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TEXTOVÉ PŘÍLOHY 

Příloha č. 1:  

 Podklad pro úplné znění ZÚR Středočeského kraje ve znění Aktualizací č. 1 a 2. 
po vydání 3. Aktualizace s vyznačením provedených změn 

Příloha č. 2: 

 Pasporty krajin pro stanovení cílových kvalit 

 

SEZNAM VÝKRESŮ 

Č. Název 

B.1 Koordinační výkres (1 : 100 000) – 4 sekce, legenda 

B.2 Výkres širších vztahů (1 : 500 000) 

B.3a Dopravní infrastruktura (1 : 100 000) - 4 sekce, legenda 

B.3b Vodní hospodářství a energetika (1 : 100 000) - 4 sekce, legenda 

B.3c Územní systém ekologické stability (1 : 100 000) - 4 sekce, legenda 
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1. POSTUP PŘI POŘÍZENÍ 3. AKTUALIZACE ZÚR 

STŘEDOČESKÉHO KRAJE 

 

 

Obsah kapitoly bude průběžně doplňován pořizovatelem ÚPD na základě dokončení 
ucelených pořizovacích etap 3. Aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje 
(dále také 3A ZÚR SK).  
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2. VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ 

A PODMÍNEK PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU 

3A ZÚR SK OBSAŽENÝCH VE ZPRÁVĚ 

O UPLATŇOVÁNÍ ZÚR 

 

 

Obsahem této kapitoly je vyhodnocení splnění požadavků na zpracování návrhu 3A 
ZÚR SK k projednání dle § 37 stavebního zákona obsažených ve Zprávě o uplatňování ZÚR 
Středočeského kraje v uplynulém období (05/2016) včetně dodatečných požadavků obcí, 
oprávněných investorů a ostatních subjektů v rozsahu stanoveném pořizovatelem a dále 
vyhodnocení pokynů pořizovatele k úpravě návrhu 3A ZÚR SK na základě výsledků 
projednání dle § 37 stavebního zákona. 

 

VYHODNOCENÍ POŽADAVKŮ NA ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU 3A ZÚR SK OBSAŽENÝCH VE 
ZPRÁVĚ O UPLATŇOVÁNÍ ZÚR STŘEDOČESKÉHO KRAJE V UPLYNULÉM OBDOBÍ 

1. Stanovení priorit územního plánování kraje pro zajištění udržitelného rozvoje území 
včetně zohlednění priorit stanovených v Politice územního rozvoje 

V rámci aktualizace ZÚR SK není nutné stanovovat nové priority územního plánování 
kraje, jelikož nebyly při uplatnění obsahu této kapitoly zjištěny negativní dopady na udržitelný 
rozvoj území Středočeského kraje. V aktualizaci ZÚR SK budou prověřeny priority stanovené 
v PÚR ČR, ve znění Aktualizace č. 1, 2, 3, 4, 5.  

Splnění požadavků a podmínek: 
Splněno – 3 A ZÚR SK respektuje požadavek na nevymezování nových priorit územního 
plánování kraje. V rámci 3 A ZÚR SK byly prověřeny priority stanovené v  PÚR ČR, ve znění 
Aktualizace č. 1, 2, 3, 4, 5. Na základě tohoto prověření a dalších poznatků získaných 
v průběhu prací na 3 A ZÚR SK byly upraveny nebo formulačně zpřesněny priority územního 
plánování kraje.   

2. Zpřesnění vymezení rozvojových oblastí a rozvojových os vymezených v PÚR a 
vymezení dalších nadmístních rozvojových oblastí a rozvojových os (a rozvojových 
center krajského významu). 

Aktualizace ZÚR SK zohlední PÚR ČR, ve znění Aktualizace č. 1, 2, 3, 4, 5 a upřesní 
oblasti a osy vymezené v této nadřazené koncepční dokumentaci. Například se jedná o novou 
rozvojovou osu OS5a Praha – Jihlava; prověří a zpřesní rozsah vymezené metropolitní 
rozvojové oblasti OB1 – Praha (začlenění Rakovníka dle PÚR ČR, ve znění Aktualizace č. 1, 
2, 3, 4, 5) v ZÚR SK v podrobnosti vymezení dle katastrálních území, a to včetně úkolů pro 
územní plánování obcí. Dále je též nutné prověřit vymezení rozvojových oblastí, rozvojových 
os a rozvojových center krajského významu. 

Z PÚR ČR, ve znění Aktualizace č. 1, 2, 3, 4, 5 vyplývá nový úkol pro územní 
plánování v metropolitní rozvojové oblasti OB1: koordinovat rozvoj a využití území hlavního 
města Prahy a Středočeského kraje.  
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Splnění požadavků a podmínek: 
Splněno - 3A ZÚR SK zpřesnily a doplnily vymezení rozvojových oblastí a os dle PÚR ČR, 
ve znění Aktualizace č.1, 2, 3, 4, 5. Týká se to zejm. vymezení nové rozvojové osy OS5a Praha 
– Jihlava a prověření, zpřesnění rozsahu Metropolitní rozvojové oblasti OB1 – Praha 
v podrobnosti katastrálních území, se zahrnutím úkolů pro územní plánování (vč. respektování 
nového úkolu metropolitní rozvojové oblasti - koordinovat rozvoj a využití území hlavního 
města Prahy a Středočeského kraje). 3A ZÚR SK též po prověření provedla korekce vymezení 
rozvojových oblastí, rozvojových os.  
Poznámka: Součástí těchto korekcí byly i změny v popisu kategorizace „rozvojových center krajského 
významu“ a zpřesnění jejich vazeb, oproti tomu jak jsou nyní uvedeny v ZÚR SK.  

3. Zpřesnění specifické oblasti, vymezené v PÚR a vymezení specifické oblasti 
krajského významu 

PÚR ČR, ve znění Aktualizace č. 1, 2, 3, 4, 5 vymezuje specifickou oblast 
republikového významu SOB9 zasahující do řešeného území, ve které se projevuje aktuální 
problém ohrožení území suchem. ZÚR SK na tento požadavek reaguje článkem (85) a 
vymezuje tuto specifickou oblast pod stejným označením na celém území Středočeského 
kraje. 

V rámci aktualizace ZÚR SK se nepředpokládají změny v koncepci vymezení 
specifických oblastí krajského významu SOBk1 až SOBk8. 

ÚAP SK doporučují v rámci aktualizace ZÚR SK posoudit, zda je třeba jako 
specifickou oblast (nebo plochy nadmístního významu) vymezit „zelený“ prstenec území okolo 
hlavního města Prahy (případně jiných měst) s cílem vytvořit nebo zlepšit v těchto oblastech 
podmínky pro každodenní rekreaci obyvatel měst (prostupnost území, zelené plochy, 
infrastruktura). Přitom je třeba reagovat na urbanizační procesy v okolí hlavního města a návrh 
zásad pro realizaci je nutno řešit ve spolupráci s hlavním městem a dotčenými obcemi. 
ÚAP SK dále doporučují zapracovat do aktualizace ZÚR SK a též do ÚP příslušných obcí, 
výsledky studie „Zelené pásy – vytvoření podmínek pro vznik ploch veřejně přístupné zeleně“ 
(U-24 s.r.o., 2009). Tato studie zajistí ochranu navrženého systému přírodně rekreačních 
vazeb na hranici SK a hlavního města Prahy. 

Splnění požadavků a podmínek: 
Splněno – avšak s ohledem na vydání Aktualizace č. 4 PÚR ČR (1.9.2021) byla do 3A ZÚR 
SK zapracována specifická oblast SOB9. 3A ZÚR SK nenavrhují změny týkající se 
specifických oblastí krajského významu. V rámci zpracování 3A ZÚR SK bylo posouzeno 
doporučení vymezit jako specifickou oblast „zelený“ prstenec území okolo hlavního města 
Prahy - případně jiných měst a zapracovat výsledky studie „Zelené pásy – vytvoření podmínek 
pro vznik ploch veřejně přístupné zeleně“. Výsledky výše uvedené studie „Zelené pásy – 
vytvoření podmínek pro vznik ploch veřejně přístupné zeleně“ byly do 3A ZÚR SK 
zapracovány. Stalo se tak v rámci revize vymezení typů krajin, ve stanovených zásadách pro 
péči o krajinu a v rozpracovaných úkolech pro územní plánování stanovených ve 3A ZÚR SK 
pro krajinu. K vymezení „zeleného prstence“ jako specifické oblasti, po posouzení vlastností 
území, 3A ZÚR SK nepřistoupily, vzhledem ke zjištěné nejednoznačnosti charakteristik 
předmětných oblastí pro takové vymezení.  

4. Zpřesnění ploch a koridorů vymezených v PÚR a vymezení ploch a koridorů 
krajského významu 

Jednotlivé záměry v PÚR ČR, ve znění Aktualizace č. 1, 2, 3, 4, 5 budou zpřesněny 
z hlediska koordinace záměrů v území v procesu pořizování další aktualizace ZÚR SK a na 
základě výsledků projednání zapracovány a zpřesněny. Také dle nového čl. 78a je nutné v 
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rámci územního plánování zajistit vymezení ploch, koridorů a územních rezerv pro lokalizaci 
záměrů dopravní infrastruktury. 

Nové požadavky a úkoly: 

a) Ze ZÚR SK vypustit multimodální koridor M 1 (čl. 81 a 82) Praha – České 
Budějovice – hranice ČR/Rakousko (- Linz), který byl zrušen v PÚR ČR, 
ve znění Aktualizace č. 1. 

 

Splnění požadavků a podmínek 
Splněno – na základě zrušených článků (81 a 82) v Aktualizaci č. 1, 2, 3, 4, 5 PÚR ČR 

b) Nový úkol záměru VR1 vyplývající z PÚR ČR, ve znění Aktualizace č. 1 
(čl. 83): prověření územních podmínek pro umístění rozvojového záměru 
a podle výsledků prověření zajistit ochranu území pro tento rozvojový záměr 
vymezením územních rezerv, případně vymezením koridorů pro úseky 
(Dresden –) hranice SRN/ČR – Lovosice/Litoměřice – Praha, Plzeň – Praha, 
Praha – Brno. 

Splnění požadavků a podmínek: 
Prověřeno. Koridor není vymezen z následujících důvodů. Koridory pro záměr VR1 (v rámci 
aktuálního znění PÚR ČR došlo k úpravě vymezení tohoto koridoru a v současnosti je veden 
pod označením ŽD1, ŽD4 a ŽD7 v čl. 83a, 83d, 83g) zůstávají v ZÚR SK ve znění aktualizací 
č. 1 a 2 v platnosti. Dle výsledků jednání zpracovatele s MDČR a SŽDC jsou v současné době 
rozpracovány varianty nového vedení tras, které musí být dále podrobně prověřeny a 
posouzeny z hlediska proveditelnosti. Do doby dokončení a projednání podkladů není žádoucí 
provádět změny v původně vymezených koridorech D200, D201, D202 včetně územní 
rezervy, která v rámci 3A ZÚR SK dostala označení D602 bez věcné změny. Došlo k vypuštění 
územní rezervy pro VRT ve směru na Plzeň (úsek Beroun – hranice kraje), která již v PÚR 
ČR, ve znění aktualizace č. 1, 2, 3, 4 a 5 není sledována.  

c) Nový požadavek z PÚR ČR, ve znění Aktualizace č. 1: ze ZÚR SK vypustit 
část koridoru (čl. 84) C-E40a- Plzeň – Beroun, tato část tratě byla již 
optimalizována.  

Splnění požadavků a podmínek: 
Splněno - V rámci aktuálního znění PÚR ČR po aktualizaci č. 1., 2., 3., 4., 5. došlo k úpravě 
vymezení tohoto koridoru, který má nyní označení ŽD9 – čl. (84). Tento koridor označený 
v ZÚR SK D203 je z důvodu realizace vypuštěn - čl. (121) bod a)   

d) Prověřit záměr C-E551 z PÚR ČR, ve znění Aktualizace č. 1 (čl. 85): jedná 
se o koridor Praha – Benešov – Veselí nad Lužnicí – České Budějovice – 
Horní Dvořiště – hranice ČR/Rakousko (– Linz). Tratě č. 221 Praha – 
Benešov, č. 220 Benešov – České Budějovice.  
i) Úsek koridoru Praha - Strančice řeší 2. aktualizace ZÚR SK  
ii) Úsek koridoru Strančice – Bystřice u Benešova je nutno dát do 

souladu s PÚR ČR, ve znění Aktualizace č. 1. 

