půdě I.tř. ochrany) – plochy parkoviště
 plocha Z 20 (0,02 ha na půdě I. tř. ochrany) – zastavitelná plocha bydlení, jejíž jižní část
částečně zasahuje do I.tř.
a dále mimo zastavěné území:
 úsek koridoru cyklostezky C7 (zábor D3 0,31 ha/0,16 ha na půdách I.tř/II.tř ochrany) –
záměr vedení cyklostezky mimo souběh se silnicí III.třídy vychází ze záměrů obce; z
hlediska ochrany ZPF je koridor veden co nejvíce při kraji pole a dále po hraně těžební jámy
směrem na Klecany, tak aby co nejméně narušovala obhospodařování zemědělských
pozemků.
Výše uvedené záměry představují 0,51 ha (5,1% ze všech záborů zpf) záborů umístěných na půdách I. a II. tř.
ochrany.

9.1.4

VYHODNOCENÍ ZÁBORŮ

Vyhodnocení záborů je detailně provedeno v samostatné tabulkové příloze č.1 Odůvodnění.
Tabulka záborů dle třídy ochrany (zaokrouhleno, údaje uvedeny v ha):
I.
II.
III.
Zábor
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IV.

V.

součet

[ha]

0,51

0,16

1,07

1,72

6,51

9,96

[%]

5,1

1,6

10,7

17,3

65,4

100,0
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Tabulka záborů dle druhu pozemku (zaokrouhleno, údaje uvedeny v ha):
orná
ttp
Zábor

Zahrady, sady

součet

[ha]

6,89

0,01

3,06

9,96

[%]

69,2

0,1

30,7

100,0

Tabulka záborů dle navrhovaného využití (zaokrouhleno, údaje uvedeny v ha):
bydlení vč.smíšeného
rekreace
občanské vybavení
dopravní infrastruktura
plochy sídelní zeleně (veř./soukr.)
smíšené nezastav.území; vodní plochy
součet

ha
6,37
0,17
0,71
1,54
0,96
0,22
9,96

%
63,9
1,7
7,1
15,4
9,7
2,2
100,0

I. tř
0,02
0
0,07
0,42
0
0
0,51

II. tř.
0
0
0
0,16
0
0
0,16

IV.- V. tř.
6,35
0,17
0,64
0,96
0,96
0,22
9,29

9.2 VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA POZEMKY
URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCE LESA
Lesy tvoří 13% řešeného území. Jedná se zejm. o lesy v areálu ÚJV Řež, a.s., a dále o ochranné a
hospodářské lesy na svazích Vltavy. Návrhem územního plánu dochází k záborům PUPFL o celkovém
rozsahu 1,31 ha. Jedná se o zastavitelnou plochu Z 11 – zábor pro bydlení a veřejnou zeleň v rozsahu
0,35 ha uvnitř zastavěného území - jedná se o zbytkové enklávy lesa obklopené zástavbou rodinnými domy
nebo rekreačními objekty. Dále se jedná o plochy, které nyní slouží jako zahrady k objektům rekrace – jedná
se o skutečný stav v území, pozemky jsou oploceny (z toho důvodu byly vymezeny jako plochy zahrad ZS –
plochy byly vymezeny po společném jednání jako zastavitelné plochy Z 23, Z 24 a Z 25) – jde celkem o
výměru 0,96 ha.

10. VÝSLEDEK PŘEZKOUMÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU PODLE §53,ODST.4 SZ
Bude doplněno po veřejném projednání.

11. ZPRÁVA O VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ
KÚ SčK ve svém stanovisku k návrhu Zadání ÚP konstatoval, že ÚP není nutno posoudit z hlediska vlivů na
ŽP a vyloučil významný vliv na EVL nebo ptačí oblasti. Z tohoto důvodu nebyl v zadání uplatněn požadavek
na vyhodnocení vlivů ÚP na udržitelný rozvoj území a toto nebylo zpracováno.

12. STANOVISKO KRAJSKÉHO ÚŘADU PODLE §50, ODST.5 SZ
Stanovisko KÚ SčK nebylo vydáno.

ODŮVODNĚNÍ územního plánu
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13. SDĚLENÍ, JAK BYLO STANOVISKO PODLE §50, ODST. 5 ZOHLEDNĚNO
S UVEDENÍM ZÁVAŽNÝCH DŮVODŮ, POKUD NĚKTERÉ POŽADAVKY NEBO
PODMÍNKY ZOHLEDNĚNY NEBYLY
Viz výše.

14. KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ VČETNĚ VYBRANÉ VARIANTY
14.1

ODŮVODNĚNÍ VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ

Zastavěné území bylo vymezeno tímto územním plánem. Hranice zastavěného území je vymezena
v souladu s §58 zákona 183/2006 Sb. a zachycuje stav podle katastrální mapy k únoru 2017. Hranice
zastavěného území je zobrazena v každém výkresu.
Vymezení zastavěného území bylo posouzeno k 30.9.2020. Zastavěné území bylo vymezeno v souladu s §58
stavebního zákona.

14.2 ODŮVODNĚNÍ ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO
HODNOT
Modře citace z Návrhu ÚP, černě širší odůvodňující komentář kap. 2.1 Návrhu ÚP:
14.2.1 ZÁSADY CELKOVÉ KONCEPCE OBCE
A. CELKOVÁ URBANISTICKÁ KONCEPCE
Hlavní zásady zvolené strategie na další rozvoj obce:
1. Neměnit příměstský až venkovský charakter sídla se stopou venkovského založení
 ÚP podporuje příměstský charakter prostředí a zároveň. Většina zastavěného území je
považována za plochy s příměstskou zástavbou, tedy městskou parcelací a spíše městským
charakterem objektů, tyto byly zařazeny do BI a BH.
 ÚP podporuje integritu venkovského prostředí, nejsilněji v Husinci a v centrální části Řeže.
Vybrané části půdorysného založení mají nepravidelnou strukturu venkovského
charakteru, převážně i samotné objekty. Tyto části se ztotožňují s využitím BV a byly
zařazeny do využití BV.
2. Plošný extenzivní rozvoj obce je předimenzovaný:
 ÚP respektuje ve většině počet rozvojových ploch z původní koncepce, ÚP nevymezuje
plochy 11 a 16 z původní koncepce pro střet s NRBC, plochy rekreací v zátopových
oblastech, ostatní plochy z původní koncepce silně koriguje – viz kap. 14.3.1 Odůvodnění
 ÚP současně koriguje (odůvodněně zmenšuje) jejich rozsah, vzhledem k jejich plošné a
kapacitní nadbytečnosti a střetům s limity ÚP nevymezuje plochy 11 a 16 z dosavadního ÚP
pro střet s NRBC 2001 Údolí Vltavy, nevymezuje plochy rekreací v zátopových oblastech,
řadu dalších rozvojových ploch krátí ve vymezení rozsahu nebo využití okrajů pro
vyhrazené zahrady. Dle požadavků zadání tak bylo dosaženo krácení ploch a kapacit
trvalých obyvatel obce.
 Nově jsou plochy pro rozvoj nad rámec původní koncepce výjimečné a ne pro rozvoj
bydlení. Pro bydlení nejsou navrženy nové rozvojové plochy (výjimečně ano – převod 2
proluk uvnitř zastavěného území do bydlení při silnici III/2425, neb došlo k anulování
návrhu na ochranu zvláště chráněného území, k němuž nebyly dohledány žádné relevantní
podklady), pro jiné funkce zastavitelné plochy výjimečně ano (např.parkování DS).
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3. Dopravní skelet se v obci stabilizuje i s návaznostmi na místní dopravní obsluhu
 Nadřazený dopravní skelet
Jediná koncová silnice III /2425 na území obce je trvalým řešením dopravní situace
v obci. Není potřebná korekce koncové cílové silnice.
Obec se výrazně soustřeďuje na příměstské železniční spojení na Prahu a doprovodné
parkování aut a cyklistů. Silná vazba se nadále posiluje a je hlavní formou veřejné
dopravy ve vztahu ku Praze.
 Skelet místních komunikací
Místní komunikace zůstávají stabilizované a doplněné o potřebná napojení. ÚP ne
musí řešit zásadní dopravní problémy, pouze doplňuje potřebné příjezdy a přístupy
k lokalitám rozvoje (např. Z04, Z09 a Z14 – viz kap. 4.1.1 Návrhu ÚP)
 Pěší, cyklistické a další provozy
Je podporováno rozšíření sítě turistické a cyklistické dopravy i v krajině a posílena
udržitelnost důležitých pěších propojení. Pěší propojení a cyklistické nové vazby
jsou páteří nemotorových pohybů. ÚP je podporuje nově i ve vztahu ke krajině a
sousedním Klecanům.
4. Dovybavení obce není ukončeno
 ÚP neopomíjí rozvoj zejména nové veřejné vybavenosti, rekreačních a sportovních ploch.
Plochy pro OV vybavenost jsou posíleny návrhy nových ploch pro zajištění ploch pro
veřejnou vybavenost zatím nespecifikovanou (kromě MŠ v lokalitě ÚS 1). Zvláště jsou
odděleny např. plochy sportovní vybavenosti v rámci Z01, které mají v ÚP připraven rozvoj
– konkretizace viz kap. 4.3 Návrhu ÚP a 14.4.3 Odůvodnění.
 ÚP podporuje dosavadní občanskou vybavenost i vybavenost specifickou (ÚJV Řež).
Ústav jaderného výzkumu je hlavním zaměstnavatelem v obci, i v ÚP má plnou podporu ta
vybavenost areálu, kterou zčásti využívá i obec. Funkční provozovny komerční vybavenosti
OM nadále vymezeny, a také umožněny s plochách rozvoje i stávajících plochách v rámci
přípustnosti v jiných plochách PRZV – viz kap. 14.4 Odůvodnění.
5. Zásadní stabilizace a rozvoj zelených ploch sídelní zeleně
 ÚP podporuje vytvoření systému sídelní zeleně s výrazným podílem ploch ÚSES, lesů i
pobřežních ploch Vltavy. Územní plán koriguje vymezení NRBC a dává jej do souladu se
ZÚR SčK, zakládá plochy rekreačních ploch a parkové aleje pro srozumitelný přístup k nim.
6. Stabilizace stávajících veřejných prostranství.
 V ÚP se vymezují 3 stávající veřejná prostranství PV jako prostředek pro vyjádření
nejcennějších aktivních veřejných prostorů. Na větších rozvojových plochách, které jsou
požadovány pro zpracování územních studií, je vyžadováno vymezení nových veřejných
prostranství. ÚP plní požadavky stavebního zákona ve smyslu vzniku a vymezení veřejných
prostranství – viz kap. 13.4 Odůvodnění.
7. Koncept technické infrastrukturní vybavenosti řeší nově pouze možnost pro lokalizaci sběrného dvora
a napojení nových lokalit. Obec žádné velké potíže s kapacitami sítí nesignalizovala, jsou
proto řešeny především připojení k novým lokalitám a splněn požadavek na přípravu pro
optické sítě v rozvojových lokalitách.
B. CELKOVÁ KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY
 I. a II. bonita ZPF nejsou nově (nad rámec původní koncepce) atakovány.
Zásahy většinově v zastavěném území a nad rámec jen výjimečně a v nebytovém využití (pro DS) –
viz kap. 9 Odůvodnění
 Koordinovány a zpřesněny ÚSES a VKP:
 ÚP upřesňuje ÚSES v souladu s nadřazenou dokumentací. Povinnost
zpracovatele, nutnost plné implementace a zpřesnění NRBC 2001 Údolí Vltavy
dle ZÚR SčK.
 ÚP respektuje VKP v souladu s ÚAP ORP. Většinově jsou v totožném vymezení
jako ÚSES, částečně však atakují i stávající i navrhovanou zástavbu (podobně
jako v původní koncepci) např. VKP č. 26 V Močidlech. Z důvodu velkého
zásahu do tohoto VKP v původní koncepci dosavadního územního plánu byla
ODŮVODNĚNÍ územního plánu
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 Ostatní zásady:





v tomto návrhu ÚP vymezena plocha Z 10 jako plocha pro rekreace bez
trvalých staveb tak, aby nejzachovalejší část tohoto VKP zasahující do
zastavěného území obce zůstala zachována i do budoucna a nedošlo k její
zástavbě. Naopak plocha Z 09 je v návrhu vymezena k zastavění i přes zásah
do daného VKP, nicméně se jedná o plochu, která navazuje na již existující i
budoucí předpokládanou zástavbu (plocha Z08). Zároveň jde o určitý
kompromis s vlastníky daných nemovitostí tak, aby byl vyvážen soukromý a
veřejný zájem.
ÚP respektuje probíhající těžební činnost Husinec východ. ÚP musí
respektovat povolenou těžební činnost.
Nepřipouští rozvoj nových zastavitelných území v izolovaných lokalitách
v krajině nad rámec původní koncepce ani v územích aktivního povodňového
ohrožení (vyjma některých parkovišť DS). ÚP nezakládá izolované lokality,
plochy DS jsou velmi malé a vhodné pro rekreační provoz nebo pro přestup na
železnici.
Je podporována doprovodná zeleň komunikací. Platí pro všechny místní
komunikace i silnici III.třídy.

