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3. Aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje1 mění Zásady územního rozvoje 
Středočeského kraje2 vydané Zastupitelstvem Středočeského kraje dne 19.12. 2011 na zá-
kladě usnesení Zastupitelstva kraje č. 4-20/2011/ZK, ve znění 1. Aktualizace vydané dne 
27.07. 2015 usnesením Zastupitelstva kraje č. 007-18/2015/ZK a 2. Aktualizace vydané 

dne 26.04. 2018 usnesením Zastupitelstva kraje č. č. 022-13/2018/ZK takto: 

 

 

Změny provedené v kapitole: 

1. STANOVENÍ PRIORIT ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ 

KRAJE PRO ZAJIŠTĚNÍ UDRŽITELNÉHO ROZ-

VOJE ÚZEMÍ 

 

1. Označení a název kapitoly „1. Stanovení priorit územního plánování kraje pro zajiš-
tění udržitelného rozvoje území“ se nahrazuje se novým označením a názvem: 

A. PRIORITY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ KRAJE 

PRO ZAJIŠTĚNÍ UDRŽITELNÉHO ROZ-

VOJE ÚZEMÍ 

2. Články (01) a (02) zní: 

(01) Pomocí nástrojů územního plánování vytvářet předpoklady pro výstavbu 
a udržitelný rozvoj Středočeského kraje, založený na vyváženém vztahu 
územních podmínek pro hospodářský rozvoj, sociální soudržnost obyvatel 
a příznivé životní prostředí kraje. Priority uvedené v následujících článcích 
jsou základním východiskem pro zpracování územně plánovacích dokumen-
tací a územně plánovacích podkladů – na úrovni kraje i obcí – a pro vytváření 
územních podmínek pro jejich realizaci při rozhodování o změnách v území. 

(02) Vytvářet územní podmínky pro změny v území související s umísťováním 
aktivit mezinárodního a republikového významu dle Politiky územního roz-
voje a významných záměrů nadmístního významu k naplnění cílů a opatření 
strategických rozvojových dokumentů na úrovni Středočeského kraje. 

3. Článek (03) se zrušuje. Číslování následujících článku se nemění. 

4. Článek (04) se mění takto: 

a. V prvním odstavci se mezi slova „Vytvářet…“ a „…podmínky“ vkládá slovo 
„územní“. 

                                                

1
 Dále jen A3 ZÚR SK. 

2
 Dále jen ZÚR nebo ZÚR SK. 
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b. Ve druhém odstavci se první slovo „Posilovat…“ nahrazuje slovy „Rozvíjet 
sídelní, pracovištní a obslužnou funkci…“.  

c. Třetí a čtvrtý odstavec se zrušují. 

5. Vkládají se dva nové články s označením (04a) a (04b): 

(04a) Podporovat stabilizaci a postupné zlepšování stavu složek životního pro-
středí, zejména v silně urbanizovaných oblastech. Vytvářet územní pod-
mínky pro postupné snižování zátěže obytného a rekreačního území hlukem 
a emisemi z dopravy a výrobních provozů. Plochy pro umístění chráněných 
staveb nevymezovat v území, ve kterém lze v budoucnu důvodně předpo-
kládat překročení platných hygienických limitů v důsledku umístění a reali-
zace staveb dopravní, případně technické infrastruktury nadmístního vý-
znamu. 

(04b) Vytvářet územní podmínky pro výsadbu zeleně, přednostně v silně urbani-
zovaných oblastech (zelené pásy) a v oblastech s dlouhodobě zhoršenou 
kvalitou ovzduší nebo vysokou intenzitou zemědělského využití. 

6. Článek (05) zní: 

(05) Vytvářet územní podmínky:  

a) pro zkvalitnění a rozvoj:  

 dopravní infrastruktury mezinárodního a republikového vý-
znamu, 

 dopravního propojení spádových center osídlení, 

 systémů dopravní obsluhy, zejména integrované hro-
madné dopravy a šetrných druhů dopravy (železniční, cyk-
listická a pěší doprava) v návaznosti na ostatní dopravní 
systémy kraje; 

b) pro odstraňování dopravních závad spojených s nežádoucím ome-
zováním plynulosti dopravy a snižování bezpečnosti motorového 
i nemotorového provozu, zejména v zastavěném území. 

7. Článek (06) se mění takto: 

a. V textu za písm. a) se před poslední slovo „…stability…“ vkládá slovo „eko-
logické“. 

b. Text za písm. b) zní: „ochranu přírodních, kulturních a civilizačních hodnot 
směřující k zachování a dotváření nejvýraznějších jevů a znaků, které vysti-
hují jedinečnost a nezaměnitelnost charakteru území“. 

c. Text za písm. c) se mění takto: 

i. v úvodní části se slova „…doplnění výrazu…“ nahrazují slovy „dopl-
ňování obrazu“; 

ii. v koncové části se slova „…a omezit fragmentaci krajiny a srůstání 
sídel“ nahrazují slovy „nové rozvojové plochy nevymezovat v lokali-
tách, kde by jejich zastavění vedlo ke srůstání sídel a omezení prů-
chodnosti území“; 
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d. odstavec původně označený písm. „d)“3 se zrušuje; 

e. následující odstavec se nově označuje písm. „d)“ a zní: 

d) „ochranu a další využívání zdrojů nerostných surovin (zejména vá-
penců a stavebních surovin) s ohledem na přírodní hodnoty území 
kraje a v souladu s ostatními principy udržitelného rozvoje.“ 

8. Článek (07) se mění takto: 

a. V návětí článku: 

i. mezi slova „…vyvážený rozvoj…“ a „…hospodářských činností…“ 
se vkládají slova „…osídlení a…“; 

ii. druhá část věty za slovem „…kraje,“ se vypouští a nahrazuje tex-
tem: „…se zaměřením na:“ 

b. odstavce pod návětím označené písm. a) až g) se mění takto: 

i. vkládá se nový odstavec označený písm. „a)“ s tímto textem: 

a) zkvalitňování a rozvoj rezidenční, výrobní a obslužné 
funkce spádových center osídlení; 

c. následující odstavce se nově označují písm. „b)“, „c)“ atd. 

i. text za písm. „b)“ až „e)“ zní: 

b) ochranu, zkvalitňování a rozvoj obytné funkce sídel a jejich 
rekreačního zázemí s odpovídajícím zastoupením ploch 
veřejných prostranství; veřejné zeleně a o veřejné in-
frastruktury; 

c) vyvážené a efektivní využívání zastavěného území a za-
chování funkční a urbanistické celistvosti sídel s akcentem 
na: 

 přednostní využití nezastavěných ploch, ploch ur-
čených k asanaci a změnu využití objektů a areálů 
původní zástavby v zastavěném území před vý-
stavbou ve volné krajině; 

 vzájemnou koordinací územního rozvoje spádo-
vých center osídlení a obcí v jejich zázemí. 

d) podporu rozvoje cestovního ruchu, rekreace a turistiky vy-
tvářením podmínek: 

 pro využívání přírodních a kulturně historických 
hodnot území jako atraktivit cestovního ruchu při 
respektování jejich nezbytné ochrany, 

                                                

3
 Značení dle ZÚR ve znění aktualizací č. 1 a č. 2. 
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 pro rozvoj systému pěších a cyklistických tras 
s vazbou na přilehlá území hl. m. Prahy a soused-
ních krajů, 

 pro rozvoj rekreační vybavenosti a související 
podpůrné vybavenosti a infrastruktury, zejména:  

 podél řek Sázavy a Berounky jako hlav-
ních tras vodní turistiky, 

 ve vazbě na pěší turistické a cyklistické 
trasy nadmístního významu, 

 v lokalitách a oblastech s významným potenciá-
lem rekreace u vody,  

 v územích s potenciálem pro krátkodobou rekre-
aci a v zázemí významných center osídlení, 

 v zázemí a v okrajových částech CHKO Brdy, 
CHKO Křivoklátsko, CHKO Český kras, CHKO 
Kokořínsko – Máchův kraj a CHKO Český ráj; 

e) podporu hospodářského rozvoje a vznik nových pracov-
ních příležitostí, s preferencí ekonomických odvětví s vyšší 
přidanou hodnotou, zejména aplikovaného výzkumu, stra-
tegických služeb (znalostní ekonomika); 

ii. v textu za písm. „f)“ se celá úvodní část textu až po slova „…pozem-
kových úprav…“ zrušuje; 

iii. odstavec původně označený písm. „f)“ 4 se celý zrušuje, následující 
odstavec se nově označuje písm. „g); 

iv. text za písm. „g)“ zní: 

g) stabilizaci a rozvoj zásobování území energiemi, zejména 
v republikových a nadmístních souvislostech; 

v. za písm. „g)“ se vkládají dva nové odstavce s označením „h)“ a „i)“ 
v tomto znění: 

h) podporu opatření k ochraně a obnově jakosti vod, přiroze-
ného vodního koloběhu v území a schopnosti území zadr-
žovat vodu (infiltrace, retence), zejména ve vodohospodář-
sky významných územích kraje; 

i) preventivní ochranu území před současnými i předvídatel-
nými bezpečnostními hrozbami přírodního a antropogen-
ního charakteru s cílem minimalizovat negativní dopady 
možných mimořádných událostí a krizových situací 

                                                

4
 Značení dle ZÚR ve znění aktualizací č. 1 a č. 2. 
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na chráněné zájmy na území kraje, přičemž za chráněné 
zájmy jsou považovány především životy, zdraví a majetek 
osob, a dále přírodní, kulturně historické a civilizační hod-
noty území.  

9. Články (08) a (09) zní: 

(08) Vytvářet územní podmínky pro realizaci rozvojových aktivit v oblastech 
s oslabenou strukturou osídlení a slabou hospodářskou základnou, zejména 
v okrajových částech (specifických oblastech) Středočeského kraje v koordi-
naci se sousedními kraji. 

(09) Podporovat rozvoj územních a kooperačních vazeb okrajových oblastí kraje 
s územím sousedních krajů Královéhradeckého, Pardubického, Plzeňského 
a Jihočeského, Kraje Vysočina a hl. m. Prahy s cílem zlepšení dostupnosti 
a zkvalitnění obslužných funkcí spádových center osídlení.  
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Změny provedené v kapitole: 

2. ZPŘESNĚNÍ VYMEZENÍ ROZVOJOVÝCH OB-

LASTÍ A ROZVOJOVÝCH OS, VYMEZENÝCH 

V PÚR 2008 A VYMEZENÍ ROZVOJOVÝCH OB-

LASTÍ, ROZVOJOVÝCH OS A ROZVOJOVÝCH 

CENTER KRAJSKÉHO VÝZNAMU 

 

10. Označení a název kapitoly „2. Zpřesnění vymezení rozvojových oblastí a rozvojových 
os, vymezených v PÚR 2008 a vymezení rozvojových oblastí, rozvojových os a roz-
vojových center krajského významu“ se nahrazuje se novým označením a názvem: 

B. ROZVOJOVÉ OBLASTI A OSY, CENTRA 

OSÍDLENÍ KRAJSKÉHO VÝZNAMU 

11. Vkládá se nový článek 9a: 

(9a) Společnými požadavky na účelné a hospodárné uspořádání území a úkoly 
pro územní plánování ve všech vymezených rozvojových oblastech a osách 
jsou: 

a) Při vytváření podmínek pro změny v území minimalizovat negativní 
dopady na přírodní, kulturně historické a civilizační hodnoty území. 

b) Vymezování nových ploch pro bydlení, rekreaci a občanskou vyba-
venost, vždy včetně odpovídající veřejné infrastruktury a při uplat-
ňování těchto kritérií: 

 preference lokalit dříve zastavěných nebo devastovaných 
území (brownfields) a dosud nevyužitích ploch v zastavě-
ném území, včetně proluk ve stávající zástavbě;  

 lokality mimo stanovená záplavová území; 

 zachování průchodnosti území. 

c) Uplatňování těchto kritérií při vyhledávání území pro vymezení no-
vých rozvojových ploch pro ekonomické aktivity: 

 vazba na významná sídla ve struktuře osídlení; 

 existující nebo plánovaná vazba na nadřazenou síť do-
pravní infrastruktury; 

 preference lokalit dříve zastavěných nebo devastovaných 
území (brownfields) a v prolukách stávající zástavby; 

 lokality mimo stanovená záplavová území; 

 zachování průchodnosti území; 

 minimalizace dopadů na centrální a obytná území sídel. 
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d) Prověření rozsahu a způsobu využití zastavitelných ploch, vymeze-
ných v územních plánech obcí s ohledem na: 

 stávající kapacity a rozvojový potenciál související do-
pravní a technické infrastruktury a občanské vybavenosti 
obce; 

 možnosti transformace nevyužitých výrobních ploch a are-
álů; 

 ochranu přírodních a kulturních hodnot a respektování 
ostatních limitů využití území. 

e) Zkvalitnění a rozvoj dopravního propojení a dopravní obsluhy hlav-
ních sídelních center a jejich spádového území, včetně podpory roz-
voje systémů integrované hromadné dopravy ve vazbě na pěší do-
pravu a cyklodopravu. 

Další zásady pro usměrňování územního rozvoje, kritéria a podmínky pro 
rozhodová-ní o možných variantách změn v území a úkoly pro územní plá-
nování pro jednotlivé rozvojové oblasti a osy, pokud je ZÚR stanovují, jsou 
uvedeny v následujících podkapitolách. 

12. Název kapitoly „2.1.Rozvojová oblast republikového významu“ se nahrazuje se no-
vým názvem: 

B.1. ROZVOJOVÁ OBLAST DLE PÚR ČR 

13. Článek (10) se mění takto: 

a. návětí článku se upravuje: 

i. za slovo „…vymezení…“ vkládá slovo „…metropolitní…“; 

ii. závorka za OB1 Praha „…(PÚR 2008)…“ se vypouští; 

b. v textu za písm. „a)“ se mezi slova „…Libušín (Libušín)5“ a „Lidice..“ vkládají 
slova a poznámka pod čarou: „…Lány (Lány6, Vašírov)…; 

c. v textu za písm. „e)“ se mezi slova „…Přerov nad Labem (Přerov nad La-
bem)“ a „Stará Lysá…“ vkládají slova: „Semice (Semice nad Labem)“; 

d. v textu za písm. „f)“: 

i. mezi slova „…Český Brod (Český Brod, Liblice u Českého Brodu, 
Štolmíř)“ a „Kounice…“ se vkládají slova „Doubravčice 
(Doubravčice), Hradešín (Hradešín)“; 

ii. mezi slova „…Kounice (Kounice), a „Přišimasy…“ se vkládají slova 
Masojedy (Masojedy), Mrzky (Mrzky), Přehvozdí (Přehvozdí); 

                                                

5
 Katastrální území. 

6
 Pouze část území mimo CHKO Křivoklátsko. 
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iii. mezi slova „…Tismice (Limuzy, Tismice)“ a „Tuklaty…“ se vkládají 
slova „Tuchoraz (Tuchoraz)“; 

iv. na konci odstavce se před slova „…Vykáň (Vykáň)“ vkládají slova 
Vrátkov (Vrátkov); 

e. v textu za písm. „g)“: 

i. mezi slova „…Hrusice (Hrusice) a „Kamenice…“ se vkládají slova 
„Jevany (Jevany), Kaliště (Kaliště u Ondřejova, Lensedly)“; 

ii. mezi slova „…Pětihosty (Pětihosty)“ a „Petříkov…“ se vkládají slova 
„Ondřejov (Ondřejov u Prahy, Třemblat, Turkovice u Ondřejova); 

iii. na konci odstavce se za slova „…Vyžlovka (Vyžlovka)“ vkládají 
slova „Zvánovice (Zvánovice)“; 

f. v textu za písm. „h)“ se v závorce za slovem „…Štěchovice“: 

i. u slov „Štěchovice u Prahy“ doplňuje poznámka pod čarou s tímto 
textem: „Pouze část území mimo přírodní park Střed Čech.“; 

ii. za slovy „Štěchovice u Prahy“ se doplňuje slovo „Masečín“; 

g. v textu za písm. „i)“ se mezi slova „…Mořina (Trněný Újezd)“ a „Trubín…“ 
vkládají slova „Svinaře (Svinaře)“.  

14. Článek (11) se upravuje takto: 

a. vkládají se dva nové odstavce s označením „a)“ a „b)“ v tomto znění: 

a) vytvářet podmínky pro rozvoj kooperačních vazeb blízkých měst Be-
roun a Dvůr Králové, Lysá nad Labem a Milovice, Nové Strašecí 
a Stochov; 

b) rozvíjet obslužný potenciál center v příměstském území Prahy, 
zejména Hostivice a Jesenice pro potřeby jejich dynamicky se roz-
víjejícího spádového území; 

b. následující čtyři odstavce se nově označují písm.“c)“ až „f)“; 

c. text za písm. „c)“ se mění: 

i. úvodní slova „vytvářet podmínky pro realizaci…“ se nahrazují slovy 
„vytvářet územní podmínky pro rozvoj“; 

ii. za závorkou se slovy „(vč. vysokorychlostních tratí)“ se slova 
„…v nových koridorech do směrů…“ se slova „…v nových korido-
rech do směrů“ nahrazují slovy „ve směru“; 

iii. za slovy „…České Budějovice“: 

 se ruší čárka,  

 ponechává se spojka „a“, 



Návrh 3. Aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje - Výrok 
k projednání dle § 37 stavebního zákona 

 
 

9 

 vypouští se následující slova „…tím i vytvořit podmínky…“; 

d. text za písm. „d)“ se mění: 

i. v návětí se mezi slova „…center“ a „na nadřazenou…“ vkládá slovo 
„osídlení“; 

ii. v odrážce b.1) se text „…R6 a R7…“ nahrazuje „D6 a D7“. 

e. text za písm. „e)“ se mění: 

i. text návětí za úvodními slovy „zlepšit vazby…“ zní: „…center osíd-
lení na stávající dálniční síť doplněním MÚK“ 

ii. první odrážka „c.1)“ 7 se zrušuje; následující odrážky se nově ozna-
čují „e.1), e.2) a e.3); 

iii. v odrážce „e.1)“ se označení „…R6…“ mění na „…D6…“; 

f. text za písm. „f)“ zní: „rozvíjet tangenciální vazby mezi centry osídlení a pří-
stup sídel na nadřazenou radiální silniční síť, zejména prostřednictvím aglo-
meračního okruhu (silnice II/101 a I/61)“; 

g. odstavec původně označený písm. „e)“ 8 se zrušuje, následující dva odstavce 
se nově označují písmeny „g)“ a „h)“; 

h. text za písm. „g)“ zní: „podporovat rozvoj ekonomických aktivit na území 
města Milovice, přednostně v lokalitách Boží Dar, Pod Liškami a Topolová, 
vytvářet územní podmínky pro rozvoj související dopravní a technické in-
frastruktury“; 

i. v textu za písm. „h)“ se slova „...Praha/Ruzyně“ nahrazují slovy „Václava 
Havla (Praha-Ruzyně)“; 

j. odstavce původně označené písm. „h)“ a „i)“ 9 se zrušují, následující tři od-
stavce se nově označují písmeny „i)“, „j)“ a „k)“; 

k. text za písm. „j)“ zní: „vytvářet podmínky pro zkvalitňování a rozvoj každo-
denní a příměstské rekreaci, přitom zohledňovat potřeby hl. m. Prahy“; 

l. odstavce původně označené písm. „m)“, „n)“ a „o)“ 10 se zrušují. 

15. Článek (12) se mění takto: 

a. odstavec původně označený písm. „a) 11“ se zrušuje, následující odstavce se 
nově označují písm. „a)“, „b)“, „c)“ atd. 

                                                

7
 Značení dle ZÚR ve znění aktualizací č. 1 a č. 2. 

8
 Značení dle ZÚR ve znění aktualizací č. 1 a č. 2. 

9
 Značení dle ZÚR ve znění aktualizací č. 1 a č. 2. 

10
 Značení dle ZÚR ve znění aktualizací č. 1 a č. 2. 

11
 Značení dle ZÚR ve znění aktualizací č. 1 a č. 2. 
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b. text za písm. „a)“ zní: „vymezovat plochy silniční dopravy pro zkvalitnění do-
pravních vazeb sídel na místní úrovni a jejich napojení na nadřazenou sil-
niční síť“; 

c. text za písm. „c)“ zní: „v obcích s rekreačním potenciálem, zejména v zázemí 
center osídlení a hl. m. Prahy vymezovat plochy pro další rozvoj rekreačních 
aktivit“; 

d. odstavec původně označený písm. „e)“ 12se zrušuje, následující odstavec 
se nově označuje písmenem „d)“; 

e. text za písm. „d)“ zní: „při vytváření podmínek pro změny v území minimali-
zovat negativní dopady na přírodní, krajinné hodnoty a kulturně historické 
hodnoty CHKO Český Kras a CHKO Křivoklátsko a dále na hodnoty vyhlá-
šených přírodních parků“; 

f. odstavec původně označený písm. „g)“ včetně odrážek „g.1)“ a „g.2)“ 13 
se zrušuje; 

g. vkládají se tři nové odstavce označené písm. „e)“ až „g)“ v tomto znění: 

e) „územní rozvoj obcí ve správních obvodech ORP sousedících 
s územím hl. m. Prahy vzájemně koordinovat s rozvojovými aktivi-
tami hlavního města; 

f) koordinovat územní rozvoj měst a obcí, zejména Beroun – Králův 
Dvůr a Neratovice – Libiš a dále obcí, kde již došlo ke spojení za-
stavěných území; 

g) v obcích s nedostatečnou ochranou před záplavami vymezovat plo-
chy pro realizaci odpovídajících opatření povodňové ochrany sídel:“ 

SO ORP Obec Vodní tok 

Benešov 

Čerčany Sázava 

Čtyřkoly Sázava 

Krhanice Sázava 

Lštění Sázava 

Nespeky Sázava 

Týnec nad Sázavou Sázava 

Poříčí nad Sázavou  Sázava 

Beroun 

Beroun Berounka, Litávka 

Hýskov Berounka 

Králův Dvůr Litávka 

Liteň Berounka 

Zadní Třebaň Berounka 

Brandýs nad Labem -Stará  
Boleslav 

Borek Labe 

Brandýs nad Labem - 
Stará Boleslav 

Labe 

Čelákovice Labe 

Husinec Vltava 

Káraný Jizera, Labe 

                                                

12
 Značení dle ZÚR ve znění aktualizací č. 1 a č. 2. 

13
 Značení dle ZÚR ve znění aktualizací č. 1 a č. 2. 
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SO ORP Obec Vodní tok 

Brandýs nad Labem -Stará  
Boleslav 

Klecany Vltava 

Křenek Labe 

Lázně Toušeň Jizera, Labe 

Máslovice Vltava 

Mratín Mratínský potok 

Nový Vestec Labe 

Sluhy Mratínský potok 

Veleň Mratínský potok 

Záryby Labe 

Zdiby Vltava 

Černošice 

Černošice Berounka 

Davle Sázava 

Dobřichovice Berounka 

Hostivice 
Šárecko-Litovický  
potok 

Jílové u Prahy Sázava 

Kamenný Přívoz Sázava 

Lety Berounka 

Libčice nad Vltavou Vltava 

Ptice Loděnice 

Roztoky 
Vltava,  
Berounka 

Řevnice Berounka 

Všenory Berounka 

Český Brod Český Brod Šembera 

Kladno 

Družec Loděnice 

Horní Bezděkov Loděnice 

Malé Kyšice Loděnice 

Svárov Loděnice 

Unhošť Loděnice 

Kralupy nad Vltavou 

Dolany nad Vltavou Vltava 

Chvatěruby Vltava 

Kralupy nad Vltavou 
Zákolanský potok,  
Vltava 

Nelahozeves Vltava 

Veltrusy Vltava 

Zlončice Vltava 

Lysá nad Labem 

Lysá nad Labem Labe 

Ostrá Labe 

Přerov nad Labem Labe 

Semice Labe 

Neratovice 

Kostelec nad Labem 
Labe,  
Mratínský potok 

Libiš Labe 

Neratovice Labe 

Tišice Labe 

Říčany Kaliště Sázava 
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16. Název kapitoly „2.2. Rozvojové osy republikového významu“ se nahrazuje se novým 
názvem: 

B.2. ROZVOJOVÉ OSY DLE PÚR ČR 

17. Článek (13) se mění takto: 

a. v prvním řádku za úvodním textem se z názvu rozvojové osy OS1 vypouští 
slovo „Beroun“; 

b. za text „OS5 Praha – Kolín – Jihlava (- Brno)“ vkládá nový řádek:  
„OS5a Praha – Jihlava“. 

18. Název kapitoly „2.2.1. Rozvojová osa OS1 Praha – Beroun - Plzeň“ se nahrazuje 
se novým názvem: 

B.2.1. Rozvojová osa OS1 Praha – Plzeň 

19. V článku (14) písm. „b)“ se do závorky za slovo „Cerhovice“ doplňuje čárka a vkládá 
se slovo „Třenice“. 

20. Článek (15) se mění takto: 

a. text za písm. „a)“ zní: „podmínky pro bydlení a obslužné funkce rozvíjet 
zejména ve spádových centrech osídlení Zdice a Hořovice a dále v Žebráku; 
v Hořovicích rozvíjet potenciál nástupního centra do přilehlé části CHKO 
Brdy;“ 

b. text za písm. „b)“zní: „ekonomické aktivity rozvíjet v prostoru Zdice – Cerho-
vice, přednostně v průmyslových zónách Bavoryně a Žebrák a případně 
v dalších plochách s přímou vazbou na dálnici D5 při zachování základní 
prostupnosti území;“ 

c. odstavec označený písm. „c)“ se zrušuje. 

21. Článek (16) se mění takto: 

a. text za písm. „a)“ zní: „v územních plánech dotčených obcí řešit vedení úseků 
silnic II/114 a II/117, navazujících na dálnici D5 s cílem omezení vlivů na za-
stavěná území sídel;“ 

b. odstavce označené písm. „b)“ až „e)“, včetně odrážky „e.1)“ 14 se zrušují. 

22. Označení kapitoly „2.2.2. Rozvojová osa OS2 Praha – Kralupy nad Vltavou – Ústí 
nad Labem“ se mění na: 

B.2.2. Rozvojová osa OS2 Praha – Kralupy nad Vltavou – Ústí 
nad Labem 

                                                

14
 Značení dle ZÚR ve znění aktualizací č. 1 a č. 2. 
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23. V článku (17) písm. a) se za slova v závorce „…(Dušníky nad Vltavou)“ doplňuje čárka 
a vkládají se slova „…Vraňany (Mlčechvosty, Vraňany15), včetně poznámky; 

24. Článek (18) se mění takto: 

a. text za písm. „a)“ zní: „obytnou funkci posilovat zejména v obcích Ledčice 
a Sazená“; 

b. text za písm. „b)“ zní: „pro umísťování nových ekonomických aktivit prefero-
vat plochy s přímou vazbou na silnici I/16 a MÚK D8 (Exit 18) na území Nové 
Vsi a Vraňan.“ 

25. Článek (19) se mění takto: 

a. text za písm. „a)“ zní: „v obcích s nedostatečnou ochranou před záplavami 
vymezovat plochy pro realizaci odpovídajících opatření povodňové ochrany 
sídel:“ 

SO ORP Obec Vodní tok 

Kralupy nad Vltavou 
Nová Ves Vltava 

Všestudy Vltava 

Mělník Vraňany Vltava 

b. odstavce označené písm. „b)“ až „e)“, včetně odrážky „e.1)“ 16 se zrušují. 

26. Označení kapitoly „2.2.3. Rozvojová osa OS3 Praha – Mladá Boleslav – Liberec “ 
se mění na: 

B.2.3. Rozvojová osa OS3 Praha – Mladá Boleslav – Liberec 

27. Článek (20) se mění takto: 

a. v textu za písm. „c)“: 

i. v závorce za slovem „Březina“ ke slovům „(Březina u Mnichova Hra-
diště)“ se k názvu k. ú. doplňuje poznámka pod čarou v tomto znění: 
„Bez části území východně od silnice II/610 Březina – Příšovice.“ 

ii. do závorky na konci textu se za slovo „Hoškovice“ doplňuje čárka 
a vkládají se slova „Podolí u Mnichova Hradiště“ a následující slova 
„Mnichovo Hradiště (Podolí u Mnichova Hradiště)“ se zrušují; 

b. v textu za písm. d)“ se v závorce za slovy „Bakov nad Jizerou“ k názvu k. ú. 
„Malá Bělá“ doplňuje poznámka pod čarou v tomto znění: „Bez severozá-
padní části k. ú. mezi silnicemi II/276 a III/26823.“ 

28. Článek (21) se mění takto: 

a. text za písm. „a)“ zní: „podmínky pro bydlení a obslužné funkce spádového 
centra rozvíjet zejména ve městě Benátky nad Jizerou, podmínky pro bydlení 

                                                

15
 Pouze části katastrálních území mezi žel. tratí č. 090 a polní cestou Mlčechvosty- Jeviněves. 

16
 Značení dle ZÚR ve znění aktualizací č. 1 a č. 2. 



Návrh 3. Aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje - Výrok 
k projednání dle § 37 stavebního zákona 
 
 

14 

rozvíjet v obcích Brodce-Horky nad Jizerou, Předměřice nad Jizerou, Tuřice 
a Březina;“ 

b. text za písm. „b)“ zní: „rozvoj ekonomických aktivit podporovat zejména 
na území Benátek nad Jizerou, přednostně v území bývalého vojenského 
újezdu Mladá a dále obcích Brodce a Březina na plochách s přímou vazbou 
na dálnici D10;“ 

c. odstavec původně označený písm. „c)“ se zrušuje, následující odstavec 
se nově označuje písm. „c)“. 

29. Článek (22) se mění takto: 

a. text za písm. „a)“ zní: „v obcích s nedostatečnou ochranou před záplavami 
vymezovat plochy pro realizaci odpovídajících opatření povodňové ochrany 
sídel:“ 

SO ORP Obec Vodní tok 

Mladá Boleslav 

Bakov nad Jizerou  

(též součást OBk2) 
Bělá, Jizera, 

Benátky nad Jizerou Jizera 

Bítouchov (též součást OBk2) Jizera 

Bradlec (též součást OBk2) Jizera 

Brodce Jizera 

Dalovice (též součást OBk2) Jizera 

Horky nad Jizerou Jizera 

Jizerní Vtelno (též součást OBk2) Jizera 

Krnsko (též součást OBk2) Jizera 

Mladá Boleslav (též součást OBk2) Klenice, Jizera 

Nová Ves u Bakova  
(též součást OBk2) 

Bělá, Jizera 

Písková Lhota (též součást OBk2) Jizera 

Předměřice nad Jizerou Jizera 

Řepov (též součást OBk2) Klenice 

Tuřice Jizera 

Vinec (též součást OBk2) Jizera 

Mnichovo Hradiště 

Březina Jizera 

Klášter Hradiště nad Jizerou  
(též součást OBk2) 

Zábrdka, Jizera 

Loukov Jizera 

Loukovec Jizera 

Mnichovo Hradiště  
(též součást OBk2) 

Jizera 

Ptýrov (též součást OBk2) Jizera 
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b. odstavec původně označený písm. „b)“ 17 se zrušuje,  

c. následující odstavec se nově označuje písm. „b)“a v závorce na konci textu 
se označení …„R10“ mění na „D10“. 

d. odstavce původně označené písm. „d)“ až „f)“, včetně odrážek „f.1)“a „f.2)“ 18  
se zrušují. 

30. Vkládá se nový článek (22a), který zní: 

(22a) Pro rozvojovou osu OS3 současně platí zásady pro usměrňování územního 
rozvoje a rozhodování o změnách v území a úkoly pro územní plánování 
formulované v rámci rozvojové oblasti nadmístního významu OBk2. 

31. Označení kapitoly „2.2.4. Rozvojová osa OS4  “ Praha – Poděbrady / Kolín – Hradec 
Králové / Pardubice (- Wroclaw) se mění na: 

B.2.3. Rozvojová osa OS4 Praha – Poděbrady / Kolín – Hradec 
Králové / Pardubice (- Wroclaw) 

32. V článku (23) písm. „h)“ se vypouštějí slova: 

a. „Pečky (Bohouňovice I, Bořetice u Kolína, Červené Pečky, Dolany u Červe-
ných Peček, Opatovice“; 

b. „Grunta (Grunta)“; 

c. „Libenice (Libenice), Nebovidy (Nebovidy)“; 

d. „Pašinka (Pašinka)“; 

e. „Ratboř (Ratboř). 

33. Článek (24) se mění takto: 

a. v textu za písm. „a)“ se úvodní část věty „rozvoj bydlení sledovat zejména 
do obcí…“ nahrazuje slovy: „podmínky pro bydlení rozvíjet zejména v ob-
cích…“ 

b. text za písm. „b)“ zní: „podporovat rozvoj zemědělské výroby současně s od-
povídajícím zkvalitňováním obslužné funkce sídel;“ 

c. za podnadpis „východní část“ se vkládá pomlčka a slova „- jižní větev“; 

d. text za písm. „c)“ zní: „podporovat rozvoj kooperačních vazeb města Týnec 
nad Labem a obce Záboří nad Labem pro stabilizaci lokálního centra osídlení 
v tomto území;“ 

e. text za písm. „d)“ zní: „podmínky pro bydlení rozvíjet zejména v městech, 
Týnec nad Labem a Záboří nad Labem a v obci Konárovice;“ 

                                                

17
 Značení dle ZÚR ve znění aktualizací č. 1 a č. 2. 

18
 Značení dle ZÚR ve znění aktualizací č. 1 a č. 2. 
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f. text za písm. „e)“ zní: „nové ekonomické aktivity rozvíjet zejména v Týnci 
nad Labem“; 

g. text za písm. „f)“ zní: „zkvalitnit dopravní propojení s přilehlou částí Pardu-
bického kraje prostřednictvím nové trasy silnice I/2 v koridoru Hlízov – Záboří 
nad Labem (- Chvaletice );“  

h. text za písm. „g)“ zní: „nenarušit vysoké přírodní hodnoty údolní nivy Labe;“ 

i. vkládá se nový podnadpis: „východní část – severní větev“; 

j. text za písm. „h)“ zní: „obytnou funkci rozvíjet zejména v obcích s přímým 
napojením na dálnici D11 (Žiželice, Žehuň)“; 

k. v textu za písm. „i)“ zní: „vytvářet podmínky pro posílení spádových vazeb 
Žiželic k Chlumci nad Cidlinou (Královéhradecký kraj)“; 

l. vkládají se dva nové odstavce s označením „j)“ a „k)“ v tomto znění: 

j) „zkvalitnit dopravní napojení sídel podél silnic II/327 a II/328 na dálnici 
D11; 

k) nenarušit vysoké přírodní hodnoty území v prostoru Žehuňský ryb-
ník – Obora Kněžičky.“ 

34. Článek (25) se mění takto: 

a. odstavec původně označený písm. „a)“ 19 se zrušuje, následující dva od-
stavce se nově označují písm. „a)“ a „b)“; 

b. v textu za písm. „a)“ se za slova „…půdní fond“ doplňuje čárka a vkládají 
se slova „při respektování odpovídajících požadavků na rozvoj bydlení a lo-
kální občanské vybavenosti“; 

c. text za písm. „b)“ zní: „upřesnit vymezení koridoru pro rozšíření a přeložku 
silnice I/12 v úseku Úvaly – Český Brod, včetně optimalizace vazeb okolních 
sídel na navrhovanou MÚK Český Brod;“ 

d. vkládá se nový odstavec označený písm. „c)“ v tomto znění: 

c) v obcích s nedostatečnou ochranou před záplavami vymezovat plo-
chy pro realizaci odpovídajících opatření povodňové ochrany sídel: 

SO ORP Obec Vodní tok 

Český Brod 
Klučov (též součást OS5) Šembera 

Poříčany (též součást OS5) Šembera 

Nymburk Třebestovice (též součást OS5) Šembera 

e. za podnadpis „východní část“ se vkládá pomlčka a slova „- jižní větev“; 

f. odstavce původně označené písm. „d)“ až „h)“, včetně odrážek „f.1)“ a „f.2)“20 
se zrušují, následující odstavec se nově označují písm. „d)“; 

                                                

19
 Značení dle ZÚR ve znění aktualizací č. 1 a č. 2. 

20
 Značení dle ZÚR ve znění aktualizací č. 1 a č. 2. 
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g. text za písm. „d)“ zní: „vytvářet územní podmínky pro rozvoj kooperačních 
vazeb města Týnec nad Labem a obce Záboří nad Labem;“ 

h. odstavce původně označené písm. „j)“ až „l)“, včetně odrážky „l.1)“ 21 se zru-
šují; 

i. vkládá se nový odstavec označený text za písm. „e)“, který zní: „v obcích 
s nedostatečnou ochranou před záplavami vymezovat plochy pro realizaci 
odpovídajících opatření povodňové ochrany sídel:“ 

SO ORP Obec Vodní tok 

Kolín 

Pňov-Předhradí  
(též součást OBk1 a OS5) 

Labe 

Kolín (též součást OBk1 a OS5) Labe 

Nová Ves I  
(též součást OBk1 a OS5) 

Labe 

Starý Kolín  
(též součást OBk1 a OS5) 

Labe 

Tři Dvory (též součást OBk1 a OS5) Labe 

Velký Osek  
(též součást OBk1 a OS5) 

Labe 

Veltruby (též součást OBk1 a OS5) Labe 

Konárovice Labe 

Týnec nad Labem Labe 

Veletov Labe 

Kutná Hora 
Svatý Mikuláš Labe 

Záboří nad Labem Labe 

j. na konec článku se vkládá nový text v tomto znění: 

„východní část – severní větev 

f) v obcích s nedostatečnou ochranou před záplavami vymezovat plo-
chy pro realizaci odpovídajících opatření povodňové ochrany sídel: 

SO ORP Obec Vodní tok 

Nymburk 

Kovanice (též součást OBk1) Labe 

Nymburk (též součást OBk1) Labe 

Sadská (též součást OBk1) Šembera 

Poděbrady 

Libice nad Cidlinou  
(též součást OBk1) 

Labe 

Oseček (též součást OBk1) Labe 

Poděbrady (též součást OBk1) Labe 

35. Vkládá se nový článek (25a), který zní: 

„(25a) Pro rozvojovou osu OS4 současně platí zásady pro usměrňování územního 
rozvoje a rozhodování o změnách v území a úkoly pro územní plánování 

                                                

21
 Značení dle ZÚR ve znění aktualizací č. 1 a č. 2. 
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formulované v rámci rozvojové oblasti nadmístního významu OBk1 Střední 
Polabí v rozsahu výše uvedených obcí ve správních obvodech ORP Nym-
burk, ORP Poděbrady a ORP Kolín.“ 

36. Označení kapitoly „2.2.5. Rozvojová osa OS5 “Praha – Kolín – Jihlava (– Brno)“ 
se mění na: 

B.2.5. Rozvojová osa OS5 Praha – Kolín – Jihlava (- Brno) 

37. Článek (27) se mění takto: 

a. text za písm. „a)“ zní: „podmínky pro bydlení a obslužné funkce spádového 
centra rozvíjet zejména ve městě Čáslav, obytnou funkci dále v obcích Po-
těhy, Tupadly a Horky;“ 

b. v textu za písm. „b)“ se slova „rozvoj ekonomických aktivit soustřeďovat 
zejména do…“ nahrazují slovy „územní podmínky pro rozvoj ekonomických 
aktivit vytvářet zejména na…“; 

c. v textu za písm. „c)“ se úvodní dvě slova „urychlit přestavbu…“ nahrazují 
slovy „zkvalitnit silniční propojení Kutná Hora – Čáslav přestavbou…“. 

38. Článek (28) se mění takto: 

a. Odstavce označené písm. „a)“ a „b)“ se zrušují; 

b. následující odstavec se nově označuje písm. „a)“ a zní „v územních plánech 
obcí dotčených provozem letiště Čáslav vymezovat nové plochy pro bydlení, 
včetně ploch smíšených obytných a ploch veřejného občanského vybavení 
(zejména pro vzdělání a výchovu, sociální a zdravotní služby) s ohledem 
na potřebu zajistit splnění platných hlukových limitů;“ 

c. následující tři odstavce původně označené písm. „d)“ až „f)“, včetně odrážky 
„f.1)“ 22 se zrušují. 

39. Vkládá se nový článek (28a), který zní: 

„(28a) Pro rozvojovou osu OS5 současně platí zásady pro usměrňování územního 
rozvoje a rozhodování o změnách v území a úkoly pro územní plánování 
formulované v rámci rozvojové oblasti nadmístního významu OBk1 Střední 
Polabí v rozsahu výše uvedených obcí ve správních obvodech ORP Kolín a 
ORP Kutná Hora, uvedených v článku (26) písm. e) a f).“ 

40. Vkládá se nová kapitola B.2.6.: 

B.2.6. Rozvojová osa OS5a Praha - Jihlava 

41. Vkládají se nové články (28b) až (28e), které znějí: 

(28b) Rozvojová osa je vymezena tak, že do jsou zahrnuty následující obce (kata-
strální území): 

a) ve správním obvodu ORP Benešov: Divišov (Divišov u Benešova, 
Měchnov), Drahňovice (Drahňovice), Hvězdonice (Hvězdonice), 

                                                

22
 Značení dle ZÚR ve znění aktualizací č. 1 a č. 2. 
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Chocerady (Chocerady), Ostředek (Bělčice u Ostředka, Ostředek, 
Třemošnice); 

b) ve správním obvodu ORP Vlašim: Hulice (Hulice), Psáře (Psáře), 
Soutice (Soutice), Trhový Štěpánov (Dalkovice, Střechov nad Sá-
zavou, Trhový Štěpánov), Všechlapy (Všechlapy nad Blanicí); 

c) ve správním obvodu ORP Kutná Hora: Zruč nad Sázavou (Nesmě-
řice, Zruč nad Sázavou). 

Rozvojová osa dále zahrnuje též obce, které jsou součástí SOBk4: 

d) ve správním obvodu ORP Vlašim: Bernartice (Bernartice u Dolních 
Kralovic, Borovsko), Děkanovice (Děkanovice), Dunice (Dunice), 
Loket (Brzotice, Loket u Dolních Kralovic). 

(28c) ZÚR stanovují tyto zásady pro usměrňování územního rozvoje a rozhodo-
vání o změnách v území: 

a)  podmínky pro bydlení a obslužné funkce spádových center rozvíjet 
v Divišově, Trhovém Štěpánově a Zruči nad Sázavou; 

b) podmínky pro rozvoj ekonomických aktivit vytvářet zejména v Divi-
šově a Zruči nad Sázavou a dále v plochách s přímou vazbou na 
dálnici D1; 

c) nenarušit ochranný režim vodárenské vodní nádrže Švihov (Že-
livka). 

(28d) ZÚR stanovují tyto úkoly pro územní plánování: 

a) prověřit možnost zkvalitnění silničního propojení s rozvojovou osou 
OSk3 ve směru Zruč nad Sázavou – Trhový Štěpanov (- Vlašim). 

b) v obcích s nedostatečnou ochranou před záplavami vymezovat plo-
chy pro realizaci odpovídajících opatření povodňové ochrany sídel: 

SO ORP Obec Vodní tok 

Benešov 
Hvězdonice Sázava 

Chocerady Sázava 

 

(28e) Na území výše uvedených obcí Bernartice, Děkanovice, Dunice a Loket 
(k. ú. Brzotice a Loket u Dolních Kralovic) současně platí zásady pro usměr-
ňování územního rozvoje a rozhodování o změnách v území a úkoly pro 
územní plánování formulované v rámci specifické oblasti nadmístního vý-
znamu SOBk 4 Dolní Kralovicko – Zbýšovsko. 

42. Označení kapitoly „2.2.6. Rozvojová osa OS5 “Praha – Benešov – České Budějovice“ 
se mění na: 

B.2.7. Rozvojová osa OS6 Praha – Benešov – České Budějo-
vice 

43. V článku (29) se za písm. „b)“ vkládá tento text a nový odstavec, označený písm. „c)“: 

„Rozvojová osa dále zahrnuje též obce, které jsou součástí OBk6: 

c) ve správním obvodu ORP Benešov: Benešov (Benešov u Prahy, Úročnice), 
Bystřice (Bystřice u Benešova, Jinošice, Líšno, Nesvačily u Bystřice, Tvor-
šovice), Chlístov (Chlístov u Benešova), Václavice (Václavice u Benešova).“ 
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44. Článek (30) se mění takto: 

a. text za písm. „a)“ zní: „podmínky pro bydlení, pro ekonomické aktivity a ob-
služné funkce spádového centra rozvíjet ve městě Votice, mj. též za účelem 
stabilizace počtu obyvatel;“ 

b. text za písm. „b)“ zní: „obytnou funkci rozvíjet zejména v obcích Olbramovice, 
Heřmaničky a Miličín;“ 

c. text za písm. „c)“ zní: „minimalizovat negativní dopady na přírodní a krajinné 
hodnoty přírodního parku Džbány – Žebrák.“ 

45. Článek (31) se mění takto: 

a. v textu za písm. „a)“: 

i. úvodní slova „stabilizovat nové vedení…“ se nahrazují slovy: „vy-
tvořit územní podmínky pro…“ 

ii. na konci odstavce se slova závorka se slovy „…(nový koridor)“ na-
hrazuje slovy „…v nové ose.“ 

b. odstavce označené písm. „b)“ až „e)“, včetně odrážky „e.1)“ se zrušují. 

46. Vkládá se nový článek (31a), který zní: 

„(31a) Pro rozvojovou osu OS6 současně platí zásady pro usměrňování územního 
rozvoje a rozhodování o změnách v území a úkoly pro územní plánování 
formulované v rámci rozvojové oblasti nadmístního významu OBk6 Benešov 
v rozsahu území obcí ve správních obvodech ORP Kolín a ORP Kutná Hora, 
uvedených ve článku (29) písm. c ).“ 

47. Označení a název kapitoly „2.3. Rozvojové oblasti krajského významu“ se nahrazuje 
se novým označením a názvem: 

B.3. NADMÍSTNÍ ROZVOJOVÉ OBLASTI 

48. Označení kapitoly „2.3.1. Rozvojová oblast OBk1 Střední Polabí“ se mění na: 

B.3.1. Rozvojová oblast OBk1 Střední Polabí 

49. Článek (34) se mění takto: 

a. text za písm. „a)“ se upravuje: 

i. úvodní část věty „posilovat rozvoj…významu“ se nahrazuje slovy 
„podporovat rozvoj kooperačních vazeb…“; 

ii. na konce věty se za slova „Kutná Hora“ vkládají slova „…a Nymburk 
– Poděbrady, vytvářet územní podmínky pro rozvoj obcí mezi uve-
denými spádovými centry;“ 

b. odstavec označený písm. „b)“ se zrušuje, následující odstavce se nově ozna-
čují písm. „b)“, „c)“, „d)“ atd.; 
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c. text za písm. „b)“ se upravuje: 

i. úvodní část věty „podstatně zlepšit propojení center…“ se nahra-
zuje slovy „zkvalitnit silniční propojení významných sídelních center 
v ose…“; 

ii. za slovy „…- Kutná Hora…“ se pomlčka a slovo „…- Čáslav…“ vklá-
dají do závorky; 

iii. následující slova za závorkou „…urychlenou realizací přestavby…“ 
se nahrazuje slovy „…rekonstrukcí a zkapacitněním…“; 

iv. slova na konci věty „…, která je páteří rozvojové oblastí“ se vypouš-
tějí; 

d. text za písm. „c)“ se upravuje: 

i. v úvodu věty se slovo „zlepšit…“ nahrazuje slovy „vytvořit územní 
podmínky pro zkvalitnění silničního…“; 

ii. za slovem „…Pardubicemi…“ se slova „…novou trasou…“ nahrazují 
slovy „…přeložkou silnice…“; 

iii. na konec věty se za označení „…I/2…“ vkládají slova „…do nové 
stopy“; 

e. text za písm. „f)“ zní: „rozvíjet obytnou, pracovištní a obslužnou funkci spá-
dových center osídlení Kolín, Kutná Hora, Poděbrady, a Nymburk“; 

f. text za písm. „g)“ zní: „podmínky pro bydlení a obslužné funkce spádového 
centra rozvíjet zejména v městech Sadská a Pečky, podmínky pro bydlení 
dále v obcích s dobrým železničním spojením na tratích Kolín – Praha, Kolín 
– Nymburk, Kolín – Pardubice a Kolín – Čáslav a v obcích s rozvinutou so-
ciální infrastrukturou (Červené Pečky, Plaňany);“ 

g. text za písm. „h)“ se upravuje: 

i. na úvod věty se se před slovo „rozvoj“… vkládají slova „podmínky 
pro“; 

ii. za slovem „…aktivit…“ se slova „…soustřeďovat do…“ nahrazují 
slovy: „…vytvářet zejména…“; 

h. text za písm. „i)“ zní: „rozvíjet lázeňský potenciál města Poděbrady v koordi-
naci s rozvojem navazujících rekreačních a relaxačních aktivit.“ 

50. Článek (35) se mění takto: 

a. odstavce označené písm. „a)“ a „b)“ se zrušují, následující dva odstavce 
se nově označují písm. „a)“ a „b)“; 

b. v textu za písm. „a)“ se za slovem „možnosti“ se slova „…zlepšení silniční 
sítě ve vazbách na nadřazené trasy…“ nahrazují slovy „…posílení vazeb 
území na nadřazenou dálniční a silniční síť…“ 
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c. text za písm. „b)“ zní: „při vytváření podmínek pro změny v území: 

 zajistit ochranu jedinečných kulturně historických hodnot území, 
zejména v Kutné Hoře (památky UNESCO a městská památková 
rezervace) a v Kolíně (městská památková rezervace), včetně 
ochrany jejich vizuálního uplatnění v obrazu krajiny, 

 nenarušit vysoké přírodní hodnoty území, zejména údolní nivy Labe 
v úseku mezi Poděbrady a Veltruby; 

 vyloučit negativní vlivy na funkci lázeňského místa Poděbrady 
a na zdroje přírodních minerálních vod;“ 

d. odstavce původně označené písm. „e)“ a „f)“, včetně odrážek „f.1)“ a „f.2)“ 23 
se zrušují; 

e. vkládá se nový odstavec označený písm. „c)“, včetně poznámky pod čarou 
v tomto znění: 

c) v obcích s nedostatečnou ochranou před záplavami vymezovat plo-
chy pro realizaci odpovídajících opatření povodňové ochrany sí-
del24; 

51. Vkládá se nový článek (35a), který zní: 

(35a) Pro rozvojovou oblast OBk1 v rozsahu výše uvedených obcí ve správních 
obvodech ORP Nymburk, ORP Poděbrady a ORP Kolín25 současně platí zá-
sady pro usměrňování územního rozvoje a rozhodování o změnách v území 
a úkoly pro územní plánování formulované v rámci republikových rozvojo-
vých os OS 4 a OS 5. 

52. Označení kapitoly „2.3.1. Rozvojová oblast OBk2 Mladá Boleslav – Mnichovo hra-
diště“ se mění na: 

B.3.2. Rozvojová oblast OBk2 Mladá Boleslav - Mnichovo Hra-
diště 

53. V článku (36) písm. „a)“ se v závorce za slovy „Bakov nad Jizerou“ k názvu k. ú. „Malá 
Bělá“ doplňuje poznámka pod čarou v tomto znění: „Bez severozápadní části k. ú. 
mezi silnicemi II/276 a III/26823.“ 

54. Článek (37) se mění takto: 

a. v textu za písm. „a)“ se úvodní dvě slova „podporovat kooperaci…“ mění 
na „vytvářet podmínky pro rozvoj kooperačních vazeb“; 

b. text za písm. „b)“ zní: „zkvalitnit dopravní vazby silnic I/16 a I/38 na dálnici 
D10;“ 

                                                

23
 Značení dle ZÚR ve znění aktualizací č. 1 a č. 2. 

24
 Viz článek (25) písm. d) a e). 

25
 Viz článek (33). 
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c. text za písm. „c)“ se upravuje: 

i. úvodní slovo „bydlení…“ se nahrazuje slovy: „podmínky pro bydlení 
a obslužné funkce spádového centra…“; 

ii. za slovem „…Kosmonosy…“ se zrušují slova „…- Písková Lhota, 
Březno…“; 

iii. na konci věty se slova „…Mladé Boleslav (Bradlec a Řepov)“ nahra-
zují slovy: „…těchto spádových center osídlení“; 

d. text za písm. „d)“ zní: „rozvoj ekonomických aktivit podporovat zejména 
na území Mladé Boleslavi, Kosmonos, Bakova nad Jizerou a Mnichova Hra-
diště v plochách s přímou vazbou na dálnici D10;“ 

e. odstavec označený písm. „e)“ se zrušuje. 

55. Článek (38) se mění takto: 

a. text za písm. „a)“ zní: „územní rozvoj obcí, sousedících se statutárním měs-
tem Mladá Boleslav a městem Kosmonosy, koordinovat s rozvojovými akti-
vitami tohoto vyššího centra osídlení;“ 

b. v textu za písm. „b)“ za slova „…železniční tratě…“ doplňuje označení trati 
„č. 270“; 

c. text za písm. „d)“ zní: „v obcích s nedostatečnou ochranou před záplavami 
vymezovat plochy pro realizaci odpovídajících opatření povodňové ochrany 
sídel26;“ 

d. odstavce původně označené písm. „e)“ a „h)“, včetně odrážky „h.1)“ se zru-
šují; 

56. Vkládá se nový článek (38a), který zní: 

(38a) Pro rozvojovou oblast OBk2 současně platí zásady pro usměrňování územ-
ního rozvoje a rozhodování o změnách v území a úkoly pro územní pláno-
vání formulované v rámci rozvojové osy OS3. 

57. Označení kapitoly „2.3.3. Rozvojová oblast OBk3 Mělník“ se mění na: 

B.3.3. Rozvojová oblast OBk3 Mělník  

58. V článku (39) písm. „a)“ se za závorku se slovem „…(Liběchov)…“ vkládají slova 
„Malý Újezd (Jelenice u Mělníka, Malý Újezdec),“; 

59. Článek (40) se mění takto: 

a. text za písm. „a)“ se upravuje: 

i. úvodní tři slova „rozvoj bydlení sledovat…“ se nahrazují slovy: „pod-
mínky pro bydlení a obslužné funkce spádového centra rozvíjet…“; 

                                                

26
 Viz článek (22) písm. a). 
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ii. za slovo „…Mělník…“ se vkládá čárka; 

iii. spojka „…a…“ se nahrazuje slovy: „…obytnou funkci…“; 

b. text za písm. „c)“ zní: „vytvořit územní podmínky pro umístění „Zařízení 
pro energetické využití odpadu v lokalitě Mělník “ (k. ú. Horní Počaply), 
včetně odpovídajícího napojení na dopravní sítě (zejména silnice I/9 a I/16);“ 

c. text za písm. „d)“ se upravuje:  

i. vyjímají úvodní tři slova: „zlepšit dopravní situaci…“; 

ii. mezi slova „…I/16…“ a „…v prostoru Mělníka se vkládají slova 
„…zlepšit dopravní situaci…;“ 

d. v textu za písm. „e)“ se úvodní tři slova „zlepšit silniční spojení…“ nahrazují 
slovy: „vytvořit územní podmínky pro zkvalitnění silničního propojení…“; 

60. Článek (41) se mění takto: 

a. text za písm. „a)“ zní: „v obcích s nedostatečnou ochranou před záplavami 
vymezovat plochy pro realizaci odpovídajících opatření povodňové ochrany 
sídel:“ 

SO ORP Obec Vodní tok 

Mělník 

Dolní Beřkovice Labe 

Horní Počaply Labe 

Kly Labe 

Liběchov Labe 

Mělník Pšovka, Labe 

Velký Borek Pšovka 

b. odstavce označené písm. „b)“ až „e)“ se zrušují. 

61. Označení kapitoly „2.3.4. Rozvojová oblast OBk4 Rakovník“ se mění na: 

B.3.4. Rozvojová oblast OBk4 Rakovník 

62. Článek (42) se mění takto: 

a. K názvu k. ú. „…(Lužná u Rakovníka)…“ se doplňuje poznámka pod čarou, 
která zní: „Bez části území jižně a východně od silnice II/237 v úseku Skelná 
huť – hranice obce.“ 

b. Na konci textu se tečka ta názvem k. ú. „…(Řevničov)“ nahrazuje čárkou 
a vkládají se slova: „…Senomaty (Hostokryje, Nouzov u Senomat, Seno-
maty).“ 

63. Článek (43) se mění takto: 

a. odstavec označený písm. „a)“ se zrušuje, následující odstavce se nově ozna-
čují písm. „a)“, „b)“ a „c)“; 

b. v textu za písm. „a)“se označení silnice „I/6 (R6)“ nahrazuje slovy „dálnici 
D6“; 
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c. text za písm. „b)“ se upravuje: 

i. úvodní dvě slova „bydlení sledovat…“ se nahrazují slovy: „podmínky 
pro bydlení a obslužné funkce spádového centra rozvíjet…“ 

ii. za slovo „…Rakovník…“ se vkládají slova „…podmínky pro bydlení 
rozvíjet dále…“; 

d. text za písm. „c)“ se upravuje: 

i. úvodní část věty „ekonomické aktivity rozvíjet ve stávajících areá-
lech…“ se nahrazují slovy: „rozvoj ekonomických aktivit podporovat 
zejména na území…“; 

ii. za slova „…a Lubné…“ se vkládají slova „…a dále….“; 

e. na konci věty se slova „…ve vazbě na MÚK R6“ nahrazují slovy „…před-
nostně v plochách s přímou vazbou na dálnici D6;“ 

f. vkládá se nový odstavec označený písm. „d)“, který zní: „vytvářet podmínky 
pro zvýšení akumulační schopnosti a snížení povodňových průtoků v povodí 
Rakovnického a Kolešovického potoka.“  

64. Článek (44) se mění takto: 

a. text za písm. „a)“ zní: „při vytváření podmínek pro změny v území minimali-
zovat negativní dopady na přírodní a krajinné hodnoty přírodního parku 
Džbán;“ 

b. odstavce označené písm. „b)“ až „f)“, včetně odrážky „f.1)“ 27 se zrušují. 

65. Označení kapitoly „2.3.5. Rozvojová oblast OBk5 Příbram“ se mění na: 

B.3.5. Rozvojová oblast OBk5 Příbram 

66. Článek (45) se mění takto: 

a. za závorku s výčtem k. ú. obce Hluboš „…(Hluboš, Kardavec)“ se vkládají 
slova „Láz (Láz)“ 

b. do závorky s výčtem k. ú. města Příbram se za slovo „…Bytíz…“ vkládá slovo 
„Jerusalem“; 

67. Článek (46) se mění takto: 

a. text za písm. „a)“ zní: „v rámci rozvoje nadřazené silniční sítě přednostně 
vytvářet podmínky pro realizaci dálnice D4 v úseku Dubenec – Milín a silnice 
I/18 Bohutín – Dubno;“ 

b. text za písm. „b)“ se upravuje: 

i. v úvodní části věty se slova „rozvoj bydlení sledovat zejména…“ na-
hrazují slovy „podmínky pro bydlení a obslužné funkce spádového 
centra rozvíjet…“; 

                                                

27
 Značení dle ZÚR ve znění aktualizací č. 1 a č. 2. 
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ii. za slovo „…Příbram…“ se vkládá čárka a slova „…a v navazují-
cích…“se nahrazují slovy „…podmínky pro bydlení rozvíjet dále 
zejména…“; 

iii. na konci věty se slova „…a dále v Milíně“ nahrazují slovy „…a Milín“; 

c. text za písm. „c)“ se upravuje: 

i. za slovy „…ekonomických aktivit…“ se slovo „…sledovat…“ nahra-
zuje slovy „…podporovat zejména na území…“; 

ii. za slovem „…Příbram…“ se slova „…dále v Milíně ve vazbě 
na MÚK na R4“ nahrazují slovy „…a Milína v plochách s přímou 
vazbou na dálnici D4“ 

d. text za písm. „d)“ zní: „rozvíjet rekreační potenciál sídel v zázemí CHKO Brdy 
(obce Bratkovice, Drahlín, Hluboš, Láz, Obecnice, Podlesí, Sádek 
a na území města Příbram v k. ú. Kozičin, Lazec a Orlov). Funkci nástupních 
míst rozvíjet v obcích Láz, Obecnice, Orlov28;“ 

68. Článek (47) se mění takto: 

a. text za písm. „a)“ zní: „v územních plánech obcí sousedících s CHKO Brdy 
a při rozhodování o změnách v území řešit rozvoj rekreace a cestovního ru-
chu, včetně související vybavenosti s ohledem na nenarušení přírodních 
a krajinných a kulturně historických hodnot území;“ 

b. odstavec označený písm. „b)“ se zrušuje, následující odstavec se nově ozna-
čuje písm. „b)“; 

c. text za písm. „b)“ se upravuje: 

i. v úvodní části věty se slova „respektovat požadavky na ochranu kul-
turních a civilizačních hodnot…“ nahrazují slovy „při vytváření podmí-
nek pro změny v území zajistit ochranu vysokých kulturně historic-
kých hodnot…“; 

ii. na konec věty se za slova „…Panny Marie“ vkládá čárka a slova 
„…včetně ochrany jejich vizuálního uplatnění v obrazu krajiny“; 

d. odstavce označené písm. „d)“ a „e)“, včetně odrážky „e.1)“ se zrušují. 

69. Označení kapitoly „2.3.6. Rozvojová oblast OBk6 Benešov“ se mění na: 

B.3.6. Rozvojová oblast OBk6 Benešov 

70. Článek (49) se mění takto: 

a. text za písm. „a)“ se upravuje: 

i. v úvodu věty se slovo „urychlit…“ nahrazuje slovy „v rámci rozvoje 
silniční infrastruktury přednostně vytvářet podmínky pro…“; 

                                                

28
 Místní část města Příbram. 
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ii. za závorkou „…(dále také „Václavická spojka)…“ se slova „…která 
umožní také…“ nahrazuje slovem „…včetně…“; 

b. text za písm. „b)“ se upravuje: 

i. v úvodní části věty se slova „rozvoj bydlení sledovat zejména v kom-
paktním území města…“ nahrazují slovy „podmínky pro bydlení 
a obslužné funkce spádového centra rozvíjet ve městech…“; 

ii. za slovem „…Benešov…“ se vypouštějí slova „…ve větších sídlech 
města…“; 

c. v textu za písm. „c)“ se za slovy slovem „…aktivit…“ slova „…sledovat 
zejména ve městech…“ nahrazují slovy “…podporovat zejména na území 
měst…“; 

d. text za písm. „d)“ se upravuje: 

i. na úvod se vkládají slova „infrastrukturu cestovního ruchu…“; 

ii. za slovem „…rozvíjet…“ se vypouštějí slova „…cestovní ruch…“ 
a vkládá se slovo „…zejména…“; 

iii. za slovo „…areál…“ se vkládá slovo „…zámku…“. 

71. Článek (50) se mění takto: 

a. odstavce označené písm. „a)“ a „b)“ se zrušují, následující odstavec se nově 
označuje písm. „a)“; 

b. text ta písm. „a)“ se upravuje: 

i. v úvodu věty se slova „respektovat požadavky na ochranu kultur-
ních a civilizačních hodnot…“ nahrazují slovy „při vytváření podmí-
nek pro změny v území zajistit ochranu vysokých kulturně historic-
kých hodnot území…“; 

ii. na závěr věty se za slovo „…Konopiště“ vkládá čárka a slova 
„…včetně ochrany jejich vizuálního uplatnění v obrazu krajiny.“ 

c. odstavec původně označený písm. „d)“, včetně odrážky „d.1)“ 29 se zrušuje. 

72. Vkládá se nový článek (50a), který zní: 

„(50a) Pro rozvojovou oblast OBk6 současně platí zásady pro usměrňování územ-
ního rozvoje a rozhodování o změnách v území a úkoly pro územní pláno-
vání formulované v rámci rozvojové osy OS6.“ 

                                                

29
 Značení dle ZÚR ve znění aktualizací č. 1 a č. 2. 
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73. Označení a název kapitoly „2.4. Rozvojové osy krajského významu“ se nahrazuje no-
vým označením a názvem: 

B.4. NADMÍSTNÍ ROZVOJOVÉ OSY 

74. Článek (51) se mění takto: 

a. v řádku „OSk1“ se slova „Praha“ a „ Chomutov“ dávají do závorek; 

b. řádek „OSk2“ se upravuje: 

i. slova „Praha“ a „ Písek / Strakonice“ se vkládají do závorek; 

ii. mezi slova „Praha“ a „Příbram“ se vkládá pomlčka a slovo „Dobříš“; 

c. řádek „OSK3“ se upravuje: 

i. slovo „Benešov“ se vkládá do závorky; 

ii. za slovo „Vlašim“ se vkládá „ ( Trhový Štěpánov)“; 

d. řádek „OSk4“ 

i. mezi slova „Mladá Boleslav“ a „Jičín“ se vkládá pomlčka a slovo 

„ Dolní Bousov“; 

ii. slova „Mladá Boleslav“ a „- Jičín“ se vkládají do závorek. 

