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Opatření obecné povahy č. 1/2013/OOP
l

ÚZEMNÍ PLÁN LIDIC
***************************************************************
Zastupitelstvo obce Lidice, příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební
zákon“), za použití § 43 odst. 4 stavebního zákona, § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb.,
o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění vyhlášky č. 458/2012 Sb. (dále jen „vyhláška č. 500/2006 Sb.“), svým
usnesení č. 20/2013 ze dne 14. října 2013

vydáv á
územní plán Lidic
ve formě opatření obecné povahy (dále také jen „územní plán“), jehož územně plánovací dokumentaci
zhotovila firma Ing. arch. Zdeněk Gottfried, IČ 41874439, projektantem Ing. arch. Zdeňkem Gottfriedem, autorizovaným architektem ČKA 02424.
Územní plán Lidic stanovuje pro celé území obce Lidice, tj. katastrální území Lidice, základní koncepci rozvoje území obce, ochrany jeho hodnot, jeho plošného a prostorového uspořádání (dále jen
„urbanistická koncepce“), uspořádání krajiny a koncepci veřejné infrastruktury; vymezuje zastavěné
území, zastavitelné plochy, plochy změn v krajině, plochy pro veřejně prospěšná opatření a stanovuje
podmínky pro využití těchto ploch a koridorů, jak je uvedeno v jeho textové a grafické části takto:
1. Textová část územního plánu obsahuje kapitoly
I.a) Vymezení zastavěného území
I.b) Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot
I.c) Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně
I.d) Koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umísťování
I.e) Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření,
ochranu před povodněmi, rekreaci, dobývání ložisek nerostných surovin
I.f) Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením převažujícího účelu využití a stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu

–1–
Opatření obecné povahy č. 1/2013/OOP – ÚP Lidic

I.g) Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům
a stavbám vyvlastnit
I.h) Vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejných prostranství, pro které lze uplatnit předkupní právo
I.i) Stanovení kompenzačních opatření podle § 50 odst. 6 stavebního zákona
I.j) Údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické části
2. Grafická část územního plánu obsahuje
I/1. Výkres základního členění území, 1 : 5 000
I/2. Hlavní výkres, 1 : 5 000
I/3. Výkres koncepce veřejné infrastruktury, 1 : 5 000
I/4. Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací, 1 : 5 000