Splnění požadavků a podmínek: 
Splněno – V rámci aktuálního znění PÚR ČR po aktualizaci č. 1, 2, 3, 4, 5 byl záměr C-E551 
upraven a je v současnosti veden pod označením ŽD10 (čl. 85). Tento koridor je označený 
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v ZÚR SK D204, čl. (122) a čl. (230) textové části; výkresy I.2 a I.4 grafické části návrhu. Nově 
vymezen úsek koridoru Strančice – Bystřice u Benešova. 

e) Nový požadavek z PÚR ČR, ve znění Aktualizace č. 1 (čl. 88): ze ZÚR SK 
vypustit část koridoru C-E61. 

Splnění požadavků a podmínek: 
Splněno – V rámci aktuálního znění PÚR ČR po aktualizaci č. 1, 2, 3, 4, 5 je záměr C-E61 
v současnosti veden pod označením ŽD12 (čl. 88). Tento koridor je označený v ZÚR SK jako 
D322 s větvemi D322a a D322b, čl. (123) body a), b) a čl. (230) textové části; výkresy I.2 a I.4 
grafické části návrhu. 

f) Nový požadavek z PÚR ČR, ve znění Aktualizace č. 1 (čl. 95a): jedná se 
o vymezení koridoru železničního spojení ŽD8 - hranice Polsko/ČR – Liberec 
– Mladá Boleslav – Praha. Důvodem vymezení je vytvořit podmínky pro 
zvýšení rychlosti spojení Praha – Mladá Boleslav – Liberec – hranice 
ČR/Polsko. Vymezení na základě podkladů zpracovaných Ministerstvem 
dopravy, jehož úkolem je připravit podklady pro vymezení koridoru 
železničního spojení Praha – Liberec – hranice ČR/Polsko.  

Splnění požadavků a podmínek: 
Prověřeno. V rámci aktuálního znění PÚR ČR po aktualizaci č. 1, 2, 3, 4, 5 je záměr ŽD8 
v současnosti veden pod označením ŽD19 (čl. 95a). Tento koridor není v ZÚR SK vymezen 
z následujících důvodů. Dle výsledků jednání zpracovatele s MDČR a SŽDC jsou v současné 
době rozpracovány varianty nového spojení, které musí být dále podrobně prověřeny a 
posouzeny z hlediska proveditelnosti. Do doby dokončení a projednání podkladů není žádoucí 
vymezovat pro tyto záměry koridory nebo územní rezervy. 

g) Požadavek na vymezení SOKP v PÚR ČR, ve znění Aktualizace č. 1 (čl. 99): 
Jedná se o silniční okruh kolem Prahy (Pražský okruh), který propojuje 
na rozhraní Hlavního města Prahy a Středočeského kraje jednotlivé 
mezinárodní a republikové trasy do Prahy. Vymezení části silničního okruhu 
se věnuje 2. aktualizace ZÚR SK  

Splnění požadavků a podmínek: 
Prověřeno. V rámci aktuálního znění PÚR ČR po aktualizaci č. 1, 2, 3, 4, 5 je záměr SOKP 
v současnosti veden pod označením SD4 (čl. 99). Záměr zůstává v ZÚR SK ve znění 
aktualizace č. 2 v platnosti. 

h) Požadavek z PÚR ČR, ve znění Aktualizace č. 1 (čl. 114): změna trasy silnice 
D10/R35. Záměr s označením S5 již není SK sledován.  

Splnění požadavků a podmínek: 
Splněno – V rámci aktuálního znění PÚR ČR po aktualizaci č. 1, 2, 3, 4, 5 je záměr S5 
v současnosti veden pod označením SD15 (čl. 114). Záměr již není sledován; vypuštěn v ZÚR 
SK čl. (119) bod e). 

i) Nový požadavek z PÚR ČR, ve znění Aktualizace č. 1 (čl. 117): došlo k 
prodloužení koridoru S8 (Mladá Boleslav) – D10 – Nymburk – Poděbrady – 
D11 – Kolín – Kutná Hora – Čáslav – Golčův Jeníkov – Havlíčkův Brod – 
Jihlava – Znojmo – Hatě – hranice ČR/Rakousko (– Wien). Již řešeno v ZÚR 
SK 
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Splnění požadavků a podmínek: 
Prověřeno. V rámci aktuálního znění PÚR ČR po aktualizaci č. 1, 2, 3, 4, 5 je záměr S8 
v současnosti veden pod označením SD17 (čl. 117). Záměr zůstává v ZÚR SK ve znění 
aktualizací č. 1 a č. 2 v platnosti. 

j) Ze ZÚR SK vypustit záměr (čl. 127) VD5, který byl zrušen v PÚR ČR, ve 
znění Aktualizace č. 1.  

Splnění požadavků a podmínek: 
Požadavek je neaktuální vzhledem k Aktualizaci č. 4 PÚR ČR, ve které byl záměr VD5 
přesunut do článku 124a pod ozn. VD3. 3A ZÚR SK zpřesňují vymezení koridoru vodní 
dopravy označené jako VD3 (čl. 131). 

k) Nový požadavek z PÚR ČR, ve znění Aktualizace č. 1 (čl. 130): jedná 
se o vymezení vnitrozemského říčního přístavu Mělník, záměr VTP. 
Úkolem pro SK je prověřit územní podmínky pro umístění rozvojového 
záměru i případná povodňová rizika a podle výsledků prověření vymezit 
plochu nebo zajistit ochranu území vymezením územních rezerv, případně 
vymezením ploch pro vnitrozemské říční přístavy. 

Splnění požadavků a podmínek: 
Splněno – čl. (131c); prověření územních podmínek, protipovodňových rizik a případné 
vymezení plochy je stanoveno jako úkol pro územní plánování (územní vymezení plochy je 
mimo podrobnost ZÚR). 

l) Nové znění a požadavek v PÚR ČR, ve znění Aktualizace č. 1 (čl. 131) 
záměru s označením L1: jedná se o vymezení nové paralelní vzletové a 
přistávací dráhy (VPD), vzletových a přibližovacích prostor (VPP) letiště 
Praha-Ruzyně. Vymezení řeší 2. aktualizace ZÚR SK  

Splnění požadavků a podmínek: 
Prověřeno. Plocha D300 L1 letiště Praha/Ruzyně (letiště Václava Havla) byla vymezena v 
rámci 2A-ZÚR SK a rozsudkem Krajského soudu v Praze dne 24.6.2020 zrušena. 
V současnosti je proti verdiktu podána kasační stížnost, která není do současné doby 
rozhodnutá. Tato plocha nebude předmětem 3A ZÚR SK, protože v případě úspěchu soudního 
řízení bude stabilizovaná již na základě 2A-ZÚR SK a v případě neúspechu a potvrzení jejího 
zrušení bude přistoupeno k samostatné aktualizaci ZÚR SK. 

m) Nový požadavek z PÚR ČR, ve znění Aktualizace č. 1 (čl. 144): jedná se 
o záměr E5 - plocha pro novou elektrickou stanici 400/110 kV Praha-sever 
a koridor pro její napojení do přenosové soustavy nasmyčkováním na 
stávající vedení 400 kV Výškov – Čechy-střed. Důvodem vymezení je 
přispění ke zvýšení spolehlivosti a posílení dodávky elektřiny z přenosové 
soustavy do center kumulované a rostoucí spotřeby s významem 
přesahujícím území jednoho kraje. 

Splnění požadavků a podmínek: 
Prověřeno.- Koridor odpovídající záměru E5 z PÚR ČR ve znění Aktualizace č. 1 včetně plochy 
pro novou elektrickou stanici Praha – Sever včetně plochy pro umístění TR Praha – Sever je 
upřesněn jako koridor E22 již v platných ZÚR. V rámci 3A ZÚR SK byl proveden pouze 
formální přesun záměru v rámci kapitol. Nedošlo k úpravám ve vymezení koridoru. 
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Následující schválené Aktualizace č. 2 až č. 5  PÚR ČR vymezení ani označení tohoto koridoru 
nemění. Také v rámci úpravy návrhu 3A ZÚR SK zůstává vymezení tohoto koridoru beze 
změny.  

n) Nový požadavek na změnu trasy koridoru E10 z PÚR ČR, ve znění 
Aktualizace č. 1 (čl. 149): jedná se o koridor pro dvojité vedení 400 kV na 
trase, Výškov – Čechy-střed, včetně souvisejících ploch pro rozšíření 
elektrických stanic. Důvodem vymezení je připojení koridoru na elektrickou 
stanici Výškov a tím zajištění vyvedení výkonu z nových plánovaných zdrojů 
(elektráren) do přenosové soustavy ČR s cílem zvýšení spolehlivosti 
systému v oblasti severních Čech. Vyplývajícím úkolem pro územní 
plánování je upřesnit plochy a koridory pro uskutečnění záměru v navazující 
územně plánovací dokumentaci formou umožňující realizaci. 

Splnění požadavků a podmínek: 
Splněno - koridor dvojitého vedení 400 kV Výškov – Čechy – Střed byl realizován, proto je 
v Aktualizaci č. 3 ZÚR tento koridor (vedený jako koridor E02) z návrhu 3A ZÚR SK vypuštěn 
a vymezen jako stavový. Platná PÚR ČR již tento koridor také neobsahuje. 

o) Nový požadavek z PÚR ČR, ve znění Aktualizace č. 1 (čl. 150c): jedná se 
o záměr E14 - koridory pro dvojité vedení 400 kV Čechy-střed – Chodov 
a Čechy-střed – Týnec a související plochy pro rozšíření elektrických stanic 
400/110 kV Týnec a Čechy-střed. Důvodem vymezení je navýšení výkonů 
zdrojů, transport výkonu z výrobních oblastí do oblastí spotřeby ve směru 
západ-východ a zajišťující zvýšení spolehlivosti v oblasti středních Čech. 

Splnění požadavků a podmínek: 
Splněno - koridor je v návrhu 3A ZÚR SK zahrnut jako záměr E34 a je zpřesněn na základě 
podrobnějších podkladů poskytnutých provozovatelem přenosové sítě. Následující schválené 
Aktualizace č. 2 až č. 5  PÚR ČR vymezení ani označení tohoto koridotru nemění. Také v rámci 
úpravy návrhu 3A ZÚR SK zůstává vymezení tohoto koridoru beze změny.  

p) Nový požadavek z PÚR ČR, ve znění Aktualizace č. 1 (čl. 150f): jedná se 
o záměr E17 - koridory pro dvojité vedení 400 kV Hradec – Chrást a Chrást 
– Přeštice včetně souvisejících ploch pro rozšíření elektrických stanic 
400/110 kV Hradec, Chrást a Přeštice. Důvodem vymezení je navýšení 
výkonu zdrojů, transport výkonu z výrobních oblastí do oblastí spotřeby a 
zajišťující zvýšení spolehlivosti v oblasti západních Čech. Tento záměr je 
nutno prověřit, zda jeho část bude zasahovat na území SK. 

Splnění požadavků a podmínek: 
Splněno - koridor je v návrhu 3A ZÚR SK zahrnut jako záměr E40 a je zpřesněn na základě 
podrobnějších podkladů poskytnutých provozovatelem přenosové sítě. Následující schválené 
Aktualizace č. 2 až č. 5 PÚR ČR vymezení ani označení tohoto koridotru nemění. Také v rámci 
úpravy návrhu 3A ZÚR SK zůstává vymezení tohoto koridoru beze změny. 

q) Nový požadavek z PÚR ČR, ve znění Aktualizace č. 1, (čl. 150g): jedná se 
o záměr E18 - koridory pro dvojité vedení 400 kV Hradec – Výškov, Hradec 
– Řeporyje a Hradec – Mírovka a ploch pro rozšíření elektrických stanic 
400/110 kV Hradec, Výškov, Řeporyje a Mírovka. Důvodem vymezení je 
navýšení výkonů zdrojů, transport výkonu z výrobních oblastí do oblastí 



Návrh 3. Aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje – Odůvodnění 
k veřejnému projednání dle § 39 stavebního zákona 
 
 

8 

spotřeby ve směru západ-východ a zajištění zvýšení spolehlivosti tranzitní 
schopnosti přenosové soustavy. 

