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projednávání návrhu zprávy o uplatňování územního plánu

L I D I C
Návrh zprávy o uplatňování územního plánu Lidic ze srpna 2019 byl vystaven k veřejnému nahlédnutí od 14. srpna 2019 do 12. září 2019
ŘAZENÍ PODÁNÍ:
pořadové číslo
Vyjádření a stanoviska dotčených orgánů (§ 47 odst. 2 a 3 stavebního zákona) ................................................................................1 – 19
(celkem 19)
Vyjádření krajského úřadu jako nadřízeného orgánu (§ 47 odst. 2 stavebního zákona) ...................................................................20
(celkem 1)
Připomínky obce, pro kterou se zpráva pořizuje (§ 47 odst. 2 stavebního zákona).............................................................................21
(celkem 1)
Podněty sousedních obcí (§ 47 odst. 2 stavebního zákona)..................................................................................................................22 – 27 (celkem 6)
Připomínky právnických osob a fyzických osob (§ 47 odst. 2 stavebního zákona) .............................................................................28
(celkem 1)
Použité zkratky: k. ú. = katastrální území
PÚR = politika územního rozvoje (České republiky)
ÚP = územní plán (Lidic)
ÚPD = územně plánovací dokumentace
ZPF = zemědělský půdní fond Zpráva = zpráva o uplatňování ÚP Lidic
poř.
číslo

údaje o podateli
(vyjádření, stanoviska, podnětu,
připomínky)

čj. ze dne,
vyřizuje

stavební zákon = zákon č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů
ÚSES = územní systém ekologické stability Změna č. 1 = změna č. 1 ÚP Lidic
ZÚR = zásady územního rozvoje (Středočeského kraje)

úplné znění nebo významná část podání
(vyjádření, stanoviska, podnětu, připomínky)

ZÁVĚR A ODŮVODNĚNÍ
POŘIZOVATELE

Vyjádření a stanoviska dotčených orgánů (§ 47 odst. 2 a 3 stavebního zákona) – 1 až 19
1

Hasičský záchranný sbor
Středočeského kraje,
krajské ředitelství,
Jana Palacha 1970, 272 01 Kladno

HSKL-3294-2/2019PCNP
ze dne 16. 8. 2019,
por. Ing. Roman
Straňák

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje v souladu s ustanovením § 12
odst. 2 písm. i) zákona 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ve smyslu § 47 odst. 2 zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, posoudil výše uvedenou dokumentaci předloženou dne: 13. 8. 2019.
Na základě posouzení dané dokumentace uplatňuje následující
požadavky a připomínky.
Požadavky:
Vzato na vědomí.
V souladu s § 2 odst. 1 písm. k) a § 19 odst. 1 písm. k) zákona č. 183/2006 Sb., se
do územního plánu zapracuje návrh ploch (i víceúčelových) odpovídající potřebám V územním plánu je zpracován návrh řešení civilní
ochrany dle požadavků § 20, zákona č. 380/2002 Sb. k
obce, které vyplývají z požadavků civilní ochrany uvedených § 20 vyhlášky
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POŘIZOVATELE

č. 380/2002 Sb. Při změnách územního plánu zhodnotit jejich vliv na již zpracované přípravě a provádění úkolů civilní ochrany, podle § 7
požadavky civilní ochrany a v případě nevyhovujícího stavu je nutné provést úpravy odst. 7 písm. h) zákona č. 239/2000 Sb., o integrova(popř. nové řešení) požadavků civilní ochrany.
ném záchranném systému.

2

Krajská hygienická stanice
Středočeského kraje,
územní pracoviště Kladno,
gen. Klapálka 1583, 272 01 Kladno

Návrh zprávy o uplatňování ÚP Lidic byl doručen dne 13. 8. 2019 (doručenka uložena u pořizovatele).
Vyjádření bylo možno uplatnit dle § 47 odst. 2 stavebního zákona ve lhůtě do 12. 9. 2019.
Vyjádření nebylo v této lhůtě, ani po ní, uplatněno.

3

Krajská veterinární správa
pro Středočeský kraj,
Inspektorát Kladno,
Čechova 1513, 272 01 Kladno

Návrh zprávy o uplatňování ÚP Lidic byl doručen dne 13. 8. 2019 (doručenka uložena u pořizovatele).
Vyjádření bylo možno uplatnit dle § 47 odst. 2 stavebního zákona ve lhůtě do 12. 9. 2019.
Vyjádření nebylo v této lhůtě, ani po ní, uplatněno.