Odůvo d n ě n í
Odůvodnění územního plánu Lidic obsahuje textovou a grafickou část.
A. TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ
1. Textová část odůvodnění územního plánu zpracovaná projektantem v rozsahu části II odst. 1
písm. a) až d) přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako samostatná část územního plánu
označená „II. TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU“ je nedílnou součástí tohoto odůvodnění.
2. Postup při pořízení územního plánu Lidic
Pořízení územního plánu Lidic schválilo podle § 6 odst. 5 písm. a) stavebního zákona Zastupitelstvo obce Lidice svým usnesením č. 41/2010 ze dne 17. května 2010 z vlastního podnětu podle
§ 44 písm. a) stavebního zákona.
Pořizovatelem územního plánu byl Obecní úřad Lidice, který zajistil v souladu s § 6 odst. 2 stavebního zákona splnění kvalifikačních požadavků pro výkon územně plánovací činnosti podle § 24
odst. 1 stavebního zákona uzavřením smlouvy právnickou osobou, společností PRISVICH, s.r.o.,
IČ 27101053, jejíž pracovník, Ing. Ladislav Vich, má osvědčení zvláštní odborné způsobilosti
Ministerstva vnitra v územním plánování č. 800017664 a splňuje kvalifikační požadavky vzdělání
a praxe. Uzavření smlouvy se společností PRISVICH, s.r.o., na pořízení územního plánu schválilo
Zastupitelstvo obce Lidice svým usnesením č. 1/2010 ze dne 2. listopadu 2010 podle § 6 odst. 6
písm. b) stavebního zákona.
Současně s rozhodnutím o pořízení územního plánu byl stejným usnesením Zastupitelstva obce
Lidice č. 41/2010 ze dne 17. května 2010 pověřen člen zastupitelstva, místostarosta obce Tomáš
Skála, k tomu, aby spolupracoval s pořizovatelem územního plánu jako „určený zastupitel“ ve
smyslu § 47 a násl. stavebního zákona.
Při pořizování a vydávání územního plánu se postupovalo podle § 43 a násl. stavebního
zákona, v etapách „zadání“, „koncept“ a „návrh“. Zpracování konceptu územního plánu vycházeno z požadavku zadání v souladu se zněním stavebního zákona platného do 31. prosince 2012.
Návrh zadání územního plánu Lidic byl vystaven k veřejnému nahlédnutí po dobu 30 dnů, a to
od 8. února 2011 do 9. března 2011, a současně jej pořizovatel zaslal subjektům uvedeným
v § 47 odst. 2 stavebního zákona. Na základě vyhodnocení uplatněných požadavků, stanovisek,
podnětů a připomínek pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem, místostarostou obce Tomášem Skálou, upravil návrh zadání územního plánu a předložil jej ke schválení Zastupitelstvu
obce Lidice.
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Zadání územního plánu Lidic schválilo Zastupitelstvo obce Lidice svým usnesením č. 8/2011
ze dne 28. listopadu 2011 podle § 6 odst. 5 písm. b) a § 47 odst. 5 stavebního zákona.
Koncept územního plánu Lidic, včetně vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj
území, zpracovala v srpnu 2012 firma Ing. arch. Zdeněk Gottfried, IČ 41874439, projektantem
Ing. arch. Zdeňkem Gottfriedem, autorizovaným architektem ČKA 02424, na základě schváleného
zadání a podle stavebního zákona a jeho prováděcích vyhlášek, zejména pak vyhlášky č. 500/2006
Sb. a vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění platném do
31. prosince 2012, v tzv. invariantním řešení vztaženém k nulové variantě.
Veřejné projednání konceptu územního plánu podle § 48 odst. 2 stavebního zákona s výkladem
projektanta, Ing. arch. Zdeňka Gottfrieda, nařídil pořizovatel podle § 22 odst. 1 stavebního zákona
na den 8. října 2013 od 16.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Lidice, 10. června 1942
čp. 161. Veřejného projednání se nezúčastnil žádný přizvaný dotčený orgán, krajský úřad ani zástupce sousední obce.
Krajský úřad Středočeského kraje, odbor regionálního rozvoje, jako nadřízený orgán územního
plánování pro obce, převzal oznámení o místě a době konání veřejného projednání konceptu
územního plánu podle § 48 odst. 3 stavebního zákona dne 30. srpna 2012 (doručenka uložena
u pořizovatele), jeho stanovisko však nebylo uplatněno dle § 48 odst. 5 stavebního zákona ve
stanovené lhůtě do 7. listopadu 2012, ani po ní.
Vyhodnocení vlivů územního plánu Lidic na udržitelný rozvoj bylo v souladu s § 48 odst. 6 předloženo pořizovatelem dne 29. srpna 2012 Radě obcí pro udržitelný rozvoj statutárního města
Kladno, ve lhůtě do 30 dnů od předložení podkladů nebylo vyjádření sděleno.
Na základě výsledku projednání konceptu územního plánu zpracoval pořizovatel ve spolupráci
s určeným zastupitelem, místostarostou Tomášem Skálou, návrh pokynů pro zpracování návrhu územního plánu podle § 49 odst. 2 stavebního zákona, které vzhledem k invariantnímu řešení
neobsahovaly návrh rozhodnutí o výběru výsledné varianty řešení.
Pokyny pro zpracování návrhu územního plánu Lidic schválilo Zastupitelstvo obce Lidice
svým usnesením č. 16/2013 ze dne 18. února 2013 podle § 6 odst. 5 písm. b) a § 49 odst. 3 stavebního zákona s použitím přechodného ustanovení bodu 6 čl. II zákona č. 350/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve
znění pozdějších předpisů, a některé související zákony.
Návrh územního plánu zhotovila v dubnu 2013, stejně jako koncept, firma Ing. arch. Zdeněk
Gottfried, IČ 41874439, projektantem Ing. arch. Zdeňkem Gottfriedem, autorizovaným architektem ČKA 02424, na základě schválených „Pokynů pro zpracování návrhu územního plánu Lidic“
a podle stavebního zákona a jeho prováděcích vyhlášek, zejména pak vyhlášky č. 500/2006 Sb.
a vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ale tentokráte již ve znění platném od 1. ledna 2013.
Veřejné projednání upraveného a posouzeného návrhu územního plánu podle § 52 odst. 1 stavebního zákona s výkladem projektanta, Ing. arch. Zdeňka Gottfrieda, nařídil pořizovatel podle
§ 22 odst. 1 stavebního zákona na den 11. června 2013 od 16.00 hodin v zasedací místnosti
Obecního úřadu Lidice, 10. června 1942 čp. 161. Veřejného projednání se nezúčastnil žádný zástupce přizvaných dotčených orgánů, krajského úřadu či sousedních obcí.
Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem, místostarostou obce Tomášem Skálou, vyhodnotil výsledky veřejného projednání návrhu územního plánu a konstatoval, že nejpozději do
7 dnů od konání veřejného projednání dne 11. června 2013, tj. do 18. června 2013, byly uplatněny
celkem 2 námitky dotčených osob (§ 52 odst. 2 stavebního zákona) a žádná připomínka.
K uplatněným námitkách zpracoval pořizovatel s ohledem na veřejné zájmy návrh rozhodnutí
o námitkách uplatněných k návrhu územního plánu a doručil je dotčeným orgánům a krajskému
úřadu jako nadřízenému orgánu s výzvou, aby k nim ve lhůtě 30 dnů od obdržení uplatnily stano-
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viska s tím, že pokud dotčený orgán či krajský úřad neuplatní stanovisko v uvedené lhůtě, má se
za to, že s návrhy pořizovatele souhlasí. K návrhu rozhodnutí o námitkách uplatnily pouze některé
dotčené orgány svá stanoviska, ostatní nikoliv. V uplatněných stanoviskách vyjádřily dotčené orgány svůj souhlas s návrhem pořizovatele.
Na základě vyhodnocení výsledků veřejného projednání byly pořizovatelem stanoveny „Pokyny
pro nepodstatnou úpravu návrhu územního plánu Lidic před vydáním“ k provedení nepodstatné
úpravy návrhu před jeho vydáním a tyto předal dne 3. října 2013 projektantovi, Ing. arch.
Zdeňku Gottfriedovi. Protože se z pohledu § 53 odst. 2 stavebního zákona nejedná o podstatnou
úpravu návrhu územního plánu, nenařídil pořizovatel opakované veřejné projednání za účasti
dotčených orgánů a krajského úřadu.
Upravený návrh územního plánu s textovou částí z října 2013 a grafickou částí z dubna 2013
s dílčí změnou koordinačního výkresu z října 2013 (dokresleno ochranné pásmo silnice III/00714),
předložil pořizovatel dne 8. října 2013 společně s odůvodněním a návrhem na vydání Zastupitelstvu obce Lidice podle § 54 odst. 1 stavebního zákona.
3. Výsledek přezkoumání souladu návrhu územního plánu s politikou územního rozvoje
a územně plánovací dokumentací vydanou krajem [§ 53 odst. 4 písm. a) stavebního zákona]
Obec Lidice je součástí rozvojové oblasti „OB1 Rozvojová oblast Praha“, vymezené pro řešené
území správním obvodem statutárního města Kladno, obce s rozšířenou působností, dle Politiky
územního rozvoje České republiky 2008 (dále jen „PÚR ČR 2008“), schválené usnesením vlády
České republiky č. 929 ze dne 20. července 2009. Území obce Lidice není dle PÚR ČR 2008 součástí žádné rozvojové osy, specifické oblasti či koridoru a plochy dopravní a technické infrastruktury. Pro řešení územního plánu nevyplývaly z PÚR ČR 2008, vyjma obecně platných republikových priorit, žádné konkrétní požadavky, které by bylo nutné respektovat.
Zásady územního rozvoje Středočeského kraje (dále je „ZÚR Středočeského kraje“), jako jediná
územně plánovací dokumentace vydaná krajem, byly Zastupitelstvem Středočeského kraje vydány
ve formě opatření obecné povahy usnesením č. 4-20/2011/ZK ze dne 19. prosince 2011 a nabyly
účinnosti dne 22. února 2012. Území obce Lidice je dotčeno v okrajové poloze při jihozápadní
hranici v kontaktu s územím obce Hostouň pouze koridorem veřejně prospěšného opatření regionálního biocentra územního systému ekologické stability 1473 „Dolanský háj a niva“ vymezeným textovou a grafickou částí ZÚR Středočeského kraje. Zpracovaný návrh ÚP Lidic v souvislostech a podrobnostech území obce respektoval a zpřesnil řešení koridoru vymezeném v ZÚR
Středočeského kraje.
Regulační plán není pro řešené území Středočeským krajem vydán.
ZÁVĚR: Návrh územního plánu Lidic je v souladu s Politikou územního rozvoje České republiky 2008 a v souladu se ZÚR Středočeského kraje.
4. Výsledek přezkoumání souladu návrhu územního plánu s cíli a úkoly územního plánování,
zejména s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území a požadavky na ochranu nezastavěného území [§ 53 odst. 4 písm. b) stavebního zákona]
Územní plán usiluje v řešeném území o zajištění trvale udržitelného rozvoje všech složek území
a osídlení při zachování a ochraně přírodních, kulturních a civilizačních hodnot území, zejména
pak architektonických a urbanistických hodnot, při zajištění podmínek rozvoje obce a koordinaci
veřejných i soukromých záměrů v území.
Územní plán naplňuje cíle a úkoly územního plánování tak, jak je definuje § 18 a 19 stavebního
zákona, kdy zejména vychází z charakteru řešeného území a jeho kontextu, respektuje jedinečnou
charakteristiku obce, její republikový i evropský význam, a chrání a rozvíjí hodnoty zástavby
a přírodního prostředí obce, a to zejména
Ÿ zohledňuje a koordinuje veřejné i soukromé záměry v území;
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Ÿ vytváří předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území, spočívající ve vyváženém
vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území – s prioritou ochrany přírodních hodnot;
Ÿ stanovuje podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití, prostorové uspořádání
a ochrany krajinného rázu k zajištění ochrany a rozvoje přírodních, kulturních a civilizačních
hodnot území, zejména pak architektonického, urbanistického a archeologického dědictví;
Ÿ doplňuje regulační plán obce Lidice o nadřazenou územně plánovací dokumentaci, tj. územní
plán, který by měl po účinnosti územního plánu vyvolat následnou úpravu, a to uvedení podřízené územně plánovací dokumentace, regulačního plánu obce Lidice, do souladu s následně vydaným územním plánem Lidic a do souladu s platnou legislativou, aby bylo možné podle regulačního plánu rozhodovat v území;
Ÿ stanovuje koncepci rozvoje území, včetně urbanistické koncepce s ohledem na hodnoty a podmínky území;
Ÿ stanovuje urbanistické, architektonické a estetické požadavky na využívání a prostorové uspořádání území a na jeho změny, zejména na umístění a uspořádání staveb s ohledem na zachování
a kontinuální rozvíjení charakteru území.
Zastavěné území obce je doplňováno 2 lokalitami zastavitelných ploch o celkové výměře 3 ha, které vycházejí z aktuálních potřeb rozvoje obce a rozšiřují zastavěné území sídla Lidice, v katastrálních území Lidice, v souladu s vyhodnocením vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území.
Tyto zastavitelné plochy byly již vymezeny regulačním plánem obce Lidice a nedochází proto
k novým záborům zemědělského půdního fondu.
Ochrana nezastavěného území byla řešena již při pořizování zadání územního plánu a podrobně
pak zejména při veřejném projednání konceptu územního plánu, který společně se závěry stanoviska orgánu posuzování vlivů na životní prostředí znamenal posílení ochrany nezastavěného území vypuštěním zastavitelných ploch Z4, Z5 a Z6 na základě pokynů pro zpracování návrhu územního plánu Lidic, kdy byly akceptovány požadavky dotčených orgánů, a to ochrany přírody z důvodu ochrany systému Natura 2000, a státní památkové péče z důvodu ochrany národní kulturní
památky Památník Lidice a jeho ochranného pásma. Koncepce nezastavěného území spočívá v zachování současných produkčních funkcí (především zemědělství) za současného posílení funkcí
ekologických a krajinotvorných.
ZÁVĚR: Návrh územního plánu Lidic je v souladu s cíli a úkoly územního plánování.