75. Označení kapitoly „2.4.1. Rozvojová osa OSk1 Praha – Slaný – Chomutov“ se mění 
na: 

B.4.1. Rozvojová osa OSk1 (Praha) – Slaný (– Chomutov) 

76. Článek (53) se mění takto: 

a. v textu za písm. „a)“ se v úvodu věty slova „dokončit přestavbu R7 v úseku 
Slaný-jih…“ nahrazují slovy „v rámci rozvoje nadřazené silniční sítě před-
nostně vytvářet podmínky pro přestavbu silnice I/7 na dálnici D7 v úseku 
Knovíz – Slaný, západ – Panenský Týnec…“; 

b. odstavec označený písm. „b)“ se zrušuje, následující dva odstavce se nově 
označují písm. „b)“ a „c)“; 

c. text za písm. „b)“ zní: „podmínky pro bydlení a obslužné funkce spádového 
centra rozvíjet v městě Slaný;“ 

d. v textu za text za písm. „c)“ se slova „…sledovat ve Slaném zejména ve stá-
vajících výrobních zónách, vč. možné transformace…“ nahrazují slovy 
„…podporovat zejména na území města Slaný, v plochách s přímou vazbou 
na dálnici D7 nebo silnici I/16 v nové trase.“ 

77. Článek (54) se mění takto: 

a. odstavec označený písm. „a)“ se zrušuje; 

b. následující odstavce se nově označují písm. „a)“ a „b)“;  
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c. text za písm „a)“ mění se takto: 

i. druhé slovo v úvodu věty „…napojení…“ se nahrazuje slovy 
„…možnosti posílení dopravních vazeb…“; 

ii. ve druhé části věty se slovy „…k budoucím MÚK na trase R7“ na-
hrazují slovy „…na dálnici D7“; 

d. text za písm „b)“ zní: „v obcích s nedostatečnou ochranou před záplavami 
vymezovat plochy pro realizaci odpovídajících opatření povodňové ochrany 
sídel:“ 

SO ORP Obec Vodní tok 

Slaný Slaný Červený potok 

e. odstavce původně označené písm. „d)“ až „f)“ 30 se zrušují. 

78. Označení a název kapitoly „2.4.2. Rozvojová osa OSk2 Praha – Příbram“ se mění na: 

B.4.2. Rozvojová osa OSk2 (Praha) – Dobříš – Příbram (– Písek 
/ Strakonice) 

78a. V článku (55) se k názvu k. ú. „…(Dobříš)…“ doplňuje poznámka pod čarou, která zní: 
„S výjimkou části k. ú. západně a severně od účelové komunikace mezi silnicí II/114 
(Trnová) a lokalitou Knížecí Studánky.“ 

79. Článek (56) se mění takto: 

a. text za písm. „a)“ se upravuje: 

i. úvodní slovo „sledovat…“ se nahrazuje slovy „v rámci rozvoje sil-
niční sítě přednostně vytvářet podmínky pro…“;  

ii. za slovy „…pro propojení…“ se slova „…rychlostní silnice R4…“ na-
hrazují slovy „…dálnice D4…“; 

b. v textu za písm. „b)“ se úvodní slova „rozvoj bydlení sledovat…“ nahrazují 
slovy „podmínky pro bydlení a obslužné funkce spádového centra rozví-
jet…“. 

80. Článek (57) se mění takto: 

a. odstavce označené písm. „a“ až „c)“ se zrušují; 

b. následující odstavec se nově označuje písm. „a)“ a zní: „prověřit rozvojové 
možnosti letiště Příbram-Dlouhá Lhota;“ 

c. odstavce původně označené písm. „e)“ a „f)“, včetně odrážky „f.1)“ 31 se zru-
šují. 

                                                

30
 Značení dle ZÚR ve znění aktualizací č. 1 a č. 2. 

31
 Značení dle ZÚR ve znění aktualizací č. 1 a č. 2. 
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81. Označení a název kapitoly „2.4.3. Rozvojová osa OSk3 Benešov – Vlašim“ se mění 
na: 

B.4.3. Rozvojová osa OSk3 (Benešov) – Vlašim (– Trhový Ště-
pánov) 

82. V článku (58) písm. „b)“ se za slova „ORP Vlašim:“ vkládají slova: „Ctiboř (Ctiboř), 
Kladruby (Kladruby u Vlašimi), Pavlovice (Pavlovice u Vlašimi), Tehov (Nemíž, Te-
hov), Radošovice (Radošovice u Vlašimi),…“ 

83. Článek (59) se mění takto: 

a. text za písm. „a)“ se upravuje: 

i. v úvodu věty se slovo „sledovat…“ nahrazuje slovy „v rámci rozvoje 
silniční sítě vytvářet podmínky pro…“; 

ii. za slova „…Benešov – Vlašim…“ se vkládají slova „…a zkvalitnění 
dopravních vazeb na dálnici D1 prostřednictvím silnic II/125 
a II/126“; 

b. odstavec označený písm. „b)“ se zrušuje; 

c. následující odstavec se nově označuje písm. „b)“ a zní: „podmínky pro byd-
lení a obslužné funkce spádového centra rozvíjet ve městě Vlašim, rozvoj 
bydlení dále podporovat v obcích s vazbou na silnice II/112 a II/125 v ose 
(Benešov) – Vlašim (– Trhový Štěpánov);“ 

84. Článek (60) se mění takto: 

a. v textu za písm. „a)“ se za slova „…silnice II/112“ vkládají slova „…(Benešov 
– Vlašim) a silnic II/125 a II/126 (Vlašim – D1, Exit 56)“;  

b. odstavce označené písm. „b)“ až „d)“, včetně odrážky „d.1)“ se zrušují. 

85. Označení a název kapitoly „2.4.4. Rozvojová osa OSk4 Mladá Boleslav – Jičín“ 
se mění na: 

B.4.4. Rozvojová osa OSk4 (Mladá Boleslav) – Dolní Bousov 
(– Jičín) 

86. Článek (62) se mění takto: 

a. v textu za písm. „a)“ se úvodní slova „sledovat možnosti spolupráce…“ na-
hrazují slovy „podporovat rozvoj kooperačních vazeb…“ 

b. text za písm. „b)“ se upravuje: 

i. na začátek věty se vkládají slova „podmínky pro…“ 

ii. za slovo „…bydlení…“ se vkládá čárka a vypouští se spojka „…a…“; 

iii. za slovem „…aktivit…“ se slovo „…sledovat…“ nahrazuje slovy 
„…a obslužných funkcí spádového centra vytvářet…“ 
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c. text za písm. „c)“ se upravuje: 

i. za slovy „…Dolního Bousova…“ se vypouští závorka s označením 
silnice „(II/279); 

ii. na závěr věty se za závorku „…(MÚK Horní Bousov)“ vkládají slova 
„prostřednictvím silnice II/279.“ 

87. Článek (63) zní: „Pro rozvojovou osu OSk4 ZÚR nestanovují další úkoly pro územní 
plánování.“ 

88. Označení kapitoly „2.5.Centra osídlení“ se mění na: 

B.5. CENTRA OSÍDLENÍ  

89. Označení kapitoly „2.5.1. Vyšší centra (ostatní)“ se mění na: 

B.5.1. Vyšší centra (ostatní) 

90. V článku (66) se odstavce ozn. písm. „b)“ až „f)“ zrušují. 

91. V článku (67) se odstavce ozn. písm. „c)“ a „d)“ zrušují. 

92. Označení kapitoly „2.5.2. Střední centra významná“ se mění na: 

B.5.2. Střední centra významná  

93. Článek (69) se mění takto: 

a. v textu za písm. „a)“ se na začátek věty za slovo „rozvíjet…“ vkládají slova 
„…podmínky pro bydlení a…“; 

b. text za písm. „b)“ zní: „ve správním obvodu ORP Příbram: 

 rozvíjet rekreační potenciál obcí v zázemí CHKO Brdy, které nejsou 
součástí rozvojové oblasti OBk 5 nebo specifické oblasti SOB 1 
(Jince, Ohrazenice, Vranovice),  

 na území CHKO Brdy rozvíjet podmínky pro šetrné formy letních 
a zimních sportovně rekreačních aktivit (pěší turistika, cykloturis-
tika, běžecké lyžování), včetně nezbytné související vybavenosti.“ 

c. odstavce ozn. písm. „c)“ až „e)“ zrušují. 

94. Článek (70) se mění takto: 

a. Text z písm. „a)“ zní: „ve správním obvodu ORP Příbram:  

 v územních plánech obcí s vazbou na CHKO Brdy a při rozhodování 
o změnách v území řešit rozvoj rekreace a cestovního ruchu, včetně 
související vybavenosti s ohledem na nenarušení přírodních a kra-
jinných a kulturně historických hodnot území; 

 prověřit možnosti zkvalitnění silničního propojení (Zdice / D5 – Lo-
chovice) – Jince – Příbram v koridoru silnice II/118;“ 

b. odstavec označený písm. „c)“ se zrušuje. 
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95. Označení kapitoly „2.5.3. Střední centra ostatní“ se mění na: 

B.5.3. Střední centra ostatní  

96. Článek (72) se mění takto: 

a. v textu za písm. „a)“ se na začátek věty za slovo „rozvíjet…“ vkládají slova 
„…podmínky pro bydlení a…“ 

b. odstavce označené písm. „b)“ až „f)“ se zrušují. 

97. Článek (73) se mění takto: 

a. odstavec označený písm. „a)“ se zrušuje. 

b. v následujícím odstavci, který se nově označuje písm. „a)“ se na konci věty 
slovo „…obvodě“ nahrazuje slovem „…území“. 

c. odstavec původně označený písm. „c)“ 32 se zrušuje. 

98. Označení kapitoly „2.5.4. Nižší centra významná“ se mění na: 

B.5.4. Nižší centra významná 

99. Článek (75) se mění takto: 

a. v textu za písm. „a)“ se na začátek věty za slovo „rozvíjet…“ vkládají slova 
„…podmínky pro bydlení a…“ 

b. text za písm. „b)“ zní: „posilovat funkci města Sedlčany jako spádového cen-
tra osídlení, mj. též za účelem stabilizace počtu obyvatel;“ 

c. text za písm. „c)“ zní: „ve správním obvodu ORP Hořovice:  

 rozvíjet rekreační potenciál obcí a sídel v zázemí CHKO Brdy (Fel-
babka, Lochovice, Hvozdec, Chaloupky; Komárov, Podluhy, Malá 
Víska, Zaječov);  

 funkci nástupních míst do CHKO Brdy rozvíjet ve městysu Komárov 
a v obcích Lochovice a Zaječov;  

 na území CHKO Brdy rozvíjet podmínky pro šetrné formy letních a 
zimních sportovně rekreačních aktivit (pěší turistika, cykloturistika, 
běžecké lyžování, včetně nezbytné související vybavenosti.“ 

d. odstavce označené písm. „d)“ a „e)“ se zrušují. 

                                                

32
 Značení dle ZÚR ve znění aktualizací č. 1 a č. 2. 
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100. Článek (76) se mění takto: 

a. text za písm. „a)“ zní: „ve správním obvodu ORP Hořovice: 

 v územních plánech obcí, s vazbou na CHKO Brdy řešit rozvoj re-
kreace a cestovního ruchu, včetně související vybavenosti s ohle-
dem na nenarušení přírodních a krajinných a kulturně historických 
hodnot území;  

 prověřit možnosti zkvalitnění silničního propojení (Zdice / D5) – Lo-
chovice (– Jince – Příbram) v koridoru silnice II/118;“ 

b. odstavec označený písm. „c)“ se zrušuje. 

101. Označení kapitoly „2.5.5. Nižší centra ostatní“ se mění na: 

B.5.5. Nižší centra ostatní 

102. Článek (78) se mění takto: 

a. v textu za písm. „a)“ se na začátek věty za slovo „rozvíjet…“ vkládají slova 
„…podmínky pro bydlení a…“ 

b. text za písm. „b)“ zní: „posilovat funkce města Bělá pod Bezdězem jako spá-
dového centra osídlení, mj. též za účelem stabilizace počtu obyvatel;“ 

c. odstavce označené písm. „d)“ až „f)“ se zrušují. 

103. Článek (79) se mění takto: 

a. odstavec označený písm. „a)“ se zrušuje. 

b. v následujícím odstavci, který se nově označuje písm. „a)“ se na konci věty 
slovo „…obvodě“ nahrazuje slovem „…území“. 

c. odstavec původně označený písm. „c)“ 33 se zrušuje. 

104. Označení kapitoly „2.5.6. Lokální centra“ se mění na: 

B.5.6. Lokální centra 

105. Článek (81) se mění takto: 

a. text za písm. „a)“ zní: „v mikroregionální a lokální úrovni rozvíjet podmínky 
pro bydlení a obslužné funkce v oblasti školství, zdravotnictví a kultury 
pro svá spádové území;“ 

b. vkládá se nový odstavec označený písm. „b)“, který zní: „posilovat funkci 
měst Březnice, Městec Králové, Neveklov, Rožmitál pod Třemšínem, Sá-
zava, Sedlec-Prčice, Uhlířské Janovice a Velvary, v městysu Zlonice a obce 
Vrdy jako spádových center osídlení, mj. též za účelem stabilizace jejich po-
čtu obyvatel v řídce osídleném území;“ 

                                                

33
 Značení dle ZÚR ve znění aktualizací č. 1 a č. 2. 
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c. následující odstavec se nově označuje písm. „c)“; 

d. odstavce původně označení písm. „c)“ až „e)“ 34 se zrušují. 

106. Článek (82) se mění takto: 

a. text za písm. „a)“ zní: „vytvářet územní podmínky pro zlepšení dopravní ob-
služnosti spádového území;“ 

b. odstavec označený písm. „b)“ se zrušuje. 

107. Označení kapitoly „2.5.7. Ostatní obce s pověřeným obecním úřadem“ se mění na: 

B.5.7. Ostatní obce s pověřeným obecním úřadem 

108. Článek (84) se mění takto: 

a. odstavec označený písm. „a)“, včetně odrážky „a.1.“ se zrušuje. 

b. následující dva odstavce se nově označuje písm. „a)“ a „b)“, jednotlivé od-
rážky se nově označují „a.1“ až „a.3“, resp. „b.1“; 

c. text za odrážkou „a.1.“ zní: „vytvářet podmínky pro rozvoj bydlení a obsluž-
ných funkcí na mikroregionální úrovni za účelem stabilizace počtu obyvatel 
a sídelní struktury;“ 

d. v textu za odrážkou „b.1.“ se na konci věty za slovo „…Křivoklátsko“ vkládá 
čárka a za ní slova: „…včetně využití rekreačního potenciálu při nenarušení 
ochrany vysokých přírodních a kulturně historických hodnot této CHKO.“ 

e. odstavce původně označené písm. „d)“ a „e)“ 35 se zrušují. 

 

  

                                                

34
 Značení dle ZÚR ve znění aktualizací č. 1 a č. 2. 

35
 Značení dle ZÚR ve znění aktualizací č. 1 a č. 2. 
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Změny provedené v kapitole: 

3. ZPŘESNĚNÍ SPECIFICKÉ OBLASTI, VYMEZENÉ 

V PÚR A VYMEZENÍ SPECIFICKÉ OBLASTI 

KRAJSKÉHO VÝZNAMU 

 

109. Označení a název kapitoly „3. Specifické oblasti, vymezené v PÚR a vymezení spe-
cifické oblasti krajského významu“ se nahrazuje se novým označení a názvem: 

C. SPECIFICKÉ OBLASTI 

110. Označení a název kapitoly „3.1.Specifická oblast republikového významu“ se nahra-
zuje novým označením a názvem: 

C.1. SPECIFICKÉ OBLASTI DLE PÚR ČR 

111. Článek (85) zní: „Politika územního rozvoje ČR nevymezuje na území Středočeského 
kraje žádnou specifickou oblast ani její část.“ 

112. Označení a název kapitoly „3.2.Specifické oblasti krajského významu“ se nahrazuje 
novým označením a názvem: 

C.2. SPECIFICKÉ OBLASTI NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU 

113. Označení kapitoly „3.2.1. Specifická oblast SOBk1 Brdy - Rožmitálsko“ se mění na: 

C.2.1 Specifická oblast SOBk1 Brdy - Rožmitálsko 

114. Článek (87) se mění takto: 

a. do výčtu k. ú. obce Rožmitál pod Třemšínem se do závorky za slova: „Hutě 
pod Třemšínem…“ vkládají slova „…Rožmitál pod Třemšínem, Starý Rožmi-
tál…“; 

b. před obec Věšín se vkládají slova „…Sedlice (Hoděmyšl),…“. 

115. Článek (88) se mění takto: 

a. vkládá se nový odstavec označený písm. „a)“, který zní: „posilovat funkce 
města Rožmitál pod Třemšínem jako spádového centra osídlení a rozvíjet 
jeho rekreační potenciál jako nástupního centra do přilehlé části CHKO 
Brdy;“ 

b. následující tři odstavce se nově označují písm. „b)“ až „d)“; 

c. odstavec nově označený písm. „b)“ zní: „ve spolupráci s Plzeňským krajem 
vytvářet podmínky pro rozvoj bydlení; vybavenosti, ekonomických aktivit 
a dopravní obsluhy území za účelem stabilizace počtu obyvatel a sídelní 
struktury;“¨ 



Návrh 3. Aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje - Výrok 
k projednání dle § 37 stavebního zákona 
 
 

36 

d. odstavec nově označený písm. „c)“ zní: „rozvíjet rekreační potenciál obcí; 
funkci nástupního místa do centrální oblasti CHKO Brdy rozvíjet v obci Ne-
pomuk;“ 

e. odstavec nově označený písm. „d)“ zní: „na území CHKO Brdy vytvářet pod-
mínky pro šetrné formy letních a zimních sportovně rekreačních aktivit (pěší 
turistika, cykloturistika, běžecké lyžování), včetně nezbytné související vyba-
venosti.“ 

116. Článek (89) se mění takto: 

a. v textu za písm. „a)“ se za slovem „…silničního…“ následující slova „…spo-
jení k lokálním centrům Rožmitál pod Třemšínem a Březnici na obvodě spe-
cifické oblasti“ nahrazují slovy „…propojení s Plzeňským krajem v koridorech 
silnic I/19, II/176 a II/191“; 

b. text za písm. „b)“ zní: „v územních plánech obcí a při rozhodování o změnách 
v území řešit rozvoj rekreace a cestovního ruchu, včetně související vybave-
nosti s ohledem na nenarušení přírodních a krajinných a kulturně historic-
kých hodnot CHKO Brdy;“ 

c. následující odstavce označené písm. „c)“ a „d)“, včetně odrážek „d.1)“ 
a „d.2)“ se zrušují. 

117. Označení kapitoly „3.2.2. Specifická oblast SOBk2 Klučenicko - Petrovicko“ se mění 
na: 

C.2.2  Specifická oblast SOBk2 Klučenicko - Petrovicko 

118. Článek (91) se mění takto: 

a. text za písm. „a)“ zní: „v rámci rozvoje silniční sítě: 

 posílit vazby ke spádovým centrům osídlení Sedlčany a Milevsko úpra-
vami silnice II/105 (Sedlčany – Vysoký Chlumec) – Petrovice (– Milev-
sko); 

 zkvalitnit dopravní obsluhu pravého břehu Vltavy lokálními úpravami 
silnice II/102 (Kamýk nad Vltavou – ) Krásná Hora nad Vltavou – Mile-
šov – Klučenice – (I/19, Kostelec nad Vltavou); 

 na levém břehu Vltavy posilovat vazby na silnici I/4, výhledově pak 
na dálnici D4; 

 zlepšit napojení rekreačních lokalit v okolí vodní nádrže Orlík na sil-
niční síť;“ 

b. text za písm. „b)“ se upravuje: 

i. vypouští se druhá část věty se slovy „…programu rozvoje rekreač-
ního území“; 
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ii. za předponu „…na…“ se vkládá dvojtečka a následující text: 

 „na vytváření podmínek pro stabilizaci počtu obyvatel a sí-
delní struktury; 

 na rozvoji a využití rekreačního potenciálu vodní nádrže 
Orlík; okolní obce rozvíjet jako sídelní a obslužné zázemí 
rekreační oblasti;“ 

c. odstavce označené písm. „c)“ a „d)“ se zrušují; 

d. následující odstavec se nově označuje písm. „c)“ a zní takto: „podporovat 
rozvoj bydlení, ekonomických aktivit a obslužných funkcí, zejména ve městě 
Krásná Hora nad Vltavou a v obcích Klučenice, Petrovice, Klučenice a Mile-
šov; 

e. odstavec původně označený písm. „f)“ 36 se zrušuje. 

119. Článek (92) se mění takto: 

a. na konci textu za písm. „c)“ středník nahrazuje tečkou; 

b. odstavce označení písm. „d)“ až „g)“, včetně odrážky „g.1) se zrušují. 

120. Označení kapitoly „3.2.3. Specifická oblast SOBk3 Neustupovsko - Nečeradsko“ 
se mění na: 

C.2.3. Specifická oblast SOBk3 Neustupovsko – Načeradecko 

121. Článek (94) se mění takto: 

a. text za písm. „a)“ se upravuje: 

i. za slova „ „…s Jihočeským krajem…“ se vkládají slova „…a krajem 
Vysočina…“; 

ii. na konci věty se slova „…obyvatel oblasti“ nahrazují slovy „…počtu 
obyvatel a sídelní struktury“; 

b. v textu za písm. „b)“ se na začátku věty se slova “posilovat obytnou a obsluž-
nou funkci obcí…“ nahrazují slovy „bydlení, ekonomické aktivity a obslužné 
funkce…“; 

c. text za písm. „c)“ zní: „posílit vazby ke spádovým centrům osídlení Vlašim, 
Votice a Mladá Vožice úpravami silnic II/124, II/125 a II/150.“ 

d. odstavce označené písm. „d)“ a „e)“ se zrušují. 
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122. Článek (95) se mění takto: 

a. Text za písm. „a)“ zní: „při řešení územních plánů a při rozhodování o změ-
nách v území obcí Zvěstov, Louňovice pod Blaníkem a Načeradec nenarušit 
přírodní, krajinné a kulturně historické hodnoty CHKO Blaník;“ 

b. odstavce označené písm. „c“ až „e)“, včetně odrážky „e.1) se zrušují. 

123. Označení kapitoly „3.2.4. Specifická oblast SOBk4 Dolní Kralovicko - Zbýšovsko“ 
se mění na: 

C.2.4. Specifická oblast SOBk4 Dolní Kralovicko - Zbýšovsko 

124. Článek (97) se mění takto: 

a. text za písm. „a)“ zní: „spolupracovat s krajem Vysočina na vytváření podmí-
nek pro stabilizaci počtu obyvatel a sídelní struktury v koordinaci s krajem 
Vysočina;“ 

b. text za písm. b)“ zní: „nenarušit ochranný režim vodárenské vodní nádrže 
Švihov (Želivka);“ 

c. text za písm. „c)“ se upravuje: 

i. na začátku věty se slova „zlepšit parametry…“nahrazují slovy „v zá-
padní části území posílit vazby na dálnici D1 v koridoru…“; 

ii. mezi slova „…Čechtice…“ a „…Loket (D1)“ se vkládá pomlčka 
a za ní slovo „…Křivsoudov…“; 

iii. na konci věty se středník nahrazuje čárkou a za ní se vkládá text 
„…v sídlech s vazbou na silnici II/150 vytvářet podmínky pro rozvoj 
ekonomických aktivit“; 

d. text za písm. „d)“ zní: „ve východní části území posilovat vazby na město 
Čáslav jako významné spádové centrum osídlení;“ 

e. v textu za písm. „e)“ se za slovem „…Želivka…“ slova „…stabilizovat země-
dělskou výrobu…“ nahrazují slovy „…podporovat stabilizaci zemědělské vý-
roby, zejména v částech území s kvalitním půdním fondem“; 

f. vkládá se nový odstavec označený písm. „f)“, který zní: „ve spolupráci s kra-
jem Vysočina vytvářet podmínky pro zlepšení čistoty vody v řece Sázavě.“ 

125. Článek (98) se mění takto: 

a. odstavec označený písm. “a)“ se zrušuje, následující odstavec se nově ozna-
čuje písm. „a)“; 

b. odstavec původně označený písm. „c)“ 37 se zrušuje; 

c. následující odstavec nově označuje písm. „b)“ se upravuje: 

i. na začátek věty se vkládají slova „ve spolupráci s krajem Vyso-
čina…“; 
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ii. za slovo „…možnosti…“ se vkládají slova „…rozvoje a dalšího…“; 

d. následující odstavec se nově označuje písm. „c)“; 

e. následující odstavce původně označené písm. „f)“ až „g“), včetně odrážek 
„g.1)“ a „g.2)“38  se zrušují. 

126. Vkládá se nový článek (98a) v tomto znění:  

„(98a) Pro obce Bernartice, Děkanovice, Dunice a Loket (k. ú. Brzotice a Loket 
u Dolních Kralovic) ve spádovém obvodu ORP Vlašim současně platí zásady 
pro usměrňování územního rozvoje a rozhodování o změnách v území 
a úkoly pro územní plánování formulované v rámci rozvojové osy OS5a.“ 

127. Označení kapitoly „3.2.5. Specifická oblast SOBk5 Kněžicko - Rožďalovicko“ se mění 
na: 

C.2.5 Specifická oblast SOBk5 Kněžicko - Rožďalovicko 

128. Článek (100) se mění takto: 

a. v textu za písm. „a)“ se na konci věty slova „…obyvatel oblasti“ nahrazují 
slovy „…počtu obyvatel a sídelní struktury oblasti“; 

b. text za písm. „c)“ zní „posilovat vazby na významný spádová centra v rozvo-
jové oblasti OBk1 Střední Polabí (Nymburk, Poděbrady), zejména v korido-
rech silnic I/19, II/329 a II/330;“ 

c. vkládá se nový odstavec označený písm. „d)“, který zní: „v jižní části území 
posilovat vazby na Městec Králové, jako mikroregionální spádové centrum.“ 

129. Článek (101) se mění takto: 

a. v textu za písm. „a)“ se na konec věty za slova „…větších obcí“ vkládá text 
„(Rožďalovice, Křinec) a zkvalitnění silničního propojení Křinec – Rožďalo-
vice – Kopidlno (Královéhradecký kraj), při minimalizaci vlivů na předměty 
ochrany PO Rožďalovické rybníky a EVL Dymokurdsko.“ 

b. text za písm b) zní: „v obcích s nedostatečnou ochranou  před záplavami 
vymezovat plochy pro realizaci odpovídajících opatření povodňové ochrany 
sídel:“ 

SO ORP Obec Vodní tok 

Nymburk 

Křinec Mrlina 

Rožďalovice Mrlina 

Vestec Mrlina 

c. následující odstavce označené písm. „c)“ až „d“), včetně odrážky „d.1)“ 
se zrušují. 

                                                

38
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130. Označení kapitoly „3.2.6. Specifická oblast SOBk6 Mšensko“ se mění na: 

C.2.6 Specifická oblast SOBk6 Mšensko 

131. Článek (103) se mění takto: 

a. text za písm. „a)“ se upravuje: 

i. za slovem „…sousedním…“ se slovo „…Ústeckým…“ nahrazuje 
slovem „…Libereckým…“; 

ii. na konci věty se slova „…obyvatel oblasti“ nahrazují slovy „…počtu 
obyvatel a sídelní struktury oblasti“; 

b. v textu za písm. „b)“ se na konci věty za slovo „…Mšena“ vkládá čárka a za ní 
text „…rozvíjet jeho rekreační potenciál nástupního centra do CHKO Koko-
řínsko – Máchův kraj“; 

c. text ta písm. „c)“ zní: „na území CHKO Kokořínsko – Máchův kraj vytvářet pod-
mínky pro šetrné formy sportovně rekreačních aktivit (pěší turistika, cykloturis-
tika), včetně nezbytné související vybavenosti.“ 

d. odstavec označený písm. „d)“ se zrušuje; 

132. Článek (104) se mění takto: 

a. text za písm. „b)“ se upravuje: 

i. za úvodními slovy „prověřit možnosti…“ se vkládají slova „…rozvoje 
a dalšího…“; 

ii. na konci věty se za slova „…potenciálu území“ vkládá čárka a nový 
text, který zní“ „…včetně řešení minimalizace dopadů na vysoké pří-
rodní, krajinné a kulturně historické hodnoty CHKO Kokořínsko – 
Máchův kraj.“ 

b. text za písm. c) zní: „v obcích s nedostatečnou ochranou  před záplavami 
vymezovat plochy pro realizaci odpovídajících opatření povodňové ochrany 
sídel: 

SO ORP Obec Vodní tok 

Mladá Boleslav Bělá pod Bezdězem Bělá 

c. následující odstavce označené písm. „d)“ až „e“), včetně odrážek „e.1)“ 
a „e.2)“ se zrušují. 

133. Označení kapitoly „3.2.7. Specifická oblast SOBk7 Bílichovsko – Pochvalovsko“ 
se mění na: 

C.2.7 Specifická oblast SOBk7 Bílichovsko – Pochvalovsko 

134. Článek (106) se mění takto: 

a. v textu za písm. „a)“ se na konci věty se slova „…obyvatel oblasti“ nahrazují 
slovy „…počtu obyvatel a sídelní struktury“; 
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b. text za písm. „b)“ zní: „rozvíjet obslužné funkce obcí v zázemí specifické ob-
lasti (Hořešovice, Mšec a Řevničov);“ 

c. text za písm. „c)“ zní: „vytvářet podmínky pro šetrné formy sportovně rekre-
ačních aktivit (pěší turistika, cykloturistika), včetně nezbytné související vy-
bavenosti.“ 

d. odstavec označený písm. „d)“ se zrušuje. 

135. Článek (107) se mění takto: 

a. text za písm. „a)“ se upravuje: 

i. za úvodními slovy „prověřit možnosti…“ se vkládají slova „…rozvoje 
a dalšího…“; 

ii. na konci věty se za slova „…potenciálu území“ vkládá čárka a nový 
text, který zní“ „…včetně řešení minimalizace dopadů na přírodní, 
krajinné a kulturně historické hodnoty přírodního parku Džbán“; 

b. text za písm. „b)“ zní: „prověřit možnosti zkvalitnění dopravních vazeb oblasti 
na nadřazenou silniční síť (dálnice D6 a D7; silnice I/16 )“. 

c. odstavec označený písm. „c)“, včetně odrážek „c.1)“ a „c.2)“ se zrušuje. 

136. Označení kapitoly „3.2.8. Specifická oblast SOBk8 Jesenicko - Čistecko“ se mění na: 

C.2.8 Specifická oblast SOBk8 Jesenicko - Čistecko 

137. Článek (109) se mění takto: 

a. v textu za písm. „a)“ se za slovy „…pro stabilizaci…“ následující slova „…oby-
vatel oblasti (např. společným využíváním obslužných zařízení, řešení místní 
veřejné dopravy aj.)…“ nahrazují slovy „…počtu obyvatel a sídelní struktury 
oblasti“; 

b. text za písm. „c)“ se upravuje v závorce na konci věty: 

i. za spojku „…na…“ vkládá slovo „…silnici…“; 

ii. „…R6…“ se nahrazuje slovy „…dálnice D6“; 

c. následující odstavce označené písm. „d)“ až „f“) se zrušují; 

d. následují tři odstavce se nově označují písm. „d)“ až „f)“; 

e. text za písm. „e)“ zní: „posilovat funkci města Jesenice jako spádového cen-
tra vytvářením podmínek pro rozvoj bydlení, ekonomických aktivit a obsluž-
ných funkcí;“ 

f. text za písm. „f)“ zní: „vytvářet podmínky pro rozvoj mezikrajských kooperač-
ních vazeb, zejména optimalizací dopravní obslužnosti a rozvoje veřejné vy-
bavenosti lokálních spádových center.“ 
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138. Článek (110) se mění takto: 

a. text za písm. „a)“ zní: „prověřit možnosti zkvalitnění dopravní spojení v kori-
doru II/228 Jesenice – Rakovník, v sídlech podél silnice II/228 zároveň pro-
věřit možnosti pro rozvoj ekonomických aktivit;“ 

b. text za písm. „b)“ zní: „vytvářet podmínky pro posílení mezikrajských koope-
račních vazeb, zejména obslužné funkce sídel;“ 

c. v textu za písm. „c) se na konci věty slovo „… v území“ nahrazuje slovy 
„…v mezikrajských souvislostech“; 

d. text za písm. „d)“ zní: „ve spolupráci s Plzeňským krajem prověřit možnosti 
koordinovaného využití rekreačního potenciálu CHKO Křivoklátsko a přírod-
ních parků Jesenicko a Horní Střela, včetně řešení minimalizace dopadů na 
vysoké přírodní, krajinné a kulturně historické hodnoty této CHKO a obou 
přírodních parků.“ 

e. odstavce označené písm. „e)“ až „h)“, včetně odrážek „h.1)“ a „h.2)“ se zru-
šují. 
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Změny provedené v kapitole: 

4. ZPŘESNĚNÍ PLOCH A KORIDORŮ VYMEZE-

NÝCH V PÚR A VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ 

KRAJSKÉHO VÝZNAMU 

 

139. Označení a název kapitoly „4. Zpřesnění ploch a koridorů vymezených v PÚR a vy-
mezení ploch a koridorů krajského významu“ se nahrazuje se novým označení a ná-
zvem: 

D. PLOCHY A KORIDORY, VČETNĚ PLOCH 

A KORIDORŮ VEŘEJNÉ INFRASTRUK-

TURY, ÚSES A ÚZEMNÍCH REZERV 

140. Poznámky pod názvem kapitoly se mění takto: 

a. první odrážka se zrušuje, zároveň se ruší tučné vyznačení koridorů a ploch, 
které nebyly převzaty ze schválených ÚPN VÚC; 

b. ve druhé odrážce se na konci věty slovo „…záměrů“ nahrazuje slovy „…plo-
chy nebo koridoru“. 

141. Vkládá se nový článek (110a), který zní: 

„(110a) ZÚR SK vymezují plochy a koridory pro umístění staveb mezinárodního, re-
publikového a nadmístního významu a plochy územního systému ekologické 
stability (ÜSES) nadregionální a regionální úrovně. ZÚR SK dále vymezují 
plochy a koridory územních rezerv k prověření potřeby a plošných nároků 
staveb veřejné dopravní a technické infrastruktury.“ 

142. Označení kapitoly „4.1. Plochy a koridory dopravy“ se mění na: 

D.1. PLOCHY A KORIDORY DOPRAVY 

143. Vkládá se nový článek (110b), který zní: 

„(110b) ZÚR vymezují na území Středočeského kraje plochy a koridory určené 
k umístění staveb dopravní infrastruktury mezinárodního. republikového 
a nadmístního významu. Pro tyto plochy a koridory ZÚR stanovují společné 
obecné požadavky na využití území, kritéria a podmínky pro rozhodování 
a úkoly pro územní plánování: 

a) Požadavky na využití území 

 Vytvořit územní podmínky pro umístění silničních staveb 
příslušných parametrů, včetně souvisejících staveb a vy-
volaných přeložek dopravní a technické infrastruktury. 

 Zajistit obsluhu přilehlého území a návaznost na nižší do-
pravní síť. 
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b) Kritéria a podmínky pro rozhodování o možných variantách v ploše 
vymezeného koridoru 

 Zachovat průchodnost dotčeného území. 

c) Úkoly pro územní plánování 

 V rámci zpřesnění vymezení ploch a koridorů v ÚP dotče-
ných obcí:  

 řešit prostorovou koordinaci s ostatními koridory 
a plochami veřejné infrastruktury vymezenými 
v ZÚR SK a s plochami pro bydlení; 

 řešit zajištění dopravní obslužnosti a zpřístupnění 
přilehlých území.  

Specifické požadavky na využití území, kritéria a podmínky pro rozhodování 
o možných variantách změn v území a úkoly pro územní plánování, pokud 
je ZÚR stanovují, jsou pro dané koridory uvedeny v  příslušných podkapito-
lách dle významu a druhů dopravní infrastruktury.“ 

144. Označení a název kapitoly „4. 1.1. Plochy a koridory dopravy mezinárodního a repub-
likového významu“ se nahrazuje se novým označení a názvem: 

D.1.1. Plochy a koridory dopravy dle PÚR ČR a ostatní plochy 
a koridory republikového významu 

145. Označení kapitoly „4. 1.1.1. Silniční doprava“ se mění na: 

D.1.1.1. SILNIČNÍ DOPRAVA 

146. Článek (111) se mění takto: 

a. za slovem „…koridor…“ se slova „…republikového významu…“ vypouštějí; 

b. v navazující závorce se slova „…(vymezený v PÚR ČR ve znění Aktualizace 
č. 1, čl. 98)…“ nahrazují slovy „:…(vymezený v PÚR pod ozn. D3)…“; 

c. mezi slova „…dálnice…“ a „…D3…“ se vkládají slova „…I. třídy…“; 

d. na konci věty se za slovem „…koridor…“ vypouštějí slova „…pro veřejně pro-
spěšnou stavbu…“. 

147. Článek (112) se mění takto: 

a. za slovem „…koridor…“ se slova „…republikového významu…“ vypouštějí; 

b. v navazující závorce se slova „…(vymezený v PÚR 2008)…“ nahrazují slovy 
„:…(vymezený v PÚR pod ozn. R4)…“; 

c. za závorkou, uvedenou v písm. „b.“ se slova „…rychlostní silnice R4 Dube-
nec – Zalužany (hranice Jihočeského kraje)…“ nahrazují slovy „…pro umís-
tění stavby dálnice II. třídy D4 Háje – Zalužany (hranice kraje)…“; 

d. na konci věty se za slovem „…koridor…“ vypouštějí slova „…pro veřejně pro-
spěšnou stavbu…“. 
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148. Vkládají se dva nové články (112a) a (112b),v tomto znění: 

„(112a) ZÚR vymezují koridor D303 pro rekonstrukci dálnice II. třídy D4 a silnice I/4 
v úseku MÚK Jíloviště, sever (hranice hl. m. Prahy) – MÚK Dubno 
(D4 x I/18). 

(112b) ZÚR vymezují koridor D304 pro rekonstrukci a zkapacitnění dálnice I. třídy 
D5 v úseku MÚK Třebonice (hranice hl. m. Prahy) – MÚK Beroun-západ.“ 

149. Článek (113) se mění takto: 

a. za slovy „ZÚR zpřesňují…“ se vypouštějí slova „…na území Středočeského 
kraje…“; 

b. za slovem „…koridor…“ se slova „…republikového významu…“ vypouštějí; 

c. v navazující závorce se slova „…(vymezený v PÚR 2008)…“ nahrazují slovy 
„:…(vymezený v PÚR pod ozn. R6)…“; 

d. za závorkou, uvedenou v písm. „b.“ se slova „…rychlostní silnice R6…“ na-
hrazují slovy „…pro umístění stavby dálnice II. třídy D6…“ 

e. v závorce za slovem „…Hořovičky….“ se vypouští slovo „…Karlovarského…“ 

f. na konci věty se za slovem „…koridor…“ vypouštějí slova „…pro veřejně pro-
spěšnou stavbu…“. 

g. na konec věty se za označení “…D008“ vkládá nový text: „…a vymezují plo-
chu D309 pro rekonstrukci MÚK Unhošť (D6 x I/61)“. 

150. Článek (114) se mění takto: 

a. článek se rozděluje na návětí a dva odstavce označení písm. „a)“ a „b)“; 

b. text návětí se upravuje 

i. za slovy „ZÚR zpřesňují…“ se slova „…na území Středočeského 
kraje…“ vypouštějí; 

ii. za slovem „…koridor…“ se slova „…republikového významu…“ vy-
pouštějí; 

iii. v navazující závorce se slova „…(…v PÚR 2008) …“ nahrazují 
slovy „:…(…v PÚR čl. (108) pod ozn. R7)…“; 

iv. v textu za závorkou se slova „…rychlostní silnice R7…“ nahrazují 
slovy „…pro umístění staveb dálnice II. třídy D7“; 

v. navazující text „…Jemníky – Hořešovice …“, včetně závorky se pře-
souvá do odstavce označeného písm. „a)“; 

vi. na konci věty se za slovem „…koridor…“ vypouštějí slova „…pro ve-
řejně prospěšnou stavbu…“; 

vii. za označení koridoru D010 se vkládá slovo „…takto:“ 
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c. text za písm. „a)“ se upravuje 

i. v závorce za slovem „…Hořešovice…“ se vypouští slovo „…Ústec-
kého…“; 

ii. za závorku se vkládá čárka a slova „…včetně obchvatu Lotouše;“ 

d. text za písm. „b)“ se upravuje 

i. slova „…a vymezují koridor rekonstrukce …“ vypouštějí; 

ii. v závorce za slovem „…Tuchoměřice…“ se slova „…kraje Praha…“ 
nahrazují slovy „…hl. města Prahy…“; 

iii. za slovo „…Makotřasy…“ se vkládají slova „…rekonstrukce včetně 
MÚK Aviatická, MÚK Makotřasy a nové MÚK Středokluky.“ 

151. Vkládá se pět nových článků označených (114a) až (114e) v tomto znění: 

(114a) ZÚR vymezují koridor D305 pro rekonstrukci dálnice II. třídy D7 v úseku MÚK 
Makotřasy – MÚK Knovíz. 

(114b) ZÚR vymezují koridor D306 pro rekonstrukci a zkapacitnění dálnice I. třídy 
D8 v úseku MÚK Zdiby (hranice hl. m. Prahy) – MÚK Úžice. 

(114c) ZÚR vymezují koridor D307 pro rekonstrukci a zkapacitnění dálnice II. třídy 
D10 v úseku MÚK Satalice (hranice hl. m. Prahy) – MÚK Kosmonosy. 

(114d) ZÚR vymezují plochu D301 pro rekonstrukci mimoúrovňové křižovatky 
na dálnici D10 - MÚK Kosmonosy. 

(114e) ZÚR vymezují koridor D308 pro rekonstrukci a zkapacitnění dálnice I. třídy 
D11 v úseku MÚK Jirny – MÚK Nehvizdy. 

152. Článek (115) se mění takto: 

a. v návětí článku se za slovem „…koridor…“ slova „…republikového vý-
znamu…“ nahrazují závorkou s těmito slovy „…(vymezený v PÚR pod ozn. 
S8);  

b. mezi slova „…Mladá Boleslav – Nymburk…“ se vkládá „…– D10…“; 

c. mezi slova „…Nymburk – Kolín…“ se vkládá text „…- Poděbrady – D11…“ 

d. za slovo „…- Čáslav…“ se vkládá pomlčka a text „…- hranice kraje…“; 

e. na konci návětí se slova „…jako koridor pro veřejně prospěšné stavby…“ na-
hrazují slovy „…vymezením koridorů:“ včetně dvojtečky; 

f. koridory D043, D044, D045, D046, D047, D048, D049, D050 a D051 se se-
řazují pod sebe do řádků označených „a)“ až „h)“ a k jednotlivým koridorům 
se doplňuje název stavby takto: 

a) D043 – nové napojení na D10 včetně MÚK, 

e) D044 – obchvat Libochova, 

f) D045 – obchvat Luštěnic, 

g) D046 – obchvat Jizbické Zavadilky a Vlkavy, 
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h) D047 – rozšíření na čtyřpruh v úseku Hluboký Důl – Hlízov, 

i) D048 – přeložka Krchleby – Chvalovice,  

j) D049 – přeložka Oseček – Ohrada (+3 x MÚK),  

k) D051 – přeložka Malín – Čáslav. 

153. Článek (116) se mění takto: 

a. v návětí článku se za slovem „…koridor…“ slova „…republikového vý-
znamu…“ vypouštějí; 

b. v navazující závorce se slova „…(vymezený v PÚR ČR, ve znění aktualizace 
č. 1, čl. 99)…“ nahrazují slovy „…(v PÚR čl. 99, pod ozn. SOKP)…“;  

c. na konci návětí se slova „…jako koridor pro veřejně prospěšné stavby…“ na-
hrazují slovy „…vymezením koridorů:“ včetně dvojtečky; 

d. koridory D001, D011 a D003 se seřazují pod sebe do řádků označených „a)“ 
až „c)“ a k jednotlivým koridorům se doplňuje název stavby takto: 

a) D001 - úsek Ruzyně – Březiněves (+2x MÚK), 

b) D011- úsek Březiněves (D8) – D10 (+1x MÚK); 

c) D003 - úsek D1 – Nupaky – Říčany (- Běchovice + 1xMÚK). 

154. Článek (117) se mění takto: 

a. text za písm. „a)“ se zrušuje, následující dva odstavce se nově označují 
písm. „a)“ a „b)“; 

b. text za písm. „a)“ se upravuje: 

i. v úvodu věty se mezi slova „na dálnici…“ a „…D11…“ vkládají slova 
„…I. třídy…“; 

ii. za slovy „…Nehvizdy jako…“ se zkratka „…VPS…“ nahrazuje slovy 
„…součást koridoru…“; 

iii. na konci věty se za slovy „…MÚK Mílčice jako…“ zkratka „…VPS…“ 
nahrazuje slovy „…součást koridoru…“; 

c. text za písm. „c)“ zní: „na dálnici II. třídy D7 novou MÚK Středokluky jako 
součást koridoru D010“.  

155. Článek (118) se mění takto: 

a. v úvodu návětí článku se slovo „…navrhují…“ nahrazuje slovem „…vyme-
zují…“; 

b. na konec návětí se vkládají slova „…tyto koridory:“; 

c. vkládá se nový odstavec označený písm „a)“, který zní: 

a) D057 – silnice II/101 a II/240, úsek Středokluky - Tursko  (+ 2xMÚK) 
včetně obchvatu Velkých Přílep s napojením do nové MÚK Středo-
kluky (D7),  
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d. koridory D058, D059, D060, D061, D062, D063, D064 a D066 se seřazují 
pod sebe do odstavců označených „b)“ až „i)“ a texty k jednotlivým koridorům 
se upravují: 

i. v odstavci „b)“ (D058) se v úvodu věty vypouštějí slova „koridor sil-
nice pro umístění stavby…“; 

ii. v odstavci „c)“ (D059) se v úvodu věty vypouštějí slova „koridor sil-
nice pro umístění stavby…“; 

iii. v odstavci „d)“ (D060) se v úvodu věty vypouštějí slova „koridor sil-
nice pro umístění stavby…“; 

iv. v odstavci „e)“ (D061) se v úvodu věty vypouštějí slova „koridor sil-
nice pro umístění stavby…“; 

v. v odstavci „f)“ (D062) se v úvodu věty vypouštějí slova „koridor sil-
nice pro umístění stavby…“; 

vi. v odstavci „g)“ (D063) se v úvodu věty vypouštějí slova „koridor sil-
nice pro umístění stavby…“; 

vii. v odstavci „h“ (D064) se v úvodu věty vypouštějí slova „koridor sil-
nice pro umístění stavby…“; 

viii. v odstavci „i“ (D066) se v úvodu věty vypouštějí slova „koridor silnice 
pro umístění stavby…“; 

156. Článek (119) se mění takto: 

a. v návětí článku se slova „…pro územní plánování zajistit vymezení a územní 
ochranu koridorů pro dopravní stavby… nahrazují slovy „…šířky vymeze-
ných koridorů dopravních staveb“; 

b. text za písm. „a)“ se upravuje: 

i. za slovy „pro dálnice…“ se slova“…a rychlostní silnice (v souladu 
s dikcí dnešního zákona též dálnice)…“ nahrazují slovy „… I a II. 
třídy…“; 

ii. za druhou odrážku se vkládají dvě nové odrážky, včetně pododrá-
žek v tomto znění: 

 koridory pro rekonstrukci vybraných úseků dálniční sítě: 

 D303 - I/4, D4 v úseku MÚK Jíloviště, sever (hra-
nice SK) – MÚK Dubno (D4xI/18),  

 D304 – dálnice D5 v úseku MÚK Třebonice (hra-
nice SK) – MÚK Beroun-západ,  

 D305 – dálnice D7 v úseku MÚK Makotřasy – 
MÚK Jemníky,  

 D306 – dálnice D8 v úseku MÚK  Zdiby (hranice 
Stř. kraje) – MÚK Úžice,  

 D307 – dálnice D10 v úseku MÚK Satalice (hra-
nice kraje) – MÚK Kosmonosy,  
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 D308 – dálnice D11 v úseku MÚK Jirny –  MÚK 
Nehvizdy  

se vymezují v šířce 80 m; 

 koridor pro umístění nové dálniční křižovatky D010 - dál-
nice D7 MÚK Středokluky – kruh o poloměru 300 m; 

c. v textu za písm. „b)“ se v závorce na konci věty slova „…v šířce 100m“ na-
hrazují slovy „…v šířce 20 m“; 

d. odstavce označené písm. „c)“ až „e)“ se zrušují. 

157. Článek (120) se mění takto: 

a. návětí článku zní: „ ZÚR stanovují pro vymezené plochy a koridory silniční 
dopravy dle PÚR ČR a ostatní plochy a koridory republikového významu 
specifické požadavky na využití území, kritéria a podmínky pro rozhodování 
o možných variantách změn v území a úkoly pro územní plánování takto:“ 

b. text za písm. „a)“ se upravuje:  

i. v úvodu věty se za slovo „koridor…“ vkládá kódové označení 
„…D005…“, následující slova „dálnice D3“ se vkládají do závorky; 

ii. následná pomlčka a navazující text „…pro předcházení, snížení 
nebo kompenzaci zjištěných nebo předpokládaných záporných 
vlivů na životní prostředí uplatňovat v navazujících procesech zpra-
cování ÚPD a při rozhodování v území o konkrétních záměrech dál-
nice D3 následující opatření, která se uplatní jako požadavky na vy-
užití koridorů a úkoly pro územní plánování“ se vypouštějí; 

iii. v textu první odrážky se slova úvodní části věty „při přípravě kon-
krétních záměrů (dílčích úseků dálnice D3)…“ vypouštějí; 

iv. v textu druhé odrážky se slova úvodní části věty „při přípravě kon-
krétních záměrů (dílčích úseků dálnice D3)…“ vypouštějí; 

v. v textu třetí odrážky se za slovy „…koordinovat přípravu“ slova 
„…realizace konkrétního záměru D3 (dílčího úseku)…“ vypouštějí; 

vi. v textu páté odrážky se slova úvodní části věty „při zpřesňování ko-
ridoru dálnice D3 v územních plánech respektive při přípravě kon-
krétních záměrů (dílčích úseků dálnice D3)…“ vypouštějí; 

vii. v textu šesté odrážky se slova úvodní části věty „při zpřesňování 
koridoru dálnice D3 v územních plánech respektive při přípravě kon-
krétních záměrů (dílčích úseků dálnice D3)…“ vypouštějí; 

viii. v textu sedmé odrážky se slova úvodní části věty „při zpřesňování 
koridoru dálnice D3 v územních plánech respektive při přípravě kon-
krétních záměrů (dílčích úseků dálnice D3)…“ vypouštějí; 

ix. v textu osmé odrážky se slova úvodní části věty „při přípravě kon-
krétních záměrů (dílčích úseků dálnice D3)…“ vypouštějí; 

x. v textu deváté odrážky se slova úvodní části věty „při přípravě kon-
krétních záměrů (dílčích úseků dálnice D3)…“ vypouštějí; 
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xi. v textu desáté odrážky se slova úvodní části věty „při přípravě kon-
krétních záměrů (dílčích úseků dálnice D3)…“ vypouštějí; 

xii. v textu jedenácté odrážky se slova úvodní části věty „při zpřesňo-
vání koridoru dálnice D3 v územních plánech respektive při přípravě 
konkrétních záměrů (dílčích úseků dálnice D3)…“ vypouštějí; 

xiii. v textu dvanácté odrážky se slova úvodní části věty „při přípravě 
konkrétních záměrů (dílčích úseků dálnice D3)…“ vypouštějí; 

xiv. v textu třinácté odrážky se slova úvodní části věty „při přípravě kon-
krétních záměrů (dílčích úseků dálnice D3)…“ vypouštějí; 

xv. v textu čtrnácté odrážky se slova úvodní části věty „v průběhu pro-
jektové přípravy dálnice D3…“ vypouštějí; 

c. text za písm. „b)“ se upravuje návětí odstavce takto: 

i. v závorce za kódovým označením „…D007…“ se slova „rychlostní 
silnice R4“ nahrazují slovy „dálnice D4“; 

ii. v textu za závorkou se slova “…- v rámci projektového záměru 
a jeho posouzení z hlediska vlivů na životní prostředí (EIA) navrh-
nout opatření k minimalizaci vlivů“ nahrazují slovy „…minimalizovat 
vlivy“; 

d. text za písm. „c)“ se upravuje: 

i. v návětí odstavce se slova za závorkou „“…- v rámci projektových 
záměrů a jeho posouzení z hlediska vlivů na životní prostředí (EIA)“ 
vypouštějí; 

ii. následující text „…navrhnout opatření k minimalizaci vlivů na do-
tčené segmenty nadregionálního, resp. nadregionálního ÚSES“ 
se přesouvá do první odrážky; 

iii. druhá odrážka zní: „ vytvořit územní podmínky pro bezkolizní kří-
žení koridoru D051 (silnice I/38 přeložka Malín – Čáslav) s korido-
rem D323 (železniční trať č. 230 Čáslav - Třebešice)“.  

e. text za písm. „d)“ se upravuje: 

i. před první odrážkou vypouštějí slova: „ požadavky na využití kori-
doru:“; 

ii. za druhou odrážkou se vypouštějí slova: „ úkoly pro územní pláno-
vání“; 

f. text za písm. „e)“ se upravuje: 

i. před první odrážkou vypouštějí slova: „ požadavky na využití kori-
doru:“; 

ii. za pátou odrážkou se vypouštějí slova: „ úkoly pro územní pláno-
vání“; 
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g. vkládají se nové odstavce označené písm. „f)“ až „l)“ v tomto znění: 

f) koridor D010 dálnice D7 v úseku Tuchoměřice (hranice hl. m. Prahy) 
– Makotřasy, rekonstrukce: 

 v rámci zpřesnění vymezení koridoru v ÚP Středokluky mi-
nimalizovat vliv na obytnou funkci a kvalitu obytného území 
obce, 

 minimalizovat střety se zastavitelnými plochami výroby 
a skladování; 

g) koridor D303  dálnice D4 v úseku Jíloviště - Dubno: 

 v rámci zpřesnění vymezení koridoru v ÚP Jíloviště mini-
malizovat vliv na obytnou funkci a kvalitu obytného území; 

 minimalizovat vlivy na EVL Andělské schody; 

h) koridor D304 dálnice D5 v úseku Třebonice (hranice kraje Praha) – 
Beroun, západ: 

 v rámci zpřesnění vymezení koridoru v ÚP Beroun minima-
lizovat vliv na obytnou funkci a kvalitu obytného území, 

 v ÚP Rudná minimalizovat střety se zastavitelnými plo-
chami obytnými smíšenými; 

i) koridor D306  dálnice D8 v úseku Zdiby (hranice kraje Praha) - Úžice: 

 v rámci zpřesnění vymezení koridoru v ÚP Panenské Bře-
žany a v ÚP Klíčany minimalizovat vliv na obytnou funkci 
a kvalitu obytného území. 

j) koridor D307 dálnice D10 v úseku Satalice (hranice kraje Praha) - 
Kosmonosy: 

 v rámci zpřesnění vymezení koridoru v ÚP Brandýs 
nad Labem-Stará Boleslav minimalizovat vliv na obytnou 
funkci a kvalitu obytného území; 

k) koridor D057 aglomeračního okruh v úseku Středokluky (D7) – 
Tursko: 

 v rámci zpřesnění vymezení koridoru v ÚP Středokluky 
a ÚP Tuchoměřice střety se zastavitelnými plochami vý-
roby a skladování. 

158. Článek (120a) se mění takto: 

a. první odrážka, včetně textu se zrušuje; 

b. druhá odrážka se nově označuje písm. „a)“; 

c. třetí až pátá odrážka, včetně textů se zrušují. 

159. Označení kapitoly „4. 1.1.2. Železniční doprava“ se mění na: 

D.1.1.1. ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA 

160. Článek (121) se zrušuje. Číslování následujících článků se nemění. 
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161. Článek (122) se mění takto: 

a. za slovem „…koridor…“ se slova „…železniční tratě č. 221 a…“ nahrazují 
slovy „…pro přeložku a modernizaci železničních tratí…“; 

b. za slovy „…Praha – Benešov a…“ se vkládají slova „…č. 221 – Benešov – 
České Budějovice…“; 

c. následující slova „…Mezno (– Tábor)…“ se vypouštějí, včetně čárky za zá-
vorkou; 

d. slova za navazující závorkou „…který je součástí IV. tranzitního koridoru, 
AGC E55,…“ se vypouštějí, včetně čárky za označením „…E55…“; 

e. za slovem „…jako…“ se slova „…veřejně prospěšnou stavbu…“ nahrazují 
slovem „…koridor…“, 

f. do závorky na konci věty se za slova „…Praha – Strančice“ doplňuje pomlčka 
a slova „ – Bystřice u Benešova“. 

162. Článek (123) se mění takto: 

a. v úvodu věty se slovo „…koridor…“ nahrazuje slovy „…koridory pro moder-
nizaci…“; 

b. za označením železniční trati „…č. 072“ se slova „…(Děčín - ) – Liběchov – 
Všetaty…“ nahrazují slovy „…Ústí nad Labem-Střekov –…“; 

c. za textem „…č. 230 Kolín –…“ se slova „…Čáslav (Havlíčkův Brod)…“ na-
hrazují slovy „…Havlíčkův Brod…“; 

d. text v navazující závorce se upravuje takto: 

i. slovo „…vymezený…“ se nahrazuje slovem „…vymezené…“, 

ii. za zkratkou „…PÚR…“ vypouští označení „…2008…“ a doplňují 
slova „…jako součást koridoru…“; 

e. na konci věty se poslední část věty se slovy „…tratě jsou součástí dohody 
AGC– E61; jako koridor pro veřejně prospěšnou stavbu…“ vypouští;; 

f. označení koridoru „…D212“ se přesouvá do prvního odstavce, který je ozna-
čen písm. „a)“ a dále se upravuje takto: 

i. na začátek textu se před označení „D212“ vkládá slovo „…kori-
dor…“, 

ii. za označení „D212“se vkládá nový text v tomto znění: „- pro želez-
niční trat č. 232 Lysá n. L. – Milovice – Čachovice, přeložky trati 
a nové propojení (Všejanská spojka), včetně přeložky silnice 
III/3325 a nový úsek silnice III. třídy;“ 

g. vkládá se nový odstavec označený písm. „b)“v tomto znění: 

b) koridor D322 – pro železniční tratě č. 231 a č. 072 Kolín – Lysá nad 
Labem – Liběchov (hranice kraje), včetně Libické spojky; modernizace. 
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163. Článek (124) se mění takto: 

a. V úvodu věty za slovem „ZÚR…“ se slovo „…zpřesňují…“ nahrazuje slovem 
„…vymezují…“; 

b. za slovem a zkratkou „…koridor D207…“ se slova „…navazující na trať č. 
232 Lysá n. L. - Milovice - Čachovice (VPS D212),…“ vypouští; 

c. za slovy „…Nymburk - Mladá Boleslav“ se se navazující závorka ruší a 
zkratka „…VPS…“ se nahrazuje slovy „…jako koridor…“; 

d. za označení koridoru „…D213“ se vkládá tečka a slova „…které jsou součástí 
koridoru KD1 (PÚR)“ se vypouštějí. 

164. Článek (125) se mění takto: 

a. V úvodu věty za slovem „ZÚR…“ se slova „…zpřesňují trať č. 230 Kolín – 
Čáslav jako veřejně prospěšnou stavbu…“ nahrazují slovy „…vymezují 
pro modernizaci tratě č. 230 Kolín – Čáslav koridory:“ 

b. označení koridoru „…D210“ se přesouvá do prvního odstavce, který je ozna-
čen písm. „a)“, navazující závorka s textem „(Hlízovská spojka)“ se vypouští; 

c. za označení koridoru „D210“ se vkládá nový text v tomto znění: „…Kolín – 
Hlízov, modernizace včetně přeložky (Hlízovská spojka);“ 

d. vkládá se nový odstavec označený písm. „b)“v tomto znění:  

b) D323 Čáslav – Třebešice; modernizace včetně přeložky. 

165. Článek (126) se mění takto: 

a. v návětí článku se za slova „…vysokorychlostní tratě…“ vkládá závorka 
s tímto textem „…(vymezené v PÚR čl. (83) pod ozn. VR1)…“; 

b. na konci návětí se vypouštějí slova „…jako koridory pro veřejně prospěšné 
stavby“; 

c. odstavec označený písm. „d)“ se zrušuje. 

166. Článek (127) se mění takto: 

a. text písm. „a)“ se mění takto: 

i. za slovy „vysokorychlostních tratí…“ se slova „…(VRT) ve smě-
rech…“ vypouštějí; 

ii. zbývající část textu „…ve směrech na Plzeň (úsek Beroun – hranice 
kraje) a Brno (úsek Poříčany – hranice kraje)“ se přesouvá do 
sloupce „Název“ vložené navazující tabulky; 

b. za návětí písm. „a)“ se vkládá tabulka s tímto záhlavím: 

Ozn. 
koridoru 

Název ORP Dotčená obec 

c. první řádek obsahuje: 

i. ve sloupci „Ozn. koridoru“ kód „D601“; 
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ii. ve sloupci „Název“ se před slova „…na Plzeň…“ vkládají slova „VRT 
– větev…“, následující spojka „…a…“ se vypouští; 

iii. ve sloupci „ORP“ názvy obcí „Beroun“ a „Hořovice“; 

iv. ve sloupci „Dotčené obce“: 

 v „ORP Beroun“ názvy obcí „Bavoryně, Beroun, Králův 
Dvůr, Stašov, Tmaň, Zdice“, 

 v „ORP Hořovice“ názvy obcí „Cerhovice, Hředle,Chlus-
tina, Kotopeky, Praskolesy, Tlustice, Újezd, Záluží, Žeb-
rák“; 

d. druhý řádek obsahuje: 

i. ve sloupci „Ozn. koridoru“ kód „D602“; 

ii. ve sloupci „Název“ se před slova „…na Brno…“ vkládají slova „VRT 
– větev…“; 

iii. ve sloupci „ORP“ názvy obcí „Čáslav“, „Český Brod“, „Kolín“ a Kutná 
Hora“; 

iv. ve sloupci „Dotčené obce“: 

 v „ORP Čáslav“ názvy obcí „Čejkovice, Dobrovítov, Zbý-
šov“, 

 v „ORP Český Brod“ názvy obcí „Bříství, Český Brod, 
Chrášťany, Klučov, Kounice, Vykáň“, 

 v „ORP Kolín“ názvy obcí „Bečváry, Dolní Chvatliny, Kláš-
terní Skalice, Kořenice, Kouřim, Svojšice, Třebovle, Vrb-
čany, Zalešany“, 

 v „ORP Kutná Hora“ názvy obcí „Černíny, Červené Jano-
vice, Chlístovice, Košice, Malešov, Nepoměřice, Onomyšl, 
Opatovice I, Paběnice, Petrovice I, Suchdol, Vidice“; 

e. text za písm. „b)“ se upravuje: 

i. na úvod se vkládají slova „konvenční železniční tratě:“; 

ii. za návětí odstavce se vkládá tabulka s tímto záhlavím: 

Ozn. 
koridoru 

Název ORP Dotčená obec 

iii. původní text odstavce „pro přeložku tratě č. 230, která v úseku 
Golčův Jeníkov – Světlá nad Sázavou zasahuje v prostoru Vlkaneč 
do Středočeského kraje“ se přesouvá do sloupce „Název“ této ta-
bulky; 
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iv. první řádek obsahuje: 

 ve sloupci „Ozn. koridoru“ kód „D607“, 

 text ve sloupci „Název“ se upravuje takto: 

 slova „…pro přeložku…“ se nahrazují slovem 
„…přeložka…“, 

 za slovy „…Světlá nad Sázavou…“ se slova 
„…zasahuje v prostoru Vlkaneč do Středočes-
kého kraje“ vypouštějí, 

 ve sloupci „ORP“ název obce „Čáslav“, 

 ve sloupci „Dotčené obce“ názvy obcí „Vlkaneč, Zbýšov“. 

167. Článek (128) se mění takto: 

a. za slovy „…u konkrétních koridorů jinak…“ se středník nahrazuje dvojtečkou 
a navazující text se přesunuje do nový odstavců označených písm. „a)“ 
a „b)“; 

b. text za písm. „a)“ se upravuje: 

i. za první slovo „koridor…“ se vkládá kódové označení „…D204…“; 

ii. za slovem „…umístění…“ se slova „…železniční tratě…“ nahrazují 
slovy „…přeložky železničních tratí…“; 

iii. za slova „…Praha – Benešov…“ se vkládají slova „…a č. 220 Praha 
– Benešov – Bystřice:“; 

iv. v textu první odrážky se vypouští závorka a úvodní slovo „úsek…“ 
se nahrazuje slovy „v úseku…“; 

c. text za písm. „b)“ se upravuje: 

i. za úvodní slova „koridory pro…“ se vkládají slova „…modernizaci 
a…“; 

ii. za slovy „…v šířce 200 m“ se tečka nahrazuje čárkou a za ní se 
vkládá nový text, včetně nových odrážek „… neuvádí-li se u kon-
krétních koridorů jinak: 

 koridor D322 tratí č. 231 a č. 072 Kolín – Lysá nad Labem 
– Liběchov (- Děčín), včetně Libické spojky; modernizace 
se vymezuje v šířce 60 m, s výjimkou přeložky v úseku 
Nymburk – Kamenné Zboží, která se vymezuje v šířce 
200 m, 

 koridor D323 trať č. 230 Čáslav – Třebešice, modernizace 
včetně přeložky se vymezuje v šířce 60 - 210 m; 
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d. poslední věta článku „Tato územní ochrana se vztahuje i pro tratě nadmíst-
ního významu (kap. 4.1.2.2.).“ se vypouští. 