Splnění požadavků a podmínek: 
Splněno – oba koridory jjsou v návrhu 3A ZÚR SK zahrnuty pod označením E35 a E36. Jejich 
zpřesněné vymezení bylo provedeno na základě podrobnějších podkladů poskytnutých 
provozovatelem přenosové sítě. Následující schválené Aktualizace č. 2 až č. 5 PÚR ČR 
vymezení ani označení těchto koridorů nemění. V rámci úpravy návrhu 3A ZÚR SK pro veřejné 
projednání dochází ke změně vymezení dílčího úseku koridoru E36 na základě výsledku 
ukončeného procesu posuzování vlivů na životní prostředí (EIA). Vymezení koridoru E35 
zůstává beze změny. 

r) Nové úkoly vyplývající z PÚR ČR, ve znění Aktualizace č. 1 (čl. 167): Kraje 
vymezí v ZÚR jako územní rezervy (pokud Politika územního rozvoje ČR 
nestanoví jinak) plochy pro vodní nádrže uvedené ve zpracovaném 
„Generelu území chráněných pro akumulaci povrchových vod a základních 
zásad využití těchto území“ a stanoví základní zásady využití těchto území. 
Bude posouzeno s novým zněním výše zmíněného generelu. 

Splnění požadavků a podmínek: 
Splněno - současně platné ZÚR SK navrhují 10 lokalit vhodných pro akumulaci povrchových 
vod v souladu s aktualizovaným Generelem LAPV, který byl vydán Ministerstvem životního 
prostředí a Ministerstvem zemědělství v r. 2020 (Protokol čj. 134861/2011-MZE-15120 
a čj. 68115/ENV/11) (Protokol o pořízení č.j40390/2020-MZE-1000 a č.j. ENV/2020/78320).  
Na základě výsledku projednání návrhu 3A ZÚR SK dle § 37 stavebního zákona zůstává také 
vodní nádrž Kleštěnice na jalovém potoce vymezena jako územní rezerva W607. 

s) Nové úkoly vyplývající z kapitoly „Další úkoly pro ministerstva, jiné ústřední 
správní úřady a pro územní plánování“ 
i) (čl. 186) V případě kladného výsledku [čl. (177)] zapracovat do ZÚR 

SK prověření možnosti realizace železničního spojení Praha – 
Hradec Králové/Liberec – hranice ČR/Polsko (– Wroclaw). 

Splnění požadavků a podmínek: 
Prověřeno. Tento článek byl v aktuálním znění PÚR ČR zrušen a není v 3A ZÚR SK již 
sledován. 

ii) (čl. 199) Na základě navržených podmínek a zpracovaného 
podkladu pro vymezování lokalit vhodných pro využití obnovitelných 
zdrojů energie (čl. 176) prověří SK možnost vymezení ploch 
vhodných pro jejich umístění.  

Splnění požadavků a podmínek: 
Prověřeno - Tento článek byl v aktuálním znění PÚR ČR zrušen a není v 3A ZÚR SK již 
sledován. 

iii) (čl. 200) vymezení koridoru pro plynovod pro paroplynový zdroj 
Mělník, 
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Splnění požadavků a podmínek: 
Splněno - v čl. 175, odst. g) byl doplněn návrh koridoru pro umístění stavby P09 – VTL 
plynovodní přípojka pro elektrárnu Mělník. Koridor byl vymezen na základě Oznámení záměru 
společnosti ČEZ, a.s. 

iv) (čl. 203) Na základě prověření lokalit vhodných pro přečerpávací 
vodní elektrárny (čl. 183) a souvisejících koridorů pro elektrické 
vedení prověří příslušné kraje možnost vymezení plochy, koridory 
nebo územní rezervy pro zařízení k zajištění spolehlivosti a 
bezpečnosti provozu elektrizační soustavy ČR v souvislosti s 
využíváním obnovitelných zdrojů energie. 

Splnění požadavků a podmínek: 
Prověřeno - Tento článek byl v aktuálním znění PÚR ČR zrušen a není v 3A ZÚR SK již 
sledován. 

 

Změny vyplývající z aktualizace ÚAP SK 

Nezbytné je obzvlášť řešit v aktualizaci ZÚR SK koordinaci územního rozvoje obcí 
a měst Středočeského kraje, městských částí Prahy a sousedních krajů. Řešit by se měla 
zejména společná hranice krajů v záležitostech: 

a) oblasti a osy vymezované v ZÚR krajů,  

Splnění požadavků a podmínek: 
Splněno – v rámci zpracování návrhu 3A ZÚR SK byla provedena kontrola a drobná korekce 
vymezení os republikové úrovně. Ve vazbách na rozvojové osy sousedících krajů nebylo 
zjištěno pochybení. Osy na sebe navazují a šířkové rozdíly v jejich vymezení (např. OS1 – 
na Plzeň a OS2 na Úst nad Labem) se nepokládají za chybu, ale specifikum podmínek i 
přístupu krajských dokumentací.   

b) dopravní a technická infrastruktura včetně vysokorychlostních tratí v 
návaznosti na prověřování jejich tras ve studiích pořizovaných Ministerstvem 
dopravy,  

Splnění požadavků a podmínek: 
Prověřeno. Nové koridory vysokorychlostních tratí nejsou vymezeny z následujících důvodů 
Důvodem jsou dosud rozpracované dokumentace a požadavek MDČR a SŽDC na zachování 
původních koridorů do doby, než budou příslušné podklady dokončeny a projednány. 

c) ÚSES v souladu s Aktualizací nadregionálního ÚSES, kterou z pověření 
MŽP zpracovala AOPK,  

Splnění požadavků a podmínek:Splněno - Aktualizovaná nadregionální biocentra v grafické 
části nahradila původní biocentra ZÚR SK. V rámci aktualizace zpracované AOPK byly 
upřesněny hranice jednotlivých biocenter. Poloha biocenter zůstala zachována. Na základě 
výsledků projednání návrhu 3A ZÚR SK dle § 37 stavebního zákona byla v rámci úpravy pro 
veřejné projednání provedeny úpravy ve vymezení vybraných segmentů nadregionálního 
ÚSES na podkladě požadavků stanoviska MŽP. 
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5. Upřesnění územních podmínek koncepce a ochrany přírodních, kulturních a 
civilizačních hodnot území kraje 

Během uplynulého období nebyly zjištěny žádné problémy s uplatňováním ZÚR SK 
v této oblasti.  

Navrhované záměry však budou respektovat památkové hodnoty a památkovou 
ochranu území. Tato koncepce ochrany bude zohledněna při zpřesňování ploch a koridorů 
do konkrétních území a v návrhu podrobných kritérií, podmínek a úkolů pro územní plánování 
a pro lokality v památkovém zájmu včetně jejich podmínek ochrany a současně i pro vymezená 
ostatní kulturně hodnotná území 

Splnění požadavků a podmínek: 
Splněno - koncepce a ochrana přírodních, kulturních a civilizačních hodnot území kraje 
(památkové hodnoty a památková ochrana území) byla přiměřeně charakteru územně 
plánovací dokumentace 3A ZÚR SK respektována v průřezu celého návrhu 3A ZÚR SK - 
zejména na úsecích vymezování ploch a koridorů a návrhu cílových kvalit krajiny. 

6. Stanovení cílových charakteristik krajiny, včetně územních podmínek pro jejich 
zachování nebo dosažení 

Aktualizace ZÚR SK by měla stanovit, na základě individuálního hodnocení území, 
oblasti a podoblasti krajinného rázu a stanovit obecné zásady pro zachování 
charakteristických rysů jednotlivých oblastí. Tyto zásady by se poté měly promítnout do ÚPD 
obcí, jejichž území se nachází v dané oblasti či podoblasti krajinného rázu. 

ÚAP SK navrhují reagovat na nové limity využití území, týkající se oblasti ochrany 
přírody a krajiny. Například: 

a) upřesnění vymezení CHKO Kokořínsko – Máchův kraj a CHKO Brdy 
vyhlášené podle platného nařízení vlády č. 292/2015 Sb. ze dne 12. 10. 2015 
s účinností od 1. 1. 2016 

b) upřesnění vymezení stávajících a nových maloplošných chráněných území  
c) upřesnění vymezení stávajících a nových evropsky významných lokalit   
d) upřesnění vymezení přírodních parků   
e) upřesnění vymezení mezinárodně chráněných mokřadů 
f) začlenění nového podkladu AOPK - dálkově migračních koridorů, které mají 

šířku 500m. Důsledně uplatňovat prostupnost krajiny jako podmínku tvorby 
a schvalování ÚP s ohledem na vymezené dálkové migrační koridory velkých 
savců. 

Splnění požadavků a podmínek: 
Splněno - Ve 3A ZÚR SK byly stanoveny cílové kvality krajiny, kterými se vytvářejí předpoklady 
pro udržitelný rozvoj území (dále i URÚ). Udržitelný rozvoj území podstatně souvisí se 
způsobem a intenzitou jeho užívání. Cílové kvality krajiny stanovené ve 3A ZÚR SK proto 
specifikují pro regionální úroveň principy užívání území, respektive krajiny, které jsou žádoucí 
pro její udržitelný rozvoj. Stanovování cílových kvalit krajiny vycházelo mimo jiné z ÚAP SK a 
proto reaguje na nové limity využití území, které se týkají oblasti ochrany přírody a krajiny.  
Zvolené typologické spektrum krajin a k nim stanovené podmínky pro následné rozhodování 
vychází z charakteristik a potřeb tří základních krajinných struktur. Podmínky pro vývoj 
primární krajinné struktury, tedy pro „přírodní“ pilíř URÚ, mají zajišťovat zejména krajiny 
přírodní a krajiny vodohospodářské. Sekundární krajinný systém, tedy „hospodářský“ a 
„společenský“ pilíř URÚ, je nejintenzivněji zastoupen v krajinách sídelních a krajinách 
příměstských. U ostatních typů krajin vymezených v ZÚR SK jsou obě krajinné struktury 
zastoupené v různé míře intenzity. Třetí krajinná struktura, tedy vnímání reality lidskou 
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společností, je vyjádřena v pasportech jednotlivých krajin, kde je uvedena oblast a místo 
krajinného rázu. 
Zvolené typologické spektrum krajin vychází z vyhodnocených fenoménů krajiny (například 
prostory vyžadující zvláštní ochranu přírody a krajiny; intenzivně urbanizované území 
s výrazně zastoupenou veřejnou infrastrukturou; území s přírodním potenciálem pro vysokou 
či specifickou zemědělskou produkci apod.) které svým koncentrovaným rozsahem, kvalitou 
či intenzitou mají regionální význam. Každá typově vymezená krajina má současně uvedeny 
vybrané individuální charakteristiky. Jedná se tedy o typologicko - individuální členění krajiny 
na úrovni kraje. Pro jednotlivé typy krajin jsou stanoveny podmínky pro následné rozhodování. 
Jejich spektrum je zvoleno tak, aby vyjadřovalo specifické podmínky. 
Jednotlivé krajiny a jejich cílové kvality byly vymezeny zejména na podkladě aktualizovaných 
krajských územně analytických podkladů, především využitím „Výkresu hodnot“. Dle možnosti1 
jsou krajiny vymezeny po hranicích katastrálních územích. V podrobnějším měřítku, při řešení 
územních plánů dotčených obcí, bude tato hranice upřesněna. Jednotlivé krajiny lze 
identifikovat prostřednictvím kódu, který je vyznačen v grafice. Písmeno vyjadřuje typ oblasti 
krajiny a číslo pořadí krajiny daného typu a její vazbu na pasport krajin. 
V pasportu krajiny je uvedeno, do kterých oblastí a míst krajinného rázu daná krajina spadá. 
Údaje o krajinném rázu byly převzaty z evidence krajských ÚAP. V těchto materiálech jsou 
stanoveny obecné zásady pro zachování charakteristických rysů jednotlivých oblastí a míst 
KR. Tyto zásady 3A ZÚR SK navrhuje promítnout do ÚPD obcí.  

7.  Vymezení veřejně prospěšných staveb a opatření, staveb a opatření k zajišťování 
obrany a bezpečnosti státu a asanačních území nadmístního významu, pro které lze 
práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit 

V rámci aktualizace ZÚR SK dle možností, aktuálních údajů o území (ÚAP SK) 
od příslušných poskytovatelů údajů a ÚP bude prověřeno upřesnění jednotlivých koridorů: 

Silniční doprava 

 Propojení D1 se silnicí I/2 s obchvatem silnice II/107 mimo Tehov 

 řešeno v ZÚR SK včetně obchvatu obce. 