5. Výsledek přezkoumání souladu návrhu územního plánu s požadavky stavebního zákona
a jeho prováděcích právních předpisů [§ 53 odst. 4 písm. c) stavebního zákona]
Po schválení zadání územního plánu dne 28. listopadu 2011 zajistil pořizovatel zpracování konceptu územního plánu v rozsahu přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb. a vyhodnocení vlivů konceptu územního plánu na udržitelný rozvoj území v rozsahu přílohy č. 5 vyhlášky č. 500/2006 Sb.
a tyto dokumentace veřejně projednal dne 8. října 2012. Pro dokončení fáze „konceptu“ podle stavebního zákona platného od 1. lednu 2013 muselo být postupováno podle přechodného ustanovení
bodu 6 čl. II zákona č. 350/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony,
tak, že byly zpracovány „Pokyny pro zpracování návrhu územního plánu Lidic“ a tyto se po
schválení Zastupitelstvem obce Lidice dne 18. února 2013 staly podkladem pro pořízení další fáze
„návrhu“. Při projednání konceptu územního plánu bylo postupováno podle § 48 a 49 stavebního
zákona, ve znění platném do 31. prosince 2012.
Po schválení pokynů pro zpracování návrhu územního plánu dne 18. února 2013, zajistil pořizovatel zpracování návrhu územního plánu v rozsahu přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb. a jeho
veřejné projednání společně s vyhodnocením vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území
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v rozsahu přílohy č. 5 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. zpracovaného pro fázi „koncept“. Při projednání
a vydání návrhu bylo postupováno podle § 52 a násl. stavebního zákona.
Grafická část návrhu územního plánu a jeho odůvodnění skladbou výkresů odpovídá příloze č. 7
vyhlášky č. 500/2006 Sb.
Při členění řešeného území na plochy s rozdílným způsobem využití byla respektována vyhláška
č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů,
a územní plán stanovil podmínky pro jejich využití s určením převažujícího účelu využití, přípustného využití, nepřípustného využití, případně podmíněně přípustného využití, stanovil podmínky
prostorového uspořádání těchto ploch, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu.
ZÁVĚR: Návrh územního plánu Lidic je v souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů.
6. Výsledek přezkoumání souladu návrhu územního plánu s požadavky zvláštních právních
předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě
s výsledkem řešení rozporů [§ 53 odst. 4 písm. d) stavebního zákona]
Při pořizování návrhu územního plánu byly akceptovány všechny požadavky dotčených orgánů,
které uplatnily ve svých stanoviscích, a to zejména k veřejnému projednání konceptu územního
plánu, ale také k veřejnému projednání návrhu územního plánu. Pořizovatel spolu s určeným zastupitelem, místostarostou obce Tomášem Skálou, vyhodnotil uplatněná stanoviska, připomínky
a námitky a učinil závěry, které podle jejich charakteru promítl do „Pokynů pro zpracování návrhu územního plánu Lidic“ zpracovaných po veřejném projednání konceptu územního plánu podle
§ 49 stavebního zákona, ve znění platném do 31. prosince 2012, nebo do „Pokynů pro nepodstatnou úpravu návrhu územního plánu Lidic před vydáním“. Podle těchto pokynů byl územní plán
soustavně v průběhu pořizování upravován a uváděn do souladu s požadavky zvláštních právních
předpisů a stanovisky dotčených orgánů a před vydáním veřejně projednán podle § 52 odst. 1 stavebního zákona.
Na základě vyhodnocení výsledků veřejného projednání a stanovisek dotčených orgánů k návrhu
rozhodnutí o námitkách byla provedena nepodstatná úprava návrhu územního plánu před vydáním a takto byl předložen Zastupitelstvu obce Lidice dne 8. října 2013 k vydání.
Podrobnosti jsou uvedeny v dokumentech označených jako „Vyhodnocení veřejného projednání
konceptu územního plánu Lidic“ a „Pokyny pro zpracování návrhu územního plánu Lidic“, „Vyhodnocení veřejného projednání návrhu územního plánu Lidic“ a „Pokyny pro nepodstatnou
úpravu návrhu územního plánu Lidic před vydáním“, které jsou součástí dokladů o pořizování
a vydání územního plánu.
Při pořizování konceptu územního plánu ani návrhu územního plánu nebyly řešeny žádné rozpory
postupem podle § 136 odst. 6 správního řádu.
ZÁVĚR: Návrh územního plánu Lidic je v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů
a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů.
7. Zpráva o vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území obsahující základní
informace o výsledcích tohoto vyhodnocení včetně výsledků vyhodnocení vlivů na životní
prostředí [§ 53 odst. 5 písm. b) stavebního zákona]
Na základě zadání územního plánu schváleného dne 28. listopadu 2011 byla součástí konceptu
územního plánu Lidic dokumentace „Vyhodnocení vlivů konceptu územního plánu Lidic na udržitelný rozvoj území“ zpracovaná podle přílohy č. 5 k vyhlášce č. 500/2006 Sb., z toho část A „Vyhodnocení vlivů územního plánu Lidic na životní prostředí pro účely posuzování vlivů koncepcí na životní prostředí“ dle přílohy stavebního zákona byla zpracována Mgr. Eliškou Václavíkovou, autorizovanou osobou podle § 19 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní
prostředí, ve znění pozdějších předpisů, držitel autorizace Ministerstva životního prostředí
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čj. 79046/ENV/07 ze dne 12. listopadu 2007, a část B „Vyhodnocení vlivů konceptu územního
plánu Lidic na území Natura 2000“ byla zpracována Mgr. Ondřejem Volfem, autorizovanou
osobou pro hodnocení podle 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění
pozdějších předpisů, držitel autorizace Ministerstva životního prostředí čj. 630/905/05 ze dne
19. května 2005, prodloužené rozhodnutím čj. 11089/ENV/10 a 299/639/10 ze dne 8. února 2010.
Požadavek zpracování části B vyhodnocení stanovilo zadání územního plánu na základě stanoviska Krajského úřadu Středočeského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, uvedeného
v koordinovaném stanovisku Středočeského kraje, krajského úřadu, čj. 024177/2011/KUSK-OŽP/ŠJ
ze dne 25. února 2011, který jako orgán ochrany přírody příslušný podle ust. § 77a odst. 4.
písm. n) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, sdělil,
že v souladu s ust. § 45i odst. 1 citovaného zákona, nelze vyloučit významný vliv předloženého
návrhu zadání územního plánu samostatně ani ve spojení s jinými koncepcemi nebo záměry na
příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost na evropsky významné lokality EVL CZ0213016
Zákolanský potok, stanovené příslušnými vládními nařízeními.
Část A vyhodnocení vlivů na životní prostředí, tzv. „vyhodnocení SEA“, spolu s materiálem „Vyhodnocení krajinného rázu území“ Mgr. Lukáše Kloudy, a část B vyhodnocení vlivů na Naturu
2000 tvořily samostatnou složku konceptu územního plánu.
Ostatní části C až F „vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území“ byly samostatnou přílohou textové části konceptu územního plánu zpracovaného projektantem, Ing. arch. Zdeňkem Gottfriedem.
Závěry vyhodnocení vlivů konceptu územního plánu Lidic na udržitelný rozvoj území byly po
projednání konceptu územního plánu promítnuty do „Pokynů pro zpracování návrhu územního
plánu Lidic“, a to zejména na základě stanoviska Krajského úřadu Středočeského kraje jako příslušného dotčeného orgánu na úseku posuzování vlivů na životní prostředí a ochrany přírody.
Podmínky pro fázi vydání a uplatňování územního plánu Lidic, uvedené v souhlasném stanovisku orgánu SEA ke konceptu územního plánu, byly na základě jejich vyhodnocení a závěrů pořizovatele promítnuty do „Pokynů pro zpracování návrhu územního plánu Lidic“. Návrh územního
plánu byl upraven projektantem před řízením o vydání podle § 52 odst. 1 stavebního zákona.
Stanovisko krajského úřadu k vyhodnocení vlivů na životní prostředí bylo zohledněno tak, že
podmínky, které lze v územním plánu dle § 43 stavebního zákona akceptovat z hlediska jejich
charakteru a podrobnosti, byly zapracovány do textové a grafické části návrhu územního plánu.
Požadavek na zohlednění podmínek, vyplývající ze stanoviska k vyhodnocení na životní prostředí,
bude uveden v usnesení Zastupitelstva obce Lidice o vydání územního plánu Lidic dle § 10i odst. 5
zákona č. 100/2001 Sb., které bude zveřejněno.
Základní informace o výsledcích vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území obsahuje textová část odůvodnění v kapitole II.g) „Zpráva o vyhodnocení vlivů na udržitelný
rozvoj území obsahující základní informace o výsledcích tohoto vyhodnocení včetně výsledků vyhodnocení vlivů na životní prostředí“ zpracované projektantem dle bodu 1 tohoto odůvodnění.
ZÁVĚR: Územní plán Lidic byl vyhodnocen z hlediska vlivů na vyvážený vztah územních podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území a orgán posuzování vlivů záměrů na životní prostředí vydal souhlasné stanovisko.
8. Stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst. 5 stavebního zákona [§ 53 odst. 5 písm. c) stavebního zákona]
Koordinované stanovisko Středočeského kraje, krajského úřadu čj. 173207/2012/KUSK ze dne
5. prosince 2012, tvoří přílohu tohoto odůvodnění a ve vyhodnocení veřejného projednání konceptu územního plánu Lidic je uvedeno v položce pod poř. č. 6b.
ZÁVĚR: K územnímu plánu Lidic bylo před zahájením řízeno vydání vydáno souhlasné stanovisko krajského úřadu k vyhodnocení z hlediska vlivů na životní prostředí.
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9. Sdělení, jak bylo stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst. 5 stavebního zákona zohledněno, s uvedením závažných důvodů, pokud některé požadavky nebo podmínky zohledněny
nebyly [§ 53 odst. 5 písm. d) stavebního zákona]
Na podkladě předloženého konceptu územního plánu a zpracovaného vyhodnocení vlivů konceptu na životní prostředí pro účely posuzování vlivů koncepcí na životní prostředí autorizovanou
osobou, Mgr. Eliškou Václavíkovou, vydal Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního
prostředí a zemědělství, stanovisko k vyhodnocení vlivů územně plánovací dokumentace na životní prostředí, čj. 173207/2012/KUSK ze dne 5. prosince 2012 podle § 48 odst. 7 stavebního zákona, jako příslušný úřad podle § 22 písm. e) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, souhlasné stanovisko k vyhodnocení vlivů územního plánu Lidic na životní prostředí s podmínkami pro fázi vydání a uplatňování ÚP Lidic.
Podmínky pro využití řešeného území, uvedené v souhlasném stanovisku ke konceptu územního plánu, byly na základě jejich vyhodnocení a závěrů pořizovatele promítnuty do „Pokynů pro
zpracování návrhu územního plánu Lidic“ schválených dne 18. února 2013.
Stanovisko krajského úřadu k vyhodnocení vlivů na životní prostředí bylo zohledněno tak, že podmínky, které lze v územně plánovací dokumentaci územního plánu akceptovat z hlediska jejich
charakteru a podrobnosti, byly zapracovány do textové a grafické části návrhu územního plánu.
Požadavek na zohlednění ostatní podmínek při řešení záměrů v následných podrobnějších dokumentacích je uveden v usnesení č. 20/2013 Zastupitelstva obce Lidice o vydání územního plánu Lidic v souladu s § 10i odst. 5 zákona č. 100/2001 Sb., které bude zveřejněno.
ZÁVĚR: Návrh územního plánu zohlednil stanovisko krajského úřadu k vyhodnocení z hlediska vlivů na životní prostředí.
10. Komplexní zdůvodnění přijatého řešení včetně vybrané varianty [§ 53 odst. 5 písm. e) stavebního zákona]
Komplexní zdůvodnění přijatého řešení zpracoval projektant a je součástí textové části odůvodnění návrhu územního plánu v kapitole II.k) „Komplexní zdůvodnění přijatého řešení včetně vybrané
varianty“.
11. Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch [§ 53 odst. 5 písm. f) stavebního zákona]
Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných
ploch zpracoval projektant a je součástí textové části odůvodnění návrhu územního plánu v kapitole II.l) „Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch.“.
12. Rozhodnutí o námitkách k veřejnému projednání konceptu územního plánu Lidic konanému dne 8. října 2012 a jejich odůvodnění
Pořizovatel veřejně projednal koncept územního plánu Lidic podle § 48 odst. 2 stavebního
zákona, ve znění platném do 31. prosince 2013, a obdržel ve lhůtě do 15 dnů od dne veřejného
projednání konaného dne 8. října 2012, tj. do dne 23. října 2012, v souladu s § 48 odst. 2 stavebního zákona 4 námitky dotčených osob, které vymezuje toto ustanovení jako vlastníky pozemků
a staveb dotčených návrhem veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření a zastavitelných ploch a zástupce veřejnosti.
Zastupitelstvo obce Lidice jako příslušný správní orgán podle § 172 odst. 5 správního řádu rozhodlo svým usnesením č. 20/2013 ze dne 14. října 2013 o námitkách uplatněných ke konceptu
územního plánu Lidic ze srpna 2012 na podkladě návrhu rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění zpracovaného pořizovatelem ve spolupráci s určeným zastupitelem, místostarostou Tomášem Skálou, takto:
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námi t k y
(k veřejnému projednání konceptu ÚP Lidic dne 8. října 2012)