168. Článek (129) se mění takto: 

a) návětí článku zní: „ZÚR stanovují pro vybrané koridory železniční infrastruk-
tury mezinárodního a republikového významu specifické požadavky na vyu-
žití území, kritéria a podmínky pro rozhodování o možných variantách změn 
v území a úkoly pro územní plánování takto:“ 

a. text za písm. „a)“ se upravuje: 

i. na začátek závorky za slovy „koridor D200…“ se vkládá slovo „vy-
sokorychlostní“; 

ii. text za závorkou „- v rámci projektového řešení záměru a jeho po-
souzení z hlediska vlivů na životní prostředí (EIA)“ se vypouští; 

b. v textu za písm. „b)“ se za závorkou „…(trať Lysá n. L. - Milovice - Čacho-
vice)…“, vypouští text „- v rámci projektového řešení záměru a jeho posou-
zení z hlediska vlivů na životní prostředí (EIA)“; 

c. text za písm. „c)“ se upravuje: 

i. v textu návětí se vypouští závorka „…(úsek Praha – Straničce)“ 

ii. za návětím se vypouští věta: „ZÚR stanovují tyto požadavky na vy-
užití koridoru:“ 

iii. v textu první odrážky se do závorky za slovo „…Svojšovice“ vkládají 
názvy obcí „…Kunice, Řehenice, Benešov, Bystřice, Poříčí nad Sá-
zavou, Týnec nad Sázavou, Velké Popovice“; 

iv. vkládá se nová (v pořadí druhá) odrážka, která zní: 

 minimalizovat střety se zastavitelnými plochami v Bene-
šově, Bystřici, Kunicích a Velkých Popovicích; 

v. na závěr se vkládá nová (v pořadí sedmá) odrážka, která zní: 

 minimalizovat vliv na předměty ochrany přírodního parku 
Hornopožárský les a Velkopopovicko; 

vi. následující věta „ZÚR stanovují tyto úkoly pro územní plánování:“, 
včetně odrážky „ zajistit v rámci zpracování aktualizace ZÚR SK vy-
mezení navazujícího úseku koridoru D204 pro železniční trať Praha 
– České Budějovice v úseku Strančice – Bystřice u Benešova“ 
se zrušují. 
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vii. vkládají se dva nové odstavce označené písm. „d)“ a „e)“ v tomto 
znění: 

d) koridor D322 - železniční tratě č. 231, 072 Kolín – Liběchov 
včetně Libické spojky:  

 minimalizovat vlivy na lokality NATURA 2000 
(EVL Libické Luhy, EVL Černý orel a EVL Všetat-
ská Černava), 

 minimalizovat vliv na prvky ÚSES (RBC Zadní Ba-
bín), 

 minimalizovat vliv na MZCHÚ (PR Všetatská Čer-
nava, PP Černý orel a PP Louky u Choťánek), 

 minimalizovat vliv na obytnou funkci a kvalitu obyt-
ného území Kolína, Liběchova, Libice nad Cidli-
nou, Lysém nad Labem, Velkého Oseka, Podě-
brad, Nymburka, Mělníka. 

e) koridor D323 - železniční trať č. 230 Čáslav - Třebešice:  

 minimalizovat vliv na prvky ÚSES (RBC Vrabcov). 

 vytvořit podmínky pro bezkolizní křížení koridorů 
D323 (železniční trať č. 230 Čáslav - Třebešice) 
a D051 (silnice I/38 přeložka Malín – Čáslav).  

169. Označení kapitoly „4. 1.1.3. Vodní doprava“ se mění na: 

D.1.1.3. VODNÍ DOPRAVA 

170. Článek (130) se mění takto: 

a. v návětí se slova „…přejímají z  PÚR 2008“ nahrazují slovy „…zpřesňují vy-
mezení“; 

b. text za písm. „a)“ se upravuje: 

i. za prvními dvěma slovy se slova „…cestu úseku…“ nahrazují slo-
vem „…cesty…“; 

ii. v závorce za slovy „…hranice SRN…“ se na začátek textu vkládají 
slova „…vymezené v PÚR pod ozn….“; 

iii. za slovy „…Středočeského kraje…“ se vkládá slovo „…v úseku…; 

iv. na konci textu se vypouští závorka kolem slov „…Horní Počaply – 
Týnec nad Labem“; 

c. text za písm. „b)“ se upravuje: 

i. za prvními dvěma slovy se slova „…cestu na dolním úseku Vltavy 
(VD2)…“ nahrazují slovy „…cesty využívané na Vltavě v úseku …“; 

ii. mezi slova „…Mělník (soutok s Labem)…“ a „…- Třebenice“ 
se vkládá pomlčka a slovo „ – Praha“; 
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iii. na konec věty za slovo „…- Třebenice“ vkládá závorka s tímto tex-
tem: „…(vymezené v PÚR pod ozn. VD2)“; 

171. Článek (131) zní: „Vytvořit územní podmínky pro vznik logistického centra s vazbou 
na stávající vnitrozemský přístav Mělník, definovaného v čl. (130) PÚR, včetně odpo-
vídajícího napojení na páteřní dopravní síťě a při zohlednění požadavků povodňové 
ochrany přilehlého území.“ 

172. Označení kapitoly „4. 1.1.4. Letecká doprava“ se mění na: 

D.1.1.4. LETECKÁ DOPRAVA 

173. Článek (132) se mění takto: 

a. za první dvě slova „ZÚR zpřesňují…“ se vkládají slova „…plochu pro…“; 

b. za závorkou s textem „…(Letiště Václava Havla Praha)…“ se vkládají slova 
„…vymezenou v PÚR pod ozn. L1,…“; 

c. za závorkou s textem „…(dále jen Praha/Ruzyně)…“ se slova „…který 
se projeví…“ nahrazují slovy „…která svým vymezením zasahuje…“; 

d. za slovy „…Středočeského kraje…“ se slovo „…rozšířením…“ nahrazuje 
slovy „…plochami pro rozšíření…“; 

e. na konci věty se slova „…veřejně prospěšná stavba…“ nahrazují slovy 
„…jako plochu…“. 

174. V článku (133) se ve značení odstavců odrážky nahrazuje písmeny „a)“ až „c)“. 

175. V článku (134) se ve značení odstavců odrážky nahrazuje písmeny „a)“ až „d)“. 

176. Nadpis kapitoly „4.1.1.5. Transevropské modální koridory“, se zrušuje. 

177. Článek (135) zní: „Článek zrušen. Číslování následujících článků se nemění.“ 

178. Článek (136) zní: „Článek zrušen. Číslování následujících článků se nemění.“ 

179. Označení kapitoly „4. 1.2. Plochy a koridory dopravy nadmístního významu“ se mění 
na: 

D.1.2. Plochy a koridory dopravy nadmístního významu 

180. Označení kapitoly „4.1.2.1. Silniční doprava“ se mění na: 

D.1.2.1. SILNIČNÍ DOPRAVA 

181. V článku (137) písm. a) se v závorce za slovy „…nadřazené radiály…“ zkratky „D“ a 
„R“ nahrazují slovy „dálnice a…“. 

182. Článek (138) se mění takto: 

a. na konec textu za písm. „a)“ se za slova „…v šířce 300 m“ se vkládá čárka 
a za ní text „…neuvádí-li se u konkrétního koridoru jinak:“; 
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b. následně se vkládají čtyři odrážky v tomto znění: 

 koridor D017 – silnice I/9: úsek Zdiby – Byškovice, včetně úpravy MÚK 
Zdiby se vymezuje v šířce 300 - 600 m;  

 koridory D018 – silnice I/9: Byškovice, obchvat a stavby D019 – silnice 
I/9: úsek Libiš – Mělník se vymezují v šířce 120 - 300 m; 

 koridor D030 – silnice I/16: obchvat Vysoká Libeň se vymezuje v šířce 
200 – 300 m; 

 koridor D031 – silnice I/16: Malý Újezd (Vavřineč) se vymezuje v šířce 
300 m s rozšířením na 600 m pro umístění MÚK. 

c. Druhá věta závětí článku se přesouvá na úvod nového odstavce, který 
se označuje písm. „c)“, který se dále upravuje takto: 

i. za závorkou na konci věty se tečka nahrazuje čárkou a vkládá nový 
text „…neuvádí-li se u konkrétního koridoru jinak:“ 

ii. následně se vkládá odrážka a tři pododrážky v tomto znění: 

 koridory pro rekonstrukci vybraných úseků silnic I. 
třídy se vymezují v šířce 20 m:  

 D030a, D030b, D030c, D030d – silnice I/16: Měl-
ník - Jezerní Vtelno;  

 D302 - silnice I/12: Český Brod – Kolín; 

 D314 – silnice I/16: Martinovice – Horní Bousov, 
rekonstrukce, s výjimkou obchvatu Obrubce, pro 
který se vymezuje koridor v šířce 300 m. 

Silnice I. třídy 

183. Článek (139) se mění takto: 

a. v úvodu návětí článku, za slovem „ZÚR…“ se slovo „…navrhují…“ nahrazuje 
slovem „…vymezují…“; 

b. za slovy „…tyto koridory…“ se vkládají slova „…nadmístního významu…“; 

c. následující odrážky označené čísly „1)“ až „41)“ se upravují: 

i. odrážka „1)“ se zrušuje, číslování následujících odrážek se nemění; 

ii. v odrážce „2)“ se úvodní slova „koridor pro umístění stavby…“ vy-
pouštějí; 

iii. odrážky „3)“ a „4)“ se zrušují, číslování následujících odrážek se ne-
mění; 

iv. odrážka „5)“ se upravuje: 

 úvodní slova „koridor pro umístění stavby…“ se vypouštějí; 

 za slovy „…Mirošovice – Benešov…“ se slova „…rozšíření 
a…“ vypouštějí; 
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 na konci textu odrážky se slova „…vč. napojení jižního ob-
chvatu Benešova“ se nahrazují slovy „…včetně MÚK 
U Rozvodny a MÚK U Mlékárny“;  

v. v odrážce „6)“ se úvodní slova „koridor pro umístění stavby…“ vy-
pouštějí; 

vi. odrážka „7)“ se upravuje: 

 úvodní slova „koridor pro umístění stavby…“ se vypouštějí; 

 na konci textu odrážky se za slovo „…Zdiby“ vkládá text 
v závorce v tomto znění „…(+ 4x MÚK)“; 

vii. odrážka „8)“ se upravuje: 

 úvodní slova „koridor pro umístění stavby…“ se vypouštějí; 

 na konci textu odrážky se vypouští závorka s textem 
„…(1x MÚK)“; 

viii. odrážka „9)“ se upravuje: 

 úvodní slova „koridor pro umístění stavby…“ se vypouštějí; 

 na konci textu odrážky se za slovo „…přeložka“ vkládá text 
v závorce v tomto znění „…(1x MÚK)“; 

ix. odrážka „10)“ se zrušuje, číslování následujících řádků se nemění; 

x. v odrážce „11)“ se úvodní slova „koridor pro umístění stavby…“ vy-
pouštějí; 

xi. v odrážce „12)“ se úvodní slova „koridor pro umístění stavby…“ vy-
pouštějí; 

xii. vkládá se nová odrážka s označením „12a)“ v tomto znění: 

„12a) D302 – silnice I/12: Český Brod – Kolín, rekonstrukce;“ 

xiii. odrážky „13)“ a „14)“ se zrušují, číslování následujících odrážek 
se nemění; 

xiv. odrážka „15)“ se upravuje: 

 úvodní slova „koridor pro umístění stavby…“ se vypouštějí; 

 na konci textu odrážky se slova „…R10 (MÚK Kosmo-
nosy)“ nahrazují slovy „…D10 (Kosmonosy) – Židněves, 
včetně MÚK Židněves (2x MÚK)“; 

xv. odrážka „16)“ se upravuje: 

 úvodní slova „koridor pro umístění stavby…“ se vypouštějí; 

 na konec textu odrážky se vkládá čárka a za ní slova 
„…včetně MÚK Martinovice“; 
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xvi. vkládá se nová odrážka s označením „16a)“ v tomto znění: 

„16a) D314 – silnice I/16: Martinovice – Horní Bousov, rekon-
strukce, včetně obchvatu Obrubce;“ 

xvii. v odrážce „17)“ se úvodní slova „koridor pro umístění stavby…“ vy-
pouštějí; 

xviii. v odrážce „18)“ se úvodní slova „koridor pro umístění stavby…“ vy-
pouštějí; 

xix. v odrážce „19)“ se úvodní slova „koridor pro umístění stavby…“ vy-
pouštějí; 

xx. v odrážce „20)“ se úvodní slova „koridor pro umístění stavby…“ vy-
pouštějí; 

xxi. v odrážce „21)“ se úvodní slova „koridor pro umístění stavby…“ vy-
pouštějí; 

xxii. v odrážce „22)“ se úvodní slova „koridor pro umístění stavby…“ vy-
pouštějí; 

xxiii. vkládá se nová odrážka s označením „22a)“ v tomto znění: 

„22a) D030a, D030b, D030c, D030d – silnice I/16: Mělník - Je-
zerní Vtelno, rekonstrukce;“ 

xxiv. v odrážce „23)“ se úvodní slova „koridor pro umístění stavby…“ vy-
pouštějí; 

xxv. v odrážce „24)“ se úvodní slova „koridor pro umístění stavby…“ vy-
pouštějí; 

xxvi. v odrážce „25)“ se úvodní slova „koridor pro umístění stavby…“ vy-
pouštějí; 

xxvii. vkládají se dvě nové odrážky s označením „25a)“ a „25b)“v tomto 
znění: 

„25a) D319 – silnice I/16: Tuřany, obchvat;“ 

„25b) D320 – silnice I/16: Malíkovice, přeložka s obchvatem 
Hvězdy;“ 

xxviii. v odrážce „26)“ se úvodní slova „koridor pro umístění stavby…“ vy-
pouštějí; 

xxix. v odrážce „27)“ se úvodní slova „koridor pro umístění stavby…“ vy-
pouštějí; 

xxx. v odrážce „28)“ se úvodní slova „koridor pro umístění stavby…“ vy-
pouštějí; 

xxxi. v odrážce „29)“ se úvodní slova „koridor pro umístění stavby…“ vy-
pouštějí; 

xxxii. v odrážce „30)“ se úvodní slova „koridor pro umístění stavby…“ vy-
pouštějí; 
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xxxiii. odrážka „31)“ se upravuje: 

 úvodní slova „koridor pro umístění stavby…“ se vypouštějí; 

 na konec textu odrážky se vkládá čárka a za ní slova 
„…včetně MÚK“; 

xxxiv. v odrážce „32)“ se úvodní slova „koridor pro umístění stavby…“ vy-
pouštějí; 

xxxv. v odrážce „33)“ se úvodní slova „koridor pro umístění stavby…“ vy-
pouštějí; 

xxxvi. odrážka „35)“ se upravuje: 

 úvodní slova „koridor pro umístění stavby…“ se vypouštějí; 

 v  závorce za slovem „…Unhošť….“ se označení „R6“ na-
hrazuje označením „D6“; 

xxxvii. odrážka „36)“ se zrušuje, číslování následujících odrážek se ne-
mění; 

xxxviii. v odrážce „37)“ se úvodní slova „koridor pro umístění stavby…“ vy-
pouštějí; 

xxxix. v odrážce „38)“ se úvodní slova „koridor pro umístění stavby…“ vy-
pouštějí; 

xl. v odrážce „39)“ se úvodní slova „koridor pro umístění stavby…“ vy-
pouštějí; 

xli. označení odrážky „41)“ se mění na „40)“ a úvodní slova „koridor pro 
umístění stavby…“ vypouštějí. 

184. Článek (140) se mění takto: 

a. návětí článku zní: „ZÚR pro vymezené plochy a koridory silniční dopravy 
nadmístního významu (silnice I. třídy) stanovují specifické požadavky na vy-
užití území, kritéria a podmínky pro rozhodování o možných variantách změn 
v území a úkoly pro územní plánování takto:“ 

b. v textu za písm. „a)“ se slova „…navrhnout opatření k minimalizaci vlivů…“ 
nahrazují slovy „…minimalizovat vlivy…“; 

c. v textu za písm. „b)“ se slova „…navrhnout opatření k minimalizaci vlivů…“ 
nahrazují slovy „…minimalizovat vlivy…“; 

d. v textu za písm. „c)“ se slova „…navrhnout opatření k minimalizaci vlivů…“ 
nahrazují slovy „…minimalizovat vlivy…“; 

e. v textu za písm. „d)“ se slova „…v rámci řešení projektového záměru a jeho 
posouzení z hlediska vlivů na životní prostředí (EIA) navrhnout opatření k mi-
nimalizaci vlivů…“ nahrazují slovy „…minimalizovat vlivy…“; 
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f. vkládá se pět nových odstavců, označených písm. „e)“ až „i)“ v tomto znění: 

e) koridor D015 (silnice I/3) minimalizovat vlivy na: 

 vlivů na dotčené segmenty regionálního ÚSES (RBC 
Šiberna), 

 zásahu do ochranného pásma NKP zámek Konopiště, 

 vlivu na obytnou funkci a kvalitu obytného prostředí stáva-
jící zástavby v Benešově, 

 střetů se zastavitelnými plochami pro bydlení v prostoru 
Benešova. 

f) koridor D017 (silnice I/9 Zdiby - Byškovice) minimalizovat vlivy: 

 na obytnou funkci a kvalitu obytného prostředí stávající zá-
stavby v Neratovicích, 

 střetů se zastavitelnými plochami pro bydlení v prostoru 
Zlonína, 

 střetů se zastavitelnými plochami pro občanské vybavení 
v prostoru Zdib; 

 ZÚR stanovují úkoly pro územní plánování: 

 vytvořit podmínky pro bezkolizní křížení koridorů D017 (sil-
nice I/9 Zdiby - Byškovice) a D326 tramvajová trať hranice 
hl. m. Prahy (Kobylisy) - Zdiby.  

g) koridor D019 (silnice I/9 Libiš - Mělník) - minimalizovat: 

 vlivy na dotčené segmenty regionálního ÚSES (RBC Úpor 
a Kelské Louky), 

 vlivy na EVL Úpor – Černínovsko, 

 vlivy na předměty ochrany PR Úpor – Černínovsko,  

 vlivy na obytnou funkci a kvalitu obytného prostředí stáva-
jící zástavby Mělníku a obce Klech; 

 střety se zastavitelnými plochami smíšeně obytnými v pro-
storu Obříství; 

h) koridor D035 (silnice I/18 Bohutín – Příbram – Dubno) – minimali-
zovat střety se zastavitelnými plochami smíšenými výrobními a plo-
chami pro rekreaci v prostoru Příbrami. 

i) koridor D068 (silnice I/61 Buštěhrad, obchvat - Stehelčeves) mini-
malizovat: 

 vlivy na obytnou funkci a kvalitu obytného prostředí stáva-
jící zástavby v Kladně a v Buštěhradu, 

185. Článek (141) se mění takto: 

a. v návětí článku se slova „…koridor pro územní rezervu stavby…“ nahrazují 
slovy „…tyto koridory pro územní rezervy…“; 
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b. za návětí článku se vkládá tabulka s tímto záhlavím: 

Ozn. 
koridoru 

Název ORP Dotčená obec 

c. text následujících odstavců označených „a)“ až „c)“ se přesouvá do sloupce 
„Název“ této tabulky, text odst. „b) se uplatňuje ve dvou řádcích; 

d. první řádek obsahuje: 

i. ve sloupci „Ozn. koridoru“ kód „D510“; 

ii. text ve sloupci „Název“ se upravuje takto: 

 slovo„…přeložku…“ se nahrazuje slovem „…přeložka…“, 

 za slova „…obchvat Kutné Hory“ se vkládá čárka a doplňují 
se slovo „sever“, 

iii. ve sloupci „ORP“ názvy obcí „Kolín“ a „Kutná Hora“; 

iv. ve sloupci „Dotčené obce“ názvy obcí „Grunta, Kutná Hora“; 

e. druhý řádek obsahuje: 

i. ve sloupci „Ozn. koridoru“ kód „D511“; 

ii. text ve sloupci „Název“ se upravuje takto: 

 slovo„…přeložku…“ se nahrazuje slovem „…přeložka…“, 

 za slova „…obchvat Kutné Hory“ se vkládá čárka a doplňují 
se slova „západ“; 

iii. ve sloupci „ORP“ název obce „Kutná Hora“; 

iv. ve sloupci „Dotčené obce“ názvy obcí „Kutná Hora, Miskovice“; 

f. třetí řádek obsahuje: 

i. ve sloupci „Ozn. koridoru“ kód „D520“; 

ii. text ve sloupci „Název“ se upravuje takto: 

 slovo„…přeložku…“ se nahrazuje slovem „…přeložka…“, 

 za slovem „…Mělník…“ se slova „…ve variantě 2b“ vy-
pouštějí; 

iii. ve sloupci „ORP“ název obce „Mělník“; 

iv. ve sloupci „Dotčené obce“ názvy obcí „Malý Újezd, Mělník, Velký 
Borek“; 

g. čtvrtý řádek obsahuje: 

i. ve sloupci „Ozn. koridoru“ kód „D522“; 
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ii. text ve sloupci „Název“ se upravuje takto: 

 slovo„…přeložku…“ se nahrazuje slovem „…přeložka…“, 

iii. ve sloupci „ORP“ název obce „Poděbrady“; 

iv. ve sloupci „Dotčené obce“ názvy obcí „Odřepsy, Okřínek, Pátek“. 

Silnice II. třídy 

186. Článek (142) se mění takto: 

a. v úvodu návětí článku, za slovem „ZÚR…“ se slovo „…navrhují…“ nahrazuje 
slovem „…vymezují…“; 

b. za slovy „…tyto koridory…“ se vkládají slova „…nadmístního významu…“; 

c. následující odrážky označené čísly „39)“ až „141)“ se nově označují čísly „1)“ 
až „101)“ a upravují se takto: 

i. v odrážce „1)“, původně „39)“, se úvodní slova „koridor pro umístění 
stavby…“ vypouštějí; 

ii. v odrážce „2)“ původně „40)“, se úvodní slova „koridor pro umístění 
stavby…“ vypouštějí; 

iii. vkládá se nová odrážka s označením „3)“ v tomto znění: 

„3) D312 – silnice II/101 Rudná – Unhošť, přeložka;“ 

iv. v odrážce „4)“, původně „41)“, se úvodní slova „koridor pro umístění 
stavby…“ vypouštějí; 

v. v odrážce „5), původně „42)“, se úvodní slova „koridor pro umístění 
stavby…“ vypouštějí; 

vi. v odrážce „6)“, původně „43)“, se úvodní slova „koridor pro umístění 
stavby…“ vypouštějí; 

vii. v odrážce „7)“, původně „44)“, se úvodní slova „koridor pro umístění 
stavby…“ vypouštějí; 

viii. v odrážce „8)“, původně „45)“, se úvodní slova „koridor pro umístění 
stavby…“ vypouštějí; 

ix. v odrážce „9)“, původně „46)“, se úvodní slova „koridor pro umístění 
stavby…“ vypouštějí; 

x. v odrážce „10)“, původně „47)“, se úvodní slova „koridor pro umís-
tění stavby…“ vypouštějí; 

xi. odrážka „48)“, se zrušuje; 

xii. v odrážce „11)“, původně „49)“, se úvodní slova „koridor pro umís-
tění stavby…“ vypouštějí; 

xiii. v odrážce „12)“, původně „50)“, se úvodní slova „koridor pro umís-
tění stavby…“ vypouštějí; 
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xiv. v odrážce „13)“, původně „51)“, se úvodní slova „koridor pro umís-
tění stavby…“ vypouštějí; 

xv. v odrážce „14)“, původně „52)“, se úvodní slova „koridor pro umís-
tění stavby…“ vypouštějí; 

xvi. v odrážce „15)“, původně „53)“, se úvodní slova „koridor pro umís-
tění stavby…“ vypouštějí; 

xvii. v odrážce „16)“, původně 54)“, se úvodní slova „koridor pro umístění 
stavby…“ vypouštějí; 

xviii. v odrážce „17)“, původně „55)“, se úvodní slova „koridor pro umís-
tění stavby…“ vypouštějí; 

xix. v odrážce „18)“, původně „56)“, se úvodní slova „koridor pro umís-
tění stavby…“ vypouštějí; 

xx. odrážka „19)“, původně „57)“, se upravuje: 

 úvodní slova „koridor pro umístění stavby…“ vypouštějí, 

 na konec textu odrážky se vkládá text v tomto znění: 
„…- var. A (D084 A), var. B (D084 B)“; 

xxi. v odrážce „20)“, původně „59)“, se úvodní slova „koridor pro umís-
tění stavby…“ vypouštějí; 

xxii. odrážka „21)“, původně „60)“, se zrušuje, číslování následujících 
odrážek se nemění; 

xxiii. v odrážce „22)“, původně „61)“, se úvodní slova „koridor pro umís-
tění stavby…“ vypouštějí; 

xxiv. v odrážce „23)“, původně „62)“, se úvodní slova „koridor pro umís-
tění stavby…“ vypouštějí; 

xxv. v odrážce „24)“, původně „63)“, se úvodní slova „koridor pro umís-
tění stavby…“ vypouštějí; 

xxvi. v odrážce „25)“, původně „64)“. se úvodní slova „koridor pro umís-
tění stavby…“ vypouštějí; 

xxvii. v odrážce „26)“, původně „65)“, se úvodní slova „koridor pro umís-
tění stavby…“ vypouštějí; 

xxviii. v odrážce „27)“, původně „66)“, se úvodní slova „koridor pro umís-
tění stavby…“ vypouštějí; 

xxix. v odrážce „28)“, původně „67)“, se úvodní slova „koridor pro umís-
tění stavby…“ vypouštějí; 

xxx. v odrážce „29)“, původně „68)“, se úvodní slova „koridor pro umís-
tění stavby…“ vypouštějí; 

xxxi. v odrážce „30)“, původně „69)“, se úvodní slova „koridor pro umís-
tění stavby…“ vypouštějí; 

xxxii. v odrážce „31)“, původně „70)“, se úvodní slova „koridor pro umís-
tění stavby…“ vypouštějí; 

xxxiii. v odrážce „32)“, původně „71)“, se úvodní slova „koridor pro umís-
tění stavby…“ vypouštějí; 
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xxxiv. v odrážce „33)“, původně „72)“, se úvodní slova „koridor pro umís-
tění stavby…“ vypouštějí; 

xxxv. v odrážce „34)“, původně „73)“, se úvodní slova „koridor pro umís-
tění stavby…“ vypouštějí; 

xxxvi. v odrážce „35)“, původně „74)“, se úvodní slova „koridor pro umís-
tění stavby…“ vypouštějí; 

xxxvii. odrážka „75)“ se zrušuje; 

xxxviii. v odrážce „36)“, původně „76)“, se úvodní slova „koridor pro umís-
tění stavby…“ vypouštějí; 

xxxix. v odrážce „37)“, původně „77)“, se úvodní slova „koridor pro umís-
tění stavby…“ vypouštějí; 

xl. v odrážce „38)“, původně „78)“, se úvodní slova „koridor pro umís-
tění stavby…“ vypouštějí; 

xli. v odrážce „39)“, původně „79)“ ,se úvodní slova „koridor pro umís-
tění stavby…“ vypouštějí; 

xlii. v odrážce „40)“, původně „80)“, se úvodní slova „koridor pro umís-
tění stavby…“ vypouštějí; 

xliii. v odrážce „41)“, původně „81)“, se úvodní slova „koridor pro umís-
tění stavby…“ vypouštějí; 

xliv. v odrážce „42)“, původně „82)“, se úvodní slova „koridor pro umís-
tění stavby…“ vypouštějí; 

xlv. v odrážce „43)“, původně „83)“, se úvodní slova „koridor pro umís-
tění stavby…“ vypouštějí; 

xlvi. v odrážce „44)“, původně „84)“, se úvodní slova „koridor pro umís-
tění stavby…“ vypouštějí; 

xlvii. v odrážce „45)“, původně „85)“, se úvodní slova „koridor pro umís-
tění stavby…“ vypouštějí; 

xlviii. v odrážce „46)“, původně „86)“, se úvodní slova „koridor pro umís-
tění stavby…“ vypouštějí; 

xlix. v odrážce „47)“, původně „87)“, se úvodní slova „koridor pro umís-
tění stavby…“ vypouštějí; 

l. v odrážce „48)“, původně „88)“, se úvodní slova „koridor pro umís-
tění stavby…“ vypouštějí; 

li. v odrážce „49)“, původně „89)“, se úvodní slova „koridor pro umís-
tění stavby…“ vypouštějí; 

lii. v odrážce „50)“, původně „90)“, se úvodní slova „koridor pro umís-
tění stavby…“ vypouštějí; 

liii. v odrážce „51)“, původně „91)“, se úvodní slova „koridor pro umís-
tění stavby…“ vypouštějí; 

liv. v odrážce „52)“, původně „92)“, se úvodní slova „koridor pro umís-
tění stavby…“ vypouštějí; 
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lv. v odrážce „53)“, původně „93)“, se úvodní slova „koridor pro umís-
tění stavby…“ vypouštějí; 

lvi. v odrážce „54)“, původně „94)“, se úvodní slova „koridor pro umís-
tění stavby…“ vypouštějí; 

lvii. v odrážce „55)“, původně „95)“, se úvodní slova „koridor pro umís-
tění stavby…“ vypouštějí; 

lviii. v odrážce „56)“, původně „96)“, se úvodní slova „koridor pro umís-
tění stavby…“ vypouštějí; 

lix. v odrážce „57)“, původně „97)“, se úvodní slova „koridor pro umís-
tění stavby…“ vypouštějí; 

lx. v odrážce „58)“, původně „98)“, se úvodní slova „koridor pro umís-
tění stavby…“ vypouštějí; 

lxi. v odrážce „59)“, původně „99)“, se úvodní slova „koridor pro umís-
tění stavby…“ vypouštějí; 

lxii. v odrážce „60)“, původně „100)“, se úvodní slova „koridor pro umís-
tění stavby…“ vypouštějí; 

lxiii. v odrážce „61)“, původně „101)“, se úvodní slova „koridor pro umís-
tění stavby…“ vypouštějí; 

lxiv. v odrážce „62)“, původně „102)“, se úvodní slova „koridor pro umís-
tění stavby…“ vypouštějí; 

lxv. v odrážce „63)“, původně „103)“, se úvodní slova „koridor pro umís-
tění stavby…“ vypouštějí; 

lxvi. v odrážce „64)“, původně „104)“, se úvodní slova „koridor pro umís-
tění stavby…“ vypouštějí; 

lxvii. v odrážce „65)“, původně „105)“, se úvodní slova „koridor pro umís-
tění stavby…“ vypouštějí; 

lxviii. v odrážce „66)“, původně „106)“, se úvodní slova „koridor pro umís-
tění stavby…“ vypouštějí; 

lxix. v odrážce „67)“, původně „107)“, se úvodní slova „koridor pro umís-
tění stavby…“ vypouštějí; 

lxx. v odrážce „68)“, původně „108)“, se úvodní slova „koridor pro umís-
tění stavby…“ vypouštějí; 

lxxi. v odrážce „69)“, původně „109)“, se úvodní slova „koridor pro umís-
tění stavby…“ vypouštějí; 

lxxii. v odrážce „70)“, původně „110)“, se úvodní slova „koridor pro umís-
tění stavby…“ vypouštějí; 
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lxxiii. v odrážce „71)“, původně „111)“, se úvodní slova „koridor pro umís-
tění stavby…“ vypouštějí; 

lxxiv. v odrážce „72)“, původně „112)“, se úvodní slova „koridor pro umís-
tění stavby…“ vypouštějí; 

lxxv. v odrážce „73)“, původně „113)“, se úvodní slova „koridor pro umís-
tění stavby…“ vypouštějí; 

lxxvi. v odrážce „74)“, původně „114)“, se úvodní slova „koridor pro umís-
tění stavby…“ vypouštějí; 

lxxvii. v odrážce „75)“, původně „115)“, se úvodní slova „koridor pro umís-
tění stavby…“ vypouštějí; 

lxxviii. v odrážce „76)“, původně „116)“, se úvodní slova „koridor pro umís-
tění stavby…“ vypouštějí; 

lxxix. odrážka „77)“, původně „117)“, se upravuje: 

 úvodní slova „koridor pro umístění stavby…“ se vypouštějí, 

 za slovem „…a napojení…“ se označení silnice II/280 vy-
pouští,  

 na konci textu odrážky, mezi slovy „…Březno…“ a „…Čí-
žovky“ se čárka nahrazuje pomlčkou; 

lxxx. v odrážce „78)“, původně „118)“, se úvodní slova „koridor pro umís-
tění stavby…“ vypouštějí; 

lxxxi. v odrážce „79)“, původně „119)“, se úvodní slova „koridor pro umís-
tění stavby…“ vypouštějí; 

lxxxii. v odrážce „80)“, původně „120)“, se úvodní slova „koridor pro umís-
tění stavby…“ vypouštějí; 

lxxxiii. v odrážce „81)“, původně „121)“, se úvodní slova „koridor pro umís-
tění stavby…“ vypouštějí; 

lxxxiv. v odrážce „82)“, původně „122)“, se úvodní slova „koridor pro umís-
tění stavby…“ vypouštějí; 

lxxxv. odrážka „123)“, se zrušuje, číslování následujících odrážek se ne-
mění; 

lxxxvi. v odrážce „83)“, původně „124)“, se úvodní slova „koridor pro umís-
tění stavby…“ vypouštějí; 

lxxxvii. v odrážce „84)“, původně „125)“, se úvodní slova „koridor pro umís-
tění stavby…“ vypouštějí; 

lxxxviii. v odrážce „85)“, původně „126)“, se úvodní slova „koridor pro umís-
tění stavby…“ vypouštějí; 
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lxxxix. v odrážce „86)“, původně „127)“, se úvodní slova „koridor pro umís-
tění stavby…“ vypouštějí; 

xc. v odrážce „87)“, původně „128)“, se úvodní slova „koridor pro umís-
tění stavby…“ vypouštějí; 

xci. v odrážce „88)“, původně „129)“ ,se úvodní slova „koridor pro umís-
tění stavby…“ vypouštějí; 

xcii. v odrážce „89)“, původně „130)“, se úvodní slova „koridor pro umís-
tění stavby…“ vypouštějí; 

xciii. v odrážce „90)“, původně „131)“ se úvodní slova „koridor pro umís-
tění stavby…“ vypouštějí; 

xciv. odrážka „91)“, původně „132)“, se upravuje: 

 úvodní slova „koridor pro umístění stavby…“ se vypouštějí, 

 na konci textu odrážky, se slova „…přeložka (průtah v ko-
ridoru železniční tratě)“ nahrazují slovem „…obchvat“; 

xcv. v odrážce „92)“, původně „133)“, se úvodní slova „koridor pro umís-
tění stavby…“ vypouštějí; 

xcvi. v odrážce „93)“, původně „134)“, se úvodní slova „koridor pro umís-
tění stavby…“ vypouštějí; 

xcvii. v odrážce „94)“, původně „135)“, se úvodní slova „koridor pro umís-
tění stavby…“ vypouštějí; 

xcviii. v odrážce „95)“, původně „136)“, se úvodní slova „koridor pro umís-
tění stavby…“ vypouštějí; 

xcix. v odrážce „96)“, původně „137)“, se úvodní slova „koridor pro umís-
tění stavby…“ vypouštějí; 

c. v odrážce „97)“, původně „138)“, se úvodní slova „koridor pro umís-
tění stavby…“ vypouštějí; 

ci. v odrážce „98)“, původně „139)“, se úvodní slova „koridor pro umís-
tění stavby…“ vypouštějí; 

cii. v odrážce „99)“, původně „140)“, se úvodní slova „koridor pro umís-
tění stavby…“ vypouštějí; 

ciii. v odrážce „100)“, původně „141)“, se úvodní slova „koridor pro umís-
tění stavby…“ vypouštějí; 

d. vkládá se nová odrážka „101)“, v tomto znění: 

„101) D316 – silnice II/610 Brandýs - SOKP.“ 
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187. Článek (143) se mění takto: 

a. návětí článku zní: „ZÚR stanovují pro vymezené plochy a koridory silniční 
dopravy nadmístního významu (vybrané silnice II. třídy) specifické poža-
davky na využití území, kritéria a podmínky pro rozhodování o možných va-
riantách změn v území a úkoly pro územní plánování takto:“ 

b. v textu za písm. „a)“ se slova „…v rámci projektového řešení záměru a jeho 
posouzení z hlediska vlivů na životní prostředí (EIA) navrhnout opatření k mi-
nimalizaci vlivů…“ nahrazují slovy „…minimalizovat vlivy…“; 

c. v textu za písm. „c)“ se slova „…v rámci projektového řešení záměru a jeho 
posouzení z hlediska vlivů na životní prostředí (EIA) navrhnout opatření k mi-
nimalizaci vlivů…“ nahrazují slovy „…minimalizovat vlivy…“; 

d. v textu za písm. „d)“ se slova „…v rámci projektového řešení záměru a jeho 
posouzení z hlediska vlivů na životní prostředí (EIA) navrhnout opatření k mi-
nimalizaci vlivů…“ nahrazují slovy „…minimalizovat vlivy…“; 

e. v textu za písm. „e)“ se slova „…v rámci projektového řešení záměru a jeho 
posouzení z hlediska vlivů na životní prostředí (EIA) navrhnout opatření k mi-
nimalizaci vlivů…“ nahrazují slovy „…minimalizovat vlivy…“; 

f. v textu za písm. „f)“ se slova „…v rámci projektového řešení záměru a jeho 
posouzení z hlediska vlivů na životní prostředí (EIA) navrhnout opatření k mi-
nimalizaci vlivů…“ nahrazují slovy „…minimalizovat vlivy…“; 

g. v textu za písm. „g)“ se slova „…v rámci projektového řešení záměru a jeho 
posouzení z hlediska vlivů na životní prostředí (EIA) navrhnout opatření k mi-
nimalizaci vlivů…“ nahrazují slovy „…minimalizovat vlivy…“; 

h. v textu za písm. „h)“ se slova „…v rámci projektového řešení záměru a jeho 
posouzení z hlediska vlivů na životní prostředí (EIA) navrhnout opatření k mi-
nimalizaci vlivů…“ nahrazují slovy „…minimalizovat vlivy…“; 

i. v textu za písm. „i)“ se slova „…v rámci projektového řešení záměru a jeho 
posouzení z hlediska vlivů na životní prostředí (EIA) navrhnout opatření k mi-
nimalizaci vlivů…“ nahrazují slovy „…minimalizovat vlivy…“; 

j. v textu za písm. „j)“ se slova „…v rámci projektového řešení záměru a jeho 
posouzení z hlediska vlivů na životní prostředí (EIA) navrhnout opatření k mi-
nimalizaci vlivů…“ nahrazují slovy „…minimalizovat vlivy…“; 

k. v textu za písm. „l)“ se slova „…v rámci projektového řešení záměru a jeho 
posouzení z hlediska vlivů na životní prostředí (EIA) navrhnout opatření k mi-
nimalizaci vlivů…“ nahrazují slovy „…minimalizovat vlivy…“; 

l. v textu za písm. „m)“ se slova „…v rámci projektového řešení záměru a jeho 
posouzení z hlediska vlivů na životní prostředí (EIA) navrhnout opatření k mi-
nimalizaci vlivů…“ nahrazují slovy „…minimalizovat vlivy…“; 

m. text za písm. „n)“ se upravuje: 

i. v návětí se vypouštějí slova „…pro předcházení, snížení nebo kom-
penzaci zjištěných nebo předpokládaných záporných vlivů na ŽP 
uplatňovat v navazujících procesech zpracování ÚPD a při rozho-
dování v území o konkrétních záměrech Václavické spojky násle-
dující opatření“; 
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ii. v první odrážce se vypouštějí slova „při přípravě konkrétního zá-
měru Václavické spojky…“; 

iii. ve druhé odrážce se slova „při přípravě konkrétního záměru Václa-
vické spojky zajistit minimalizaci negativních…“ nahrazují slovy „mi-
nimalizovat negativní dopady…“; 

iv. ve třetí odrážce se slova „…respektive při přípravě konkrétního zá-
měru Václavické spojky…“ nahrazují slovy „…dotčených obcí 
a při rozhodování v území:“; 

v. navazující pododrážky se upravují: 

 ve druhé pododrážce se vypouštějí slova „při zpřesňování 
koridoru Václavické spojky v územních plánech respektive 
při přípravě konkrétního záměru Václavické spojky…“; 

 ve třetí pododrážce se vypouštějí slova „při zpřesňování 
koridoru Václavické spojky v územních plánech respektive 
při přípravě konkrétního záměru Václavické spojky…“; 

 ve čtvrté pododrážce se vypouštějí slova „při zpřesňování 
koridoru Václavické spojky v územních plánech respektive 
při přípravě konkrétního záměru Václavické spojky…“; 

vi. ve čtvrté odrážce se vypouštějí slova „při zpřesňování koridoru Vác-
lavické spojky …“; 

vii. v páté odrážce se vypouštějí slova „při zpřesňování koridoru Václa-
vické spojky …“; 

viii. v šesté odrážce se vypouštějí slova „při zpřesňování koridoru Vác-
lavické spojky …“; 

n. v textu za písm. „o)“ se vypouštějí slova „…- pro předcházení, snížení nebo 
kompenzaci všech zjištěných nebo předpokládaných záporných vlivů na ži-
votní prostředí“, včetně pomlčky; 

o. vkládají se tři nové odstavce označené písm. „p)“, „q)“ a „r)“, které zní: 

p) koridor D080 (silnice II/112 Benešov, severovýchodní obchvat):  

 minimalizovat vlivy na obytnou funkci a kvalitu obytného 
prostředí stávající zástavby Benešova, 

 minimalizovat střety se zastavitelnými plochami pro byd-
lení a občanské vybavení v prostoru Benešova. 

q) koridor D084A, D084B (silnice II/114 Hořovice – východní obchvat, 
var. A + var. B): 

 minimalizace střetů se zastavitelnými plochami v prostoru 
Hořovic. 

r) koridor D161 (silnice II/331 Nymburk, obchvat): 

 minimalizovat vlivy na obytnou funkci a kvalitu obytného 
prostředí stávající zástavby Nymburka; 
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 minimalizovat střety se zastavitelnými plochami pro byd-
lení pro výrobu a skladování v prostoru Nymburka. 

 vytvořit územní podmínky pro bezkolizní křížení koridorů 
D161 (silnice II/331 Nymburk, přeložka) a D322 (moderni-
zace žel. tratě Kolín – Liběchov). 

188. Článek (144) se mění takto: 

a. v návětí článku se za slovem „…vymezují…“ se vypouštějí slova „…tyto ko-
ridory pro územní rezervy staveb…“; 

b. na konec věty se vkládají slova „…tyto koridory tyto koridory jako územní 
rezervy:“; 

c. za návětí článku se vkládá tabulka s tímto záhlavím: 

Ozn. 
koridoru 

Název ORP Dotčená obec 

d. text odstavců „a)“ až „i)“ se přesouvají do sloupce „Název“ této tabulky; 

e. první řádek obsahuje: 

i. ve sloupci „Ozn. koridoru“ kód „D502“; 

ii. ve sloupci „Název“ se slovo „přeložku…“ nahrazuje slovem „pře-
ložka…“; 

iii. ve sloupci „ORP“ název obce „Benešov“; 

iv. ve sloupci „Dotčené obce“ název obce „Netvořice“; 

f. druhý řádek obsahuje: 

i. ve sloupci „Ozn. koridoru“ kód „D503“; 

ii. ve sloupci „Název“ se slovo „přeložku…“ nahrazuje slovem „pře-
ložka…“; 

iii. ve sloupci „ORP“ název obce „Benešov“; 

iv. ve sloupci „Dotčené obce“ názvy obcí „Kozmice, Ostředek“; 

g. třetí řádek obsahuje: 

i. ve sloupci „Ozn. koridoru“ kód „D504“; 

ii. ve sloupci „Název“ se slovo „přeložku…“ nahrazuje slovem „pře-
ložka…“; 

iii. ve sloupci „ORP“ název obce „Votice“; 

iv. ve sloupci „Dotčené obce“ názvy obcí „Heřmaničky, Votice“; 
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h. čtvrtý řádek obsahuje: 

i. ve sloupci „Ozn. koridoru“ kód „D505“; 

ii. ve sloupci „Název“ se slovo „přeložku…“ nahrazuje slovem „pře-
ložka…“; 

iii. ve sloupci „ORP“ název obce „Vlašim“; 

iv. ve sloupci „Dotčené obce“ názvy obcí „Psáře, Tehov“; 

i. pátý řádek obsahuje: 

i. ve sloupci „Ozn. koridoru“ kód „D506“; 

ii. ve sloupci „Název“ se slovo „přeložku…“ nahrazuje slovem „pře-
ložka…“; 

iii. ve sloupci „ORP“ název obce „Votice“; 

iv. ve sloupci „Dotčené obce“ název obce „Ratměřice“; 

j. šestý řádek obsahuje: 

i. ve sloupci „Ozn. koridoru“ kód „D507“; 

ii. ve sloupci „Název“ se slovo „přeložku…“ nahrazuje slovem „pře-
ložka…“ 

iii. ve sloupci „ORP“ název obce „Vlašim“; 

iv. ve sloupci „Dotčené obce“ název obce „Načeradec“; 

k. sedmý řádek obsahuje: 

i. ve sloupci „Ozn. koridoru“ kód „D508“; 

ii. ve sloupci „Název“ se slovo „přeložku…“ nahrazuje slovem „pře-
ložka…“; 

iii. ve sloupci „ORP“ název obce „Vlašim“; 

iv. ve sloupci „Dotčené obce“ název obce „Načeradec“; 

l. osmý řádek obsahuje: 

i. ve sloupci „Ozn. koridoru“ kód „D509“; 

ii. ve sloupci „Název“ se slovo „přeložku…“ nahrazuje slovem „pře-
ložka…“; 

iii. ve sloupci „ORP“ název obce „Vlašim“; 

iv. ve sloupci „Dotčené obce“ název obce „Čechtice“; 
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m. devátý řádek obsahuje: 

i. ve sloupci „Ozn. koridoru“ kód „D513“; 

ii. ve sloupci „Název“ se slovo „přeložku…“ nahrazuje slovem „pře-
ložka…“; 

iii. ve sloupci „ORP“ název obce „Slaný“; 

iv. ve sloupci „Dotčené obce“ název obce „Černuc“; 

n. desátý a jedenáctý řádek mají tento obsah: 

D524 
přeložka silnice II/115 - obchvat Černošic (tune-
lové vedení) 

Černošice 
Černošice,  
Dobřichovice 

D525 přeložka silnice II/114 -  obchvat Dobříš Dobříš Dobříš, Rosovice 

Silnice III. třídy 

189. Článek (145) se mění takto: 

a. v značení odstavců se číslice „1)“ a „2)“ nahrazují písm. „a)“ a „b)“; 

b. text za písm. „a)“ se upravuje takto: 

i. v úvodu věty vypouštějí slova: „…koridor pro umístění stavby…“; 

ii. za slova „…Dolní Břežany“ se vkládá čárka a doplňuje slovo „ob-
chvat“; 

c. v textu za písm. „b)“ se v úvodu věty vypouštějí slova: „…koridor pro umístění 
stavby…“; 

d. vkládá se nový odstavec označený písm. „c)“, který zní: 

c) D317 - silnice III/24050: Horní Počáply – Dolní Beřkovice, obchvat. 

190. Článek (146) se mění takto: 

a. v úvodu věty se slova „ZÚR stanovují u záměrů veřejně prospěšných sta-
veb…“ se nahrazují slovy „V koridorech…“; 

b. za kódovým označením koridoru „…D176…“ se slova „…realizovat sou-
časně s novými MÚK…“ nahrazují slovy „…ZÚR podmiňují výstavbu nových 
MÚK…“; 

c. za slovy „…dálnicí D11…“, se slova „…navazující komunikace II. a III. tříd…“ 
nahrazují slovy „…současnou realizací úprav na navazujících silnicích 
II. a III. třídy…“; 

191. Vkládá se nový článek (146a), který zní: 

(146a) ZÚR stanovují pro vybrané plochy a koridory silniční dopravy nadmístního 
významu (silnice III. třídy) specifické požadavky na využití území, kritéria 
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a podmínky pro rozhodování o možných variantách změn v území a úkoly 
pro územní plánování takto: 

a) koridor D317 (silnice III/24050) - minimalizovat vlivy na obytnou 
funkci a kvalitu obytného prostředí stávající zástavby Horních Po-
čápel; 

192. Označení kapitoly „4. 1.2.2. Železniční doprava“ se mění na: 

D.1.2.2. ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA 

193. Článek (147) se mění takto: 

a. v úvodu věty se druhé slovo „…navrhují…“ nahrazuje slovem „…vymezují…“ 

b. na konci věty se slova „…nadmístní železniční stavby“ nahrazují slovy 
„…staveb železniční dopravy nadmístního významu“; 

c. v textu za písm. „a)“ se před kódové označení koridoru „…D208“ vkládá 
slovo „…koridor…“; 

d. text za písm. „b)“ se upravuje: 

i. v závorce za slovem „… – Dubí…“ se vypouštějí slova „…a zdvou-
kolejnění…“ a za závorku se vkládá čárka; 

ii. před kódovým označením koridoru „…D209“ se slova „…jako ve-
řejně prospěšnou stavbu…“ nahrazují slovem „…koridor…“; 

e. v textu za písm. „c)“ se před kódovým označením koridoru „…D211“ slova 
„…jako veřejně prospěšnou stavbu…“ nahrazují slovem „…koridor…“; 

f. v textu za písm. „d)“ se před kódovým označením koridoru „…D215“ slova 
„…jako veřejně prospěšnou stavbu…“ nahrazují slovem „…koridor…“; 

g. v textu za písm. „e)“ se před kódovým označením koridoru „…D214“ slova 
„…jako veřejně prospěšnou stavbu…“ nahrazují slovem „…koridor…“; 

h. vkládá se nový odstavec označený písm. „f)“, který zní: 

f) na železniční trati č. 020 Sány – hranice Pardubického kraje: zdvoj-
kolejnění, včetně křížení se silnicí III/32818 koridor D324. 

194. Článek (148) se mění takto: 

a. v návětí článku za slovem „…rezervy…“ se slova „…sledovány koridory pro 
přeložky…“ nahrazují slovy „…vymezeny koridory pro přeložky dílčích úseků 
železničních tratí nadmístního významu takto:“; 

b. odstavce původně označené písm. „b)“ a „c)“ se zrušují; 

c. za návětí článku se vkládá tabulka s tímto záhlavím: 

Ozn. 
koridoru 

Název ORP Dotčená obec 

d. text odstave „a)“ se přesouvá do sloupce „Název“ této tabulky; 
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e. první řádek obsahuje: 

i. ve sloupci „Ozn. koridoru“ kód „D603“; 

ii. ve sloupci „Název“ se před označení železniční trati „č. 070“ vkládají 
slova „železniční trať…“; 

iii. ve sloupci „ORP“ název obce „Mladá Boleslav“; 

iv. ve sloupci „Dotčené obce“ názvy obcí „Bakov nad Jizerou, Bítou-
chov, Hrdlořezy, Josefův Důl, Mladá Boleslav“; 

f. druhý řádek obsahuje: 

i. ve sloupci „Ozn. koridoru“ kód „D604“; 

ii. ve sloupci „Název“ se před označení železniční trati „č. 070“ vkládají 
slova „železniční trať…“; 

iii. ve sloupci „ORP“ název obce „Mnichovo Hradiště“; 

iv. ve sloupci „Dotčené obce“ názvy obcí „Březina, Mnichovo Hradiště“; 

g. třetí řádek obsahuje: 

i. ve sloupci „Ozn. koridoru“ kód „D605“; 

ii. ve sloupci „Název“ se před označení železniční trati „č. 070“ vkládají 
slova „železniční trať…“; 

iii. ve sloupci „ORP“ název obce „Mnichovo Hradiště“; 

iv. ve sloupci „Dotčené obce“ názvy obcí „Loukov, Žďár“. 

195. Vkládají se dva nové články (148a) a (148b), v tomto znění: 

(148a) ZÚR vymezují pro železniční dopravní stavby nadmístního významu koridory 
v šířce 600 m, neuvádí-li se u konkrétních koridorů jinak: 

a) koridor D324 - trať č. 020 Sány – hranice Pardubického kraje: 
zdvoukolejnění, včetně křížení se silnicí III/32818: 

 v úseku Libická spojka, východ – Sány (po křižovatku 
se silnicí III/32818) - šířka 60 m; 

 v úseku Sány (křižovatka se silnicí III/32818) - hranice 
kraje – šířka 600 m. 

(148b) ZÚR stanovují pro koridory železniční dopravy nadmístního významu speci-
fické požadavky na využití území, kritéria a podmínky pro rozhodování 
o možných variantách změn v území a úkoly pro územní plánování takto: 

a) koridor D324  - železniční trať č. 020 Sány – hranice kraje: zdvouko-
lejnění, včetně křížení se silnicí III/32818: 
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 v maximální míře využít plochu tělesa stávající železniční trati 
a jeho ochranného pásma s cílem minimalizovat vlivy: 

 na lokality NATURA 2000 (EVL Žehuňsko a PO Že-
huňský rybník – obora Kněžičky), 

 na prvky ÚSES (NRBC Žehuňská obora, RBC U Ci-
dliny), 

 na MZCHÚ (NPR Kněžičky, NPP Žehuňský rybník), 

 na obytnou funkci a kvalitu obytného území Opo-
lánek, Sán a Dobšic. 

196. Označení kapitoly „4. 1.2.3. Letecká doprava“ se mění na: 

D.1.2.3. LETECKÁ DOPRAVA 

197. V článku (149) se na konce věty vkládají slova “…nadmístního významu“. 

198. Označení kapitoly „4. 1.2.4. Hromadná doprava“ se mění na: 

D.1.2.4. HROMADNÁ DOPRAVA 

199. Článek (150) se mění takto: 

a. první věta článku „ZÚR nenavrhují speciální koridor pro hromadnou dopravu 
(tramvajové tratě).“ se vypouští; 

b. návětí článku zní: „ZÚR vymezují pro umístění staveb tramvajové dopravy 
nadmístního významu tyto koridory:“; 

c. vkládají se dva nové odstavce označené písm. „a)“ a „b)“ v tomto znění: 

a) D325 - tramvajová trať Opatov – Čestlice; 

b) D326 - tramvajová trať hranice hl. m. Prahy (Kobylisy) – Zdiby. 

d. druhá věta článku „Hromadná železniční doprava je orientována na stávající 
a přestavované tratě; autobusová doprava na stávající a navrhovanou sil-
niční síť silnic.“ se přesouvá do závětí článku a zní: „Ostatní hromadná že-
lezniční doprava je orientována na stávající a přestavované tratě; autobu-
sová doprava na stávající a navrhovanou silniční síť.“ 

e. Zbývající text článku (150), včetně odstavců označených písm. „a)“ až „c)“, 
se přesouvá do nového článku (150a). 

200. Vkládá se nový článek (150a): 

a. slova „ZÚR navrhují…“ se nahrazují slovy „Pro rozvoj a podporu integrované 
dopravy vymezit v územních plánech obcí Unhošť, Jeneč, Zeleneč a Strán-
čice…“; 

b. na konci věty za závorkou se slova „…na trati“ nahrazují slovy „…s vazbou 
na železniční tratě“; 
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201. Vkládá se nový článek (150b), který zní: 

(150b) ZÚR vymezují koridory pro tramvajové dopravní stavby v šířce 200 m, pokud 
není uvedeno jinak: 

a) koridor pro umístění stavby D325 na území obce Průhonice 
a na k.ú. Hole – šířka 130 m, na ostatních dotčených územích – 
šířka 100 m. 

202. Článek (151) se mění takto: 

a. v úvodní části věty se slova „koordinovat organizaci hromadné dopravy vy-
tvářením…“; 

b. na konce věty se za slova „…dopravních systémů“ vkládají slova „…vytvářet 
územní podmínky pro přestupní terminály na kolejovou a autobusovou do-
pravu, vč. záchytných parkovišť P+R a B+R“; 

c. vkládají se dva nové odstavce označené písm. „b)“ a „c)“ v tomto znění: 

b) v rozvojových územích, bez možnosti obsluhy kolejovou dopravou, 
v závislosti na místních podmínkách preferovat vytváření segrego-
vaných koridorů pro autobusovou dopravu; 

c) zlepšovat parametry železničních tratí s předpokladem vyššího vy-
užívání pro hromadnou dopravu. 

203. Článek (152) se mění takto: 

a. návětí článku zní: „ZÚR stanovují pro plochy a koridory hromadné dopravy 
nadmístního významu specifické požadavky na využití území, kritéria a pod-
mínky pro rozhodování o možných variantách změn v území a úkoly 
pro územní plánování takto:“; 

b. odstavec označený písm. „a)“ se zrušuje. Následující dva odstavce se nově 
označují písm. „a)“ a „b)“; 

c. vkládají se dva nové odstavce označené písm. „c)“ a „d)“ v tomto znění: 

c) koridor D325 tramvajová trať Opatov – Čestlice: 

 minimalizovat vlivy na obytnou funkci a kvalitu obytného 
prostředí stávající zástavby Čestlic, 

 minimalizovat střety se zastavitelnými plochami na území 
Čestlic a Průhonic; 

d) koridor D326 tramvajová trať hranice hl. m. Prahy (Kobylisy) – Zdiby: 

 minimalizovat vlivy na obytnou funkci a kvalitu obytného 
prostředí stávající zástavby Zdib, 

 minimalizovat střety se zastavitelnými plochami na území 
Zdib.  
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204. Označení kapitoly „4. 1.2.5. Cyklistická doprava“ se mění na: 

D.1.2.5. CYKLISTICKÁ DOPRAVA 

205. Článek (153) se zrušuje. Číslování následujících článků se nemění. 

206. V článku (154) se v textu za písm. „a)“ za slovo „…provozu…“ vkládají slova 
„…pro každodenní i rekreační provoz…“. 

207. Článek (155) se mění takto: 

a. v textu za písm. „a)“ se ponechávají slova „“v územních plánech obcí“, 
za která se vkládá dvojtečka, zbývající část textu se přesouvá do první od-
rážky;  

b. vkládají se dvě nové odrážky v tomto znění: 

 cyklotrasy ve společném koridoru s automobilovou dopravou pouze 
na silnicích s omezeným provozem automobilové dopravy, případně 
ve vyhrazených jízdních pruzích pro cyklisty nebo v ochranných jízd-
ních pruzích pro cyklisty jako součást pozemních komunikací; 

 v územních plánech vymezovat cyklostezky a cyklotrasy v souladu 
s platnou koncepcí „Generel cyklistických tras a cyklostezek Středo-
českého kraje “. 

208. Označení kapitoly „4.2. Plochy a koridory technické infrastruktury“ se mění na: 

D.2. PLOCHY A KORIDORY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY 

209. Poznámka pod názvem kapitoly se zrušuje. 

210. Označení a název kapitoly „4. 2.1. Plochy a koridory technické infrastruktury meziná-
rodního a republikového významu“ se nahrazuje se novým označení a názvem: 

D.1.1. Plochy a koridory technické infrastruktury dle PÚR ČR 
a ostatní plochy a koridory republikového významu 

211. Označení kapitoly „4.2.1.1. Elektroenergetika“ se mění na: 

D.2.1.1. ELEKTROENERGETIKA 

212. Článek (156) zní: „ZÚR upřesňují na území Středočeského kraje vymezení koridorů 
a ploch republikového významu určených k umístění vedení a zařízení přenosové 
soustavy. Pro tyto plochy a koridory ZÚR stanovují společné obecné požadavky 
na využití území, kritéria a podmínky pro rozhodování a úkoly pro územní plánování: 

a) Společné požadavky na využití území: 

 vytvořit územní podmínky pro zvýšení kapacity přenosové soustavy 
a pro zajištění spolehlivosti dodávek elektřiny v mezinárodních, re-
publikových a regionálních souvislostech. 

b) Společná kritéria a podmínky pro rozhodování o možných variantách změn 
ve vymezených plochách a koridorech: 

 vzdálenost od zastavěného území dotčených obcí; 
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c) Společné úkoly pro územní plánování: 

 trasy jednotlivých elektrických vedení ve společných úsecích vést 
v co nejtěsnějším přípustném souběhu; 

 řešit prostorovou koordinaci s ostatními koridory technické a do-
pravní infrastruktury vymezenými v ZÚR a s ostatními požadavky 
na využití území; 

 v územních plánech dotčených obcí upřesnit vymezení koridorů 
s cílem minimalizovat vlivy na přilehlou zástavbu, zejména obyt-
nou).  

213. Článek (157) zní: „ZÚR zpřesňují koridor (vymezený v PÚR pod ozn. E5) pro napojení 
transformovny 400/110 kV Praha – Sever na stávající vedení 400 kV Výškov – Čechy-
Střed jako koridor E22.“ 

214. Vkládají se dva nové články (157a) a (157b) v tomto znění: 

„(157a) ZÚR zpřesňují koridor (vymezený v PÚR pod ozn. E14) pro dvojité vedení 
400 kV Čechy-Střed – Týnec a související plochu pro rozšíření elektrické 
stanice 400/110 kV Týnec jako koridor E33.  

(157b) ZÚR zpřesňují koridor (vymezený v PÚR pod ozn. E14) pro dvojité vedení 
400 kV Čechy-Střed – Chodov a související plochu pro rozšíření elektrické 
stanice 400/110 kV Čechy-Střed jako koridor E34.“ 

215. Článek (158) zní: „ZÚR zpřesňují koridor (vymezený v PÚR pod ozn. E18) pro dvojité 
vedení 400 kV Hradec – Mírovka jako koridor E35.“ 

216. Vkládají se dva nové články (158a) a (158b) v tomto znění: 

„(158a) ZÚR zpřesňují koridor (vymezený v PÚR pod ozn. E18) pro dvojité vedení 
400 kV Hradec – Řeporyje jako koridor E36. 

(158b) ZÚR zpřesňují koridor (vymezený v PÚR pod ozn. E15) pro dvojité vedení 
400 kV Týnec – Krasíkov jako koridor E37.“ 

217. Článek (159) zní: „ZÚR vymezují koridor pro smyčku z vedení 400 kV Kočín - Řepo-
ryje do nové elektrické stanice 400/110 kV Milín včetně plochy pro realizaci elektrické 
stanice jako koridor E38.“ 

218. Vkládají se dva nové články (159a) a (159b) v tomto znění: 

„(159a) ZÚR vymezují koridor pro dvojité vedení 400 kV Malešice – Čechy-Střed 
(přestavba vedení 220 kV na 400 kV) jako koridor E39. 

(159b) ZÚR zpřesňují koridor (vymezený v PÚR pod ozn. E17) pro dvojité vedení 
400 kV Hradec – Chrást jako koridor E40.“ 

219. Článek (160) se mění takto:  

a. dosavadní text se přesouvá do článku (173); 

b. vkládá se nový text: „ZÚR vymezují výše uvedené koridory pro umístění 
energetických staveb přenosové elektrizační soustavy koridory o šířce 
300 m, pokud není ve výkresu „A.2 Plochy a koridory, včetně ÚSES“ vyzna-
čeno jinak.“ 
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220. Článek (161) zní: „ZÚR stanovují pro vymezené plochy a koridory elektroenergetiky 
republikového významu specifické požadavky na využití území, kritéria a podmínky 
pro rozhodování o možných variantách změn v území a úkoly pro územní plánování 
takto: 

a) koridor E33:  

 minimalizace vlivů na předměty ochrany a územní celistvost EVL 
Libické luhy a PR Veltrubský luh; 

 minimalizace vlivů na funkčnost NRBC Polabské luhy, RBC v Se-
menech a RBC Výrovka; 

 prostorová koordinace trasy vedení se záměrem na rozšíření areálu 
TPCA (k. ú. Ovčáry u Kolína); 

b) koridor E34: 

 minimalizace vlivů na funkčnost RBC Skřivánek a RBC Bezchleby; 

c) koridor E35:  

 minimalizace vlivů na předměty ochrany a územní celistvost PO Kři-
voklátsko, EVL Hradec a Kuchyňka, EVL Rybník Starý u Líchov, 
EVL Sedlečský potok, EVL Slavkov, EVL Stroupinský potok, EVL 
Vlašimská Blanice, EVL Želivka a dále PR Hradec, PP Rybník Starý 
u Líchov a PP Slavkov; 

 minimalizace vlivů na funkčnost RBC Háj-Vinice, RBC Hradec, RBC 
Křenová Hora, RBC Snět a RBC Vlky; 

 prostorová koordinace trasy vedení se záměrem na rozšíření prů-
myslové zóny Bavoryně (k. ú. Bavoryně) 

d) koridor E36:  

 minimalizace vlivů na předměty ochrany a územní celistvost EVL 
Karlické údolí, EVL Karlštejn - Koda, EVL Týnecké mokřiny a dále 
NPR Koda a PR Týnecké mokřiny; 

 minimalizace vlivů na funkčnost NRBC Karlštejn – Koda, RBC Kal-
spot, RBC Škrábek, RBC v Bahnách a RBC Mokřiny u Týnce; 

 prostorová koordinace s rozvojovými plochami na území obcí Mo-
řina a Nové Strašecí; 

e) koridor E39: 

 prostorová koordinace trasy vedení s rozvojovými plochami 
na území obce Šestajovice.“ 

221. Označení kapitoly „4.2.1.2.Plynáreství“ se mění na: 

D.2.1.2. PLYNÁRENSTVÍ 

222. Vkládá se nový článek (161a), který zní: 

„(161a) ZÚR upřesňují na území Středočeského kraje vymezení koridorů a ploch 
mezinárodního a republikového významu určených k umístění vysokotlakých 
(vtl.) plynovodů přepravní soustavy. Pro tyto plochy a koridory ZÚR stanovují 
tyto obecné společné požadavky na využití území, kritéria a podmínky 
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pro rozhodování o možných variantách změn ve vymezených plochách 
a úkoly pro územní plánování: 

a) Společné požadavky na využití území: 

 Vytvoření územních podmínek pro zajištění zvýšených od-
běrů a provozní jistoty v mezinárodních a republikových 
souvislostech. 

b) Společné úkoly pro územní plánování: 

 trasy jednotlivých elektrických vedení ve společných úse-
cích vést v co nejtěsnějším přípustném souběhu; 

 řešit prostorovou koordinaci s ostatními koridory technické 
a dopravní infrastruktury vymezenými v ZÚR a s ostatními 
požadavky na využití území; 

 v územních plánech dotčených obcí upřesnit vymezení ko-
ridorů s cílem minimalizovat vlivy na přilehlou zástavbu, 
zejména obytnou).  