4

Krajský úřad Středočeského kraje,
ředitel krajského úřadu,
Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5

109530/2019/KUSK
ze dne 9. 9. 2019,
Ing. Jan Šefl

1. Odbor životního prostředí a zemědělství
Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, na základě jemu svěřených kompetencí podle jednotlivých složkových zákonů na úseku
životního prostředí uplatňuje následující požadavky:
Dle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen zákon)
Vzhledem k tomu, že v zadání změny č. 1 územního plánu Lidice se nepředpokládají nové zábory zemědělského půdního fondu („ZPF“), neuplatňuje orgán ochrany
ZPF požadavky dle ustanovení § 5 odst. 2 zákona.
Dle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, v platném znění (dále jen zákon)
Orgán státní správy lesů v rámci kompetencí svěřených zákonem k zadání změny
č. 1 územnímu plánu Lidice nemá připomínky, jelikož není předpokládán zábor
pozemků určených k plnění funkcí lesa.
Dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší (dále jen zákon)
Orgán státní správy na úseku ochrany ovzduší příslušný podle ust. § 27 odst. 1 písm.
e) zákona na základě ust. § 11 odst. 2 písm. a) zákona k předloženému návrhu zadání změny č. 1 územního plánu Lidice nemá připomínky.
Dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
zákon)
Dle § 106 odst. 2 zákona je k uplatnění stanoviska k návrhu zadání změny č. 1
územnímu plánu Lidice příslušný: obecní úřad obce s rozšířenou působností.
Dle zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými směsmi (dále jen zákon)
Dotčený správní úřad na úseku prevence závažných havárií při projednávání územ2 – Vyhodnocení projednávání návrhu zprávy o uplatňování ÚP Lidic z 08/2019

Vzato na vědomí.
Vyjádření příslušného vodoprávního úřadu, Magistrátu statutárního města Kladna, odboru životního prostředí, je uvedeno pod poř. č. 9 tohoto vyhodnocení –
nebylo uplatněno.
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ně plánovací dokumentace příslušný dle ust. § 43 písm. e) zákona na základě
ust. § 49 odst. 2 zákona k předloženému návrhu zprávy o uplatňování ÚP Lidice
neuplatňuje připomínky. Vzhledem k předmětu a umístění změny ÚP není předpokládáno dotření zájmů chráněných zákonem.
Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako
věcně a místně příslušný orgán posuzování vlivů na životní prostředí podle § 10i
odst. 2 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně
některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve
znění pozdějších předpisů, uplatňuje u pořizovatele podle ustanovení § 47 odst. 2
a § 55 odst. 1, v souladu s ust. § 4 odst. 2 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů toto
STANOVISKO
k návrhu zprávy o uplatňování územního plánu
a návrhu zadání změny č. 1 územního plánu
Lidic
Orgán posuzování vlivů na životní prostředí příslušný podle ust. § 20 písm. b)
a § 22 písm. d) zákona na základě ust. § 10i odst. 2 zákona, kritérií uvedených v příloze č. 8 zákona a k předloženému návrhu zadání změny nepožaduje zpracovat
vyhodnocení vlivů změny č. 1 ÚP Lidic na životní prostředí (tzv. SEA).
Odůvodnění:
Předložená zpráva o uplatňování ÚP Lidice obsahuje pokyny pro zpracování návrhu
změny územního plánu. Hlavním požadavkem změny ÚP je zapracování prvků regulačního plánu do ÚP. Změnu koncepce svým charakterem, využitím, rozsahem
a lokalizací nelze z hlediska vlivu na jednotlivé složky životního prostředí a na veřejné zdraví v řešeném území považovat za významnou. Rizika pro životní prostředí
a veřejné zdraví z provedení koncepce nejsou významná. V návrhu zadání změny
územního plánu nebyly identifikovány významné střety se zvláštními přírodními
charakteristikami území, nebo kulturním dědictvím. Rozsah koncepce odpovídá míře urbanizace řešeného území, nebudou překročeny normy kvality životního prostředí. Nejsou požadovány nové rozvojové plochy. Přeshraniční povahu vlivů provedení koncepce lze vyloučit. Navrhovanou změnou se významně nemění základní
koncepce rozvoje obce. Nepožaduje se zpracování variant řešení koncepce. Příslušný orgán ochrany přírody svým stanoviskem čj. 111101/2019/KUSK ze dne
20. 8. 2019 vyloučil významný vliv koncepce na území Natura 2000 podle ustanovení § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění
pozdějších předpisů. V navrhovaném území nebyly shledány významné problémy
v oblasti ochrany životního prostředí a veřejného zdraví, nebo významné vlivy koncepce na udržitelný rozvoj území. S přihlédnutím ke kritériím uvedeným v příloze 8
zákona příslušný úřad dospěl k závěru, že změnu koncepce není nutné posuzovat
podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.
Zpracovala: Ing. Jan Šefl
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Vzato na vědomí.
Informace o stanovisku orgánu posuzování vlivů na
životní prostředí byla doplněna do kapitoly 7 „Požadavky a podmínky pro vyhodnocení vlivů návrhu změny územního plánu na udržitelný rozvoj území (§ 19
odst. 2 stavebního zákona)“ návrhu Zprávy.
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109530/2019/KUSK
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Ing. Jan Šefl
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2. Odbor dopravy
Krajský úřad Středočeského kraje, odbor dopravy, jako příslušný silniční správní
úřad uplatňující stanovisko k ÚPD z hlediska řešení silnic II. a III. třídy podle
§ 40 odst. 3 písm. f) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění
pozdějších předpisů, nemá ke zprávě dle ust. § 55 stavebního zákona o uplatňování
ÚP Lidic připomínky.