údaje o podateli*)

úplné znění nebo významná část

rozhodnutí o námitkách
a odůvodnění

Námitky dotčených osob (§ 48 odst. 2 stavebního zákona) – 26 až 29 (dle vyhodnocení)
Miroslav Jiras,
Distomonská 128,
273 54 Lidice
(č. 26; D 22. 10. 2012;
pod čj. 836/2012)

Žádám změnu funkčního využití části pozemku parc. č. 863
o výměře 27.517 m2, pro vybudování zemědělské usedlosti
(na výměře cca 20.000 m2), která k využívání vlastněných pozemků pro zemědělskou výrobu v katastru obce Lidice je nezbytná.
Věřím, že bude k mé připomínce při projednávání ÚP přihlédnuto a kladně vyřízeno.

Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění: Pořizování ÚP představuje určitý proces, na jehož začátku je zadání ÚP,
které v souladu s § 47 odst. 1 stavebního zákona stanovuje hlavní cíle a požadavky na
zpracování ÚP. Vybudování zemědělské usedlosti na výměře cca 2 ha ve volné krajině,
zcela mimo zastavěné území a zastavitelné
plochy, představuje záměr na změnu využití
území, uplatněný formou námitky ke konceptu
ÚP, přesahující akceptovatelný požadavek na
vymezení zastavitelné plochy po projednání
konceptu ÚP bez toho, aniž by požadavek na
její vymezení prošel zákonným procesem, který předpokládá stavební zákon v § 46, tzn., že
námitka měla být uplatněna jako návrh na
pořízení ÚP, o kterém, po posouzení pořizovatelem, rozhoduje zastupitelstvo obce a podle výsledku jej teprve poté zařadit či nezařadit do zadání ÚP, příp. zadání jeho změny.
K tomu je nutno podotknout, že schválené zadání ÚP neobsahovalo žádné požadavky na
vymezení nových zastavitelných ploch, než
převzetí a posouzení těch, které jsou dnes
v platném regulačním plánu obce Lidice.
Vzhledem ke specifice a individualitě záměru
je možné využít i § 18 odst. 5 stavebního zákona a prověřit jej v územním řízení, zda je
v souladu s cíli územního plánování. Shodná
připomínka byla uplatněna již k návrhu zadání ÚP a vyhodnocena jako neakceptovaná.

Miroslav Jiras,
Distomonská 128,
273 54 Lidice;
František Kolář,
Josefa Štemberky 99,
273 54 Lidice
(č. 27; D 22. 10. 2012;
pod čj. 835/2012)

Připomínky ke konceptu ÚP Lidic
Do připomínek ke konceptu ÚP Lidic žádáme zařadit k příslušným kapitolám všechny v tomto konceptu neakceptované
připomínky vznesené k zadání ÚP Lidic.
K bodu I./2. Koncepce rozvoje území obce a rozvoje jeho
hodnot.
Zde uvádíte, že zohledňujete kompozici původní projektové
dokumentace navržené kolektivem architektů Hilský – Jirsák
– Marek – Podzemský – Tenzer. Je zřejmé, že zohledňujete
jeho po 25. únoru 1948 upravenou socialistickou verzi, která splňuje požadavky vládního nařízení ze dne 27. května
1952 (viz příloha č. 3). Vaše špatné vstupní údaje pak následně vedou k opomenutí oprávněných požadavků majitelů desítek ha zemědělských pozemků v k. ú. Lidice. Špatné vstupy =
špatné výstupy.
Připomínka p. F. Kolář – Znovu podávám návrh na změnu
funkčního využití pozemků p. č. 794, 795 a 796 na multifunkční zónu neprůmyslového charakteru s možností vybudování staveb podél severního okraje pozemku p. č. 794
nutných k provozu takového areálu. Pozemky mají nízkou
bonitu půdy.
Dále žádám o změnu funkčního využití části pozemku p. č.
663 při okraji silnice Hřebeč – Hostouň a plánované polní
cesty označené jako C4 o výměře cca 1 ha pro vybudování
zemědělského komplexu s možností výstavby pot řebných
ubytovacích a hospodářských budov.