223. Článek (162) se mění takto: 

a. za slovem „…koridor…“ se slova „…koridor P8 (z PÚR 2008)“ nahrazují slovy 
v závorce „…(vymezený v PÚR pod ozn. P8)…“; 

b. za slovem „…plynovod…“ se název „…Drahelčice – Háje…“ mění na „…Háje 
– Drahelčice…“; 

c. na konci věty, před označením koridoru „…P01“ se vypouštějí slova 
„…pro veřejně prospěšnou stavbu…“. 

224. Článek (163) se mění takto: 

a. v úvodu věty za slovem „ZÚR…“ se vypouštějí slova „…stanovují tyto úkoly 
pro územní plánování:“; 

b. písm. „a)“ se zrušuje, navazující text se spojuje s návětím a upravuje 
se takto: 

i. úvodní část věty „zajistit vymezení a územní ochranu pro stavbu 
P8…“ se nahrazuje slovy „vymezují koridor P01…“; 

ii. za slova „…v šířce 600 m“ se vkládá tečka a navazující text 
„…a jeho koordinaci se záměry v územních plánech obcí.“ se vy-
pouští.  

225. Článek (164) se mění takto: 

a. Návětí článku zní: V úvodu věty za slovem „ZÚR…“ se slova „…navrhují na 
základě doporučení SEA prostorová či projektová opatření v případě násle-
dujících koridorů…“ nahrazují slovy „stanovují pro…“ 

b. za slovy „..koridor P01…“ se text „ - vymezení koridoru zpřesnit v rámci zpra-
cování navazující územně plánovací dokumentace s cílem minimalizace 
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vlivů na přírodně nejhodnotnější území CHKO Český kras, a v rámci projek-
tového řešení záměru a jeho posouzení z hlediska vlivů na životní prostředí 
(EIA“) nahrazujenovým textem v tomto znění: „…tyto specifické požadavky 
na využití území, kritéria a podmínky pro rozhodování o možných variantách 
změn v území a úkoly pro územní plánování:“ 

c. následující tři odrážky se nově označují písm. „a)“ až „c)“; 

d. odstavec nově označený písm „a)“ se mění takto: 

i. za prvním slovem „minimalizovat…“ se slovo „…vedení…“ nahra-
zuje slovém „…délku…“, 

ii. za slovo „…trasy…“ se vkládá slovo „…nejhodnotnějšími…“; 

e. v odstavci nově označeném písm. „b)“ se slova „…navrhnout opatření k mi-
nimalizaci vlivů …“ nahrazují slovy „…minimalizovat vlivy…“; 

f. v odstavci nově označeném písm. „c)“ se slova „…navrhnout opatření k mi-
nimalizaci vlivů …“ nahrazují slovy „…minimalizovat vlivy…“. 

226. Označení a název kapitoly „4.2.1.3. Dálkovody“ se nahrazuje se novým označení 
a názvem: 

D.2.1.3. ROPOVODY A PRODUKTOVODY 

227. Vkládá se nový článek (164a), který zní: 

164a) ZÚR upřesňují na území Středočeského kraje vymezení koridorů mezinárod-
ního a republikového významu určených k umístění ropovodů a produkto-
vodů. Pro tyto plochy a koridory ZÚR stanovují společné obecné požadavky 
na využití území, kritéria a podmínky pro rozhodování a úkoly pro územní 
plánování: 

a) Společné požadavky na využití území: 

 vytvořit územní podmínky pro zvýšení kapacity a zajištění 
spolehlivosti dodávek ropy a ropných produktů v meziná-
rodních a republikových souvislostech. 

b) Společná kritéria a podmínky pro rozhodování o možných varian-
tách změn ve vymezených plochách a koridorech: 

 vzdálenost od zastavěného území dotčených obcí, mini-
malizace vlivů na stávající využití území; 

c) Společné úkoly pro územní plánování: 

 trasy jednotlivých potrubních vedení ve společných úse-
cích vést v co nejtěsnějším přípustném souběhu; 

 řešit prostorovou koordinaci s ostatními koridory technické 
a dopravní infrastruktury vymezenými v ZÚR a s ostatními 
požadavky na využití území; 
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 v územních plánech dotčených obcí upřesnit vymezení ko-
ridorů s cílem minimalizovat vlivy na přilehlou zástavbu, 
zejména obytnou.  

228. Článek (165) se mění takto: 

a. v úvodu věty se slova „…DV1 (z PÚR 2008)…“ nahrazují slovy v zá-
vorce„…(vymezený v PÚR pod ozn. DV1)“; 

b. v závěru věty před označením koridoru „…R01“ se vypouštějí slova 
„…pro veřejně prospěšnou stavbu…“; 

229. Článek (166) se mění takto: 

a. v úvodu věty se slova „…DV2 (z PÚR 2008)…“ nahrazují slovy v zá-
vorce„…(vymezený v PÚR pod ozn. DV2)“; 

b. v závěru věty před označením koridoru „…R02“ se vypouštějí slova 
„…pro veřejně prospěšnou stavbu…“; 

230. Článek (167) se mění takto: 

a. v úvodu věty se slova „…DV4 (z PÚR 2008)…“ nahrazují slovy v zá-
vorce„…(vymezený v PÚR pod ozn. DV4)“; 

b. v závěru věty před označením koridoru „…R03“ se vypouštějí slova 
„…pro veřejně prospěšnou stavbu…“. 

231. Článek (168) se celý zrušuje. Číslování následujících článků se nemění. 

232. Článek (169) se mění takto: 

a. v úvodu věty za slovem „ZÚR…“ se slova „…stanovují tyto úkoly pro územní 
plánování“ vypouštějí včetně dvojtečky a vkládají se slova „…vymezují kori-
dory…“; 

b. písm. „a)“ se zrušuje, navazující text „zajistit vymezení a územní ochranu 
pro stavby…“ se vypouští; 

c. následující text se spojuje s úvodním textem článku, za slova „…v šířce 
300 m“ se vkládá tečka a text na konci věty „…a jeho koordinaci se záměry 
v územních plánech obcí.“ se vypouští. 

233. Článek (170) se mění takto: 

a. v úvodu věty za slovem „ZÚR…“ se slova „navrhují na základě doporučení 
SEA prostorová či projektová specifická opatření v případě následujícího ko-
ridoru“ nahrazují slovy „…stanovují pro vymezené koridory tyto specifické 
požadavky na využití území, kritéria a podmínky pro rozhodování o možných 
variantách změn v území a úkoly pro územní plánování“; 

b. v textu za písm. „a)“ se vypouští slovo „…dálkovodu…“; 
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c. v navazující odrážce se slova „v rámci projektového řešení záměru a jeho 
posouzení z hlediska vlivů na životní prostředí (EIA) navrhnout opatření k mi-
nimalizaci…“ nahrazují slovem „minimalizace…“. 

234. Označení kapitoly „4. 2.2. Plochy a koridory technické infrastruktury nadmístního vý-
znamu“ se mění na: 

D.2.2. Plochy a koridory technické infrastruktury nadmístního 
významu 

235. Označení kapitoly „4.2.2.1. Elektroenergetika“ se mění na: 

D.2.2.1. ELEKTROENERGETIKA 

236. Vkládá se nový článek (170a), který zní: 

(170a) ZÚR vymezují na území Středočeského kraje koridory a plochy nadmístního 
významu určené k umístění vedení a zařízení distribuční soustavy. Pro tyto 
plochy a koridory platí společné obecné požadavky na využití území: 

a) vytvořit územní podmínky pro zvýšení kapacity distribuční soustavy 
a pro zajištění spolehlivosti dodávek elektřiny na území kraje. 

237. Článek (171) se mění takto: 

a. v návětí článku se slova „…nadřazené elektrorozvodné…“ nahrazují slovem 
„…distribuční…“; 

b. odstavec označený písm. „a)“ se zrušuje; 

c. následující dva odstavce se nově označují písm. „a)“ a „b)“ a upravují se 
takto: 

i. v textu za písm. „a)“ se vypouštějí slova „…pro umístění stavby…“; 

ii. v textu za písm. „b)“ se vypouštějí slova „…pro umístění stavby…“; 

d. odstavec označený písm. „d)“ 39 se zrušuje; 

e. následující tři odstavce se nově označují písm. „c)“ až „e)“ a upravují se takto: 

i. v textu za písm. „c)“ se vypouštějí slova „…pro umístění stavby…“; 

ii. v textu za písm. „d)“ se vypouštějí slova „…pro umístění stavby…“; 

iii. v textu za písm. „e)“ se vypouštějí slova „…pro umístění stavby…“; 

f. odstavec označený písm. „h)“ 40 se zrušuje; 

                                                

39
 Značení dle ZÚR ve znění aktualizací č. 1 a č. 2. 

40
 Značení dle ZÚR ve znění aktualizací č. 1 a č. 2. 
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g. následujících osm odstavců se nově označuje písm. „f)“ až „m)“ a upravují 
se takto: 

i. v textu za písm. „f)“ se vypouštějí slova „…pro umístění stavby…“; 

ii. v textu za písm. „g)“ se vypouštějí slova „…pro umístění stavby…“; 

iii. v textu za písm. „h)“ se vypouštějí slova „…pro umístění stavby…“; 

iv. v textu za písm. „i)“ se vypouštějí slova „…pro umístění stavby…“; 

v. v textu za písm. „j)“ se vypouštějí slova „…pro umístění stavby…“; 

vi. v textu za písm. „k)“ se vypouštějí slova „…pro umístění stavby…“; 

h. text za písm. „l)“ zní: „koridor E23 – vedení 110 kV Borotice – TR Dobříš;“ 

i. text za písm. m)“ zní: „plochu E24 - rozvodna 110 kV Tachlovice včetně vy-
mezení koridoru přívodního vedení 110;“ 

j. vkládá se sedm nových odstavců označených písm. „n)“ až „t)“ v tomto 
znění: 

n) plochu E26 - rozvodna 110 kV Dobrovice včetně vymezení koridoru 
přívodního vedení 110 kV; 

o) koridor E27 – vedení 110 kV TR Římovice – navržená TR Votice; 
vč. plochy pro umístění TR Votice; 

p) koridor E28 – vedení 110 kV TR Sedlčany – navržená TR Votice; 

q) plochu E29 – rozvodna 110 kV Chudoplesy včetně koridoru přívod-
ního vedení 110 kV; 

r) plochu E30 – rozvodna 110 kV Liběchov včetně koridoru přívodního 
vedení 110 kV; 

s) koridor E31 - vedení 110 kV Rakovník – Břežany – Kralovice; 

t) koridor E32 – zdvojení vedení 110 kV Benešov – Štěchovice. 

238. Článek (172) se mění takto: 

a. návětí článku zní: „ZÚR stanovují pro vymezené plochy a koridory elektro-
energetiky nadmístního významu specifické požadavky na využití území, kri-
téria a podmínky pro rozhodování o možných variantách změn v území 
a úkoly pro územní plánování takto:“ 

b. za návětím se uvození odstavců odrážkami nahrazuje písmeny „a)“, „b)“ atd.; 

c. text za písm. „a)“ se mění takto: 

i. v úvodu věty, za slovem koridor se vypouštějí slova „…el. ve-
dení…“; 

ii. za označením koridoru „E09:“ se vypouštějí slova „…- v rámci pro-
jektového řešení záměru a jeho posouzení z hlediska vlivů na ži-
votní prostředí (EIA) navrhnout opatření…“;  

iii. zbývající text se přesouvá do první odrážky, ve které se slova 
„…k minimalizaci…“ nahrazují slovem …“minimalizace“; 
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iv. druhá odrážka41 včetně textu se zrušuje; 

v. vkládá se nová odrážka, která zní: „prostorová koordinace trasy ve-
dení se zástavbou v okolí TR Sázava;“ 

d. vkládají se šest nových odstavců označených písm. „b)“ až „g)“ v tomto 
znění: 

b) koridor E23: 

 minimalizace vlivů na předměty ochrany a územní celist-
vost PP Jezírko u Dobříše a funkčnost RBC Pod Skálou. 

c) koridor E27: 

 minimalizace vlivů na předměty ochrany a územní celist-
vost EVL Vlašimská Blanice a EVL Louky u Budenína 
a na přírodní a krajinné hodnoty přírodního parku Džbány 
– Žebrák; 

 prostorová koordinace vedení trasy s rozvojovými plo-
chami, zejména na území města Votice a obce Jankov. 

d) koridor E29: 

 minimalizace vlivů na funkčnost RBC Vrch Baba u Kosmo-
nos; 

e) koridor E30: 

 minimalizace vlivů na funkčnost RBC Luh; 

f) koridor E31: 

 minimalizace vlivů na funkčnost RBC Šípský mlýn; 

g) Koridor E32: 

 minimalizace vlivů na funkčnost NRBC Štěchovice a RBC 
Šiberna a na pohledový obraz NKP Konopiště. 

239. Článek (173) se mění takto: 

a. návětí článku zní „ZÚR dále vymezují koridory územních rezerv:“; 

b. odstavec označený písm. „a)“ se zrušuje; 

c. za návětí článku se vkládá tabulka s tímto záhlavím: 

Ozn. 
koridoru 

Název ORP Dotčená obec 

                                                

41
 Značení dle ZÚR ve znění aktualizací č. 1 a č. 2. 
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d. odstavce přesunuté z článku (160) označené písm. „a)“ až „c)“ se vkládají do 
sloupce „Název“ této tabulky; 

e. první řádek obsahuje: 

i. ve sloupci „Ozn. koridoru“ kód „E502“; 

ii. ve sloupci „Název“ změnu názvu „…z Petroupimi do Votic“ na „Pe-
troupim – Votice“; 

iii. ve sloupci „ORP“ názvy obcí „Benešov“ a „Votice“; 

iv. ve sloupci „Dotčené obce“  

 u ORP Benešov názvy obcí „Benešov, Bystřice, Postupice, 
Struhařov“, 

 u ORP Votice názvy obcí „Olbramovice, Votice“; 

f. druhý řádek obsahuje: 

i. ve sloupci „Ozn. koridoru“ kód „E503“; 

ii. ve sloupci „ORP“ název obce „Čáslav“; 

iii. ve sloupci „Dotčené obce“ názvy obcí „Bratčice, Čáslav, Drobovice, 
Horky, Okřesaneč, Potěhy, Tupadly“; 

g. třetí řádek obsahuje: 

i. ve sloupci „Ozn. koridoru“ kód „E504“; 

ii. ve sloupci „ORP“ název obce „Mělník“; 

iii. ve sloupci „Dotčené obce“ název obce „Horní Počaply“. 

240. Článek (174) zní: „ZÚR vymezují výše uvedené koridory pro umístění energetických 
staveb distribuční elektrizační soustavy koridory o šířce 400 m, pokud není ve výkresu 
„A.2 Plochy a koridory, včetně ÚSES“ vyznačeno jinak.“ 

241. Označení kapitoly „4.2.2.2. Plynárenství“ se mění na: 

D.2.2.2. PLYNÁRENSTVÍ 

242. Vkládá se nový článek (174a), který zní: 

(174a) ZÚR stanovují pro dále vymezené koridory nadmístního významu, určené 
k umístění vysokotlakých (vtl.) plynovodů distribuční soustavy tyto obecné 
společné požadavky na využití území: 

a) Vytvoření územních podmínek pro zajištění zvýšených odběrů 
a provozní jistoty na území kraje. 

Pro tyto plochy a koridory platí společná obecná kritéria a podmínky pro rozhodování 
a úkoly pro územní plánování uvedené v článku (161a). 
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243. Článek (175) se mění takto: 

a. v textu za písm. „a)“ se vypouštějí slova „…pro umístění stavby…“; 

b. v textu za písm. „b)“ se vypouštějí slova „…pro umístění stavby…“; 

c. v textu za písm. „c)“ se vypouštějí slova „…pro umístění stavby…“; 

d. v textu za písm. „d)“ se vypouštějí slova „…pro umístění stavby…“; 

e. v textu za písm. „e)“ se vypouštějí slova „…pro umístění stavby…“; 

f. v textu za písm. „f)“ se vypouštějí slova „…pro umístění stavby…“; 

g. vkládá se nový odstavec označený písm. „g)“, který zní: 

g) koridor P09 – VTL plynovodní přípojka pro elektrárnu Mělník. 

244. Text článku (176) se zrušuje a nahrazuje novým zněním. „Článek zrušen. Číslování 
následujících článků se nemění.“ 

245. Článek (177) zní: „ZÚR vymezují výše uvedené koridory pro umístění energetických 
staveb distribuční plynárenské soustavy koridory o šířce 600 m, pokud není ve vý-
kresu „A.2 Plochy a koridory, včetně ÚSES“ vyznačeno jinak.“ 

246. Označení a název kapitoly „4.2.2.3. Dálkovody“ se nahrazuje novým označením a ná-
zvem: 

D.2.2.3. ROPOVODY A PRODUKTOVODY 

247. Vkládá se nový článek (177a), který zní: 

(177a) ZÚR vymezují na území Středočeského kraje koridory nadmístního významu 
určené k umístění ropovodů a produktovodů. Pro tyto plochy a koridory platí 
společné obecné požadavky na využití území: 

a) vytvořit územní podmínky pro zvýšení kapacity a zajištění spolehli-
vosti dodávek ropy a ropných produktů na území kraje. 

Pro tyto plochy a koridory dále platí společná kritéria a podmínky pro rozhodování a 
úkoly pro územní plánování uvedené v článku (164a). 

248. Článek (178) se mění takto: 

a. v textu za písm. „a)“ se vypouští druhá část věty „…stavba je převzata 
ze schváleného ÚP VÚC Střední Polabí“; 

b. v textu za písm. „b)“ se za slovem „koridor…“ vypouštějí slova 
„…pro stavbu…“. 

249. Text článku (179) se zrušuje a nahrazuje novým zněním: „Článek zrušen. Číslování 
následujících odstavců se nemění.“ 

250. Článek (180) se mění takto: 

a. v návětí článku se za slovem „ZÚR…“ slova „…stanovují tyto úkoly 
pro územní plánování:“ nahrazují slovy „…vymezují koridory R04 a R05“ 
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b. písm. „a)“ se vypouští a text za ním se spojuje s návětím a upravuje se: 

i. úvodní část věty „zajistit vymezení a územní ochranu koridorů 
pro výše uvedené stavby…“ se vypouští; 

ii. za slovy „…v šířce 600 m…“ se vypouští navazující text „…a jeho 
koordinaci s ostatními záměry v územních plánech dotčených obcí“. 

247a. Vkládá se nová kapitola D.2.2.4. a nový článek (180a) v tomto znění (včetně tabulky): 

„D.2.2.4. TEPLÁRENSTVÍ 

(180a) ZÚR vymezují jako územní rezervu koridor T501 pro umístění tepelného při-
vaděče z Elektrárny Kladno pro zásobování západní části Prahy teplem.“ 

 

Ozn. 
koridoru 

Název ORP Dotčená obec 

T501 
tepelný přivaděč z Elektrárny Kladno pro 
zásobování západní části Prahy teplem 

Černošice 
Číčovice, Kněževes,  
Středokluky, Tuchoměřice 

Kladno 
Buštěhrad, Kladno,Makotřasy 

Stehelčeves 

Následující čtyři kapitoly se nadále označují D.2.2.5. až D.2.2.8. 

251. Označení kapitoly „4.2.2.4. Vodovody“ se mění na: 

D.2.2.5. VODOVODY  

252. Článek (181) se mění takto: 

a. v návětí článku, za slovy „…plochy a koridory pro…“ se slova „…umístění 
vodovodních staveb…“nahrazují slovy „rozšiřování a zkvalitňování systémů 
zásobování vodou…“; 

b. odstavce označené písm. „a)“ až „f)“ se zrušují, následující odstavec se nově 
označují písm. „a)“ a upravuje se 

i. slova v úvodu věty „koridor pro umístění stavby…“ se vypouštějí; 

c. vkládají se tři nové odstavce označené písm., „b)“ až „d)“ v tomto znění: 

b) koridor V15 – skupinový vodovod VOVEVRA Dolnobřežansko (Ves-
tec – Hodkovice – Dolní Břežany – Zvole – Březová – Vrané nad Vl-
tavou); 

c) koridor V16 – skupinový vodovod CHOPOS Vranov – Ostředek 
(Ostředek, Vranov, Čakov, Struhařov, Chotýšany, Křešice a Teplýšo-
vice); 

d) koridor V17 - rozšíření skupinového vodovodu BKDZH pro oblast vy-
mezenou obcemi Dobříč, Chyňava, Koněprusy a Mořinka. 

253. V článku (182) text za písm. „a)“ zní: „upřesnit vymezení koridorů pro výše uvedené 
stavby v územních plánech dotčených obcí, včetně jejich prostorové koordinace 
s ostatními požadavky na využití území.“ 
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254. Označení kapitoly „4.2.2.5. Kanalizace“ se mění na: 

D.2.2.6. KANALIZACE 

255. Označení kapitoly „4.2.2.6. Protipovodňová ochrana“ se mění na: 

D.2.2.7. PROTIPOVODŇOVÁ OCHRANA 

256. Článek (185) se mění takto: 

a. odstavce označené písm. „a)“ až „d)“ se zrušují; 

b. následující tři odstavce, původně označené písm. „e)“ až „g)“ se nově ozna-
čují písm. „a)“ až „c)“ a upravují se: 

i. v textu za písm. „a)“ se v úvodu věty za slovem „plochu…“ se vy-
pouštějí slova „…pro umístění stavby…“; 

ii. v textu za písm. „b)“ se v úvodu věty za slovem „plochu…“ se vy-
pouštějí slova „…pro umístění stavby…“; 

iii. v textu za písm. „c)“ se v úvodu věty za slovem „plochu…“ se vy-
pouštějí slova „…pro umístění stavby…“; 

c. odstavce označené písm. „h)“ až „j)“ se zrušují; 

d. následující odstavec se nově označuje písm. „d)“ a upravuje se: 

i. v úvodu věty za slovem „plochu…“ se vypouštějí slova „…pro umís-
tění stavby…“; 

ii. za označením plochy „… „PP12 –…“ se vypouštějí slova „…Hasina 
a…“; 

iii. za slovem „…Nepokoj –…“ se slova „…2 poldry…“ nahrazují slovem 
„…poldr…“; 

e. vkládají se čtyři nové odstavce označené písm. „e)“ až „h)“ v tomto znění: 

e) plochu PP13 – protipovodňová opatření Neratovice; 

f) plochu PP14 – vodní nádrž Kleštěnice na Jalovém potoce; 

g) plochu PP15 – vodní nádrž Senomaty v povodí Rakovnického po-
toka; 

h) plochu PP16 – nádrž Šanov v povodí Rakovnického potoka. 

257. Článek (188) se upravuje takto: 

a. návětí článku zní: „ZÚR stanovují tato kritéria a podmínky pro rozhodování 
ve vymezených plochách:“; 

b. první odrážka se zrušuje; 

c. druhá odrážka se nově označuje písm. „a)“ a zní:  

a) PP12 (poldr Nepokoj) – minimalizace vlivů na předmět ochrany EVL 
Dymokursko 6510 – extenzivní sečené louky. 
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258. Označení kapitoly „4.2.2.7. Lokality akumulace povrchových vod“ se mění na: 

D.2.2.8. LOKALITY AKUMULACE POVRCHOVÝCH VOD (LAPV) 

259. Článek (189) se mění takto: 

a. návětí článku (189) zní: „ZÚR vymezují jako územní rezervy plochy morfolo-
gicky, geologicky a hydrologicky vhodné pro akumulaci povrchových vod 
(LAPV42) k prověření potřeby a plošných nároků případného umístění vod-
ních nádrží:“ 

b. odstavce označené písm. „a)“ a „g)“ se zrušují; 

c. za návětí článku se vkládá tabulka s tímto záhlavím: 

Ozn. 
koridoru 

Název ORP Dotčená obec 

d. ostatních osm odstavců původně označených písm. „b)“ až „f)“ a „h)“ až „j)“ 
se vkládají do sloupce „Název“ této tabulky; 

e. první řádek obsahuje: 

i. ve sloupci „Ozn. koridoru“ kód „W602“; 

ii. ve sloupci „ORP“ název obce „Sedlčany; 

iii. ve sloupci „Dotčené obce“ názvy obcí „Dublovice, Svatý Jan“; 

f. druhý řádek obsahuje: 

i. ve sloupci „Ozn. koridoru“ kód „W603“, 

ii. ve sloupci „ORP“ název obce „Sedlčany“; 

iii. ve sloupci „Dotčené obce“ názvy obcí „Krásná Hora nad Vltavou, 
Svatý Jan“; 

g. třetí řádek obsahuje: 

i. ve sloupci „Ozn. koridoru“ kód „W604“; 

ii. ve sloupci „ORP“ název obce „Čáslav“; 

iii. ve sloupci „Dotčené obce“ názvy obcí „Hraběšín, Zbýšov“; 

h. čtvrtý řádek obsahuje: 

i. ve sloupci „Ozn. koridoru“ kód „W605“; 

ii. ve sloupci „ORP“ název obce „Kolín“; 

                                                

42
 Dle článku (167) PÚR ČR. 
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iii. ve sloupci „Dotčené obce“ názvy obcí „Barchovice, Horní Kruty, 
Zásmuky“; 

i. pátý řádek obsahuje: 

i. ve sloupci „Ozn. koridoru“ kód „W606“; 

ii. ve sloupci „ORP“ název obce „Rakovník“; 

iii. ve sloupci „Dotčené obce“ názvy obcí „Břežany, Šípy“; 

j. šestý řádek obsahuje: 

i. ve sloupci „Ozn. koridoru“ kód „W608“; 

ii. ve sloupci „ORP“ název obce „Příbram“, 

iii. ve sloupci „Dotčené obce“ názvy obcí „Březnice, Nestrašovice, Po-
čaply“; 

k. sedmý řádek obsahuje: 

i. ve sloupci „Ozn. koridoru“ kód „W609“; 

ii. ve sloupci „ORP“ název obce „Votice“; 

iii. ve sloupci „Dotčené obce“ názvy obcí „Vojkov, Votice“; 

l. osmý řádek obsahuje: 

i. ve sloupci „Ozn. koridoru“ kód „W610“; 

ii. ve sloupci „ORP“ název obce „Český Brod“; 

iii. ve sloupci „Dotčené obce“ názvy obcí „Doubravčice, Tuchoraz, 
Vrátkov“. 

260. Označení a název kapitoly „4.3. Opatření pro předcházení, snížení a kompenzaci 
možných vlivů na životní prostředí“ se nahrazuje novým označením a názvem: 

D.3. SPOLEČNÉ POŽADAVKY NA ROZHODOVÁNÍ VE VYME-
ZENÝCH PLOCHÁCH A KORIDORECH Z HLEDISKA MI-
NIMALIZACE VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

261. Článek (190) se mění takto: 

a. návětí článku zní: „ZÚR stanovují pro vymezené plochy a koridory dopravní 
a technické infrastruktury následující společné požadavky na rozhodování 
z hlediska minimalizace negativních vlivů na obyvatelstvo a životní pro-
středí:“; 

b. úvodní čtyři odstavce označené písm. „a)“ až „d)“ se zrušují; 
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c. vkládá se šest nových odstavců označených písm. „a)“ až „f)“ v tomto znění: 

a) obyvatelstvo: 

 minimalizovat vlivy dopravních staveb na kvalitu obytného 
prostředí, zejména přednostním zajištění minimalizace 
vlivů emisí a hlukové zátěže za tímto účelem v úsecích 
s prokázanými vlivy zajistit územní podmínky pro realizaci 
nezbytných ochranných opatření; 

 v blízkosti silničních a železničních koridorů nevymezovat 
plochy pro obytnou zástavbu a dále stavby pro předškolní 
a školní výchovu a vzdělávání, stavby pro zdravotní a so-
ciální účely jakož i funkčně obdobné stavby; 

 při umisťování nových areálů výroby, skladování nebo ob-
čanského vybavení v blízkosti ploch a koridorů zohledňo-
vat aktuální stav hlukové a imisní zátěže dotčeného území 
ve vztahu k riziku možného překročení platných hygienic-
kých limitů v důsledku umístění nové stavby. 

 zajištění prostupnosti území pro pěší a cyklisty a omezení 
negativních důsledků fragmentace krajiny, přednostně 
v místech křížení stávající cestní sítě; 

b) povrchové a podzemní vody: 

 minimalizovat vlivy na odtokové poměry dotčeného území, 
vymezení koridorů, které procházejí záplavovým územím; 
směrově řešit v nejkratší možné délce v závislosti na míst-
ních podmínkách; 

 v případě koridorů zasahujících do ochranných pásem vod-
ních zdrojů 1. a 2. stupně zajistit nenarušení vydatnosti a ja-
kosti dotčených zdrojů; 

 pro odvádění srážkových vod ze zpevněných ploch využí-
vat dostatečně vodné recipienty, preferovat řešení umož-
ňující jejich zasakování, 

c) biodiverzita: 

 minimalizovat vlivy na přírodní a krajinné hodnoty chráně-
ných krajinných oblastí, nenarušit ochranné režimy vymeze-
ných území I. a II. zón; 

 minimalizovat vlivy na předměty ochrany a územní celistvost 
maloplošných zvláště chráněných území a funkčnost seg-
mentů nadregionálního a regionálního ÚSES; 

 v případě koridorů se zjištěným rizikem možného vlivu 
na evropsky významné lokality a ptačí oblasti soustavy Na-
tura 2000 minimalizovat vlivy na předměty ochrany a 
územní celistvost dotčených lokalit a oblastí; 

d) krajina: 

 minimalizovat vlivy na přírodní a krajinné hodnoty přírodních 
parků a krajinných památkových zón; 

 minimalizovat narušení vizuálního uplatnění významných 
přírodních a kulturně historických dominant v krajině; 
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 vytvářet podmínky pro zajištění prostupnosti krajiny, 
zejména v území významných migračních koridorů; 

e) půda: 

 minimalizovat zábor ZPF, především zábor půdy v 1. a 2. 
třídě ochrany ZPF; 

 minimalizovat zábor do PUPFL a lesních porostů, přede-
vším do lesů zvláštního určení a lesů ochranných; 

f) kulturní a historické hodnoty území: 

 minimalizace vlivů na kulturně historické hodnoty památ-
kově chráněných území. 

262. Text článku (191) se zrušuje a nahrazuje novým zněním: „Článek zrušen. Číslování 
následujících odstavců se nemění.“ 

263. Text článku (191a) se zrušuje a nahrazuje novým zněním: „Článek zrušen. Číslování 
následujících odstavců se nemění.“ 

264. Text článku (191b) se zrušuje a nahrazuje novým zněním: „Článek zrušen. Číslování 
následujících odstavců se nemění.“ 

265. Text článku (191c) se zrušuje a nahrazuje novým zněním: „Článek zrušen. Číslování 
následujících odstavců se nemění.“ 

266. Závětí na konci kapitoly D.3. zní: „Specifické požadavky na rozhodování z hlediska 
minimalizace vlivů na obyvatelstvo a životní prostředí jsou uvedeny u vymezených 
ploch a koridorů v kapitolách D.1. a D.2. ZÚR.“ 

267. Označení a název kapitoly „4.4. Plochy a koridory nadregionálního a regionálního 
územního systému ekologické stability“ se nahrazuje novým označením a názvem: 

D.4. PLOCHY A KORIDORY ÚSES 

268. Vkládá se nový článek (191a), který zní: 

„(191a) ZÚR MSK vymezují níže uvedené plochy a koridory pro ÚSES nadregionální 
a regionální úrovně. Biocentra a biokoridory jsou vymezeny jako rámcové 
plochy a koridory pro zpřesnění v územně plánovací dokumentaci dotčených 
obcí.“ 

269. Článek (193) se mění takto: 

a. tabulka za písm. „a) biocentra“ se upravuje: 

i. v řádku 349, ve sloupci „název“ se slova „Niva Labe u Semic a Os-
tré“ nahrazují slovy „Niva Labe u Lysé nad Labem“; 

ii. v řádku 368, ve sloupci „název“ se vypouštějí slova „…a Přerova“; 

iii. za řádek 1947 se vkládá nový řádek, který obsahuje: 

 ve sloupci „NKOD“ číselné označení „1948“, 
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 ve sloupci „název“ název biokoridoru „Holý vrch“. 

b. tabulka za písm. „b) biokoridory“ se upravuje: 

i. v řádku 1141, ve sloupci „název“ se označení „…RK 1140“ nahra-
zuje označením „…RK 6009“; 

ii. v řádku 6003 se do sloupce „název“ vkládá text „Bouchalka – hra-
nice kraje“; 

iii. na konec tabulky za řádek 6100 se vkládá nový řádek, který obsa-
huje: 

 ve sloupci „NKOD“ číselné označení „6101“, 

 ve sloupci „název“ název biokoridoru „Zámecký vrch - Holý 
vrch (hranice kraje)“. 

270. Článek (194) se mění takto: 

a. text za písm. „a)“ zní: „chránit vymezené plochy a koridory pro ÚSES 
před změnami ve využití území, jejichž důsledkem je:  

 snížení stupně ekologické stability těchto ploch; 

 znemožnění budoucího založení vymezené skladebné části ÚSES 
nebo souvislé propojení biokoridorem v požadovaných prostoro-
vých parametrech;“ 

b. text za písm. „b)“ zní: „při řešení střetů skladebných částí ÚSES s ochranou 
a využíváním ložisek nerostných surovin uplatňovat tyto zásady:  

 skladebné části ÚSES přednostně upřesňovat mimo plochy zjiště-
ných a předpokládaných ložisek nerostů,  

 případné upřesnění biocentra nebo biokoridoru v ploše ložiska ne-
rostné suroviny není překážkou využití ložiska za podmínky součas-
ného zajištění funkčnosti skladebných částí ÚSES během těžební 
činnosti nebo obnovení jejich funkčnosti v rámci rekultivace těžbou 
dotčených ploch; 

c. odstavec označený písm. „c)“ se zrušuje. 

271. Článek (195) se mění takto: 

a. text za písm. „a)“ zní: „při upřesňování vymezení biocenter a biokoridorů 
ÚSES v rámci ÚP dotčených obcí zajistit prostorové parametry biocenter 
a biokoridorů tak, aby byla zachována funkčnost systému;“ 

b. text za písm. „b)“ zní: „vymezení biocenter a biokoridorů ÚSES koordinovat 
s vymezením ÚSES na navazujícím území sousedních krajů;“ 

c. vkládají se čtyři nové odstavce označené písm. „c)“ až „f)“ v tomto znění: 

c) zohledňovat reprezentativnost biocenter a biokoridorů ÚSES 
dle stanovených cílových ekosystémů; 
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d) biocentra a biokoridory ÚSES přednostně vymezovat mimo zasta-
věná a zastavitelná území sídel; 

e) při upřesňování vymezení biocenter a biokoridorů preferovat řešení, 
která budou minimalizovat střety s liniovými stavbami dopravní 
a technické infrastruktury;  

f) vymezování a stanovování podmínek pro využití ploch a koridorů 
v ÚP s překryvnou funkcí ÚSES koordinovat s podmínkami funkč-
nosti skladebných prvků ÚSES; při vyloučení negativních vlivů 
na funkčnost biocenter a biokoridorů není využití území pro liniové 
stavby dopravní a technické infrastruktury důvodem pro nefunkč-
nost skladebné části ÚSES. 
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Změny provedené v kapitole: 

5. UPŘESNĚNÍ ÚZEMNÍCH PODMÍNEK KONCEPCE 

OCHRANY A ROZVOJE PŘÍRODNÍCH, KULTUR-

NÍCH A CIVILIZAČNÍCH HODNOT 

 

272. Označení kapitoly „5. Upřesnění územních podmínek koncepce ochrany a rozvoje 
přírodních, kulturních a civilizačních hodnot“ se mění na: 

E. UPŘESNĚNÍ ÚZEMNÍCH PODMÍNEK KON-

CEPCE OCHRANY A ROZVOJE PŘÍROD-

NÍCH, KULTURNÍCH A CIVILIZAČNÍCH 

HODNOT 

273. Označení kapitoly „5.1. Přírodní hodnoty území kraje“ se mění na: 

E.1. PŘÍRODNÍ HODNOTY ÚZEMÍ KRAJE 

274. Článek (197) se mění takto: 

a. Text za písm. „a)“ se upravuje: 

i. v odrážce „a.1)“ se za slovo „…Blaník…“ vkládá slovo „…Brdy…“ 
a název „…Kokořínsko…“ se nahrazuji názvem „…Kokořínsko – 
Máchův kraj…“; 

ii. v odrážce „a.2)“ se za slovem „…rezervace…“vypouští název 
„…Hrabanovská černava…“ a za slovem „…Koda…“ se vypouští 
název „…Polabská černava…“; 

iii. v odrážce „a.3)“ se na konec výčtu za název „…Černá rokle“ vklá-
dají nové názvy „…Polabská černava, Hrabanovská černava, Dlou-
hopolsko, Hadce u Želivky, Kopičácký rybník, Žehuňský rybník“; 

b. text za písm. „b)“ se upravuje: 

i. za slovem „…lokality…“ se vypouští závorka s textem „…(celkem 
125 lokalit)…“; 

ii. za slovem „…oblasti…“ se vypouští text „…Českolipsko-Dokeské 
pískovce a mokřady, Křivoklátsko, Rožďalovické rybníky, Údolí 
Otavy a Vltavy, Žehuňský rybník – Obora Kněžičky“; 

c. text za písm. „d)“ se upravuje: 

i. text návětí zní: „zdroje nerostných surovin:“ 

ii. odrážky „d.1)“ až „d.7)“ se zrušují; 
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iii. vkládají se tři nové odrážky v tomto znění: 

 ložiska vápenců a cementářských surovin v Českém 
krasu; 

 ložiska štěrkopísků vázaná zejména na terasové uloženiny 
Vltavy a Labe; 

 ostatní ložiska vyhrazených a významná ložiska nevyhra-
zených nerostů dle příslušných registrů ČGS Geofond; 

d. text za písm. „f)“ zní: „přírodní léčivé zdroje a minerální vody lázeňských míst 
Poděbrady a Tušeň“; 

e. v textu za písm. „g)“ se slova na konci textu „…území se zvýšenou hodnotou 
krajinného rázu“ nahrazují slovy „…přírodní aspekty cílových kvalit krajiny“; 

f. v textu za písm. „h)“ se na konci textu zkratka „…CHKO“ nahrazuje slovy 
„…chráněných krajinných oblastí“; 

g. vkládají se dva nové odstavce označené písm. „k)“ a „l)“ v tomto znění: 

k) lokality morfologicky a hydrologicky vhodné pro akumulaci povrcho-
vých vod (LAPV); 

l) nejkvalitnější zemědělské půdy v klimaticky příznivých regionech 
(Polabí, dolní Povltaví). 

275. Článek (198) se mění takto: 

a. Text za písm. „b)“ se upravuje: 

i. za slovem „…hodnotami…“ se text v závorce „…(ochrana biodiver-
zity a pozitivních charakteristik krajinného rázu, ekostabilizační a re-
tenční funkce, trvale udržitelné využívání vodních zdrojů, ochrana 
nerostného bohatství, apod.)“ nahrazuje slovem „…zejména“ a 
dvojtečkou; 

ii. vkládají se čtyři nové odrážky v tomto znění: 

 ochranu vodního režimu, vydatnosti a jakosti zdrojů povr-
chových a podzemních vod a přírodních léčivých zdrojů; 

 minimalizaci zásahů do lesních porostů, zejména na úze-
míchráněných krajinných oblastí, přírodních parků a ve vo-
dohospodářsky významných územích, 

 minimalizaci záborů nejkvalitnější zemědělské půdy v zá-
vislosti na konkrétních územních podmínkách území, 

 ochranu a rozvoj druhové a biotopové rozmanitosti pří-
rodně hodnotných ekosystémů.  

iii. odstavec označený písm. „c)“ se zrušuje, následující odstavce 
se označují písm. „c)“ až „l)“; 
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iv. text za písm. „h)“ se upravuje: 

 na konec první věty za slovo „…nerostů“ se vkládají slova 
„…s ohledem na přírodní hodnoty území kraje a v souladu 
s ostatními principy udržitelného rozvoje; 

 celá druhá věta „Při vymezování ÚSES hledat plochy mimo 
ložiska nerostů, vnik překryvu ložiska skladebnou částí 
ÚSES umožnit jen v nezbytných případech a při zohled-
nění stanovených dobývacích prostorů. Při povolování hor-
nické činnosti vycházet z toho, že vymezení biocenter a bi-
okoridorů přes ložiska nerostů není překážkou jejich 
využívání. V takových případech je nezbytné podporovat 
funkci ÚSES jak při samotné těžbě, tak při jejím ukončo-
vání a zejména rekultivaci těžbou dotčeného území, kdy 
dojde za předem stanovených podmínek k vytvoření funkč-
ního prvku ÚSES.“ se vypouští; 

ii. v textu za písm. „j)“ se celá druhá věta „Optimální řešení ověřovat 
v rámci zpracování podrobné dokumentace a posuzované z hle-
diska vlivu na životní prostředí (EIA);“ vypouští. 

276. Označení kapitoly „5.2. Kulturní hodnoty území kraje“ se mění na: 

E.2. KULTURNÍ HODNOTY ÚZEMÍ KRAJE 

277. Článek (199) se mění takto: 

a. v textu za písm. „a)“, ta slovy „…Kutná Hora čárka nahrazuje pomlčkou 
a slova „…důlní díla a část historického jádra města s chrámem sv. Bar-
bory…“ se nahrazují slovy „…- Historické centrum, Chrám sv. Barbory, Ka-
tedrála Nanebevzetí Panny Marie v Sedlci,“; 

b. text za písm. „b)“ se upravuje: 

i. za slovem „…Lidice…“ se slovo „…areál…“ nahrazuje slovy „…pa-
mátník Lidice…“; 

ii. za slovem „…Kolín…“ se slova „…areál chrámu…“ nahrazují slovy 
„…kostel…“; 

iii. před slova „…kostel sv. Jakuba v Jakubu u Kutné Hory…“ se vkládá 
slovo „…Církvice - …“; 

iv. před slova „…kostel sv. Mikuláše ve Vinci…“ se vkládá slovo 
„…Vince - …“; 

v. za slova „…slovanské hradiště Slavníkovců …“ se vkládá slovo 
„…Liblice…“; 

vi. za slova „…areály kostelů sv. Václava a sv. Klimenta …“ se vkládají 
slova „…Staroboleslavské palladium v poutním kostele Nanebe-
vzetí Panny Marie, zámek s parkem v Brandýse nad Labem,…“; 
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vii. před slova „…Přemyslovské hradiště v Levém Hradci…“ se vkládá 
slovo „…Roztoky - “; 

viii. za slovem „…Příbram…“ se slova „ - Příbram - Svatá Hora, areál 
chrámu Panny Marie…“ nahrazují slovy „…kostel Panny Marie 
s klášterem – Svatá Hora, soubor hornických památek v Březových 
horách,…“; 

ix. za slovo „…v Průhonicích“ se vkládá nový text „…Lhota - hradiště 
a keltské oppidum Závist, Nymburk – krematorium v Nymburce, 
Svatý Jan pod Skalou – Poutní areál Svatý Jan pod Skalou s kos-
telem Narození sv. Jana Křtitele se skalním kostelem a jeskyní 
sv. Ivana, Rakovník – Sokolovna v Rakovníku, Mladá Boleslav – 
Střední strojní průmyslová škola v Mladé Boleslavi, Poděbrady – 
Vodní elektrárna v Poděbradech;“ 

c. na konec článku se vkládá se nové písm. „i)“ s tímto textem: 

i) kulturně historické aspekty cílových kvalit krajin.“ 

278. Článek (201) se mění takto: 

a. text za písm. „a)“ zní: „chránit historické, architektonické a urbanistické znaky 
památkově chráněných sídel, včetně jejich vnějšího obrazu“; 

b. text za písm. „b)“ zní: „při umísťování staveb v okolí památkově chráněných 
území, areálů a souborů respektovat „genius loci“ daného místa, v případě 
památkově chráněných území se podmínka vztahuje na tato území;“ 

c. vkládá se nový odstavec označený písm. „c)“, který zní: „chránit vizuální vý-
znam místních kulturních a historických dominant, zejména sakrálních 
a ostatních historických staveb v pohledovém obrazu sídel a v krajinných 
scenériích.“ 

279. Označení kapitoly „5.2. Civilizační hodnoty území kraje“ se mění na: 

E.3. CIVILIZAČNÍ HODNOTY ÚZEMÍ KRAJE  

280. Článek (202) se mění takto: 

a. text za písm. „a)“ se upravuje: 

i. na začátek věty vkládá text „hierarchická sídelní struktura měst 
a vesnic a…“ 

ii. na konci věty za slovem „…v kapitole…“ se číselné označení  „2.5.“ 
nahrazuje alfanumerickým označením „B.5.“; 

b. v textu za písm. „b)“ se za slovem „…dálnicemi…“ slova „…D1, D5, D8, D11, 
rychlostními komunikacemi R1, R4, R6, R7, R10 a vyhovujícími úseky sil-
nic…“ nahrazují slovy „…D1, D4, D5, D6, D7, D8, D10 a D11, silničním ok-
ruhem SOKP (D0) a silnicemi…“; 
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c. vkládá se nový odstavec označený písm. „g)“, který zní: „funkční struktura 
lázeňských míst Poděbrady a Toušeň a rekreační potenciál oblastí se zvý-
šeným rekreačním významem43.“ 

281. V článku (203) na konci věty se slova „…částech 2 až 4“ nahrazují slovy „…kapitolách 
B. až D“. 

  

                                                

43
 Viz rekreační krajiny (kap. F. ZÚR). 
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Změny provedené v kapitole: 

6. VYMEZENÍ CÍLOVÝCH CHARAKTERISTIK KRA-

JINY 

 

282. Označení a název kapitoly „6. Vymezení cílových charakteristik krajiny“ se nahrazuje 
novým označením a názvem: 

F. STANOVENÍ CÍLOVÝCH KVALIT KRAJIN, 

VČETNĚ ÚZEMNÍCH PODMÍNEK PRO JE-

JICH ZACHOVÁNÍ NEBO DOSAŽENÍ 

283. Vkládají se dva nové články (203a) a (203b) v tomto znění: 

(203a) Na území kraje se vymezují krajinné typy („krajiny“). Krajinám se stanovují 
cílové kvality, případně specifické podmínky pro rozhodování o zachování 
a dosažení cílových kvalit krajin.  

(203b) Cílové kvality jsou formulovány s cílem zajištění ochrany stávajících krajin-
ných hodnot a vytvoření předpokladů pro vznik hodnot nových. Cílové kvality 
vyjadřují vize budoucí podoby vlastních krajin.  

284. Článek (204) se mění takto: 

a. v návětí článku se v závorce na konci textu doplňují slova: „…a číselným in-
dexem“; 

b. v textu pod řádkem „R – krajina rekreační“ se slova „…komparativními před-
poklady zemědělské produkce“ nahrazují slovy „…komparativní výhodou 
pro zemědělskou produkci“; 

c. v řádku „H…“ se za slovo „…zvýšených…“ vkládají slova „…přírodních a kul-
turních…“; 

d. v řádku „N…“ se slova „…relativně vyvážená“ nahrazují slovy „…výrazně po-
lyfunkční“; 

e. na závěr článku se vkládá nový řádek v tomto znění: „N - krajina výrazně 
polyfunkční“. 

285. Text článku (205) se zrušuje a nahrazuje novým zněním: „Článek zrušen. Číslování 
následujících článků se nemění.“ 

286. Článek (206) se mění takto: 

a. návětí článku se upravuje: 

i. za slovy „…stanovují tyto…“ se slovo „…základní…“ nahrazuje slo-
vem „…společné…“; 
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ii. za slovem „…zásady…“ se text „…péče o krajinu při plánování 
změn v území a rozhodování o nich“ vypouští; 

b. text za písm. „a)“ zní: „chránit přírodní a kulturní hodnoty v krajině, chránit 
pozitivní charakteristiky krajinného rázu, zajistit a rozvíjet nezbytnou míru 
ekologické stability kulturní krajiny, územně ochránit podmínky, potenciály 
a komparativní výhody pro žádoucí využití či funkce území, které jsou uve-
deny v typologických a individuálních charakteristikách jednotlivých krajin“; 

c. v textu za písm. „b)“ se první slovo „rozvíjet…“ nahrazuje slovy „chránit a po-
silovat…“; 

d. následujících šest odstavců označených písm. „c)“ až „h)“ se zrušuje; 

e. vkládá se deset nových odstavců označených písm. „c)“ až „l)“ v tomto znění: 

c) v jednotlivých krajinných typech respektovat sídelní strukturu a její 
přirozený vývoj a dále stavby, areály a funkce, pro které ZÚR vyme-
zují plochy a koridory, přitom minimalizovat jejich případné negativní 
dopady na stanované cílové kvality; 

d) zastavitelná území přednostně vymezovat v souladu se současným 
urbanistickým charakterem sídel a sídelní struktury území; 

e) zastavitelné plochy doplňovat prvky krajinné zeleně tak, aby byl vy-
tvořen plynulý přechod do krajiny; 

f) výškovou hladinu zástavby v okrajích sídel přizpůsobovat plynu-
lému přechodu siluety sídla do krajiny; 

g) nezasahovat negativně do historických struktur sídel a historického 
uspořádání částí kraji; 

h) nenarušovat negativně pohledové scenérie přírodních dominant, 
krajinných horizontů a horských hřbetů a jejich vizuální vztahy; 

i) nenarušovat negativně pohledové scenérie sídel, jejich hodnotné 
stavební dominanty a jejich vizuální vztahy s okolními sídly a kraji-
nou; 

j) zachovávat, obnovovat a citlivě doplňovat dochovanou síť místních 
cest zajišťující propustnost krajin pro pěší a nemotorovou dopravu. 

k) zachovávat a obnovovat prvky a plochy rozptýlené nelesní zeleně 
jakožto prvků prostorového členění krajiny (i se souběžnou funkcí 
prvků ÚSES nebo izolační zeleně). 

l) nevymezovat rozvojové plochy pro stavby a neumísťovat stavby, 
které by svými plošnými, vertikálními nebo prostorovými parametry 
mohly negativně narušit hodnoty krajiny - měřítko krajiny, její cílové 
kvality, přírodní nebo kulturně historické dominanty nebo panora-
mata sídel. 

287. V článku (207) text za písm. “a)“ zní: „V územních plánech obcí zohlednit územní 
podmínky pro zachování a dosažení cílových kvalit krajin.“; 

288. Označení a název kapitoly „6.1. Krajina sídelní (S)“ se nahrazuje novým označením 
a názvem: 

F.1. KRAJINY SÍDELNÍ (S) 
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289. Článek (208) se mění takto: 

a. v textu návětí se slova „…krajinu sídelní v územích odpovídajících těmto 
charakteristikám“ nahrazují slovy „…sídelní krajiny v částech území kraje 
s těmito cílovými kvalitami“; 

b. text za písm. „a)“ se upravuje: 

i. úvodní dvě slova „větší rozsah…“ se nahrazuje slovem „převaha…“; 

ii. za slova „…zastavěného území…“ se vkládají slova „…v krajinné 
mozaice…“; 

iii. za slovo „…obyvatel …“ se vkládá čárka a dále se slova „…a sou-
středění…“ vkládá slovo „…koncentrace…“; 

iv. za slova „…“…ekonomických aktivit“ se vkládají slova „…veřejné in-
frastruktury nadmístního významu“; 

c. text za písm. „b)“ zní: „omezené zastoupení a významné změny přírodních 
krajinných struktur;“ 

d. odstavec označený písm. „c)“, včetně odrážek „c.1)“ až „c.3)“ se zrušuje. 

290. Článek (209) se mění takto: 

a. v návětí článku se slova „ …pro plánování změn v území a rozhodování 
o nich“ nahrazují slovy „…pro usměrňování územního rozvoje a rozhodování 
o změnách v územ“; 

b. text za písm. „a)“ zní: „rozvíjet obytný a obslužný standard sídel“; 

c. vkládají se dva nové odstavce označené písm. „c)“ a „d)“ v tomto znění: 

c) rozvíjet systémy sídelní zeleně, chránit dochované segmenty pří-
rodních krajinných struktur; 

d) zlepšovat mikroklimatické podmínky, zejména velkých měst pro-
střednictvím víceúčelově pojaté zelené infrastruktury, zejména 
při řešení transformace a rozvoje urbanisticky významných lokalit. 

291. Označení a název kapitoly „6.2. Krajina příměstská (U)“ se nahrazuje novým označe-
ním a názvem: 

F.2. KRAJINY PŘÍMĚSTSKÉ 

292. Článek (210) se mění takto: 

a. v textu návětí se slova „…krajinu příměstskou v územích odpovídajících 
těmto charakteristikám“ nahrazují slovy „…příměstské krajiny v částech 
území kraje s těmito cílovými kvalitami“; 

b. text za písm. „a)“ se upravuje: 

i. za úvodní dvě slova „polyfunkční charakter…“ se vkládají slova 
„…v návaznosti na sídelní krajiny…“; 
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ii. poslední slovo „…bydlení“ se nahrazuje slovy „…sídel s převahou 
obytné funkce“; 

c. text za písm. „b)“ zní: „potenciál pro krátkodobou rekreaci v přírodním pro-
středí, zemědělskou výrobu, případně těžbu nerostných surovin“; 

d. vkládají se dva nové odstavce označené písm. „c)“ a „d)“ v tomto znění: 

c) koridory dopravní a technické infrastruktury republikového i nad-
místního významu; 

g) součástí těchto krajin nejsou významné a plošně rozsáhlé přírodní 
krajinné struktury (zvláště chráněná území přírody a krajiny, území 
s výskytem významných vodních zdrojů a jejich ochranných pásem 
atp.). 

293. Článek (211) se mění takto: 

a. v návětí článku se slova „ …pro plánování změn v území a rozhodování 
o nich“ nahrazují slovy „…pro usměrňování územního rozvoje a rozhodování 
o změnách v území“; 

b. vkládá se nový odstavec označený písm. „a)“, který zní: „koordinovat rozvoj 
osídlení a veřejné infrastruktury s cílem minimalizace dopadů na zachované 
přírodní krajinné struktury;“ 

c. následující dva odstavce se nově označují písm. „b)“ a „c)“; 

d. text za písm. „b)“ se upravuje: 

i. úvodní tři slova „vytvářet kvalitní prostředí…“ se vypouštějí; 

ii. za slovo „…rozvíjet…“ se vkládá slovo „…podmínky…“; 

iii. ve druhé části věty se za slovo „…rekreaci…“ vkládá čárka a slova 
„…obyvatel vlastního území i centra (center) osídlení“ se nahrazují 
slovy „…včetně zkvalitňování související zejména sanitární44) in-
frastruktury; 

e. text za písm. „c)“ zní: „vytvářet podmínky pro zvýšení prostupnosti území 
pro pěší a nemotorovou dopravu.“ 

294. Označení a název kapitoly „6.3. Krajina rekreační (R)“ se nahrazuje novým označe-
ním a názvem: 

F.3. KRAJINY REKREAČNÍ (R)  

295. Článek (212) se mění takto: 

a. v textu návětí se slova „…krajinu rekreační v územích odpovídajících těmto 
charakteristikám“ nahrazují slovy „…rekreační krajiny v částech území kraje 
s těmito cílovými kvalitami“; 

b. text za písm. „a)“ se upravuje: 

i. úvodní tři slova „intenzivní zástavba objekty…“ se nahrazuje slovy 
„zvýšená koncentrace objektů…“; 

                                                

44
 Nezávadné zneškodňování odpadů, čištění odpadních vod. 
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ii. za slovem „…případně…“ se vypouštějí slova „…vyšší koncen-
trace…“; 

iii. za slovo „…rekreace…“ se vkládá čárka a slova „…nabídka a…“ 
se nahrazuje předložkou „…s…“; 

iv. poslední slovo „…aktivit“ se nahrazuje slovy „…zařízení a s dobrou 
dostupností z velkých center osídlení“; 

c. text za písm. „b)“ zní: „lesozemědělské až zemědělsko lesní krajiny se zvýše-
nou kvalitou přírodního prostředí a členitým reliéfem, zejména ve vazbě na vý-
znamné vodní toky (Vltava, Sázava, Berounka) a vodní nádrže (Štěchovice, 
Slapy, Orlík); 

d. odstavec označený písm. „c)“, včetně odrážek „c.1)“ a „c.2)“ se zrušuje. 

296. Článek (213) se mění takto: 

a. v návětí článku se slova „ …pro plánování změn v území a rozhodování 
o nich“ nahrazují slovy „…pro usměrňování územního rozvoje a rozhodování 
o změnách v území“; 

b. v textu za písm. „a)“ se za poslední slovo „…krajiny“ vkládá čárka a slova 
„…zejména pro šetrné formy rekreace (pěší turistika, cykloturistika, rekreace 
u vody)“; 

c. text za písm. „b)“ zni „vytvářet podmínky pro zlepšování čistoty povrchových 
vod, vodních toků a vodních nádrží zejména v oblastech se zvýšenou koncen-
trací individuální a hromadné rekreace“; 

d. text za písm. „c)“ zní: „chránit a posilovat mimoprodukční funkci lesů“; 

e. vkládá se nový odstavec, označený písm. „d)“, který zní: „chránit hodnotné 
partie krajiny, zejména příkře zahloubených říčních údolí a dále přírodních 
a kulturně historických dominant.“ 

297. Označení a název kapitoly „6.4. Krajina s komparativními předpoklady zemědělské 
produkce (O, C, V)“ se nahrazuje novým označením a názvem: 

F.4. KRAJINY S KOMPARATIVNÍ VÝHODOU PRO ZEMĚDĚL-
SKOU PRODUKCI 

298. Článek (214) se mění takto: 

a. v textu návětí se slova „…krajinu s komparativními předpoklady zemědělské 
produkce v územích odpovídajících těmto charakteristikám“ nahrazují slovy 
„…krajiny s komparativní výhodou pro zemědělskou produkci v částech 
území kraje s těmito cílovými kvalitami“; 

b. text za písm. „a)“ zní: „rovinatá nebo mírně zvlněná zemědělská krajina 
středních a větších měřítek s převahou menších, zejména venkovských sí-
del, sníženým zastoupením lesních porostů, zpravidla ve formě rozptýlených 
prostorově omezených enkláv a s různým podílem krajinné zeleně;“ 
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c. text odrážek za písm. „b)“ se upravuje: 

i. v textu za odrážkou „b.1)“ se za úvodními dvěma slovy „krajiny 
polní…“ nahrazuje text „(oblasti s vysokým podílem zemědělského 
půdního fondu, které mají příznivé terénní podmínky pro hospoda-
ření a vysokou kvalitu půdy), kód O…“ novým zněním: „…(O) – pře-
vaha kvalitní zemědělské půdy, zpravidla s vysokým stupněm zor-
nění a podřízeným zastoupením krajinné zeleně zejména podél 
silniční a cestní sítě a podél vodních toků“; 

ii. v textu za odrážkou „b. 2)“ se za úvodními dvěma slovy „krajiny 
chmelařské…“ slova „…kód C…“ nahrazují textem „…(C) - se spe-
cifickými přírodními podmínkami, které představují potenciál 
pro pěstování chmele a významným podílem chmelnic ve struktuře 
zemědělského půdního fondu“; 

iii. v textu za odrážkou „b.3)“ se za úvodními dvěma slovy „krajiny vi-
nařské …“ slova „…kód V…“ nahrazují textem „…(V) - se specific-
kými přírodními podmínkami, které představují potenciál pro pěsto-
vání vinné révy a významným podílem vinic ve struktuře 
zemědělského půdního fondu“. 

299. Článek (215) se mění takto: 

a. v návětí článku se slova „ …pro činnost v území“ nahrazují slovy „…pro us-
měrňování územního rozvoje…“; 

b. v textu za písm. „a)“ se za slovo „…hospodaření“ vkládá čárka a slova 
„zejména preferencí ochrany zemědělského půdního fondu a vytvářením 
podmínek pro realizaci protierozních opatření“; 

c. text za písm. „b)“ zní: „obnovit a funkčně posílit prvky nelesní rozptýlené ze-
leně jako struktur prostorového členění krajiny s funkcí prvků ÚSES;“ 

d. vkládají se tři nové odstavce označené písm. „c)“ až „e)“ v tomto znění: 

c) posilovat vizuální a funkční význam vodních toků společně s ochra-
nou nebo obnovou přirozených odtokových poměrů v údolních ni-
vách; 

d) zachovat celistvost izolovaných lesních celků; 

e) následné využití ploch po ukončené těžbě štěrkopísku v polních 
krajinách přednostně orientovat na posílení ekostabilizačních funkcí 
krajiny. 

300. Označení a název kapitoly „6.5. Krajina vodárenská (W)“ se nahrazuje novým ozna-
čením a názvem: 

F.5. KRAJINY VODÁRENSKÉ (W) 

301. Článek (216) se mění takto: 

a. v textu návětí se slova „…krajinu vodárenskou v územích odpovídajících 
těmto charakteristikám“ nahrazují slovy „…vodárenské krajiny v částech 
území kraje s těmito cílovými kvalitami“; 
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b. text za písm. „a)“ zní: „krajina s vysokým přírodním potenciálem akumulace 
povrchových nebo podzemních vod vhodných pro zásobování pitnou vodou, 
zpravidla s významným zastoupením lesních porostů.“ 

302. Článek (217) se mění takto: 

a. v návětí článku se slova „ …pro činnost v území“ nahrazují slovy „…pro us-
měrňování územního rozvoje…“; 

b. v textu za písm. „b)“ se slova „neohrozit kvalitu nebo kvantitu…“ nahrazují 
slovy „…změny ve využití území nesmí ohrozit kvalitu nebo vydatnost…“; 

303. Označení a název kapitoly „6.6 Krajina relativně vyvážená (N)“ se nahrazuje novým 
označením a názvem: 

F.6. KRAJINY VÝRAZNĚ POLYFUNKČNÍ (N) 

304. Článek (218) se mění takto: 

a. textu návětí se slova „…krajinu relativně vyváženou v územích odpovídají-
cích těmto charakteristikám“ nahrazují slovy „…krajiny výrazně polyfunkční 
v částech území kraje s těmito cílovými kvalitami“; 

b. text za písm. „a)“ zní: „pestrá skladba v krajinné mozaiky, s převahou druhů 
pozemků snižujících ekologickou stabilitu krajiny“; 

c. text za písm. „b)“ zni: „omezené zastoupení přírodních a kulturních hodnot 
krajiny“; 

d. vkládá se nový odstavec označený písm. „c)“, který zní: „významné zastou-
pení zemědělské půdy převážně nižší kvality. 

305. Článek (219) se mění takto: 

a. v návětí článku se slova „ …pro plánování změn v území a rozhodování 
o nich“ nahrazují slovy „…pro usměrňování územního rozvoje a rozhodování 
o změnách v území“; 

b. text za písm. „a)“ zní: „zvýšení podílu ploch s vyšším stupněm ekologické 
stability;“ 

c. text z písm. „b)“ zní: „plošně rozsáhlé změny ve využití území podmiňovat re-
alizací kompenzačních opatření k posílení ekologických funkcí krajiny (re-
tence, prostupnost, nelesní zeleň).“ 

306. Označení a název kapitoly „6.7 Krajina zvýšených hodnot (H)“ se nahrazuje novým 
označením a názvem: 

F.7. KRAJINY ZVÝŠENÝCH HODNOT (H) 

307. Článek (220) se mění takto: 

a. textu návětí se slova „…krajinu zvýšených hodnot v územích odpovídajících 
těmto charakteristikám“ nahrazují slovy „…krajiny zvýšených hodnot v čás-
tech území kraje s těmito cílovými kvalitami“; 
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b. text za písm. „a)“ zní: „významné zastoupení přírodních krajinných struktur 
a kulturně historických nebo urbanistických a architektonických hodnot 
v území mimo vyhlášené chráněné krajinné oblastí“; 

c. odstavec označený písm. „b)“ se zrušuje. 

308. Článek (221) se mění takto: 

a. v návětí článku se slova „ …pro činnost v území“ nahrazují slovy „…pro us-
měrňování územního rozvoje…“; 

b. text za písm. „a)“ zní: „preferovat zachování stávající urbanistické struktury 
sídel“; 

c. text za písm. „b)“ zní: „chránit liniové, solitérní a skupinové vegetační prvky 
nelesní zeleně;“ 

d. vkládají se dva nové odstavce označené písm. „c)“ a „d)“ v tomto znění: 

c) minimalizovat zásahy vedoucí k narušení a fragmentaci krajiny 
a zejména souvislých lesních komplexů dopravní a technickou in-
frastrukturou a zástavbou.  

d) chránit pohledový obraz místních kulturně historických dominant 
ve struktuře zástavby a ve vizuální scéně. 

309. Označení a název kapitoly „6.8 Krajina přírodní (P)“ se nahrazuje novým označením 
a názvem: 

F.8. KRAJINY PŘÍRODNÍ (P) 

310. Článek (222) se mění takto: 

a. textu návětí se slova „…krajinu přírodní v územích odpovídajících těmto cha-
rakteristikám“ nahrazují slovy „…krajiny přírodní v částech území kraje s tě-
mito cílovými kvalitami“; 

b. v textu za písm. „a)“ se slova „…přírodně a krajinářsky hodnotných ploch…“ 
nahrazují slovy „…přírodních, krajinných, kulturně historických, případně ci-
vilizačních hodnot, zejména na území vyhlášených chráněných krajinných 
oblastí; 

c. odstavec označený písm. „b)“ se zrušuje. 

311. Článek (223) se mění takto: 

a. v návětí článku se slova „ …pro plánování změn v území a rozhodování 
o nich“ nahrazují slovy „…pro usměrňování územního rozvoje a rozhodování 
o změnách v území“; 

b. text za písm. „a)“ zní: „zachovat dosavadní sídelní strukturu, plochy pro byd-
lení a posílení obslužné funkce přednostně vymezovat v rámci zastavěných 
území, při zachování dosavadní urbanistické struktury sídel;“ 

c. text za písm. „b)“ zní: „nepřipustit umisťování záměrů, jejichž prostorové pa-
rametry (plošné, výškové) narušují měřítko a strukturu této specifické krajiny 
jakož i její přírodní a krajinné hodnoty, nevytvářet nové pohledové bariéry;  



Návrh 3. Aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje - Výrok 
k projednání dle § 37 stavebního zákona 
 
 

112 

d. vkládají se dva nové odstavce označené písm. „c)“ a „d)“ v tomto znění: 

c) minimalizovat zásahy vedoucí k narušení a fragmentaci dosud sou-
vislých lesních porostů; 

d) chránit pohledový obraz přírodních dominant a kulturně historických 
dominant. 