Splnění požadavků a podmínek: 
Prověřeno. Záměr zůstává v ZÚR SK ve znění aktualizací č.1 a č. 2 v platnosti. 

 MÚK Netvořice a MÚK Maršovice na připravované D3: 

 vypuštění vymezení MÚK v rámci zpřesňování a podrobnějšího posuzování 
záměru D3 

Splnění požadavků a podmínek: 
Prověřeno. Záměr zůstává v ZÚR SK ve znění aktualizací č.1 a č. 2 v platnosti. 

 MÚK Kamenné Žehrovice na D6: 

 vypuštění vymezení MÚK v ZÚR SK 

Splnění požadavků a podmínek: 
Splněno – záměr byl vypuštěn z důvodu jeho neaktuálnosti z 3. aktualizace ZÚR SK. 

                                                
1 Vymezení krajin sídelních a krajin příměstských se striktně nedrží katastrálních hranic, ale zohledňuje také reálný rozsah 

a rozmístění zastavěného území (týká se zejména plošně rozsáhlých k.ú. s výrazně rozdílným způsobem využitím 
území, patrným i v měřítku dokumentace ZÚR)   
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 Koridor silnice I/3: Benešov, rozšíření; rekonstrukce úseku Mirošovice – Benešov: 

 nutnost prověřit doplnění dvou MÚK u Benešova v textu ZÚR SK. Vypustit 
MÚK U Topolu, doplnit MÚK Červené vršky, MÚK U rozvodny a U mlékárny 
zařadit do VPS 

Splnění požadavků a podmínek: 
Splněno – čl. (139) bod 5) a čl. (230) textové části, výkresy I.2 a I.4 grafické části návrhu. 

 Zkapacitnění silnice I/9 v úseku D8 (MÚK Zdiby) – Mělník (Studie RAIN 10/2013 úsek 
D8 (Zdiby) – Libiš a Studie RAIN 07/2015 úsek Libiš – Mělník)  

 prověřit vymezení koridoru pro přeložku silnice I/9 vedené v úseku Zdiby – 
OK Kly ve vzdálenější poloze od zástavby (Varianta 2) s MÚK. Úsek Kly - 
Mělník bez MÚK a v šíři 300 metrů. Prověřit technické řešení, kdy byly dvě 
MÚK u Neratovic (I/9 x II/101), nahrazeny pouze jednou MÚK. 

Splnění požadavků a podmínek: 
Splněno – čl. (139) body 7), 8), 9) a čl. (230) textové části, výkresy I.2 a I.4 grafické části 
návrhu. 

 Koridor silnice I/12: stavba MÚK Chotouň, vč. přeložky silnice III. třídy 

 nutno prověřit potřebu realizace dvou MÚK. 

Splnění požadavků a podmínek: 
Splněno – čl. (139) bod 12a) a čl. (230) textové části, výkresy I.2 a I.4 grafické části návrhu 
(z důvodu neaktuálnosti se záměr ruší a nahrazuje novým záměrem D302). 

 Koridor silnice I/12: stavba MÚK Velim, napojení silnice III/01217 

 nutno prověřit potřebu realizace MÚK. 

Splnění požadavků a podmínek: 
Splněno – čl. (139) bod 12a) a čl. (230) textové části, výkresy I.2 a I.4 grafické části návrhu 
(z důvodu neaktuálnosti se záměr ruší a nahrazuje novým záměrem D302). 

 Koridor silnice I/12: rozšíření Český Brod – Kolín: 

 nový záměr sledovaný ŘSD vhodný k zařazení do VPS. 

Splnění požadavků a podmínek: 
Splněno – čl. (139) bod 12a) a čl. (230) textové části, výkresy I.2 a I.4 grafické části návrhu. 

 Koridor silnice I/16: úsek D10 (MÚK Kosmonosy) – Židněves: 

 prověřit nové napojení přeložky silnice II/280 na MÚK Židněves. 

Splnění požadavků a podmínek: 
Splněno – čl. (139) bod 15) a čl. (230) textové části, výkresy I.2 a I.4 grafické části návrhu. 

 Koridor silnice I/16: obchvat Sukorad: 

 prověřit koridor přeložky silnice I/16 včetně doplnění plánované MÚK 
Martinovice v rámci aktualizace ZÚR SK. 

Splnění požadavků a podmínek: 
Splněno – čl. (139) bod 16) a čl. (230) textové části, výkresy I.2 a I.4 grafické části návrhu. 



Návrh 3. Aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje - Odůvodnění 
k veřejnému projednání dle § 39 stavebního zákona 

 
 

13 

 Koridor silnice I/27: východní obchvat Jesenice (ORP Rakovník):  

 prověřit doplnění plánované MÚK v rámci aktualizace ZÚR SK. 

Splnění požadavků a podmínek: 
Splněno – čl. (139) bod 31) a čl. (230) textové části, výkresová část beze změny (obsaženo 
v ZÚR SK 2011). 

 Koridor silnice I/38: přeložka Malín – Čáslav: 

 prověřit soulad záměru s DÚR (Apis s.r.o. 04/2014). 

Splnění požadavků a podmínek: 
Splněno – čl. (115) a čl. (230) textové části, výkresy I.2 a I.4 grafické části návrhu. 

 Dostavba MÚK Kosmonosy na křížení D10 a I/16: 

 nový záměr vhodný k zařazení do VPS. 

Splnění požadavků a podmínek: 
Splněno – čl. (114d) a čl. (230) textové části, výkresy I.2 a I.4 grafické části návrhu. 

 Koridor silnice II/101 a II/240: úsek Tuchoměřice (D7) – Tursko, vč. napojení do MÚK 
Středokluky: 

 prověřit vymezení koridoru v rámci aktualizace ZÚR SK. 

Splnění požadavků a podmínek: 
Splněno – čl. (118) a čl. (230) textové části, výkresy I.2 a I.4 grafické části návrhu. 

 Severní úsek přeložky silnice II/101: Obchvat města Buštěhrad 

 prověřit vymezení koridoru v rámci aktualizace ZÚR SK. 

Splnění požadavků a podmínek: 
Splněno – čl. (139) bod 35) a čl. (230) textové části, výkresy I.2 a I.4 grafické části návrhu. 

 Přeložka silnice II/101: mezi obcemi Rudná a Ptice 

 nutné prověřit tento záměr. 

Splnění požadavků a podmínek: 
Splněno – čl. (142) bod 40a) a čl. (230) textové části, výkresy I.2 a I.4 grafické části návrhu.   

 Přeložka silnice II/101: mezi obcemi Rudná a Chrášťany 

 prověřit s ohledem na regionální význam ve spolupráci s DO 

Splnění požadavků a podmínek: 
Prověřeno. Z důvodů chybějících podkladů je doplněno pouze do textové části – kap. H.2, čl. 
(239); záměr je řešitelný v jednotlivých ÚP. 

 Přeložka silnice II/101: Obchvat obce Pacov 

 nutné prověřit tento záměr 

Splnění požadavků a podmínek: 
Splněno – čl. (118) a čl. (230) textové části, výkresy I.2 a I.4 grafické části návrhu.   
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 Silnice II/108: obchvat Kostelce nad Černými Lesy 

 již řešeno v ZÚR SK, prověření v rámci aktualizace ZÚR SK. 

Splnění požadavků a podmínek: 
Prověřeno. Záměr zůstává v ZÚR SK ve znění aktualizací č. 1 a č. 2 v platnosti. 

 Koridor D078 silnice II/111 Líšno, včetně napojení komunikací II/111 a II/114 na silnici 
I/3: 

 prověřit vymezený koridor v rámci aktualizace ZÚR SK. 

Splnění požadavků a podmínek: 
Prověřeno. Záměr zůstává v ZÚR SK ve znění aktualizací č. 1 a č. 2 v platnosti (upřesněn 
pouze název záměru). 

 Koridor přeložky komunikace II/115: Černošice – Dobřichovice - Řevnice 

 Záměr bude prověřen s ohledem na jeho regionální význam a legislativně 
daný obsah ZÚR. 

Splnění požadavků a podmínek: 
Prověřeno. Záměr zůstává v ZÚR SK ve znění aktualizací č. 1 a č. 2 v platnosti. Nově 
vymezena územní rezerva D524 pro obchvat Černošic (tunelové vedení) – čl. (144) bod j) 
textové části, výkres I.2 grafické části návrhu. 

 Koridory silnice II/116: úprava úseku Rovina – Mořina, Mořinka obchvat, II/116: 
Kuchař obchvat, II/116: Chýnice obchvat, II/116: úsek Chýnice – Zbuzany, přeložka. 

 prověřit s využitím existující studie Suburbanizace (07/2010) vymezení 
dle ÚAP SK.  

Splnění požadavků a podmínek: 
Splněno - čl. (63), čl. (64) a čl. (65) textové části, výkresy I.2 a I.4 grafické části návrhu.   

 Přeložka silnice II/116: alternativní trasa pro silnici II/115 v údolí Berounky 

 řešeno v ZÚR SK – stav. 

Splnění požadavků a podmínek: 
Prověřeno. Alternativní trasa řešena mimo údolí Berounky ve spojení Rovina – Mořina – 
Kuchař – Chýnice – Zbuzany; viz předchozí bod. 

 Koridory silnic II/117: Záluží - jižní obchvat a II/114, II/117: přeložka Tlustice. 

 na podkladě existující studie silnic II. třídy v prostoru Hořovice a Tlustice 
prověřit vymezení dle ÚAP SK 

Splnění požadavků a podmínek: 
Splněno – čl. (142) bod 57) a čl. (230) textové části, výkresy I.2 a I.4 grafické části návrhu 
(variantní návrh). 

 Koridor silnice II/280: obchvat Března, mimoúrovňové křížení železniční trati a 
napojení II/280 na I/16; úprava trasy Březno – Čížovky: 

 prověřit vymezení dle ÚAP SK - na podkladě existující studie, MÚK na I/16 
bude realizována tak, aby bylo možné napojit stávající síť. Tedy vstřícně 
do stávající křižovatky dnešní I/16 a mimoúrovňového křížení železniční trati. 
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Následná přeložka silnice II/280 pak musí být navržena (upraveno její 
vedení) tak, aby přímo vedla z navrhované MÚK. 

Splnění požadavků a podmínek: 
Splněno – čl. (142) bod 117) a čl. (230) textové části, výkresy I.2 a I.4 grafické části návrhu. 

 Doprovodná komunikace silnice II/604: úsek Líšnice – Řitka a Kytín – Voznice 

 prověření musí proběhnout v podrobnější dokumentaci – ÚP, příp. jiné. 
Požadavek jde nad rámec obsahu i měřítka zpracování ZÚR SK, v nichž se 
řeší pouze vybrané silnice II. třídy. Požadavek je řešitelný v jednotlivých ÚP 
s využitím stanovisek DO. 

Splnění požadavků a podmínek: 
Splněno – článek (112a) a čl. (230) textové části, výkresy I.2 a I.4 grafické části návrhu. Dle 
výsledků jednání s ŘSD ČR je řešeno jako součást nově vymezeného koridoru D303 
(rekonstrukce dálnice D4 včetně souvisejících staveb). 

 Přeložka silnice II/605: Obchvat měst Beroun a Králův Dvůr: 

 prověřit vymezení koridoru s ohledem na regionální význam ve spolupráci 
s DO. 

Splnění požadavků a podmínek: 
Prověřeno.  Z důvodů chybějících podkladů je doplněno pouze do textové části – kap. H.2, čl. 
(239); záměr je řešitelný v jednotlivých ÚP. 

 Přeložka silnice II/610 Brandýs nad Labem – SOKP: 

 nový záměr vhodný k zařazení do VPS; zvážit uplatnění návrhu s využitím 
studie „Suburbanizace Přeložka silnice II/610 Brandýs nad Labem – SOKP“. 

Splnění požadavků a podmínek: 
Splněno -  čl. (142) bod 142) a čl. (230) textové části, výkresy I.2 a I.4 grafické části návrhu.  

 Komunikace propojující SOKP, MÚK Lipany a silnici II/335 za Mnichovicemi – 
tzv. Solná stezka 

 nutné prověřit dle studie odboru dopravy KÚSK 

Splnění požadavků a podmínek: 
Prověřeno. Záměr je překonán a dále není sledován. 