Vzhledem k obsahu podání byla deklarovaná
připomínka vyhodnocena jako námitka.

Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění: Jedná se o subjektivní názor,
který i kdyby byl pravý, nemá žádný vliv na
zpracování ÚP, který respektuje současnou
podobu obce Lidice a důvody na základě
nichž k tomu stavu došlo nepřísluší územnímu
plánu hodnotit a posuzovat, a to v četně údajného opomenutí požadavků vlastníků pozemků.

Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění: Schválené zadání ÚP jednoznačně stanovilo požadavek nerozšiřovat zastavitelné plochy oproti platnému regulačnímu plánu obce Lidice a zastavitelné plochy
touto ÚPD vymezené převzít a posoudit z hlediska vlivů na Naturu 2000. Ke konceptu ÚP
nemohou být uplatňovány námitky, jejichž obsahem je v rozporu se zadáním ÚP požadavek
na vymezení nových zastavitelných ploch. Taková námitka nemůže být zohledněna, protože
by v opačném případě došlo k popření hlav-
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Miroslav Jiras,
Distomonská 128,
273 54 Lidice;
František Kolář,
Josefa Štemberky 99,
273 54 Lidice
(č. 27; D 22. 10. 2012;
pod čj. 835/2012)
(DOKONČENÍ)

ních cílů a požadavků, které Zastupitelstvo
obce Lidice schválilo. Jediný správný postup,
který je v souladu se stavebním zákonem, je
podat na obec Lidice návrh na po řízení ÚP,
či jeho změny, v souladu s § 46 odst. 1 stavebního zákona, po posouzení pořizovatele o něm
rozhodne zastupitelstvo obce.
Informace o sousední obci Hřebeč rozhodně
Pro informaci:
Dynamický rozvoj sousední obce Hřebeč nemůže nikdo pře- nelze považovat za objektivní hodnocení souhlédnout ani zastavit. Již 100 % vlastnictví budov a podíl po- časného stavu, ale spíše za poplatné dob ě. Je
zemků nové ČOV vybudované v k. ú. Lidice dává této obci
proto nezbytně nutné respektovat územním
podmínky k pokračování jejího dynamického růstu. Nesmysl- plánem evropskou jedinečnost obce Lidice
né návrhy na regulace a etapizace na 20-30 let jsou pravým
a vycházet z kulturního a historického dědicopakem cesty, kterou se vydala obec Hřebeč. Lidice, oáza so- tví, které se budoucím generacím předává.
cialismu na věčné časy a nikdy jinak, by mělo být v záhlaví
tohoto nového ÚP obce. OZ Lidice tak plní p řání některých
svých babiček.
Souhrn majetkoprávních změn v k. ú. Lidice v minulém století po 10. červnu 1942:
1. propadnutí veškerého majetku občanů Lidic do vlastnictví
německé říše (viz příloha č. 2)
2. zrušení platnosti bodu 1 (Benešovy dekrety)
3. postupně po 25. únoru 1948 r ůznými nátlakovými metodami minulého režimu převedení (uloupení) do vlastnictví československého státu (viz příloha č. 5)
4. navrácení zemědělských pozemků v restitucích po roce
1990
5. nové uspořádání v k. ú. Lidice po pozemkových úpravách
v roce 2002 bez následného zohlednění požadavků vlastníků zemědělských pozemků v RP obce a jak se zdá i v nově
pořizovaném ÚP.
Přílohy:
1. Lidice 1942
2. konfiskace majetku
3. původní zadání obnovy obce Lidice a vládní usnesení
z 27. 5. 1952
4. vítězný návrh obnovy Lidic
5. o úpravě majetkoprávních otázek v Lidicích
6. příklad současné prezentace starých Lidic
7. P. S.

Ing. Vlasta Kostová,
Oradourská 142,
273 54 Lidice
(č. 28; D 22. 10. 2012;
pod čj. 834/2012)

Připomínky ke konceptu územního plánu Lidic
Jako vlastník pozemků parc. č. 826, 827, 828 a 830 uvedených v regulačním plánu obce Lidice v zóně Z4 a Z5 nesouhlasím s vyjmutím těchto zón ze zastavitelného území, neboť by mi tím vznikla škoda rozdílem tržní ceny orné p ůdy
a zastavitelného území.
Požadavkům na základě posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) pochopitelně rozumím a respektuji je. Ale jistě existují možnosti, jak dostát požadavků EIA technickými prostředky. Zejména pokud již existují podmínky výstavby v Z4
a Z5, tedy zastavění Z3 z 90% a výstavba nejdříve za 20 let.
Zdálo by se mi vhodné, než další výstavbu rezolutn ě zastavit,
určit podmínky, za kterých by se mohla realizovat. Zde, pokud si dobře vzpomínám, byla obava z kapacity ČOV. Musela by být navýšena kapacita o přistavěné domy, nehledě na
technologické možnosti, které budou za 20 let.
V případě zachování Z4 a Z5 v ÚP, jsem ochotna vyčlenit
pás pozemku v šíři 3 m na vnějším obvodu „vnějšího
prstence“ Z4 a Z5 na mých pozemcích, pro využití zeleně

Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění: Pozemky parc. č. 826, 827, 828
a 830, k. ú. Lidice, jsou součástí zastavitelné
plochy Z5, nikoliv Z4. Zastavitelná plocha
byla převzata z předchozí ÚPD, regulačního
plánu obce Lidice a již ve schváleném zadání
ÚP byl na základě stanoviska dotčeného orgánu k posuzování vlivů na životní prostředí,
Krajského úřadu Středočeského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, uvedeného v koordinovaném stanovisku Středočeského kraje, krajského úřadu, čj. 024177/
/2011/KUSK-OŽP/ŠJ ze dne 25. 2. 2011, se
vzhledem k nevyloučenému významnému vlivu na evropsky významnou lokalitu EVL
CZ0213016 Zákolanský potok požadováno
zpracovat vyhodnocení vlivů ÚP na udržitelný rozvoj území s požadavkem na vyhodnocení vlivů územního plánu z hlediska vlivů na
území Natura 2000 pro účely možnosti vydá-
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Ing. Vlasta Kostová,
Oradourská 142,
273 54 Lidice
(č. 28; D 22. 10. 2012;
pod čj. 834/2012)
(DOKONČENÍ)

v zástavbě, ev. cyklostezky. Plocha pro tuto část činí cca
1500 m2.
Dále nabízím část mých pozemků o rozloze 15×30 m, tj.
450 m2, jako zelenou plochu k venčení psů.
Věřím, že bude moje připomínka ke konceptu ÚP Lidic prostudována a zachována možnost výstavby v zóně Z4 a Z5,
případně budou stanoveny podmínky, za kterých by byla výstavba rodinných domů možná.
Příloha:
– mapa zastavitelného území

ní stanoviska dle § 22 písm. e) zákona č. 100/
/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Toto stanovisko bylo ke konceptu ÚP Krajským úřadem Středočeského kraje vydáno pod
čj. 173207/2012/KUSK ze dne 5. 12. 2012
s tím, že se zastavitelná plocha Z5 požaduje
vyřadit z ÚP, protože by v kumulaci s dalšími
již realizovanými nebo plánovanými záměry
významně zhoršila vlivy na úroveň významně
negativních vlivů na území Natura 2000. Toto stanovisko musí být respektováno, protože
nelze významně negativní vliv zastavitelné
plochy Z5 na předmět ochrany Natura 2000
jinak kompenzovat, než-li plochu vypustit.