312. Nadpis kapitoly „6.9. Koridorové vazby v krajině“ se zrušuje. 

313. Text článku (224) se zrušuje a nahrazuje novým zněním. „Článek zrušen. Číslování 
následujících článků se nemění.“ 

314. Text článku (225) se zrušuje a nahrazuje novým zněním. „Článek zrušen. Číslování 
následujících článků se nemění.“ 
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Změny provedené v kapitole: 

7. VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB 

A OPATŘENÍ, STAVEB A OPATŘENÍ K ZAJIŠŤO-

VÁNÍ OBRANY A BEZPEČNOSTI STÁTU A ASA-

NAČNÍCH ÚZEMÍ NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU, 

PRO KTERÉ LZE PRÁVA K POZEMKŮM A STAV-

BÁM VYVLASTNIT 

 

315. Označení a název kapitoly „7. Vymezení veřejně prospěšných staveb a opatření, sta-
veb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a asanačních území nadmíst-
ního významu, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit“ se nahrazuje 
se novým označení a názvem: 

G. VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY, VEŘEJNĚ 

PROSPĚŠNÁ OPATŘENÍ 

316. Poznámka pod názvem kapitoly se zrušuje. 

317. V článku (228) se na konec věty vkládá závorka se slovy „…(„související stavby“)“. 

318. Článek (229a) zní: „Plochy a koridory veřejně prospěšných staveb a opatření jsou 
zobrazeny ve výkresu A.4 „Výkres veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěš-
ných opatření". 

319. Označení a název kapitoly „7.1. Veřejně prospěšné stavby v oblasti dopravy“ se na-
hrazuje novým označením a názvem: 

G.1. VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY DOPRAVNÍ 
INFRASTRUKTURY 

320. Článek (230) se mění takto: 

a. úvodní části věty se za slovy „ZÚR vymezují…“ vkládá slovo „…tyto…“; 

b. za slovem „…pro umístění…“ se vypouští slovo „…těchto…“;  

c. za slovem „…staveb…“ se slova „…v oblasti dopravy“ nahrazují slovy „…do-
pravní infrastruktury“; 

d. tabulka za návětím článku, oddíl „Silniční doprava“ se upravuje: 

i. druhý a třetí sloupec zleva, označené v záhlaví „převzato z ÚP 
VÚC“ a „původní označení“ se vypouštějí; 
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ii. v řádku D001 sloupec „popis VPS“ se text za závorkou „…včetně 
všech vyvolaných přeložek a souvisejících staveb“ vypouští; 

iii. v řádku D005, sloupec „popis VPS“ se v závorce na konci textu 
„10x…“ nahrazuje „8x…“; 

iv. řádek D007 se upravuje: 

 ve sloupci „popis VPS“: 

 slova „…rychlostní silnice R4…“ nahrazují slovy 
„…dálnice D4…“, 

 v závorce na konci textu se počet MÚK „4x“ na-
hrazuje „2x“; 

 u ORP „Příbram“ ve sloupci „dotčená obec“ se vypouští ná-
zev obce „Dubenec“; 

 ve sloupci „dotčené katastrální území“ se vypouští k. ú. 
„Dubenec u Příbramě“; 

v. vkládají se nové řádky D303 a D304, včetně popisu VPS, výčtu 
ORP, dotčených obcí a dotčených k. ú.: 

označ. 
VPS 

popis VPS ORP dotčená 
obec 

dotčené 
katastrální území 

D303 Koridor dálnice D4 a silnice I/4: úsek 
MÚK Jíloviště, sever (hranice hl. m. 
Prahy) – MÚK Dubno (D4 x I/18), re-
konstrukce  

Černošice Jíloviště Jíloviště 

   Klínec Klínec 

   Líšnice Líšnice u Prahy 

   Mníšek pod 
Brdy 

Mníšek pod Brdy 

   Řitka Řitka 

  Dobříš Dobříš Dobříš 

   Mokrovraty Mokrovraty 

   Nová Ves 
pod Pleší 

Nová Ves pod 
Pleší 

   Obořiště Obořiště, Lhotka u 
Dobříše 

   Stará Huť Stará Huť 

   Svaté Pole Svaté Pole 

   Voznice Voznice 

  Příbram Dlouhá Lhota Dlouhá Lhota 
 u Příbramě 

   Drásov Drásov u Příbramě 

   Dubenec Dubenec 
u Příbramě 

D304 Koridor dálnice D5 (MÚK Třebonice 
(hranice hl. m. Prahy) – MÚK Beroun, 
západ; rekonstrukce  

Beroun Beroun Beroun 

   Chrustenice Chrustenice 

   Loděnice Loděnice 
 u Příbramě 

   Vráž Vráž u Berouna 

  Černošice Drahelčice Drahelčice 

   Chrášťany Chrášťany u Prahy 

   Nučice Nučice u Rudné 
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označ. 
VPS 

popis VPS ORP dotčená 
obec 

dotčené 
katastrální území 

D304 
(pokr.) 

  Rudná Dušníky u Rudné, 
Hořelice 

vi. řádek D008 se upravuje ve sloupci „popis VPS“: 

 slova „…rychlostní silnice R6…“ nahrazují slovy „…dálnice 
D6…“, 

 na konec textu se doplňuje závorka „…(3x MÚK)“; 

vii. řádek D009, včetně popisu VPS, výčtu ORP, dotčených obcí a do-
tčených k. ú. se zrušuje; 

viii. vkládá se nový řádek D309, včetně popisu VPS, výčtu ORP, dotče-
ných obcí a dotčených k. ú.: 

označ. 
VPS 

popis VPS ORP dotčená 
obec 

dotčené 
katastrální území 

D309 dálnice D6 – plocha pro rekonstrukci 
MÚK Unhošť (D6 x I/61) 

Kladno Dolany Dolany u Kladna 

   Malé  
Přítočno 

Malé Přítočno 

   Unhošť Unhošť 

ix. řádek D010 se upravuje ve sloupci „popis VPS“: 

 za slovem „Koridor…“ slova „…rychlostní silnice R7…“ na-
hrazují slovy „…dálnice D7…“; 

 následující slova „…rekonstrukce stávajícího úseku Pra-
ha/Tuchoměřice…“ se nahrazují slovy „…Tuchoměřice 
(hranice hl. m. Prahy)…“; 

 za slovo „…- Makotřasy…“ se vkládá čárka a slova „…roz-
šíření na čtyřpruh…“ nahrazují slovy „…rekonstrukce 
včetně MÚK Aviatická a MÚK Makotřasy a nové MÚK Stře-
dokluky“; 

 za slovy „…obchvatu Lotouše…“ se středník a následující 
slova „… doplnění a rekonstrukce MÚK (Aviatická, Ma-
kotřasy a Kněževes“ vypouštějí; 

 ve sloupci „dotčené katastrální území“ se u obce „Tucho-
měřice“ doplňuje k. ú. „Tuchoměřice“; 

 u ORP „Černošice“ se ve sloupci „dotčená obec“ název 
obce „Kneževec“ nahrazuje slovem „Kněževes“; 

x. vkládají se nové řádky D305 až D306, D301 a D307 až D308, 
včetně popisu VPS, výčtu ORP, dotčených obcí a dotčených k. ú.: 

označ. 
VPS 

popis VPS ORP dotčená 
obec 

dotčené 
katastrální území 

D305 Koridor dálnice D7: úsek MÚK Ma-
kotřasy – MÚK Knovíz, rekonstrukce 

Kladno Brandýsek Brandýsek 

   Buštěhrad Buštěhrad 
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označ. 
VPS 

popis VPS ORP dotčená 
obec 

dotčené 
katastrální území 

D305 
(pokr.) 

  Dřetovice Dřetovice 

   Makotřasy Makotřasy 

   Stehelčeves Stehelčeves 

   Třebusice Třebusice 

   Zájezd Zájezd  
u Buštěhradu 

  Slaný Jemníky Jemníky 

   Knovíz Knovíz 

D306 Koridor dálnice D8, úsek MÚK Zdiby 
(hranice hl. m. Prahy) –  MÚK Úžice, 
rekonstrukce 

Brandýs nad 
Labem-Stará 
Boleslav 

Klecany Klecany 

   Klíčany Klíčany 

   Odolena 
Voda 

Odolena Voda, 
Dolínek 

   Panenské 
Břežany 

Panenské Břežany 

   Sedlec Sedlec u Líbeznic 

   Zdiby Zdiby 

  Kralupy nad 
Vltavou 

Postřižín Postřižín 

D301 Koridor dálnice D10: MÚK Kosmonosy, 
rekonstrukce 

Mladá Bole-
slav 

Kosmonosy Kosmonosy 

   Mladá Bole-
slav 

Mladá Boleslav 

D307 Koridor dálnice D10: úsek MÚK Sata-
lice (hranice hl. m. Prahy) – MÚK Kos-
monosy; rekonstrukce 

Brandýs nad 
Labem-Stará 
Boleslav 

Brandýs nad 
Labem-Stará 
Boleslav 

Stará Boleslav 

   Hlavenec Hlavenec 

   Jenštejn Dehtáry 

   Nový Vestec Nový Vestec 

   Radonice Radonice u Prahy 

   Svémyslice Svémyslice 

   Zápy Zápy, Ostrov u 
Brandýsa  
nad Labem 

  Mladá Bole-
slav 

Benátky nad 
Jizerou 

Kbel, Staré Be-
nátky 

   Brodce Brodce  
nad Jizerou 

   Nepřevázka Nepřevázka 

   Písková 
Lhota 

Písková Lhota 

   Předměřice 
nad Jizerou 

Předměřice nad Ji-
zerou 

   Skorkov Skorkov,  
Otradovice 

   Strašnov Strašnov 

   Tuřice Tuřice 

D308 Koridor dálnice D11, úsek MÚK Jirny – 
MÚK Nehvizdy, rekonstrukce 

Brandýs nad 
Labem-Stará 
Boleslav 

Jirny Jirny 

   Nehvizdy Nehvizdy 

xi. v řádku D011 sloupec „popis VPS“ se text za závorkou „…včetně 
všech vyvolaných přeložek a souvisejících staveb“ zrušuje; 

xii. řádky D013 a D014, včetně výčtu ORP, dotčených obcí a dotčených 
k. ú. se vypouštějí; 
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xiii. v řádku D015 se upravuje text ve sloupci „popis VPS“: 

 za slovem „…- Benešov…“ se slovo „…rozšíření“ nahra-
zuje čárkou,  

 za čárku se vkládají slova „…rekonstrukce úseku včetně 
MÚK U Rozvodny a MÚK U Mlékárny“; 

xiv. v řádku D018, sloupec „popis VPS“ se v závorce na konci textu 
„2x…“ nahrazuje „1x…“; 

xv. řádek D019 se upravuje. 

 ve sloupci „popis VPS“ se v závorce na konci textu „3x…“ 
nahrazuje „1x…“; 

 ve sloupci „dotčené katastrální území“ se doplňují k. ú: 

 u obce „Kly“ k. ú. „Záboří u Kel“; 

 u obce „Obříství“ k. ú. „Úpor“; 

xvi. řádek D020, včetně popisu VPS, výčtu ORP, dotčených obcí a do-
tčených k. ú. se zrušuje; 

xvii. řádky D023 a D024, včetně popisu VPS, výčtu ORP, dotčených obcí 
a dotčených k. ú. se vypouštějí; 

xviii. vkládá se nový řádek D302, včetně popisu VPS, výčtu ORP, dotče-
ných obcí a dotčených k. ú.: 

označ. 
VPS 

popis VPS ORP dotčená 
obec 

dotčené 
katastrální území 

D302 Koridor silnice I/12: Český Brod – Kolín, 
rekonstrukce 

Český Brod Český Brod Český Brod 

   Chrášťany Bylany u Českého 
Brodu, Chotouň, 
Chrášťany u Čes-
kého Brodu 

   Kšely Kšely 

   Přistoupim Přistoupim 

   Rostoklaty Rostoklaty, Nová 
Ves II 

   Tuklaty Tuklaty 

   Vitice Hřiby, Lipany u Vi-
tic 

  Kolín Břežany I Břežany I, Choce-
nice u Břežan I 

   Kolín Kolín 

   Křečhoř Křečhoř, Kutlíře 

   Nová Ves I Nová Ves I 

   Plaňany Plaňany, Blinka 

   Třebovle Třebovle 

   Velim Velim, Vítězov 

   Vrbčany Vrbčany 

   Žabonosy Žabonosy 
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xix. řádek D025 se upravuje: 

 text ve sloupci „popis VPS“, se upravuje: 

 za slovem „…úsek…“ se označení „…R10…“ na-
hrazuje „…D10…“, 

 v následující závorce se vypouští zkratka 
„MÚK…“, 

 za slovo „…Židněves“ se doplňuje závorka s tex-
tem „…(2x MÚK)“; 

 u ORP „Mladá Boleslav“ se do sloupce „dotčené obce“ 
vkládá název obce „Březno“; 

 do sloupce „dotčené katastrální území“ se u obce „Březno“ 
vkládá k. ú. „Březno u Mladé Boleslavi“; 

xx. v řádku D026, sloupec „popis VPS“ se na konce textu doplňuje 
čárka a za ní slova „…včetně MÚK Martinovice“; 

xxi. v řádku D030, sloupec „dotčené katastrální území“ se u obce „Měl-
nické Vtelno“ doplňuje k. ú. „Mělnické Vtelno“; 

xxii. řádek D031 se upravuje: 

 u ORP „Mělník“ se ve sloupci „dotčená obec“ doplňuje 
obec „Liblice“; 

 ve sloupci „dotčené katastrální území“ se doplňuje k. ú. 
Liblice; 

xxiii. vkládají se nové řádky označené D030a až D030d, D314, D319 
a D320, včetně popisu VPS, výčtu ORP, dotčených obcí a dotče-
ných k. ú.: 

označ. 
VPS 

popis VPS ORP dotčená 
obec 

dotčené 
katastrální území 

D030a Koridor silnice I/16: Mělník – Jezerní 
Vtelno, rekonstrukce; úsek a 

Mělník Byšice Byšice 

   Mělnické 
Vtelno 

Mělnické Vtelno 

D030b Koridor silnice I/16: Mělník – Jezerní 
Vtelno, rekonstrukce; úsek b  

 Mělnické 
Vtelno 

Mělnické Vtelno 

  Mladá Bole-
slav 

Kropáčova 
Vrutice 

Sušno 

D030c Koridor silnice I/16: Mělník – Jezerní 
Vtelno, rekonstrukce; úsek c  

 Bezno Bezno 

   Chotětov Chotětov 

   Nemyslovice Nemyslovice 

D030d Koridor silnice I/16: Mělník – Jezerní 
Vtelno, rekonstrukce; úsek d  

 Bezno Bezno 

   Jezerní 
Vtelno 

Jezerní Vtelno 

D314 Koridor silnice I/16: Martinovice – Horní 
Bousov, rekonstrukce včetně obchvatu 
Obrubce 

Mladá Bole-
slav 

Dolní Bousov Horní Bousov 
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označ. 
VPS 

popis VPS ORP dotčená 
obec 

dotčené 
katastrální území 

D314 
(pokr.) 

  Obrubce Obrubce 

   Obruby Obruby 

   Sukorady Sukorady u Mladé 
Boleslavi 

D319 Koridor silnice I/16: Tuřany, obchvat Slaný Libovice Libovice u Sla-
ného 

   Řisuty 

 

Řisuty u Slaného 

   Slaný Slaný 

   Studeněves Studeněves 

   Tuřany Byseň 

D320 Koridor silnice I/16: Malíkovice, pře-
ložka (obchvat Hvězdy) 

Slaný Jedomělice Jedomělice 

   Malíkovice Malíkovice 

   Řisuty Řisuty u Slaného 

xxiv. v řádku D040, sloupec „popis VPS“ se na konce textu doplňuje 
čárka a za ní slova „…včetně MÚK“; 

xxv. řádek D043 se upravuje: 

 ve sloupci „popis VPS“ se označení „…R10…“ nahrazuje 
označením „…D10…“; 

 u ORP „Mladá Boleslav“ ve sloupci „dotčená obec“ se do-
plňuje obec „Mladá Boleslav“; 

 ve sloupci „dotčené katastrální území“ se u obce „Mladá 
Boleslav“ doplňuje k. ú. „Bezděčín u Mladé Boleslavi“; 

xxvi. řádek D050, včetně popisu VPS, výčtu ORP, dotčených obcí a do-
tčených k. ú. se zrušuje; 

xxvii. řádek D051 se upravuje: 

 u ORP „Čáslav“ se ve sloupci „dotčená obec“ se doplňuje 
obec „Čáslav“; 

 u ORP „Kutná Hora“ se ve sloupci „dotčená obec“ se dopl-
ňuje obec „Čáslav“ a „Kutná hora“; 

 ve sloupci „dotčené katastrální území“ se u obce „Čáslav“ 
doplňuje k. ú. „Čáslav“ a u obce „Kutná Hora“ se doplňuje 
k. ú. „Malín“; 

xxviii. řádek D052 se upravuje: 

 ve sloupci „popis VPS“: 

 označení „…R6…“ se nahrazuje označením 
„…D6…“, 
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 na konci textu za slovem „...přeložka“ se vypouští 
závorka s textem „… (+ 3x MÚK)“, 

 u ORP „Kladno“ se ve sloupci „dotčená obec“ doplňuje 
obec „Unhošť“; 

 ve sloupci „dotčené katastrální území“ se u obce „Unhošť“ 
doplňuje k. ú. „Unhošť“; 

xxix. řádek D053, včetně popisu VPS, výčtu ORP, dotčených obcí a do-
tčených k. ú. se zrušuje; 

xxx. vkládá se nový řádek D057, včetně popisu VPS, výčtu ORP, dotče-
ných obcí a dotčených k. ú.:: 

označ. 
VPS 

popis VPS ORP dotčená 
obec 

dotčené 
katastrální území 

D057 

D057 – silnice II/101 a II/240, úsek 
Středokluky - Tursko  (+ 2x MÚK), 
včetně obchvatu Velkých Přílep s napo-
jením do nové MÚK Středokluky (D7) 

Černošice Kněževes Kněževes u Prahy 

   Číčovice Malé Číčovice 

   Středokluky Středokluky 

   Tuchoměřice 
Kněžívka, Tucho-
měřice 

   Holubice 
Holubice v Če-
chách, Kozinec 

   Lichoceves Lichoceves 

   Statenice Statenice 

   Středokluky Středokluky 

   Svrkyně Svrkyně 

   Tursko Tursko 

   Velké Přílepy 
Kamýk u Velkých 
Přílep, Velké Přílepy 

xxxi. řádek D066 se ve sloupci „popis VPS“ upravuje: 

 za slova „…Pacov – Sluštice…“ se doplňuje „ – Škvorec“, 

 naa konci textu se čárka a za ní následující slova „… pře-
ložka, Škvorec, obchvat“ vypouštějí; 

xxxii. vkládá se nový řádek označený D312, včetně popisu VPS, výčtu 
ORP, dotčených obcí a dotčených k. ú.: 

označ. 
VPS 

popis VPS ORP 
dotčená 

obec 
dotčené 

katastrální území 

D312 
Koridor silnice II/101: úsek Rudná – 
Unhošť, přeložka 

Černošice 
Červený 
Újezd 

Červený Újezd 

   Drahelčice Drahelčice 

   Ptice Ptice 

   Rudná Hořelice 

   Úhonice Úhonice 

  Kladno Unhošť Unhošť 
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xxxiii. řádek D068 se upravuje: 

 u ORP „Kladno“ se ve sloupci „dotčená obec“ doplňují obce 
„Kladno“ a „Stehelčeves“; 

 ve sloupci „dotčené katastrální území“ se doplňují k. ú.: 

 u obce „Kladno“ k. ú. „Dubí u Kladna“ a „Vrabce“, 

 u obce „Stehelčeves“ k. ú. „Stehelčeves“; 

xxxiv. řádek D075, včetně popisu VPS, výčtu ORP, dotčených obcí a do-
tčených k. ú. se zrušuje; 

xxxv. v řádku D081 se ve sloupci „popis VPS“ se na slova konci textu 
„…včetně všech vyvolaných přeložek a souvisejících staveb“ vy-
pouštějí; 

xxxvi. řádek D084 se upravuje: 

 ve sloupci „označ. VPS“ se za označení „D084 doplňuje 
písm. „A“; 

 ve sloupci „popis VPS“ se na konec textu doplňuje text 

„ var A“; 

 u ORP „Hořovice“ se ve sloupci „dotčená obec“ doplňují 
obce „Podluhy“ a „Rpety“; 

 ve sloupci „dotčené katastrální území“ se doplňují k. ú.: 

 u obce „Podluhy“ k. ú. „Podluhy“,  

 u obce „Rpety“ k. ú. „Rpety“; 

xxxvii. vkládá se nový řádek označený D84B, včetně popisu VPS, výčtu 
ORP, dotčených obcí a dotčených k. ú.: 

označ. 
VPS 

popis VPS ORP dotčená 
obec 

dotčené 
katastrální území 

D084B Koridor silnice II/114: Hořovice - vý-
chodní obchvat, připojení na silnici 
II/117 – var. B 

Hořovice Felbabka Felbabka 

   Hořovice Hořovice, Velká 
Víska 

   Rpety Rpety 

  Příbram Jince Rejkovice 

xxxviii. řádek D087, včetně popisu VPS, výčtu ORP, dotčených obcí a do-
tčených k. ú. se zrušuje; 

xxxix. v řádku D090, sloupec „dotčené katastrální území“ se u obce „Mo-
řina“ doplňuje k. ú. „Trněný Újezd“; 
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xl. řádek D090 se upravuje: 

 u ORP „Černošice“ se ve sloupci „dotčená obec“ se dopl-
ňuje obec „Roblín“; 

 ve sloupci „dotčené katastrální území“ se u obce „Roblín“ 
doplňuje k. ú. „Roblín“; 

xli. řádek D092 se upravuje: 

 u ORP „Černošice“ se ve sloupci „dotčená obec“ se dopl-
ňuje obec „Zbuzany“; 

 ve sloupci „dotčené katastrální území“ se u obce „Zbuzany“ 
doplňuje k. ú. „Zbuzany“; 

xlii. řádek D103, včetně popisu VPS, výčtu ORP, dotčených obcí a do-
tčených k. ú. se zrušuje; 

xliii. v řádku D125 se ve sloupci „popis VPS“ se slova „…rychlostní sílnicí 
R6…“ nahrazují slovy „…dálnicí D6“; 

xliv. na slova konci textu „…včetně všech vyvolaných přeložek a souvi-
sejících staveb“ vypouštějí; 

xlv. v řádku D146, sloupec „popis VPS“ se za slovem „…napojení…“ vy-
pouští označení silnice „…II/280…“; 

xlvi. v řádku D152, sloupec „popis VPS“ se na konci textu vypouští zá-
vorka s textem „…(+ 1x MÚK)“; 

xlvii. řádek D161 se upravuje: 

 ve sloupci „označ. VPS“ se za označením silnice 
„…II/331…“ vypouští slovo „…přeložka…“ a za slovo 
„…Nymburk…“ se vkládá slovo „…obchvat…“; 

 u ORP „Nymburk“ ve sloupci „dotčená obec“ se doplňují 
obce „Kamenné Zboží“ a „Dvory“; 

 ve sloupci „dotčené katastrální území“ se doplňují k. ú.: 

 u obce „Kamenné Zboží“ k. ú. „Kamenné Zboží“,  

 u obce „Dvory“ k. ú. „Dvory u Nymburka“; 

xlviii. vkládají se nové řádky označené D316 a D317, včetně popisu VPS, 
výčtu ORP, dotčených obcí a dotčených k. ú.: 

označ. 
VPS 

popis VPS ORP dotčená 
obec 

dotčené 
katastrální území 

D316 Koridor silnice II/610: úsek Brandýs nad 
Labem - SOKP 

Brandýs nad 
Labem 

Brandýs nad 
Labem 

Popovice  
u Brandýsa nad 
Labem 
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označ. 
VPS 

popis VPS ORP dotčená 
obec 

dotčené 
katastrální území 

D316 
(pokr.) 

  Dřevčice Dřevčice  
u Brandýsa nad 
Labem 

   Podolanka Podolanka 

   Přezletice Přezletice 

D317 Koridor silnice III/24050: Horní Počáply 
– Dolní Beřkovice, obchvat 

 

Mělník Dolní  
Beřkovice 

Dolní Beřkovice 

   Horní  
Počáply 

Horní Počáply,  
Křivenice 

e. oddíl „Železniční doprava“ se upravuje: 

i. řádek D203, včetně popisu VPS, výčtu ORP, dotčených obcí a do-
tčených k. ú. se zrušuje; 

ii. článek D204 se upravuje: 

 ve sloupci „označ. VPS“: 

 za slovem „- Strančice…“ se ruší čárka a doplňují 
se slova „…- Bystřice u Benešova“; 

 navazující text „…včetně všech vyvolaných přelo-
žek a souvisejících staveb“ se vypouští; 

 v ORP „Říčany“ se do sloupce „dotčená obec“ doplňují 
obce „Kunice“ a „Velké Popovice“; 

 do sloupce „ORP“ se vkládá „Benešov“ 

 v ORP „Benešov „se do sloupce „dotčená obec“ doplňují 
obce „Benešov“, „Bukovany“, „Bystřice“, Mrač“, „Nespeky“, 
„Poříčí n. Sázavou“, „Řehenice“ a „Týnec n. Sázavou“; 

 v ORP „Říčany“, se ve sloupci „dotčené katastrální území“ 
doplňují k. ú. : 

 u obce „Strančice“ k. ú. „Předboř u Prahy“,  

 u obce „Kunice“ k. ú. „Dolní Lomnice u Kunic“, 

 u obce „Velké Popovice“ k. ú. „Lojovice“, „Mokřany 
u Velkých Popovic“ a „Velké Popovice“; 

 v ORP „Benešov“, se ve sloupci „dotčené katastrální 
území“ doplňují k. ú. : 

 u obce „Benešov“ k. ú. „Benešov“ „Úročnice“, 

 u obce „Bukovany“ k. ú. „Bukovany u Týnce“, 

 u obce „Bystřice“ k. ú. „Bystřice u Benešova“, „Ji-
nošice“, „Líšno“ a „Nesvačily u Bystřice“, 
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 u obce „Mrač“ k. ú. „Mrač“; 

 u obce „Nespeky“ k. ú. „Nespeky“, 

 u obce „Poříčí n. Sázavou“ k. ú. „Poříčí n. Sáza-
vou“, 

 u obce „Řehenice“ k. ú. Babice u Řehenic“ a „Ma-
lešín“, 

 u obce Týnec n. Sázavou“ k. ú. „Pecerady“; 

iii. článek D210 se upravuje: 

 ve sloupci „označ. VPS“ se za označení železniční trati 
„…č. 230…“ vkládají slova „Kolín – Hlízov; modernizace, 
včetně přeložky“; 

 slova „…Hlízovská spojka“ se dávají do závorky; 

iv. vkládají se nové řádky označené D322 až D324, včetně popisu 
VPS, výčtu ORP, dotčených obcí a dotčených k. ú.: 

označ. 
VPS 

popis VPS ORP dotčená 
obec 

dotčené 
katastrální území 

D322 Koridor železniční tratě č. 231, 072: Ko-
lín – Liběchov (- Děčín), včetně Libické 
spojky, modernizace 

Brandýs nad 
Labem-Stará 
Boleslav 

Brandýs nad 
Labem-Stará 
Boleslav 

Stará Boleslav 

   Dřísy Dřísy 

   Hlavenec Hlavenec 

   Káraný Káraný 

   Křenek Křenek 

   Lhota 

 

Lhota 

 u Dřís 

  Kolín Kolín Kolín, Sendražice 
u Kolína 

   Ovčáry Ovčáry u Kolína 

   Velký Osek Velký Osek 

   Veltruby Veltruby, Hra-
dišťko I 

  Lysá nad La-
bem 

Lysá  
nad Labem 

Lysá nad Labem 

   Ostrá Ostrá 

   Stratov Stratov 

  Mělník Dolní 
Beřkovice 

Dolní Beřkovice 

   Liběchov Liběchov 

   Malý Újezd Malý Újezd 

   Mělník Mělník, Vehlovice 

   Velký Borek Skuhrov u Měl-
níka, Velký Borek 

  Mladá Bole-
slav 

Skorkov Otradovice 

   Sojovice Sojovice 

  Neratovice Nedomice Nedomice 

   Ovčáry Ovčáry u Dřís 

   Tišice Chrást u Tišic 

   Všetaty Přívory, Všetaty 
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označ. 
VPS 

popis VPS ORP dotčená 
obec 

dotčené 
katastrální území 

D322 
(pokr.) 

 Nymburk Kamenné 
Zboží 

Kamenné Zboží 

   Kostomlátky Kostomlátky 

   Kostomlaty 
nad Labem 

Kostomlaty nad 
Labem, Lány u 
Kostomlat nad La-
bem 

   Nymburk Nymburk 

  Poděbrady Choťánky Choťánky 

   Libice nad 
Cidlinou 

Libice nad Cidli-
nou 

   Opolany Kanín, Opolany 

   Poděbrady Poděbrady, Velké 
Zboží 

   Sány Sány 

D323 Koridor železniční tratě č. 230: Čáslav – 
Třebešice, modernizace včetně pře-
ložky 

Čáslav Čáslav Čáslav 

   Třebešice Třebešice 

D324 Koridor železniční tratě č. 020: Sány – 
hranice kraje, zdvojkolejnění včetně kří-
žení se silnicí III/32818 

Kolín Choťovice Choťovice 

   Žehuň Žehuň 

   Žiželice Končice 

  Poděbrady 

 

Dobšice Dobšice u Žehuně 

   Hradčany Hradčany u Že-
huně 

   Kněžičky Kněžičky 

   Opolany Opolany, Opo-
lánky 

   Sány Sány 

f. vkládá se nový oddíl „Hromadná doprava“ a nové řádky označené D325 
a D326, včetně popisu VPS, výčtu ORP, dotčených obcí a dotčených k. ú.: 

označ. 
VPS 

popis VPS ORP dotčená 
obec 

dotčené 
katastrální území 

D325 Koridor tramvajové tratě Opatov – Čest-
lice 

Černošice Průhonice Hole u Průhonic, 
Průhonice 

   Čestlice Čestlice 

D326 Koridor tramvajové tratě hranice hl. m. 
Prahy (Kobylisy) – Zdiby 

Brandýs nad 
Labem 

Sedlec Sedlec u Líbeznic 

   Zdiby Zdiby 

321. Označení a název kapitoly „7.2. Veřejně prospěšné stavby v oblast elektroenergetiky“ 
se nahrazuje novým označením a názvem: 

G.2. VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY TECHNICKÉ 
INFRASTRUKTURY – ZÁSOBOVÁNÍ ELEKTRICKOU 
ENERGIÍ 

322. Článek (231) se mění takto: 

a. úvodní části věty se za slovy „ZÚR vymezují…“ vkládá slovo „…tyto…“; 

b. za slovem „…pro umístění…“ se vypouští slovo „…těchto…“;  
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c. za slovem „…staveb…“ se slova „…v oblasti energetiky“ nahrazují slovy 
„…pro zásobování elektrickou energií“; 

d. tabulka za návětím článku se upravuje: 

i. druhý a třetí sloupec zleva, označené v záhlaví „převzato z ÚP 
VÚC“ a „původní označení“ se vypouštějí; 

ii. řádky E01, E02 a E03, včetně popisu VPS, výčtu ORP, dotčených 
obcí a dotčených k. ú. se zrušují; 

iii. řádek E06, včetně popisu VPS, výčtu ORP, dotčených obcí a do-
tčených k. ú. se zrušuje; 

iv. řádek E12, včetně popisu VPS, výčtu ORP, dotčených obcí a do-
tčených k. ú. se zrušuje; 

v. řádek E21, včetně popisu VPS, výčtu ORP, dotčených obcí a do-
tčených k. ú. se zrušuje; 

vi. vkládají se nové řádky označené E23 až E40, včetně popisu VPS, 
výčtu ORP, dotčených obcí a dotčených k. ú.: 

označ.
VPS 

popis VPS ORP dotčená 
obec 

dotčené 
katastrální území 

E23 vedení 110 kV Borotice – navržená 
TR Dobříš 

Dobříš Borotice Borotice,  
Hubenov u Borotic 

   Dobříš Dobříš 

   Drevníky Drevníky,  
Slovanská Lhota 

   Drhovy Drhovy, Homole  
u Nechalova 

   Obořiště Lhotka u Dobříše 

   Rybníky Rybníky 

   Svaté Pole Svaté Pole 

E24 rozvodna Tachlovice včetně vymezení 
koridoru přívodního vedení 110 kV 

Černošice Dobříč Dobříč u Prahy 

   Tachlovice Tachlovice 

   Zbuzany Zbuzany 

E26 rozvodna Dobrovice včetně vymezení 
koridoru přívodního vedení 110 kV 

Mladá Bole-
slav 

Dobrovice Dobrovice, 
Úherce 

E27 vedení 110 kV TR Římovice – navr-
žená TR Votice; vč. plochy pro umís-
tění TR Votice 

Vlašim Kondrac Kondrac, Dub  
u Kondrace 

   Ostrov Ostrov u Veliše 

   Římovice Římovice 

   Veliš Veliš, Nespery 

   Vlašim Bolina 

   Vracovice Vracovice 

   Zdislavice Zdislavice u Vla-
šimi 

  Votice Jankov Jankov, Čestín  
u Jankova,  
Jankovská Lhota 

   Olbramovice Olbramovice 
u Votic 
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označ.
VPS 

popis VPS ORP dotčená 
obec 

dotčené 
katastrální území 

E27 
(pokr.) 

  Ratměřice Ratměřice 

   Votice Votice, Budenín, 
Hostišov 

E28 vedení 110 kV TR Sedlčany – navr-
žená TR Votice 

Sedlčany Kosova Hora Kosova Hora,  
Janov u Kosovy 
Hory, Vysoká  
u Kosovy Hory 

   Sedlčany Sedlčany, 
Doubravice u 
Sedlčan, Libín, 
Oříkov, Solopysky 
u Třebnic 

   Štětkovice Štětkovice 

  Votice Olbramovice Olbramovice u 
Votic, Křešice u 
Olbramovic 

   Vojkov Vojkov u Votic, 
Bezmíř 

   Votice Votice 

   Vrchotovy 
Janovice 

Vrchotovy 
Janovice 

E29 rozvodna Chudoplesy včetně koridoru 
přívodního vedení 110 kV 

Mladá Bole-
slav 

Bakov nad 
Jizerou 

Chudoplesy 

E30 rozvodna Liběchov včetně koridoru 
přívodního vedení 110 kV 

Mělník Horní Počá-
ply 

Horní Počaply, 
Křivenice 

   Liběchov Liběchov 

E31 vedení 110 kV Rakovník – Břežany - 
Kralovice 

Rakovník Břežany Břežany  
u Rakovníka 

   Čistá Čistá u Rakovníka 

   Krakov Krakov 

   Lubná Lubná  
u Rakovníka 

   Petrovice Petrovice  
u Rakovníka 

   Příčina Příčina 

   Senomaty Senomaty,  
Hostokryje 

   Šanov Šanov u Rakov-
níka 

   Šípy Šípy 

   Všesulov Všesulov 

   Zavidov Zavidov 

E32 zdvojení vedení 110 kV Benešov - 
Štěchovice 

Benešov Benešov Benešov  
u Prahy, Úročnice 

   Bukovany Bukovany u Týnce 
nad Sázavou 

   Chářovice Chářovice 

   Chleby Chleby u Týnce 
nad Sázavou 

   Chlístov Chlístov u Bene-
šova 

   Krňany Krňany, Teletín, 
Třebsín 

   Lešany Lešany  
nad Sázavou 

   Netvořice Netvořice, Masko-
vice 



Návrh 3. Aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje - Výrok 
k projednání dle § 37 stavebního zákona 
 
 

128 

označ.
VPS 

popis VPS ORP dotčená 
obec 

dotčené 
katastrální území 

E32 
(pokr.) 

  Týnec nad 
Sázavou 

Týnec  
nad Sázavou,  
Podělusy 

  Černošice Hradištko Hradištko  
pod Medníkem 

   Štěchovice Štěchovice  
u Prahy 

E33 dvojité vedení 400 kV Čechy - Střed – 
Týnec 

Brandýs nad 
Labem 

Mochov Mochov 

  Český Brod Klučov Klučov u Českého 
Brodu 

   Kounice Kounice 

   Poříčany Poříčany 

   Vykáň Vykáň 

  Kolín Bělušice Bělušice 

   Býchory Býchory 

   Cerhenice Cerhenice 

   Dobřichov Dobřichov 

   Jestřabí 
Lhota 

Jestřabí Lhota 

   Krakovany Krakovany, Božec 

   Němčice Němčice u Kolína 

   Ovčáry Ovčáry u Kolína 

   Pečky Pečky, Velké 
Chvalovice 

   Pňov - Před-
hradí 

Pňov, Klipec 

   Ratenice Ratenice 

   Týnec nad 
Labem 

Týnec nad Labem 

   Velký Osek Velký Osek 

   Veltruby Veltruby 

   Volárna Volárna 

  Nymburk Hořany Hořany u Poříčan 

   Chrást Chrást u Poříčan 

   Milčice Milčice u Peček 

   Třebestovice Třebestovice 

  Poděbrady Sokoleč Sokoleč 

   Vrbová 
Lhota 

Vrbová Lhota 

E34 dvojité vedení 400 kV Čechy - Střed – 
Chodov a související plochu pro rozší-
ření elektrické stanice 400/110 kV Če-
chy - Střed 

Brandýs nad 
Labem 

Čelákovice Záluží u Čelákovic 

   Mochov Mochov 

   Škvorec Škvorec,  
Třebohostice  
u Škvorce 

   Vyšehořo-
vice 

Vyšehořovice, 
 Kozovazy 

   Zlatá Zlatá 

  Černošice Průhonice Hole u Průhonic 
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označ.
VPS 

popis VPS ORP dotčená 
obec 

dotčené 
katastrální území 

E34 
(pokr.) 

 Český Brod Břežany II Břežany II 

   Černíky Černíky 

   Přišimasy Přišimasy 

   Rostoklaty Rostoklaty 

   Tismice Limuzy 

   Vykáň Vykáň 

  Říčany Březí Březí u Říčan 

   Čestlice Čestlice 

   Křenice Křenice u Prahy 

   Říčany Říčany u Prahy, 
Pacov u Říčan 

   Sluštice Sluštice 

E35 dvojité vedení 400 kV Hradec – Mí-
rovka 

Benešov Bystřice Božkovice, Kobylí, 
Ouběnicu u Votic 

  Beroun Bavoryně Bavoryně 

   Broumy Broumy 

   Stašov Stašov u Zdic 

  Dobříš Borotice Borotice, Hubenov 
u Borotic 

,   Dobříš Dobříš 

   Drevníky Drevníky,  
Slovanská Lhota 

   Drhovy Drhovy, Homole 
 u Nechalova 

   Obořiště Lhotka u Dobříše 

   Rosovice Rosovice 

   Rybníky Rybníky 

   Svaté Pole Svaté Pole 

   Županovice Županovice 

  Hořovice Březová Březová u Hořovic 

   Bzová Bzová u Hořovic 

   Hostomice Hostomice pod 
Brdy, Radouš 

   Hředle Hředle u Zdic 

   Chlustina Chlustina 

   Libomyšl Libomyšl 

   Neumětely Neumětely 

   Skřipel Skřipel 

   Točník Točník 

   Velký Chlu-
mec 

Velký Chlumec 

  Rakovník Děkov Děkov, Vlkov  
u Rakovníka 

   Hořovičky Hokov, Vrbice  
u Hořoviček 

   Hřebečníky Hřebečníky,  
Újezdec  
u Rakovníka 

   Hvozd Hvozd 

   Kolešovice Kolešovice 
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označ.
VPS 

popis VPS ORP dotčená 
obec 

dotčené 
katastrální území 

E35 
(pokr.) 

  Malinová Malinová 

   Panoší 
Újezd 

Panoší Újezd 

   Petrovice Petrovice  
u Rakovníka 

   Příčina Příčina 

   Pšovlky Pšovlky 

   Skryje Slabce, Skryje 
nad Berounkou, 
Rousínov u Ra-
kovníka, Skupá, 
Svinařov 

   Šanov Šanov  
u Rakovníka 

  Sedlčany Dublovice Dublovice,  
Zvírotice 

   Kňovice Kňovice 

   Křepenice Křepenice 

   Prosenická 
Lhota 

Prosenická Lhota, 
Luhy u Prosenické 
Lhoty, Suchdol u 
Prosenické Lhoty 

   Příčovy Příčovy 

   Sedlčany Sestrouň 

  Vlašim Blažejovice Blažejovice 

   Borovnice Borovnice 

   Čechtice Čechtice, Otročice 

   Dolní Kralo-
vice 

Martinice u Dol-
ních Kralovic,  
Vraždovy Lhotice 

   Kondrac Kondrac, Dub  
u Kondrace 

   Křivsoudov Křivsoudov 

   Kuňovice Kuňovice 

   Loket Loket u Dolních 
Kralovic, 
Alberovice,  
Brzotice 

   Miřetice Miřetice 

   Mnichovice Mnichovice 

   Ostrov Ostrov u Veliše 

   Snět Snět 

   Strojetice Strojetice 

   Tomice Tomice  
u Dolních Kralovic 

   Veliš Veliš, Sedlečko  
u Veliše 

   Vlašim Bolina 

   Vracovice Vracovice 

   Zdislavice Zdislavice  
u Vlašimi 

  Votice Jankov Jankov, Čestín u 
Jankova, Jankov-
ská Lhota, Pičín  
u Jankova 
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označ.
VPS 

popis VPS ORP dotčená 
obec 

dotčené 
katastrální území 

E35 
(pokr.) 

  Olbramovice Olbramovice  
u Votic, Křešice  
u Olbramovic,  
Tomice u Votic, 
Zahradnice 

   Ratměřice Ratměřice, Hrzín 

   Vrchotovy 
Janovice 

Manělovice,  
Rudoltice u Vrcho-
tových Janovic, 
Šebáňovice 

E36 dvojité vedení 400 kV Hradec – Řepo-
ryje 

Beroun Beroun Beroun 

   Hlásná Tře-
baň 

Hlásná Třebaň 

   Chyňava Chyňava, Lhotka 
u Berouna,  
Libečov 

   Koněprusy Koněprusy 

   Korno Korno 

   Liteň Liteň, Běleč u 
Litně 

   Loděnice Loděnice  
u Berouna 

   Lužce Lužce 

   Měňany Měňany ,Tobolka 

   Mořina Mořina,  
Trněný Újezd 

   Mořinka Mořinka 

   Svatý Jan 
pod Skalou 

Svatý Jan 
 pod Skalou 

   Svinaře Svinaře 

   Tetín Tetín u Berouna 

   Vráž Vráž u Berouna 

   Vysoký 
Újezd 

Vysoký Újezd  
u Berouna,  
Kozolupy, Kuchař 

   Zadní Tře-
baň 

Zadní Třebaň 

   Železná Železná 

  Černošice Choteč Choteč u Prahy 

   Chýnice Chýnice 

   Lety Lety u Dobřichovic 

   Ořech Ořech 

   Roblín Roblín 

   Řevnice Řevnice 

   Zbuzany Zbuzany 

  Kladno Bratronice Bratronice 
 u Kladna 

   Horní Bezdě-
kov 

Horní Bezděkov 

   Kamenné 
Žehrovice 

Kamenné Žehro-
vice 

   Lány Lány, Vašírov 

   Lhota Lhota u Kamen-
ných Žehrovic 
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označ.
VPS 

popis VPS ORP dotčená 
obec 

dotčené 
katastrální území 

E36 
(pokr.) 

  Malé Kyšice Malé Kyšice 

   Stochov Stochov, Honice 

   Tuchlovice Tuchlovice 

   Žilina Žilina 

  Rakovník Děkov Děkov, Vlkov u 
Rakovníka 

   Hořesedly Hořesedly 

   Hořovičky Hodkov, Vrbice  
u Hořoviček 

   Hředle Hředle 

   Chrášťany Chrášťany  
u Rakovníka 

   Kněževes Kněževes  
u Rakovníka 

   Kolešovice Kolešovice 

   Krupá Krupá 

   Krušovice Krušovice 

   Mšec Mšec 

   Mšecké Že-
hrovice 

Mšecké Žehrovice 

   Nesuchyně Nesuchyně 

   Nové Stra-
šecí 

Nové Strašecí 

   Rynholec Rynholec 

   Řevničov Řevničov 

   Třtice Třtice  
u Nového Strašecí 

E37 dvojité vedení 400 kV Týnec – Krasí-
kov 

Kolín Krakovany Krakovany 

   Týnec nad 
Labem 

Týnec nad Labem 

E38 smyčku z vedení 400 kV Kočín - Ře-
poryje do nové elektrické stanice 
400/110 kV Milín včetně plochy pro re-
alizaci elektrické stanice 

Příbram Vrančice Mýšlovice 

   Zbenice Zbenice 

E39 dvojité vedení 400 kV Malešice – Če-
chy - Střed (přestavba vedení 220 na 
400 kV) 

Brandýs nad 
Labem-Stará 
Boleslav 

Čelákovice Záluží u Čelákovic 

   Jirny Jirny 

   Mochov Mochov 

   Nehvizdy Nehvizdy 

   Šestajovice Šestajovice u 
Prahy 

   Vyšehořo-
vice 

Kozovazy 

   Zeleneč Mstětice 

E40 dvojité vedení 400 kV Hradec - Chrást Rakovník Děkov Děkov 

   Hořovičky Hokov, Vrbice u 
Hořoviček 

   Hvozd Hvozd 

   Kolešovice Kolešovice 

   Krakov Krakov 
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označ.
VPS 

popis VPS ORP dotčená 
obec 

dotčené 
katastrální území 

E40 
(pokr.) 

  Krakovec Krakovec  
u Rakovníka 

   Malinová Malinová 

   Petrovice Petrovice  
u Rakovníka 

   Příčina Příčina 

   Pšovlky Pšovlky 

   Šanov Šanov  
u Rakovníka 

   Šípy Šípy, Milíčov 

323. Označení a název kapitoly „7.3. Veřejně prospěšné stavby v oblasti plynárenství“ 
se nahrazuje novým označením a názvem: 

G.3. VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY TECHNICKÉ 
INFRASTRUKTURY – ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM 

324. Článek (232) se mění takto: 

a. úvodní části věty se za slovy „ZÚR vymezují…“ vkládá slovo „…tyto…“; 

b. za slovem „…pro umístění…“ se vypouští slovo „…těchto…“;  

c. za slovem „…staveb…“ se slova „…v oblasti energetiky“ nahrazují slovy 
„…pro zásobování plynem“; 

d. tabulka za návětím článku se upravuje: 

i. druhý a třetí sloupec zleva, označené v záhlaví „převzato z ÚP 
VÚC“ a „původní označení“ se vypouštějí; 

ii. v řádku P01 se ve sloupci „název VPS“ nátev „Drahelčice - Háje“ 
mění na „Háje – Drahelčice“; 

iii. na konec tabulky se vkládá nový řádek označený P09, včetně po-
pisu VPS, výčtu ORP, dotčených obcí a dotčených k. ú.: 

označ.
VPS 

popis VPS ORP dotčená 
obec 

dotčené 
katastrální území 

P09 VTL plynovodní přípojka pro elektrárnu 
Mělník 

Mělník Horní  
Počaply 

Horní Počaply 

325. Označení a název kapitoly „7.4. Veřejně prospěšné stavby dálkovodů“ se nahrazuje 
novým označením a názvem: 

G.4. VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY ROPOVODŮ 
A PRODUKTOVODŮ 

326. Článek (233) se mění takto: 

a. úvodní části věty se za slovy „ZÚR vymezují…“ vkládá slovo „…tyto…“; 

b. za slovem „…pro umístění…“ se slova „…této veřejně prospěšné stavby…“ 
nahrazují „…veřejně prospěšných staveb…“;  
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c. tabulka za návětím článku se upravuje: 

i. druhý a třetí sloupec zleva, označené v záhlaví „převzato z ÚP 
VÚC“ a „původní označení“ se vypouštějí; 

ii. řádek R05 se upravuje: 

 v ORP „Čáslav“ se ve sloupci „dotčená obec“ doplňuje 
obec „Starkoč“; 

 ve sloupci „dotčené katastrální území“ se u obce „Starkoč“ 
doplňuje k. ú. „Starkoč u Bílého Podolí“.  

327. Označení a název kapitoly „7.5. Veřejně prospěšné stavby vodovodů“ se nahrazuje 
novým označením a názvem: 

G.5. VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY PRO ZÁSOBOVÁNÍ 
VODOU 

328. Článek (234) se mění takto: 

a. úvodní části věty se za slovy „ZÚR vymezují…“ vkládá slovo „…tyto…“; 

b. za slovem „…pro umístění…“ se slova „…této veřejně prospěšné stavby…“ 
nahrazují „…veřejně prospěšných staveb…“;  

c. na konci věty se slova „…v oblasti vodovodů“ nahrazují slovy „…pro zásobo-
vání vodou“; 

d. tabulka za návětím článku se upravuje: 

i. druhý a třetí sloupec zleva, označené v záhlaví „převzato z ÚP 
VÚC“ a „původní označení“ se vypouštějí; 

ii. řádky V02, V03, V09, V10 a V12 až V14, včetně popisu VPS, výčtu 
ORP, dotčených obcí a dotčených k. ú. se zrušují; 

iii. vkládají se nové řádky označené V15 až V17, včetně popisu VPS, 
výčtu ORP, dotčených obcí a dotčených k. ú.: 

označ.
VPS 

popis VPS ORP dotčená 
obec 

dotčené 
katastrální 

území 

V 15 Skupinový vodovod VOVEVRA Dolnobře-
žansko 

Černošice Březová - 
Oleško 

Březová u Zvole 

   Dolní Bře-
žany 

Dolní Břežany, 
Lhota u Dolních 
Břežan 

   Ohrobec Ohrobec 

   Okrouhlo Okrouhlo 

   Vestec Vestec u Prahy 

   Vrané nad 
Vltavou 

Vrané nad Vlta-
vou 

   Zlatníky - 
Hodkovice 

Hodkovice u Zlat-
níků, 

Zlatníky u Prahy 

   Zvole Zvole u Prahy 
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označ.
VPS 

popis VPS ORP dotčená 
obec 

dotčené 
katastrální 

území 

V 16 Skupinový vodovod CHOPOS Vranov - 
Ostředek 

Benešov Čakov Čakov, Tatouňo-
vice 

Vlkov u Čakova 

   Divišov Křešice u Divi-
šova 

   Chotýšany Chotýšany 

   Kozmice Kozmice u Bene-
šova 

   Ostředek Bělčice u 
Ostředka, Ostře-
dek 

   Struhařov Bořeňovice, Je-
zero 

Struhařov u Be-
nešova 

   Teplýšovice Čeňovice, Teplý-
šovice 

   Vranov Vranov u Čerčan 

Vranovská Lhota 

V 17 Skupinový vodovod BKDZH pro oblast 
Dobříč, Chyňava, Koněprusy, Mořina 

Beroun Beroun Beroun 

   Hlásná Tře-
baň 

Hlásná Třebaň 

   Chyňava Lhotka u Be-
rouna 

   Karlštejn Budňany 

   Koněprusy Bítov u Koně-
prus, 

Koněprusy 

   Loděnice Loděnice u Be-
rouna 

   Mezouň Mezouň 

   Mořina Mořina, 
Trněný Újezd 

   Tetín Tetín u Berouna 

   Tmaň Lounín, Tmaň 

   Vráž Vráž u Berouna 

   Vysoký 
Újezd 

Kozolupy, Ku-
chař, Vysoký 
Újezd u Berouna 

   Zadní  
Třebaň 

Zadní Třebaň 

   Mořinka Mořinka 

   Lužce Lužce 

   Železná Železná 

  Černošice Chýnice Chýnice 

   Nučice Nučice u Rudné 

   Tachlovice Tachlovice 

   Dobříč Dobříč u Prahy 

   Choteč Choteč u Prahy 

   Jinočany Jinočany 

   Lety Lety u Dobřicho-
vic 

   Roblín Roblín 
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329. Označení a název kapitoly „7.6. Veřejně prospěšné stavby kanalizace“ se nahrazuje 
novým označením a názvem: 

G.6. VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY – KANALIZACE A ČIŠ-
TĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

330. Článek (235) se mění takto: 

a. za slovem „…pro umístění…“ se slova „…veřejně prospěšné stavby…“ na-
hrazují „…veřejně prospěšných staveb…“;  

b. na konci věty se slova „…v oblasti kanalizace“ doplňují slovy „…a čištění 
odpadních vod“. 

331. Označení a název kapitoly „7.7. Veřejně prospěšné stavby – protipovodňová ochrana“ 
se nahrazuje novým označením a názvem: 

G.7. VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY PROTIPOVODŇOVÉ 
OCHRANY 

332. Článek (236) se mění takto: 

a. úvodní části věty se za slovy „ZÚR vymezují…“ vkládá slovo „…tyto…“; 

b. tabulka za návětím článku se upravuje: 

i. v záhlaví sloupce „popis VPO“ se zkratka „…VPO“ nahrazuje zkrat-
kou „…VPS“ 

ii. řádky PP01 až PP04, včetně popisu VPS, výčtu ORP, dotčených 
obcí a dotčených k. ú. se zrušují; 

iii. řádek DPP05 se upravuje: 

 do sloupce „ORP“ se vkládá „Poděbrady“, 

 v ORP „Poděbrady“ se do sloupce „dotčená obec“ doplňuje 
obec „Poděbrady“, 

 v ORP „Poděbrady“, se ve sloupci „dotčené katastrální 
území“ u obce „Poděbrady“ doplňuje k. ú. „Velké Zboží“; 

c. řádky PP08 až PP11, včetně popisu VPS, výčtu ORP, dotčených obcí a do-
tčených k. ú. se zrušují; 

d. řádek PP12 se upravuje: 

i. ve sloupci „popis VPS“ se v úvodu textu vypouštějí slova „Hasina 
a…“; 

ii. za slovem „Nepokoj -…“ se text „…2 poldry…“ nahrazují slovem 
„…poldr…“; 
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iii. ve sloupci „dotčené obce“ se v ORP „Nymburk“ vypouští obec „Rož-
ďalovice“ a v ORP „Poděbrady“ se vkládá obec „Chotěšice“; 
ve sloupci „dotčené katastrální území“  

iv. ve sloupci „dotčené katastrální území“  

 v ORP „Nymburk“ se u obce „Rožďalovice“ vypouští k. ú. 
„Hasina“; 

 v ORP „Poděbrady“ se doplňují k. ú.: 

 u obce „Dymokury“ k ú. „Dymokury“, 

 u obce „Chotěšice“ k. ú. „Nouzov u Dymokur“; 

v. vkládají se nové řádky označené PP13 až PP16, včetně popisu 
VPS, výčtu ORP, dotčených obcí a dotčených k. ú.: 

číslo 
VPO 

popis VPS ORP dotčená obec dotčené katastrální 
území 

PP13 Protipovodňová ochrana Labe - Ne-
ratovice 

Neratovice Neratovice Neratovice, Lobko-
vice, Mlékojedy u 
Neratovic 

   Libiš Libiš 

PP14 Nádrž Kleštěnice Jalový potok Hořovice Jivina Jivina u Hořovic 

   Komárov Kleštěnice 

   Zaječov Zaječov 

PP15 Nádrž Šanov na Rakovnicku Rakovník Šanov Šanov u Rakovníka 

   Pšovlky Pšovlky 

PP16 Nádrž Senomaty na Rakovnicku Rakovník Přílepy Přílepy 

   Senomaty Nouzov u Senomat, 
Senomaty 

333. Označení a název kapitoly „7.8. Veřejně prospěšná opatření – územní systém ekolo-
gické stability“ se nahrazuje novým označením a názvem: 

G.8 VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ OPATŘENÍ - ÚSES 

334. Tabulka za návětím článku (237) oddíl „Nadregionální biocentra“ se mění takto: 

a. řádek NC 4 se upravuje: 

i. u ORP „Mělník“ se do sloupce „dotčená obec“ vkládá obec „Velký 
Borek“;  

ii. do sloupce „dotčené katastrální území“ se u obce „Velký Borek“ 
vkládá k. ú. „Mělnická Vrutice“; 

b. řádek NC 5 se upravuje: 

i. u ORP „Brandýs nad Labem“ se do sloupce „dotčená obec“ vkládají 
obce „Horoušany“, „Květnice“ a „Šestajovice“;  
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ii. do sloupce „dotčené katastrální území“ se vkládají k. ú: 

 u obce „Horoušany“ k. ú. „Horoušany“, 

 u obce „Květnice“ k. ú. „Květnice“, 

 u obce „Šestajovice“ k. ú. „Šestajovice u Prahy“; 

c. řádek NC6 se upravuje: 

i. u ORP „Kolín“ se do sloupce „dotčená obec“ vkládá obec „Žiželice“; 

ii. do sloupce „dotčené katastrální území“: 

 u obce „Žiželice“ se vkládá k. ú. „Končice“, 

d. řádek NC 7 se upravuje: 

i. u ORP „Poděbrady“ se do sloupce „dotčená obec“ vkládají obce 
„Čhoťánky“, „Opolany“ a „Sokoleč“;  

ii. do sloupce „dotčené katastrální území“ se vkládají k. ú.: 

 u obce „Pňov - Předhradí“ k. ú. „Klipec“, 

 u obce „Choťánky“ k. ú. „Choťánky“, 

 u obce „Opolany“ k. ú. „Kanín“, 

 u obce „Sokoleč“ k. ú. „Sokoleč“; 

e. řádek NC 21 se upravuje: 

i. u ORP „Rakovník“ se do sloupce „dotčená obec“ vkládají obce 
„Řevničov“ a „Srbeč“; 

ii. u ORP „Slaný“ se do sloupce „dotčená obec“ vkládají obce „Líský“ 
a „Zichovec“; 

iii. do sloupce „dotčené katastrální území“ se vkládají k. ú.: 

 u obce „Řevničov“ k. ú. „Řevničov“, 

 u obce „Srbeč“ k. ú. „Srbeč“, 

 u obce „Líský“ k. ú. „Líský“, 

 u obce „Zichovec“ k. ú. „Zichovec“; 

f. řádek NC 22 se upravuje: 

i. u ORP „Beroun“ se do sloupce „dotčená obec“ vkládají obce “Koně-
prusy“, „Loděnice“, Mořinka“ a „Vráž“; 
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ii. do sloupce „dotčené katastrální území“ se vkládají k. ú.: 

 u obce „Beroun“ k. ú. „Beroun“, 

 u obce „Koněprusy“ k. ú. „Koněprusy“, 

 u obce „Loděnice“ k. ú. „Loděnice u Berouna“, 

 u obce „Mořinka“ k. ú. „Mořinka“, 

 u obce „Vráž“ k. ú. „Vráž u Berouna“; 

g. řádek NC 24 se upravuje: 

i. u ORP „Černošice“ se do sloupce „dotčená obec“ vkládá obec „Ka-
menný Přívoz“;  

ii. do sloupce „dotčené katastrální území“ se u obce „Kamenný Přívoz“ 
vkládá k. ú. „Hostěradice“; 

h. řádek NC 27 se upravuje: 

i. u ORP „Říčany“ se do sloupce „dotčená obec“ vkládá obec „Svo-
jetice“;  

ii. do sloupce „dotčené katastrální území“ se u obce „Svojetice“ vkládá 
k. ú. „Svojetice“; 

i. v řádku NC 41, sloupec „dotčené katastrální území“ se u obce „Dobřeň“ 
vkládá k. ú. „Střezivojice“; 

i. řádek NC 43 se upravuje sloupec „dotčené katastrální území“: 

 u obce „Boseň“ se vkládá k. ú. „Boseň“, 

 u obce „Kněžmost“ se vkládá k. ú. „Suhrovice“, 

 u obce „Ždár“ se vkládá k. ú. „Žehrov“; 

j. v řádku NC 54 se do sloupce „dotčené katastrální území“ u obce „Sedlec - 
Prčice“ vkládá k. ú. „Sanovice“; 

k. řádek NC 57 se upravuje: 

i. u ORP „Čáslav“ se do sloupce „dotčená obec“ vkládá obec „Vlka-
neč“;  

ii. do sloupce „dotčené katastrální území“ se vkládají k. ú.: 

 u obce „Vlkaneč“ k. ú. „Vlkaneč“, 

 u obce „Zbýšov“ k. ú. „Klucké Chvalovice“; 
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l. řádek NC 2001 se upravuje: 

i. u ORP „Černošice“ se do sloupce „dotčená obec“ vkládají obce „Ho-
roměřice“, „Úholičky“ a „Únětice“;  

ii. u ORP „Kralupy n. Vlt.“ se sloupec „dotčená obec“ upravuje: 

 u obce „Dolany“ se doplňují slova „…nad Vltavou“, 

 vkládá obec „Zlončice“; 

iii. do sloupce „dotčené katastrální území“ se vkládá: 

 u obce „Horoměřice“ k. ú. „Horoměřice“, 

 u obce „Úholičky“ k. ú. „Úholičky“, 

 u obce „Únětice“ k. ú. „Únětice u Prahy“, 

 u obce „Zlončice“ k. ů. „Zlončice. 