14.2.2 HLAVNÍ CÍLE OCHRANY A ROZVOJE HODNOT
Urbanistické hodnoty - pozitivní prvky obrazu území vč. zastavěného území
 Území obce je velmi disponibilní pro příměstské bydlení. Členitý terén s osou
Vltavy, koncová dopravní poloha, sklonité terény s výhledy, bez výškových
staveb.
 ÚP Husince podporuje symbiózu přírodních a civilizačních prvků, jejich
rovnovážný stav. Podporuje druhovost a vyšší podíl zeleně ve venkovském
prostředí, podél vodotečí, komunikací a především v krajinných prostorách.
Podíl prvků ÚSES v zastavěném území je velký, břehové pozice a strmé údolní
srázy Vltavy mají rovněž značné zastoupení, zástavba je plošně členitá a
prorůstaná přírodními prvky.
 ÚP vymezuje stávající veřejná prostranství. Dle požadavků metodiky pro
zpracování ÚP, kdy se vymezují i existující prostranství – nebylo v dosavadním
ÚP zohledněno.
ÚP respektuje všechny hodnotné drobné objekty a další hodnoty v území – viz kap.3.2 Odůvodnění
Přírodní hodnoty území:
ÚP respektuje všechny prvky ochrany přírody a krajiny, posiluje jejich provázanost a logiku, zakládá systém
veřejné zeleně, nově doplňuje a zpřesňuje ÚSES. Všechny tyto skutečnosti v řešeném území hojně
zastoupeny. Rozhodně ÚP neatakuje přírodní plochy a pokusy vlastníků eliminuje, naopak stanovuje
přísnější podmínky pro odstupy od lesních pozemků, částečně i od ÚSES a Vltavy atd. - viz kap.3.2
Odůvodnění. Ohledně záborů PUPFL uvnitř zastavěného území na ZS a BI – viz 9.2 Odůvodnění.
Celkový výčet hodnot vychází z ÚAP a opírá se o pochozí průzkumy, všechny hodnoty viz kap. 3.2
Odůvodnění.

14.3 URBANISTICKÁ KONCEPCE, VČ. VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH, PLOCH PŘESTAVBY A
SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ

14.3.1 ODŮVODNĚNÍ VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH A PLOCH PŘESTAVBY
Souvisí též s kap. 9 Odůvodnění, dále tabulkou v Návrhu ÚP (bod 3.2) a výkresem základního členění území
(N1).
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Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a potřeba vymezení zastavitelných ploch
Územní plán vymezuje zastavitelné plochy v následujícím rozsahu:
 zastavitelné plochy celkem ................... 20,85 ha
Plochy přestaveb nebyly stanoveny.
Návrh zastavitelných ploch z hlediska jejich rozsahu a umístění vychází především z předešlé urbanistické
koncepce a částečně z nadřazené dokumentace ZUR SčK (např. regionální ÚSES). Další extenzivní rozvoj
není možný, navržené zastavitelné plochy představují takřka mezní plošný rozvoj sídla.
Obecně lze říci, že ve srovnání s původní koncepcí obec poměrně značně krátí svůj plošný rozvoj –
Odůvodnění viz kap. 15 Odůvodnění.
Přehled ploch zastavitelných a jejich odůvodnění:
Rozvoj.
plocha

Z 01

Z 02

Z 03

plocha s rozdílným
Orient.
využi způsobem
výměr
tí využití,předpokládané
a v ha
využití

0,41

OS občanské vybavení –
tělovýchovná a
sportovní zařízení

Plocha vhodná k doplnění přilehlých sportovišť o
další nabídku, dále nespecifikovaná občanská
vybavenost veřejná, komerční doprovod
občerstvením, příp. parkování k železnici pro
veřejnost pod OV.

OV občanská vybavenost

Část OV změněna oproti původní koncepci z BČ
na OV.

OV občanské vybavení –
veřejná infrastruktura

Větší polovina zastavitelné plochy pro OV
nespecifikované

0,11

0,01

DS

dopravní
infrastruktura –
silniční - parkoviště

menší plocha pro rozšíření parkovacích ploch
k železnici pro veřejnost

DS

dopravní
infrastruktura –
silniční - parkoviště

Malá plocha pro rozšíření parkovacích ploch
k železnici pro veřejnost

ZS

zeleň soukromá a
vyhrazená

BH
bydlení hromadné
Z 04

Nepřekroč Odůvodnění
itelná
kapacita
plochy

2,27
OV

občanské vybavení –
veřejná infrastruktura

PV veřejná prostranství
ZV

zeleň na veřejných
prostranstvích
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Zahrady k řadové zástavbě - dle již zpracované a
registrované územní studie pro tuto plochu
(Územní studie Husinec – Nad Údolím, reg. pod
číslem 9232730)

Plocha rozvojové lokality Nad Údolím převzatá
70 BJ a
řadových z předchozí koncepce dle již zpracované územní
studie Husinec – Nad Údolím, reg. pod číslem
RD
9232730
Dle již zpracované územní studie Husinec – Nad
Údolím, reg. pod číslem 9232730, přednostně
pro mateřskou školku

Dle již zpracované územní studie Husinec – Nad
Údolím, reg. pod číslem 9232730 jako veřejné
prostranství
Dle již zpracované územní studie Husinec – Nad
Údolím, reg. pod číslem 9232730 jako veřejné
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Rozvoj.
plocha

plocha s rozdílným
Orient.
využi způsobem
výměr
tí využití,předpokládané
a v ha
využití

Nepřekroč Odůvodnění
itelná
kapacita
plochy

(veřejná, parková
zeleň)

prostranství

dopravní
DS infrastruktura –
silniční

Dle již zpracované územní studie Husinec – Nad
Údolím, reg. pod číslem 9232730 jako parkování
pro bydlení

Z 05

0,46

BI

bydlení v rodinných
domech

5 RD
Plocha z původní koncepce, jako velká proluka
rozparcel akceptována i v nové koncepci
ováno

Z 06

0,36

BI

bydlení v rodinných
domech

4 RD

Plocha z původní koncepce, jako velká proluka
akceptována i v nové koncepci

11 RD

Plocha převzata podobně z původní koncepce v
okolí "Polepšovny ducha"; po dohodě
s vlastníkem omezena kapacita maximální možné
zástavby na 11 solitérních RD

Z 07

Z 08

1,93

0,89

BI

občanské vybavení –
OV veřejná infrastruktura,
sport

Největší rezerva pro občanskou vybavenost se
sportovní náplní, možná i pozice pro domov
seniorů, sokolovnu či obecní úřad, atd.

zeleň na veřejných
prostranstvích
(veřejná, parková
zeleň)

Koncová část parkové aleje s návazností na alej v
Z14

dopravní
DS infrastruktura –
silniční - parkoviště

Příjezd a parkování veřejnosti vybavenosti. Nutná
podmínka fungování OV.

ZV

BI
Z 09

bydlení v rodinných
domech

bydlení v rodinných
domech

9 RD

1,32
dopravní
DS infrastruktura –
silniční

Z 10

Z 11
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1,81

Nezbytná přístupnost zastavitelné plochy
dopravní obsluhou.
Rekreační plochy pro různorodé rekreační
aktivity bez trvalých staveb, vymezeno jako
součást požadavku na snižování kapacit pro
zástavbu v obci, vhodné vymezení i s ohledem na
blízkost lesa a zachovalé přírodní prvky v rámci
VKP č. 26 V Močidlech.

rekreace na
RN přírodních plochách
(bet staveb)

BI

bydlení v rodinných
domech

ZV

zeleň na veřejných
prostranstvích

0,35

Dokomponování okraje rodinné zástavby
směrem k rekreačním plochám bez trvalých
staveb u lesa. Vychází z původní koncepce a
představuje kompromisní řešení s ohledem na
požadavek snižování zastavitelnosti na jedné
straně a soukromý zájem na straně druhé.

2 RD

Proluka ve stávající zástavbě pro 2 RD na lesních
pozemcích, které je třeba vyjmout z PUPFL (jako
les nevhodné).
Veřejná zeleň alejového charakteru jako
ODŮVODNĚNÍ územního plánu

Rozvoj.
plocha

plocha s rozdílným
Orient.
využi způsobem
výměr
tí využití,předpokládané
a v ha
využití

Nepřekroč Odůvodnění
itelná
kapacita
plochy

(veřejná, parková
zeleň)

Z 12

Z13

Z14

Z 15

doprovod komunikační linie k OV.

DS

dopravní
infrastruktura –
silniční – parkoviště,
popř. sběrný dvůr a
technická
infrastruktura

Plocha v majetku obce pod vedením VN,
nevhodná pro bydlení, ale vhodná pro parkování
(záložní návštěvní parkování pro lokalitu Červené
Skály, parkování ÚJV Řež, a.s. a rekreanty pro
nástupy cyklistických okruhů a výletů). Možnost
umístit i sběrný dvůr pro odpad jeho zpracování
a likvidaci.

ZV

zeleň na veřejných
prostranstvích
(veřejná, parková
zeleň)

Parková alej s cyklostezkou, nevhodné pro
bydlení, propojení k severnímu lesu a rovněž
součást okruhu cyklistů a pěších vedeného mimo
silnici.

BI

bydlení v rodinných
domech

ZV

zeleň na veřejných
prostranstvích
(veřejná, parková
zeleň)

0,86

2,01

Plocha z původní koncepce již rozparcelována,
18 RD
velká část již ve výstavbě, a tedy kapacitní
rozparcel
omezení zástavby zde není možné, veřejné
ováno
prostranství zastupuje pás v ploše Z12.
Vnitřní obytné veřejné prostranství pro lokální
kontakt osob

25 RD, u
jednoho
z nich
možnost
OV min.
1000m2

Rodinné domy s možností umístění OV. Jde o
velkou proluku ve stávající zástavbě v centrální
poloze, a tedy plochu vhodnou k zástavbě při
zachování požadavků na prostupnost a veřejná
prostranství

BI

bydlení v rodinných
domech

ZV

zeleň na veřejných
prostranstvích
(veřejná, parková
zeleň)

Plní potřebu srozumitelného prostorového
propojení (alejová cesta) mezi prostorem silnice
III/2425 na Červené Skále (se zastávkou MHD) a
lokálním centrem u lesa (Z 08 a Z 10) pro pěší a
cyklisty

DS

doprav. infrastruktura
– silniční

Navržené nutné propojení místních komunikací
zklidněnou komunikací (funkční třídy D)

2,96

BI

bydlení v rodinných
domech

DS

dopravní
infrastruktura –
silniční

1,38

ODŮVODNĚNÍ územního plánu

11 RD, 2
stavební
části a, b
s oddělen
ím skrze
ZS

Lokalita U Křížku z původní koncepce převzata a
doplněna jakožto doplnění zástavby podél hlavní
příjezdové komunikace, dále rozdělena na řešení
ve dvou ÚS. Plocha je již částečně
rozparcelována, ale s nevyřešenými přístupy
(část b), případně pouze částečně rozparcelována
(část a), proto potřeba DP a ÚS.
Potřebné rozšíření profilu místní komunikace pro
dopravní obsluhu
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Rozvoj.
plocha

plocha s rozdílným
Orient.
využi způsobem
výměr
tí využití,předpokládané
a v ha
využití

ZS

Nepřekroč Odůvodnění
itelná
kapacita
plochy

Přechodová zahrada mezi dvěma částmi bez
zápočtu do výměry min. parcel BI. Vnikla po
dohodě s vlastníkem, kdy namísto parc.č.
449/10, k.ú. Husinec u Řeže byla k zástavbě
určena původně nezastavitelná parc.č. 449/23,
k.ú. Husinec u Řeže, která je však k zástavbě
vhodnější a majitelem preferována.

zeleň soukromá a
vyhrazená

Již stavebně realizovaná parcelace bez
realizovaných domů, je akceptována z minulé
15 RD
koncepce. V územní je již vydáno pravomocné
rozparcel
územní rozhodnutí sp.zn. 476/SÚ/2019, č.j.
ováno
7222/2019 ze dne 2.9.2019 a tedy kapacitní
omezení zástavby zde již není možné.