 Koridor přeložky III/2712: Spojení D10 a D11 v prostoru Milovice – Mladá 

 prověřit vymezení koridoru s ohledem na regionální význam 

Splnění požadavků a podmínek: 
Prověřeno. Záměr není sledován. 

 Realizace MÚK Beranka: napojení na Klánovickou spojku – plánováno v návaznosti 
na SOKP 

 prověření musí proběhnout v podrobnější dokumentaci – ÚP, příp. jiné. 
Požadavek jde nad rámec obsahu i měřítka zpracování ZÚR SK, v nichž se 
řeší pouze vybrané silnice II. třídy. Požadavek je řešitelný v jednotlivých ÚP 
s využitím stanovisek DO. 
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Splnění požadavků a podmínek: 
Prověřeno. Koridor není vymezen z toho důvodu, že požadavek jde nad rámec obsahu i 
měřítka zpracování 3A ZÚR SK. 

 Silniční obchvat obce Horní Počaply, napojení závodů Elektrárna Mělník, XELLA 
a RIGIPS: 

 prověřit vymezení obchvatu v rámci aktualizace ZÚR SK 

Splnění požadavků a podmínek: 
Splněno – čl. (142) bod 143) a čl. (230) textové části, výkresy I.2 a I.4 grafické části návrhu. 

 Propojení Sulice - Modletice - v kategorii silnice II. třídy: 

 prověřit nový záměr vhodný k zařazení do VPS. 

Splnění požadavků a podmínek: 
 Prověřeno. Záměr není sledován. 

 Prověřit návrh rozvojových území bez možnosti obsluhy kolejovou dopravou, 
navrhovat segregované koridory pro autobusovou dopravu. 

Splnění požadavků a podmínek: 
Splněno – čl. (151) bod b) textové části. 

Železniční doprava 

 Prověřit a následně zapracovat do aktualizace ZÚR SK koridory vysokorychlostních 
tratí jako VPS, příp. vymezit jako územní rezervu. 

Splnění požadavků a podmínek: 
Prověřeno. Záměry zůstávají v ZÚR SK ve znění aktualizací č. 1 a č. 2 v platnosti. Dle výsledků 
jednání zpracovatele s MDČR a SŽDC jsou v současné době rozpracovány varianty nového 
vedení tras, které musí být dále podrobně prověřeny a posouzeny z hlediska proveditelnosti. 
Do doby dokončení a projednání podkladů není žádoucí provádět změny v původně 
vymezených koridorech D200, D201, D202, nebo vymezovat nové. 

 Problematika železničních tratí č. 073, č. 072, č. 231 a č. 230 (v PÚR ČR, ve znění 
Aktualizace č. 1, 2, 3, 4, 5 se jedná o článek 88 ŽD12) 

 prověřit koridoru a určení VPS v rámci aktualizace ZÚR SK 

Splnění požadavků a podmínek: 
Splněno – čl. (123) body a), b), c) a čl. (230) textové části, výkresy I.2 a I.4 grafické části 
návrhu. 

 Kolín - Liběchov (- Děčín): Rozšíření koridoru 

 Prověření vymezení koridoru pro VPS. Podkladem je Studie proveditelnosti 
optimalizace trati Kolín - Všetaty - Děčín, kterou schválila Centrální komise 
Ministerstva dopravy 

Splnění požadavků a podmínek: 
Splněno – čl. (123) bod a) a čl. (230) textové části, výkresy I.2 a I.4 grafické části návrhu.  
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 Liblická spojka: Prodloužení rozšířeného koridoru na úroveň obce Sány 

 Prověření vymezení koridoru pro VPS. Podkladem je Studie proveditelnosti 
trati Velký Osek - Hradec Králové ¬Choceň, kterou schválila Centrální 
komise Ministerstva dopravy 

Splnění požadavků a podmínek: 
Splněno – čl. (123) bod a) a čl. (230) textové části, výkresy I.2 a I.4 grafické části návrhu.  

 Sány - křížení tratě č. 020 s komunikací III. třídy č. 32818: Zdvoukolejení trati – 
rozšíření koridoru 

 Prověření vymezení koridoru pro VPS. 

Splnění požadavků a podmínek: 
Splněno – čl. (147) bod f) a čl. (230) textové části, výkresy I.2 a I.4 grafické části návrhu.  

 Velký Osek - Hradec Králové - Choceň: Zdvoukolejení trati – rozšíření koridoru 

 Prověření vymezení koridoru pro VPS 

Splnění požadavků a podmínek: 
Splněno – čl. (147) bod f) a čl. (230) textové části, výkresy I.2 a I.4 grafické části návrhu.  

 Propojení železničních stanic Lázně Toušeň a Mstětice 

 prověřit vymezení koridoru s ohledem na regionální význam ve spolupráci 
s investorem stavby SŽDC s. o. 

Splnění požadavků a podmínek: 
Prověřeno. Koridor není vymezen, SŽDC již tento záměr nesleduje. 

Tramvajová doprava 

 Tramvajová trať: Háje – Čestlice 

 prověřit záměr v závislosti na vyjádření Hlavního města Prahy 

Splnění požadavků a podmínek: 
Splněno – čl. (150) bod a) a čl. (230) textové části, výkresy I.2 a I.4 grafické části návrhu.  

Energetika 

 Vedení 110 kV (č. 1928) Sázava – Kostelec nad Černými Lesy, vč. TR110kV Sázava 
a TR110kV Kostelec n. Č. Lesy: 

 prověřit vymezení. 

Splnění požadavků a podmínek: 
Splněno - koridor je uveden v čl. 171 e) (stavba E09) jako zdvojení stávajícího vedení 110 kV 
(č. 1928) Sázava – Kostelec nad Černými Lesy, vč. rozvodny Sázava a rozvodny Kostelec 
n. Č. L a jeho vymezení bylo prověřeno na základě podrobnějších podkladů provozovatele 
sítě. 

 Vedení 110 kV Třeboradice – Kbely 

 prověřit vymezení. 
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Splnění požadavků a podmínek: 
Splněno - koridor pro umístění stavby E13 - vedení 110 kV Třeboradice – Kbely po prověření 
zůstává a v rámci 3. aktualizace ZÚR SK se nemění. 

 Přeložka vedení 110 kV Veltrusy 

 prověřit vymezení. 

Splnění požadavků a podmínek: 
Splněno - koridor pro umístění stavby E16 - přeložka vedení 110 kV Veltrusy po prověření 
zůstává a v rámci 3. aktualizace ZÚR SK se nemění. 

 Vedení 110 kV Chodov – Uhříněves: 

 prověřit vymezení. 

Splnění požadavků a podmínek: 
Splněno - koridor pro umístění stavby E15 - vedení 110 kV Chodov – Uhříněves po prověření 
zůstává ve vymezení dle platných ZÚR včetně plochy pro umístění rozvodny 110 kV Průhonice 
v koridoru a jejího napojovacího vedení. 

 Vedení VVN 110 kV (Příbram - Dobříš) a TR 110/22kV Dobříš: 

 prověřit vymezení. 

Splnění požadavků a podmínek: 
Splněno - koridor pro umístění stavby E20 - vedení VVN 110 kV Příbram – Dobříš, vč. 
rozvodny 110 kV Dobříš po prověření zůstává a v rámci 3. aktualizace ZÚR SK se nemění. 

 Koridor vedení VVN 110 kV: spojení TR Kostelec n. Č. L., TR Kouřim a TR Sázava: 

 prověřit záměr v součinnosti s investorem 

Splnění požadavků a podmínek: 
Splněno - koridor pro umístění stavby E18 - odbočka vedení 110 kV (č. 1928) Sázava – 
Kostelec n. Č. L. do Kouřimi, vč. rozvodny 110 kV Kouřim po prověření zůstává a v rámci 3. 
aktualizace ZÚR SK se nemění. 

 TR 110 kV Tachlovice: 

 prověřit nový záměr. 

Splnění požadavků a podmínek: 
Splněno - plocha je uvedena v čl. 171 o) (stavba E24) jako plocha pro umístění rozvodny 
110 kV Tachlovice včetně vymezení koridoru přívodního vedení 110 kV. Vymezení plochy bylo 
prověřeno na základě podrobnějších podkladů provozovatele sítě. 

 TR 110 kV Dobrovice: 

 prověřit nový záměr. 

Splnění požadavků a podmínek: 
Splněno - plocha je uvedena v čl. 171 r) (stavba E26) jako plocha pro umístění rozvodny 
110 kV Dobrovice včetně vymezení koridoru přívodního vedení 110 kV. Vymezení plochy bylo 
prověřeno na základě podrobnějších podkladů provozovatele sítě. 
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 TR 110 kV Mníšek pod Brdy:  

 prověřit nový záměr. 

Splnění požadavků a podmínek: 
Splněno - záměr byl realizován, plocha pro umístění rozvodny 110 kV Mníšek pod Brdy včetně 
vymezení koridoru přívodního vedení 110 kV (stavba E25) je v rámci 3. aktualizace ZÚR SK 
vypuštěna. 

 TR 110 kV Šestajovice: 

 prověřit nový záměr. 

Splnění požadavků a podmínek: 
Splněno - transformovna 110 kV Šestajovice (v podkladech provozovatele sítě vedená jako 
TR Jirny) je v současné době v realizaci, proto není v rámci 3. aktualizace ZÚR SK záměr 
zahrnut. 

 Elektrická stanice 400/110 kV Milín 

 prověřit nový záměr 

Splnění požadavků a podmínek: 
Splněno – 3. aktualizace ZÚR SK vymezuje koridor pro smyčku z vedení 400 kV Kočín - 
Řeporyje do nové elektrické stanice 400/110 kV Milín včetně plochy pro realizaci elektrické 
stanice jako pod označením E38.  

 Návrh rozvodny 110 kV E04: Dobřichovice: 

 prověřit vymezení 

Splnění požadavků a podmínek: 
Splněno - plocha pro umístění stavby E04 - rozvodna 110 kV Dobřichovice po prověření 
zůstává a v rámci 3. aktualizace ZÚR SK se nemění. 

 Zdvojení vedení 400 kV TR Hradec - TR Řeporyje a TR Čechy, Střed - TR Týnec 
nad Labem - TR Krasíkov 

 vymezit koridor v území 

Splnění požadavků a podmínek: 
Splněno - koridory E14 a E18  dle PÚR ČR ve znění Aktualizace č. 1 pro výše uvedená vedení 
400 kV jsou v návrhu 3A ZÚR SK vymezeny pod označením E33 (dvojité vedení 400 kV 
Čechy, Střed – Týnec a E37 (dvojité vedení 400 kV Týnec – Krasíkov. Koridor E15 pro dvojité 
vedení Hradec – Řeporyje je v návrhu 3A ZÚR SK vymezen pod označením E36 (viz výše bod 
4, písm. q). Vymezení všech uvedených koridorů bylo provedeno na základě podkladů 
provozovatele přenosové sítě. V rámci následujících aktualizací PÚR č. 2 až č. 5 nedošlo 
v případě těchto koridorů k žádným změnám. 

 Zdvojení vedení 400 kV TR Hradec - TR Mírovka: 

 vymezit koridor v území 

Splnění požadavků a podmínek: 
Splněno – na základě PÚR ČR ve znění Aktualizace č. 1 (viz E18) je koridor je v návrhu 3A 
ZÚR SK vymezen jako záměr E35 na základě podrobnějších podkladů poskytnutých 
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provozovatelem přenosové sítě. V rámci následujících aktualizací PÚR č. 2 až č. 5 nedošlo 
v případě tohoto koridoru k žádným změnám. 

 Koridor pro dvojité vedení 400 kV Malešice – TR Čechy Střed 

 Nový rozvojový záměr – přestavba vedení 220kV na 400 kV 

Splnění požadavků a podmínek: 
Splněno -koridor je v v návrhu 3 A ZÚR SK vymezen pod označením E39 - koridor pro dvojité 
vedení 400 kV Malešice – Čechy,Střed (přestavba vedení 220 na 400 kV) na základě 
podrobnějších podkladů poskytnutých provozovatelem přenosové sítě. Schválená Aktualizace 
č. 4 PÚR vymezuje tento koridor pod označením E29. 

 Smyčka z vedení 400 kV Kočín – Řeporyje do nové elektrické stanice 400/110 kV 
Milín 

 vymezit koridor v území 

Splnění požadavků a podmínek: 
Splněno – 3. aktualizace ZÚR SK vymezuje koridor pro smyčku z vedení 400 kV Kočín - 
Řeporyje do nové elektrické stanice 400/110 kV Milín včetně plochy pro realizaci elektrické 
stanice jako koridor E38. 