335. Tabulka v článku (237) oddíl „Nadregionální biokoridry“ se mění takto: 

a. řádek NK 10 se upravuje: 

i. u ORP „Brandýs n.L. – St. Boleslav“ se do sloupce „dotčená obec“ 
vkládá obec „Zápy“; 

ii. do sloupce „dotčené katastrální území“ se vkládají k. ú.: 

 u obce „Zápy“ k. ú. „Zápy“, 

 u obce „Poděbrady“ k. ú. „Kluk“; 

b. řádek NK 15 se upravuje. 

i. u ORP „Mělník“ se do sloupce „dotčená obec“ vkládá obec „Vidím“; 

ii. do sloupce „dotčené katastrální území“ se vkládá: 

 u obce „Kokořín“ k. ú. „Šemanovice“, 

 u obce „Vidím“ k. ú. „Vidím“; 

c. v řádku NC 17 se do sloupce „dotčené katastrální území“ vkládá k. ú. „Bo-
syně“; 

d. řádek NK 18 se upravuje: 

i. u ORP „Mělník“ se do sloupce „dotčená obec“ vkládá obec „Mšeno“; 

 do sloupce „dotčené katastrální území“ se u obce „Mšeno“ 
vkládá k. ú. „Mšeno“; 



Návrh 3. Aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje - Výrok 
k projednání dle § 37 stavebního zákona 

 
 

141 

e. řádek NK 31 se upravuje: 

i. u ORP „Mnichovo Hradiště“ se do sloupce „dotčená obec“ vkládají 
obce „Březina“ a „Loukovec“; 

ii. do sloupce „dotčené katastrální území“ se vkládají k. ú.: 

 u obce „Březina“ k. ú. „Březina u Mnichova Hradiště“, 

 u obce „Loukovec“ k. ú. „Loukovec“; 

f. řádek NK 32 se upravuje: 

i. u ORP „Brandýs n. L. – St. Boleslav“ se do sloupce „dotčená obec“ 
vkládá obec „Nový Vestec“; 

ii. u ORP „Mladá Boleslav“ se do sloupce „dotčená obec“ vkládá obec 
„Bukovno“; 

iii. sloupec „dotčené katastrální území“ se upravuje: 

 u obce „Nový Vestec“ se vkládá k. ú. „Nový Vestec“, 

 u obce „Bradlec“ se vypouští k. ú. „Brodce nad Jizerou“, 

 u obce „Brodce“ se u k. ú. „Brodce“ doplňuje „… nad Jize-
rou“, 

 u obce „Bukovno“ se vkládá k. ú. „Bukovno“, 

 u obce „Mladá Boleslav“ se vkládá k. ú. „Bezděčín u Mladé 
Boleslavi“; 

g. řádek NK 33 se upravuje: 

i. u ORP „Mnichovo hradiště“, se do sloupce „dotčená obec“ vkládá 
obec „Koryta“; 

ii. ve sloupci „dotčené katastrální území“ se vkládají k. ú.: 

 u obce „Bělá pod Bezdězem“ k. ú. „Bělá pod Bezdězem“, 

 u obce „Koryta“ k. ú. „Koryta u Mnichova Hradiště“; 

h. řádek NK 35 se upravuje: 

i. u ORP „Mnichovo hradiště“, se do sloupce „dotčená obec“ vkládá 
obec „Branžež“; 

ii. ve sloupci „dotčené katastrální území“ se u obce „Branžež“ vkládá 
k. ú. „Branžež“; 

i. v řádku NK 50 se ve sloupci „dotčené katastrální území“ u obce „Hřebečníky“ 
vkládá k. ú. „Újezdec u Rakovníka“; 
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j. řádek NK 53 se upravuje: 

i. u ORP „Rakovník“, se do sloupce „dotčená obec“ vkládají obce „Po-
chvalov“, „Krty“, „Jesenice“, „Kounov“, „Kolešov“ a „Janov“; 

ii. ve sloupci „dotčené katastrální území“ se vkládají k. ú.: 

 u obce „Pochvalov“ k. ú. „Pochvalov“, 

 u obce „Krty“ k. ú. „Krty“, 

 u obce „Jesenice“ k. ú. „Chotěšov u Rakovníka“, 

 u obce „Kounov“ k. ú. „Kounov u Rakovníka“,  

 u obce „Kolešov“ k. ú. „Kolešov“, 

 u obce „Janov“ k. ú. „Janov“; 

k. řádek NK 54 se upravuje: 

i. u ORP „Beroun“, se do sloupce „dotčená obec“ vkládá obec 
„Chyňava“; 

ii. u ORP „Kladno“ se do sloupce „dotčená obec“ vkládá obec „Lhota“; 

iii. ve sloupci „dotčené katastrální území“ se vkládají k. ú.: 

 u obce „Chrustenice“ k. ú. „Svatý Jan pod Skalou“, 

 u obce „Chyňava“ k. ú. „Chyňava“, 

 u obce „Bratronice“ k. ú. „Bratronice u Kladna“, 

 u obce „Lhota“ k. ú. „Lhota u Kamenných Žehrovic“; 

l. řádek NK 55 se upravuje: 

i. u ORP „Beroun“, se ve sloupci „dotčená obec“ obce „Svatý Jan pod 
Skalou“ a „Srbsko“ vypouštějí; 

ii. ve sloupci „dotčené katastrální území“: 

 vkládá se u obce „Beroun“ k. ú. „Zdejčina“ 

 vypouštějí se u obce „Svatý Jan pod Skalou“ k. ú. „Svatý 
Jan pod Skalou“ a u obce „Srbsko“ k. ú. „Srbsko u Karl-
štejna“; 

m. řádek NK 56 se upravuje: 

i. u ORP „Černošice“, se do sloupce „dotčená obec“ vkládá obec 
„Vrané nad Vltavou“; 
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ii. ve sloupci „dotčené katastrální území“ se u obce „Vrané nad Vlta-
vou“ vkládá k. ú. „Vrané nad Vltavou“; 

n. řádek NK 57 se upravuje: 

i. u ORP „Kralupy n. Vlt.“ Se ve sloupci „dotčená obec“ 

 u do názvu obce „Dolany“ doplňuje „…nad Vltavou“,  

 vkládá obec „Chvatěruby“; 

ii. ve sloupci „dotčené katastrální území“ se vkládá: 

 u obce „Chvatěruby“ k. ú. „Chvatěruby“, 

 u obce „Kralupy n. Vlt.“ k. ú. „Minice u Kralup nad Vltavou“; 

o. řádek NK 58 se upravuje: 

i. do sloupce „ORP“ se vkládá obec „Brandýs n. Lab – St. Boleslav“; 

ii. do sloupce „dotčená obec“ se vkládá: 

 u ORP „Brandýs n. Lab – St. Boleslav“ obec „Máslovice“,  

 u ORP „Kralupy n. Vlt.“ se do názvu obce „Dolany“ doplňuje 
„…nad Vltavou“; 

iii. ve sloupci „dotčené katastrální území“ se u obce „Máslovice“vkládá 
k ú. „Máslovice“; 

p. řádek NK 59 se upravuje: 

i. u ORP „Černošice“ se do sloupce „dotčená obec“ vkládají obce 
„Ohrobec“ a „Slapy“;  

ii. do sloupce „dotčené katastrální území“ vkládá: 

 u obce „Ohrobec“ vkládá k. ú. „Ohrobec“, 

 u obce „Slapy“ k. ú. „Slapy nad Vltavou“; 

q. řádek NK 60 se upravuje: 

i. ve sloupci „dotčené katastrální území“: 

 u obce Kozárovice se k. ú. „Podskalí I“ nahrazuje k. ú. „Vy-
strkov“; 

 u obce „Solenice“ se vkládá k. ú. „Větrov u Solenic“; 

r. řádek NK 61 se upravuje: 

i. u ORP „Kutná Hora“ se do sloupce „dotčená obec“ vkládají obce 
„Bludov“ a „Podveky“;  
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ii. u ORP „Říčany“ se do sloupce „dotčená obec“ vkládají obce „On-
dřejov“, „Pětihosty“ a “Senohraby“; 

iii. do sloupce „dotčené katastrální území“ se vkládá: 

 u obce „Bludov“ k. ú. „Bludov v Čechách“, 

 u obce „Podveky“ k. ú. „Ježovice“, 

 u obce „Ondřejov“ k. ú. „Ondřejov u Prahy“, 

 u obce „Pětihosty“ k. ú. „Pětihosty“, 

 u obce „Senohraby“ k. ú. “Senohraby“; 

s. řádek NK 62 se upravuje: 

i. do sloupce „ORP“ se vkládá obec „Černošice“; 

ii. u ORP „Dobříš“ se do sloupce „dotčená obec“ vkládá obec „Roso-
vice“;  

iii. u ORP „Černošice“ se do sloupce „dotčená obec“ vkládá obec „Ky-
tín“;  

iv. u ORP „Hořovice“ se do sloupce „dotčená obec“ vkládají obce „Cha-
loupky“ a „Malá Víska“;  

v. u ORP „Příbram“ se do sloupce „dotčená obec“ vkládá obec „Bu-
ková u Příbramě“;  

vi. do sloupce „dotčené katastrální území“ se vkládá k. ú. 

 u obce „Rosovice“ k. ú. „Rosovice“, 

 u obce „Kytín“ k. ú. „Kytín“, 

 u obce „Chaloupky“ k. ú. „Chaloupky“, 

 u obce „Malá Víska“ k. ú. „Malá Víska v Brdech“, 

 u obce „Buková u Příbramě“ k. ú. Buková u Příbramě“; 

t. v řádku NK 63 se ve sloupci „dotčené katastrální území“ u obce „Věšín“ vy-
pouští k. ú. „Věšín“. 

u. v řádku NK 65 se ve sloupci „dotčené katastrální území“ u obce „Stříbrná 
Skalice“ vkládá k. ú. „Hradec u Stříbrné Skalice“; 

v. řádek NK 66 se upravuje: 

i. u ORP „Brandýs n. L. – St. Boleslav““ se do sloupce „dotčená obec“ 
vkládá obec „Škvorec“;  
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ii. do sloupce „dotčené katastrální území“ se u obce „Škvorec“ vkládá 
k. ú. „Třebohostice u Škvorce“, 

w. řádek NK 67 se upravuje: 

i. u ORP „Brandýs n. L. – St. Boleslav““ se do sloupce „dotčená obec“ 
vkládají obce „Horoušany“ a „Jirny;  

ii. u ORP „Český Brod““ se do sloupce „dotčená obec“ vkládá obec 
„Vykáň“;  

iii. u ORP „Mladá Boleslav““ se do sloupce „dotčená obec“ vkládá obec 
„Předměřice nad Jizerou“;  

iv. do sloupce „dotčené katastrální území“ se vkládá 

 u obce „Horoušany“ k. ú. „Horoušany“, 

 u obce „Jirny“ k. ú. „Jirny“, 

 u obce „Vykáň“ k. ú. Vykáň“, 

 u obce „Předměřice nad Jizerou“ k. ú. „Předměřice nad Ji-
zerou“; 

x. řádek NK 68 se upravuje: 

i. u ORP „Mladá Boleslav““ se do sloupce „dotčená obec“ vkládají 
obce „Pěčice“ a „Skorkov“;  

ii. u ORP „Poděbrady““ se do sloupce „dotčená obec“ vkládají obce 
„Dlouhopolsko“ a „Kolaje“;  

iii. do sloupce „dotčené katastrální území“ se vkládá 

 u obce „Pěčice“ k. ú. „Pěčice“, 

 u obce „Jirny“ k. ú. „Jirny“, 

 u obce „Dlouhopolsko“ k. ú. „Dlouhopolsko“, 

 u obce „Kolaje“ k. ú. „Kolaje“; 

y. v řádku NK 72 se ve sloupci „dotčené katastrální území“ u obce „Týnec nad 
Labem“ vkládá k. ú. „Vinařice u Týnce nad Labem“; 

z. řádek NK 78 se upravuje: 

i. u ORP „Kutná Hora““ se do sloupce „dotčená obec“ vkládá obec 
„Zruč nad Sázavou“;  

ii. do sloupce „dotčené katastrální území“ se u obce „Zruč nad Sáza-
vou“ vkládá k. ú. „Nesměřice“. 
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336. Tabulka v článku (237) oddíl „Regionální biocentra“ se mění takto: 

a. řádek RC 349 se upravuje: 

i. ve sloupci „VPO“ název biocentra zní: „Niva Labe u Lysé nad La-
bem“; 

ii. do sloupce „ORP“ se vkládá obec „Brandýs n. L. – St. Boleslav“; 

iii. u ORP „Brandýs n. L. – St. Boleslav“ se do sloupce „dotčená obec“ 
vkládá obec „Čelákovice“;  

iv. do sloupce „dotčené katastrální území“ se u obce „Čelákovice“ 
vkládá k. ú. „Sedlčánky“; 

b. řádek RC 368 se upravuje: 

i. ve sloupci „VPO“ se z názvu biocentra vypouštějí slova „…a Pře-
rova“; 

ii. do sloupce „dotčené katastrální území“ se vkládá: 

 u obce „Čelákovice“ k. ú. „Čelákovice“, 

 u obce „Lysá nad Labem“ k. ú. „Přerov nad Labem“; 

c. řádek RC 399 se upravuje: 

i. u ORP „Hořovice“ se do sloupce „dotčená obec“ vkládá obec 
„Hředle“;  

ii. do sloupce „dotčené katastrální území“ se u obce „Hředle“ vkládá k. 
ú. „Hředle u Zdic“; 

d. řádek RC 745 se upravuje: 

i. u ORP „Vlašim“ se do sloupce „dotčená obec“ vkládá obec „Dolní 
Kralovice“;  

ii. do sloupce „dotčené katastrální území“ se u obce „Dolní Kralovice“ 
vkládá k. ú. „Libčice u Dolnícch Kralovic“; 

e. v řádku RC 748 se ve sloupci „dotčené katastrální území“ u obce „Načera-
dec“ vypouštějí k. ú. „Daměnice“ a „ Řísnice“; 

f. řádek RC 751 se upravuje: 

i. do sloupce „ORP“ se vkládá obec „Votice“; 

ii. u ORP „Votice“ se do sloupce „dotčená obec“ vkládá obec „Zvěs-
tov“;  

iii. do sloupce „dotčené katastrální území“ se u obce „Zvěstov“ vkládá 
k. ú. „Laby“; 
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g. řádek RC 754 se ve sloupci „dotčené katastrální území“upravuje: 

i. u obce „Neustupov“ vypouští k. ú. „Broumovice“, 

ii. u obce „Votice“ se vkládá k. ú. „Budenín“;; 

h. řádek RC 755 se upravuje: 

i. u ORP „Benešov“ se do sloupce „dotčená obec“ vkládá obec „Bys-
třice“;  

ii. do sloupce „dotčené katastrální území“ se u obce „Bystřice“ vkládá 
k. ú. „Ouběnice u Votic“; 

i. v řádku RC 824 se ve sloupci „dotčené katastrální území“ u obce „Klučenice“ 
k. ú. „Podskalí II“ nahrazuje k. ú. „Podskalí“; 

j. v řádku RC 833 se ve sloupci „dotčené katastrální území“ u obce „Nechva-
lice“ vkládá k. ú. „Redice“; 

k. v řádku RC 836 se ve sloupci „dotčené katastrální území“ u obce „Vysoký 
Chlumec“ vkládá k. ú. „Habří“; 

l. řádek RC 841 se upravuje: 

i. u ORP „Votice“ se do sloupce „dotčená obec“ vkládá obec „Miličín“;  

ii. do sloupce „dotčené katastrální území“ se u obce „Miličín“ vkládá k. 
ú. „Miličín“; 

m. v řádku RC 843 se ve sloupci „dotčené katastrální území“ u obce „Svatý Jan“ 
vkládají k. ú. „Bražná“ a „Drážkov“; 

n. v řádku RC 846 se ve sloupci „dotčené katastrální území“ u obce „Dolní 
Hbity“ vkládá k. ú. „Káciň“; 

o. v řádku RC 848 se ve sloupci „dotčené katastrální území“ u obce „Tochovice“ 
vkládá k. ú. „Hořejany“; 

p. řádek RC 874 se upravuje: 

i. u ORP „Příbram“ se do sloupce „dotčená obec“ vkládá obec „Vy-
soká u Příbramě“;  

ii. do sloupce „dotčené katastrální území“ se u obce „Vysoká u Pří-
bramě“ vkládá k. ú. „Vysoká u Příbramě“; 

q. v řádku RC 876 se ve sloupci „dotčené katastrální území“ u obce „Rožmitál 
pod Třemšínem“ vkládá k. ú. „Skuhrov pod Třemšínem“; 

r. v řádku RC 877 se ve sloupci „dotčené katastrální území“ u obce „Březnice“ 
vkládá k. ú. „Březnice“; 
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s. řádek RC 922 se upravuje: 

i. do sloupce „ORP“ se vkládá obec „Benešov“; 

ii. u ORP „Benešov“ se do sloupce „dotčená obec“ vkládá obec „Divi-
šov“; 

iii. do sloupce „dotčené katastrální území“ se u obce „Divišov“ vkládá 
k. ú. „Zdebuzeves“. 

t. řádek RC 925 se upravuje: 

i. u ORP „Čáslav“ se do sloupce „dotčená obec“ vkládají obce „Horka 
I.“ a „Žehušice“;  

ii. do sloupce „dotčené katastrální území“ se vkládají k. ú.: 

 u obce „Horka I.“ k. ú. „Horka u Žehušic“, 

 u obce „Žehušice“ k. ú. „Bojmany“; 

u. řádek RC 927 se upravuje: 

i. do sloupce „ORP“ se vkládá obec „Kutná Hora“; 

ii. u ORP „Čáslav“ se do sloupce „dotčená obec“ vkládá obec „Čáslav“; 

iii. u ORP „Kutná Hora“ se do sloupce „dotčená obec“ vkládá obec 
„Církvice“; 

iv. do sloupce „dotčené katastrální území“ se vkládají: 

 u obce „Čáslav“ k. ú. „Čáslav“, 

 u obce “Církvice“ k. ú. „Církvice u Kutné Hory“; 

v. v řádku RC 928 se ve sloupci „dotčené katastrální území“ u obce „Krchleby“ 
vkládá k. ú. „Chedrbí“; 

w. v řádku RC 930 se ve sloupci „dotčené katastrální území“ u obce „Pertoltice“ 
vkládá k. ú. „Lázně u Pertoltic“; 

x. řádek RC 933 se upravuje: 

i. u ORP „Kutná Hora“ se do sloupce „dotčená obec“ vkládají obce 
„Chlístovice“ a „Sudějov“;  

ii. do sloupce „dotčené katastrální území“ se vkládá: 

 u obce „Chlístovice“ k. ú. „Žandov“, 

 u obce „Sudějov“ k. ú. „Sudějov“; 
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y. řádek RC 935 se upravuje: 

i. do sloupce „ORP“ se vkládá obec „Kutná Hora“; 

ii. u ORP „Kutná Hora“ se do sloupce „dotčená obec“ vkládají obce 
„Chabeřice“ a „Zruč nad Sázavou“; 

iii. do sloupce „dotčené katastrální území“ se vkládá  

 u obce „Chabeřice“ k. ú. „Chabeřice“, 

 u obce „Zruč nad Sázavou“ k. ú. „Zruč nad Sázavou“; 

z. v řádku RC 936 se ve sloupci „dotčené katastrální území“ u obce „Trhový 
Štěpánov“ vkládá k. ú. „Dubějovice“; 

aa. řádek RC 938 se upravuje: 

i. u ORP „Kutná Hora“ se do sloupce „dotčená obec“ vkládá obec „Zbi-
zuby“;  

ii. do sloupce „dotčené katastrální území“ se vkládá: 

 u obce „Rataje nad Sázavou“ k. ú. „Malovidy, 

 u obce „Zbizuby“ k. ú. „Makolusky“; 

bb. řádek RC 939 se upravuje: 

i. u ORP „Kutná Hora“ se do sloupce „dotčená obec“ vkládá obec 
„Soběšín“;  

ii. do sloupce „dotčené katastrální území“ se u obce „Soběšín“ vkládá 
k. ú. „Soběšín“; 

cc. řádek RC 940 se upravuje: 

i. u ORP „Kutná Hora“ se do sloupce „dotčená obec“ vkládá obec „Le-
dečko“;  

ii. do sloupce „dotčené katastrální území“ se u obce „Ledečko“ vkládá 
k. ú. „Ledečko“; 

dd. v řádku RC 941 se ve sloupci „dotčené katastrální území“ u obce „Sázava“ 
k. ú. „Černé Budy“ vypouští; 

ee. řádek RC 943 se upravuje: 

i. u ORP „Benešov“ se do sloupce „dotčená obec“ vkládají obce „Stru-
hařov“ a „Třebešice“; 

ii. do sloupce „dotčené katastrální území“: 

 u obce „Struhařov“ se vkládají k. ú. „Bořeňovice“ a „Býko-
vice u Bořeňovic“, 
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 u obce „Třebešice“ se vkládá k. ú. „Třebešice u Divišova“; 

ff. řádek RC 946 se upravuje: 

i. u ORP „Benešov“ se do sloupce „dotčená obec“ vkládají obce „Bys-
třice“ a „Struhařov“;  

ii. do sloupce „dotčené katastrální území“ se vkládá: 

 u obce „Bystřice“ k. ú. „Líšno“, 

 u obce „Struhařov“ k. ú. „Skalice u Benešova“; 

gg. řádek RC 947 se upravuje: 

i. u ORP „Benešov“ se do sloupce „dotčená obec“ vkládají obce „Bys-
třice“, „Chlístov“ a „Václavice“;  

ii. do sloupce „dotčené katastrální území“ se vkládá: 

 u obce „Bystřice“ k. ú. „Jírovice“, 

 u obce „Chlístov“ k. ú. „Chlístov u Benešova“, 

 u obce „Václavice“ k. ú. „Václavice u Benešova“¨; 

hh. v řádku RC 949 se ve sloupci „dotčené katastrální území“ u obce „Vidlice“ 
vkládá k. ú. „Vidlice u Kutné Hory“; 

ii. řádek RC 951 se upravuje: 

i. u ORP „Kolín“ se do sloupce „dotčená obec“ vkládají obce „Starý 
Kolín“ a „Tři Dvory“;  

ii. do sloupce „dotčené katastrální území“ se vkládá: 

 u obce „Starý Kolín“ k. ú. „Starý Kolín“, 

 u obce „Tři Dvory“ k. ú. „Tři Dvory“; 

jj. řádek RC 953 se upravuje: 

i. u ORP „Kolín“ se do sloupce „dotčená obec“ vkládá obec „Nová Ves 
I“;  

ii. do sloupce „dotčené katastrální území“ se u obce „Nová Ves I“ 
vkládá k. ú. „Nová Ves I“; 

kk. řádek RC 956 se upravuje: 

i. do sloupce „ORP“ se vkládá obec „Kolín“; 

ii. u ORP „Kolín“ se do sloupce „dotčená obec“ vkládá obec „Bečváry“;  
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iii. do sloupce „dotčené katastrální území“ se vkládá: 

 u obce „Bečváry“ k. ú. „Hatě“, 

 u obce „Vavřinec“ k. ú. „Chmeliště“; 

ll. řádek RC 960 se upravuje: 

i. u ORP „Kolín“ se do sloupce „dotčená obec“ vkládá obec „Malotice“; 

ii. ve sloupci „dotčené katastrální území“ se u obce „Malotice“ vkládá 
k. ú. „Malotice“; 

mm. řádek RC 961 se upravuje: 

i. do sloupce „ORP“ se vkládá obec „Říčany“; 

ii. u ORP „Kolín“ se do sloupce „dotčená obec“ vkládá obec „Kouřim“;  

iii. u ORP „Říčany“ se do sloupce „dotčená obec“ vkládá obec 
„Oleška“;  

iv. do sloupce „dotčené katastrální území“ se vkládá: 

 u obce „Kouřim“ k. ú. „Kouřim“, 

 u obce „Oleška“ k. ú. „Oleška“; 

nn. řádek RC 964 se upravuje: 

i. u ORP „Benešov“ se do sloupce „dotčená obec“ vkládá obec „Čtyř-
koly“;  

ii. u ORP „Říčany“ se do sloupce „dotčená obec“ vkládají obce „Ka-
liště“ a “Ondřejov“;  

iii. do sloupce „dotčené katastrální území“: 

 u obce „Čtyřkoly“ se vkládá k. ú. „Čtyřkoly“, 

 u obce „Kaliště“ se vkládají k. ú. „Kaliště u Ondřejova“ a 
„Lensedly“, 

 u obce „Ondřejov“ se vkládá k. ú. „Turkovice u Ondřejova“; 

oo. řádek RC 966 se upravuje: 

i. u ORP „Říčany“ se do sloupce „dotčená obec“ vkládá obec „Sluš-
tice“; 

ii. ve sloupci „dotčené katastrální území“ se u obce „Malotice“ vkládá 
k. ú. „Sluštice“; 
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pp. řádek RC 981 se upravuje: 

i. u ORP „Kolín“ se do sloupce „dotčená obec“ vkládají obce „Krako-
vany“, „Lipec“ a „Radovesnice II“;  

ii. do sloupce „dotčené katastrální území“ se vkládá: 

 u obce „Krakovany“ k. ú. „Božec“, 

 u obce „Lipec“ k. ú. „Lipec“, 

 u obce „Radovesnice II“ k. ú. „Radovesnice II“; 

qq. řádek RC 1001 se upravuje: 

i. do sloupce „ORP“ se vkládá obec „Poděbrady“; 

ii. u ORP „Poděbrady“ se do sloupce „dotčená obec“ vkládá obec „Po-
děbrady“; 

iii. do sloupce „dotčené katastrální území“ se u obce „Poděbrady“ 
vkládá k. ú. „Velké Zboží“; 

rr. řádek RC 1003 se upravuje: 

i. u ORP „Poděbrady“ se do sloupce „dotčená obec“ vkládá obec „Či-
něves“; 

ii. do sloupce „dotčené katastrální území“ se u obce „Činěves“ vkládá 
k. ú. „Činěves“; 

ss. řádek RC 1004 se upravuje: 

i. u ORP „Poděbrady“ se do sloupce „dotčená obec“ vkládá obec „Dy-
mokury“; 

ii. do sloupce „dotčené katastrální území“: 

 u obce „Chotěšice“ se vkládá k. ú. „Břístev“, 

 o obce „Dymokury“ se vkládají k. ú. „Dymokury“ a „Svidnice 
u Dymokur“; 

tt. řádek RC 1008 se upravuje: 

i. do sloupce „ORP“ se vkládá obec „Mladá Boleslav“; 

ii. u ORP „Mladá Boleslav“ se do sloupce „dotčená obec“ vkládá obec 
„Prodašice“; 

iii. do sloupce „dotčené katastrální území“ se u obce „Prodašice“ 
vkládá k. ú. „Prodašice“; 
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uu. řádek RC 1009 se upravuje: 

i. do sloupce „ORP“ se vkládá obec „Nymburk“; 

ii. u ORP „Mladá Boleslav“ se do sloupce „dotčená obec“ vkládá obec 
„Semčice“; 

iii. u ORP „Nymburk“ se do sloupce „dotčená obec“ vkládá obec „Se-
letice“; 

iv. do sloupce „dotčené katastrální území“ se vkládá: 

 u obce „Semčice“ k. ú. „Semčice“, 

 u obce „Seletice“ k. ú. „Seletice“; 

vv. řádek RC 1010 se upravuje: 

i. u ORP „Nymburk“ se do sloupce „dotčená obec“ vkládá obec „Lou-
čeň“; 

ii. do sloupce „dotčené katastrální území“ se u obce „Loučeň“ vkládá 
k. ú. „Studce“; 

ww. řádek RC 1011 se upravuje: 

i. u ORP „Mladá Boleslav“ se do sloupce „dotčená obec“ vkládá obec 
„Všejany“; 

ii. u ORP „Nymburk“ se do sloupce „dotčená obec“ vkládá obec „Lou-
čeň“; 

iii. do sloupce „dotčené katastrální území“ se vkládá: 

 u obce „Všejany“ k. ú. „Všejany“, 

 u obce „Loučeň“ k. ú. „Patřín“; 

xx. řádek RC 1012 se upravuje: 

i. u ORP „Mladá Boleslav“ se do sloupce „dotčená obec“ vkládá obec 
„Benátky nad Jizerou“; 

ii. do sloupce „dotčené katastrální území“ se u obce „Předměřice nad 
Jizerou“ vkládá k. ú. „Staré Benátky“; 

yy. řádek RC 1013 se upravuje: 

i. u ORP „Mladá Boleslav“ se do sloupce „dotčená obec“ vkládá obec 
„Předměřice nad Jizerou“; 

ii. do sloupce „dotčené katastrální území“ se u obce „Předměřice nad 
Jizerou“ vkládá k. ú. „Předměřice nad Jizerou“; 
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zz. v řádku RC 1016 se ve sloupci „dotčené katastrální území“ u obce „Benátky 
nad Jizerou“ vkládá k. ú. „Kbel“; 

aaa. řádek RC 1017 se upravuje: 

i. u ORP „Mladá Boleslav“ se do sloupce „dotčená obec“ vkládají obce 
„Brodce“ a „Dobrovice“; 

ii. do sloupce „dotčené katastrální území“ se vkládá: 

 u obce „Brodce“ vkládá k. ú. „Brodce nad Jizerou“, 

 u obce „Dobrovice“ k. ú. „Libichov“; 

bbb. řádek RC 1018 se upravuje: 

i. u ORP „Mladá Boleslav“ se do sloupce „dotčená obec“ vkládá obec 
„Vinec“; 

ii. do sloupce „dotčené katastrální území“ se u obce „Vinec“ vkládá k. 
ú. „Vinec“; 

ccc. řádek RC 1021 se upravuje: 

i. u ORP „Lysá nad Labem“ se do sloupce „dotčená obec“ vkládají 
obce „Milovice“ a „Stará Lysá“; 

ii. do sloupce „dotčené katastrální území“ se vkládá: 

 u obce „Milovice“ vkládá k. ú. „Benátecká Vrutice“, 

 u obce „Stará Lysá“ k. ú. „Stará Lysá“; 

ddd. řádek RC 1025 se upravuje: 

i. do sloupce „ORP“ se vkládají obce „Mladá Boleslav“ a „Nymburk“; 

ii. u ORP „Mladá Boleslav“ se do sloupce „dotčená obec“ vkládá obec 
„Nová Telib“; 

iii. u ORP „Nymburk“ se do sloupce „dotčená obec“ vkládá obec „Hra-
dišťko“; 

iv. do sloupce „dotčené katastrální území“ se vkládá: 

 obce „Nová Telib“ k. ú. „Nová Telib“, 

 u obce „Hradišťko“ k. ú. „Hradišťko u Sadské“; 

eee. v řádku RC 1229 se ve sloupci „dotčené katastrální území“ u obce 
„Kněžmost“ vkládá k. ú. „Lítkovice u Kněžmostu“; 

fff. v řádku RC 1231 se ve sloupci „dotčené katastrální území“ u obce „Nosálovt“ 
vkládá k. ú. „Nosálov“; 
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ggg. řádek RC 1232 se upravuje: 

i. u ORP „Mělník“ se do sloupce „dotčená obec“ vkládá obec „Koko-
řín“; 

ii. do sloupce „dotčené katastrální území“ se u obce „Kokořín“ vkládá 
k. ú. „Janova Ves“; 

hhh. řádek RC 1234 se upravuje: 

i. u ORP „Mladá Boleslav“ se do sloupce „dotčená obec“ vkládá obec 
„Vinařice“; 

ii. do sloupce „dotčené katastrální území“ se vkládá: 

 obce „Mladá Boleslav“ k. ú. „Bezděčín u Mladé Boleslavi“, 

 u obce „Vinařice“ k. ú. „Vinařice u Dobrovic“; 

iii. v řádku RC 1235 se ve sloupci „dotčené katastrální území“ u obce „Mladá 
Boleslav“ vkládá k. ú. „Mladá Boleslav“; 

jjj. řádek RC 1237 se upravuje: 

i. u ORP „Mladá Boleslav“ se do sloupce „dotčená obec“ vkládá obec 
„Josefův Důl;“; 

ii. ve sloupci „dotčené katastrální území“ se vkládá: 

 u obce „Bakov nad Jizerou“ k. ú. „Chudoplesy“, 

 u obce „Josefův Důl“ k. ú. „Josefův Důl u Mladé Boleslavi“; 

kkk. řádek RC 1241 se upravuje: 

i. u ORP „Mladá Boleslav“ se do sloupce „dotčená obec“ vkládá obec 
„Hrdlořezy“; 

ii. do sloupce „dotčené katastrální území“ se u obce „Hrdlořezy“ vkládá 
k. ú. „Hrdlořezy u Mladé Boleslavi“; 

lll. řádek RC 1243 se upravuje. 

i. u ORP „Mladá Boleslav“ se do sloupce „dotčená obec“ vkládá obec 
„Kluky“; 

ii. ve sloupci „dotčené katastrální území“ se vkládá: 

 u obce „Stránka“ k. ú. „Ostrý“, 

 u obce „Kluky“ k. ú. „Kluky u Mladé Boleslavi“; 

mmm. řádek RC 1280 se upravuje: 

i. u ORP „Mělník“ se do sloupce „dotčená obec“ vkládá obec „Cítov“; 
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ii. do sloupce „dotčené katastrální území“ se u obce „Cítov“ vkládá k. 
ú. „Cítov“; 

nnn. řádek RC 1281 se upravuje: 

i. u ORP „Mělník“ se do sloupce „dotčená obec“ vkládá obec „Dolní 
Zimoř“; 

ii. do sloupce „dotčené katastrální území“ se u obce „Dolní Zimoř“ 
vkládá k. ú. „Dolní Zimoř“; 

ooo. v řádku RC 1282 se ve sloupci „dotčené katastrální území“ u obce „Medo-
nosy“ vkládá k. ú. „Osinalice“; 

ppp. řádek RC 1380 se upravuje: 

i. u ORP „Benešov“ se do sloupce „dotčená obec“ vkládá obec „Ne-
veklov“; 

ii. do sloupce „dotčené katastrální území“ se u obce „Neveklov“ vkládá 
k ú. „Mlékovice u Neveklova“; 

qqq. v řádku RC 381 se do sloupce „dotčené katastrální území“ se u obce „Neve-
klov“ vkládá k ú. „Mlékovice u Neveklova“; 

rrr. řádek RC 1382 se upravuje: 

i. u ORP „Benešov“ se do sloupce „dotčená obec“ vkládají obce „Be-
nešov“ a „Václavice“; 

ii. do sloupce „dotčené katastrální území“ se vkládá: 

 u obce „Benešov“ k ú. „Úročnice“, 

 u obce „Václavice“ k. ú. „Václavice u Benešova“; 

sss. řádek RC 1383 se upravuje: 

i. do sloupce „ORP“ se vkládá obec „Říčany“; 

ii. u ORP „Benešov“ se do sloupce „dotčená obec“ vkládá obec „Týnec 
nad Sázavou“; 

iii. u ORP „Říčany“ se do sloupce „dotčená obec“ vkládá obec „Kame-
nice“; 

iv. do sloupce „dotčené katastrální území“ se vkládá: 

 obce „Týnec nad Sázavou“ k. ú. „Čakovice u Řehenic“, 

 u obce „Kamenice k. ú. „Ťeptín“; 

ttt. řádek RC 1391 se upravuje: 

i. u ORP „Dobříš“ se do sloupce „dotčená obec“ vkládá obec „Drhovy“; 
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ii. do sloupce „dotčené katastrální území“ se u obce „Drhovy“ vkládá 
k ú. „Drhovy“; 

uuu. řádek RC 1395 se upravuje: 

i. u ORP „Beroun“ se do sloupce „dotčená obec“ vkládá obec „Bykoš“; 

ii. u ORP „Hořovice“ se do sloupce „dotčená obec“ vkládají obce „Li-
bomyšl“ a „Neumětely“; 

iii. do sloupce „dotčené katastrální území“ se vkládá: 

 obce „Bykoš“ k. ú. „Bykoš“, 

 u obce „Libomyšl“ k. ú. „Želkovice u Libomyšle“, 

 u obce „Neumětely“ k. ú. „Neumětely“; 

vvv. řádek RC 1396 se upravuje: 

i. do sloupce „ORP“ se vkládá obec „Příbram“; 

ii. u ORP „Příbram“ se do sloupce „dotčená obec“ vkládá obec „Pičín“; 

iii. do sloupce „dotčené katastrální území“ se u obce „Pičín“ vkládá k. 
ú. „Pičín“; 

www. řádek RC 1397 se upravuje: 

i. u ORP „Příbram“ se do sloupce „dotčená obec“ vkládá obec „Brat-
kovice“; 

ii. do sloupce „dotčené katastrální území“ se u obce „Bratkovice“ 
vkládá k ú. „Bratkovice“; 

xxx. řádek RC 1398 se upravuje: 

i. u ORP „Černošice“ se do sloupce „dotčená obec“ vkládá obec „Pe-
trov“; 

ii. do sloupce „dotčené katastrální území“ se u obce „Petrov“ vkládá 
k ú. „Petrov u Prahy“; 

yyy. řádek RC 1401 se upravuje: 

i. u ORP „Černošice“ se do sloupce „dotčená obec“ vkládá obec 
„Vrané nad Vltavou“; 

ii. do sloupce „dotčené katastrální území“ se u obce „Petrov“ vkládá 
k ú. „Vrané nad Vltavou“; 

zzz. řádek RC 1403 se upravuje: 

i. do sloupce „ORP“ se vkládá obec „Říčany“; 
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ii. u ORP „Říčany“ se do sloupce „dotčená obec“ vkládá obec „Radě-
jovice“; 

iii. do sloupce „dotčené katastrální území“ se u obce „Radějovice“ 
vkládá k. ú. „Radějovice“; 

aaaa. řádek RC 1411 se upravuje: 

i. do sloupce „ORP“ se vkládá obec „Černošice“; 

ii. u ORP „Černošice“ se do sloupce „dotčená obec“ vkládá obec „Řev-
nice“; 

iii. do sloupce „dotčené katastrální území“ se u obce „Řevnice“ vkládá 
k. ú. „Řevnice“; 

bbbb. řádek RC 1412 se upravuje: 

i. u ORP „Černošice“ se do sloupce „dotčená obec“ vkládá obec „Řev-
nice“; 

ii. do sloupce „dotčené katastrální území“ se u obce „Řevnice“ vkládá 
k. ú. „Řevnice“; 

cccc. řádek RC 1413 se upravuje: 

i. do sloupce „ORP“ se vkládá obec „Beroun“; 

ii. u ORP „Černošice“ se do sloupce „dotčená obec“ vkládají obce 
„Roblin“ a „Vonoklasy“; 

iii. u ORP „Beroun“ se do sloupce „dotčená obec“ vkládá obec „Mo-
řinka“; 

iv. do sloupce „dotčené katastrální území“ se vkládá: 

 u obce „Mořinka“ k. ú. „Mořinka“, 

 u obce „Roblin“ k. ú. „Roblin“, 

 u obce „Vonoklasy“ k. ú. „Vonoklasy“; 

dddd. řádek RC 1416 se upravuje: 

i. u ORP „Kladno“ se do sloupce „dotčená obec“ vkládá obec „Bratro-
nice“; 

ii. do sloupce „dotčené katastrální území“ se u obce „Bratronice“ 
vkládá k. ú. „Bratronice u Kladna“; 

eeee. řádek RC 1418 se upravuje: 

i. u ORP „Beroun“ se do sloupce „dotčená obec“ vkládá obec „Zdice“; 
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ii. do sloupce „dotčené katastrální území“ se u obce „Zdice“ vkládá k. 
ú. „Zdice“; 

ffff. v řádku RC 1421 se ve sloupci „ORP“ se obec „Příbram“ nahrazuje obcí „Ho-
řovice“; 

gggg. řádek RC 1422 se upravuje: 

i. u ORP „Hořovice“ se do sloupce „dotčená obec“ vkládá obec „Zaje-
čov“; 

ii. do sloupce „dotčené katastrální území“ se u obce „Zaječov“ vkládá 
k. ú. „Zaječov“; 

hhhh. v řádku RC 1423 se do sloupce „dotčené katastrální území“ se u obce „Jince“ 
vkládají k ú. „Běřín“ a „Jince“; 

iiii. řádek RC 1424 se upravuje: 

i. u ORP „Hořovice“ se do sloupce „dotčená obec“ vkládá obec „Droz-
dov“; 

ii. do sloupce „dotčené katastrální území“ se vkládá: 

 u obce „Drozdov“ k. ú. „Drozdov v Čechách“, 

 u obce „Záluží“ se u k. ú. „Záluží“ doplňuje „…u Hořovic“; 

jjjj. řádek RC 1442 se upravuje: 

i. do sloupce „ORP“ se vkládá obec „Beroun“; 

ii. u ORP „Beroun“ se do sloupce „dotčená obec“ vkládají obce 
„Broumy“ a „Kublov“; 

iii. do sloupce „dotčené katastrální území“ se vkládá: 

 u obce „Broumy“ k. ú. „Broumy“, 

 u obce „Kublov“ k. ú. „Kublov“; 

kkkk. řádek RC 1443 se upravuje: 

i. u ORP „Rakovník“ se do sloupce „dotčená obec“ vkládá obec „Roz-
toky“; 

ii. do sloupce „dotčené katastrální území“ se u obce „Roztoky“ vkládá 
k. ú. „Roztoky u Křivoklátu“; 

llll. řádek RC 1444 se upravuje: 

i. u ORP „Rakovník“ se ve sloupci „dotčená obec“ obec „Hřebečníky“ 
vypouští; 
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ii. ve sloupci „dotčené katastrální území“ se vypouští: 

 u obce „Hřebečníky“ k. ú. „Újezdec u Rakovníka“, 

 u obce „Slabce“ k. ú. „Slabce“; 

mmmm. řádek RC 1461 se upravuje: 

i. u ORP „Černošice“ se do sloupce „dotčená obec“ vkládá obec 
„Tursko“; 

ii. do sloupce „dotčené katastrální území“ se u obce „Tursko“ vkládá 
k. ú. „Tursko“; 

nnnn. v řádku RC 1466 se do sloupce „dotčené katastrální území“ se u obce „Hos-
tivice“ vkládá k ú. „Hostivice“; 

oooo. řádek RC 1467 se upravuje: 

i. u ORP „Černošice“ se do sloupce „dotčená obec“ vkládá obec „Tu-
choměřice“; 

ii. do sloupce „dotčené katastrální území“ se u obce „Tuchoměřice“ 
vkládá k. ú. „Tuchoměřice“; 

pppp. řádek RC 1468 se upravuje: 

i. u ORP „Černošice“ se do sloupce „dotčená obec“ vkládá obec 
„Okoř“; 

ii. do sloupce „dotčené katastrální území“ se vkládá: 

 u obce „Svrkyně“ k. ú. „Hole u Svrkyně“, 

 u obce „Okoř“ k. ú. „Okoř“; 

qqqq. řádek RC 1470 se upravuje: 

i. u ORP „Kladno“ se do sloupce „dotčená obec“ vkládá obec „Třebi-
chovice“; 

ii. do sloupce „dotčené katastrální území“ se u obce „Třebichovice“ 
vkládají k. ú. „Saky“ a „Třebichovice“; 

rrrr. řádek RC 1474 se upravuje: 

i. do sloupce „ORP“ se vkládá obec „Kladno“; 

ii. u ORP „Kladno“ se do sloupce „dotčená obec“ vkládá obec „Svá-
rov“; 

iii. do sloupce „dotčené katastrální území“ se u obce „Svárov“ vkládá 
k. ú. „Svárov u Unhoště“; 
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ssss. řádek RC 1479 se upravuje: 

i. u ORP „Mělník“ se do sloupce „dotčená obec“ vkládá obec „Čeči-
lice“; 

ii. do sloupce „dotčené katastrální území“ se u obce „Čečilice“ vkládá 
k. ú. „Čečilice“; 

tttt. řádek RC 1481 se upravuje: 

i. u ORP „Mělník“ se do sloupce „dotčená obec“ vkládá obec „Malý 
Újezd“; 

ii. do sloupce „dotčené katastrální území“ se u obce „Malý Újezd“ 
vkládá k. ú. „Malý Újezd“; 

uuuu. řádek RC 1488 se upravuje: 

i. u ORP „Slaný“ se do sloupce „dotčená obec“ vkládá obec „Pošto-
vice“; 

ii. do sloupce „dotčené katastrální území“ se u obce „Poštovice“ 
vkládá k. ú. „Poštovice“; 

vvvv. v řádku RC 1490 se do sloupce „dotčené katastrální území“ se u obce „Klo-
buky“ vkládá k. ú. „Čeradice u Pálečku“; 

wwww. řádek RC 1494 se upravuje: 

i. u ORP „Rakovník“ se do sloupce „dotčená obec“ vkládá obec 
„Lišany“; 

ii. do sloupce „dotčené katastrální území“ se u obce „Lišany“ vkládá k. 
ú. „Lišany u Rakovníka“; 

xxxx. řádek RC 1495 se upravuje: 

i. u ORP „Rakovník“ se do sloupce „dotčená obec“ vkládá obec 
„Lužná“; 

ii. do sloupce „dotčené katastrální území“ se u obce „Lužná“ vkládá k. 
ú. „Lužná u Rakovníka“; 

yyyy. v řádku RC 1497 u obce „Čistá“ se ve sloupci „dotčené katastrální území : 

i. k. ú. „Čistá“ vypouští, 

ii. vkládají se k. ú. „Křekovice“ a „Zdeslav u Rakovníka“; 

zzzz. řádek RC 1498 se upravuje: 

i. u ORP „Rakovník“ se do sloupce „dotčená obec“ vkládá obec „Je-
senice“; 
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ii. do sloupce „dotčené katastrální území“ se u obce „Jesenice“ vkládá 
k. ú. „Kosobody“; 

aaaaa. řádek RC 1499 se upravuje: 

i. u ORP „Rakovník“ se do sloupce „dotčená obec“ vkládá obec „Ša-
nov“; 

ii. do sloupce „dotčené katastrální území“ se u obce „Šanov“ vkládá k. 
ú. „Šanov u Rakovníka“; 

bbbbb. řádek RC 1506 se upravuje: 

i. u ORP „Slaný“ se do sloupce „dotčená obec“ vkládá obec „Drnek“; 

ii. do sloupce „dotčené katastrální území“ se u obce „Drnek“ vkládá k. 
ú. „Drnek“; 

ccccc. řádek RC 1527 se upravuje: 

i. do sloupce „ORP“ se vkládá obec „Hořovice“; 

ii. u ORP „Hořovice“ se do sloupce „dotčená obec“ vkládá obec „Malá 
Víska“; 

iii. do sloupce „dotčené katastrální území“ se u obce „Malá Víska“ 
vkládá k. ú. „Malá Víska v Brdech“. 

ddddd. řádek RC 1530 se upravuje: 

i. u ORP „Beroun“ se do sloupce „dotčená obec“ vkládá obec „Zadní 
Třebáň“; 

ii. do sloupce „dotčené katastrální území“ se u obce „Zadní Třebáň“ 
vkládá k. ú. „Zadní Třebáň“; 

eeeee. řádek RC 1579 se upravuje: 

i. u ORP „Rakovník“ se do sloupce „dotčená obec“ vkládá obec 
„Mšec“; 

ii. do sloupce „dotčené katastrální území“ se u obce „Mšec“ vkládá k. 
ú. „Mšec“; 

fffff. řádek RC 1672 se upravuje: 

i. u ORP „Benešov“ se do sloupce „dotčená obec“ vkládá obec „Ře-
henice“; 

ii. do sloupce „dotčené katastrální území“ se u obce „Řehenice“ vkládá 
k. ú. „Malešín“; 
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ggggg. řádek RC 1673 se upravuje: 

i. u ORP „Rakovník“ se do sloupce „dotčená obec“ vkládá obec „Tře-
boc“; 

ii. do sloupce „dotčené katastrální území“ se u obce „Třeboc“ vkládá 
k. ú. „Třeboc“; 

hhhhh. řádek RC 1675 se upravuje: 

i. u ORP „Kladno“ se do sloupce „dotčená obec“ vkládá obec „Tuch-
lovice“; 

ii. do sloupce „dotčené katastrální území“ se u obce „Tuchlovice“ 
vkládá k. ú. „Srby u Tuchlovic“; 

iiiii. řádek RC 1676 se upravuje: 

i. u ORP „Kladno“ se do sloupce „dotčená obec“ vkládá obec „Žilina“; 

ii. do sloupce „dotčené katastrální území“ se u obce „Žilina“ vkládá k. 
ú. „Žilina“; 

jjjjj. v řádku RC 1713 se do sloupce „dotčené katastrální území“ se u obce 
„Zbraslavice“ vkládá k. ú. „Zbraslavice“; 

kkkkk. řádek RC 1714 se upravuje: 

i. u ORP „Kutná Hora“ se do sloupce „dotčená obec“ vkládá obec „Pe-
trovice I“; 

ii. do sloupce „dotčené katastrální území“ se u obce „Petrovice I“ 
vkládá k. ú. „Újezdec“; 

lllll. řádek RC 1782 se upravuje: 

i. u ORP „Brandýs n. L. – St. Boleslav“ se do sloupce „dotčená obec“ 
vkládá obec „Konětopy“; 

ii. do sloupce „dotčené katastrální území“ se u obce „Konětopy“ vkládá 
k. ú. „Konětopy“; 

mmmmm. řádek RC 1784 se upravuje: 

i. do sloupce „ORP“ se vkládá obec „Mladá Boleslav“; 

ii. u ORP „Brandýs n. L. – St. Boleslav“ se do sloupce „dotčená obec“ 
vkládá obec „Kostelní Hlavno“; 

iii. u ORP „Mladá Boleslav“ se do sloupce „dotčená obec“ vkládá obec 
„Tuřice“; 
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iv. do sloupce „dotčené katastrální území“ se vkládá: 

 u obce „Kostelní Hlavno“ vkládá k. ú. „Kostelní Hlavno“, 

 u obce „Tuřice“ k. ú. „Tuřice“; 

nnnnn. řádek RC 1846 se upravuje: 

i. u ORP „Kutná Hora“ se do sloupce „dotčená obec“ vkládá obec „Vi-
dice“; 

ii. do sloupce „dotčené katastrální území“ se u obce „Vidice“ vkládá k. 
ú. „Vidice u Kutné Hory“; 

ooooo. řádek RC 1851 se upravuje: 

i. do sloupce „ORP“ se vkládá obec „Mladá Boleslav“; 

ii. u ORP „Mladá Boleslav“ se do sloupce „dotčená obec“ vkládá obec 
„Sojovice“; 

iii. do sloupce „dotčené katastrální území“ se u obce „Sojovice“ vkládá 
k. ú. „Sojovice“; 

ppppp. řádek RC 1854 se upravuje: 

i. u ORP „Brandýs n. L. – St. Boleslav“ se do sloupce „dotčená obec“ 
vkládají obce „Bořanovice“, „Klecany“, „Klíčany“, „Líbeznice“ a 
„Sedlec“; 

ii. do sloupce „dotčené katastrální území“ se vkládá: 

 u obce „Bořanovice“ k. ú. „Bořanovice“, 

 u obce „Klecany“ k. ú. „Klecany“, 

 u obce „Klíčany“ k. ú. „Klíčany“, 

 u obce „Líbeznice“ k. ú. „Líbeznice“, 

 u obce „Sedlec“ k. ú. „Sedlec u Líbeznic“; 

qqqqq. v řádku RC 1856 se do sloupce „dotčené katastrální území“ se u obce 
„Kunice“ vkládá k. ú. „Dolní Lomnice u Kunic“; 

rrrrr. řádek RC 1857 se upravuje: 

i. u ORP „Mělník“ se do sloupce „dotčená obec“ vkládá obec „Mělník“; 

ii. do sloupce „dotčené katastrální území“ se u obce „Mělník“ vkládá k. 
ú. „Vehlovice“; 

sssss. v řádku RC 1860 se do sloupce „dotčené katastrální území“ se u obce „Horní 
Počaply“ vkládá k. ú. „Křivenice“; 
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ttttt. řádek RC 1863 se upravuje: 

i. do sloupce „ORP“ se vkládá obec „Kladno“; 

ii. u ORP „Kladno“ se do sloupce „dotčená obec“ vkládá obec „Otvo-
vice“; 

iii. do sloupce „dotčené katastrální území“ se u obce „Otvovice“ vkládá 
k. ú. „Otvovice“; 

uuuuu. řádek RC 1864 se upravuje: 

i. do sloupce „ORP“ se vkládají obce „Černošice“ a „Kladno“; 

ii. u ORP „Černošice“ se do sloupce „dotčená obec“ vkládá obec „Ho-
lubice“; 

iii. u ORP „Kladno“ se do sloupce „dotčená obec“ vkládá obec „Otvo-
vice“; 

iv. u ORP „Kralupy n. Vlt.“ se do sloupce „dotčená obec“ vkládá obec 
„Dolany n. Vlt.“; 

v. do sloupce „dotčené katastrální území“ se vkládá: 

 u obce „Holubice“ k. ú. „Holubice v Čechách“, 

 u obce „Otvovice“ k. ú. „Otvovice“, 

 u obce „Dolany n. Vlt.“ k. ú. „Debrno“; 

vvvvv. řádek RC 1866 se upravuje: 

i. do sloupce „ORP“ se vkládá obec „Mělník“; 

ii. u ORP „Mělník“ se do sloupce „dotčená obec“ vkládá obec „Lužec 
nad Vltavou“; 

iii. do sloupce „dotčené katastrální území“ se u obce „Lužec nad Vlta-
vou“ vkládá k. ú. „Lužec nad Vltavou“; 

wwwww. řádek RC 1867 se upravuje: 

i. u ORP „Mělník“ se do sloupce „dotčená obec“ vkládají obce „Dolní 
Beřkovice“ a „Mělník“; 

ii. do sloupce „dotčené katastrální území“ se vkládá: 

 u obce „Dolní Beřkovice“ k. ú. „Vliněves“, 

 u obce „Mělník“ k. ú. „Mělník“; 

xxxxx. řádek RC 1868 se upravuje: 

i. u ORP „Mělník“ se do sloupce „dotčená obec“ vkládá obec „Mělník“; 
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ii. do sloupce „dotčené katastrální území“: 

 u obce „Mělník“ se vkládá k. ú. „Mělník“, 

 u obce „Vysoká“ se vkládají k. ú. „Strážnice u Mělníka“ a 
„Vysoká u Mělníka“; 

yyyyy. řádek RC 1869 se upravuje: 

i. u ORP „Mělník“ se do sloupce „dotčená obec“ vkládá obec „Kly“; 

ii. do sloupce „dotčené katastrální území“ se u obce „Kly“ vkládá k. ú. 
„Záboří u Kel“; 

zzzzz. řádek RC 1870 se upravuje: 

i. ve sloupci ORP se obec „Neratovice“ nahrazuje obcí „Brandýs n. L. 
– St. Boleslav“; 

ii. u ORP „Brandýs n. L. – St. Boleslav“ do sloupce „dotčená obec“ 
vkládá se obec „Všetaty“; 

iii. ve sloupci „dotčené katastrální území“ u obce „Všetaty“ se vkládá k. 
ú. „Všetaty“; 

aaaaaa. řádek RC 1874 se upravuje: 

i. u ORP „Poděbrady“ se do sloupce „dotčená obec“ vkládá obec „Dy-
mokury“; 

ii. do sloupce „dotčené katastrální území“ se u obce „Dymokury“ 
vkládá k. ú. „Dymokury“; 

bbbbbb. řádek RC 1875 se upravuje: 

i. ve sloupci ORP se vkládá obec „Nymburk“; 

ii. u ORP „Mladá Boleslav“ se do sloupce „dotčená obec“ vkládá obec 
„Chudíř“; 

iii. u ORP „Nymburk“ se do sloupce „dotčená obec“ vkládá obec „Lou-
čeň“; 

iv. ve sloupci „dotčené katastrální území“ se vkládá: 

 u obce „Chudíř“ k. ú. „Chudíř“, 

 u obce „Loučeň“ k. ú. „Loučeň“; 

cccccc. řádek RC 1915 se upravuje: 

i. u ORP „Lysá n. L.“ se do sloupce „dotčená obec“ vkládá obec „Mi-
lovice“; 



Návrh 3. Aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje - Výrok 
k projednání dle § 37 stavebního zákona 

 
 

167 

ii. do sloupce „dotčené katastrální území“ se u obce „Milovice“ vkládá 
k. ú. „Benátecká Vrutice“; 

dddddd. řádek RC 1943 se upravuje: 

i. u ORP „Hořovice“ se do sloupce „dotčená obec“ vkládá obec „Cer-
hovice“; 

ii. do sloupce „dotčené katastrální území“ se u obce „Cerhovice“ 
vkládá k. ú. „Cerhovice“; 

eeeeee. za řádek RC 1947 se vkládá nový řádek v tomto znění: 

RC 1948 1948 Holý vrch Hořovice Drozdov Drozdov v Čechách  

ffffff. řádek RC 51302 se upravuje: 

i. u ORP „Kolín“ se do sloupce „dotčená obec“ vkládá obec „Plaňany“; 

ii. do sloupce „dotčené katastrální území“ se u obce „Plaňany“ vkládá 
k. ú. „Poboří“; 

gggggg. řádek RC 53044 se upravuje: 

i. ve sloupci ORP se vkládá obec „Benešov“; 

ii. u ORP „Benešov“ se do sloupce „dotčená obec“ vkládá obec „Bys-
třice“; 

iii. u ORP „Votice“ se do sloupce „dotčená obec“ vkládá obec „Votice“; 

iv. ve sloupci „dotčené katastrální území“ se vkládá: 

 u obce „Bystřice“ k. ú. „Ouběnice u Votic“, 

 u obce „Votice“ k. ú. „Budenín“; 

hhhhhh. řádek RC 533858 se upravuje: 

i. ve sloupci ORP se obec „Kolín“ vypouští; 

ii. ve sloupci „dotčená obec“ se obec „Kolín“ vypouští; 

iii. ve sloupci „dotčené katastrální území“ se k. ú. „Sendražice u Kolína“ 
vypouští; 

iiiiii. řádek RC 533921 se upravuje: 

i. u ORP „Kolín“ se do sloupce „dotčená obec“ vkládají obce „Barcho-
vice“ a „Horní Kruty“; 

ii. do sloupce „dotčené katastrální území“ se vkládá: 

 u obce „Barchovice“ k. ú. „Hryzely“, 
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 u obce „Horní Kruty“ k. ú. Týniště u Malešova“; 

jjjjjj. řádek RC 534099 se upravuje: 

i. u ORP „Kutná Hora“ se do sloupce „dotčená obec“ vkládá obec „Ma-
lešov“; 

ii. do sloupce „dotčené katastrální území“ se u obce „Malešov“ vkládá 
k. ú. „Týniště u Malešova“; 

kkkkkk. řádek RC 534340 se upravuje: 

i. u ORP „Kutná Hora“ se do sloupce „dotčená obec“ vkládá obec „Uh-
lířské Janovice“; 

ii. do sloupce „dotčené katastrální území“ se u obce „Uhlířské Jano-
vice“ vkládá k. ú. „Uhlířské Janovice“; 

llllll. řádek RC 534595 se upravuje: 

i. ve sloupci ORP se vkládá obec „Čáslav“; 

ii. u ORP „Čáslav“ se do sloupce „dotčená obec“ vkládá obec „Roho-
zec“; 

iii. ve sloupci „dotčené katastrální území“ se u obce „Rohozec“ vkládá 
k. ú. „Rohozec u Žehušic“; 

mmmmmm. řádek RC 534617 se upravuje: 

i. u ORP „Kutná Hora“ se do sloupce „dotčená obec“ vkládá obec 
„Bohdaneč“; 

ii. ve sloupci „dotčené katastrální území“ se vkládá: 

 u obce „Petroltice“ k. ú. „Machovice“, 

 u obce „Bohdaneč“ k. ú. „Bohdaneč u Zbraslavic“; 

nnnnnn. řádek RC 534820 se upravuje: 

i. u ORP „Netratovice“ se do sloupce „dotčená obec“ vkládá obec „Zá-
lezlice“; 

ii. do sloupce „dotčené katastrální území“ se u obce „Zálezlice“ vkládá 
k. ú. „Zálezlice“; 

oooooo. řádek RC 535745 se upravuje: 

i. u ORP „Mladá Boleslav“ se do sloupce „dotčená obec“ vkládá obec 
„Petkovy“; 

ii. do sloupce „dotčené katastrální území“ se u obce „Petkovy“ vkládá 
k. ú. „Petkovy“; 
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pppppp. řádek RC 539147 se upravuje: 

i. ve sloupci ORP se vkládá obec „Kladno“; 

ii. u ORP „Kladno“ se do sloupce „dotčená obec“ vkládá obec „Ma-
kotřasy“; 

iii. ve sloupci „dotčené katastrální území“ se u obce „Makotřasy“ vkládá 
k. ú. „Makotřasy“; 

qqqqqq. řádek RC 539163 se upravuje: 

i. u ORP „Černošice“ se do sloupce „dotčená obec“ vkládá obec „Mě-
chenice“; 

ii. ve sloupci „dotčené katastrální území“ se u obce „Měchenice“ 
vkládá k. ú. „Měchenice“; 

rrrrrr. v řádku RC 540749 se ve sloupci „dotčené katastrální území“ se u obce „Mi-
lešov“ vkládá k. ú. „Milešov nad Vltavou“; 

ssssss. řádek RC 571211 se upravuje: 

i. u ORP „Černošice“ se do sloupce „dotčená obec“ vkládají obce „Da-
vle“, „Měchenice“ a „Trnová“; 

ii. ve sloupci „dotčené katastrální území“ se vkládá: 

 u obce „Davle“ k. ú. „Davle“, 

 u obce „Měchenice“ k. ú. „Měchenice“, 

 u obce „Trnová“ k. ú. „Trnová u Jíloviště“. 

tttttt. řádek RC 767620 se upravuje: 

i. u ORP „Beroun“ se do sloupce „dotčená obec“ vkládá obec „Králův 
Dvůr“; 

ii. ve sloupci „dotčené katastrální území“ se u obce „Králův Dvůr“ 
vkládá k. ú. „Popovice u Králova Dvora“. 