Z 16

1,61

BI

bydlení v rodinných
domech

Z 17

0,07

OV

občanské vybavení –
veřejná infrastruktura

Z 18

0,07

dopravní
DS infrastruktura –
silniční - parkoviště

Parkovací plochy i pro cyklisty pro účely
rekreačního využití břehů Vltavy, případně pro
budoucí převoz.

Z 19

0,03

dopravní
DS infrastruktura –
silniční - parkoviště

Parkovací plochy i pro cyklisty pro účely
rekreačního využití břehů Vltavy.

Z 20

0,53

BI

Z 21

0,02

dopravní
DS infrastruktura –
silniční - parkoviště

Z 22

bydlení v rodinných
domech

Potřebné rozšíření areálu základní školy

4 RD

Plocha upravená z původní koncepce pro BI,
nutno doladit v ÚS.
Malá parkovací plocha i pro cyklisty pro účely
přístupu ke stávajícímu přívozu.
Upraveně převzato z původní koncepce jako
menší proluka uprostřed obce (jako lesní
pozemek nevhodné), nutno vyjmout z lesního
fondu.

BI

bydlení v rodinných
domech
zeleň na veřejných
prostranstvích
(veřejná, parková)

Alejová zeleň pro doprovod pěšího propojení.

ZV

2 RD

0,34

Z 23

0,32

ZS

zeleň soukromá a
vyhrazená

Reálné vyjádření skutečnosti v území

Z 24

0,51

ZS

zeleň soukromá a
vyhrazená

Reálné vyjádření skutečnosti v území

Z 25

0,13

ZS

zeleň soukromá a
vyhrazená

Reálné vyjádření skutečnosti v území

celkem 20,85
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ODŮVODNĚNÍ územního plánu

Nepřekročitelné kapacity lokalit je potřebné chápat jako maximální možné a zároveň výpočtové z pohledu
požadavků na technickou infrastrukturu a celkovou kapacitu sídla. Reálná využitelnost nebude mít větší
odchylky, bude spíše mírně nižší. Podrobněji viz kap. 9 a 15 Odůvodnění.

14.3.2 NÁVRH SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ
ÚP cíleně podporuje systém sídelní zeleně a navrhuje:
 stabilizaci systému veřejné parkové zeleně v zastavěném území - zvláště se jedná o ZV (v místní
části Husinec 2x, podél III/2425, v prostoru Pod Egidou, U lesa Nad Údolím a u Hotelu u lávky
2x. Požadavek vedení obce nekrátit veřejnou zeleň.
 převážnou stabilizaci stávajících ploch uvnitř i vně zastavěného území - lesních ploch NL i
smíšených ploch nezastavěného území NSp, vyjma případů potřeby vyjmutí zaplocených ploch
z PUPFL. Ponechávat lesní půdu na oplocených parcelách RD (Z11 a Z22) není perspektivně
možné a žádoucí, proto požadavek na vyjmutí byl akceptován. Stávající rekreační objekty
obklopené lesními pozemky jsou převedeny na využití ZS a rovněž vyjmuty jako zábor z PUPFL.
 návrh nových parkových alejových cest k důležitým místům v území. Jeden ze základních
kamenů posílení propojení a organizace území zvláště s ohledem na bezpečný a pohodlný
pohyb chodců a cyklistů v horní části obce.
 rozvoj ploch rekreačních na přírodních plochách RN. Další z přínosů zpracovatele pro
zkvalitnění zeleně a života v obci – rekreační plochy u lesa v ploše Z10 s vazbou na OV mohou
být novým těžištěm veřejného života v obci.
 vymezení ploch zeleně vyhrazené soukromé ZS pouze na okrajích zástavby pro pozvolný
přechod do krajiny, terénních zlomů či břehových poloh Vltavy. Požadavek zpracovatele pro
přirozené přechody zástavby do krajiny, ať je otevřená či zalesněná, jako jeden z aspektů
snižování kapacit nové zástavby byly finálně po dohodě převedeny do prvků regulačního plánu,
jsou tedy realizovány jiným způsobem.
 Přehled odůvodnění návrhových ploch sídelní zeleně je součástí tabulky v kap. 3.1.
Odůvodnění

rozvojová
plocha

Kód
plochy

předpokládané využití

Z 04

ZV

Parková zeleň

Z 08

ZV

Z 10

RN

Z 11

ZV

Z 12

ZV

Z 13

ZV

Z 14

ZV

Z 22

ZV

Dvě menší plochy ZV vymezené v lokalitě ÚS 1
Plní potřebu srozumitelného prostorového
Parková alej s cyklisty a pěšími
vstupu do krajinného prostoru RN v ploše Z10
Plochy, které jsou nově určeny k rekreaci bez
Rekreace na přírodních plochách staveb, centrum venkovních aktivit, možnost
mobilních a dočasných staveb
Plocha veřejné zeleně jako prostranství, nutné
Parková zeleň
vynětí z PUPFL.
Plní potřebu srozumitelného prostorového
Parková alej s cyklisty a pěšími
propojení (alejová cesta) mezi prostorem silnice
III/2425 na Červené skále se zastávkou MHD
Veřejné prostranství lokality Z13
Parková zeleň
Plní potřebu srozumitelného prostorového
propojení (alejová cesta) mezi prostorem silnice
Parková alej s cyklisty a pěšími
III/2425 na Červené skále se zastávkou MHD a
lokálním centrem u lesa (Z 08 a Z 10) pro pěší a
cyklisty
Alejový doprovod pěšího průchodu
Parková zeleň

ODŮVODNĚNÍ územního plánu
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14.4 ODŮVODNĚNÍ KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY VČETNĚ POPDMÍNEK PRO JEJÍ
UMÍSŤOVÁNÍ
14.4.1 ODŮVODNĚNÍ NÁVRHU KONCEPCE DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY
SILNIČNÍ DOPRAVA
Základní komunikační systém (silnice III.třídy)
ÚP respektuje stabilizaci jediné silnice III.třídy III/2425 jako trvalé řešení dopravní situace v obci. Není
alternativa, silnice je po rekonstrukci.
Místní a účelové komunikace
ÚP navrhuje (viz Hlavní výkres – dopravní infrastruktura N3):
 nové úseky místních komunikací uvnitř zastavitelných ploch:
 S1: pro dopravní obsluhu lokality Z 04 nad Údolím. Převzato ze schválené ÚS1
 S2: pro dopravní obsluhu lokality Z 09. Návaznost a propojenost okolních
místních komunikací
 S3: pro dopravní obsluhu lokality Z 14. Návaznost a propojenost okolních
místních komunikací
 R1: územní rezervu vnitroareálové komunikace v ÚJV Řež a.s.. převzato a
upraveno z původní koncepce – viz též kap. 10 Návrhu ÚP
 u místních a účelových komunikací v krajině řešit doprovodnou zeleň alespoň v jednostranném
vedení. Požadavek odráží Zadání ÚP.
 komunikace musí splňovat podmínky pro příjezd a průjezd požárních vozidel. Požadavky HZS
tímto plněny
Nadmístní doprava není v území zastoupena, pouze jedinou koncovou silnicí III.třídy. Místní komunikace
zůstávají stabilizované a doplněné o potřebná napojení nových lokalit. Je podporováno rozšíření sítě
cyklistické dopravy směr Klecany i v krajině a posílena udržitelnost důležitých pěších propojení.
Doprava v klidu
ÚP navrhuje (viz Hlavní výkres – dopravní infrastruktura N3):
 Řešit nároky na dopravu v klidu pro nové objekty všeho druhu pouze na pozemcích k nim svým
využitím přináležejících, bližší specifikace viz 6.1.C.9 Návrhu
 40 parkovacích míst pro veřejnost přestupující na železnici v rámci ploch DS (Z 03) u pěší
lávky přes Vltavu spolu s možností navýšení podlažnosti stávající plochy DS o jedno
nadzemní podlaží
 24 parkovacích míst pro veřejnost přestupující na železnici v rámci plochy DS u hotelu (Z 02)
 40 parkovacích míst pro veřejnost uvnitř plochy OV pro obsluhu sportovišť (Z 08)
 10 parkovacích míst pro veřejnost pro pobřežní aktivity (Z 18 a Z 19)
 30 parkovacích míst - parkování pro veřejnost - návštěvníky (Z 12)
 15 parkovacích míst vyhrazených pro residenty (Z 04)
 Parkování pro cyklisty spolu s parkováním pro motoristy. Legitimní požadavek pro podporu
cyklistů.
Návrh parkovacích míst, a to jak pro přestup na železnici (odůvodněno rychlostí pro přesun obyvatel na vlak
do Prahy a obráceně), tak pro veřejnost ve vztahu k rekreaci (např. u ploch na Z 12) spolu s podporou
parkování cyklistů na týchž parkovištích, je jedním z problémů k řešení definovaném v ÚAP. Jejich řešení
v tomto ÚP je výrazem péče obce o posilování parkování veřejnosti v důležitých místech nebo vstupech do
území.
Způsob výpočtu potřebné kapacity odstavných a parkovacích míst pro záměry nových bytových i
nebytových staveb je určen jako závazný funkční regulativ spojený s odůvodněnou potřebou zajištění této
kapacity na vlastních stavebních pozemcích stavebníků a investorů, případně uvnitř stavebních souborů
developerské výstavby tak, aby nedocházelo k nevhodnému zatěžování a znehodnocování veřejných
prostranství. Tento regulativ má vazbu i k prostorové regulaci – intenzitě využívání stavebních pozemků,
neboť odstavná a parkovací místa musí být realizována na zpevněných plochách, pod přístřešky nebo uvnitř
objektů, a tím ovlivňují míru využití stavebních pozemků stavbami a zpevněnými plochami (zejména při
nutnosti dodržení regulativu minimálního procenta zeleně). Způsob výpočtu vychází z příslušné ČSN 73
6110 Projektování místních komunikací s tím, že v souladu s touto normou územní plán stanovuje hodnotu
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stupně automobilizace na 600 os. aut na 1000 obyvatel (součinitel 1,5). Uplatnění této ČSN je v souladu
s ustanovením § 20 odst. 5 písm. a) vyhl. č. 501/2006 Sb.
14.4.2 HROMADNÁ DOPRAVA
ÚP navrhuje (viz Hlavní výkres – dopravní infrastruktura N3):
 Rezervu R2 nového přívozu pro posílení vazeb na zastávky železniční příměstské dopravy na
levém břehu Vltavy. Budoucí možnost krácení cest na vlakové spojení.
Stávající územní podmínky pro provoz hromadné příměstské dopravy není potřebné měnit i
lokalizace zastávek dobrá a stavebně obnovená. Železniční příměstské propojení do Prahy silně
akceleruje, železnice však není na území Husince, kde probíhá spíše vazba na přestup na
železnici. Návrh ÚP může pomoci vylepšit vazby na železnici a parkování a další přívoz do
budoucna.
14.4.3 PĚŠÍ DOPRAVA
ÚP navrhuje (viz Hlavní výkres – dopravní infrastruktura N3):
 T1 - úpravu trasování červené turistické trasy mimo silnici II(2425 před vjezdem do ÚJV. Úprava
trasování červené z důvodů vyloučení souběhu turistické trasy se silnicí III.třídy
 Zachování stávajících průchodů zástavbou s označením P1, P5 a P12. Velmi důležité vazby
pěších z pohledu průchodnosti územím, potřeba jejich dalšího zachování, vzhledem k tlakům je
likvidovat.
 nové průchody zástavbou a do krajiny s označením P2, P4, P6, P7, P8, P10, P11, P13 a P14. Řada
nových propojovacích požadavků posilujících průchodnost území a vstupy do krajiny.
Pěší doprava a její logičnost hraje významné místo v dosažitelnosti aktivních cílů a zkvalitnění života
obyvatel. Řada slepě ukončených propojení ve stávající zástavbě a parcelaci bylo výsledkem
nedostatečné nebo žádné územní ochrany těchto propojení v minulé koncepci.
14.4.4 CYKLISTICKÁ DOPRAVA
ÚP navrhuje (viz Hlavní výkres – dopravní infrastruktura N3):
 nové úseky:
C1 – návrh cyklotrasy po břehu Vltavy od východu až po lávku v Řeži se zúženým místem
označ. C1minus.
C2 - návrh cyklostezky od lávky přes Vltavu, která je v režimu C2minus směrem po pravém
břehu dále po proudu Vltavy
C3 – návrh cyklotrasy stoupání I. po stávajících profilech
C4 – návrh cyklotrasy stoupání II. v novém profilu
C5 – návrh koridoru š.20m cyklostezky propojovací úsek
C6 – návrh cyklotrasy po stávající účelové komunikaci směr Větrušice
C7 – návrh koridoru š.20 m cyklostezky směr Klecany
C8 – návrh cyklotrasy serpentinou Husince po stávající místní komunikaci
C9 - návrh úseku cyklotrasy po stávající účelové komunikaci
 Zajištění procházkových okruhů (sdružených profilů pro pěší a cyklisty) kolem obce – dle
výkresu N3.
Návrh ÚP věnuje cyklistické dopravě mimořádnou pozornost. Část nadmístních propojení (podél břehů
Vltavy na levém břehu Vltavy s přejezdem lávky pro pěší a pokračování po pravém břehu podél
výzkumného ústavu, a také husineckou serpentinou na lokalitu Červená skála a dále směr Větrušice) jsou
v zásadě převzaté linie z koncepce Generelu cyklistické dopravy SčK. Místní propojení jsou motivována (liší
se od původní koncepce) segregací od motorové dopravy a pohodlnějším výstupem z údolí na Červenou
skálu a sice přijatelnější serpentinou, která též poslouží sjezdu z kopce k železničnímu přestupu. Zcela nově
navrhuje cyklostezku do Klecan, která jde po náhorní planině nad řekou a má více rekreační charakter. Zde
je použit koridor pro lepší lokální korekce linie cyklostezky.
Cyklopointy jsou ve výkresu dopravní infrastruktury v kolonce návrh, ale jedná se pouze o doporučení
pozice značkou, v Návrhu ÚP se o povinnosti cyklopointů jako plochách nemluví, protože se tím míní
orientační systém s případným mobiliářem ve veřejném prostoru.
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14.4.5 LETECKÁ DOPRAVA
ÚP respektuje:


Ochranné pásmo se zákazem laserových zařízení – sektor A a B veřejného mezinárodního
letiště Praha – Ruzyně (na celém správním území obce)
 Ochranné pásmo s výškovým omezením staveb a OP se zákazem laserových zařízení – sektor A
i B neveřejného mezinárodního letiště Praha Vodochody (na celém správním území obce)
Nové doplnění na základě stanoviska Ministerstva dopravy ČR ve společném jednání.

14.4.6 NÁVRH KONCEPCE TECHNICKÉHO VYBAVENÍ A NAKLÁDÁNÍ S ODPADY
Současný stav technické infrastruktury nevyžaduje pro návrhové období zásadní kapacitní změny, je
stabilizován a pouze doplněn.
Nové úseky sítí technické infrastruktury je nutné navrhovat přednostně ve veřejných prostranstvích,
veřejné zeleni a komunikacích. Územní plán respektuje ochranná a bezpečnostní pásma sítí, zařízení a
staveb technické infrastruktury.
Zadání ÚP nestanovuje přímé požadavky na kapacitní doplňování technické infrastruktury, spíše se
soustřeďuje na realizaci sítí před výstavbou domů v rozvojových lokalitách, předpisech pro požární ochranu
či obecnější ustanovení než koncepční vstupy nové infrastruktury do území.
ZÁSOBOVÁNÍ VODOU
Obec je zásobována vodovodním přivaděčem Klecany – Řež ze skupinového vodovodu, z prameniště
Mělnická Vrutice. Voda bude akumulována ve vodojemu, stávající kapacita vodojemu 650 m3. Vodovod
rozdělen na dvě tlaková pásma s hranicí 210 m n.m. Pro výstavbu v horním tlakovém pásmu je třeba zajistit
dostatečný tlak vody (výška sloupce 60 – 70 m). Nové rozvojové plochy budou napojeny na stávající nebo
nové uliční řady.
ÚP navrhuje:
 Rozvojové plochy jsou připojeny na stávající vodovodní síť. Nové úseky jsou znázorněny
v koordinačním výkresu, jejich trasování je doporučené nikoli závazné. U nově vymezených
zastavitelných ploch veřejný vodovod jako zdroj pitné vody bude upřednostňován před
individuálními zdroji. Legitimní požadavek DO, uliční řady v rozvojových plochách musí
vyhovovat platným předpisům na zajištění požární vody. Orientační trasy vodovodních řadů
zakreslené v koordinačním výkrese technické infrastruktury a budou v územním řízení dále
upřesněny.


V izolovaných lokalitách Na kazatelně, Chaty lom západ, chaty lom sever, samota a
V močidlech, je přípustné zásobování pitnou vodou s vlastních vrtů a studní. v ostatních
lokalitách v obci pouze pokud není možné nebo stavebně technicky vhodné připojení na
veřejný vodovod. Logické z pohledu dosažitelnosti veřejných vodovodů.



Pro požární účely slouží primárně veřejný vodovod s hydranty, pouze alternativně, kde je to
s ohledem na dosah zdrojů možné, lze využít místní přírodní vodní zdroje (zejména Vltava).
Logické z pohledu dosažitelnosti veřejných vodovodů.

Všechna navrhovaná opatření jsou uvedena jako plnění požadavků správců sítí (k Zadání ÚP) a zajišťují již na
úrovni ÚP včasné a srozumitelně podmínky pro realizaci výstavby v lokalitách.
ODVODNĚNÍ – KANALIZACE
V obci Husinec je realizovaná síť splaškové kanalizace s vyústěním do ČOV, která je součástí areálu ÚJV Řež,
a.s. Provozní ani kapacitní problémy nesignalizovány, a to ani z pohledu původní koncepce, kde byla
návrhová kapacita území co do obyvatel vyšší. Kapacita stávající ČOV je 2200 EO s kapacitou pro obec 1880
EO. Limitní situace tedy nenastává – viz též kap. 15 Odůvodnění
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ÚP navrhuje:
Odvod splaškových vod
 Veškerá nová kanalizace v zastavitelných plochách bude budována zásadně jako oddílná a
splašková bude zásadně napojena na centrální ČOV (v areálu ÚJV Řež a.s.). V zastavitelných
plochách je splnitelné a bilancované – viz kap. 15 Odůvodnění
 Nová výstavba v prolukách stávající zástavby, kde není dosud přímé napojení na kanalizaci je
podmíněna budoucím napojením na veřejný kanalizační řad. Do doby napojení na kanalizační
řad a v souladu s hydrogeologickým posudkem se povolují domácí ČOV přes půdní vrstvy
vsakem lze dle § 38 odst. 7 vodního zákona s povinnou přípravou na napojení a pravidelnou
kontrolou kvality vypouštěné vody, případně řešení formou akumulačních jímek s pravidelným
vyvážením. Navržené řešení pro stávající zástavbu mimo přímý dosah kanalizace na hraně
pozemku – o jaké pozemky se jedná je zřejmé z výkresu O1b - koordinačního výkresu technické
infrastruktury.
 V menších izolovaných lokalitách zastavěného území, (Na kazatelně, Chaty lom západ, chaty
lom sever, samota a V močidlech), kde způsob likvidace odpadních vod napojením na veřejný
kanalizační řad není územním plánem ani doporučován lze v souladu s platnými předpisy
připustit likvidaci odpadních vod ze staveb pomocí domovních ČOV přes půdní vrstvy vsakem
lze dle § 38 odst. 7 vodního zákona s povinnou pravidelnou kontrolou kvality vypouštěné vody.
 S ohledem na stávající kapacitu ČOV 2200 EO navrhuje ÚP nárůst ploch bydlení max. pro 430
obyvatel. Objasnění limitu kapacit ČOV a na ně navázaný maximální limit kapacity obce k
bydlení. V této chvíli není atakován.
Navrhovaná opatření jsou uvedena jako plnění požadavků správců sítí (k Zadání ÚP) a zajišťují již na
úrovni ÚP včasné a srozumitelně podmínky pro realizaci v lokalitách. Požadavky na dočasné využití
domovních čistíren v prolukách vycházejí z údajů poskytnutých ze strany ÚJV Řež a.s., podobně jako
strop EO pro ČOV v areálu ÚJV Řež, a.s.
Odvod dešťových vod
 Dešťové vody ze střech a zpevněných ploch musí být zasakovány na pozemcích jednotlivých
objektů nebo retenovány. Akumulované dešťové vody budou využívány na zálivku zeleně a
přebytečné dešťové vody, které nebude možné zasakovat, budou likvidovány alternativním
způsobem – odvedením do dešťové kanalizace případně do vodního toku.
 u nově vymezených větších zastavitelných ploch a komunikací bude posouzen vliv zástavby
na odtokové poměry v území, a to tak, aby nedošlo ke zvýšení odtoku po zástavbě proti
odtoku z území před zástavbou. U plošně významných lokalit a nově navržených komunikací
bude již ve fázi parcelace (v územní studii) vymezen prostor pro prvky hospodaření s
dešťovými vodami (zasakovací pásy, průlehy, apod.);
 nepřipouští se vypouštění dešťových vod do kanalizačních řadů splaškové kanalizace a
následně do ČOV
 Odvodnění na veřejných prostranstvích – nově navržených zpevněných ploch, komunikací,
parkovacích stání a chodníků, bude přednostně řešeno vsakem na místě dopadu srážky
(propustné zpevněné plochy – např. zámková dlažba), nebo vyspádováním k zatravněným
pásům (plochám) podél těchto zpevněných ploch. V zatravněných plochách bude navržen
systém zasakovacích prvků (průlehy, příkopy).
Navrhovaná opatření jsou chápána jako plnění požadavků správců sítí (k Zadání ÚP) a zajišťují již na
úrovni ÚP včasné a srozumitelně podmínky pro realizaci v lokalitách.
ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
Pro sběr a manipulaci s drobným komunálním recyklovatelným odpadem jsou vymezena místa, kde je
odpad tříděn do kontejnerů. Místa jsou položena v těžištích zastavění, která umožňují dobrou dostupnost
pro obyvatele. Kontejnery jsou pravidelně vyprazdňovány a odvoz je smluvně zajištěn mimo katastr obce.
Odvoz nerecyklovatelného odpadu z popelnic je zajištěn v týdenních nebo 14ti denních intervalech. Tyto
služby hradí občané prostřednictvím plateb Obecnímu úřadu.
ÚP navrhuje:
 Přípustnost obecního sběrného dvora v rozvojové ploše Z12. Tato možnost je požadavkem
obce pro budoucnost, v tuto chvíli nepředstavuje nezbytnost. Pozice na Z 12 je z důvodů
okraje zástavby, vedení VN a dobré návaznosti na silnici III. třídy. Podmínky ve vztahu
k obytné zástavbě stanoveny v kap. 6.2 Návrhu ÚP.
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 lokalizaci nových stanovišť tříděného odpadu v rozvojových lokalitách Lokality přímo
pozičně pro umístění ve výkresech neurčeny, jsou velkou podrobností z pohledu ÚP,
v lokalitách podmíněných zpracováním územní studie bude lokace stanovišť tříděného
odpadu stanovena právě územní studií.
ZÁSOBOVÁNÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ
Odběr stávající zástavby obce je zásobován elektrickou energií z transformačních stanic 22/0,4 kV Tyto
transformační stanice jsou napájeny z venkovního vedení VN – 22 kV z rozvodny Praha- sever.
ÚP navrhuje:
 napojení rozvojových ploch na stávající síť VN, kde v případě potřeby budou vybudovány
distribuční trafostanice 22/0,4 kV – doporučená lokalizace zaznačena ve výkresu O1b koordinačním výkresu technické infrastruktury.
 Umístění trafostanic musí být upřesněno v územním řízení tak, aby byly přístupné
z veřejného prostoru pro stavební a požární techniku.
Navrhovaná opatření jsou chápána jako plnění požadavků správců sítí a zajišťují již na úrovni ÚP
včasné a srozumitelně podmínky pro realizaci v lokalitách.
ZÁSOBOVÁNÍ ZEMNÍM PLYNEM
Obec je zásobována z plynovodu VTL DN 150, který je napojen na VTL potrubí Praha – Kralupy nad Vltavou
(mimo řešené území). Obec i Ústav jaderného výzkumu budou i nadále zásobovány z VTL RS, umístěné u
jižního konce pěší lávky. Významná část zástavby je napojena na STL plynovod (Horní a Dolní Řež).
ÚP navrhuje:
 zajištění podmínek pro možnou plynofikaci, všechny rozvojové lokality budou
plynofikovány. Standardní, místně dosažitelný požadavek.
Navrhovaná opatření jsou chápána jako plnění požadavků správců sítí a zajišťují již na úrovni ÚP
včasné a srozumitelně podmínky pro realizaci v lokalitách.
ALTERNATIVNÍ ZDROJE
ÚP vymezuje tyto zásady:
 Připustit fotovoltaickou energetiku jako součást střešních konstrukcí a fasád staveb, nikoli na
volném terénu. Výstavba na volných nezastavitelných plochách již není vhodná, je plýtváním
zdroji – půdním fondem.
 Zákaz budování větrné energetiky na území obce. Naprosto nevhodné podmínky pro větrnou
energetiku, důvod krajinářský a vysoká zastavěnost území obce.
PŘENOS INFORMACÍ
Stávající telekomunikační síť je stabilizována, nebude zásadním způsobem měněna a připojení
rozvojových ploch bude na stávající trasy komunikačních vedení.
Území obce Husinec je z hlediska telekomunikací i radiokomunikací stabilizováno a jsou navrženy
požadavky na přípravu optických sítí v rozvojových lokalitách.
ÚP navrhuje:
 Pro nové rozvojové lokality (zpracování ÚS) se požaduje příprava pro optické sítě Vhodný
požadavek z pohledu rozvoje přenosových sítí.