——————

3. Odbor kultury a památkové péče
Návrh zprávy o uplatňování územního plánu, zahrnující návrh zadání změny č. 1
územního plánu Lidice, okr. Kladno – uplatnění požadavků orgánu státní památkové péče do koordinovaného vyjádření KÚSK.
Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor kultury a památkové péče, je dle ust. § 28
odst. 2 písm. c) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších
předpisů, dle ust. § 4 odst. 2 písm. b) a ust. § 55 odst. l zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů příslušný k uplatnění požadavků
k návrhu zprávy o uplatňování územního plánu, zahrnující návrh změny č. 1 územního plánu Lidice.
Na území obce Lidice se nachází
– národní kulturní památka (NKP) Památník Lidice prohlášená usnesením vlády
ČSR č. 251/62 ze dne 30. 3. 1962, nařízením vlády ze dne 16. srpna 1995 o prohlášení a zrušení prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní
památky a nařízením vlády 336/2002 Sb. ze dne 19. června 2002, kterým se mění
nařízení vlády č. 262/1995 Sb., o prohlášení a zrušení prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky, ve znění nařízení vlády č. 171/1998
Sb.
– ochranné pásmo (OP) ochranné pásmo areálu NKP Lidice prohlášené usnesením
rady ONV Kladno č. j. 456/740/80/kult. o vymezení ochranného pásma národní
kulturní památky Lidice a slovanského hradiště Budeč ze dne 11.7. 1980
– v území se dále nachází nemovitá kulturní památka (KP) - zapsaná do Ústředního
seznamu kulturních památek ČR (ÚSKP ČR) pod rejstř. číslem 13792/2-546.
– Řešené území je územím s archeologickými nálezy (ÚAN) ve smyslu ust. § 22
odst. 2 zák.20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.
Při řešení dopravních závad a problémů (zejména dopravní připojení obce Lidice na
I/61) je nutné volit taková řešení, která nebudou mít negativní vliv zejména na NKP
Památník Lidice (z hlediska provozních vazeb, pohledových, hygienických vlivů –
hluk, atd. Odůvodnění – Z hlediska zájmů památkové péče je nutné stanovovat
komplexní opatření, která zaručí ochranu památkových hodnot prostředí pietního
místa NKP památníku Lidice, převyšující významem rámec Středočeského kraje
i ČR.
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Vzato na vědomí.
Požadavek respektovat nemovité kulturní památky nacházející se v řešeném území v souladu se zákonem
č. 20/1887 Sb., o státní památkové péči, je v návrhu
Zprávy obsažen.

Příloha č. 2
poř.
číslo

údaje o podateli
(vyjádření, stanoviska, podnětu,
připomínky)

čj. ze dne,
vyřizuje
111101/2019/KUSK
ze dne 20. 8. 2019,
Mgr. Jiří Kudrna

úplné znění nebo významná část podání
(vyjádření, stanoviska, podnětu, připomínky)