Památník Lidice
příspěvková
organizace
Ministerstva kultury,
IČ 70886342,
Tokajická 152,
273 54 Lidice
(č. 29; D 9. 11. 2012;
pod čj. 889/2012)

Připomínka k územnímu plánu
Tímto vznáším námitku k projednávanému konceptu ÚP. Památník Lidice má v plánu na parcelách č. 420/8 a 420/11,
obě v k. ú. Lidice, vybudovat technické zázemí pro své potřeby. Objekt bude jednopodlažní s plochou st řechou, přístupný ze stávající příjezdové komunikace k muzeu. Toto
místo bylo vybráno ve spolupráci s pracovnicemi Národního
památkového ústavu Praha, územní odborné pracovišt ě středních Čech, a Krajského úřadu, odbor památkové péče, jako
jediné možné. Z uvedeného důvodu žádám, aby výše uvedené
pozemky byly v ÚP v tomto smyslu označeny.
Situační mapa, do níž je vyznačena plocha s předpokládaným umístěním technického objektu (jeho půdorys bude cca
9×12m a nepokryje tedy celou vyznačenou plochu), tvoří přílohu tohoto dopisu.

Námitka vzata na vědomí.
Odůvodnění: Pozemky parc. č. 420/8
a 420/11, k. ú. Lidice, jsou sou částí nezastavěného území specifické plochy XP – Památník (NKP), která má hlavní využití „Činnosti,
provoz a zařízení Památníku Lidice – areál
národní kulturní památky“, jak je uvedeno
v kapitole 6 „Stanovení podmínek pro využití
ploch s rozdílným způsobem využití“ textové
části konceptu ÚP, současně nejsou pro tuto
plochu stanoveny podmínky prostorového uspořádání. Vzhledem k tomu, že stavba technického zázemí památníku Lidice souvisí
s hlavním využitím plochy, je možné ji realizovat, aniž by bylo třeba na konceptu ÚP cokoliv měnit.

Použité zkratky:
*) V kulaté závorce je uvedeno pořadové číslo (č.) námitky dle „Vyhodnocení veřejného projednání konceptu ÚP Lidic“ (viz příloha
č. 5 usnesení č. 16/2013 Zastupitelstva obce Lidice ze dne 18. února 2013) , dále datum doručení pořizovateli (D) a číslo jednací,
pod kterým bylo podání zapsáno (čj.).
stavební zákon – zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
správní řád – zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
ÚP – územní plán Lidic
ÚPD – územně plánovací dokumentace
ZPF – zemědělský půdní fond

Poučení:
Proti rozhodnutí o námitce se nelze odvolat ani podat rozklad (§ 172 odst. 5 správního řádu).
13. Rozhodnutí o námitkách k veřejnému projednání návrhu územního plánu Lidic konanému
dne 11. června 2013 a jejich odůvodnění
Pořizovatel dne 11. června 2013 od 16.00 hodin veřejně projednal návrh územního plánu Lidic
z dubna 2013 dle § 52 odst. 1 stavebního zákona a ve lhůtě do 7 dnů ode dne veřejného
projednání, tj. do 18. června 2013, dle § 52 odst. 3 stavebního zákona, obdržel 2 námitky dotčených osob uvedených v § 52 odst. 2 stavebního zákona.
Zastupitelstvo obce Lidice jako příslušný správní orgán podle § 172 odst. 5 správního řádu rozhodlo svým usnesením č. 20/2013 ze dne 14. října 2013 o námitkách uplatněných k návrhu
územního plánu Lidic z dubna 2013 na podkladě návrhu rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění zpracovaného pořizovatelem ve spolupráci s určeným zastupitelem, místostarostou Tomášem
Skálou, takto:
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Námitky dotčených osob (§ 52 odst. 2 stavebního zákona) – 7 až 8 (dle vyhodnocení)
Miroslav Jiras,
Distomonská 128, 273
54 Lidice;
František Kolář,
Josefa Štemberky 99,
273 54 Lidice
(č. 7; D 18. 6. 2013;
pod čj. 389/2013)

Připomínky k návrhu ÚP obce Lidice
Po zapracování pokynů pro zpracování návrhu ÚP Lidic
je zřejmé že nový ÚP nenabízí žádný rozvoj. Vyřazením
zastavitelných ploch Z4, Z5 a Z6, dosud platný regula ční plán výrazně redukuje. V dohodnutém rozdělení napojení na novou ČOV je pro obec Lidice počítáno s 800
EO. Zatím využito necelých 500 EO. Proč tak zásadní
redukce zastavitelných ploch? U výrobní zóny Z6 je p řípadný negativní vliv na životní prost ředí dostatečně ošetřen přípustným, podmínečně přípustným a nepřípustným využitím. Pokyny památkářů paradoxně necitlivě
zasahují potomky těch, při lidické tragedii nejvíce postižených obyvatel původní obce Lidice.
Navrhujeme:
1. Zachovat zastavitelné plochy Z4 a Z5. Stavební činnost povolit do vyčerpání volné kapacity ČOV.
Urychleně zahájit práce na realizaci zvýšení kapacity
této ČOV.

Vzhledem k obsahu podání a postavení podatel ů
jako dotčených osob podle § 52 odst. 2 stavebního
zákona bylo podání deklarované jako p řipomínka
vyhodnocena jako námitka.

1. Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění: Zastavitelné plochy Z4 a Z5 byly
z ÚP Lidic vypuštěny po veřejném projednání
konceptu ÚP Lidic na základě Zastupitelstvem
obce Lidice schválených „Pokynů pro zpracování návrhu ÚP Lidic“ dle položky PZ*10, kde
byl pořizovatelem dán pokyn k vypuštění zastavitelných ploch Z4 a Z5 z důvodu významně negativního vlivu na předmět ochrany přírody Natura 2000. Krajský úřad Středočeského kraje jako příslušný orgán k posuzování vlivů ÚP na životní prostředí (SEA) a příslušný orgán ochrany
přírody k posuzování vlivů na předmět ochrany
přírody Natura 2000 požadovaly spole čně vypuštění zastavitelných ploch Z4 a Z5, jak je uvedeno v koordinovaném stanovisku Středočeského kraje, krajského úřadu, čj. 129552/2012/
/KUSK ze dne 19. 10. 2012, a ve stanovisku
Krajského úřadu Středočeského kraje, odboru
životního prostředí a zemědělství, čj. 173207/
/2012/KUSK ze dne 5. 12. 2012, k vyhodnocení
vlivů ÚPD na životní prostředí, a to v souladu
se závěry vyhodnocení vlivů konceptu ÚP Lidic
na evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti zpracované autorizovanou osobou, Mgr.
Ondřejem Volfem, kde je podrobně popsán významně negativní vliv konceptu ÚP Lidic na evropsky významnou lokalitu CZ0213016 Zákolanský potok, stanovenou přílohou č. 123b nařízení vlády č. 371/2009 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 132/2005 Sb., kterým se stanoví
národní seznam evropsky významných lokalit,
ve znění nařízení vlády č. 301/2007 Sb. Volná
kapacita ČOV a případné zahájení prací na
zvýšení její kapacity není předmětem územního
plánu.
2. Zachovat výrobní zónu Z6. S takovou zónou počítal 2. Námitce se nevyhovuje.
i poválečný projekt obnovy obce. Památkáři a ochránOdůvodnění: Zastavitelná plocha Z6 byla z ÚP
ci životního prostředí musí přehodnotit svoje názory
Lidic vypuštěna po veřejném projednání konna využití území v OP NKP. Ty názory, které jsou
ceptu ÚP Lidic na základě Zastupitelstvem obce
zcela poplatné totalitním vyhláškám, vládním usneseLidice schválených „Pokynů pro zpracování návrhu ÚP Lidic“ dle položky PZ*3, kde byl po řiním či nařízením atd. Celý vstupní předprostor NKP
a část plochy Z6 je historicky v k. ú. Bušt ěhrad.
zovatelem dán pokyn k vypuštění zastavitelné
Tvrdit, že tato plocha je pohledově provázána s areáplochy Z6 z důvodů významně negativního vlivu
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Miroslav Jiras,
Distomonská 128, 273
54 Lidice;
František Kolář,
Josefa Štemberky 99,
273 54 Lidice
(č. 7; D 18. 6. 2013;
pod čj. 389/2013)
(DOKONČENÍ)

úplné znění nebo významná část
lem NKP je pouze účelový nesmysl.

3. Zrušit etapizaci výstavby. Umožnit současnou výstavbu na více místech tak jako je to běžné nejen
v okolí Lidic, ale všude. Podmiňovat výstavbu v další
lokalitě zastavěností 90 % dnes rozestavěné zóny je
zvýhodnění (monopolem) pro belgického developera.
Při jeho tempu nebo případném ukončení další výstavby se otevření nové zóny jen tak nedočkáme.