14.4.7 NÁVRH KONCEPCE OBČANSKÉHO VYBAVENÍ
ÚP podporuje samostatné vymezení občanské vybavenosti, která je součástí veřejné infrastruktury dle §2
odst.1 stavebního zákona a občanské vybavenosti ostatní, viz kap. 6 Návrhu ÚP.
Plochy pro realizaci veřejného občanského vybavení byly oproti původní koncepci navýšeny, děleno
záměrně pro oddělené vymezení neziskových vybavení na plochách OV.
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VEŘEJNÉ VYBAVENÍ
V řešeném území je minimum občanské vybavenosti veřejné i komerční, obec je dále zčásti odkázána na
areál ÚJV Řež, a.s. (zdravotnictví) či blízké Klecany. Vedle ZŠ je v obci i MŠ (včetně lesní MŠ), obecní úřad,
kaple a požární zbrojnice. Dále v oblasti sportu disponuje obec fotbalovým hřištěm.
ÚP stabilizuje plochy stávající občanské vybavenosti veřejné OV a OS.
ÚP navrhuje:
 plochu OV v rámci Z 02 bez specifikace využití
 plochu OV v rámci Z 01 bez specifikace využití
 plochu OV v rámci Z 04 pro mateřskou školu
 plochu OV v rámci Z 08 především pro sportovní využití, doplňkově jiné
 plochu OV v rámci Z 17 pro rozšíření areálu základní školy
 plochu OV v rámci Z14 (vymezení a specifikace budou provedeny v územní studii ÚS 5)
Potřebnost míst v mateřské škole podle celostátních dlouhodobých měřítek v rozmezí 3–4 %, tedy
54 – 72 dětí. Pro 1460 současných trvalých obyvatel Husince je současná potřebnost vyšší - cca 70
dětí, pro 1801 návrhových by to odpovídalo 81 dítěti.
Jedna MŠ v rámci areálu ZŠ a k ní přidružená lesní mateřská školka (kapacita celkem 65 dětí – stav
k červnu 2020) je v návrhu ÚP doplněna o druhou MŠ (kapacita 25 dětí) navrženou v lokalitě nad
Údolím, případně je uvažováno o dostavbě v areálu ZŠ. Potřeby by tak měly být v blízké
budoucnosti uspokojeny. Potřeby ZŠ (10 % z 1801 obyvatel, tedy max. 180 dětí, kapacita 140 dětí v
roce 2015, prakticky však spíše 110 dětí) jsou realizovatelné v rámci stávající ZŠ a její dostavby
(předpokládá se dostavba o 3 až 5 tříd, což by mělo potřeby v tomto směru dostatečně uspokojit).
To, že není v některých případech uvedena specifikace využití, je vstřícný krok k budoucím
možnostem rozhodnutí vedení obce. Volba místa např. pro nový domov seniorů nebo nový obecní
úřad tak může projít určitým vývojem.
OBČANSKÉ VYBAVENÍ NAD RÁMEC VEŘEJNÉHO VYBAVENÍ
V obci bylo a je několik zařízení tohoto charakteru, některé z nich však podlehly využití pro bydlení. Stávající
funkční provozy byly zařazeny do OM. Provozy kombinované s bydlením byly zařazeny nově do ploch BI a
připuštěny ve využití. Podmínky pro takové využití jsou stanoveny v kap. 6.2 Návrhu ÚP.
ÚP respektuje stávající plochy občanské vybavenosti neveřejné BI, OM, OS a OX. V těchto plochách jsou
přípustné činnosti dle kap. 6 Návrhu ÚP.
ÚP navrhuje:
 upřesnění využití ploch OM při vstupním prostranství areálu ÚJV Řež, a.s.
Zřetelná podpora největšímu zaměstnavateli v obci a zároveň vyjádření skutečného využívání
vstupního prostranství do areálu (služby rovněž pro obyvatelstvo obce).
 plochu OS v rámci plochy Z 01. Dle požadavku obce pro plánované obecní sportoviště a
případnou multifunkční budovu sloužící jako kulturně sportovní centrum.
Stavby a zařízení komerčního občanského vybavení mohou být, za podmínek definovaných pro jednotlivé
typy ploch, umístěny v plochách bydlení BI, BV a BH, v plochách občanského vybavení OM, OS, a Ox, v
plochách výroby a skladování VD, v plochách dopravní infrastruktury DS, v plochách technické
infrastruktury TI i v dalších (PV,ZV). Zde se jedná o možnosti umístění zařízení za podmínek stanovených
v kap. 6.2 Návrhu ÚP.

14.4.8 KONCEPCE VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ
ÚP navrhuje:
 stabilizaci 3 stávajících veřejných prostranství PV: Vstupní prostor před ÚJV, prostor Pod
Egidou a prostor při silnici k bydlení Červená skála. Stávající zeleň na veřejném prostranství
vymezená jako ZV (zeleň veřejná) je uvedena v kap. 3.2 (návrh systému sídelní zeleně) - viz
kap. 14.3.2 Odůvodnění
 vymezení nového PV v rámci Z 04 Na základě zpracované a registrované Územní studie (ÚS 1)
 Další veřejné prostranství se předpokládají v rozvojové plochách, pro které se určuje prověření
územními studiemi. Zde je úkolem stanovit polohu a výměru veřejných prostranství podle
ODŮVODNĚNÍ územního plánu
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podmínek stanovených v §7 vyhl. č.501/2006 Sb., případně podle podmínek uvedených
v tomto ÚP (pro některé plochy je navrhován přísnější požadavek na PV než jak vyplývá
z uvedené vyhlášky). Využívaný nástroj posílení úlohy veřejných prostranství.
Veřejná prostranství stávající jsou vymezena přímo jako PRZV, nové veřejné prostranství PV v rámci Z 04 je
dáno již zpracovanou a registrovanou Územní studií ÚS 1. Větší lokality musí vymezit veřejná prostranství
v rámci zpracování územních studií za podmínek, které jsou nastaveny v kap. 6.4.2 Návrhu ÚP.

14.5

ODŮVODNĚNÍ KONCEPCE KRAJINY A PŘÍRODNÍCH HODNOT

14.5.1 NÁVRH USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY
Krajina Husince je rozmanitá a typická výraznými změnami prostředí.
Krajina území obce Husinec se skládá z oblastí s rozdílným charakterem:
 svažité plochy převážně krajinné zeleně, zařazené jako nadregionální biocentrum
 plochy orných půd nad svahy
 těžba kamene
Tento základní charakter krajiny zůstává zachován, zastavěnost území je relativně velká, podíl krajinného
prostředí nižší, ale velmi dominantní z pohledu Vltavského meandru.
Návrh ÚP Husince klade v řešení krajiny větší důraz na symbiózu přírodních a civilizačních prvků. Není
možné připustit prakticky úplnou dominanci stavebních ploch, a proto se v Návrhu ÚP navrací úloha
přírodním prvkům (ÚSES, záplavové plochy, část VKP č. 26 V Močidlech).
Územní plán respektuje prvky ochrany přírody:
o Přírodní park Dolní Povltaví
o významné krajinné prvky registrované: 6x VKP
– č. 26 V Močidlech, č. 27 Vltavské skály, č. 34 Husinecká stráň – viz koordinační výkres
– 3 x neoznačené VKP – viz koordinační výkres. Nejsou pojmenované v ÚAP ani
dosavadním ÚP.
o Památný strom - v areálu ÚJV Řež a.s.
Uvedené limity jsou převzaty z ÚAP ORP Brandýs nad Labem – Stará Boleslav a uvedeny
v koordinačním výkrese.
Nově je v ÚP Husinec navrženo:
Zpřesnění systému ÚSES ve všech úrovních. Nutná úprava pro dosažení souladu se ZÚR SčK, jak je
vyžadováno §54 odst. 6 stavebního zákona v tomto směru a upřesnění ÚSES dle podmínek v území
a podle katastrálnímu vymezení.
ÚP Husinec podporuje:
Doplnění doprovodné liniové a doprovodné skupinové zeleně. Požadavek ze Zadání ÚP, který je
vhodným nástrojem pro obnovu krajinné vegetace.
Přehled změn v nezastavěném území – v krajině:
rozvojová
plocha

K 01
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plocha s rozdílným
Orientační
způsobem využití,
výměra v
Odůvodnění
předpokládané
ha
využití

Otevřená krajina bez lesů je zařazená do NRBC 2001
Údolí Vltavy, kde chybí významné krajinné propojení
jeho částí severní a jižní, které je vymezeno v ZÚR SčK.
Návrh založení
5,764
části NRBC - ÚSES Tato skutečnost byla vyhodnocena tak, že nadřazená
územně plánovací dokumentace neumožňuje jiné
řešení, než uvedení NRBC do souladu se ZÚR SčK a
jeho vymezení v ÚP, čímž bude ukončen východní
ODŮVODNĚNÍ územního plánu

rozvojová
plocha

plocha s rozdílným
Orientační
způsobem využití,
výměra v
Odůvodnění
předpokládané
ha
využití

rozvoj obce v náhorní poloze a dojde k doplnění prvků
ÚSES ve svažitých polohách Vltavského meandru, které
nejsou plnohodnotně spojité a dimenzované šířkově.
Koridor cyklostezky je přimknut k silnici III/2425.
Dtto - navazující za účelovou komunikací směr
Návrh založení
Větrušice. Koridor cyklostezky je přimknut k silnici
části NRBC - ÚSES
III/2425.

K 02

0,271

K 03

VV – rozšíření
Převzato z původní dokumentace pro zvýšení
1,919 koryta Vltavy
průtočnosti koryta řeky.
odtěžením břehu

K 04

Návrh založení
0,220 části lokálního
ÚSES

Navržený úsek je výsledkem úpravy návaznosti
lokálního a regionálního ÚSES s předností vymezení
dle ZÚR.