ZÁVĚR A ODŮVODNĚNÍ
POŘIZOVATELE

Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako orgán ochrany přírody a krajiny, příslušný dle ustanovení § 77a odst. 4 písm. n) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen zákon č. 114//992 Sb.) sděluje, že v souladu s ustanovením § 45i odst. 1 citovaného zákona, lze vyloučit významný vliv koncepce „Návrh zprávy o uplatňování
Územního plánu Lidic”, k.ú. Lidice, samostatně i ve spojení s jinými koncepcemi či
záměry na předmět ochrany nebo celistvost jakékoli evropsky významné lokality
nebo ptačí oblasti v gesci tohoto orgánu ochrany přírody.
Odůvodnění: V těsném sousedství k.ú. Lidice neleží žádné evropsky významné lokality (dále jen EVL) ani ptačí oblasti (dále jen PO). Nejbližší EVL v gesci Krajského úřadu Středočeského kraje se nachází ve vzdálenosti přibližně 0,8 km JV
směrem od hranice k.ú. Lidice EVL Zákolanský potok (CZ0213016), s předmětem
ochrany rakem kamenáčem (Austropotamobius torrentium). Vzhledem k charakteru
koncepce nemůže být výše uvedená EVL ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb. nijak
negativně dotčena.
Dále Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako orgán ochrany přírody a krajiny, příslušný dle ustanovení § 77a odst. 4 písm. x)
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
sděluje, že z hlediska kompetencí svěřených našemu úřadu (tj. z hlediska regionálních a nadregionálních územních systémů ekologické stability, zvláště chráněných
území v kategorii přírodní rezervace a přírodní památky a jejich ochranných pásem,
zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů) nemá připomínky k předložené koncepci „Návrh zprávy o uplatňování Územního plánu Lidic”, k.ú. Lidice, a to za
předpokladu respektování rozsahu vymezených prvků územního systému ekologické stability (ÚSES) a zajištění jejich ochrany.

Vzato na vědomí.
Informace o stanovisku orgánu ochrany přírody byla
doplněna do kapitoly 7 „Požadavky a podmínky pro
vyhodnocení vlivů návrhu změny územního plánu na
udržitelný rozvoj území (§ 19 odst. 2 stavebního zákona)“ návrhu Zprávy.

6

Krajský úřad Středočeského kraje,
odbor životního prostředí
a zemědělství,
Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5

7

Magistrát statutárního města Kladna,
odbor dopravy a služeb,
náměstí starosty Pavla 44,
272 01 Kladno

Návrh zprávy o uplatňování ÚP Lidic byl doručen dne 13. 8. 2019 (doručenka uložena u pořizovatele).
Vyjádření bylo možno uplatnit dle § 47 odst. 2 stavebního zákona ve lhůtě do 12. 9. 2019.
Vyjádření nebylo v této lhůtě, ani po ní, uplatněno.

8

Magistrát statutárního města Kladna,
odbor výstavby,
oddělení památkové péče,
náměstí starosty Pavla 44,
272 01 Kladno

Návrh zprávy o uplatňování ÚP Lidic byl doručen dne 13. 8. 2019 (doručenka uložena u pořizovatele).
Vyjádření bylo možno uplatnit dle § 47 odst. 2 stavebního zákona ve lhůtě do 12. 9. 2019.
Vyjádření nebylo v této lhůtě, ani po ní, uplatněno.
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9

Magistrát statutárního města Kladna,
odbor životního prostředí,
náměstí starosty Pavla 44,
272 01 Kladno

10

Ministerstvo dopravy,
odbor infrastruktury a územního plánu,
nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12,
110 15 Praha 1

čj. ze dne,
vyřizuje

úplné znění nebo významná část podání
(vyjádření, stanoviska, podnětu, připomínky)

ZÁVĚR A ODŮVODNĚNÍ
POŘIZOVATELE

Návrh zprávy o uplatňování ÚP Lidic byl doručen dne 13. 8. 2019 (doručenka uložena u pořizovatele).
Vyjádření bylo možno uplatnit dle § 47 odst. 2 stavebního zákona ve lhůtě do 12. 9. 2019.
Vyjádření nebylo v této lhůtě, ani po ní, uplatněno.
567/2019-910-UPR/2
ze dne 30. 8. 2019,
Ing. Alena Tesašová