Takto navržený ÚP vrací obec Lidice do období, kdy
platila stavební uzávěra. Na její zrušení již obec vynaložila velké finanční prostředky. Tento návrh ÚP vnímáme
jako akt zvůle zadavatele, který ochotně, bez jediného
protestu přijal pokyny pro zpracování ÚP obce od nad řízeného orgánu. Nedělejte z Lidic rezervaci.

rozhodnutí o námitkách
a odůvodnění
na předmět ochrany přírody Natura 2000 a nepřijatelného zásahu do ochranného pásma
areálu národní kulturní památky Památník Lidice. Krajský úřad Středočeského kraje jako příslušný orgán k posuzování vlivů ÚP na životní
prostředí (SEA), příslušný orgán ochrany přírody k posuzování vlivů na předmět ochrany přírody Natura 2000 a příslušný orgán státní památkové péče požadovaly společně vypuštění
zastavitelné plochy Z6, jak je uvedeno v koordinovaném stanovisku Středočeského kraje, krajského úřadu, čj. 129552/2012/KUSK ze dne 19.
10. 2012, a ve stanovisku Krajského úřadu Středočeského kraje, odboru životního prostředí a
zemědělství, čj. 173207/2012/KUSK ze dne 5.
12. 2012, k vyhodnocení vlivů ÚPD na životní
prostředí, a to v souladu se závěry vyhodnocení
vlivů konceptu ÚP Lidic na evropsky významné
lokality nebo ptačí oblasti zpracované autorizovanou osobou, Mgr. Ondřejem Volfem, kde je
podrobně popsán významně negativní vliv konceptu ÚP Lidic na evropsky významnou lokalitu
CZ0213016 Zákolanský potok, stanovenou p řílohou č. 123b nařízení vlády č. 371/2009 Sb.,
kterým se mění nařízení vlády č. 132/2005 Sb.,
kterým se stanoví národní seznam evropsky významných lokalit, ve znění nařízení vlády č.
301/2007 Sb. Pořizovatel, Obecní úřad Lidice,
pořizující ÚP Lidic v přenesené působnosti, musí respektovat odborná stanoviska dotčených orgánů, jejichž působnost byla stanovena zvláštními zákony, a tyto stanoviska považuje za objektivní, nemůže proto akceptovat subjektivní hodnocení a závěry uvedené v námitce.
3. Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění: Pořadí změn v území neboli etapizace není návrhem ÚP stanovena, zřejmě je námitka omylem směřována vůči konceptu ÚP,
kde etapizace stanovena byla. Předmětem veřejného projednání dne 11. 6. 2013 však nebyl
koncept ÚP, ale návrh ÚP. Námitka není směřována k vystavenému návrhu ÚP, proto jí není
možno zohlednit.
Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění: Součinnost orgánů státní správy, pořizovatele a samosprávy při pořizování a vydávání
ÚPD je elementárním předpokladem splnění zákonných požadavků správního řádu a stavebního
zákona bez nezákonných excesů. V případě, že
v procesu pořizování ÚP dojde k rozdílným názorům zúčastněných subjektů, jsou správním řádem
stanoveny postupy jejich překonání. Na území obce Lidice platí řada limitů využití území, které návrh ÚP musí respektovat, protože není nástrojem
k jejich změně, toto respektování však nelze považovat za zvůli ani servilitu vůči dotčeným orgánům
či nařízenému orgánu, ale za holou skutečnost
plynoucí z historie a odkazu Lidic.
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námi t k y
(k veřejnému projednání návrhu ÚP Lidic dne 11. června 2013)

údaje o podateli*)
Ing. Vlasta Kostová,
Oradourská 142,
273 54 Lidice
(č. 8; D 18. 6. 2013;
pod čj. 384/2013)

úplné znění nebo významná část
Námitky dotčeného vlastníka k návrhu ÚP Lidic
Jsem vlastníkem parcel č. 826, 827, 828 a 830 v k. ú. Lidice, obec Lidice, okres Kladno.
Na základě vlastnických práv k výše uvedeným nemovitostem podávám proti předmětnému návrhu ÚP Lidice,
na základě ustanovení § 52 odst. 2 zákona č. 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění
pozdějších předpisů, následující námitky.
Námitka k bodu I.c2) VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH A PLOCH PŘESTAVBY
Územní plán vymezil celkem 2 zastavitelné plochy:
2× plochy smíšené obytné – venkovské (Z1, Z3)
Plochy pro rozvoj bydlení na plochách smíšených obytných – venkovských jsou navrženy v návaznosti na hranici zastavěného území.
Seznam zastavitelných ploch navržených ÚP Lidic:
Z1 PLOCHA SV (S obce)
Z2 – neobsazeno
Z3 PLOCHA SV (Z obce)
Z4 – neobsazeno – plocha vyřazena
Z5 – neobsazeno – plocha vyřazena
Z6 – neobsazeno – plocha vyřazena
S vyřazením ploch Z4, Z5 nesouhlasím.
Odůvodnění námitky:
Koncept ÚP Lidic počítal s plochami Z4, Z5, jako se zastavitelnými plochami. Uvedené plochy logicky navazují
na stávající zástavbu obce a odpovídají všem požadavkům na jejich zastavění. Materiál „Vyhodnocení vlivů
konceptu ÚP Lidic na území NATURA 2000“, který byl
zpracován Mgr. Ondřejem Volfem, byl znám již pří
zpracování konceptu ÚP Lidic, kde se s plochami Z4,
Z5 jako se zastavitelnými plochami počítalo. Uvedená
změna, resp. vyřazení zón Z4, Z5 výrazně negativně
ovlivní hodnotu pozemků v mém vlastnictví.
Návrh řešení:
Podatelka navrhuje, aby plochy Z4, Z5 byly v ÚP Lidic zachovány jako zastavitelné.

rozhodnutí o námitkách
a odůvodnění
Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění: Zastavitelné plochy Z4 a Z5 byly
z ÚP Lidic vypuštěny po veřejném projednání konceptu ÚP Lidic na základě Zastupitelstvem obce
Lidice schválených „Pokynů pro zpracování návrhu ÚP Lidic“ dle položky PZ*10, kde byl po řizovatelem dán pokyn k vypuštění zastavitelných
ploch Z4 a Z5 z důvodu významně negativního vlivu na předmět ochrany přírody Natura 2000.
Krajský úřad Středočeského kraje jako příslušný
orgán k posuzování vlivů ÚP na životní prostředí
(SEA) a příslušný orgán ochrany přírody k posuzování vlivů na předmět ochrany přírody Natura
2000 požadovaly společně vypuštění zastavitelných ploch Z4 a Z5, jak je uvedeno v koordinovaném stanovisku Středočeského kraje, krajského
úřadu, čj. 129552/2012/KUSK ze dne 19. 10.
2012, a ve stanovisku Krajského úřadu Středočeského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, čj. 173207/2012/KUSK ze dne 5. 12. 2012,
k vyhodnocení vlivů ÚPD na životní prostředí,
a to v souladu se závěry vyhodnocení vlivů konceptu ÚP Lidic na evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti zpracované autorizovanou
osobou, Mgr. Ondřejem Volfem, kde je podrobně
popsán významně negativní vliv konceptu ÚP Lidic na evropsky významnou lokalitu CZ0213016
Zákolanský potok, stanovenou přílohou č. 123b
nařízení vlády č. 371/2009 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 132/2005 Sb., kterým se stanoví národní seznam evropsky významných lokalit, ve
znění nařízení vlády č. 301/2007 Sb. Pozemky
parc. č. 826, 827, 828 a 830, k. ú. Lidice, byly
součástí pouze zastavitelné plochy Z5, nikoliv Z4.
Zastavitelné plochy Z4 a Z5 byly převzaty z regulačního plánu obce Lidice a již ve schváleném zadání ÚP bylo na základě stanoviska dotčeného orgánu k posuzování vlivů na životní prostředí,
Krajského úřadu Středočeského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, uvedeného v koordinovaném stanovisku Středočeského kraje,
krajského úřadu, čj. 024177/2011/KUSK-OŽP/ŠJ
ze dne 25. 2. 2011, vzhledem k nevyloučenému významnému vlivu na evropsky významnou lokalitu
EVL CZ0213016 Zákolanský potok, požadováno
zpracovat vyhodnocení vlivů ÚP na udržitelný
rozvoj území s požadavkem na vyhodnocení vlivů
konceptu ÚP z hlediska vlivů na území Natura
2000 pro účely možnosti vydání stanoviska dle
§ 22 písm. e) zákona č. 100/ /2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších
předpisů. Toto stanovisko bylo ke konceptu ÚP
Krajským úřadem Středočeského kraje vydáno, jak
je uvedeno výše, s požadavkem vyřadit zastavitelné plochy Z4 a Z5 z ÚP. Toto stanovisko musí být
respektováno, protože nelze významně negativní
vliv zastavitelných ploch Z4 a Z5 na předmět
ochrany Natura 2000 jinak kompenzovat, než-li
plochy vypustit.
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námi t k y
(k veřejnému projednání návrhu ÚP Lidic dne 11. června 2013)