14.5.2 NÁVRH ÚZEMNÍHO SYSTÉMU EKOLOGICKÉ STABILITY
NADREGIONÁLNÍ A REGIONÁLNÍ ÚSES
ÚP navrhuje:
 zpřesnění vymezení nadregionálního biocentra NRBC 2001 Údolí Vltavy. V Návrhu ÚP bylo
zapotřebí skutečně detailně prověřit veškeré hranice NRBC, provést jejich (kde to bylo možné)
převedení či korekci do katastrálních hranic (kde to bylo možné). Na východě obce bylo nutné
upřednostnit NRBC nad zastavitelnými plochami dle původní koncepce, přestože některé jsou
již částečně zainvestované. Návrh ÚP vymezuje proto poměrně velkou část NRBC k založení.
Celkově je nyní do návrhu ÚP zapracován nadřazený ÚSES v souladu se ZÚR SčK i Metodickým
podkladem pro zpracování plánů ÚSES, Ministerstvo životního prostředí - březen 2017
LOKÁLNÍ ÚSES:
ÚP navrhuje (respektuje a zpřesňuje) tyto skladebné prvky:
 Biokoridory:
funkční – LBK 10 V Lobči
k založení – LBK 10 část
V původní koncepci LBC 13 V Lobči nebyl nadále vymezen v Návrhu ÚP, neb v rámci koordinace se
ZÚR a NRBC 2001 nebylo potřebné a stačilo nahradit jej pouze biokoridorem LBK 10, přičemž část je
určena k založení. Konzultován postup s odborem životního prostředí ORP Brandýs nad Labem–Stará
Boleslav, který tento postup potvrdil.
Celkově je nyní v návrhu ÚP zapracován upravený lokální ÚSES v souladu s metodikou pro jeho
vymezování a v souladu s nadřazeným nadregionálním ÚSES.
14.5.3 PROSTUPNOST KRAJINY
Územní plán pokládá prostupnost krajiny za mimořádně důležitý faktor. Zvláště klíčové jsou prostupnosti
náhorní terasy a nivy Vltavy, vztahy z Husince na Větrušice a Klecany. Zemědělský provoz se odehrává
pouze ve východní části území po účelových cestách. Celá problematika je odůvodněna též v kap. 13.4
Odůvodnění.
ÚP Husinec:

 neopomíjí tématiku cyklistických tras v krajině a jejich doplnění a vzájemnou návaznost – viz
návrh dopravy – kap. 4 Návrhu ÚP
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 Průchodnost územím podél Vltavy (podél břehů řeky), volný pohyb v krajinném prostředí,
např. po účelových cestách - viz návrh dopravy – kap. 4 Návrhu ÚP
14.5.4 OPATŘENÍ PROTI POVODNÍM, VODNÍ REŽIM V KRAJINĚ
Na řešeném území jsou zásadní kritické doteky zástavby se záplavovými územími Vltavy.
ÚP navrhuje:
 Zlepšit průtok Vltavy - opatření K3. Převzaté opatření z původní koncepce, komentář též
v tabulce přehledu změn v krajině.
 Podmínky v územích Q100 real – viz výklad 6.1.C Návrhu ÚP. Po schválení připravované
aktualizace záplavových území ze strany vodoprávního úřadu bude upraveno, resp. dáno do
souladu. V této chvíli ÚP zobrazuje následující limity:
- Q100 aktiv (vymezena dle dat ÚAP ORP 2016 a definována jako aktivní zóna záplavových
území v souladu s vodním zákonem) není povolena jakákoli nová výstavba nadzemních
objektů ani plošné rozšiřování objektů.
- Q100 real (definována jako zóna reálně zaplavených a ohrožených ploch po povodni
v roce 2002 a 2013) dle mapy záplavového území obce Husinec z roku 2015 – Zpracovatel:
Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s. – Ing.Jan Sýkora). Tato zóna vymezuje plochu,
v níž je stále hrozící riziko záplav a výstavba v ní je tak možná pouze za splnění
definovaných podmínek tak, aby docházelo k minimalizaci povodňových škod.
V pásmu mezi Q100 aktiv a Q100 real jsou možné dostavby stávajících objektů i objekty nové
jen jako podmíněné splněním podmínek, které zajistí obyvatelné plochy nad úrovní Q100
real.
Q100 je dle ÚAP 2016 a je zakreslen ve výkresu koordinačním, ale jedná se o zastaralý údaj
před povodněmi.
14.5.5 OPATŘENÍ PRO OBNOVU A ZVYŠOVÁNÍ EKOLOGICKÉ STABILITY KRAJINY
Krajina otevřená jen v menší východní části území náhorní terasy nad Vltavským údolím. Zásadní obnova je
plněna znovunavrácením části NRBC 2001 k založení.
Nová kostra či krajinný skelet zeleně není nezbytný, větší zemědělské půdní bloky na východě území obce
nejsou tak rozsáhlé, a navíc lemované lesnatými svahy na severu a těžbou kamene z jihu. Jakékoli
doplňování vegetačních doprovodů na zemědělské půdě je v ÚP umožněno.
ÚP navrhuje tato opatření pro zvýšení ekologické stability krajiny:
 upřesněné vymezení prvků ÚSES, viz 5.2 Nejdůležitější opatření z pohledu krajinné stability,
stanovení limitu pro konečný rozsah zastavitelných ploch.
Pozn.: ÚP umožňuje budovat i další protierozní ochranu dle potřeby a v souladu se stanovenými
podmínkami využití ploch v nezastavěném území.

14.5.6 VYMEZENÍ PLOCH PŘÍPUSTNÝCH PRO DOBÝVÁNÍ NEROSTŮ
Těžební činnost (stavební kámen a drť) v řešeném území probíhá na stávajících plochách NT, jiná se
nenavrhuje. Těžba probíhá na JV okraji, a sice rozsáhlou lomovou jámou do skalních břehů Vltavy.
Návrh ÚP tuto skutečnost respektuje a současně nerozvíjí dalším atakem na krajinu.:
 respektuje podmínky ochrany stanovené pro výhradní ložisko stavebního kamene č.
B3021600 Klecany - Husinec. Do území obce zasahuje chráněné ložiskové území (CHLÚ) č.
02160000 Husinec. V rámci tohoto CHLÚ jsou stanoveny a v současnosti těženy dobývací
prostory č. 70075 Husinec, č. 70663 Husinec I. a č. 70991 Husinec II. CHLÚ je ve smyslu § 16
horního zákona ochranou ložiska proti znemožnění nebo ztížení jeho dobývání. Stavby a
zařízení s dobýváním nesouvisející jsou považovány za záměry, které by mohly dobývání
ložiska ztížit nebo znemožnit a pro činnosti v CHLÚ platí ustanovení § 18 a 19 horního
zákona. Dobývací prostor je kvalitativně vyšší ochranou ložiska než CHLÚ a dle § 27 odst. 6
horního zákona je jeho stanovení zároveň rozhodnutím o využití území ve smyslu
stavebního zákona. Dle § 11 horního zákona musí být zásoby výhradního ložiska využity
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racionálně a dle § 30 tohoto zákona je nutno využít ložisko suroviny hospodárně a zásoby
vydobýt co nejúplněji.
 Pro orgány územního plánování platí zákonná povinnost vycházet z podkladů zjištěných pro
výhradní ložiska a navrhovat řešení z pohledu ochrany nerostného bohatství co
nejvýhodnější; nelze tedy navrhovat žádná využití, která by jakýmkoliv způsobem
negativně ovlivňovala hlavní využití, tj. těžbu nerostných surovin v dobývacím prostoru.

14.6 ODŮVODNĚNÍ STANOVENÍ PLOCH S JINÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ A PLOCH S PRVKKY
REGULAČNÍHO PLÁNU
PLOCHY PRZV:
Územní plán využívá ustanovení vyhlášky č. 500/2006 Sb. §3, odst. 4, a v souladu se zadáním, specifickými
podmínkami a charakterem území dále podrobněji člení plochy s rozdílným využitím uvedené v §4 - §19
vyhlášky č. 501/2006 Sb. z důvodu stanovení vhodných podmínek funkční a prostorové regulace pro
jednotlivé dílčí typy ploch s rozdílným způsobem využití.
Plochy nad rámec vyhlášky č.501/2006 Sb.:
plochy zeleně (ZV, ZS) pro vymezení systému sídelní zeleně. Vymezeny byly z důvodu ochrany
veřejných ploch zeleně před zástavbou, především v dosahu břehů Vltavy, dále jako veřejná zeleň
uvnitř zastavěného území (např. obecní parky) nebo vyhrazené zahrady ZS.
STAVBY V NEZASTAVĚNÉM ÚZEMÍ dle §18, odst. 5 SZ
V nezastavěném území jsou v ÚP vyloučeny jen stavby z důvodů veřejného zájmu, tedy možné
nežádoucí expanze vybraných izolovaných staveb do krajiny. Týká se ploch W,NL,NZ, NX, NSp a NT – viz
6.1.C Návrhu ÚP.
PLOCHY S PRVKY REGULAČNÍHO PLÁNU:
ÚP vymezuje plochy s prvky regulačního plánu na základě Zadání ÚP. Jejich zařazení je odůvodněno
potřebou přesněji specifikovat podmínky na stavebních parcelách a předcházet tak nežádoucímu
umisťování staveb v rámci pozemku, nežádoucím vzdálenostem od lesních pozemků, případným
nežádoucím výškám objektů na okrajích zástavby do krajiny, výškám plotových linií atd. Rovněž jsou
stanoveny zvláštní podmíněnosti např. ve vztahu výstavby objektů až po realizaci komunikací se sítěmi.
Stanovené regulační prvky pro uvedené plochy (viz výkres N5 - plochy s prvky regulačního plánu):
 zpřesňují podmínky uvedené v kap. 6.1.A, 6.1.B a 6.1.C a 6.2 (v kartách PRZV) jako závazné
 zároveň výkres č. N5 je závaznou a nedílnou součástí podmínek prostorového uspořádání
Plochy s prvky regulačního plánu jsou zakresleny ve výkresu základního členění (výkres č. N1) a výkresu
ploch s prvky regulačního plánu (výkres č. N5).
Celkem 12 ploch PRP lze rozdělit do 3 skupin podle specifických podmínek (toto členění však není součástí
Návrhu ÚP
 3 plochy PRP (vydaná studie nebo provedená parcelace),
 5 ploch PRP (není zpracovaná územní studie ani provedená parcelace)
 4 plochy PRP (menší rozvojové plochy bez nutnosti vypracování územní studie)
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14.7 ODŮVODNĚNÍ 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
Veřejně prospěšné stavby pro veřejnou infrastrukturu dopravní – viz výkres N4
označení popis veřejně prospěšné stavby
VPS

VD

název k.ú. Odůvodnění

VD 1

Koridor cyklostezky směr Klecany – úsek C5 Husinec u Požadavek ze Zadání ÚP na cyklistické
– úsek podél silnice III/2425
Řeže
propojení Husince a Klecan

VD 2

Koridor cyklostezky směr Klecany – úsek C7 Husinec u Požadavek ze Zadání ÚP, na cyklistické
– po hraně údolního zlomu k Vltavě
Řeže
propojení Husince a Klecan upravený v
trasování

VD 3

Parkoviště u Vltavy (ul. U Pošty) – Z 21

Husinec u Posílení parkování u Vltavy - přívoz
Řeže

VD 4

Parkoviště u Vltavy – Z 19

Husinec u Posílení parkování u Vltavy - rekreace
Řeže

Prvky územního systému ekologické stability – viz výkres N4

VU

označení popis veřejně prospěšného opatření
VPO

název k.ú. Odůvodnění

VU 1
skladebné prvky nadregionálního ÚSES –
NRBC 2001 (úsek k založení)

Úsek určený k založení v souladu s
metodikou pro vymezování ÚSES, postup
Husinec u
odůvodněn v přehledu změn v
Řeže
nezastavěném území v bodě 14.5.1
Odůvodnění.

skladebné prvky lokálního ÚSES – LBK 10
(úsek k založení)

Husinec u Úsek určený k založení v souladu s
Řeže
metodikou pro vymezování ÚSES

VU 2

Opatření ke snižování ohrožení v území povodněmi– viz výkres N4
označení
Odůvodnění
popis veřejně prospěšného opatření
název k.ú.
VPO
VR1

Rozšíření koryta Vltavy odtěžením
břehových poloh

VR

Husinec u Rozšíření průtoku koryta Vltavy, převzato
Řeže
z původní koncepce

14.8 ODŮVODNĚNÍ VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB A VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ,
PRO KTERÉ LZE UPLATNIT PŘEDKUPNÍ PRÁVO
Veřejně prospěšné stavby občanského vybavení – viz výkres N4
označení
VPS

PO2

56

popis veřejně
prospěšné stavby

p.p.č.;
název k.ú.

Obecní veřejná
vybavenost bez
specifikace – Z 08

231 část,
232/10,11,
232/21-34,
232/12-20
části

PO

Předkupní právo Odůvodnění
ve prospěch

obec Husinec

Klíčová plocha pro rozvoj veřejné
vybavenosti, zvláště sportovní. Jde o
dlouhá léta nevyužívané území se
složitou vlastnickou strukturou, přičemž
poloha je s ohledem na okolní budoucí
ODŮVODNĚNÍ územního plánu

označení
VPS

popis veřejně
prospěšné stavby

p.p.č.;
název k.ú.

Předkupní právo Odůvodnění
ve prospěch

vše k.ú.
Husinec u Řeže

zástavbu na jedné straně a rekreační
plochy na druhé straně ideální pro
využití jako OV. Koncepčně převzato z
dosavadního ÚP.