Na základě ustanovení § 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, Ministerstvo dopravy, jako dotčený
orgán ve věcech dopravy, uplatňuje požadavky podle § 40 odst. 2 písm. g) zákona
č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, podle
§ 56 písm. d) zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, podle § 88 odst. 1 písm. k) a 1) zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví, ve znění
pozdějších předpisů, a podle § 4 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve
znění pozdějších předpisů, k návrhu zprávy o uplatňování územního plánu Lidic, jejíž součástí jsou pokyny pro zpracování změny č. 1 územního plánu Lidic.
Silniční doprava
Územím obce Lidice prochází stávající silnice I/61. Z hlediska výhledových záměrů
sledujeme vedení přeložky silnice I/61 v poloze severně Buštěhradu, vedenou mimo
území obce Lidice. Nicméně nadále sledujeme záměr úpravy křižovatek na stávající
silnici I. třídy. V řešeném území se jedná o úpravu křižovatky Lidice (I/61 x
III/00714).
Aktuálně je návrh úpravy křižovatky Lidice uveden, ve studii „I/61 – Vedení silnice
v úseku R6 – R7” RAIN 12/2009.
K pokynům pro zpracování změny č. 1 územního plánu Lidic máme následující připomínku:
- V územním plánu požadujeme pro úpravu křižovatky Lidice vymezit a chránit
plochu vymezenou v souladu s výše uvedenou studií, jejíž hranice bude vedena
alespoň ve vzdálenosti 50 m od osy komunikace na každou stranu. Úpravu křižovatky požadujeme zařadit mezi veřejně prospěšné stavby, pro které lze práva ke
stavbám a pozemkům vyvlastnit.
Letecká doprava
Řešené území se nachází 4 km od prahu dráhy veřejného mezinárodního letiště Praha/Ruzyně a zasahuje do ochranného pásma s výškovým omezením staveb
a ochranného pásma se zákazem laserových zařízení sektor A i B.
K pokynům pro zpracování změny č. 1 územního plánu Lidic máme následující připomínku:
– Do územního plánu požadujeme doplnit ochranné pásmo se zákazem laserových
zařízení sektor A i B veřejného mezinárodního letiště Praha/Ruzyně.
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Neakceptován.
Jedná se o záměr nadmístního významu. Není řešen
v žádné nadřazené dokumentaci (PÚR ČR, ZÚR Středočeského kraje).
Požadavek na úpravy křižovatky Lidice, na základě
dříve zpracovaných podkladů, studie „I/61 – Vedení
silnice v úseku R6 – R7” RAIN 12/2009 do pokynů
pro zpracování návrhu změny č. 1 územního plánu Lidic se neakceptuje.
Tento záměr bude případně řešen samostatnou změnou na návrh oprávněného investora (v tomto případě společnosti Ředitelství silnic a dálnic ČR) podle
§ 44 písm. e) stavebního zákona nebo vyplyne
z aktualizace ZÚR Středočeského kraje. Připomínka
Ředitelství silnic a dálnic ČR je uvedena pod poř.
č. 28 toho vyhodnocení.
Akceptován.
Požadavek na doplnění ochranného pásma se zákazem laserových zařízení sektor A i B veřejného mezinárodního letiště Praha/Ruzyně byl doplněn do odstavce 6.7.5 „Požadavky vyplývající ze zvláštních právních předpisů“ subkapitoly 6.7. „Požadavky na základní koncepci rozvoje území obce“ kapitoly 6 „Pokyny
pro zpracování návrhu změny č. 1 územního plánu
v rozsahu zadání změny“ návrhu Zprávy.

Příloha č. 2
poř.
číslo

údaje o podateli
(vyjádření, stanoviska, podnětu,
připomínky)

čj. ze dne,
vyřizuje

úplné znění nebo významná část podání
(vyjádření, stanoviska, podnětu, připomínky)

ZÁVĚR A ODŮVODNĚNÍ
POŘIZOVATELE

Z hlediska drážní a vodní dopravy nemáme připomínky, neboť nejsou dotčeny
námi sledované zájmy.
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Ministerstvo obrany,
sekce nakládání s majetkem,
odbor ochrany územních zájmů,
Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6