údaje o podateli*)

úplné znění nebo významná část

rozhodnutí o námitkách
a odůvodnění

Použité zkratky:
*) V kulaté závorce je uvedeno pořadové číslo (č.) námitky dle „Vyhodnocení veřejného projednání návrhu ÚP Lidic“ (viz příloha
č. 3 usnesení č. 20/2013 Zastupitelstva obce Lidice ze dne 14. října 2013), dále datum doručení pořizovateli (D) a číslo jednací,
pod kterým bylo podání zapsáno (čj.).
stavební zákon – zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
správní řád – zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
ÚP – územní plán Lidic
ÚPD – územně plánovací dokumentace
ZPF – zemědělský půdní fond

Poučení:
Proti rozhodnutí o námitce se nelze odvolat ani podat rozklad (§ 172 odst. 5 správního řádu).
14. Vyhodnocení připomínek k veřejnému projednání konceptu územního plánu Lidic konanému dne 8. října 2012
Pořizovatel veřejně projednal koncept územního plánu Lidic podle § 48 odst. 2 stavebního
zákona, ve znění platném do 31. prosince 2013, a obdržel ve lhůtě do 15 dnů od dne veřejného
projednání konaného dne 8. října 2012, tj. do dne 23. října 2012, v souladu s § 48 odst. 2 stavebního zákona 1 připomínku osoby, jejíž práva, povinnosti nebo zájmy mohou být konceptem
územního plánu přímo dotčeny podle § 172 odst. 4 správního řádu.
Obecní úřad Lidice, jako pořizovatel příslušný podle § 6 odst. 2 stavebního zákona, se připomínkou zabýval a ve spolupráci s určeným zastupitelem, místostarostou obce Tomášem Skálou, ji vyhodnotil a učinil k ní závěry, které jsou uvedeny v příloze č. 5 „Vyhodnocení veřejného projednání
konceptu územního plánu Lidic“ usnesení č. 16/2013 Zastupitelstva obce Lidice ze dne 18. února
2013. Vyhodnocení připomínky uplatněné k veřejnému projednání konceptu územního plánu dne 8. října 2013 pod poř. č. 30 je uváděno takto:
údaje o podateli
připomínky*)

úplné znění nebo významná část připomínky
k veřejnému projednání konceptu ÚP Lidic dne 8. října 2012

ZÁVĚR A ODŮVODNĚNÍ
POŘIZOVATELE

Připomínky právnických a fyzických osob – 30
Ředitelství silnic a dálnic ČR,
odbor přípravy staveb,
Čerčanská 2023/12,
140 00 Praha 4
(č. 30; D 1. 10. 2012;
pod čj. 783/2012)

Připomínka vzata na vědomí.
Stávající silnice I/61 je konceptem
ÚP respektována, včetně ochranného pásma – viz výkres č. II/1
Koordinační výkres, grafické části
odůvodnění konceptu ÚP.
Připomínka byla akceptována.
Z1 – u lokality pro bydlení situované v blízkosti silnice I/61,
v území, které může být zasaženo negativními účinky z provozu Zastavitelná plocha Z1 nezasahuje
na I/61, stejně jako u lokality Z4, požadujeme uvést podmíneč- do ochranného pásma silnice I/16,
ně přípustné využití s podmínkou, že v rámci územního řízení jak je zřejmé z citovaného koordipro objekty a zařízení, pro které jsou stanoveny hygienické hlu- načního výkresu. Zastavitelná plocha Z1 bude zařazena jako plocha
kové limity v chráněných vnitřních i venkovních prostorech
staveb a venkovních prostorech podle NV 272/2011 Sb.,
podmíněně přípustného využití pro
o ochraně před nepříznivými účinky hluku a vibrací, bude spe- bydlení – viz Pokyny (bod PZ*18).
cifikována hluková zátěž a bude prokázáno splnění platných hygienických limitů. Využití ploch musí být řešeno tak, aby v budoucnu nevznikly nároky na opat ření proti nepříznivým účinkům dopravy, zejména hluku, jež nebudou hrazena správcem
a provozovatelem dopravní infrastruktury.
Z6 – plocha pro výrobu a skladování – upozorňujeme, že do- Připomínka byla vzata na vědomí.
pravní napojení lokality na silnici I/61 bude umožněno pouze Zastavitelné plochy Z4, Z5 a Z6
budou z ÚP vypuštěny – viz závěry
prostřednictvím komunikací nižších tříd a stávajících
pořizovatele u stanovisek pod poř.
křižovatek. V rámci územních řízení, resp. u Z4 a Z5 v rámci
č. 5, 6a/OOP a 6b tohoto vyhodregulačního plánu požadujeme zpracovat kapacitní posouzení
nocení.
dotčené silniční sítě s tím, že v souladu s § 39 zákona
Řešené území je dotčeno ochranným pásmem stávající silnice
I/61, které požadujeme respektovat. Upozorňujeme, že k umístění objektů v ploše silničního ochranného pásma je nutné povolení příslušného správního úřadu dle § 32 zákona č. 13/1997
Sb., o pozemních komunikacích.

– 15 –
Opatření obecné povahy č. 1/2013/OOP – ÚP Lidic

údaje o podateli
připomínky*)

úplné znění nebo významná část připomínky
k veřejnému projednání konceptu ÚP Lidic dne 8. října 2012

ZÁVĚR A ODŮVODNĚNÍ
POŘIZOVATELE

Ředitelství silnic a dálnic ČR, č. 13/1997 Sb. nebudou vyvolané úpravy na silnici I. t řídy hrazeny správcem a provozovatelem dopravní infrastruktury.
odbor přípravy staveb,
Čerčanská 2023/12,
140 00 Praha 4
(č. 30; D 1. 10. 2012;
pod čj. 783/2012)
(DOKONČENÍ)
Použité zkratky:
*) V kulaté závorce je uvedeno pořadové číslo (č.) připomínky dle „Vyhodnocení veřejného projednání konceptu ÚP Lidic“ (viz
příloha č. 5 usnesení č. 16/2013 Zastupitelstva obce Lidice ze dne 18. února 2013) , dále datum doručení pořizovateli (D) a číslo
jednací, pod kterým bylo podání zapsáno (čj.).
Pokyny (bod PZ*x) = pokyny pro zpracování návrhu územního plánu Lidic (PZ* číslo bodu) – viz příloha č. 1 usnesení č. 16/2013
Zastupitelstva obce Lidice ze dne 18. února 2013.
stavební zákon – zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
správní řád – zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
ÚP – územní plán Lidic
ÚPD – územně plánovací dokumentace
ZPF – zemědělský půdní fond

15. Vyhodnocení připomínek uplatněných k veřejnému projednání dne 15. července 2013
Pořizovatel dne 11. června 2013 od 16.00 hodin veřejně projednal návrh územního plánu Lidic
z dubna 2013 dle § 52 odst. 1 stavebního zákona a ve lhůtě do 7 dnů ode dne veřejného projednání,
tj. do 18. června 2013, dle § 52 odst. 3 stavebního zákona, neobdržel žádné připomínky osob,
jejichž práva, povinnosti nebo zájmy mohou být návrhem územního plánu přímo dotčeny podle
§ 172 odst. 4 správního řádu.
B. GRAFICKÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ
Grafickou část odůvodnění územního plánu tvoří výkresy
a) II/1 Koordinační výkres, 1 : 5000,
b) II/2 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu, 1 : 5000,
c) II/3 Výkres širších vztahů, 1 : 50 000
které jsou nedílnou součástí odůvodnění územního plánu.

Po u č e n í :
Proti opatření obecné povahy č. 1/2013/OOP, tj. proti územnímu plánu Lidic, nelze podat opravný prostředek (§ 173 odst. 2 správního řádu).
* * *
Veronika Kellerová v. r.
starostka obce

Tomáš Skála v. r.
místostarosta obce
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