Veřejná prostranství – viz výkres N4
označení popis veřejně
VPS
prospěšné stavby

p.p.č.;
název k.ú.

PP
Předkupní právo Odůvodnění
ve prospěch

449/2, k.ú.
obec Husinec
Husinec u Řeže

PP1

Veřejná zeleň ZV

PP2

232/1 – 9,
232/12 – 20
(část), 247,
Rekreace na přírodních 249/1, 249/2,
plochách – bez staveb (část), 250,
obec Husinec
– Z10
251, 253/1,
253/4, 254,
255, vše k.ú.
Husinec u Řeže

Převedení do veřejné zeleně ZV, když
tato plocha byla v původním ÚP
vymezena jako návrhová plocha
chráněného území, aniž by k tomu byly
dohledány relevantní podklady.
Převedení do RN jako budoucí přírodní
plocha pro volnočasové aktivity. Jde o
dlouhá léta nevyužívané území se
složitou vlastnickou strukturou, přičemž
poloha je ideální pro využití jako volné
plochy pro rekreační aktivitu. Na části
plochy se nachází významný krajinný
prvek VKP č. 26 V Močidlech, který by
měl zůstat zachován.

14.9 ODŮVODNĚNÍ STANOVENÍ KOMPENZAČNÍCH OPATŘENÍ PODLE § 50 ODST. 6
STAVEBNÍHO ZÁKONA
V ÚP nejsou navrhována žádná kompenzační opatření.

14.10 ODŮVODNĚNÍ VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ ÚZEMNÍCH REZERV
Územní rezervy mají za úkol pozičně a uceleností jistit území pro vybrané budoucí využití. Bez prověření
vhodnosti budoucího využití a provedení změny územního plánu nelze plochy či koridory územních rezerv
pro uvažovanou náplň využít.
Územní plán vymezuje tyto plochy a koridory územních rezerv:
označení
popis
úz. rezervy

k.ú.

Odůvodnění

R1

Rezerva koridoru šíře 25 m pro
doplňkovou vnitroareálovou
obsluhu ÚJV Řež, a.s.

R2

Rezerva pro přívoz vodní dopravy Husinec Vhodné místo pro druhý převoz na vlakovou
- značkou
u Řeže zastávku – blokace pozice
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Návrh z původní koncepce převeden a upraven
Husinec
do rezervy koridoru – dlouhodobá rezerva pro
u Řeže
možnost druhého vjezdu do areálu ÚJV Řež, a.s.
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14.11 ODŮVODNĚNÍ VYMEZENÍ PLOCH, VE KTERÝCH JE ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH V ÚZEMÍ
PODMÍNĚNO DOHODOU O PARCELACI
ÚP vymezuje plochy, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno dohodou o parcelaci tak,
že tyto plochy jsou totožné s vymezením území s podmínkou zpracování následujících vybraných
územních studií (viz též kap. 14.12):


ÚSDP 2



ÚSDP 4



ÚSDP 5



ÚSDP 6a



ÚSDP 6b



ÚSDP 7

Dohody o parcelaci musí navazovat na pořízení příslušné územní studie a schválení její využitelnosti
pořizovatelem. Rozhodování o změnách v území je podmíněno jak pořízením územní studie, tak dohodou o
parcelaci. Podmínka pořízení územní studie může zaniknout pouze marným uplynutím lhůty pro její
pořízení, v takovém případě však nezaniká podmínka dohody o parcelaci.
Součástí každé dohody o parcelaci je mj. povinné vypořádání vymezení veřejného prostranství dle §7
vyhlášky č.501/2006 Sb., pokud v kartách PRZV v části 6.4.2 tohoto ÚP není stanoveno jinak.
Použití obou nástrojů (ÚS a DP) se opírá o argument, že jde v podstatě o dohodu o parcelaci, ke které je
nutný souhlas všech vlastníků (potvrzení jejich shody o záměru jako celku, nové parcelaci, dělbě nákladů i
zisku) a současně že by mělo jít o řešení, které bude mít i svoji urbanistickou kvalitu, protože ho zpracuje
autorizovaný architekt (zpracovatel územní studie) a bude vycházet z požadavků na ÚS daných územním
plánem. Dohody o parcelaci ve spojení s územní studií tak jsou odůvodněny urbanistickými nároky lokality,
silněji potvrzují shodu nad kvalitou záměru a jeho následnou realizací bez časového omezení.

14.12 ODŮVODNĚNÍ VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE ROZHODOVÁNÍ O
ZMĚNÁCH V ÚZEMÍ PODMÍNĚNO ZPRACOVÁNÍM ÚZEMNÍ STUDIE, STANOVENÍ PODMÍNEK
PRO JEJÍ POŘÍZENÍ A PŘIMĚŘENÉ LHŮTY PRO A VLOŽENÍ DAT O TÉTO STUDII DO EVIDENCE
ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ ČINNOSTI
Odůvodnění územních studií:
ÚS 1 (plocha Z 04):
Územní studii není potřebné odůvodňovat, je zpracovaná zařazena do evidence ÚP činnosti. Uvedená
v Návrhu ÚP je z důvodů její existence a tudíž je platným nástrojem pro rozhodování v území.
Odůvodnění ÚSDP 2 (plocha Z 07):
V lokalitě došlo na základě Smlouvy o spolupráci uzavřené dne 2.7.2020 mezi obcí Husinec
a vlastníkem předmětných pozemků k zafixování maximální kapacity plochy na 11 RD a v souladu
s touto smlouvou bude vyřešena parcelace plochy pro jejich umístění.
Odůvodnění ÚS 3 (plocha Z 08):
Nové pojetí této plochy ve vazbě na veřejné rekreační plochy, nutno prověřit pomocí ÚS, optimálně
s důrazem na sportovní aktivity.
Odůvodnění ÚSDP 4 (plocha Z 09):
Jde o plochu, která vyžaduje optimální prověření zastavitelnosti s ohledem na napojení na okolní
zástavbu a navazující plochu Z 10.
Odůvodnění ÚSDP 5 (plocha Z 14):
Klíčová zastavitelná plocha, kterou je s ohledem na svou rozlohu vhodné řešit tak, aby urbanisticky a
koncepčně vytvářela kvalitní řešení v území.
Odůvodnění ÚSDP 6a (část plochy Z 15):
S ohledem na umístění lokality a dosavadní problematické dopravní napojení je nutno prověřit vhodné
urbanistické řešení.
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Odůvodnění ÚSDP 6b (část plochy Z 15):
S ohledem na umístění lokality a dosavadní problematické dopravní napojení je nutno prověřit vhodné
urbanistické řešení.
Odůvodnění ÚSDP 7 (plocha Z 20):
S ohledem na umístění lokality je nutno prověřit vhodné urbanistické řešení.

14.13 ODŮVODNĚNÍ VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE ROZHODOVÁNÍ O
ZMĚNÁCH V ÚZEMÍ PODMÍNĚNO VYDÁNÍM REGULAČNÍHO PLÁNU
Územní plán nestanovuje plochy a koridory, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno
vydáním regulačního plánu.

14.14 ODŮVODNĚNÍ STANOVENÍ POŘADÍ ZMĚN V ÚZEMÍ (ETAPIZACI)
Územní plán již nestanovuje podmínky pro etapizaci na základě výsledků společného jednání.

14.15 ODŮVODNĚNÍ VYMEZENÍ ARCHITEKTONICKY NEBO URBANISTICKY VÝZNAMNÝCH
STAVEB
Územní plán nevymezuje taxativně žádné takové stávající stavby. V území lze těžko identifikovat stavby, pro
které by bylo nezbytné, aby jejich změny prováděl autorizovaný architekt.
Stavby chystané na exponovaných místech nebo stavby zvláštního významu by bylo vhodné zpracovávat
autorizovanými architekty, zatím ale takto určeny v ÚP nebyly.

15. VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A VYHODNOCENÍ
POTŘEBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH
15.1

VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ

Původní koncepce:
Obec Husinec disponuje ve svém vnitřním území (v rozsáhlém zastavěném území) velkým počtem volných
ploch vhodných k zastavění. Jedná se o volné plochy, které byly většinově zařazeny do zastavitelných ploch
už v dosavadním územním plánu z roku 2010, jinými slovy návrhové zastavitelné plochy se nacházely
převážně uvnitř zastavěného území s větším doplněním zastavitelných ploch mimo rámec zastavěného
území na východním okraji sídla.
Návrh ÚP – nová koncepce:
Návrh ÚP znovu vyhodnotil zastavitelné plochy uvnitř zastavěného území a s částečnou jejich korekturou
(zmenšením vymezení a úpravou využití) je znovu zařadil do Návrhu ÚP 2020. Jedná se o všechny
zastavitelné plochy mimo Z12 a Z13 (tyto jediné plochy se nacházejí mimo rámec vymezeného zastavěného
území).
Z tohoto pohledu ÚP využívá mimořádnou mírou rezervy zastavěného území a pouze výjimečně překračuje
jeho rámec.

15.2

VYHODNOCENÍ POTŘEBY ZASTAVITELNÝCH PLOCH

Původní koncepce:
Dosud platný územní plán Husinec, vydaný v roce 2010, obsahuje dosud nevyužité zastavitelné plochy pro
umístění 250 – 300 nových bytů, tedy nárůst trvalých obyvatel o cca 500 - 600 obyvatel.
Většina zastavitelných ploch se nachází uvnitř zastavěného území.
ODŮVODNĚNÍ územního plánu
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Zastavěné území je však v komplikované morfologii terénu a uspořádání obce vymezeno tak, že uvnitř je
velké množství krajinných ploch. Důvodem je též vymezení vycházející z intravilánu, který je podkladem pro
vymezení zastavěného území.
Východiska pro míru rozvoje ze Zadání ÚP:
Demografický vývoj počtu trvalých obyvatel obce Husinec 1993 – 2014:
31.12.
obyv.

1993
804

1994
822

1995
815

1996
816

1997
832

1998
837

1999
843

2000
840

2001
866

2002
871

2003
865

31.12.
obyv.