110520/2019-1150OÚZ-LIT
ze dne 20. 8. 2019,
Dana Horská

Oddělení ochrany územních zájmů Čechy MO, odboru ochrany územních zájmů,
sekce nakládání s majetkem Ministerstva obrany, v souladu se zmocněním v § 6
odst. 1 písmeno h) zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zajišťování obrany ČR”) a zmocněním v § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákonů”) a v souladu s Rozkazem ministra obrany č. 39/2011 – Zabezpečení výkonu působnosti MO
ve věcech územního plánování a stavebního řádu, v platném znění, vydává ve
smyslu § 47 odst. 2 stavebního zákona a dle § 4 odst. 2 písm. b) stavebního zákona
stanovisko,
jehož obsah je závazný pro opatření obecné povahy dle stavebního zákona:
k předloženému návrhu zprávy o uplatňování územního plánu Lidice nemá
Ministerstvo obrany připomínky.
Jelikož schválený návrh zprávy bude podkladem pro zpracování změny č. 1
územního plánu Lidice, Ministerstvo obrany uplatňuje požadavek na zapracování limitů a zájmů Ministerstva obrany do textové a grafické části návrhu této
změny.
Celé správní území obce se nachází ve vymezeném území Ministerstva obrany:
– jev 102a – ochranná pásma leteckých zabezpečovacích zařízení Ministerstva
obrany (Kbely) které je nutno respektovat podle ustanovení § 175 odst. 1 zákona
č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů. V tomto území lze umístit a povolit níže uvedené stavby jen
na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany.
Jedná se o výstavbu (včetně rekonstrukce a přestavby):
– větrných elektráren
– výškových staveb
– venkovního vedení VVN a VN
– základnových stanic mobilních operátorů
V tomto vymezeném území může být výstavba větrných elektráren, výškových staveb nad 30 m nad terénem a staveb tvořících dominanty v terénu výškově omezena
nebo zakázána.
Ministerstvo obrany požaduje respektovat výše uvedené vymezené území a zapracovat je do textové části návrhu změny č. 1 územního plánu do Odůvodnění, kapitoly Zvláštní zájmy Ministerstva obrany. Do grafické části pod legendu
koordinačního výkresu zapracujte následující textovou poznámku: „Celé
správní území je situováno v ochranném pásmu leteckých zabezpečovacích zařízení MO“.
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Akceptován.
Požadavek na doplnění ochranného pásma leteckých
zabezpečovacích zařízení Ministerstva obrany (Kbely)
byl doplněn do odstavce 6.7.5 „Požadavky vyplývající
ze zvláštních právních předpisů“ subkapitoly 6.7. „Požadavky na základní koncepci rozvoje území obce“ kapitoly 6 „Pokyny pro zpracování návrhu změny č. 1
územního plánu v rozsahu zadání změny“ návrhu
Zprávy.

Příloha č. 2
poř.
číslo

údaje o podateli
(vyjádření, stanoviska, podnětu,
připomínky)

čj. ze dne,
vyřizuje

úplné znění nebo významná část podání
(vyjádření, stanoviska, podnětu, připomínky)

ZÁVĚR A ODŮVODNĚNÍ
POŘIZOVATELE

Výše uvedená vymezená území Ministerstva obrany tvoří neopomenutelné limity
v území nadregionálního významu a jejich respektování a zapracování do ÚPD je
požadováno ve veřejném zájmu pro zajištění obrany a bezpečnosti státu.
Požadavky Ministerstva obrany jsou uplatněny v kontinuitě na poskytnuté údaje
o území úřadu územního plánování pro úplné a průběžné aktualizace územně analytických podkladů ORP.
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Ministerstvo průmyslu a obchodu, MPO 64419/2019
ze dne 9. 8. 2019,
odbor hornictví,
Na Františku 1039/32, 110 15 Praha 1 Ing. Protiva

K výše uvedené zprávě neuplatňujeme žádné požadavky.
Ve správním území obce se nenachází žádné dobývací prostory, ložiska nerostů,
prognózní zdroje vyhrazených nerostů ani chráněná ložisková území. Z uvedeného
důvodu není nutno stanovit žádné podmínky k ochraně a hospodárnému využití nerostného bohatství.

——————

13

Ministerstvo vnitra ČR,
odbor správy majetku,
PO BOX 155/OSM,
140 21 Praha 4

Návrh zprávy o uplatňování ÚP Lidic byl doručen dne 13. 8. 2019 (doručenka uložena u pořizovatele).
Vyjádření bylo možno uplatnit dle § 47 odst. 2 stavebního zákona ve lhůtě do 12. 9. 2019.
Vyjádření nebylo v této lhůtě, ani po ní, uplatněno.

14

Ministerstvo zdravotnictví,
Český inspektorát lázní a zřídel,
Palackého náměstí 375/4,
128 01 Praha 2

Návrh zprávy o uplatňování ÚP Lidic byl doručen dne 13. 8. 2019 (doručenka uložena u pořizovatele).
Vyjádření bylo možno uplatnit dle § 47 odst. 2 stavebního zákona ve lhůtě do 12. 9. 2019.
Vyjádření nebylo v této lhůtě, ani po ní, uplatněno.

15

Ministerstvo životního prostředí,
odbor výkonu státní správy I,
ochrana nerostného bohatství,
Kodaňská 1441/46, 101 00 Praha 10

Návrh zprávy o uplatňování ÚP Lidic byl doručen dne 13. 8. 2019 (doručenka uložena u pořizovatele).
Vyjádření bylo možno uplatnit dle § 47 odst. 2 stavebního zákona ve lhůtě do 12. 9. 2019.
Vyjádření nebylo v této lhůtě, ani po ní, uplatněno.