 Vedení 110 kV Borotice - navržená TR Dobříš (VPS E20): 

 prověřit nový záměr. 

Splnění požadavků a podmínek: 
Splněno – 3. aktualizace ZÚR SK vymezuje v čl. 171p) koridor pro umístění stavby E23 – 
vedení 110 kV Borotice – navržená TR Dobříš. 

 Vedení 110 kV Zbuzany - nově navržená TR Tachlovice: 

 prověřit nový záměr. 

Splnění požadavků a podmínek: 
Splněno – 3. aktualizace ZÚR SK vymezuje v čl. 171o) plochu a koridor pro umístění stavby 
E24 – rozvodny 110 kV Tachlovice včetně vymezení koridoru přívodního vedení 110 kV. 

 Vedení 110 kV z TR Rakovník na Břežany a dále za hranicemi kraje směr Kralovice: 

 prověřit nový záměr. 

Splnění požadavků a podmínek: 
Splněno – 3. aktualizace ZÚR SK vymezuje v čl. 171w) koridor pro umístění stavby E31 – 
vedení 110 kV Rakovník – Břežany - Kralovice. 

 Vedení 110 kV TR Sedlčany - navržená TR Votice (ÚR E502): 

 prověřit nový záměr. 

Splnění požadavků a podmínek: 
Splněno – 3. aktualizace ZÚR SK vymezuje v čl. 171t) koridor pro umístění stavby E28 – 
vedení 110 kV TR Sedlčany – navržená TR Votice. 

 Vedení 110 kV TR Římovice - navržená TR Votice (ÚR E502): 

 prověřit nový záměr. 
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Splnění požadavků a podmínek: 
Splněno – 3. aktualizace ZÚR SK vymezuje v čl. 171s) koridor pro umístění stavby E27 – 
vedení 110 kV TR Římovice – navržená TR Votice; vč. plochy pro umístění TR Votice. 

 VTL plynovod Veltrusy – Obříství: 

 prověřit stávající koridor. 

Splnění požadavků a podmínek: 
Splněno – záměr není po prověření 3. aktualizací ZÚR SK měněn. 

 VTL propojení Kladno (cca 300 m): 

 prověřit nový záměr. 

Splnění požadavků a podmínek: 
Splněno – po prověření záměru nebyl záměr v rámci 3. aktualizace ZÚR SK zahrnut, protože 
se nejedná o záměr nadmístního významu.  

 VTL RS Ostředek: 

 prověřit nový záměr. 

Splnění požadavků a podmínek: 
Splněno – po prověření záměru nebyl záměr v rámci 3. aktualizace ZÚR SK zahrnut, protože 
se nejedná o záměr nadmístního významu. 

 VTL RS Choťánky: 

 prověřit nový záměr. 

Splnění požadavků a podmínek: 
Splněno – po prověření záměru nebyl záměr v rámci 3. aktualizace ZÚR SK zahrnut, protože 
se nejedná o záměr nadmístního významu.  

 VTL RS Pavlov: 

 prověřit nový záměr. 

Splnění požadavků a podmínek: 
Splněno – po prověření záměru nebyl záměr v rámci 3. aktualizace ZÚR SK zahrnut, protože 
se nejedná o záměr nadmístního významu.  

 VTL RS Čáslav: 

 prověřit nový záměr. 

Splnění požadavků a podmínek: 
Splněno – po prověření záměru nebyl záměr v rámci 3. aktualizace ZÚR SK zahrnut, protože 
se nejedná o záměr nadmístního významu. 

 VTL RS Poříčany: 

 prověřit nový záměr. 

Splnění požadavků a podmínek: 
Splněno – po prověření záměru nebyl záměr v rámci 3. aktualizace ZÚR SK zahrnut, protože 
se nejedná o záměr nadmístního významu.  
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 Produktovod Letiště Čáslav - Heřmanův Městec: 

 prověřit vymezení stávajícího koridoru. 

Splnění požadavků a podmínek: 
Splněno – Trasa koridoru byla zpřesněna na základě podkladu ÚAP Středočeského kraje. 

 Tepelný přivaděč z Elektrárny Kladno: Zásobování západní části Prahy 

 prověřit vymezení koridoru v rámci aktualizace ZÚR SK. 

Splnění požadavků a podmínek: 
Splněno – 3. aktualizace ZÚR SK vymezuje jako územní rezervu koridor pro umístění 
tepelného přivaděče z Elektrárny Kladno pro zásobování západní části Prahy teplem. 

Vodní hospodářství 

 Vodovod Nová Ves – Spomyšl – Býkev, vč. čerpací stanice Spomyšl: 

 prověřit vymezení stávajícího koridoru. 

Splnění požadavků a podmínek: 
Splněno – stavba byla realizovaná v roce 2011, vypouští se z návrhu 3A ZÚR SK. 

 Vodárenská soustava Zbečno – Roztoky: 

 prověřit vymezení stávajícího koridoru. 

Splnění požadavků a podmínek: 
Splněno – vodovod Zbečno - Roztoky (ORP Rakovník, VPS V03) nebyl a podle informací 
starostů jednotlivých obcí nebude realizován z finančních důvodů, Sýkořice jsou napojeny z 
VN Klíčava, ostatní obce využívají místní zdroje, Zbečno se má napojit ze Sýkořic. Záměr se 
vypouští z návrhu 3A ZÚR SK. 

 Vodovodní řad DN 1000: Z vodojemu Jesenice II do jihovýchodní části Prahy 

 prověřit vymezení koridoru v rámci aktualizace ZÚR SK. 

Splnění požadavků a podmínek: 
Splněno – Stavba dosud nebyla realizovaná, koridor se v rámci 3. aktualizace ZÚR SK nemění. 

Územní systém ekologické stability 

V rámci aktualizace ZÚR SK bude nutné doplnit chybějící či nevyhovující součásti 
ÚSES s využitím Studie ÚSES Středočeského kraje a Aktualizace nadregionálního ÚSES 
(AOPK). V rámci aktualizace ZÚR SK bude nutné provést a s příslušnými dotčenými orgány 
projednat revizi ÚSES s důslednou koordinací vymezení biocenter a biokoridorů na 
nadregionální i regionální úrovni. 

Splnění požadavků a podmínek: 
Splněno – Na základě prověření projektant 3A ZÚR SK konstatuje neaktuálnost Studie ÚSES 
Středočeského kraje po věcné i metodické stránce. Nadregionální biocentra byla do 3. 
aktualizace ZÚR SK převzata z Aktualizace nadregionálního ÚSES (AOPK). Další úpravy 
vybraných segmentů nadregionálního a regionálního ÚSES byly provedeny v rámci úpravy pro 
veřejné projednání na podkladě požadavků uplatněných v rámci stanoviska MŽP, připomínek 
obcí, veřejnosti a vlastních zjištění projektanta.   
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Vodní režim území 

Na základě rozboru udržitelného rozvoje území Středočeského kraje promítnout 
ve 3. aktualizaci ZÚR SK preventivní protipovodňová opatření nadmístního rozsahu 
(např. území určená k rozlivům povodní). 

Prověřit případné změny v Generelu území chráněných pro akumulaci povrchových 
vod a základních zásad využití těchto území v souvislosti s čl. 167 z PÚR ČR, ve znění 
Aktualizace č. 1, 2, 3, 4, 5. 

Splnění požadavků a podmínek: 
Splněno – protipovodňová opatření nadmístního rozsahu byla promítnuta do 3A ZÚR SK. 
Mezi preventivní protipovodňová opatření nadmístního rozsahu byly zařazeny čtyři záměry: 

– protipovodňová opatření Neratovice (PP13)- jedná se o opatření HSL 217185 plynoucí 
z Plánu pro zvládání povodňových rizik (PZPR) v povodí Labe, který schválila vláda 
České republiky Usnesením č. 1082 ze dne 21. prosince 2015. Ministerstvo životního 
prostředí podle ustanovení § 25 odst. 5 vodního zákona vydalo PZPR v povodí Labe 
jako opatření obecné povahy čj. 90988/ENV/15 ze dne 22. prosince 2015. Uvedené 
opatření obecné povahy nabylo účinnosti dne 19. ledna 2016. Cílem opatření je 
snížení povodňových rizik v obcích Neratovice a Libiš, v lokalitách Lobkovice, Staré 
Neratovice, Spolana, Libiš a Mlékojedy v oblasti s významným povodňovým rizikem 
PL-01-2 Labe. Plochu bude vymezena v územních plánech dotčených obcí. 

– nádrž Kleštěnice na Jalovém potoce (PP14) - jedná se o opatření BER 217085 
plynoucí z Plánu pro zvládání povodňových rizik (PZPR) v povodí Labe, který schválila 
vláda České republiky Usnesením č. 1082 ze dne 21. prosince 2015. Ministerstvo 
životního prostředí podle ustanovení § 25 odst. 5 vodního zákona vydalo PZPR 
v povodí Labe jako opatření obecné povahy čj. 90988/ENV/15 ze dne 22. prosince 
2015. Uvedené opatření obecné povahy nabylo účinnosti dne 19. ledna 2016. Cílem 
opatření je snížení povodňových rizik v obcích Zdice, Králův Dvůr a Beroun v oblasti 
s významným povodňovým rizikem PVL-013 Litavka. Záměr byl původně vymezen 
jako územní rezerva pro LAPV VV 607, nyní se navrhuje jako VPS PP14.  

– nádrž Senomaty na Rakovnicku (PP15) a nádrž Šanov na Rakovnicku (PP16) - jedná 
se o opatření BER 219002 ke snížení nepříznivých účinků sucha plynoucí z Plánu 
dílčího povodí (PDP) Berounky. Všechny části PDP na území Středočeského kraje 
schválilo Zastupitelstvo Středočeského kraje dne 25.04.2016 usnesením 
č. 101-22/2016/ZK. Navrhuje se víceúčelová vodní nádrž Senomaty 
na Kolešovickém potoce a Šanov na Rakovnickém potoce k nalepšování 
minimálních průtoků a k částečnému snížení povodňových průtoků v toku. Zákres je 
proveden podle Studie proveditelnosti vodních nádrží v povodí Rakovnického potoka 
(VRV a.s. Praha, 2014).  

V článku (189) týkajícím se LAPV byl v souladu s dikcí platné PÚR ČR upraven text a za 
článek byl vložen další článek (189a) týkající se podmínek využití území LAPV. 
Úpravy vyplývají z požadavku platné PÚR ČRvymezit v ZÚR územní rezervy pro LAPV a 
stanovit základní zásady využití těchto území (článek (167). V  návrhu 3A ZÚR SK pro veřejné 
projednání jsou vymezení územních rezerv a formulace zásad využití těchto ploch  provedeny 
na podkladě aktualizovaného Generelu území chráněných pro akumulaci povrchových vod a 
základní zásady využití těchto území, který pořídilo Ministerstvo zemědělství a Ministerstvo 
životního prostředí v roce 2020 (Protokol o pořízení č.j40390/2020-MZE-1000 a č.j. 
ENV/2020/78320). 
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8. Stanovení požadavků na koordinaci územně plánovací činnosti obcí a na řešení 
v územně plánovacích dokumentacích obcí 

ZÚR SK stanovují pro jednotlivé obce na území kraje požadavky na koordinaci 
územně plánovací činnosti. Tyto požadavky je nutné zapracovat a upřesnit do nových 
územních plánů, ale také do platných územních plánů (ve vazbě na bod 7. této kapitoly). Obce 
tímto získají přehled o rozsahu působení nadmístních vlivů na územní uspořádání a rozvoj 
obce. ZÚR SK uvádějí výčet obcí, v jejichž území ZÚR SK vymezují plochy a koridory VPS 
(doprava, technická infrastruktura, povodňová ochrana) a VPO (ÚSES). Pro rozvoj území kraje 
je důležité respektování těchto ploch a koridorů. V rámci aktualizace ZÚR SK bude tato 
kapitola upravena v souladu s úpravami ostatních kapitol návrhu aktualizace ZÚR SK. 
Požadavky, které mají dlouhodobou platnost a není potřeba je měnit nebo doplňovat, nebudou 
předmětem aktualizace. 