2004
865

2005
886

2006
921

2007
952

2008
1 056

2009
1 185

2010
1 282

2011
1 325

2012
1 338

2013
1 357

2014
1 397

Dle Zadání ÚP požadavky:
Předpokládaný (mírnější) nárůst v ÚP 2020: 2016 – 2030:……………………………… 150 - 220 nových bytů
250 – 350 obyvatel
Statistika podle trvale bydlících obyvatel by mohla reálně dosáhnout hodnoty cca 1 700 obyvatel, v
rozpětí 1 650 – 1 750 obyvatel
Nárůst zájmu i reálného počtu obyvatel je vlivem blízkosti Prahy, klidné poloze, dobré vazbě na Dejvice
a centrum Prahy a vlivem skutečnosti, že obec se nachází v rozvojové oblasti OB1 dle PÚR ČR
v platném znění.
Vyhodnocení nové koncepce ve vztahu k počtu obyvatel: kontrola
 Počet trvalých obyvatel obce dle Zadání ÚP k 31.12.2015 ......................................... 1416 obyvatel
 Počet obyvatel navržený v původní koncepci 2010 (nárůst 600 obyvatel) ................ 2016 obyvatel
 Nová koncepce ÚP na základě kapacit v tabulce zastavitelných ploch
(do nárůstu započteno 70 BJ po 1,4 obyvatelích a 106 RD po 2,3 obyvatelích) ........ 342 obyvatel
 Počet obyvatel navržený v nové koncepci ÚP (nárůst 342 obyvatel) ......................... 1758 obyvatel
Návrh ÚP takto plní požadavky Zadání:
 Předpoklad nárůstu 250 - 350 obyvatel byl v ÚP splněn. Jde o důsledek dosavadní míry
urbanizace a úsilí o rozumný kompromis s ohledem na dosavadní vývoj v území (vymezení
extrémního množství ploch k zastavění v původním územním plánu) a konflikt veřejného zájmu
se zájmem jednotlivých vlastníků. Ve výsledku dochází ke snížení očekávaného nárůstu obyvatel
o cca 258 osob, což je s ohledem na okolnosti považováno za přijatelné řešení a splnění zadání
ÚP.
 Předpoklad nárůstu počtu bytů 150 -220 splněn navrženým počtem cca 176 bytů (výpočet 70 +
106 bytů).
 Předpoklad nárůstu celkového počtu trvalých obyvatel na 1650 – 1750 obyvatel mírně
překročen na 1758 obyvatel, tedy o 8 obyvatel, což je důsledek mírného překročení
předpokládaného nárůstu obyvatel a ze strany obce jde o akceptovatelnou odchylku, která
ještě nebude mít dopad na zajištění funkčních kapacit obce.
Vyhodnocení navrženého výsledku:
Návrh ÚP se počtem bytů vejde do požadavků Zadání ÚP, v počtech nárůstu trvalých obyvatel je dosaženo
mírného překročení požadavku o 8 obyvatel za předpokladu 1 bytu v novém RD. Možné vícebytové RD mají
vloženy relativně přísné podmínky pro počty rezidentních aut na pozemku RD – viz kap. 6.1.C Návrhu ÚP.
Četnost vícebytových RD bude rozhodně nižší.
Poznámky a komentáře odůvodňující nastavené řešení:
1. Pro plochu Z 04 je celkový počet 70 bytových jednotek převzat ze zpracované Územní studie
Husinec – Nad Údolím, reg. pod číslem 9232730 (66 bytů), přičemž tato kapacita byla na základě
smlouvy o spolupráci uzavřené mezi obcí Husinec a investorem dne 11.6.2020 navýšena o 4 bytové
jednotky na celkový počet 70 BJ. S ohledem na to již nebylo v tomto návrhu ÚP možné nárůst
ovlivnit krácením kapacitních požadavků na zastavitelnou plochu.
2. Došlo k výraznému a odůvodněnému krácení zastavitelných ploch oproti původní koncepci
v plochách Z 10 (funkční využití RN), Z13 + Z12 (funkční využití ZV), K01 a K02 (obě Nsp). K velmi
malému ( smluvnímu) omezení rozsahu zastavitelnosti došlo u plochy Z07 (na základě Smlouvy o
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spolupráci uzavřené dne 2.7.2020 mezi obcí Husinec a vlastníkem). Zbylé některé zastavitelné
plochy (Z 05, Z 13) jsou rozparcelované, resp. zainvestované (vybudovány inženýrské sítě a
komunikace na základě pravomocných rozhodnutí), takže již nemohlo dojít k rozumnému krácení
kapacitních požadavků na tyto plochy. V případě plochy Z 16 již bylo vydáno územní rozhodnutí
sp.zn. 476/SÚ/2019, č.j. 7222/2019 ze dne 2.9.2019, které je pravomocné, a tedy kapacitní
omezení zástavby zde již není možné.
3. V celkovém úhrnu uvedené rozparcelované (rozhodnuté) zastavitelné plochy představují kapacitu
70 bytů a 38 RD, tedy v kapacitních číslech 98 + 88 obyvatel, tedy celkově 186 obyvatel. Jinými
slovy, 53 % maximálně možného nárůstu obyvatel dle Zadání (250 – 350 obyvatel) již nemohlo
být navrženým řešením ovlivněno.
4. Ve zbylých zastavitelných plochách (při zachování jejich plošného rozsahu) již nebylo vhodné
snižování kapacit výrazně jednostranně (tj. bez dohody s majiteli) stupňovat (tak, aby se požadavek
ze Zadání ÚP dal splnit), protože by to znamenalo příliš velké zvětšení požadavků na výměry
stavebních parcel a veřejných prostranství. Zpracovatel a s vedení obce Husinec nevolí radikální
strategii úplného vyřazení původní koncepcí vymezených zastavitelných ploch (pokud není jejich
zastavitelnost v příkrém rozporu s prvky ÚSES, jako v případě plochy K 01 a K 02), ale toliko územní
omezení zastavitelnosti těchto ploch v kombinaci se snížením kapacit. K největšímu přímému
krácení zastavitelnosti pak dochází jen v ploše Z 09 a Z 10 (v původní koncepci tvořící jednu
plochu).
5. Krácení vymezení zastavitelných ploch oproti původní koncepci nastává z následujících důvodů:
- Objektivní důvody:
- Z důvodu eliminace střetu s NRBC 2001 Údolí Vltavy dle ZÚR
SčK se zastavitelnými plochami (plocha K 01 a K 02)
- Z důvodu střetu s aktivním záplavovým územím (plochy
sportu k Vltavě jižně Husince zcela vypuštěny).
- Kapacitní důvody: Větší zastavitelné plochy, které nebyly doposud (tedy v době
cca 10 let) řešeny ani územní studií dle podmínek SZ, nejsou ani parcelovány ani
jinak investičně připraveny. Jsou tedy z pohledu požadavků Zadání ÚP na krácení
ploch plně v souladu s možností jejich krácení:
- Krácení z důvodů pohodlné přístupnosti pro rekreanty a
cyklisty podél lesních okrajů (Z09)
- Krácení z důvodů podpory veřejných prostranství (např.
přístupových alejových linií – Z 08, Z 11, Z 14 a Z 22)
- krácení z důvodů podpory min. dopravních profilů a
budoucích dopravních vazeb (cyklisti, procházky – Z 12, Z
15 a Z07)
- krácení pro špatnou využitelnost úzkých parcel pro bydlení
(v jižní části Z12).
Proporcionalita krácení větších ploch na okrajích souvisle zastavěných ploch dle
návrhu zpracovatele v Návrhu ÚP pro §50, nebyla ve fázi návrhu pro veřejné
projednání obcí akceptována.
6. Snížení využitelnosti zbývajících ploch pro bydlení je prvkem spolupůsobícím s krácením vymezení
zastavitelných ploch. Uvádíme následující důvody:
- Kapacitní omezení po dohodě s vlastníky (Z 07)
- Smíšené plochy bydlení s rekreací se oprošťují od rekreace,
neboť v Zadání není podpora pro nové objekty individuální
rekreace (Z 07, Z 09, Z 11 a Z 22)
- Zvětšení velikosti parcel z 800 m2 na 1000 m2 v okrajových
neparcelovaných plochách, tam, kde se tak nestalo
v původní koncepci.
- Krácení kapacit z pohledu odsunu oplocení a staveb od
okrajů lesních pozemků, kterýchžto je z pohledu veřejného
přístupu nedostatek – to bylo dosaženo spíše návrhem
stavebních čar od pozemků PUPFL a sice ve výkresu N5 –
plochy s prvky regulačního plánu.
- Snížení maximální podlažnosti rodinné zástavby na okrajích
zastavitelných ploch na 1 + P,U,0
ODŮVODNĚNÍ územního plánu
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Komentář pro větší zastavitelné plochy v návrhu ÚP:


Plocha Z 07:
Plocha v původní koncepci umožňovala v maximálním rozsahu výstavbu až 20 RD, avšak
nebyla primárně určena v původní koncepci jen pro bydlení, ale umožňovala ve smíšeném
využití složku individuální rekreace, kterou návrh nového ÚP zásadně nepodporuje (odčítá)
na základě Zadání ÚP. V posledním roce vlastníci začali činit konkrétní kroky směřující
k výstavbě v dané lokalitě a směřující k vydání ÚSDP2. Obec uzavřela s vlastníky smlouvu o
spolupráci ze dne 2.7.2020, na jejímž základě za vlastnící zavázali realizovat v ploše výstavbu
maximálně 11 RD (max. 1 BJ na RD), tedy zástavbu kapacitně odpovídající Návrhu ÚP. Dále
se vlastníci zavázali převést na obec část pozemku pro realizaci pěší/cyklo cesty podél
severní hrany plochy hraničící s lesem. Na tomto základě pak bylo dohodnuto, že v ploše
nebude vymezena plocha RN, když pro snížení kapacity bude využito jiného nástroje
(smluvní závazek vlastníka).



Plocha Z 09:
Plocha v původní koncepci umožňovala v maximálním rozsahu výstavbu až 22 RD, avšak
nebyla primárně určena v původní koncepci jen pro bydlení, ale umožňovala ve smíšeném
využití složku individuální rekreace, kterou návrh nového ÚP nepodporuje (odčítá) na
základě Zadání ÚP. Navíc vlastníci těchto ploch neučinili pro investiční přípravu těchto ploch
během cca 10 let žádné kroky směřující k jejich jakémukoli využití, tedy ani územní studii.
Jedná se o okraj zástavby na hranici lesa, kde Zadání doporučuje případná krácení
zastavitelných ploch pro bydlení. Navíc se jedná o plochu, která se z velké části nachází
v zachovalé části VKP č. 26 V Močidlech. Tento VKP již byl na mnoha místech poničen
existující zástavbou v lokalitě Červené Skály (což tento Návrh ÚP již neovlivní). V rozsahu, ve
kterém je VKP ještě zachován, usiluje Návrh ÚP o kompromisní řešení, kdy část plochy
ponechává určenou pro výstavbu (navazující na již existující výstavbu na východu a
rozvojovou plochu Z 08 ze západu) a druhou část plochy (blíže k lesu, a tedy z hlediska
ochrany přírody cennější) z možnosti zástavby vyjímá.
Celá východní část se navíc týká ploch za lesními pozemky s rekreačními objekty (Z 24), tedy
zcela nelogicky by využití této plochy k bydlení šlo více na okraj zástavby než rekreační
výstavba. Tuto situaci z původní koncepce (spolu s mixem využití bydlení a individuální
rekreace) lze posuzovat jako naprosto nevhodné řešení z pohledu urbánního rozvoje sídla.



Plocha Z 13:
Plocha, která byla primárně v původní koncepci určena pouze pro bydlení, je v Návrhu ÚP
krácena ve využití o úzký pás na východě lokality (část Z 12) proto, že tento pás zbyl
z původního velkého východního rozvoje v původní koncepci, a sice po navrácení souladu se
ZÚR SčK ve věci vymezení NRBC 2001 Údolí Vltavy. Využití tohoto pásu pro bydlení je
nevhodné, je proto navrženo k využití pro parkovou alej s cyklodopravou navazující na
veřejné parkoviště na Z 12, i jako ochranný koridor pro NRBC. Navíc vymezením plochy ZV
(Z 12 jižním směrem podél místní komunikace) fakticky došlo k přenesení plochy smíšeného
nezastavěného území (SN) vymezeného v dosavadní koncepci podél západní hrany
příjezdové silnice „K zadní vrátnici“ ÚJV Řež, a.s. na již zainvestovaných pozemcích č.p.
219/44 až 219/49 na východní hranu uvedené silnice (Z 12 jižní část), a tím
k optimálnějšímu řešení jak z hlediska urbanistického, tak z hlediska individuálního zájmu.
V této ploše investor fakticky již připravil pozemky pro prodeje na RD na pozemcích č.p.
219/44 až 219/49 (Z 13), i když pravděpodobně nemají předepsané výměry vyžadovaných
veřejných prostranství. Lokalita je připravená a rozestavěná, rychle se naplňuje. Plocha Z 12
tak fakticky dotváří plochu veřejného prostranství i pro plochu Z 13.



Plocha Z 14:
Plocha, která byla primárně v původní koncepci určena pouze pro bydlení, se nachází uvnitř
zástavby a její realizace propojí dnes rozdělenou zastavěnost náhorní roviny. Není tedy
okrajem sídla. Zpracovatel navrhuje krácení plochy ve prospěch parkové aleje v celém
průběhu JZ okraje lokality v kombinaci s nadstandardním veřejným prostranstvím v rozsahu
7% zastavitelné plochy ještě uvnitř plochy, které musí lokalizovat a umístit požadovaná
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územní studie. Takto by bylo využito krácení pro velmi srozumitelný a pohodlný nástup do
hloubky území s předpokladem silné frekvence mj. i od bus zastávek.
Schéma rozvoje bydlení ve vztahu k původní koncepci – viz příloha č. 2 – schéma rozvoje bydlení.

16. ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH VČETNĚ JEJICH ODŮVODNĚNÍ
Bude doplněno po veř. projednání.

17. VYHODNOCENÍ UPLATNĚNÝCH PŘIPOMÍNEK
Bude doplněno po veř. projednání.

18. ÚDAJE O POČTU LISTŮ ODŮVODNĚNÍ ÚP A POČTU VÝKRESŮ K NĚMU
PŘIPOJENÉ NEGRAFICKÉ ČÁSTI
Textová část odůvodnění územního plánu obsahuje 63 číslovaných stran, nedílnou součástí jsou přílohy č.1,
a č.2
Grafická část odůvodnění územního plánu obsahuje 3 výkresy:
číslo výkresu

název

měřítko

O1a

Koordinační výkres

1:5 000

O1b

Koordinační výkres technické infrastruktury

1:5 000

O2

Širší vztahy

O3

Výkres předpokládaných záborů půdního fondu

ODŮVODNĚNÍ územního plánu

1:50 000
1:5 000

63