16

Obvodní báňský úřad pro území
Hlavního města Prahy a kraje
Středočeského,
Kozí 748/4, PO BOX 31,
110 01 Praha 1

Návrh zprávy o uplatňování ÚP Lidic byl doručen dne 13. 8. 2019 (doručenka uložena u pořizovatele).
Vyjádření bylo možno uplatnit dle § 47 odst. 2 stavebního zákona ve lhůtě do 12. 9. 2019.
Vyjádření nebylo v této lhůtě, ani po ní, uplatněno.

17

Státní energetická inspekce,
Územní inspektorát
pro Hlavní město Prahu
a Středočeský kraj,
Gorazdova 1969/24, 120 00 Praha 2

Návrh zprávy o uplatňování ÚP Lidic byl doručen dne 13. 8. 2019 (doručenka uložena u pořizovatele).
Vyjádření bylo možno uplatnit dle § 47 odst. 2 stavebního zákona ve lhůtě do 12. 9. 2019.
Vyjádření nebylo v této lhůtě, ani po ní, uplatněno.
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18

19

údaje o podateli
(vyjádření, stanoviska, podnětu,
připomínky)

čj. ze dne,
vyřizuje

úplné znění nebo významná část podání
(vyjádření, stanoviska, podnětu, připomínky)

ZÁVĚR A ODŮVODNĚNÍ
POŘIZOVATELE

Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad
pro Středočeský kraj,
pobočka Kladno,
Víta Nejedlého 3188,
272 80 Kladno

Návrh zprávy o uplatňování ÚP Lidic byl doručen dne 13. 8. 2019 (doručenka uložena u pořizovatele).
Vyjádření bylo možno uplatnit dle § 47 odst. 2 stavebního zákona ve lhůtě do 12. 9. 2019.
Vyjádření nebylo v této lhůtě, ani po ní, uplatněno.

Státní úřad pro jadernou
bezpečnost,
Senovážné náměstí 1589/9,
110 15 Praha 1

Návrh zprávy o uplatňování ÚP Lidic byl doručen dne 13. 8. 2019 (doručenka uložena u pořizovatele).
Vyjádření bylo možno uplatnit dle § 47 odst. 2 stavebního zákona ve lhůtě do 12. 9. 2019.
Vyjádření nebylo v této lhůtě, ani po ní, uplatněno.

Vyjádření krajského úřadu jako nadřízeného orgánu (§ 47 odst. 2 stavebního zákona) – 20
20

Krajský úřad Středočeského kraje,
odbor územního plánování
a stavebního řádu,
oddělení územního plánování,
Zborovská 81/11, Praha 5

Návrh zprávy o uplatňování ÚP Lidic byl doručen dne 13. 8. 2019 (doručenka uložena u pořizovatele).
Vyjádření bylo možno uplatnit dle § 47 odst. 2 stavebního zákona ve lhůtě do 12. 9. 2019.
Vyjádření nebylo v této lhůtě, ani po ní, uplatněno.

Připomínky obce, pro kterou se zpráva pořizuje (§ 47 odst. 2 stavebního zákona) – 21
21

Obec Lidice,
10. června 1942 čp. 161,
273 54 Lidice

Návrh zprávy o uplatňování ÚP Lidic byl doručen dne 14. 8. 2019 (doručenka uložena u pořizovatele).
Vyjádření bylo možno uplatnit dle § 47 odst. 2 stavebního zákona ve lhůtě do 13. 9. 2019.
Připomínky nebyly v této lhůtě, ani po ní, uplatněny.

Podněty sousedních obcí (§ 47 odst. 2 stavebního zákona) – 22 až 27
22

Město Buštěhrad,
Hřebečská 660/11,
273 43 Buštěhrad

Návrh zprávy o uplatňování ÚP Lidic byl doručen dne 13. 8. 2019 (doručenka uložena u pořizovatele).
Vyjádření bylo možno uplatnit dle § 47 odst. 2 stavebního zákona ve lhůtě do 12. 9. 2019.
Podněty nebyly v této lhůtě, ani po ní, uplatněny.