337. Tabulka v článku (237) oddíl „Regionální biokoridory“ se mění takto: 

a. řádek RK 256 se upravuje: 

i. u ORP „Hořovice“ se do sloupce „dotčená obec“ vkládá obec „Sed-
lice“;  

ii. do sloupce „dotčené katastrální území“ se u obce „Sedlice“ vkládá 
k. ú. „Hoděmyšl“; 
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b. řádek RK 257 se upravuje: 

i. u ORP „Příbram“ se do sloupce „dotčená obec“ vkládá obec „Le-
šetice“;  

ii. do sloupce „dotčené katastrální území“ se u obce „Lešetice“ vkládá 
k. ú. „Lešetice“; 

c. řádek RK 259 se upravuje: 

i. u ORP „Příbram“ se do sloupce „dotčená obec“ vkládá obec 
„Chrást“;  

ii. do sloupce „dotčené katastrální území“ se u obce „Chrást“ vkládá k. 
ú. „Oslí“; 

d. v řádku RK 261 se do sloupce „dotčené katastrální území“ se u obce „Poča-
ply“ vkládá k. ú. „Počaply u Březnice“; 

e. v řádku RK 276 se do sloupce „dotčené katastrální území“ se u obce „Hvož-
ďany“ vkládá k. ú. „Roželov“; 

f. řádek RK 283 se upravuje: 

i. u ORP „Příbram“ se do sloupce „dotčená obec“ vkládá obec „Milín“;  

ii. do sloupce „dotčené katastrální území“ se u obce „Milín“ vkládá k. 
ú. „Rtišovice“; 

g. v řádku RK 284 se do sloupce „dotčené katastrální území“ se u obce „Sole-
nice“ vkládá k. ú. „Solenice“; 

h. řádek RK 285 se upravuje: 

i. u ORP „Sedlčany“ se do sloupce „dotčená obec“ vkládají obce „Klu-
čenice“ a „Petrovice“;  

ii. do sloupce „dotčené katastrální území“ se vkládá: 

 u obce „Klučenice“ k. ú. „Kosobudy“, 

 u obce „Petrovice“ k. ú. „Radešín“; 

i. v řádku RK 287 se do sloupce „dotčené katastrální území“ se u obce „Svatý 
Jan“ vkládá k. ú. „Bražná“; 

j. řádek RK 288 se upravuje: 

i. u ORP „Sedlčany“ se do sloupce „dotčená obec“ vkládá obec „Vy-
soký Chlumec“;  

ii. do sloupce „dotčené katastrální území“ se u obce „Vysoký Chlumec“ 
vkládá k. ú. „Habří“; 
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k. řádek RK 289 se upravuje: 

i. u ORP „Sedlčany“ se do sloupce „dotčená obec“ vkládá obec 
„Krásná Hora nad Vltavou“;  

ii. do sloupce „dotčené katastrální území“ se vkládá: 

 u obce „Petrovice“ k. ú. „Týnčany“, 

 u obce „Krásná Hora nad Vltavou“ k. ú. „Krašovice“; 

l. řádek RK 291 se upravuje: 

i. u ORP „Sedlčany“ se do sloupce „dotčená obec“ vkládají obce 
„Sedlčany“ a „Svatý Jan“;  

ii. do sloupce „dotčené katastrální území“ se vkládá: 

 u obce „Sedlčany“ k. ú. „Oříkov“, 

 u obce „Svatý Jan“ k. ú. „Skrýšov u Svatého Jana“; 

m. řádek RK 293 se upravuje: 

i. u ORP „Sedlčany“ se do sloupce „dotčená obec“ vkládá obec „Ne-
drahovice“;  

ii. do sloupce „dotčené katastrální území“ se u obce „Nedrahovice“ 
vkládá k. ú. „Kamenice u Nedrahovic“; 

n. řádek RK 297 se upravuje: 

i. u ORP „Votice“ se do sloupce „dotčená obec“ vkládá obec „Votice“;  

ii. do sloupce „dotčené katastrální území“ se vkládá: 

 u obce „Heřmaničky“ k. ú. „Velké Heřmanice“, 

 u obce „Votice“ k. ú. „Martinice u Votic“; 

o. řádek RK 299 se upravuje: 

i. u ORP „Votice“ se do sloupce „dotčená obec“ vkládají obce „Čer-
vený Újezd“ a „Střezimíř“;  

ii. do sloupce „dotčené katastrální území“ se vkládá: 

 u obce „Červený Újezd“ k. ú. „Červený Újezd u Miličína“, 

 u obce „Mezno“ k. ú. „Vestec u Mezna“, 

 u obce „Střezimíř“ k. ú. „Střezimíř“; 

p. v řádku RK 301 se do sloupce „dotčené katastrální území“ se u obce „Votice“ 
vkládá k. ú. „Hostišov“; 
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q. v řádku RK 302 se do sloupce „dotčené katastrální území“ se u obce „Petro-
vice“ vkládá k. ú. „Týnčany“; 

r. v řádku RK 303 se u obce „Petrovice“ sloupec „dotčené katastrální 
území“upravuje takto: 

i. k. ú. „Ratiboř I“ se vypouští, 

ii. vkládají se k. ú. „Mašov“ a „Porešín“; 

s. řádek RK 387 se upravuje: 

i. do sloupce „ORP“ se k obci „Olbramovice“ vkládá obec „Votice“; 

ii. do sloupce „dotčené katastrální území“ se vkládá: 

 u obce „Bystřice“ k. ú. „Líšno“, 

 u obce „Postupice“ k. ú. „Pozov“; 

t. řádek RK 388 se upravuje: 

i. do sloupce „ORP“ se vkládá obec „Benešov“; 

ii. u ORP „Benešov“ se do sloupce „dotčená obec“ vkládá obec „Bys-
třice“; 

iii. do sloupce „dotčené katastrální území“ se u obce „Bystřice“ vkládá 
k. ú. „Ouběnice u Votic“, 

u. v řádku RK 390 se u obce „Vlašim“ do sloupce „dotčené katastrální území“ 
vkládá k. ú. „Znosim“; 

v. řádek RK 391 se upravuje: 

i. u ORP „Vlašim“ se do sloupce „dotčená obec“ vkládá obec „Kam-
berk“; 

ii. do sloupce „dotčené katastrální území“ se u obce „Kamberk“ vkládá 
k. ú. „Kamberk“, 

w. řádek RK 394 se upravuje: 

i. u ORP „Vlašim“ se do sloupce „dotčená obec“ vkládá obec „Vraco-
vice“; 

ii. do sloupce „dotčené katastrální území“ se u obce „Vracovice“ 
vkládá k. ú. „Vracovice“, 

x. řádek RK 395 se upravuje: 

i. u ORP „Vlašim“ se do sloupce „dotčená obec“ vkládá obec „Zdisla-
vice“; 
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ii. do sloupce „dotčené katastrální území“ se u obce „Zdislavice“ 
vkládá k. ú. „Zdislavice u Vlašimi“, 

y. řádek RK 396 se upravuje: 

i. u ORP „Vlašim“ se do sloupce „dotčená obec“ vkládá obec „Čech-
tice“; 

ii. do sloupce „dotčené katastrální území“ se u obce „Čechtice“ vkládá 
k. ú. „Nakvasovice“, 

z. v řádku RK 627 se u obce „Medonosy“ do sloupce „dotčené katastrální 
území“ vkládají k. ú. „Chudolazy“ a „Medonosy“; 

aa. řádek RK 628 se upravuje: 

i. u ORP „Mělník“ se do sloupce „dotčená obec“ vkládá obec „Vy-
soká“; 

ii. do sloupce „dotčené katastrální území“ se u obce „Vysoká“ vkládá 
k. ú. „Strážnice u Mělníka“, 

bb. v řádku RK 633 se do sloupce „dotčené katastrální území“ vkládá 

i. u obce „Dobřeň“ k. ú. „Jestřebice u Kokořína“; 

ii. u obce „Medonosy“ k. ú. „Osinalice“; 

cc. řádek RK 665 se upravuje: 

i. u ORP „Mnich. Hradiště“ se do sloupce „dotčená obec“ vkládá obec 
„Neveklovice“; 

ii. do sloupce „dotčené katastrální území“ se vkládá: 

 u obce „Mukařov“ k. ú. „Vicmanov“, 

 u obce „Neveklovice“ k. ú. „Neveklovice“; 

dd. v řádku RK 667 se u obce „Chocnějovice“ do sloupce „dotčené katastrální 
území“ vkládá k. ú. „Sovenice u Mnichova Hradiště“; 

ee. řádek RK 682 se upravuje: 

i. u ORP „Mladá Boleslav“ se do sloupce „dotčená obec“ vkládá obec 
„Vrátno“; 

ii. do sloupce „dotčené katastrální území“ se vkládá: 

 u obce „Stránka“ k. ú. „Tajná“, 

 u obce „Vrátno“ k. ú. „Vrátno“; 
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ff. řádek RK 683 se upravuje: 

i. u ORP „Mladá Boleslav“ se do sloupce „dotčená obec“ vkládá obec 
„Písková Lhota“; 

ii. do sloupce „dotčené katastrální území“ se u obce „Písková Lhota“ 
vkládá k. ú. „Písková Lhota“; 

gg. řádek RK 688 se upravuje: 

i. u ORP „Mladá Boleslav“ se do sloupce „dotčená obec“ vkládá obec 
„Dobšín“; 

ii. do sloupce „dotčené katastrální území“ se u obce „Dobšín“ vkládá 
k. ú. „Dobšín“; 

hh. řádek RK 690 se upravuje: 

i. u ORP „Mladá Boleslav“ se do sloupce „dotčená obec“ vkládá obec 
„Domousice“; 

ii. do sloupce „dotčené katastrální území“ se u obce „Domousice“ 
vkládá k. ú. „Domousice“; 

ii. řádek RK 1092 se upravuje: 

i. u ORP „Rakovník“ se do sloupce „dotčená obec“ vkládá obec „Orá-
čov“; 

ii. do sloupce „dotčené katastrální území“ se u obce „Oráčov“ vkládá 
k. ú. „Oráčov“; 

jj. řádek RK 1094 se upravuje: 

i. u ORP „Rakovník“ se do sloupce „dotčená obec“ vkládá obec „Vác-
lavy“; 

ii. do sloupce „dotčené katastrální území“ se u obce „Václavy“ vkládá 
k. ú. „Václavy“; 

kk. řádek RK 1096 se upravuje: 

i. u ORP „Rakovník“ se do sloupce „dotčená obec“ vkládají obce „Pří-
lepy“, „Pšovlky“ a „Rakovník“; 

ii. do sloupce „dotčené katastrální území“ se vkládá. 

 u obce „Přílepy“ k. ú. „Přílepy“, 

 u obce „Pšovlky“ k. ú. „Pšovlky“, 

 u obce „Rakovník“ k. ú. „Rakovník“; 
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ll. řádek RK 1101 se upravuje: 

i. u ORP „Slaný“ se do sloupce „dotčená obec“ vkládá obec „Klobuky“; 

ii. do sloupce „dotčené katastrální území“ se u obce „Klobuky“ vkládá 
k. ú. „Klobuky“; 

mm. řádek RK 1104 se upravuje: 

i. u ORP „Rakovník“ se do sloupce „dotčená obec“ vkládá obec 
„Lužná“; 

ii. do sloupce „dotčené katastrální území“ se u obce „Lužná“ vkládá k. 
ú. „Lužná u Rakovníka“; 

nn. řádek RK 1105 se upravuje: 

i. u ORP „Rakovník“ se do sloupce „dotčená obec“ vkládá obec „Pavlí-
kov“; 

ii. do sloupce „dotčené katastrální území“ se u obce „Pavlíkov“ vkládá 
k. ú. „Chlum u Rakovníka“; 

oo. v řádku RK 1106 se u obce „Velká Buková“ do sloupce „dotčené katastrální 
území“ vkládá k. ú. „Velká Buková“; 

pp. řádek RK 1110 se upravuje: 

i. u ORP „Rakovník“ se do sloupce „dotčená obec“ vkládá obec 
„Mšecké Žehrovice“; 

ii. do sloupce „dotčené katastrální území“ se u obce „Mšecké Žehro-
vice“ vkládají k. ú. „Lodenice“ a „Mšecké Žehrovice“; 

qq. řádek RK 1111 se upravuje: 

i. ve sloupci „ORP“ se vkládá obec „Rakovník“; 

ii. u ORP „Rakovník“ se do sloupce „dotčená obec“ vkládá obec 
„Mšecké Žehrovice“; 

iii. do sloupce „dotčené katastrální území“ se u obce „Mšecké Žehro-
vide“ vkládá k. ú. „Lodenice“; 

rr. řádek RK 1112 se upravuje: 

i. u ORP „Slaný“ se do sloupce „dotčená obec“ vkládá obec „Malíko-
vice“; 

ii. do sloupce „dotčené katastrální území“ se u obce „Malíkovice“ 
vkládá k. ú. „Malíkovice“; 
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ss. řádek RK 1117 se upravuje: 

i. u ORP „Slaný“ se do sloupce „dotčená obec“ vkládá obec „Pošto-
vice“; 

ii. do sloupce „dotčené katastrální území“ se u obce „Poštovice“ 
vkládá k. ú. „Poštovice“; 

tt. řádek RK 1120 se upravuje: 

i. do sloupce „ORP“ se vkládá obec „Kralupy n. Vlt.“ 

ii. u ORP „Kralupy n. Vlt“ se do sloupce „dotčená obec“ vkládá obec 
„Kralupy nad Vltavou“; 

iii. do sloupce „dotčené katastrální území“ se vkládá: 

 u obce „Svrkyně“ k. ú. „Svrkyně“, 

 u obce „Kralupy nad Vltavou“ k. ú. „Minice u Kralup nad 
Vltavou“ 

uu. řádek RK 1121 se upravuje: 

i. do sloupce „ORP“ se vkládají obce „Kladno“ a „Kralupy n. Vlt.“ 

ii. U ORP „Kladno“ se do sloupce „dotčená obec“ vkládá obec „Otvo-
vice“; 

iii. u ORP „Kralupy n. Vlt“ se do sloupce „dotčená obec“ vkládá obec 
„Kralupy nad Vltavou“; 

iv. do sloupce „dotčené katastrální území“ se vkládá: 

 u obce „Otvovice“ k. ú. „Otvovice“, 

 u obce „Kralupy nad Vltavou“ k. ú. „Minice u Kralup nad 
Vltavou“; 

vv. v řádku RK 1123 se u obce „Velký Borek“ do sloupce „dotčené katastrální 
území“ vkládá k. ú. „Velký Borek“; 

ww. řádek RK 1125 se upravuje: 

i. u ORP „Brandýs n. L. – St. Boleslav“ se do sloupce „dotčená obec“ 
vkládá obec „Sudovo Hlavno“; 

ii. u ORP „Neratovice“ se do sloupce „dotčená obec“ vkládá obec „Ne-
domice“; 

iii. do sloupce „dotčené katastrální území“ se vkládá: 

 u obce „Sudovo Hlavno“ k. ú. „Sudovo Hlavno“; 

 u obce „Nedomice“ k. ú. „Nedomice“; 
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xx. v řádku RK 1126 se u obce „Velký Borek“ do sloupce „dotčené katastrální 
území“ vkládá k. ú. „Velký Borek“; 

yy. řádek RK 1127 se upravuje: 

i. u ORP „Mělník“ se do sloupce „dotčená obec“ vkládá obec „Velký 
Borek“; 

ii. u obce „Velký Borek“ do sloupce „dotčené katastrální území“ vkládá 
k. ú. „Mělnická Vrutice“; 

zz. řádek RK 1129 se upravuje: 

i. u ORP „Mělník“ se do sloupce „dotčená obec“ vkládá obec „Liblice“; 

ii. u obce „Liblice“ do sloupce „dotčené katastrální území“ vkládá k. ú. 
„Liblice“; 

aaa. řádek RK 1131 se upravuje: 

i. u ORP “Kralupy n. Vlt.“ se do sloupce „dotčená obec“ vkládá obec 
„Dřínov“; 

ii. u obce „Dřínov“ do sloupce „dotčené katastrální území“ vkládá k. ú. 
„Dřínov“; 

bbb. řádek RK 1132 se upravuje: 

i. do sloupce „ORP“ se vkládá obec “Kralupy n. Vlt.“; 

ii. u ORP “Kralupy n. Vlt.“ se do sloupce „dotčená obec“ vkládá obec 
„Úžice“; 

iii. do sloupce „dotčené katastrální území“ se vkládá: 

 u obce „Odolena Voda“ k. ú. „Odolena Voda“, 

 u obce „Úžice“ k. ú. „Kopeč“; 

ccc. řádek RK 1133 se upravuje: 

i. u ORP “Kladno“ se do sloupce „dotčená obec“ vkládá obec 
„Kladno“; 

ii. u obce „Kladno“ do sloupce „dotčené katastrální území“ vkládá k. ú. 
„Kladno“; 

ddd. řádek RK 1137 se upravuje: 

i.  u ORP “Černošice“ se do sloupce „dotčená obec“ vkládá obec 
„Roztoky“; 

ii. u obce „Roztoky“ do sloupce „dotčené katastrální území“ vkládá k. 
ú. „Roztoky u Prahy“; 
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eee. řádek RK 1138 se upravuje: 

i.  u ORP “Kladno“ se do sloupce „dotčená obec“ vkládá obec „Tuch-
lovice“; 

ii. u obce „Tuchlovice“ do sloupce „dotčené katastrální území“ vkládá 
k. ú. „Srby u Tuchlovic“; 

fff. řádek RK 1140 se upravuje: 

i. u ORP “Černošice“ se do sloupce „dotčená obec“ vkládá obec „Li-
choceves“; 

ii. u obce „Lichoceves“ do sloupce „dotčené katastrální území“ vkládá 
k. ú. „Noutonice“; 

ggg. v řádku RK 1141, sloupce „VPO“ se v názvu biokoridoru zkratka „RK 1140“ 
nahrazuje zkratkou „RK 6009“; 

hhh. řádek RK 1146 se upravuje: 

i. u ORP „Brandýs n. L. – St. Boleslav“ se do sloupce „dotčená obec“ 
vkládají obce „Bašť“ a „Zdiby“; 

ii. do sloupce „dotčené katastrální území“ se vkládá: 

 u obce „Bašť“ k. ú. „Bašť“; 

 u obce „Zdiby“ k. ú. „Zdiby“; 

iii. řádek RK 1152 se upravuje: 

i. u ORP „Brandýs n. L. – St. Boleslav“ se do sloupce „dotčená obec“ 
vkládá obec „Záryby“; 

ii. do sloupce „dotčené katastrální území“ se u obce „Záryby“ vkládá 
k. ú. „Martinov“; 

jjj. řádek RK 1155 se upravuje: 

i. u ORP „Rakovník“ se do sloupce „dotčená obec“ vkládá obec „Vše-
sulov“; 

ii. do sloupce „dotčené katastrální území“ se u obce „Všesulov“ vkládá 
k. ú. „Všesulov“; 

kkk. řádek RK 1159 se upravuje: 

i. do sloupce „ORP“ se vkládá obec „Beroun“; 

ii. u ORP „Beroun“ se do sloupce „dotčená obec“ vkládá obec „Nový 
Jáchymov“; 

iii. do sloupce „dotčené katastrální území“ se u obce „Nový Jáchymov“ 
vkládá k. ú. „obec „Nový Jáchymov“; 
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lll. řádek RK 1160 se upravuje: 

i. do sloupce „ORP“ se vkládá obec „Rakovník“; 

ii. u ORP „Rakovník“ se do sloupce „dotčená obec“ vkládá obec „Roz-
toky“; 

iii. do sloupce „dotčené katastrální území“ se u obce „Roztoky“ vkládá 
k. ú. „obec „Roztoky u Křivoklátu“; 

mmm. řádek RK 1161 se upravuje: 

i. u ORP „Beroun“ se do sloupce „dotčená obec“ vkládají obce „Tmaň“ 
a „Trubín“; 

ii. do sloupce „dotčené katastrální území“: 

 u obce „Tmaň“ se vkládají k. ú. „obec „Lounín“ a „Tmaň, 

 u obce „Trubín“ se vkládá k. ú. „Trubín“; 

nnn. řádek RK 1162 se upravuje: 

i. u ORP „Hořovice“ se do sloupce „dotčená obec“ vkládá obec „Bře-
zová“; 

ii. do sloupce „dotčené katastrální území“ se u obce „Březová“ vkládá 
k. ú. „obec „Březová u Hořovic“; 

ooo. řádek RK 1173 se upravuje: 

i. u ORP „Hořovice“ se do sloupce „dotčená obec“ vkládá obec „Tlus-
tice“; 

ii. do sloupce „dotčené katastrální území“ se u obce „Tlustice“ vkládá 
k. ú. „obec „Tlustice“; 

ppp. v řádku RK 1173 se ve sloupci „dotčené katastrální území“ u obce „Zaječov“ 
vkládá k. ú. „Zaječov v Brdech“; 

qqq. řádek RK 1179 se upravuje: 

i. u ORP „Hořovice“ se do sloupce „dotčená obec“ vkládá obec „Cha-
loupky“;  

ii. do sloupce „dotčené katastrální území“ se vkládají k. ú.: 

 u obce „Chaloupky“ k. ú. „Chaloupky v Brdech“, 

 u obce „Ohrazenice“ k. ú. „Ohrazenice u Jinec“, 

 u obce „Jince“ k. ú. Rejkovice“; 
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rrr. řádek RK 1180 se upravuje: 

i. u ORP „Hořovice“ se do sloupce „dotčená obec“ vkládá obec „Malá 
Víska“; 

ii. do sloupce „dotčené katastrální území“ se u obce „Malá Víska“ 
vkládá k. ú. „Malá Víska v Brdech“. 

sss. řádek RK 1182 se upravuje: 

i. u ORP „Příbram“ se do sloupce „dotčená obec“ vkládá obec „Pod-
lesí“; 

ii. do sloupce „dotčené katastrální území“ se u obce „Podlesí“ vkládá 
k. ú. „Podlesí nad Litavkou“; 

ttt. řádek RK 1184 se upravuje: 

i. u ORP „Beroun“ se do sloupce „dotčená obec“ vkládá obec „Lodě-
nice“; 

ii. do sloupce „dotčené katastrální území“ se u obce „Loděnice“ vkládá 
k. ú. „Loděnice u Berouna“; 

uuu. řádek RK 1196 se upravuje: 

i. u ORP „Černošice“ se do sloupce „dotčená obec“ vkládá obec „Je-
senice“; 

ii. do sloupce „dotčené katastrální území“: 

 u obce „Psáry“ se vkládá k. ú. „Dolní Jirčany“, 

 u obce „Jesenice“ se vkládají k. ú. „Horní Jirčany“, a „Os-
nice“; 

vvv. řádek RK 1198 se upravuje: 

i. u ORP „Černošice“ se do sloupce „dotčená obec“ vkládá obec „Pe-
trov“; 

ii. do sloupce „dotčené katastrální území“ se u obce „Petrov“ vkládá k. 
ú. „Petrov u Prahy“; 

www. řádek RK 1200 se upravuje: 

i. do sloupce „ORP“ se vkládá obec „Benešov“; 

ii. u ORP „Benešov“ se do sloupce „dotčená obec“ vkládá obec „Krha-
nice“; 

iii. u ORP „Černošice“ se do sloupce „dotčená obec“ vkládá obec „Po-
hoří“; 
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iv. do sloupce „dotčené katastrální území“ se vkládá: 

 u obce „Krhanice“ k. ú. „Krhanice“, 

 u obce „Pohoří“ k. ú. „Pohoří u Prahy“; 

xxx. řádek RK 1201 se upravuje: 

i. u ORP „Benešov“ se do sloupce „dotčená obec“ vkládá obec „Krha-
nice“; 

ii. do sloupce „dotčené katastrální území“ se u obce „Krhanice“ vkládá 
k. ú. „Krhanice“; 

yyy. v řádku RK 1203 se do sloupce „dotčené katastrální území“ se u obce „Libo-
myšl“ vkládá k. ú. „Želkovice u Libomyšle“; 

zzz. řádek RK 1206 se upravuje: 

i. u ORP „Dobříš“ se do sloupce „dotčená obec“ vkládá obec „Voz-
nice“; 

ii. do sloupce „dotčené katastrální území“ se u obce „Voznice“ vkládá 
k. ú. „Voznice“; 

aaaa. řádek RK 1207 se upravuje: 

i. u ORP „Černošice“ se do sloupce „dotčená obec“ vkládá obec „Za-
hořany“; 

ii. do sloupce „dotčené katastrální území“ se u obce „Zahořany“ vkládá 
k. ú. „Zahořany u Mníšku pod Brdy“; 

bbbb. řádek RK 1209 se upravuje: 

i. u ORP „Příbram“ se do sloupce „dotčená obec“ vkládá obec „Čen-
kov“; 

ii. do sloupce „dotčené katastrální území“ se u obce „Čenkov“ vkládá 
k. ú. „Čenkov u Příbramě“; 

cccc. řádek RK 1210 se upravuje: 

i. u ORP „Dobříš“ se do sloupce „dotčená obec“ vkládá obec „Stará 
Huť“; 

ii. do sloupce „dotčené katastrální území“ se u obce „Stará Huť“ vkládá 
k. ú. „Stará Huť“; 

dddd. řádek RK 1211 se upravuje: 

i. u ORP „Dobříš“ se do sloupce „dotčená obec“ vkládají obce „Malá 
Hraštice“ a „Stará Huť“; 



Návrh 3. Aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje - Výrok 
k projednání dle § 37 stavebního zákona 
 
 

182 

ii. do sloupce „dotčené katastrální území“ se vkládá: 

 u obce „Malá Hraštice“ k. ú. „Velká Hraštice“, 

 u obce „Stará Huť“ vkládá k. ú. „Stará Huť“; 

eeee. řádek RK 1212 se upravuje: 

i. u ORP „Černošice“ se do sloupce „dotčená obec“ vkládá obec „Bo-
janovice“; 

ii. do sloupce „dotčené katastrální území“ se u obce „Bojanovice“ 
vkládá k. ú. „Malé Lečice“; 

ffff. řádek RK 1213 se upravuje: 

i. u ORP „Dobříš“ se do sloupce „dotčená obec“ vkládá obec „Boro-
tice“; 

ii. do sloupce „dotčené katastrální území“ se u obce „Borotice“ vkládá 
k. ú. „Borotice“; 

gggg. řádek RK 1214 se upravuje: 

i. u ORP „Dobříš“ se do sloupce „dotčená obec“ vkládá obec „Drev-
níky“; 

ii. do sloupce „dotčené katastrální území“ se u obce „Drevníky“ vklá-
dají k. ú. „Drevníky“ a „Slovanská Lhota“; 

hhhh. řádek RK 1215 se upravuje: 

i. u ORP „Dobříš“ se do sloupce „dotčená obec“ vkládá obec „Boro-
tice“; 

ii. do sloupce „dotčené katastrální území“ se u obce „Borotice“ vkládá 
k. ú. „Hubenov u Borotic“; 

iiii. v řádku RK 1217 se do sloupce „dotčené katastrální území“ se u obce „Ne-
veklov“ vkládá k. ú. „Dalešice nad Vltavou“; 

jjjj. řádek RK 1218 se upravuje: 

i. u ORP „Benešov“ se do sloupce „dotčená obec“ vkládá obec 
„Chrášťany“; 

ii. do sloupce „dotčené katastrální území“: 

iii. u obce „Chrášťany“ se vkládá k. ú. „Chrášťany“, 

 u obce „Neveklov“ se vkládají k. ú. „Bělice“ a „Neveklov“; 

kkkk. řádek RK 1220 se upravuje: 

i. u ORP „Benešov“ se do sloupce „dotčená obec“ vkládají obce „Be-
nešov“, „Chářovice“ a „Krhanice“;  
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ii. ve sloupci „dotčené katastrální území“ 

 u obce „Benešov“ se vkládá k. ú. „Úročnice“, 

 u obce „Chářovice“ se vkládá k. ú. „Chářovice“, 

 u obce „Krhanice“ se vkládá k. ú. „Krhanice“, 

 u obce „Týnec nad Sázavou“ se vypouští k. ú. „Pecerady“; 

llll. řádek RK 1221 se upravuje: 

i. u ORP „Benešov“ se do sloupce „dotčená obec“ vkládají obce „Be-
nešov“, a „Neveklov“;  

ii. ve sloupci „dotčené katastrální území“ se vkládá: 

 u obce „Benešov“ k. ú. „Benešov u Prahy“, 

 u obce „Neveklov“ k. ú. „Přibyšice“, 

mmmm. řádek RK 1223 se upravuje: 

i. u ORP „Mladá Boleslav“ se do sloupce „dotčená obec“ vkládají obce 
„Košátky“, a „Nemyslovice“;  

ii. ve sloupci „dotčené katastrální území“ se vkládá: 

 u obce „Chotětov“ k. ú. „Chotětov“, 

 u obce „Košátky“ k. ú. „Košátky“, 

 u obce „Nemyslovice“ k. ú. „Nemyslovice“; 

nnnn. řádek RK 1224 se upravuje: 

i. u ORP „Mladá Boleslav“ se do sloupce „dotčená obec“ vkládají obce 
„Dobrovice“, „Luštěnice“, a „Strašnov“; 

ii. ve sloupci „dotčené katastrální území“ se vkládá: 

 u obce „Dobrovice“ k. ú. „Dobrovice“, 

 u obce „Luštěnice“ k. ú. „Luštěnice“, 

 u obce „Strašnov“ k. ú. „Strašnov“; 

oooo. řádek RK 1226 se upravuje: 

i. ve sloupci „ORP“ se vkládá obec „Mladá Boleslav“, 

ii. u ORP „Mladá Boleslav“ se do sloupce „dotčená obec“ vkládá obec 
„Jabkenice“; 
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iii. ve sloupci „dotčené katastrální území“ se u obce „Jabkenice“ vkládá 
k. ú. „Jabkenice“; 

pppp. v řádku RK 1229 se do sloupce „dotčené katastrální území“ se u obce „Rož-
ďalovice“ vkládá k. ú. „Ledečky“; 

qqqq. řádek RK 1233 se upravuje: 

i. ve sloupci „ORP“ se vkládá obec „Český Brod“, 

ii. u ORP „Český Brod“ se do sloupce „dotčená obec“ vkládá obec „Po-
říčany“; 

iii. ve sloupci „dotčené katastrální území“ se u obce „Poříčany“ vkládá 
k. ú. „Poříčany“; 

rrrr. řádek RK 1235 se upravuje: 

i. u ORP „Český Brod“ se do sloupce „dotčená obec“ vkládá obec 
„Klučov“; 

ii. ve sloupci „dotčené katastrální území“ se u obce „Klučov“ vkládá k. 
ú. „Klučov u Českého Brodu“; 

ssss. v řádku RK 1236 se odstraňuje duplicitní uvedení obce „Český Brod“ a k. ú. 
„Liblice u Českého Brodu“; 

tttt. řádek RK 1237 se upravuje: 

i. u ORP „Český Brod“ se do sloupce „dotčená obec“ vkládají obce 
„Český Brod“ a „Vrátkov“; 

ii. ve sloupci „dotčené katastrální území“ se vkládá: 

 u obce „Český Brod“ k. ú. „Český Brod“, 

 u obce „Vrátkov“ k. ú. „Vrátkov“; 

uuuu. řádek RK 1240 se upravuje: 

i. u ORP „Nymburk“ se do sloupce „dotčená obec“ vkládá obec „Zvě-
řínek“; 

ii. ve sloupci „dotčené katastrální území“ se u obce „Zvěřínek“ vkládá 
k. ú. „Zvěřínek“; 

vvvv. řádek RK 1241 se upravuje: 

i. ve sloupci „ORP“ se vkládá obec „Poděbrady“; 

ii. u ORP „Kolín“ se do sloupce „dotčená obec“ vkládá obec „Pečky“; 

iii. u ORP „Poděbrady“ se do sloupce „dotčená obec“ vkládá obec „Vr-
bová Lhota“; 
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iv. ve sloupci „dotčené katastrální území“ se vkládá: 

 u obce „Pečky“ k. ú. „Pečky“, 

 u obce „Vrbová Lhota“ k. ú. „Vrbová Lhota“; 

wwww. v řádku RK 1243 se do sloupce „dotčené katastrální území“ se u obce „Kolín“ 
vkládá k. ú. „Sendražice u Kolína“; 

xxxx. řádek RK 1270 se upravuje: 

i. u ORP „Kolín“ se do sloupce „dotčená obec“ vkládá obec „Choťo-
vice“; 

ii. ve sloupci „dotčené katastrální území“ se u obce „Choťovice“ vkládá 
k. ú. „Choťovice“; 

yyyy. řádek RK 1282 se upravuje: 

i. do sloupce „ORP“ se vkládá obec „Český Brod“ 

ii. u ORP „Český Brod“ se do sloupce „dotčená obec“ vkládá obec 
„Doubravčice“; 

iii. ve sloupci „dotčené katastrální území“ se u obce „Doubravčice“ 
vkládá k. ú. „Doubravčice“; 

zzzz. řádek RK 1283 se upravuje: 

i. u ORP „Kolín“ se do sloupce „dotčená obec“ vkládá obec „Ždánice; 

ii. ve sloupci „dotčené katastrální území“ se u obce „Ždánice“ vkládá 
k. ú. „Ždánice u Kouřimi“; 

aaaaa. řádek RK 1286 se upravuje: 

i. u ORP „Říčany“ se do sloupce „dotčená obec“ vkládá obec „Černé 
Voděrady; 

ii. ve sloupci „dotčené katastrální území“ se u obce „Černé Voděrady“ 
vkládá k. ú. „Černé Voděrady; 

bbbbb. řádek RK 1287 se upravuje: 

i. u ORP „Říčany“ se do sloupce „dotčená obec“ vkládá obec „Seno-
hraby“; 

ii. ve sloupci „dotčené katastrální území“ se u obce „Senohraby“ 
vkládá k. ú. „Senohraby“; 

ccccc. řádek RK 1288 se upravuje: 

i. u ORP „Říčany“ se do sloupce „dotčená obec“ vkládají obce „Hru-
sice“ a „Kunice“; 
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ii. ve sloupci „dotčené katastrální území“ se vkládá: 

 u obce „Hrusice“ k. ú. „Hrusice“, 

 u obce „Kunice“ k. ú. „Dolním Lomnice u Kunic“; 

ddddd. v řádku RK 1290 se do sloupce „dotčené katastrální území“ se u obce 
„Toušice“ vkládá k. ú. „Mlékovice“; 

eeeee. řádek RK 1291 se upravuje: 

i. u ORP „Kolín“ se do sloupce „dotčená obec“ vkládá obec „Bečváry“; 

ii. ve sloupci „dotčené katastrální území“ se vkládá: 

 u obce „Toušice“ k. ú. „Toušice“, 

 u obce „Bečváry“ k. ú. „Bečváry“; 

fffff. v řádku RK 1293 se do sloupce „dotčené katastrální území“ se u obce „Rati-
boř“ vkládá k. ú. „Sedlov“; 

ggggg. řádek RK 1294 se upravuje: 

i. u ORP „Kutná Hora“ se do sloupce „dotčená obec“ vkládá obec „Su-
chdol“; 

ii. ve sloupci „dotčené katastrální území“ se u obce „Suchdol“ vkládá 
k. ú. „Dobřeň u Kutné Hory“; 

hhhhh. řádek RK 1300 se upravuje: 

i. u ORP „Kutná Hora“ se do sloupce „dotčená obec“ vkládají obce 
„Červené Pečky“, „Kolín“ a „Pašinka“; 

ii. ve sloupci „dotčené katastrální území“: 

 u obce „Červené Pečky“ se vkládají k. ú. „Bohouňovice I“ a 
„Bořetice u Kolína“, 

 u obce „Kolín“ se vkládá k. ú. „Zdibohlavy“, 

 u obce „Pašinka“ se vkládá k. ú. „Pašinka“; 

iiiii. v řádku RK 1302 se do sloupce „dotčené katastrální území“ se u obce „Va-
vřinec“ vkládá k. ú. „Vavřinec“; 

jjjjj. řádek RK 1304 se upravuje: 

i. ve sloupci „ORP“ se vkládá k. ú. „Kutná Hora“; 

ii. u ORP „Kutná Hora“ se do sloupce „dotčená obec“ vkládá obec „Pa-
běnice“; 

iii. ve sloupci „dotčené katastrální území“ se u obce „Paběnice“ vkládá 
k. ú. „Paběnice“; 
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kkkkk. řádek RK 1305 se upravuje: 

i. u ORP „Kutná Hora“ se do sloupce „dotčená obec“ vkládá obec „Pa-
běnice“; 

ii. ve sloupci „dotčené katastrální území“ se vkládá: 

 u obce „Petrovice I“ k. ú. „Petrovice I“, 

 u obce „Paběnice“ k. ú. „Paběnice“; 

lllll. řádek RK 1306 se upravuje: 

i. u ORP „Kutná Hora“ se do sloupce „dotčená obec“ vkládá obec 
„Vlastějovice“; 

ii. ve sloupci „dotčené katastrální území“: 

 u obce „Bohdaneč“ se vkládají k. ú. „Koloučov“ a „Pro-
střední Ves“; 

 u obce „Vlastějovice“ se vkládá k. ú. „Vlastějovice“; 

mmmmm. v řádku RK 1312 se do sloupce „dotčené katastrální území“ se u 
obce „Vlastějovice“ vkládají k. ú. „Kounice nad Sázavou“ a „Vlastějovice“; 

nnnnn. řádek RK 1316 se upravuje: 

i. u ORP „Čáslav“ se do sloupce „dotčená obec“ vkládá obec „Dobro-
vítov“; 

ii. ve sloupci „dotčené katastrální území“ se u obce „Dobrovítov“ 
vkládá k. ú. „Dobrovítov“; 

ooooo. řádek RK 1319 se upravuje: 

i. ve sloupci „ORP“ se vkládá k. ú. „Kutná Hora“; 

ii. u ORP „Kutná Hora“ se do sloupce „dotčená obec“ vkládá obec „Ra-
taje nad Sázavou“; 

iii. ve sloupci „dotčené katastrální území“ se u obce „Rataje nad Sáza-
vou“ vkládá k. ú. „Malovidy“; 

ppppp. řádek RK 1320 se upravuje: 

i. u ORP „Benešov“ se do sloupce „dotčená obec“ vkládá obec „Tře-
bešice“; 

ii. ve sloupci „dotčené katastrální území“: 

 u obce „Divišov“ se vkládají k. ú. „Dalovy“, a „Divišov u Be-
nešova“, 

 u obce „Třebešice“ k. ú. „Třebešice u Divišova“; 
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qqqqq. řádek RK 1321 se upravuje: 

i. u ORP „Benešov“ se do sloupce „dotčená obec“ vkládá obec „Tep-
lýšovice“; 

ii. ve sloupci „dotčené katastrální území“ se vkládá: 

 u obce „Struhařov“ k. ú. „Dalovy“, a „Býkovice u Bořeňovic“, 

 u obce „Teplýšovice“ k. ú. „Čeňovice“; 

rrrrr. řádek RK 1322 se upravuje: 

i. u ORP „Kutná Hora“ se do sloupce „dotčená obec“ vkládá obec 
„Podveky“; 

ii. ve sloupci „dotčené katastrální území“ se u obce „Podveky“ vkládá 
k. ú. „Ježovice“; 

sssss. řádek RK 1323 se upravuje: 

i. ve sloupci „ORP“ se vkládá obec „Kutná Hora“; 

ii. u ORP „Kutná Hora“ se do sloupce „dotčená obec“ vkládá obec 
„Soběšín“; 

iii. ve sloupci „dotčené katastrální území“ se u obce „Soběšín“ vkládá 
k. ú. „Soběšín“; 

ttttt. řádek RK 1324 se upravuje: 

i. u ORP „Vlašim“ se do sloupce „dotčená obec“ vkládá obec „Bílko-
vice“; 

ii. ve sloupci „dotčené katastrální území“ se u obce „Bílkovice“ vkládá 
k. ú. „Bílkovice“; 

uuuuu. řádek RK 1325 se upravuje: 

i. u ORP „Vlašim“ se do sloupce „dotčená obec“ vkládá obec „Vlašim“; 

ii. ve sloupci „dotčené katastrální území“ se u obce „Vlašim“ vkládá k. 
ú. „Domašín“; 

vvvvv. řádek RK 1332 se upravuje: 

i. u ORP „Čáslav“ se do sloupce „dotčená obec“ vkládá obec „Horu-
šice“; 

ii. ve sloupci „dotčené katastrální území“ se u obce „Horušice“ vkládá 
k. ú. „Horušice“; 

wwwww. řádek RK 1333 se upravuje: 

i. u ORP „Čáslav“ se do sloupce „dotčená obec“ vkládá obec „Vinaře“; 
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ii. ve sloupci „dotčené katastrální území“ se u obce „Vinaře“ vkládá k. 
ú. „Vinaře“; 

xxxxx. řádek RK 1338 se upravuje: 

i. u ORP „Čáslav“ se do sloupce „dotčená obec“ vkládá obec „Třebe-
šice“; 

ii. ve sloupci „dotčené katastrální území“ se u obce „Třebešice“ vkládá 
k. ú. „Třebešice“; 

yyyyy. řádek RK 1610 se upravuje: 

i. odstraňuje se duplicitní uvedení obce „Březnice“ a k. ú. „Bor u Břez-
nice“  

ii. u ORP „Příbram“ se do sloupce „dotčená obec“ vkládají obce „Hor-
čápsko“, „Počaply“ a „Tušovice“; 

iii. ve sloupci „dotčené katastrální území“ se vkládá: 

 u obce „Horčápsko“ k. ú. „Horčápsko“, 

 u obca „Počaply“ k. ú. „Stražiště“, 

 u obce „Tušovice“ k. ú. „Tušovice“; 

zzzzz. v řádku RK 5017 se ve sloupci „dotčené katastrální území“ se u obce „Prů-
honice“ vkládá k. ú. „Průhonice“; 

aaaaaa. řádek RK 5019 se upravuje: 

i. u ORP „Černošice“ se do sloupce „dotčená obec“ vkládá obec 
„Velké Přílepy“; 

ii. ve sloupci „dotčené katastrální území“ se u obce „Velké Přílepy“ 
vkládá k. ú. „Kamýk u Velkých Přílep“; 

bbbbbb. řádek RK 6002 se upravuje: 

i. u ORP „Votice“ se do sloupce „dotčená obec“ vkládá obec „Neustu-
pov“; 

ii. ve sloupci „dotčené katastrální území“ se u obce „Neustupov“ 
vkládá k. ú. „Neustupov“; 

cccccc. v řádku RK 6003, do sloupce „VPO“ doplňuje název biokoridoru „Bouchalka 
– hranice kraje“; 

dddddd. řádek RK 6005 se upravuje: 

i. u ORP „Rakovník“ se do sloupce „dotčená obec“ vkládá obec „Pus-
tověty“; 
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ii. ve sloupci „dotčené katastrální území“ se u obce „Pustověty“ vkládá 
k. ú. „Pustověty“; 

eeeeee. řádek RK 6007 se upravuje: 

i. u ORP „Rakovník“ se do sloupce „dotčená obec“ vkládá obec „Sr-
beč“; 

ii. ve sloupci „dotčené katastrální území“ se u obce „Srbeč“ vkládá k. 
ú. „Srbeč“; 

ffffff. řádek RK 6008 se upravuje: 

i. ve sloupci „ORP“ se vkládá obec „Kladno“; 

ii. u ORP „Kladno“ se do sloupce „dotčená obec“ vkládají obce „Bě-
loky“ a „Makotřasy“; 

iii. ve sloupci „dotčené katastrální území“ se vkládá: 

 u obce „Běloky“ k. ú. „Běloky“, 

 u obce „Makotřasy“ k. ú. „Makotřasy“; 

gggggg. řádek RK 6009 se upravuje: 

i. ve sloupci „ORP“ se vkládá obec „Kladno“; 

ii. u ORP „Černošice“ se do sloupce „dotčená obec“ vkládá obec „Stře-
dokluky“; 

iii. ve sloupci „dotčené katastrální území“ se u obce „Středokluky“ 
vkládá k. ú. „Středokluky“; 

hhhhhh. řádek RK 6011 se upravuje: 

i. u ORP „Říčany“ se do sloupce „dotčená obec“ vkládají obec 
„Oplany“ a „Zvánovice“; 

ii. ve sloupci „dotčené katastrální území“ se vkládá: 

 u obce „Oplany“ k. ú. „Oplany“, 

 u obce „Zvánovice“ k. ú. „Zvánovice“; 

iiiiii. řádek RK 6014 se upravuje: 

i. u ORP „Příbram“ se do sloupce „dotčená obec“ vkládá obec „Milín“; 

ii. ve sloupci „dotčené katastrální území“ se u obce „Milín“ vkládají k. 
ú. „Milín“ a „Rtišovice“; 
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jjjjjj. na konce tabulky se vkládá nový řádek RK 6101 v tomto znění: 

RK 6101 6101 
Zámecký vrch – Holý vrch 
(hranice kraje) 

Hořovice Bzová  Bzová u Hořovic 

    Drozdov 
Drozdov v Če-
chách  

    Točník  Točník  
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Změny provedené v kapitole: 

8. STANOVENÍ POŽADAVKŮ NADMÍSTNÍHO VÝ-

ZNAMU NA KOORDINACI ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ 

ČINNOSTI OBCÍ 

 

338. Označení a název kapitoly „8. Stanovení požadavků nadmístního významu na koor-
dinaci územně plánovací činnosti obcí“ se nahrazuje se novým označení a názvem: 

H. POŽADAVKY NA KOORDINACI ÚZEMNĚ 

PLÁNOVACÍ ČINNOSTI OBCÍ A NA ŘEŠENÍ 

V ÚPD OBCÍ 

339. Označení a název kapitoly „8.1. Požadavky na koordinaci ploch a koridorů VPS 
a VPO“ se nahrazuje novým označením a názvem: 

H.1. UPŘESNĚNÍ VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ NAD-
MÍSTNÍHO VÝZNAMU 

340. Článek (238) se mění takto: 

a. návětí článku zní: „ZÚR stanovují požadavky na koordinaci územně pláno-
vací činnosti obcí při upřesňování vymezení ploch a koridorů republikového 
a nadmístního významu (včetně ÚSES a územních rezerv) uvedených v kap. 
D. textové části a zobrazených ve výkresu A.2 grafické části ZÚR45. Koordi-
nace při vymezování jednotlivých ploch a koridorů je úkolem pro řešení 
v ÚPD dotčených obcí:“; 

b. záhlaví tabulky za návětím se upravuje: 

i. vypouštějí slova „veřejně prospěšné stavby“ a „veřejně prospěšná 
opatření“; 

ii. slovo „doprava“ se nahrazuje slovy „dopravní infrastruktura“; 

c. tabulka za návětím se upravuje tím způsobem, že do řádků jednotlivých obcí 
se v rámci jednotlivých funkčních systémů „dopravní infrastruktura“, „tech-
nická infrastruktura“ a „ÚSES“ vkládají nebo vypouštějí kódy ploch a kori-
dorů, přičemž každý z uvedených funkčních systémů obsahuje samostatný 
sloupec „vypouští se“ a „vkládá se“46. 

 

                                                

45
 Alfanumerické kódy ploch, koridorů, rozvojových oblastí, rozvojových os, specifických oblastí a specifických krajin v tabulce se 
shodují s čísly zákresů ve výkresové části ZÚR KK. 

46
 V území obcí, jejichž řádky nejsou vyplněné, nedochází návrhem 3. Aktualizace ZÚR SK k žádným změnám. 
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ORP obec 

dopravní 
infrastruktura 

technická 
infrastruktura 

protipovodňová 
ochrana 

ÚSES 

vypouští 
se 

vkládá 
se 

vypouští 
se 

vkládá 
se 

vypouští 
se 

vkládá 
se 

vypouští 
se 

vkládá 
se 

BENEŠOV Benešov     V12 
E32, 
E502 

      
RC 1382, RK 

1220 , RK 
1221,  

Benešov Bukovany       E32         

Benešov Bystřice D015   V12 
E35, 
E502 

      

RC 755, 
RC 946,  
RC 947, 

RC 530344 
RK 388 

Benešov Čakov       V16         

Benešov Čerčany D014               

Benešov 
Český 
Šternberk 

                

Benešov Čtyřkoly D013               

Benešov Divišov       V16         

Benešov Drahňovice                 

Benešov Hvězdonice                 

Benešov Chářovice     V13 E32         

Benešov Chleby       E32         

Benešov Chlístov       E32       RC 947  

Benešov Chocerady                 

Benešov Choratice                 

Benešov Chotýšany       V16         

Benešov Chrášťany               RC910  

Benešov Kozmice   D503   V16         

Benešov Krhanice               
 RK 1200,  
RK 1201,  
RK 1220  

Benešov Krňany       E32         

Benešov Křečovice                 

Benešov Lešany       E32         

Benešov Litichovice                 

Benešov Lštění                 

Benešov Maršovice                 

Benešov Mrač   D204             

Benešov Nespeky                 

Benešov Netvořice   D502   E32         

Benešov Neveklov               
RC 1380, 
RK 2121  

Benešov Ostředek   D503   V16         

Benešov Petroupim                 

Benešov Popovice                 

Benešov 
Poříčí nad 
Sázavou 

                

Benešov Postupice       E502         

Benešov 
Přestavlky u 
Čerčan 

                

Benešov Pyšely                 

Benešov Rabyně                 

Benešov Řehenice               RC 1672  
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ORP obec 

dopravní 
infrastruktura 

technická 
infrastruktura 

protipovodňová 
ochrana 

ÚSES 

vypouští 
se 

vkládá 
se 

vypouští 
se 

vkládá 
se 

vypouští 
se 

vkládá 
se 

vypouští 
se 

vkládá 
se 

Benešov Sázava                 

Benešov Soběhrdy                 

Benešov Stranný                 

Benešov Struhařov       
V16, 
E502 

      
RC 943,  
RC 946 

Benešov Teplýšovice       V16       RK1321  

Benešov Tisem                 

Benešov Třebešice               
RC 943,  

RK 1320  

Benešov 
Týnec nad 
Sázavou 

    V13 E32       RC 1383  

Benešov Václavice                 

Benešov Vodslivy                 

Benešov Vranov       V16         

Benešov Vysoký Újezd                 

Benešov Xaverov                 

BEROUN Bavoryně D203 D601   E35         

Beroun Beroun   
D304, 
D601 

  
E36, 
V17 

PP10, 
PP11 

      

Beroun Broumy       E35       RC 1442  

Beroun Bubovice                 

Beroun Bykoš               RC1395  

Beroun Hlásná Třebaň       
E36, 
V17 

        

Beroun Hudlice                 

Beroun Hýskov                 

Beroun Chodouň                 

Beroun Chrustenice   D304             

Beroun Chyňava       
E36, 
V17 

      NK 54  

Beroun Karlštejn       V17         

Beroun Koněprusy       
E36, 
V17 

      NC 22  

Beroun Korno       
E36, 
V17 

        

Beroun Králův Dvůr   D601     PP11     RC767620  

Beroun Kublov                RC 1442 

Beroun Liteň       E36         

Beroun Loděnice   D304   
E36, 
V17 

      
NC22, 

RK1184 

Beroun Lužce       
E36, 
V17 

        

Beroun Málkov                 

Beroun Měňany       E36         

Beroun Mezouň       V17         

Beroun Mořina       
E36, 
V17 

        

Beroun Mořinka       
E36, 
V17 

      
NC 22,  

RC 1413  

Beroun Nenačovice                 

Beroun Nesvačily                 
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ORP obec 

dopravní 
infrastruktura 

technická 
infrastruktura 

protipovodňová 
ochrana 

ÚSES 

vypouští 
se 

vkládá 
se 

vypouští 
se 

vkládá 
se 

vypouští 
se 

vkládá 
se 

vypouští 
se 

vkládá 
se 

Beroun Nižbor                 

Beroun Nový Jáchymov               RK1159  

Beroun Otročiněves                 

Beroun Podbrdy                 

Beroun Skuhrov                 

Beroun Srbsko             NK55 NK 54  

Beroun Stašov   D601   E35         

Beroun Suchomasty                 

Beroun Svatá                 

Beroun 
Svatý Jan pod 
Skalou 

      E36     NK55   

Beroun Svinaře       E36         

Beroun Tetín       
E36, 
V17 

        

Beroun Tmaň   D601   V17       RK1161  

Beroun Trubín                 

Beroun Trubská                 

Beroun Vinařice                 

Beroun Vráž   D304   
E36, 
V17 

      NC22 

Beroun Všeradice                 

Beroun Vysoký Újezd       
E36, 
V17 

        

Beroun Zadní Třebaň       
E36, 
V17 

      RC 1530  

Beroun Zdice D203 D601 E12 E36        RC 1148  

Beroun Železná       V17         

BRANDÝS NAD 
LABEM-STARÁ 
BOLESLAV 

Bašť     E02         RK 1146  

Brandýs nad 
Labem-Stará 
Boleslav 

Borek                 

Brandýs nad 
Labem-Stará 
Boleslav 

Bořanovice               RC 1854  

Brandýs nad 
Labem-Stará 
Boleslav 

Brandýs nad 
Labem-Stará 
Boleslav 

  
D307, 
D316, 
D322 

E02           

Brandýs nad 
Labem-Stará 
Boleslav 

Brázdim     E02           

Brandýs nad 
Labem-Stará 
Boleslav 

Čelákovice     E02 
E34, 
E39 

      RC 349  

Brandýs nad 
Labem-Stará 
Boleslav 

Dobročovice   D021             

Brandýs nad 
Labem-Stará 
Boleslav 

Dřevčice   D316 E02           
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ORP obec 

dopravní 
infrastruktura 

technická 
infrastruktura 

protipovodňová 
ochrana 

ÚSES 

vypouští 
se 

vkládá 
se 

vypouští 
se 

vkládá 
se 

vypouští 
se 

vkládá 
se 

vypouští 
se 

vkládá 
se 

Brandýs nad 
Labem-Stará 
Boleslav 

Dřísy   D322             

Brandýs nad 
Labem-Stará 
Boleslav 

Hlavenec   
D307, 
D322 

            

Brandýs nad 
Labem-Stará 
Boleslav 

Horoušany               NC5  

Brandýs nad 
Labem-Stará 
Boleslav 

Hovorčovice                 

Brandýs nad 
Labem-Stará 
Boleslav 

Husinec                 

Brandýs nad 
Labem-Stará 
Boleslav 

Jenštejn   D307             

Brandýs nad 
Labem-Stará 
Boleslav 

Jirny   D308   E39       NK 67  

Brandýs nad 
Labem-Stará 
Boleslav 

Káraný   D322             

Brandýs nad 
Labem-Stará 
Boleslav 

Klecany   D306             

Brandýs nad 
Labem-Stará 
Boleslav 

Klíčany   D306           RC 1854  

Brandýs nad 
Labem-Stará 
Boleslav 

Konětopy               RC1782  

Brandýs nad 
Labem-Stará 
Boleslav 

Kostelní Hlavno               RC 1784  

Brandýs nad 
Labem-Stará 
Boleslav 

Křenek   D322             

Brandýs nad 
Labem-Stará 
Boleslav 

Květnice               NC5 

Brandýs nad 
Labem-Stará 
Boleslav 

Lázně Toušeň                 

Brandýs nad 
Labem-Stará 
Boleslav 

Lhota   D322             

Brandýs nad 
Labem-Stará 
Boleslav 

Líbeznice     E02           

Brandýs nad 
Labem-Stará 
Boleslav 

Máslovice               NK 58  
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ORP obec 

dopravní 
infrastruktura 

technická 
infrastruktura 

protipovodňová 
ochrana 

ÚSES 

vypouští 
se 

vkládá 
se 

vypouští 
se 

vkládá 
se 

vypouští 
se 

vkládá 
se 

vypouští 
se 

vkládá 
se 

Brandýs nad 
Labem-Stará 
Boleslav 

Měšice     E02           

Brandýs nad 
Labem-Stará 
Boleslav 

Mochov     E02 
E33, 
E34, 
E39 

        

Brandýs nad 
Labem-Stará 
Boleslav 

Mratín     E02           

Brandýs nad 
Labem-Stará 
Boleslav 

Nehvizdy   D308 E02 E39         

Brandýs nad 
Labem-Stará 
Boleslav 

Nová Ves                 

Brandýs nad 
Labem-Stará 
Boleslav 

Nový Vestec   D307           NK 32  

Brandýs nad 
Labem-Stará 
Boleslav 

Odolena Voda D006 D306 E02           

Brandýs nad 
Labem-Stará 
Boleslav 

Panenské 
Břežany 

  D306 E02           

Brandýs nad 
Labem-Stará 
Boleslav 

Podolanka   D316             

Brandýs nad 
Labem-Stará 
Boleslav 

Polerady                 

Brandýs nad 
Labem-Stará 
Boleslav 

Předboj     E02           

Brandýs nad 
Labem-Stará 
Boleslav 

Přezletice   D316             

Brandýs nad 
Labem-Stará 
Boleslav 

Radonice   D307             

Brandýs nad 
Labem-Stará 
Boleslav 

Sedlec   
D306, 
D326 

          RC 1854  

Brandýs nad 
Labem-Stará 
Boleslav 

Sibřina                 

Brandýs nad 
Labem-Stará 
Boleslav 

Sluhy     E02           

Brandýs nad 
Labem-Stará 
Boleslav 

Sudovo Hlavno               RK 1125  

Brandýs nad 
Labem-Stará 
Boleslav 

Svémyslice   D307             
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ORP obec 

dopravní 
infrastruktura 

technická 
infrastruktura 

protipovodňová 
ochrana 

ÚSES 

vypouští 
se 

vkládá 
se 

vypouští 
se 

vkládá 
se 

vypouští 
se 

vkládá 
se 

vypouští 
se 

vkládá 
se 

Brandýs nad 
Labem-Stará 
Boleslav 

Šestajovice       E39       NC5  

Brandýs nad 
Labem-Stará 
Boleslav 

Škvorec       E34       NK 66  

Brandýs nad 
Labem-Stará 
Boleslav 

Úvaly                 

Brandýs nad 
Labem-Stará 
Boleslav 

Veleň                 

Brandýs nad 
Labem-Stará 
Boleslav 

Veliká Ves     E02           

Brandýs nad 
Labem-Stará 
Boleslav 

Větrušice                 

Brandýs nad 
Labem-Stará 
Boleslav 

Vodochody                 

Brandýs nad 
Labem-Stará 
Boleslav 

Vyšehořovice       
E34, 
E39 

        

Brandýs nad 
Labem-Stará 
Boleslav 

Zápy   D307 E02         NK 10  

Brandýs nad 
Labem-Stará 
Boleslav 

Záryby               RK 1152  

Brandýs nad 
Labem-Stará 
Boleslav 

Zdiby   
D306, 
D326 

          RK 1146 

Brandýs nad 
Labem-Stará 
Boleslav 

Zeleneč     E02 E39         

Brandýs nad 
Labem-Stará 
Boleslav 

Zlatá       E34         

Brandýs nad 
Labem-Stará 
Boleslav 

Zlonín     E02           

ČÁSLAV Adamov                 

Čáslav Bílé Podolí     R04           

Čáslav Brambory                 

Čáslav Bratčice       E503         

Čáslav Čáslav   
D051, 
D323 

  E503       RC 927  

Čáslav Čejkovice   D602             

Čáslav Dobrovítov   D602           RK 1316  

Čáslav Drobovice       E503         

Čáslav Horka I               RC 925  

Čáslav Horky     R04 E503        
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ORP obec 

dopravní 
infrastruktura 

technická 
infrastruktura 

protipovodňová 
ochrana 

ÚSES 

vypouští 
se 

vkládá 
se 

vypouští 
se 

vkládá 
se 

vypouští 
se 

vkládá 
se 

vypouští 
se 

vkládá 
se 

Čáslav Horušice               RK 1332   

Čáslav Hostovlice                 

Čáslav Hraběšín       W604         

Čáslav Chotusice                 

Čáslav Kluky                 

Čáslav Krchleby                 

Čáslav Močovice                 

Čáslav Okřesaneč       E503         

Čáslav Potěhy                 

Čáslav Rohozec               RC 534595  

Čáslav Semtěš                 

Čáslav Schořov                 

Čáslav Souňov                 

Čáslav Starkoč                 

Čáslav Šebestěnice                 

Čáslav Třebešice   D323           RK 1338  

Čáslav Třebonín                 

Čáslav Tupadly       E503         

Čáslav Vinaře     R04         RK 1333  

Čáslav Vlačice                 

Čáslav Vlkaneč   D607           NC57 

Čáslav Vodranty                 

Čáslav Vrdy                 

Čáslav Zbýšov   
D602, 
D607 

  W604         

Čáslav Žáky                 

Čáslav Žehušice                 

Čáslav Žleby     R04           

ČERNOŠICE Bojanovice               RK 1212  

Černošice Bratřínov                 

Černošice Březová-Oleško       V15         

Černošice Buš                 

Černošice Černolice                 

Černošice Černošice   D524             

Černošice Červený Újezd   D312 E01           

Černošice Číčovice   D057   T501         

Černošice Čisovice                 

Černošice Davle               RC 571211  

Černošice Dobrovíz                 

Černošice Dobříč                 

Černošice Dobřichovice   D524             

Černošice Dolní Břežany       V15         

Černošice Drahelčice   
D304, 
D312 

            

Černošice Holubice   D057            RC 1864  

Černošice Horoměřice                 
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ORP obec 

dopravní 
infrastruktura 

technická 
infrastruktura 

protipovodňová 
ochrana 

ÚSES 

vypouští 
se 

vkládá 
se 

vypouští 
se 

vkládá 
se 

vypouští 
se 

vkládá 
se 

vypouští 
se 

vkládá 
se 

Černošice Hostivice                 

Černošice Hradištko       E32         

Černošice Hvozdnice                 

Černošice Choteč                 

Černošice Chrášťany                 

Černošice Chýně     E01, E03           

Černošice Chýnice     E01  
E24, 
V17 

        

Černošice Jeneč                 

Černošice Jesenice               RK 1196  

Černošice Jílové u Prahy                 

Černošice Jíloviště   D303             

Černošice Jinočany     E01 V17         

Černošice 
Kamenný 
Přívoz 

              NC24 

Černošice Karlík                 

Černošice Klínec   D303           RK 6100  

Černošice Kněževes   D057    T501         

Černošice Kosoř                 

Černošice Kytín               NK 62  

Černošice Lety       
E36, 
V17 

        

Černošice 
Libčice nad 
Vltavou 

                

Černošice Libeř                 

Černošice Lichoceves   D 057 E06         RK 1140 

Černošice Líšnice   D303             

Černošice Měchenice               
RC 539163, 
RC 571211, 

RK 6100 

Černošice 
Mníšek pod 
Brdy 

  D303             

Černošice Nučice   D304   V17         

Černošice Ohrobec       V15       NK 59  

Černošice Okoř               RC 1468  

Černošice Okrouhlo       V15         

Černošice Ořech     E01 E36         

Černošice Petrov               
RC 1398, 
RK 1200 

Černošice Pohoří               RK 1200  

Černošice Průhonice   D325   E34         

Černošice Psáry                 

Černošice Ptice   D312             

Černošice Roblín   D091   
E36, 
V17 

      RC 1413  

Černošice Roztoky                 

Černošice Rudná   
D304, 
D312 

            

Černošice Řevnice       E36       
RC 1411,  
RC 1412  
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ORP obec 

dopravní 
infrastruktura 

technická 
infrastruktura 

protipovodňová 
ochrana 

ÚSES 

vypouští 
se 

vkládá 
se 

vypouští 
se 

vkládá 
se 

vypouští 
se 

vkládá 
se 

vypouští 
se 

vkládá 
se 

Černošice Řitka   D303           RK 1137  

Černošice Slapy               NK 59 

Černošice Statenice   D057             

Černošice Středokluky       T501       RK 6009  

Černošice Svrkyně   D057              

Černošice Štěchovice       E32         

Černošice Tachlovice       
E24, 
V17 

        

Černošice Trnová               RC 571211  

Černošice Třebotov                 

Černošice Tuchoměřice       T501       RC 1467 

Černošice Tursko   D057            RC 1461  

Černošice Úholičky               NC 2001  

Černošice Úhonice   D312 E01           

Černošice Únětice               NC 2001  

Černošice Velké Přílepy   D057           NC 2001   

Černošice Vestec       V15         

Černošice Vonoklasy               RC 1413  

Černošice 
Vrané nad 
Vltavou 

      V15       
NK 56,  

RC 1401 

Černošice Všenory                

Černošice Zahořany               RK 1207 

Černošice Zbuzany   D092 E01 
E24, 
E36 

       

Černošice 
Zlatníky-
Hodkovice 

      V15        

Černošice Zvole       V15        

ČESKÝ BROD Břežany II       E34         

Český Brod Bříství   D602             

Český Brod Černíky       E34         

Český Brod Český Brod   
D302, 
D602 

          RK 1237 

Český Brod Doubravčice       W610       RK 1282  

Český Brod Hradešín                 

Český Brod Chrášťany D023 D302             

Český Brod Klučov   D602   E33       RK 1235  

Český Brod Kounice   D602   E33         

Český Brod Krupá                 

Český Brod Kšely   D302             

Český Brod Masojedy                 

Český Brod Mrzky                 

Český Brod Poříčany       E33       RK 1233  

Český Brod Přehvozdí                 

Český Brod Přistoupim   D302             

Český Brod Přišimasy       E34         

Český Brod Rostoklaty   D302   E34         

Český Brod Tismice       E34         

Český Brod Tuchoraz       W610         
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ORP obec 

dopravní 
infrastruktura 

technická 
infrastruktura 

protipovodňová 
ochrana 

ÚSES 

vypouští 
se 

vkládá 
se 

vypouští 
se 

vkládá 
se 

vypouští 
se 

vkládá 
se 

vypouští 
se 

vkládá 
se 

Český Brod Tuklaty   D302             

Český Brod Vitice   D302             

Český Brod Vrátkov       W610       RK 1237  

Český Brod Vykáň   D602   
E33, 
E34 

      NK 67 

DOBŘÍŠ Borotice       
E23, 
E35 

        

Dobříš Čím                 

Dobříš Daleké Dušníky                 

Dobříš Dobříš D087 
D303, 
D525 

  
E23, 
E35 

      
RK 1213, 
RK 1215  

Dobříš Drevníky       
E23, 
E35 

        

Dobříš Drhovy       
E23, 
E35 

      RK 1391  

Dobříš Hřiměždice                 

Dobříš Chotilsko                 

Dobříš Korkyně                 

Dobříš Malá Hraštice               RK 1211  

Dobříš Mokrovraty   D303             

Dobříš Nečín                 

Dobříš 
Nová Ves pod 
Pleší 

  D303             

Dobříš Nové Dvory                 

Dobříš Nový Knín                 

Dobříš Obořiště   D303   
E23, 
E35 

        

Dobříš Ouběnice                 

Dobříš Rosovice D087 D525   E35       NK 62  

Dobříš Rybníky       
E23, 
E35 

        

Dobříš Stará Huť   D303           
RK 1210 
RK 1211  

Dobříš Svaté Pole   D303   
E23, 
E35 

        

Dobříš Velká Lečice                 

Dobříš Voznice   D303           RK 1206  

Dobříš Županovice       E35         

HOŘOVICE Běštín                 

Hořovice Březová       E35       RK 1162  

Hořovice Bzová       E35       RK 6001 

Hořovice Cerhovice D203 D601           RC 1943  

Hořovice Drozdov               
RC 1424,  
RC 2001 
RK 6001  

Hořovice Felbabka   D084B             

Hořovice Hořovice   
D084A, 
D084B 

            

Hořovice Hostomice       E35         

Hořovice Hředle   D601   E35       RC 399 
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ORP obec 

dopravní 
infrastruktura 

technická 
infrastruktura 

protipovodňová 
ochrana 

ÚSES 

vypouští 
se 

vkládá 
se 

vypouští 
se 

vkládá 
se 

vypouští 
se 

vkládá 
se 

vypouští 
se 

vkládá 
se 

Hořovice Hvozdec                 

Hořovice Chaloupky               
NK 62,  
RK1179 

Hořovice Chlustina   D601   E35         

Hořovice Jivina           PP14     

Hořovice Komárov           PP14     

Hořovice Kotopeky D203 D601             

Hořovice Lážovice                 

Hořovice Lhotka                 

Hořovice Libomyšl       E35       RC 1395  

Hořovice Lochovice                 

Hořovice Malá Víska               
NK62, 

RC1527, 
RK1180 

Hořovice Neumětely       E35       RC 1395  

Hořovice Olešná                 

Hořovice Osek D203               

Hořovice Osov                 

Hořovice Otmíče                 

Hořovice Podluhy D084A           RC1421   

Hořovice Praskolesy   D601             

Hořovice Rpety 
D084A, 
D084B 

              

Hořovice Skřipel       E35         

Hořovice Tlustice   D601           RK 1173  

Hořovice Točník       E35       RK 6101  

Hořovice Újezd D203               

Hořovice Velký Chlumec       E35         

Hořovice Vižina                 

Hořovice Zaječov           PP14   RC 1422  

Hořovice Záluží   D601             

Hořovice Žebrák   D601             

KLADNO Běleč     V03           

Kladno Běloky               RK 6008  

Kladno Blevice                 

Kladno Brandýsek   D305 E01           

Kladno Braškov                 

Kladno Bratronice       E36       RC 1416  

Kladno Buštěhrad D053 D305 E01 T501         

Kladno Cvrčovice     E01           

Kladno Doksy                 

Kladno Dolany   D309 E01           

Kladno Družec               RC 1676  

Kladno Dřetovice   D305             

Kladno Horní Bezděkov       E36         

Kladno Hostouň                 
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ORP obec 

dopravní 
infrastruktura 

technická 
infrastruktura 

protipovodňová 
ochrana 

ÚSES 

vypouští 
se 

vkládá 
se 

vypouští 
se 

vkládá 
se 

vypouští 
se 

vkládá 
se 

vypouští 
se 

vkládá 
se 

Kladno Hradečno                 

Kladno Hřebeč     E01           

Kladno Kačice                 

Kladno 
Kamenné 
Žehrovice 

D009     E36         

Kladno Kladno D053 D068 E01 T501       RK 1133  

Kladno Koleč                 

Kladno Kyšice                 

Kladno Lány       E36         

Kladno Lhota       E36         

Kladno Libochovičky                 

Kladno Libušín               NK 54  

Kladno Lidice D035               

Kladno Makotřasy   D305   T501       
RC 539147,  

RK 6008, 

Kladno Malé Kyšice       E36         

Kladno Malé Přítočno   D309             

Kladno Otvovice               
RC 1863,  
RC 1864,  
RK 1121 

Kladno Pavlov     E01           

Kladno Pchery     E01           

Kladno Pletený Újezd                 

Kladno Slatina                 

Kladno Stehelčeves   
D068, 
D305 

E01           

Kladno Stochov       E36         

Kladno Svárov                 

Kladno Svinařov                 

Kladno Třebichovice     E01           

Kladno Třebusice   D305             

Kladno Tuchlovice       E36       
RC 1675,  
RK 1138 

Kladno Unhošť   
D052, 
D309, 
D312 

E01           

Kladno Velká Dobrá                 

Kladno Velké Přítočno     E01           

Kladno Vinařice     E01           

Kladno Zájezd   D305             

Kladno Zákolany                 

Kladno Žilina       E36       RC 1474  

KOLÍN Barchovice   D171   W605       RC 533921,  

Kolín Bečváry   D602           
RC 956 

RK 1291,  

Kolín Bělušice       E33         

Kolín Břežany I D024 D302             

Kolín Býchory       E33         

Kolín Cerhenice       E33         
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ORP obec 

dopravní 
infrastruktura 

technická 
infrastruktura 

protipovodňová 
ochrana 

ÚSES 

vypouští 
se 

vkládá 
se 

vypouští 
se 

vkládá 
se 

vypouští 
se 

vkládá 
se 

vypouští 
se 

vkládá 
se 

Kolín Církvice                 

Kolín Červené Pečky               RK 1300  

Kolín Dobřichov       E33         

Kolín Dolní Chvatliny   D602             

Kolín Dománovice                 

Kolín Drahobudice                 

Kolín Grunta                 

Kolín Horní Kruty               RC 533921  

Kolín Choťovice   D324           RK 1270  

Kolín Chotutice                 

Kolín Jestřabí Lhota       E33         

Kolín Kbel                 

Kolín 
Klášterní 
Skalice 

  D602             

Kolín Kolín D103 
D302, 
D322 

          RK 1300  

Kolín Konárovice                 

Kolín Kořenice   D602             

Kolín Kouřim   D602           RC 961  

Kolín Krakovany       
E33, 
E37 

      RC 981  

Kolín Krychnov                 

Kolín Křečhoř   D302             

Kolín Libenice                 

Kolín Libodřice                 

Kolín Lipec               RC 981 

Kolín Lošany                 

Kolín Malotice               RC 960  

Kolín Nebovidy D050               

Kolín Němčice       E33         

Kolín Nová Ves I   D302           RC 953  

Kolín Ohaře                 

Kolín Ovčáry   D322   E33         

Kolín Pašinka               RK 1300  

Kolín Pečky       E33       RK 1241  

Kolín Plaňany   D302           RC 513202 

Kolín Pňov-Předhradí       E33 PP01       

Kolín Polepy D050               

Kolín Polní Chrčice                 

Kolín Polní Voděrady                 

Kolín Radim                 

Kolín Radovesnice I                 

Kolín Radovesnice II               RC 981  

Kolín Ratboř                 
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ORP obec 

dopravní 
infrastruktura 

technická 
infrastruktura 

protipovodňová 
ochrana 

ÚSES 

vypouští 
se 

vkládá 
se 

vypouští 
se 

vkládá 
se 

vypouští 
se 

vkládá 
se 

vypouští 
se 

vkládá 
se 

Kolín Ratenice       E33         

Kolín Skvrňov                 

Kolín Starý Kolín               RC 951  

Kolín Svojšice   D602             

Kolín Tatce                 

Kolín Toušice                 

Kolín Třebovle D023 
D302, 
D602 

            