Splnění požadavků a podmínek: 
3A ZÚR SK jmenovitě vymezují požadavky na koordinaci územně plánovací činnosti obcí 
a ukládají je respektovat v rámci zpracování ÚP, včetně vymezení veřejně prospěšných staveb 
a opatření. Požadavky na koordinaci, které mají dlouhodobou platnost a které nebylo potřeba 
je měnit nebo doplňovat, nebyly ve 3A ZÚR SK řešeny. 

 

DODATEČNĚ UPLATNĚNÉ PODNĚTY NA ŘEŠENÍ 3A ZÚR SK K PROJEDNÁNÍ DLE § 37 
STAVEBNÍHO ZÁKONA 

Ozn.  Autor Téma Požadavek Vyhodnocení požadavku 

1 ČEPS a.s. Praha, 
posláno z 
krajského úřadu 
Středočeského 
kraje 

technická 
infrastruktura 
- energetika 

vymezit záměry z 1. Akt PÚR ČR 
- E14, E15, E17, E18 - vedení 
400kV, vypustit EO1, EO2, E22 

Prověřeno - záměry z Aktualizace 
č. 1 PÚR ČR jsou ve 3. aktualizaci 
ZÚR SK zahrnuty. Záměr E22 se 
nemění, došlo pouze k jeho 
formálnímu přesunu v rámci kapitol 
(z kapitoly 4.2.2.1. do kapitoly 
4.2.1.1.). 

2 Mott MacDonald silniční d 
oprava 

zhodnotit dopravu odpadu do 
elektrárny Mělník - dle 
zpracovatelů studie není 
komunikace schopna pojmout 
takový nárůst dopravní zátěže 

Splněno  - 3. aktualizací ZÚR SK 
vymezen koridor přeložky silnice 
III//24050 v úseku Horní Počáply - 
Dolní Beřkovice (D317  - VPS). 

3 ÚP Krňany silniční  
doprava 

přeložka II/106 (obchvat Krňan) Prověřeno – požadavek je řešen 
v rámci ÚP Krňany.  

4 ÚP Krhanice ÚSES nově vymezená trasa biokoridoru 
NK 61/MH - vymezena dle MŽP 

Splněno – požadavek respektován, 
trasa biokoridoru převzata do 3A 
ZÚR SK z ÚP Krhanice. Nově 
vymezená trasa se po zpřesnění 
vyhýbá ložisku těžby kamene. 

5 Občané Velkého 
Borku (okres 
Mělník) 

silniční 
doprava 

přezkoumat vedení územní 
rezervy pro silnici I/16 - chtějí 
návrh vzniklý před rokem 2011 

Splněno - 3A ZÚR SK mění 
vymezení územní rezervy pro 
přeložku silnice I/16 (D520) dle 
požadavků občanů. 

6 ČEPS a.s. Praha Technická 
infrastruktura 
- energetika 

stejné požadavky jako v podnětu 
1 - vymezit záměry z 1. Akt PÚR 
ČR - E14, E15, E17, E18 - 
vedení 400kV, vypustit EO1, 
EO2, E22 

Prověřeno - záměry z Aktualizace 
č. 1 PÚR ČR jsou ve 3. aktualizaci 
ZÚR SK zahrnuty. Záměr E22 se 
nemění, došlo pouze k jeho 
formálnímu přesunu v rámci kapitol 
(z kapitoly 4.2.2.1. do kapitoly 
4.2.1.1.). 
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Ozn.  Autor Téma Požadavek Vyhodnocení požadavku 

7 Obec Mělnické 
Vtelno 

silniční  
doprava 

přeložka I/16 - mají zpracovanou 
studii proveditelnosti a účelnosti 
bezpečné komunikace 
(zpracovatel AF-CITYPLAN s.r.o. 

Splněno -  3A ZÚR SK mění 
vymezení koridoru pro přeložku 
silnice I/16 (D030) dle požadavků 
obce. 

8 Město Dobříš Silniční 
doprava 

prověření trasy dopravního 
koridoru D087 Koridor silnice 
II/114 - pouze část v k. ú. Dobříš 
- z důvodu hluku, vymezení trasy 
zastavěným územím, možný 
rozvoj města v místech obchvatu 

Prověřeno - 3A ZÚR SK převádí 
trasu do územní rezervy (D525). 
koridor  pro přeložku silnice 
vypouští. Bude řešeno vrámci ÚP. 

9 Obec Sedlec ÚSES RBK 1146 - změna trasy 
biokoridoru, mají zpracovaný 
návrh (Geo Vision s.r.o.) 

Splněno – v rámci 3A ZÚR SK bylo 
vymezeno dle ÚP obce Sedlec. 

10 MÚ Kutná Hora ÚSES úprava vymezení regionálního 
biocentra RBC 950 Na Vrchlici) - 
zmenšení plochy biocentra, je k 
dispozici zpracovaný návrh 

Splněno - upraveno v 3A ZÚR SK 
dle podkladu poskytnutého MÚ 
Kutná Hora. Zmenšením biocentra 
o plochy s jinou funkcí nedochází k 
narušení funkčnosti biocentra. 
Zbývající plocha je dostatečně 
velká a je dodržena její potřebná 
minimální rozloha. 

11 Valbek spol. 
s.r.o. 

silniční  
doprava 

změna trasy silnice I/18 obchvat 
Příbram - dodržovat trasu z 
územních plánů obcí 

Splněno  - požadavek respektován, 
ve 3A ZÚR SK koridor  D035  
v grafické části návrhu upraven. 

12 Odbor životního 
prostředí a 
zemědělství 

krajina zajistit komplexní ochranu 
krajinných a přírodních hodnot ve 
Vojenském újezdu Brdy 

Splněno - 3A ZÚR SK zajišťuje 
územní ochranu krajinných a 
přírodních hodnot stanovením 13-ti 
základních zásad péče o krajinu při 
plánování změn v území a 
rozhodování o nich (viz bod (206) 
návrhu. Konkrétně u Vojenského 
újezdu Brdy je navíc zvýšena 
ochrana přírodních a kulturních 
hodnot jeho zařazením do krajiny 
přírodní (P06). Krajina přírodní má 
stanovenu „Cílovou kvalitu“ a je 
stanoveno dalších pět zásad pro 
plánování změn v území a 
rozhodování o nich.  

13 Město Nymburk silniční  
doprava 

změna trasy přeložky 
komunikace II/331 - označená  
D161 

Splněno - 3A ZÚR SK mění 
vymezení koridoru dle podkladů 
Města Nymburk. 

14 Obec 
Hovorčovice 

ochranné 
pásmo VRT 

v platných ZÚR je VRT vymezen 
v již zastavěném území 

Prověřeno - Záměry zůstávají v 
ZÚR SK ve znění aktualizací č. 1 a 
č. 2 v platnosti. Dle výsledků 
jednání zpracovatele s MDČR a 
SŽDC jsou v současné době 
rozpracovány varianty nového 
vedení tras, které musí být dále 
podrobně prověřeny a posouzeny 
z hlediska proveditelnosti. Do doby 
dokončení a projednání podkladů 
není žádoucí provádět změny 
v původně vymezených koridorech. 
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Ozn.  Autor Téma Požadavek Vyhodnocení požadavku 

15 Krajský úřad, 
odbor živ. 
Prostředí 

ÚSES změna trasy regionálního 
biokoridoru RBC 1271 z důvodu 
komplexních úprav v k. ú. 
Choťovice 

Splněno – trasa byla převzata dle 
návrhu komplexních pozemkových 
úprav. Jedná se o upřesnění dle 
bloků zemědělské půdy (intenzivní 
ovocný sad). 

16 Geo Vision s.r.o.  ÚSES změna vymezení regionálního 
biokoridoru RBK 1220 Hamry - 
Čížov, posunutí do Janovického 
potoka a nivy řeky Sázavy 

Splněno – požadavek zanesen 
v grafické části dokumentace 3A 
ZÚR SK dle ÚP Týnec nad 
Sázavou. Jedná se o upřesnění dle 
přírodních podmínek – niva a vodní 
tok v průběhu celého biokoridoru. V 
dosavadním zákresu byla část 
vedena lesními porosty na svahu 
údolí. 

17 MÚ Černošice technická 
infrastruktura 
- vodní 
hospodářství 

doplnit v k. ú. Čisovice je OP I. 
stupně na pozemku par. Číslo 
1179 

Prověřeno - ochranné pásmo 1. 
stupně vodního zdroje Čísovice – 
mini jatka na pozemku p. č. 1179 
má rozlohu 15 x 15 m, nezasahuje 
na území další obce, má charakter 
místního významu, a proto není 
zařazen do řešení 3A ZÚR SK.  

18 MÚ Lysá nad 
Labem, odbor 
životního 
prostředí 

ÚSES změna názvů regionálních 
biocenter - z RC 368 Niva u 
Přerova a Čelákovic na Niva 
Labe u Čelákovic, druhé 
biocentrum - z RC 349 Niva Labe 
u Semic a Ostré na Niva Labe u 
Lysé nad Labem, došlo totiž k 
posunutí hranic 

Splněno – 3A ZÚR SK upravuje 
požadované názvy, vyplývající ze 
skutečnosti, že se jedná se o dvě 
různá ORP. 

19 OÚ Nová Ves 
pod Pleší 

silniční  
doprava 

požadují zrušení přeložky silnice 
II/116 v Nové Vsi pod Pleší, 
protože neřeší problematiku 
dopravní zátěže v obci - zvážit 
změnu trasy přeložky  

Splněno - v ZÚR SK ve znění 
Aktualizací č. 1 a č. 2 byla již 
přeložka silnice vypuštěna. 

20   ÚSES nesoulad se ZÚR Plzeňského 
kraje, na RB 2007 v území 
Středočeského kraje ÚSES 
adekvátně nenavazuje 

Prověřeno – požadovanou úpravu 
nutno provést v Plzeňském kraji 
v rámci aktualizace ZÚR a RB 
směrovat lesními porosty údolí 
Javornice do RC1942 Ostrý vrch. 

21 SŽDC železniční  
doprava 

vymezit koridor VPS pro přeložku 
trati v úseku Třebešice - Čáslav a 
převést koridor  z územní rezervy 
na návrh 

Splněno   - ve 3A ZÚR SK byl 
vymezen koridor D323 trať č. 
230  Čáslav – Třebešice, 
modernizace včetně přeložky. 

22 MÚ Buštěhrad silniční  
doprava 

změna části trasy komunikace 
I/61 (obchvat města Buštěhrad), 
návrh stávající trasy je 15 let 
starý, mají vypracovanou studii 

Prověřeno – ve 3A ZÚR je koridor 
D068 na základě stanoviska MD 
ponechán beze změny dle platných 
ZÚR.  

23 OÚ Velký Borek silniční  
doprava 

požadují změnu trasy územní 
rezervy, která zasahuje do 
zastavěného a zastavitelného 
území obce Velký Borek, 
požadují posunutí rezervy 
severním a východním směrem 

Splněno – 3A ZÚR SK mění 
vymezení územní rezervy pro 
přeložku silnice I/16 (D520) dle 
požadavků občanů (viz bod 5 této 
tabulky). 
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Ozn.  Autor Téma Požadavek Vyhodnocení požadavku 

24 Objednatel - 
Krajská správa a 
údržba silnic Stř. 
kraje, zpracovatel 
- Metroprojekt 
Praha s.r.o. 

tramvajová 
doprava 

K dispozici je studie 
realizovatelnosti tramvajové 
dopravy (GIS) 

Splněno - ve 3A ZÚR SK 
vymezeny koridory tramvajových 
tratí Opatov – Čestlice (VPS - 
D325) a Kobylisy – Zdiby (VPS - 
D326). 

25 Město Poříčí nad 
Sázavou 

ÚSES změny ÚSES dle územního plánu 
(RK 1318, RK 1317, RC 948) 

Splněno – bylo vymezeno dle ÚP 
Poříčí nad Sázavou.  

(V případě dalšího upřesňování 
prvků ÚSES v rámci ÚP je možná i 
jiná varianta, než RK 1317 
procházející násilně a bez rezervy 
rozvoje zastavěným a 
zastavitelným územím obce 
Nespeky a Poříčí, ale směřuje z 
RC1671 do RC 948 Lutov mimo 
zastavěné území.) 

26 Obec 
Nezabudice 

ÚSES Změna NRC 23 (žádost obce) Splněno - provedeno v rámci 3A 
ZÚR SK – biocentrum NRC 23 
nezasahuje do k. ú. obce. 