23

Obec Běloky,
Běloky 19,
273 53 Hostouň u Prahy

Návrh zprávy o uplatňování ÚP Lidic byl doručen dne 19. 8. 2019 (doručenka uložena u pořizovatele).
Vyjádření bylo možno uplatnit dle § 47 odst. 2 stavebního zákona ve lhůtě do 18. 9. 2019.
Podněty nebyly v této lhůtě, ani po ní, uplatněny.
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ZÁVĚR A ODŮVODNĚNÍ
POŘIZOVATELE

24

Obec Dolany,
Dolany 35,
273 51 Unhošť

Návrh zprávy o uplatňování ÚP Lidic byl doručen dne 14. 8. 2019 (doručenka uložena u pořizovatele).
Vyjádření bylo možno uplatnit dle § 47 odst. 2 stavebního zákona ve lhůtě do 13. 9. 2019.
Podněty nebyly v této lhůtě, ani po ní, uplatněny.

25

Obec Hostouň,
Kladenská 119,
273 53 Hostouň u Prahy

Návrh zprávy o uplatňování ÚP Lidic byl doručen dne 13. 8. 2019 (doručenka uložena u pořizovatele).
Vyjádření bylo možno uplatnit dle § 47 odst. 2 stavebního zákona ve lhůtě do 12. 9. 2019.
Podněty nebyly v této lhůtě, ani po ní, uplatněny.

26

Obec Hřebeč,
náměstí Draha 75,
273 45 Hřebeč

Návrh zprávy o uplatňování ÚP Lidic byl doručen dne 13. 8. 2019 (doručenka uložena u pořizovatele).
Vyjádření bylo možno uplatnit dle § 47 odst. 2 stavebního zákona ve lhůtě do 12. 9. 2019.
Podněty nebyly v této lhůtě, ani po ní, uplatněny.

27

Obec Makotřasy,
Makotřasy 35,
273 54 Lidice

Návrh zprávy o uplatňování ÚP Lidic byl doručen dne 13. 8. 2019 (doručenka uložena u pořizovatele).
Vyjádření bylo možno uplatnit dle § 47 odst. 2 stavebního zákona ve lhůtě do 12. 9. 2019.
Podněty nebyly v této lhůtě, ani po ní, uplatněny.

Připomínky právnických a fyzických osob (§ 47 odst. 2 stavebního zákona) – 28
28

Ředitelství silnic a dálnic ČR,
Čerčanská 12,
140 00 Praha 4

20 002-ŘSD-19-110
ze dne 30.8.2019;
zapsáno
dne 11. 9. 2019,
pod čj. 78/2019

ŘSD ČR uplatňuje k návrhu zprávy o uplatňování územního plánu Lidice, resp.
K pokynům pro zpracování změny č. 1 ÚP následující připomínky.
Územím obce Lidice prochází stávající silnice I/61. Z hlediska výhledových záměrů
sledujeme vedení přeložky silnice I/61 v poloze severně Buštěhradu, vedenou mimo
území obce Lidice. Nicméně nadále sledujeme záměr úpravy křižovatek na stávající
silnici I. třídy. V řešeném území se jedná o úpravu křižovatky Lidice (I/61 x
III/00714).
Aktuálně je návrh úpravy křižovatky Lidice uveden, na základě dříve zpracovaných
podkladů, ve studii „I/61 – Vedení silnice v úseku R6 – R7” RAIN 12/2009.
V územním plánu požadujeme pro úpravu křižovatky Lidice vymezit a chránit plochu vymezenou v souladu s výše uvedenou studií, jejíž hranice bude vedena alespoň
ve vzdálenosti 50m od osy komunikace na každou stranu. Úpravu křižovatky požadujeme zařadit mezi veřejně prospěšné stavby, pro které lze práva ke stavbám a pozemkům vyvlastnit.

Připomínka nebyla akceptována.
Jedná se o záměr nadmístního významu. Není řešen
v žádné nadřazené dokumentaci (PÚR ČR, ZÚR Středočeského kraje).
Požadavek na úpravy křižovatky Lidice, na základě
dříve zpracovaných podkladů, studie „I/61 – Vedení
silnice v úseku R6 – R7” RAIN 12/2009 do pokynů
pro zpracování návrhu změny č. 1 územního plánu Lidic se neakceptuje.
Tento záměr bude případně řešen samostatnou změnou na návrh oprávněného investora podle § 44
písm. e) stavebního zákona nebo vyplyne z aktualizace
ZÚR Středočeského kraje.

Vypracoval: Bc. Ladislav Vich, DiS., výkonný pořizovatel, PRISVICH, s.r.o.
Spolupráce: Tomáš Skála, místostarosta obce, určený zastupitel
V Lidicích dne 24. října 2019

Veronika Kellerová v. r.
starostka obce
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