Kolín Tři Dvory               RC 951  

Kolín 
Týnec nad 
Labem 

      
E33, 
E37 

        

Kolín Uhlířská Lhota                 

Kolín Veletov                 

Kolín Velim D024 D302             

Kolín Velký Osek   D322   E33         

Kolín Veltruby   D322   E33         

Kolín Volárna                 

Kolín Vrbčany   
D302, 
D602 

            

Kolín Zalešany   D602             

Kolín Zásmuky       W605         

Kolín Žabonosy   D302             

Kolín Ždánice               RK 1283  

Kolín Žehuň   D324             

Kolín Žiželice   D324           NC 6  

KRALUPY NAD 
VLTAVOU 

Dolany nad 
Vltavou 

              RC 1864  

Kralupy nad 
Vltavou 

Dřínov               RK 1131  

Kralupy nad 
Vltavou 

Hostín u 
Vojkovic 

                

Kralupy nad 
Vltavou 

Chvatěruby               NK 57  

Kralupy nad 
Vltavou 

Kozomín                 

Kralupy nad 
Vltavou 

Kralupy nad 
Vltavou 

              RK  1121   

Kralupy nad 
Vltavou 

Ledčice                 

Kralupy nad 
Vltavou 

Nelahozeves         PP08       

Kralupy nad 
Vltavou 

Nová Ves     E02, V02           

Kralupy nad 
Vltavou 

Olovnice                 

Kralupy nad 
Vltavou 

Postřižín   D306             

Kralupy nad 
Vltavou 

Újezdec                 

Kralupy nad 
Vltavou 

Úžice     E02         RK 1132  
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ORP obec 

dopravní 
infrastruktura 

technická 
infrastruktura 

protipovodňová 
ochrana 

ÚSES 

vypouští 
se 

vkládá 
se 

vypouští 
se 

vkládá 
se 

vypouští 
se 

vkládá 
se 

vypouští 
se 

vkládá 
se 

Kralupy nad 
Vltavou 

Veltrusy     E02   PP08       

Kralupy nad 
Vltavou 

Vojkovice                 

Kralupy nad 
Vltavou 

Všestudy     E02           

Kralupy nad 
Vltavou 

Zlončice               NC 2001 

Kralupy nad 
Vltavou 

Zlosyň     E02           

KUTNÁ HORA Bernardov                 

Kutná Hora Bludov               NK 61  

Kutná Hora Bohdaneč               RC 534617,  

Kutná Hora Církvice               RC 927  

Kutná Hora Černíny   D602             

Kutná Hora 
Červené 
Janovice 

  D602             

Kutná Hora Čestín                 

Kutná Hora Dolní Pohleď                 

Kutná Hora Hlízov                 

Kutná Hora Horka II                 

Kutná Hora Chabeřice               RC 935  

Kutná Hora Chlístovice   D602           RC 933  

Kutná Hora Kácov                 

Kutná Hora Kobylnice                 

Kutná Hora Košice   D602             

Kutná Hora Křesetice                 

Kutná Hora Kutná Hora   
D051, 
D510, 
D511 

            

Kutná Hora Ledečko               RC 940  

Kutná Hora Malešov   D602           RC 534099  

Kutná Hora Miskovice   D511             

Kutná Hora Nepoměřice   D602             

Kutná Hora Nové Dvory                 

Kutná Hora Onomyšl   D602             

Kutná Hora Opatovice I   D602             

Kutná Hora Paběnice   D602           
RK 1304,  
RK 1305  

Kutná Hora Pertoltice   D602             

Kutná Hora Petrovice I               RC 1714  

Kutná Hora Petrovice II                 

Kutná Hora Podveky               
NK 61, 

RK 1322  

Kutná Hora Rašovice                 

Kutná Hora 
Rataje  
nad Sázavou 

              RK 1319,  

Kutná Hora Řendějov                 

Kutná Hora Samopše                 

Kutná Hora Slavošov                 
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ORP obec 

dopravní 
infrastruktura 

technická 
infrastruktura 

protipovodňová 
ochrana 

ÚSES 

vypouští 
se 

vkládá 
se 

vypouští 
se 

vkládá 
se 

vypouští 
se 

vkládá 
se 

vypouští 
se 

vkládá 
se 

Kutná Hora Soběšín               
RC 939,  
RK 1323 

Kutná Hora Staňkovice     V09           

Kutná Hora Sudějov               RC 933  

Kutná Hora Suchdol   D602           RK 1294  

Kutná Hora Svatý Mikuláš                 

Kutná Hora Štipoklasy                 

Kutná Hora Třebětín                 

Kutná Hora 
Uhlířské 
Janovice 

                

Kutná Hora Úmonín                 

Kutná Hora Úžice     V09           

Kutná Hora Vavřinec                 

Kutná Hora Vidice   D602           RC 1846 

Kutná Hora Vlastějovice               RK 1306  

Kutná Hora 
Záboří nad 
Labem 

  D012             

Kutná Hora Zbizuby               RC 938  

Kutná Hora Zbraslavice                 

Kutná Hora 
Zruč nad 
Sázavou 

              
NK 78,  

RC 935,  

LYSÁ NAD 
LABEM 

Jiřice                 

Lysá nad Labem Lysá nad Labem   D322             

Lysá nad Labem Milovice               
RC 1021,   
RC 1915  

Lysá nad Labem Ostrá   D322             

Lysá nad Labem 
Přerov nad 
Labem 

                

Lysá nad Labem Semice                 

Lysá nad Labem Stará Lysá                 

Lysá nad Labem Starý Vestec                 

Lysá nad Labem Stratov   D322             

MĚLNÍK Býkev                 

Mělník Byšice   D30a             

Mělník Cítov               RC 1280  

Mělník Čečelice               RC 1479,  

Mělník Dobřeň                 

Mělník Dolní Beřkovice   
D317, 
D322 

          RC 1867  

Mělník Dolní Zimoř               RC 1281 

Mělník Horní Počaply   D317   
E30, 
P09, 
E504 

        

Mělník Hořín                 
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ORP obec 

dopravní 
infrastruktura 

technická 
infrastruktura 

protipovodňová 
ochrana 

ÚSES 

vypouští 
se 

vkládá 
se 

vypouští 
se 

vkládá 
se 

vypouští 
se 

vkládá 
se 

vypouští 
se 

vkládá 
se 

Mělník Hostín                 

Mělník Chorušice                 

Mělník Jeviněves                 

Mělník Kadlín                 

Mělník Kanina                 

Mělník Kly               RC 1869  

Mělník Kokořín               RC 1232  

Mělník Lhotka                 

Mělník Liběchov   D322   E30         

Mělník Liblice   D31           RK 1129  

Mělník Lobeč                 

Mělník 
Lužec  
nad Vltavou 

    V02         RC 1866  

Mělník Malý Újezd   
D322, 
D520 

          RC 1481  

Mělník Medonosy                 

Mělník 
Mělnické 
Vtelno 

  
D30A, 
D30B 

            

Mělník Mělník D020 

D322, 
D520, 

D520A, 
D520B 

    PP01     
RC 1857, 
RC 1867,  
RC 1868  

Mělník Mšeno               NK 18  

Mělník Nebužely                 

Mělník Nosálov                 

Mělník Řepín                 

Mělník Spomyšl     V02           

Mělník Stránka                 

Mělník Střemy                 

Mělník Tuhaň                 

Mělník Tupadly                 

Mělník Velký Borek D031 

D322, 
D520, 

D520A, 
D520B 

          
NC4, 

RK 1127 

Mělník Vidim               NK 15  

Mělník Vraňany     V02           

Mělník Vysoká                 

Mělník Želízy                 

MLADÁ 
BOLESLAV 

Bakov nad 
Jizerou 

  D603   E29         

Mladá Boleslav 
Bělá pod 
Bezdězem 

                

Mladá Boleslav 
Benátky 
nad Jizerou 

  D307     PP03     RC 1012  

Mladá Boleslav Bezno   
D30C, 
D30D 

            

Mladá Boleslav Bítouchov   D603             

Mladá Boleslav Boreč                 

Mladá Boleslav Bradlec                 
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ORP obec 

dopravní 
infrastruktura 

technická 
infrastruktura 

protipovodňová 
ochrana 

ÚSES 

vypouští 
se 

vkládá 
se 

vypouští 
se 

vkládá 
se 

vypouští 
se 

vkládá 
se 

vypouští 
se 

vkládá 
se 

Mladá Boleslav Brodce   D307           RC 1017  

Mladá Boleslav Březno   D025             

Mladá Boleslav Březovice                 

Mladá Boleslav Bukovno               NK 32  

Mladá Boleslav Ctiměřice                 

Mladá Boleslav Čachovice                 

Mladá Boleslav Čistá                 

Mladá Boleslav Dalovice                 

Mladá Boleslav Dlouhá Lhota                 

Mladá Boleslav Dobrovice       E26       
RC 1017,  
RK 688,  
RK 1224 

Mladá Boleslav Dobšín                 

Mladá Boleslav Dolní Bousov   D314             

Mladá Boleslav Dolní Slivno                 

Mladá Boleslav Dolní Stakory                 

Mladá Boleslav Domousnice               RK 690 

Mladá Boleslav Doubravička                 

Mladá Boleslav 
Horky nad 
Jizerou 

                

Mladá Boleslav Horní Slivno                 

Mladá Boleslav Hrdlořezy   D603           RC 1241  

Mladá Boleslav Hrušov                 

Mladá Boleslav Husí Lhota                 

Mladá Boleslav Charvatce                 

Mladá Boleslav Chotětov   D30C             

Mladá Boleslav Chudíř               RC 1875  

Mladá Boleslav Jabkenice               RK 1226  

Mladá Boleslav Jizerní Vtelno   D30D             

Mladá Boleslav Josefův Důl   D603           RC 1237  

Mladá Boleslav Katusice                 

Mladá Boleslav Kluky               RC 1243  

Mladá Boleslav Kobylnice                

Mladá Boleslav Kochánky                 

Mladá Boleslav Kolomuty                 

Mladá Boleslav Kosmonosy   D301             

Mladá Boleslav Kosořice                 

Mladá Boleslav Košátky               RK 1223 

Mladá Boleslav Kováň                 

Mladá Boleslav Kovanec                 

Mladá Boleslav Krásná Ves                 

Mladá Boleslav Krnsko                 

Mladá Boleslav 
Kropáčova 
Vrutice 

  D30B             

Mladá Boleslav Ledce                 

Mladá Boleslav Lhotky                 

Mladá Boleslav Lipník                 

Mladá Boleslav Luštěnice               RK 1224  
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ORP obec 

dopravní 
infrastruktura 

technická 
infrastruktura 

protipovodňová 
ochrana 

ÚSES 

vypouští 
se 

vkládá 
se 

vypouští 
se 

vkládá 
se 

vypouští 
se 

vkládá 
se 

vypouští 
se 

vkládá 
se 

Mladá Boleslav Mečeříž                 

Mladá Boleslav Mladá Boleslav   
D043, 
D301, 
D603 

            

Mladá Boleslav Němčice                 

Mladá Boleslav Nemyslovice   D30C             

Mladá Boleslav Nepřevázka   D307             

Mladá Boleslav Niměřice                 

Mladá Boleslav Nová Telib               RC 1225  

Mladá Boleslav 
Nová Ves u 
Bakova 

                

Mladá Boleslav Obrubce   D314             

Mladá Boleslav Obruby   D314             

Mladá Boleslav Pěčice               NK 68  

Mladá Boleslav Pětikozly                 

Mladá Boleslav Petkovy               RC 535745  

Mladá Boleslav Písková Lhota   D307           RK 683 

Mladá Boleslav Plazy                 

Mladá Boleslav Plužná                 

Mladá Boleslav Prodašice               RC 1008  

Mladá Boleslav 
Předměřice  
nad Jizerou 

  D307           
NK 67,  

RC 1013,  

Mladá Boleslav Přepeře                 

Mladá Boleslav Rabakov                 

Mladá Boleslav Rohatsko                 

Mladá Boleslav Rokytovec                 

Mladá Boleslav Řepov                 

Mladá Boleslav Řitonice                 

Mladá Boleslav Sedlec                 

Mladá Boleslav Semčice               RC 1009  

Mladá Boleslav Skalsko                 

Mladá Boleslav Skorkov   
D307, 
D322 

          NK 68  

Mladá Boleslav Smilovice                 

Mladá Boleslav Sojovice   D322           RC 1851  

Mladá Boleslav Sovínky                 

Mladá Boleslav Strašnov   D307           RK 1224  

Mladá Boleslav Strenice                 

Mladá Boleslav Sudoměř                 

Mladá Boleslav Sukorady   D314             

Mladá Boleslav Tuřice   D307           RC 1784  

Mladá Boleslav Ujkovice                 

Mladá Boleslav Velké Všelisy                 

Mladá Boleslav Veselice                 

Mladá Boleslav Vinařice               RC 1234  

Mladá Boleslav Vinec               RC 1018  

Mladá Boleslav Vlkava                 

Mladá Boleslav Vrátno               RK 682  
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ORP obec 

dopravní 
infrastruktura 

technická 
infrastruktura 

protipovodňová 
ochrana 

ÚSES 

vypouští 
se 

vkládá 
se 

vypouští 
se 

vkládá 
se 

vypouští 
se 

vkládá 
se 

vypouští 
se 

vkládá 
se 

Mladá Boleslav Všejany               RC 1011,  

Mladá Boleslav Zdětín                 

Mladá Boleslav Žerčice                 

Mladá Boleslav Židněves   D026             

MNICHOVO 
HRADIŠTĚ 

Bílá Hlína                 

Mnichovo 
Hradiště 

Boseň               NC43 

Mnichovo 
Hradiště 

Branžež               NK 35  

Mnichovo 
Hradiště 

Březina   D604           NK31 

Mnichovo 
Hradiště 

Dolní Krupá                 

Mnichovo 
Hradiště 

Horní Bukovina                 

Mnichovo 
Hradiště 

Chocnějovice                 

Mnichovo 
Hradiště 

Jivina                 

Mnichovo 
Hradiště 

Klášter 
Hradiště nad 
Jizerou 

                

Mnichovo 
Hradiště 

Kněžmost                 

Mnichovo 
Hradiště 

Koryta               NK 33  

Mnichovo 
Hradiště 

Loukov   D605             

Mnichovo 
Hradiště 

Loukovec             NC43 NK31 

Mnichovo 
Hradiště 

Mnichovo 
Hradiště 

  D604 E21   PP04       

Mnichovo 
Hradiště 

Mohelnice  
nad Jizerou 

                

Mnichovo 
Hradiště 

Mukařov                 

Mnichovo 
Hradiště 

Neveklovice               RK 665  

Mnichovo 
Hradiště 

Ptýrov     E21           

Mnichovo 
Hradiště 

Rokytá                 

Mnichovo 
Hradiště 

Sezemice                 

Mnichovo 
Hradiště 

Strážiště                 

Mnichovo 
Hradiště 

Žďár   D605             

NERATOVICE Čakovičky                 

Neratovice Chlumín                 

Neratovice Kojetice                 
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ORP obec 

dopravní 
infrastruktura 

technická 
infrastruktura 

protipovodňová 
ochrana 

ÚSES 

vypouští 
se 

vkládá 
se 

vypouští 
se 

vkládá 
se 

vypouští 
se 

vkládá 
se 

vypouští 
se 

vkládá 
se 

Neratovice 
Kostelec nad 
Labem 

                

Neratovice Libiš           PP13     

Neratovice Nedomice   D322           RK 1125  

Neratovice Neratovice           PP13   
RC 1870, 

RC 534820  

Neratovice Obříství                 

Neratovice Ovčáry   D322             

Neratovice Tišice   D322             

Neratovice Všetaty   D322             

Neratovice Zálezlice                 

NYMBURK Bobnice                 

Nymburk Budiměřice                 

Nymburk Čilec                 

Nymburk Dvory   D161             

Nymburk Hořany       E33         

Nymburk Hořátev                 

Nymburk Hradištko               RC 1025,  

Nymburk Hrubý Jeseník                 

Nymburk Chleby                 

Nymburk Chrást       E33         

Nymburk Jíkev                 

Nymburk Jizbice                 

Nymburk Kamenné Zboží   
D161, 
D322 

            

Nymburk Kostelní Lhota                 

Nymburk Kostomlátky   D322             

Nymburk 
Kostomlaty  
nad Labem 

                

Nymburk Košík                 

Nymburk Kovanice         PP02       

Nymburk Krchleby                 

Nymburk Křinec                 

Nymburk Loučeň               
RC 1010, 
RC 1011,  
RC 1875,  

Nymburk Mcely                 

Nymburk Milčice       E33         

Nymburk Netřebice                 

Nymburk Nový Dvůr                 

Nymburk Nymburk   D322             

Nymburk Oskořínek                 

Nymburk Písty                 

Nymburk Rožďalovice         PP12       

Nymburk Sadská                 

Nymburk Seletice               RC 1009  

Nymburk Straky                 

Nymburk Třebestovice       E33         
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ORP obec 

dopravní 
infrastruktura 

technická 
infrastruktura 

protipovodňová 
ochrana 

ÚSES 

vypouští 
se 

vkládá 
se 

vypouští 
se 

vkládá 
se 

vypouští 
se 

vkládá 
se 

vypouští 
se 

vkládá 
se 

Nymburk Velenka                 

Nymburk Vestec                 

Nymburk Všechlapy                 

Nymburk Zbožíčko                 

Nymburk Zvěřínek               RK 1240  

Nymburk Žitovlice                 

PODĚBRADY Běrunice                 

Poděbrady Činěves               RC 1003  

Poděbrady Dlouhopolsko               NK 68  

Poděbrady Dobšice   D324             

Poděbrady Dymokury               
RC 1004,  
RC 1874 

Poděbrady Hradčany   D324             

Poděbrady Choťánky   D322           NC 7  

Poděbrady Chotěšice           PP12     

Poděbrady Chroustov                 

Poděbrady Kněžice                 

Poděbrady Kněžičky   D324             

Poděbrady Kolaje               NK 68  

Poděbrady Kouty                 

Poděbrady Křečkov                 

Poděbrady 
Libice nad 
Cidlinou 

  D322     PP02       

Poděbrady Městec Králové                 

Poděbrady Odřepsy   D522             

Poděbrady Okřínek   D522             

Poděbrady Opočnice                 

Poděbrady Opolany   
D322, 
D324 

          NC 7   

Poděbrady Oseček         PP02       

Poděbrady Pátek   D522             

Poděbrady Písková Lhota                 

Poděbrady Poděbrady   D322     PP02 PP05   RC 1001  

Poděbrady Podmoky                 

Poděbrady Sány   
D322, 
D324 

            

Poděbrady Senice                 

Poděbrady Sloveč                 

Poděbrady Sokoleč       E33       NC 7  

Poděbrady Úmyslovice                 

Poděbrady Velenice                 

Poděbrady 
Vlkov pod 
Oškobrhem 

                

Poděbrady Vrbice                 

Poděbrady Vrbová Lhota       E33       RK 1241  

Poděbrady Záhornice                 
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ORP obec 

dopravní 
infrastruktura 

technická 
infrastruktura 

protipovodňová 
ochrana 

ÚSES 

vypouští 
se 

vkládá 
se 

vypouští 
se 

vkládá 
se 

vypouští 
se 

vkládá 
se 

vypouští 
se 

vkládá 
se 

PŘÍBRAM 
Bezděkov pod 
Třemšínem 

                

Příbram Bohostice                 

Příbram Bohutín                 

Příbram Bratkovice               RC 1397  

Příbram Březnice       W608     RK1610   

Příbram 
Buková  
u Příbramě 

              NK 62  

Příbram Bukovany                 

Příbram Cetyně                 

Příbram Čenkov               RK 1209  

Příbram Dlouhá Lhota   D303             

Příbram Dolní Hbity                 

Příbram Drahenice                 

Příbram Drahlín                 

Příbram Drásov   D303             

Příbram Dubenec D007 D303             

Příbram Dubno                 

Příbram Háje                 

Příbram Hluboš                 

Příbram Hlubyně                 

Příbram Horčápsko               RK 1610  

Příbram Hudčice                 

Příbram Hvožďany                 

Příbram Chrást               RK 259  

Příbram Chraštice                 

Příbram Jablonná                 

Příbram Jince   D084B             

Příbram 
Kamýk nad 
Vltavou 

                

Příbram Kotenčice                 

Příbram Koupě                 

Příbram Kozárovice                 

Příbram Křešín                 

Příbram Láz                 

Příbram Lazsko                 

Příbram Lešetice               RK 257  

Příbram 
Lhota 
u Příbramě 

                

Příbram Milín               
 RK 283,  
RK 6014  

Příbram Modřovice                 

Příbram Narysov                 

Příbram Nepomuk                 

Příbram Nestrašovice       W608         

Příbram Občov                 

Příbram Obecnice                 

Příbram Obory                 
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ORP obec 

dopravní 
infrastruktura 

technická 
infrastruktura 

protipovodňová 
ochrana 

ÚSES 

vypouští 
se 

vkládá 
se 

vypouští 
se 

vkládá 
se 

vypouští 
se 

vkládá 
se 

vypouští 
se 

vkládá 
se 

Příbram Ohrazenice                 

Příbram Ostrov                 

Příbram Pečice                 

Příbram Pičín               RC 1396,  

Příbram Počaply       W608       RK 1610  

Příbram Podlesí               RK 1182  

Příbram Příbram                 

Příbram Radětice                 

Příbram 
Rožmitál  
pod Třemšínem 

                

Příbram Sádek                 

Příbram Sedlice               RK256 

Příbram Smolotely                 

Příbram Solenice                 

Příbram 
Starosedlský 
Hrádek 

                

Příbram Suchodol                 

Příbram Svojšice                 

Příbram Těchařovice                 

Příbram Tochovice                 

Příbram Trhové Dušníky                 

Příbram Třebsko                 

Příbram Tušovice               RK1610 

Příbram Věšín                 

Příbram Višňová                 

Příbram Volenice                 

Příbram Vrančice       E38         

Příbram Vranovice                 

Příbram Vševily                 

Příbram 
Vysoká u 
Příbramě 

              RC 874  

Příbram Zalužany                 

Příbram Zbenice       E38         

Příbram Zduchovice                 

RAKOVNÍK Bdín                 

Rakovník Branov                 

Rakovník Břežany       
E31, 

W606 
        

Rakovník Čistá       E36         

Rakovník Děkov       
E35, 
E36, 
E40 

        

Rakovník Drahouš                 

Rakovník Hořesedly       E36         

Rakovník Hořovičky       
E35, 
E36, 
E40 

        

Rakovník Hracholusky                 
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ORP obec 

dopravní 
infrastruktura 

technická 
infrastruktura 

protipovodňová 
ochrana 

ÚSES 

vypouští 
se 

vkládá 
se 

vypouští 
se 

vkládá 
se 

vypouští 
se 

vkládá 
se 

vypouští 
se 

vkládá 
se 

Rakovník Hřebečníky       E35       NK 50  

Rakovník Hředle       E36         

Rakovník Hvozd                 

Rakovník Chrášťany       E36         

Rakovník Janov               NK 53 

Rakovník Jesenice               
NK 53,  

RC 1498  

Rakovník Kalivody                 

Rakovník Karlova Ves                 

Rakovník Kněževes       E36         

Rakovník Kolešov               NK 53  

Rakovník Kolešovice       
E35, 
E36, 
E40 

        

Rakovník Kounov               NK 53  

Rakovník Kozojedy                 

Rakovník Krakov       
E31, 
E40 

        

Rakovník Krakovec       E40         

Rakovník Kroučová                 

Rakovník Krty               
NK 53 

RK 1117 

Rakovník Krupá       E36         

Rakovník Krušovice       E36         

Rakovník Křivoklát     V03           

Rakovník Lašovice                 

Rakovník Lišany               RC 1494 

Rakovník Lubná       E31         

Rakovník Lužná               
RC 1495,  
RK 1104  

Rakovník Malinová       
E35, 
E40 

        

Rakovník Městečko     V03         RK 6005  

Rakovník Milostín                 

Rakovník Milý                 

Rakovník Mšec       E36       RC 1579 

Rakovník 
Mšecké 
Žehrovice 

      E36       
RK 1110,  
RK 1111,  

Rakovník Mutějovice                 

Rakovník Nesuchyně       E36         

Rakovník Nezabudice                 

Rakovník Nové Strašecí       E36         

Rakovník Nový Dům                 

Rakovník Olešná                 

Rakovník Oráčov               RK 1092  

Rakovník Panoší Újezd       E35         

Rakovník Pavlíkov               RK 1105  

Rakovník Petrovice       
E31, 
E35, 
E40 

        



Návrh 3. Aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje - Výrok 
k projednání dle § 37 stavebního zákona 
 
 

218 

ORP obec 

dopravní 
infrastruktura 

technická 
infrastruktura 

protipovodňová 
ochrana 

ÚSES 

vypouští 
se 

vkládá 
se 

vypouští 
se 

vkládá 
se 

vypouští 
se 

vkládá 
se 

vypouští 
se 

vkládá 
se 

Rakovník Pochvalov               NK 53  

Rakovník Přerubenice                 

Rakovník Příčina       
E31, 
E35, 
E40 

        

Rakovník Přílepy           PP16   RK 1096 

Rakovník Pšovlky       
E35, 
E40 

  PP15   RK 1096  

Rakovník Pustověty                 

Rakovník Račice     V03           

Rakovník Rakovník               RK 1096  

Rakovník Roztoky     V03         
RC 1443,  
RK 1160  

Rakovník Ruda                 

Rakovník Rynholec       E36         

Rakovník Řeřichy                 

Rakovník Řevničov       E36       NC 21  

Rakovník Senec                 

Rakovník Senomaty       E31   PP16     

Rakovník Skryje       E35         

Rakovník Slabce                 

Rakovník Smilovice                 

Rakovník Srbeč               
NC21 

RK 6007 

Rakovník Svojetín                 

Rakovník Sýkořice     V03           

Rakovník Šanov       
E31, 
E35, 
E40 

  PP15   RC 1499  

Rakovník Šípy       
E31, 
E40, 

W606 
        

Rakovník Švihov                 

Rakovník Třeboc               RC 1673  

Rakovník Třtice       E36         

Rakovník Václavy               RK 1094  

Rakovník Velká Buková     V03           

Rakovník 
Velká 
Chmelištná 

                

Rakovník Všesulov       E31       RK 1155  

Rakovník Všetaty                 

Rakovník Zavidov       E31         

Rakovník Zbečno     V03           

Rakovník Žďár                 

ŘÍČANY Babice                 

Říčany Březí       E34         

Říčany 
Černé 
Voděrady 

              RK 1286,  

Říčany Čestlice   D325   E34         

Říčany Dobřejovice                 
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ORP obec 

dopravní 
infrastruktura 

technická 
infrastruktura 

protipovodňová 
ochrana 

ÚSES 

vypouští 
se 

vkládá 
se 

vypouští 
se 

vkládá 
se 

vypouští 
se 

vkládá 
se 

vypouští 
se 

vkládá 
se 

Říčany Doubek                 

Říčany Herink                 

Říčany Hrusice               RK 1288  

Říčany Jevany                 

Říčany Kaliště                 

Říčany Kamenice                 

Říčany Klokočná                 

Říčany Konojedy                 

Říčany 
Kostelec nad 
Černými lesy 

                

Říčany 
Kostelec  
u Křížků 

                

Říčany Kozojedy                 

Říčany Křenice       E34         

Říčany 
Křížkový 
Újezdec 

                

Říčany Kunice   D204           RC 964  

Říčany Louňovice               RK 1288  

Říčany Mirošovice                 

Říčany Mnichovice                 

Říčany Modletice                 

Říčany Mukařov                 

Říčany Nučice                 

Říčany Nupaky                 

Říčany Oleška               RC 961  

Říčany Ondřejov               
NK 61,  

RC 964,  

Říčany Oplany               RK 6011  

Říčany Pětihosty               NK 61  

Říčany Petříkov D075               

Říčany Popovičky                 

Říčany Prusice                 

Říčany Radějovice               RC 1403  

Říčany Říčany       E34         

Říčany Senohraby               
NK 61, 

RK 1287 

Říčany Sluštice D066     E34       RC 966  

Říčany Strančice                 

Říčany Struhařov                 

Říčany Stříbrná Skalice                 

Říčany Sulice                 

Říčany Světice                 

Říčany Svojetice               NC 27  

Říčany Štíhlice                 

Říčany Tehov                 

Říčany Tehovec                 

Říčany Velké Popovice D075               
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ORP obec 

dopravní 
infrastruktura 

technická 
infrastruktura 

protipovodňová 
ochrana 

ÚSES 

vypouští 
se 

vkládá 
se 

vypouští 
se 

vkládá 
se 

vypouští 
se 

vkládá 
se 

vypouští 
se 

vkládá 
se 

Říčany Vlkančice                 

Říčany Všestary                 

Říčany Výžerky   
D170, 
D171 

            

Říčany Vyžlovka   D164             

Říčany Zvánovice               RK 6011  

SEDLČANY Dublovice       
E35, 

W602 
        

Sedlčany Jesenice                 

Sedlčany Klučenice               RK 285  

Sedlčany Kňovice       E35         

Sedlčany Kosova Hora     V12 
E28, 

W609 
        

Sedlčany 
Krásná Hora 
nad Vltavou 

      W603       RK 289 

Sedlčany Křepenice       E35         

Sedlčany Milešov                 

Sedlčany Nalžovice                 

Sedlčany Nedrahovice               RK 293  

Sedlčany Nechvalice                 

Sedlčany Osečany                 

Sedlčany Petrovice               RK 285  

Sedlčany Počepice                 

Sedlčany 
Prosenická 
Lhota 

      E35         

Sedlčany Příčovy       E35         

Sedlčany Radíč                 

Sedlčany Sedlčany       
E28, 
E35 

        

Sedlčany Sedlec-Prčice                 

Sedlčany Svatý Jan       
W602, 
W603 

      RK 290  

Sedlčany Štětkovice       E28         

Sedlčany 
Vysoký 
Chlumec 

              RK 288, 

SLANÝ Beřovice     E02           

Slaný Bílichov                 

Slaný Černuc   D513 E02           

Slaný Drnek               RC 1506  

Slaný Dřínov     E02           

Slaný Hobšovice     E02           

Slaný Hořešovice     E01           

Slaný Hořešovičky     E01, E02           

Slaný Hospozín     E02           

Slaný Hrdlív                 

Slaný Chržín   D133 E02           

Slaný Jarpice                 

Slaný Jedomělice   D320             

Slaný Jemníky   D305             
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ORP obec 

dopravní 
infrastruktura 

technická 
infrastruktura 

protipovodňová 
ochrana 

ÚSES 

vypouští 
se 

vkládá 
se 

vypouští 
se 

vkládá 
se 

vypouští 
se 

vkládá 
se 

vypouští 
se 

vkládá 
se 

Slaný Kamenný Most                 

Slaný Klobuky     E02         RK 1101,  

Slaný Kmetiněves                 

Slaný Knovíz   D305             

Slaný Královice                 

Slaný Kutrovice     E01           

Slaný Kvílice     E01           

Slaný Ledce                 

Slaný Libovice   D319             

Slaný Líský               NC21 

Slaný Loucká                 

Slaný Malíkovice   D320           RK 1112  

Slaný Neprobylice                 

Slaný Neuměřice                 

Slaný Páleč                 

Slaný Plchov                 

Slaný Podlešín                 

Slaný Poštovice               
RC 1488, 
RK 1117  

Slaný Pozdeň                 

Slaný Přelíc     E01           

Slaný Řisuty   D320             

Slaný Sazená     E02           

Slaný Slaný   D319 E01           

Slaný Smečno                 

Slaný Stradonice                 

Slaný Studeněves   D319 E01           

Slaný Šlapanice                 

Slaný Třebíz     E01           

Slaný Tuřany   D319 E01           

Slaný Uhy     E02           

Slaný Velvary     E02           

Slaný Vraný                 

Slaný Vrbičany                 

Slaný Zichovec               NC 21  

Slaný Zlonice     E02           

Slaný Zvoleněves                 

Slaný Želenice                 

Slaný Žižice                 

VLAŠIM Bernartice                 

Vlašim Bílkovice               RK 1324,  

Vlašim Blažejovice       E35         

Vlašim Borovnice       E35         

Vlašim Ctiboř     V10           

Vlašim Čechtice   D509           RK 396  

Vlašim Děkanovice                 
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ORP obec 

dopravní 
infrastruktura 

technická 
infrastruktura 

protipovodňová 
ochrana 

ÚSES 

vypouští 
se 

vkládá 
se 

vypouští 
se 

vkládá 
se 

vypouští 
se 

vkládá 
se 

vypouští 
se 

vkládá 
se 

Vlašim Dolní Kralovice       E35       RC 745 

Vlašim Dunice                 

Vlašim Hradiště                 

Vlašim Hulice                 

Vlašim Chlum                 

Vlašim Chmelná                 

Vlašim Javorník                 

Vlašim Kamberk               RK 391  

Vlašim Keblov                 

Vlašim Kladruby                 

Vlašim Kondrac       
E27, 
E35 

        

Vlašim Křivsoudov       E35         

Vlašim Kuňovice       E35         

Vlašim Libež                 

Vlašim Loket       E35         

Vlašim 
Louňovice pod 
Blaníkem 

                

Vlašim Miřetice       E35         

Vlašim Mnichovice       E35         

Vlašim Načeradec   
D507, 
D508 

            

Vlašim Ostrov       
E27, 
E35 

        

Vlašim Pavlovice     V10           

Vlašim Pravonín                 

Vlašim Psáře   D505             

Vlašim Radošovice                 

Vlašim Rataje                 

Vlašim Řimovice       E27         

Vlašim Slověnice                 

Vlašim Snět       E35         

Vlašim Soutice                 

Vlašim Strojetice       E35         

Vlašim Studený                 

Vlašim Šetějovice                 

Vlašim Tehov   D505             

Vlašim Tichonice                 

Vlašim Tomice       E35       NK 78,  

Vlašim 
Trhový 
Štěpánov 

                

Vlašim Veliš       
E27, 
E35 

        

Vlašim Vlašim     V10 
E27, 
E35 

      RK 1325  

Vlašim Vracovice       
E27, 
E35 

      RK 394  

Vlašim Všechlapy                 
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ORP obec 

dopravní 
infrastruktura 

technická 
infrastruktura 

protipovodňová 
ochrana 

ÚSES 

vypouští 
se 

vkládá 
se 

vypouští 
se 

vkládá 
se 

vypouští 
se 

vkládá 
se 

vypouští 
se 

vkládá 
se 

Vlašim Zdislavice       
E27, 
E35 

      RK 395  

VOTICE Červený Újezd               RK 299,  

Votice Heřmaničky   D504             

Votice Jankov       E27         

Votice Ješetice                 

Votice Mezno   D205             

Votice Miličín               RC 841  

Votice Neustupov               RK 6002  

Votice Olbramovice     V12 

E27, 
E28, 
E35, 
E502 

        

Votice Ratměřice   D506   
E27, 
E35 

        

Votice Smilkov                 

Votice Střezimíř   D205           RK 299  

Votice Vojkov     V12 
E28, 

W609 
       

Votice Votice   D504   

E27, 
E28, 

E502, 
E609 

      
RC 530344, 

RK 297,  

Votice 
Vrchotovy 
Janovice 

    V12 
E28, 
E35 

        

Votice Zvěstov               RC 751  

341. Texty článků (239) a (240) se vypouštějí. Oba články se přesouvají do následující 
kapitoly H.2. 

342. Vkládá se označení a název nové kapitoly: 

H.2. POŽADAVKY NA ŘEŠENÍ V ÚPD OBCÍ 

343. Za název kapitoly se vkládá podnadpis 

SILNIČNÍ INFRASTRUKTURA 

344. Článek (239) včetně tabulky zní: „V územních plánech dotčených obcí koordinovat 
vymezení přeložek silnice II/605, jako součást doprovodné silnice k dálnici D5, mimo 
obytná území.“ 

Silnice, úsek SO ORP obce 

II/605 Chrášťany – Rudná, 
přeložka 

Černošice 

Chrášťany, Rudná 

II/605 Králův Dvůr, obchvat Králův Dvůr 

II/605 Beroun, obchvat Beroun Beroun 
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345. Vkládá se podnadpis: 

VODNÍ DOPRAVA 

346. Vkládá se nový článek (239a), který zní: 

(239a) V územním plánu města Mělník vymezit plochy pro rozvoj vnitrozemského 
říčního přístavu Mělník, včetně plochy logistického centra. V územních plá-
nech města Mělník a okolních obcí zároveň vymezit a koordinovat řešení 
napojení těchto ploch na páteční dopravní sítě. 

347. Vkládá se podnadpis: 

PROTIPOVODŇOVÁ OCHRANA 

348. Článek (240) včetně tabulky za návětím zní: „Ve vzájemní koordinaci vytvářet územní 
podmínky včetně vymezování ploch pro zajištění povodňové ochrany na území obcí 
podél vodních toků: 

vodní tok SO ORP obce 

Berounka 

Beroun 
Beroun, Hýskov, Karlštejn, Liteň, 
Nižbor, Srbsko, Tetín, Zadní Třebaň 

Černošice 
Černošice, Dobřichovice, Lety,  
Řevnice, Všenory 

Rakovník 
Křivoklát, Račice, Roztoky, Sýkořice 

Velká Buková, Zbečno 

Zákolanský p. Kralupy nad Vltavou Kralupy nad Vltavou 

Pšovka Mělník Mělník, Velký Borek 

Labe 

Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 
Borek, Brandýs nad Labem-Stará Bo-
leslav, Čelákovice, Káraný, Křenek, 
Lázně Toušeň, Nový Vestec, Záryby 

Kolín 

Kolín, Konárovice, Nová Ves I, Pňov-
Předhradí, Starý Kolín, Tři Dvory, 
Týnec nad Labem, Veletov, Velký 
Osek, Veltruby 

Kutná Hora Svatý Mikuláš, Záboří nad Labem 

Lysá nad Labem 
Lysá nad Labem, Ostrá, Přerov nad 
Labem, Semice 

Mělník 
Dolní Beřkovice, Horní Počaply, Hořín 

Kly, Liběchov, Mělník 

Neratovice 
Kostelec nad Labem, Libiš, Neratovice 

Obříství, Tišice 

Nymburk 
Hradištko, Kostomlátky, Kostomlaty 
nad Labem, Kovanice, Nymburk 

Poděbrady 
Libice nad Cidlinou, Oseček,  
Poděbrady 

Šembera 
Český Brod Český Brod, Klučov, Poříčany 

Nymburk Sadská, Třebestovice 

Šárecko-Litovický  
potok 

Černošice Hostivice 

Mrlina Nymburk 
Budiměřice, Křinec, Rožďalovice,  
Vestec 

Litávka Beroun Beroun, Králův Dvůr 

Loděnice 

Beroun Chyňava 

Černošice Ptice 

Kladno 
Bratronice, Družec, Horní Bezděkov 

Malé Kyšice, Svárov, Unhošť 
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vodní tok SO ORP obce 

Červený potok Slaný Slaný 

Vltava 

Brandýs nad Labem-Stará Boleslav Husinec, Klecany, Máslovice, Zdiby 

Černošice Libčice nad Vltavou, Roztoky 

Kralupy nad Vltavou 

Dolany nad Vltavou, Chvatěruby, Kra-
lupy nad Vltavou, Nelahozeves, Nová 
Ves, Veltrusy, Vojkovice, Všestudy, 
Zlončice 

Mělník Hořín, Lužec nad Vltavou, Vraňany 

Neratovice Obříství, Zálezlice 

Bělá Mladá Boleslav 
Bakov nad Jizerou, Bělá  
pod Bezdězem, Nová Ves u Bakova 

Mratínský potok 
Brandýs nad Labem-Stará Boleslav Mratín, Sluhy, Veleň 

Neratovice Kostelec nad Labem 

Sázava Benešov 

Čerčany, Čtyřkoly, Hvězdonice, Cho-
cerady, Krhanice, Krňany, Lešany, 

Lštění, Nespeky, Poříčí nad Sázavou, 
Přestavlky u Čerčan, Sázava, Týnec 
nad Sázavou 

Sázava (pokr.) 

Černošice 
Davle, Hradištko, Jílové u Prahy,  
Kamenný Přívoz 

Kutná Hora 
Ledečko, Rataje nad Sázavou,  
Samopše, Úžice 

Říčany Kaliště, Stříbrná Skalice, Vlkančice 

Klenice Mladá Boleslav Mladá Boleslav, Řepov 

Jizera 

Brandýs nad Labem-Stará Boleslav Káraný, Lázně Toušeň 

Mladá Boleslav 

Bakov nad Jizerou, Benátky nad Jize-
rou, Bítouchov, Bradlec, Brodce,  
Dalovice, Horky nad Jizerou, Hrušov, 
Jizerní Vtelno, Josefův Důl, Kochánky, 
Krnsko, Mladá Boleslav, Nová Ves  
u Bakova, Písková Lhota, Předměřice 
nad Jizerou, Skorkov, Sojovice, Tuřice, 
Vinec 

Mnichovo Hradiště 

Březina, Chocnějovice, Jivina, Klášter, 
Hradiště nad Jizerou, Loukov, 
Loukovec, Mnichovo Hradiště, 
 Mohelnice nad Jizerou, Ptýrov 

Zábrdka Mnichovo Hradiště 
Horní Bukovina, Jivina, Klášter, 
Hradiště nad Jizerou, Mukařov 

349. Vkládá se nový podnadpis: 

ZELENÉ PÁSY V KRAJINĚ 

350. Vkládá se nový článek (240a), včetně tabulky v tomto znění: 

(240a) Ve vzájemní koordinaci vytvářet územní podmínky včetně vymezování ploch 
pro vytváření zelených pásů v krajině na území obcí a ve vybraných kata-
strálních územích: 

SO ORP obce katastrální území 

Benešov 

Bukovany Bukovany u Týnce nad Sázavou 

Čerčany Čerčany 

Čtyřkoly Čtyřkoly 

Hvězdonice Hvězdonice 

Chocerady Chocerady, Samechov, Vlkovec 

Krhanice Krhanice 



Návrh 3. Aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje - Výrok 
k projednání dle § 37 stavebního zákona 
 
 

226 

SO ORP obce katastrální území 

Benešov (pokr.) 

Krňany Krňany, Teletín, Třebsín 

Lešany Břežany u Lešan, Lešany nad Sázavou 

Lštění Lštění 

Nespeky Nespeky 

Netvořice Maskovice, Netvořice, Tuchyně 

Poříčí nad Sázavou Poříčí nad Sázavou 

Přestavlky u Čerčan Přestavlky u Čerčan 

Pyšely Kovářovice, Pyšely, Zaječice 

Rabyně Rabyně 

Řehenice Babice u Řehenic, Malešín 

Týnec nad Sázavou 
Čakovice u Řehenic, Pecerady, Týnec 
nad Sázavou 

Vysoký Újezd Vysoký Újezd 

Beroun 

Beroun Beroun, Hostim u Berouna 

Bubovice Bubovice 

Hlásná Třebaň Hlásná Třebaň 

Hýskov Hýskov 

Chrustenice Chrustenice 

Chyňava 
Chyňava, Lhotka u Berouna, Libečov, 
Malé Přílepy 

Karlštejn Budňany, Poučník 

Koněprusy Koněprusy 

Korno Korno 

Liteň Běleč u Litně 

Loděnice Loděnice u Berouna 

Měňany Tobolka 

Mořina Mořina, Trněný Újezd 

Mořinka Mořinka 

Nenačovice Nenačovice 

Nesvačily Nesvačily u Berouna 

Nižbor 
Nižbor, Stradonice u Nižboru,  
Žloukovice 

Podbrdy Podbrdy 

Skuhrov Hodyně u Skuhrova, Skuhrov pod Brdy 

Srbsko Srbsko u Karlštejna 

Svatý Jan pod Skalou Svatý Jan pod Skalou 

Svinaře Svinaře 

Tetín Tetín u Berouna 

Vráž Vráž u Berouna 

Všeradice Všeradice 

Vysoký Újezd Kozolupy 

Zadní Třebaň Zadní Třebaň 

Železná Železná 

Brandýs nad Labem -
Stará Boleslav 

Borek Borek nad Labem 

Brandýs nad Labem-Stará 
Boleslav 

Brandýs nad Labem, Stará Boleslav 

Čelákovice Čelákovice, Sedlčánky 

Dřísy Dřísy 

Hlavenec Hlavenec 
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SO ORP obce katastrální území 

Brandýs nad Labem -
Stará Boleslav (pokr.) 

Husinec Husinec u Řeže 

Káraný Káraný 

Klecany Drasty, Klecany 

Klíčany Klíčany 

Kostelní Hlavno Kostelní Hlavno 

Křenek Křenek 

Lhota Lhota u Dřís 

Máslovice Máslovice 

Nový Vestec Nový Vestec 

Panenské Břežany Panenské Břežany 

Sudovo Hlavno Sudovo Hlavno 

Škvorec Škvorec 

Větrušice Větrušice u Klecan 

Vodochody 
Hoštice u Vodochod, Vodochody  
u Prahy 

Záryby Martinov, Záryby 

Černošice 

Bojanovice Bojanovice, Malá Lečice, Senešnice 

Bratřínov Bratřínov 

Březová-Oleško Březová u Zvole, Oleško u Zvole 

Buš Buš 

Černolice Černolice, Černošice 

Čisovice Čisovice 

Davle Davle, Sázava u Davle 

Dobřichovice Dobřichovice 

Dolní Břežany Dolní Břežany, Lhota u Dolních Břežan 

Drahelčice Drahelčice 

Holubice Holubice v Čechách 

Hradištko Hradištko pod Medníkem 

Hvozdnice Hvozdnice 

Jílové u Prahy 
Borek nad Sázavou, Jílové u Prahy, 

Luka pod Medníkem 

Jíloviště Jíloviště 

Kamenný Přívoz Hostěradice, Kamenný Přívoz 

Karlík Karlík 

Klínec Klínec 

Kosoř Kosoř 

Kytín Kytín 

Lety Lety u Dobřichovic 

Libčice nad Vltavou Letky, Libčice nad Vltavou 

Libeř Libeř 

Lichoceves Noutonice 

Líšnice Líšnice u Prahy 

Měchenice Měchenice 

Mníšek pod Brdy Mníšek pod Brdy, Rymaně, Stříbrná Lhota 

Ohrobec Ohrobec 

Okoř Okoř 

Okrouhlo Okrouhlo 

Petrov Petrov u Prahy, Sázava u Petrova 

Pohoří Pohoří u Prahy 
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SO ORP obce katastrální území 

Černošice (pokr.) 

Psáry Psáry 

Ptice Ptice 

Roblín Roblín 

Roztoky Roztoky u Prahy, Žalov 

Rudná Hořelice 

Řevnice Řevnice 

Řitka Řitka 

Slapy Přestavlky u Slap, Slapy nad Vltavou 

Svrkyně Hole u Svrkyně 

Svrkyně Svrkyně 

Štěchovice Masečín, Štěchovice u Prahy 

Trnová Trnová u Jíloviště 

Třebotov Třebotov 

Tursko Tursko 

Úhonice Úhonice 

Vonoklasy Vonoklasy 

Vrané nad Vltavou Vrané nad Vltavou 

Všenory Všenory 

Zahořany Zahořany u Mníšku pod Brdy 

Zvole Zvole u Prahy 

Český Brod 

Český Brod Český Brod 

Doubravčice Doubravčice 

Hradešín Hradešín 

Masojedy Masojedy 

Mrzky Mrzky 

Poříčany Poříčany 

Přehvozdí Přehvozdí 

Přistoupim Přistoupim 

Přišimasy Přišimasy 

Rostoklaty Nová Ves II 

Tismice Limuzy, Tismice 

Tuchoraz Tuchoraz 

Vrátkov Vrátkov 

Dobříš 

Dobříš Dobříš 

Korkyně Křížov 

Nová Ves pod Pleší Nová Ves pod Pleší 

Nové Dvory Krámy, Nové Dvory u Dobříše 

Rosovice Rosovice 

Velká Lečice Velká Lečice 

Voznice Voznice 

Hořovice 

Lážovice Lážovice 

Osov Osov 

Skřipel Skřipel 

Velký Chlumec Velký Chlumec 

Vižina Vižina 

Kladno 

Běleč Běleč 

Blevice Blevice 

Braškov Braškov 
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SO ORP obce katastrální území 

Kladno (pokr.) 

Bratronice 
Bratronice u Kladna, Dolní Bezděkov u 
Kladna 

Buštěhrad Buštěhrad 

Cvrčovice Cvrčovice 

Doksy Doksy u Kladna 

Družec Družec 

Horní Bezděkov Horní Bezděkov 

Kačice Kačice 

Kamenné Žehrovice Kamenné Žehrovice 

Kladno 
Dubí u Kladna, Hnidousy, Kladno, Kro-
čehlavy, Motyčín, Rozdělov, Vrapice 

Kyšice Kyšice 

Lhota Lhota u Kamenných Žehrovic 

Libochovičky Libochovičky 

Libušín Libušín 

Malé Kyšice Malé Kyšice 

Malé Přítočno Malé Přítočno 

Otvovice Otvovice 

Pletený Újezd Pletený Újezd 

Slatina Slatina u Velvar 

Stehelčeves Stehelčeves 

Svárov Svárov u Unhoště 

Tuchlovice Srby u Tuchlovic, Tuchlovice 

Unhošť Unhošť 

Velká Dobrá Velká Dobrá 

Vinařice Vinařice u Kladna 

Zákolany Kováry, Trněný Újezd u Zákolan 

Žilina Žilina 

Kolín Barchovice Radlice u Barchovic 

Kralupy nad Vltavou 

Dolany nad Vltavou Debrno, Dolany u Prahy 

Chvatěruby Chvatěruby 

Kralupy nad Vltavou 

Kralupy nad Vltavou, Mikovice u Kralup nad 
Vltavou, Minice u Kralup nad Vltavou,  

Zeměchy u Kralup nad Vltavou 

Olovnice Olovnice 

Zlončice Zlončice 

Lysá nad Labem 

Lysá nad Labem Litol, Lysá nad Labem 

Ostrá Ostrá 

Přerov nad Labem Přerov nad Labem 

Semice Semice nad Labem 

Stará Lysá Stará Lysá 

Mladá Boleslav 

Předměřice nad Jizerou Předměřice nad Jizerou, Otradovice, Skorkov 

Sojovice Sojovice 

Tuřice Tuřice 

Neratovice 

Kostelec nad Labem 
Jiřice u Kostelce nad Labem, Kostelec  
nad Labem, Rudeč 

Neratovice Lobkovice, Mlékojedy u Neratovic 

Ovčáry Ovčáry u Dřís 

Tišice Chrást u Tišic, Kozly u Tišic 
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SO ORP obce katastrální území 

Nymburk 

Hradištko Hradištko u Sadské 

Chrást Chrást u Poříčan 

Kostomlaty nad Labem Kostomlaty nad Labem 

Sadská Sadská 

Třebestovice Třebestovice 

Velenka Velenka 

Račice Račice nad Berounkou 

Rakovník Sýkořice Sýkořice 

Říčany 

Černé Voděrady Černé Voděrady 

Doubek Doubek 

Hrusice Hrusice 

Jevany Jevany 

Kaliště Kaliště u Ondřejova, Lensedly 

Kamenice Ládví, Štiřín, Těptín 

Konojedy Konojedy 

Kostelec nad Černými lesy Kostelec nad Černými lesy 

Kostelec u Křížků Kostelec u Křížků 

Kozojedy Kozojedy u Kostelce nad Černými Lesy 

Kunice Dolní Lomnice u Kunic 

Louňovice Louňovice 

Mukařov Mukařov u Říčan, Srbín, Žernovka 

Ondřejov 
Ondřejov u Prahy, Třemblat, Turkovice  
u Ondřejova 

Oplany Oplany 

Pětihosty Pětihosty 

Senohraby Senohraby 

Struhařov Struhařov u Mnichovic 

Stříbrná Skalice 
Hradec u Stříbrné Skalice, Hradové  
Střimelice, Kostelní Střimelice, Stříbrná  
Skalice 

Sulice Sulice 

Svojetice Svojetice 

Štíhlice Štíhlice 

Velké Popovice 
Lojovice, Mokřany u Velkých Popovic, Velké 
Popovice 

Vlkančice Vlkančice 

Výžerky Výžerky 

Vyžlovka Vyžlovka 

Zvánovice Zvánovice 
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Změny provedené v kapitole: 

9. VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH 

JE PROVĚŘENÍ ZMĚN JEJICH VYUŽITÍ UZEMNÍ 

STUDIÍ PODMÍNKOU PRO ROZHODOVÁNÍ 

 

351. Označení a název kapitoly „9. Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je prověření 
změn jejich využití uzemní studií podmínkou pro rozhodování“ se nahrazuje se novým 
označení a názvem: 

I. PLOCHY A KORIDORY, VE KTERÝCH 

SE UKLÁDÁ PROVĚŘENÍ ZMĚN JEJICH VY-

UŽITÍ ÚZEMNÍ STUDIÍ 

352. Článek (241) se mění takto: 

a. za slovy „…ve kterých…“ se slovo „…je…“ nahrazuje slovy „…se ukládá…“; 

b. za slovy „…územní studií…“ se slova „…podmínkou pro rozhodování o změ-
nách využití území“, vypouštějí. 
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Změny provedené v kapitole: 

10. VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH 

JE POŘÍZENÍ A VYDÁNÍ REGULAČNÍHO PLÁNU 

ORGÁNY KRAJE PODMÍNKOU PRO ROZHODO-

VÁNÍ O ZMĚNÁCH JEJICH VYUŽITÍ 

 

353. Označení a název kapitoly „10. Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je pořízení 
a vydání regulačního plánu orgány kraje podmínkou pro rozhodování o změnách je-
jich využití“ se nahrazuje se novým označení a názvem: 

J. PLOCHY A KORIDORY, VE KTERÝCH JE 

POŘÍZENÍ A VYDÁNÍ REGULAČNÍHO 

PLÁNU ORGÁNY KRAJE PODMÍNKOU PRO 

ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH JEJICH VYU-

ŽITÍ 
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Změny provedené v kapitole: 

11. VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH 

JE PODMÍNKOU PRO ROZHODOVÁNÍ O ZMĚ-

NÁCH JEJICH VYUŽITÍ POŘÍZENÍ A VYDÁNÍ 

REGULAČNÍHO PLÁNU NA ŽÁDOST 

 

354. Označení a název kapitoly „11. Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je podmínkou 
pro rozhodování o změnách jejich využití pořízení a vydání regulačního plánu na žá-
dost“ se nahrazuje se novým označení a názvem: 

K. ZADÁNÍ REGULAČNÍHO PLÁNU PRO PLO-

CHY NEBO KORIDORY VYMEZENÉ DLE 

PÍSM. J.) 

355. Článek (243) zní: „Pořízení a vydání regulačního plánu dle přílohy č. 9 vyhl. 
č. 500/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, pro plochy a koridory vymezené 
dle písm. j) čl. (1) části I. přílohy č. 4 této vyhlášky, jako podmínka pro rozhodování 
o změnách v území, se nestanovuje.“  
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Změny provedené v kapitole: 

12. ZADÁNÍ REGULAČNÍHO PLÁNU 

 

356. Celá kapitola 12., včetně textu článku (244) se zrušuje. Následující články se nově 
označují jako články (244), (245) atd. 
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Změny provedené v kapitole: 

13. STANOVENÍ POŘADÍ ZMĚN V ÚZEMÍ (ETAPI-

ZACE) 

 

357. Označení a název kapitoly „13. Pořadí změn v území (etapizace)“ se nahrazuje se no-
vým označení a názvem: 

L. POŘADÍ ZMĚN V ÚZEMÍ (ETAPIZACE) 

358. V článku (244) se za slovem „investic“ vypouští čárka a za ní slova „…směřujících 
zejména…“ vypouštějí. 

359. V článku (245) se odstavec označený písm. „c)“ zrušuje. Následující čtyři odstavce 
se nově označují písm. „c)“ až „f)“. 

360. Článek (246) se mění takto: 

a. nadpis článku zní: „Dálnice I. a II. třídy“; 

b. text za písm. c) se upravuje: 

i. v úvodu textu se slova „R4 - Dubenec…“ nahrazují slovy 
„D4 Háje…“; 

ii. za slovem „…úsek…“ se slovo „…Dubenec…“ nahrazuje slovem 
„Háje…“; 

c. v textu za písm. „d)“ se označení „R6…“ nahrazuje označením „D6…“; 

d. v textu za písm. „e)“ se označení „R7…“ nahrazuje označením „D7…“; 

e. vkládá se nová odrážka, označená písm. „g)“, který zní: 

g) Doplnění nové MÚK Středokluky (D6) – VPS s označením D010 
(část). 

361. Článek (247) se mění takto: 

a. v textu za písm. „b)“ se slova „…Fialka (R6)…“ nahrazuje slovy „…Unhošť 
(D6)…“; 

b. v textu za písm. „c)“ za slovem „…Slaný…“ se označení v závorce „R7“ mění 
na „D7“; 

c. text za písm. „e)“ se upravuje: 

i. za označením silnice „I/38…“ se slova „…obchvat Kolína a navazu-
jící přestavba po MÚK Hlízov“ nahrazují slovy „Hlízov, rozšíření 
na čtyřpruh v úseku Hluboký Důl – Hlízov…“; 
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ii. na konci textu, za slovy „…s označením…“ vypouští text „…D050 
a …“; 

d. v textu za písm. „j)“ se označení v závorce „R10“ nahrazuje označením 
„D10“; 

e. odrážka označená písm. „l)“ se zrušuje. 

362. V článku (249) text za písm. „a)“ zní: „vytvářet podmínky pro realizaci výše uvedených 
veřejně prospěšných staveb pro zlepšení dopravní situace v nejvýznamnějších úse-
cích dopravní infrastruktury.“ 

363. Text článku (251) 47, včetně odstavce označeného písm. „a)“ se zrušuje. Následující 
článek, původně označený „(251a)“ se nově označuje jako článek „(250)“. 

  

                                                

47
 Značení dle ZÚR ve znění aktualizací č. 1 a č. 2. 
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364. Vkládá se nová kapitola M. a nový článek „(251)“ v tomto znění: 

M. STANOVENÍ KOMPENZAČNÍCH OPATŘENÍ 

DLE § 37, ODST. 7 STAVEBNÍHO ZÁKONA 

 

 

365. Nový článek (251) 48, zní: 

(251) Kapitola bude doplněna, pokud v rámci projednání návrhu 3A-ZÚR SK 
dle § 37 tohoto zákona MŽP ČR stanoví ve svém stanovisku dle § 4, odst. 2, 
písm. b) stavebního zákona, kompenzační opatření. 

  

                                                

48
 Značení dle ZÚR ve znění aktualizací č. 1 a č. 2. 
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Změny provedené v kapitole: 

14. ÚDAJE O POČTU LISTŮ ZÁSAD ÚZEMNÍHO 

ROZVOJE A POČTU VÝKRESŮ GRAFICKÉ 

ČÁSTI 

366. Označení a název kapitoly „14. Údaje o počtu listů zásad územního rozvoje a počtu 
výkresů grafické části “ se nahrazuje se novým označení a názvem: 

N. POČET LISTŮ TEXTOVÉ ČÁSTI A POČET 

VÝKRESŮ GRAFICKÉ ČÁSTI ZÚR STŘEDO-

ČESKÉHO KRAJE 

367. Článek (252) se zrušuje a vkládá se nový text v tomto znění: 

Návrh 3. aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje obsahuje 236 
stránek textu. 

Grafická část návrhu 3. aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje 
obsahuje celkem 4 výkresy v tomto členění: 

- A.1: Výkres uspořádání území kraje (1 : 100 000) - 4 sekce 

- A.2: Výkres ploch a koridorů, včetně ÚSES (1 : 100 000) - 4 sekce 

- A.3: Výkres krajin, pro které se stanovují cílové kvality - 4 sekce 

- A.4: Výkres veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření49  
 (1 : 100 000) - 4 sekce 

Výkres oblastí, ploch a koridorů nadmístního významu k prověření územní studií není 
zpracován. A3 ZÚR SK tyto plochy a koridory nenavrhuje. 

Výkres pořadí změn (etapizace) v území nebyl zpracován z důvodu obtížné zobrazi-
telnosti a čitelnosti v měřítku tiskového výstupu grafické části ZÚR. 

  

                                                

49 Asanační území nadmístního významu ZÚR nevymezují. 
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SEZNAM ZKRATEK
50

 

 

 

AČR Armáda České republiky 

AOPK ČR Agentura ochrany přírody České republiky 

CSD Celostátní sčítání dopravy 

č. Číslo 

ČD České dráhy 

ČGS Česká geologická služba 

ČOV Čistírna odpadních vod 

ČR Česká republika 

ČSÚ Český statistický úřad 

DI Dopravní infrastruktura 

DO Dotčený orgán, Dotčené orgány 

DP Dobývací prostor 

DSP Dokumentace pro stavební povolení 

DÚR Dokumentace pro územní rozhodnutí 

EAO Ekonomicky aktivní obyvatelstvo 

EVL Evropsky významná lokalita (Natura 2000) 

GVD Grafikon vlakové dopravy 

CHKO Chráněná krajinná oblast 

CHLÚ Chráněné ložiskové území 

CHOPAV Chráněná oblast přirozené akumulace vod 

IZS Integrovaný záchranný systém 

J  Jih 

JčK Jihočeský kraj 

JV / JZ Jihovýchod / Jihozápad 

KHK Královéhradecký kraj 

KPÚ Komplexní pozemkové úpravy 

KSUS SK Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje 

KVYS Kraj Vysočina 

k. ú. katastrální území 

LAPV Lokalita vhodná pro akumulaci povrchových vod 

LH Les hospodářský 

LO Les ochranný 

LZU Les zvláštního určení 

m. č. Místní část (obce) 

MMR Ministerstvo pro místní rozvoj 

MPO Ministerstvo průmyslu a obchodu 

MPSV Ministerstvo práce a sociálních věcí 

MÚK Mimoúrovňová křižovatka 

MZe Ministerstvo zemědělství 

MZCHÚ Maloplošné zvláště chráněné území přírody 

MŽP Ministerstvo životního prostředí 

NPP Národní přírodní památka (MZCHÚ) 

NPR Národní přírodní rezervace (MZCHÚ) 

NC Nadregionální biocentrum (ÚSES) 

NK Nadregionální biokoridor (ÚSES) 

                                                

50
 Seznam zkratek je společný pro všechny části dokumentace návrhu 3. aktualizace ZÚR Středočeského kraje. 
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OB Rozvojová oblast dle PÚR ČR 

OBk Rozvojová oblast nadmístního významu 

OOP Opatření obecné povahy 

OP Ochranné pásmo 

OS Rozvojová osa dle PÚR ČR 

OSk Rozvojová osa nadmístního významu 

OsVPR Oblast s významným povodňovým rizikem 

ORP Obec s rozšířenou působností 

OZE Obnovitelné zdroje energie 

PAK Pardubický kraj 

PASK Politika architektury a stavební kultury ČR 

PK Plzeňský kraj 

PLZ Přírodní léčivý zdroj 

pokr. Pokračování 

POÚ Pověřený obecní úřad 

PP Přírodní památka (MZCHÚ) 

PR Přírodní rezervace (MZCHÚ) 

PUPFL Pozemky určené k plnění funkcí lesa 

PÚR Politika územního rozvoje 

PZ Průmyslová zóna 

RC Regionální biocentrum (ÚSES) 

RK Regionální biokoridor (ÚSES) 

RPDI Roční průměr denních intenzit (dopravy) 

RWY Runway (vzletová a přistávací dráha) 

ř. km. Říční kilometr 

S Sever 

SK Středočeský kraj 

SKa Skupinová kanalizace 

SLBD Sčítání lidu, domů a bytů 

SO Správní obvod 

SOB Specifická oblast dle PÚR ČR 

SOBk Specifická oblast nadmístního významu 

SÚ Sídlení útvar 

SV / SZ Severovýchod / Severozápad 

SV Skupinový vodovod 

SŽDC Správa železniční dopravní cesty 

TEN-T Transevropská dopravní síť 

TI Technická infrastruktura 

TO Třída ochrany ZPF 

TS Transformační stanice 

TWY Taxiway (pojezdová dráha) 

TŽK Tranzitní železniční koridor 

ÚAN Území archeologických nálezů 

ÚK Ústecký kraj 

ÚP Územní plán obce 

ÚPD Územně plánovací dokumentace 

ÚPN VÚC Územní plán velkého územního celku  

ÚS Územní studie 

ÚSES Územní systém ekologické stability (NR – nadregionální, R – regionální) 

ÚSOP Ústřední seznam ochrany přírody 

Ust. Ustanovení 

ÚTP Územně technický podklad 

V Východ 

VPD Vzletová a přistávací dráha 



Návrh 3. Aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje - Výrok 
k projednání dle § 37 stavebního zákona 

 
 

241 

VPO Veřejně prospěšné opatření 

VPR Vesnická památková rezervace 

VPS Veřejně prospěšná stavba 

VPZ Vesnická památková zóna 

VVTL Velmi vysokotlaký (plynovod) 

VTL Vysokotlaký (plynovod) 

VÚC Velký územní celek 

VVN Velmi vysoké napěti 

VVURÚ Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území 

VYHL. Vyhláška 

VZ Vodní zdroj 

Z Západ 

ZÁK. Zákon 

ZEVO Zařízení pro energetické zneškodnění odpadu 

ZCHÚ Zvláště chráněné území 

ZOPK Zákon o ochraně přírody a krajiny 

ZPF Zemědělský půdní fond 

ZÚR Zásady územního rozvoje 

ZVN Zvlášť vysoké napětí 

žst. Železniční stanice 

 