27 Město Zruč nad 
Sázavou 

ÚSES změna ÚSES dle ÚP a jeho 
změn (RC1715, RK1308, 
RK1311) 

Splněno – v rámci 3A ZÚR SK bylo 
vymezeno dle ÚP. 

(V rámci změny ÚP je nutno 
upřesnit zařazení RK1308 do 
normální hydrické řady - přechází z 
normální až omezené do 
podmáčené až mokré řady.) 

28 Obec Dobrovíz ÚSES úprava vymezení regionálního 
biokoridoru RK1141 i 
navazujícího RK6009 - na 
zvážení také přejmenování 
RK1141  

Splněno – v rámci 3A ZÚR SK bylo 
vymezeno dle podkladu 
poskytnutého obcí. Toto upřesnění 
odpovídá situaci přírodních 
podmínek v terénu. Minimální 
plocha centra RC1844 stanovena 
na 10 ha. 

29 Obec Davle ÚSES úprava NK 59 dle pořizované 
změny ÚP - je projednáno s KU 

Splněno – v rámci 3A ZÚR SK bylo 
vymezeno dle pořizované změny 
ÚP Davle. Toto upřesnění 
odpovídá situaci přírodních 
podmínek v terénu, osa NB 59 se 
vyhýbá zastavěnému území. 

 

VYHODNOCENÍ POKYNŮ POŘIZOVATELE 3A ZÚR SK K ÚPRAVĚ NÁVRHU PRO 
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ 

A. Pokyny pro zpracování vzešlé ze stanovisek dotčených orgánů (případně byly 
uplatněné totožně i oprávněnými investory) 

1. Ministerstvo zdravotnictví 

Pokyn Odkaz  
na část  

dokumentace 

Vyhodnocení pokynu 

a) V legendě koordinačního výkresu je 
uveden pojem „ochranná pásma 
peloidů a přírodních léčivých zdrojů 2. 
stupně“, které je nutné dle MZdr 

Koord. výkres Koordinační výkres – provedeno.  
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Pokyn Odkaz  
na část  

dokumentace 

Vyhodnocení pokynu 

změnit na „ochranná pásma přírodních 
léčivých zdrojů II. stupně“; 

b) Bude odstraněna písařská chyba v 
textové části Výroku 3. AZÚR SK na 
str. 100 a v příloze č. 1 - Odůvodnění - 
úplné znění (na str. 107), kde je 
chybně uvedeno lázeňské místo 
„Tušeň“ namísto „Toušeň“. 

Výrok 

Odův. + ÚZ 

Opraveno 

 

2. Agentura ochrany přírody a krajiny 

Pokyn Odkaz na část  
dokumentace 

Vyhodnocení pokynu  

a) Dojde k úpravě článku (120) písm. h), 
kde bude doplněna podmínka pro 
rozhodování v souvislosti s koridorem 
D304 (rekonstrukce a zkapacitnění 
dálnice I. třídy D5 v úseku MÚK 
Třebonice (hranice hl. m. Prahy) – MÚK 
Beroun-západ) ohledně řešení střetu 
dálnice D5 s dálkovým migračním 
koridorem velkých savců: „v úseku 
mezi městem Beroun a obcí Loděnice 
zajistit prostupnost dálničního tělesa 
pro dálkovou migraci velkých savců.“; 

Výrok  
ÚZ + Odův.. 

Upraveno, doplněno v čl. (120), písm h) 
doplnění 3. odrážky 

b) Vymezení koridoru E36 pro dvojité 
vedení 400 kV Hradec – Řeporyje bude 
upraveno. Podkladem pro úpravu bude 
vydané souhlasné stanovisko MŽP dle 
zák. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů 
na životní prostředí k záměru „V412 – 
zdvojení vedení“ č.j. 
MZP/2018/500/2293 ze dne 
26. 6. 2019; 

Výrok  
ÚZ + Odův. 

Výkresy  

 

Vymezení koridoru E36 graficky upraveno 
dle stanoviska EIA + doplněno 
v Odůvodnění. 

c) Návrh vymezení ÚSES pro území 
CHKO Kokořínsko – Máchův kraj bude 
prověřen dle aktualizovaného plánu 
ÚSES (Plán místního ÚSES, Geo 
Vision s.r.o., 2016), který byl AOPK ČR 
poskytnut jako podklad pro ÚAP SK s 
ohledem na aktuálně platnou metodiku 
vymezování ÚSES v ZÚR a s ohledem 
na návaznost segmentů 
nadregionálního a regionálního ÚSES 
na okolní území; 

Výrok 
ÚZ +  Odův.  

Výkresy  

 

Zapracováno (výkresy + texty) 

d) V textové části návrhu 3. AZÚR SK 
bude upraven článek (07) písm. f) 
takto: „doplnění krajinných prvků 
zvyšujících ekologickou stabilitu krajiny 
a podporujících další mimoprodukční 
funkce zemědělství (půdoochrannou, 
protierozní, vodoochrannou, 
krajinotvornou)“. Zbývající část 
přeškrtnutého textu zůstane vypuštěna;  

Výrok  
ÚZ + Odův. 

Upraveno (texty) 
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Pokyn Odkaz na část  
dokumentace 

Vyhodnocení pokynu  

e) Bude doplněna formulace článku (09a) 
písm. c): „zachování průchodnosti 
území a prostupnosti krajiny v 
migračních trasách volně žijících 
živočichů“; 

Výrok  
ÚZ + Odův. 

Doplněno (texty) 

f) Text článku (12) písm. c) bude doplněn 
takto: „V obcích s rekreačním 
potenciálem, zejména v zázemí center 
osídlení a hl. m. Prahy vymezovat 
plochy pro další rozvoj rekreačních 
aktivit bez narušení přírodních 
krajinných a kulturně historických 
hodnot území“; 

Výrok 
ÚZ + Odův. 

Doplněno (texty) 

g) Do výkresové části návrhu 3. AZÚR SK 
budou doplněny jevy ÚAP 119B, 119C 
a 119D (migračně významná území, 
dálkové migrační koridory a bariérová 
místa dálkových migračních koridorů) a 
to tak, že dálkové migrační koridory a 
migračně významná území budou 
zahrnuty do koordinačního výkresu, 
který je součástí odůvodnění návrhu 3. 
AZÚR SK  

Koord. výkres Doplněno – viz koordinační výkres. 

 

3. Ministerstvo dopravy 

Pokyn Odkaz na část  
dokumentace 

Vyhodnocení pokynu 

a) Bod 143. v článku (110b) bude v bodě 
a) „Požadavky na využití území“ 
doplněn o všechny druhy dopravy ve 
znění:  

 Vytvořit územní podmínky pro umístění 
dálničních a silničních staveb, drážních 
staveb, leteckých staveb a vodních 
staveb v příslušných parametrech, 
včetně staveb s nimi souvisejících a 
vyvolaných přeložek dopravní a 
technické infrastruktury. 

 Zajistit obsluhu přilehlého území a 
návaznost na nižší dopravní síť. 

Výrok 
ÚZ + Odův. 

Upraveno, doplněno v čl. (110b), písm a)  
v 1. a 2. odrážce 

b) V celé délce navrhované splavnosti řeky 
Labe (Pardubice-hranice SRN) Politikou 
územního rozvoje ČR bude na území 
Středočeského kraje ve výkresové části 
vymezen koridor VD1 a v celé délce 
navrhované splavnosti řeky Vltavy 
(Mělník, soutok s Labem-Praha-
Třebenice) bude v řešeném území 
vymezen koridor VD2.  

V textové části v kap. Vodní doprava 
budou doplněny nově vymezené 
koridory a to včetně staveb 
souvisejících. U koridoru VD2 dojde k 
vymezení jeho konečného říčního 
kilometru, kde oproti neurčitému 
ukončení „Třebenice“ bude uveden 
konkrétního kilometr „Třebenice, ř. km 

Výrok  
ÚZ + Odův. 

Výkresy 

Koridory VD1 a VD2 jsou v textové části v čl 
(130) písm. a) b) převzaty z platných ZÚR 
SK.  Dle požadavku a stanoviska MD je 
doplněn u obou koridorů dovětek  „včetně 
souvisejících staveb“.   

Na základě stanoviska MD  u VD2 je 
doplněn říční km 92,0 .  

Požadovaná šířka koridorů 100m, v místech 
výraznějších střetů zúžení až na 50 m od osy 
na obě strany není v návrh 3A-ZÚ SK 
akceptováno. Na jednání projektanta a 
pořizovatele v rámci  kontrolního dne byl 
předložen výkres územního vymezení 
koridorů VD1 a VD2 v šířce 200 m, který 
svým rozsahem výrazně přesahuje koryta 
obou vodnchí toků a zasahuje do 
zastavěného území, rekreačních oblastí 



Návrh 3. Aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje – Odůvodnění 
k veřejnému projednání dle § 39 stavebního zákona 
 
 

30 

Pokyn Odkaz na část  
dokumentace 

Vyhodnocení pokynu 

92,0“, který odpovídá průběhu hranice 
obce Třebenice. Optimální šířka 
koridoru bude dle požadavku MD 200 m, 
tj. 100 m od osy na každou stranu. V 
místech výraznějších střetů může být 
koridor zúžen minimálně na 50 m od osy 
na obě strany, tj. celková šířka koridoru 
100 m; 

podél břehů a do přírodních a krajinářsky 
výzamných hodnot s vysokou mírou ochrany 
(např. NATURA 2000, zvláště chráněná 
území apod.) 

Na základě ukázky a nepřijatelnosti 
požadovaného vymezení  ve vztahu 
k možnému projednání záměrů s MŽP bylo 
pořizovatelem sjednáno dodatečné jednání 
KU SK a MD ohledně problematiky vymezení 
šíře koridoru. Na jednání bylo dohodnuto, že 
územní vymezení koridoru v grafické části 
bude provedeno pouze v rozsahu koryta 
vodních toků a koridory budou dodatečně 
zařazeny jako veřejně prospěšné stavby. 

Současně bylo dohodnuto, že v rámci 
požadovaného souladu 3A-ZUR SK s PÚR 
ve znění Akltualizace č. 1, 2, 3, 4, 5 bude 
opraveno označení koridoru vodní cesty 
Vltava Třebenice – hranice Jihočeského 
kraje, obsažené v platných ZÚR bez 
územního vymezení  s označením VD5 – 
upraveno na VD3 a současně  nad rámec 
stanoviska MD bude identicky jako VD1 a 
VD2 územně vymezen koridor v rozsahu 
koryta  vodního toku v grafické části a 
zařazen jako veřejně prospěšná stavba – viz 
č. (131), (131a), body a), b).   

c) Bude upraveno vymezení koridoru D322 
pro modernizaci tratí č. 231 a 072 
včetně Libické spojky dle dokumentace 
pro územní rozhodnutí a v souladu s 
přílohou stanoviska MD; 

Výrok  
ÚZ + Odův. 

Výkresy  

Upraveno v textové i grafické části 
dokumentace na základě poskytnuté 
dokumentace SŽ.  

d) Projektant prověří požadavek MD na 
redukci vymezené plochy NC7 v oblasti 
Velkého Oseka, kde by nemělo 
docházet ke střetu s vymezovaným 
koridorem D322 (tato plocha by měla být 
ohraničena ulicí Revoluční. Na 
přesahujících plochách se už nachází 
pouze silniční a drážní těleso); 

Výrok  
ÚZ + Odův. 

Výkresy 

Plocha NC7 je v grafické části dokumentace 
upřesněna tak, že nezasahuje do koridorů 
D322, D322a, D322b – Libická spojka. 

e) Koridor D068 (přeložka silnice I/61 v 
úseku od Kladna po mimoúrovňovou 
křižovatku Bouchalka na D7), vymezený 
v platných ZÚR SK, bude ponechán 
v dosud platné podobě. Úprava koridoru 
D068 nebude předmětem návrhu 3. 
AZÚR SK; 

Výrok 
ÚZ + Odův. 

Výkresy 

Navrhovaná změna ve vedení koridoru D068 
a s tím související změna koridoru D053 je 
z textové i grafické části dokumentace 
vypuštěna a koridory zůstávají beze změny 
dle platných ZÚR – čl. (36), (37). 

f) V článku (119) písm. a) bude text třetí a 
čtvrté odrážky znít takto: 

 koridory pro rekonstrukci vybraných 
úseků dálniční sítě: 

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

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

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

Výrok 
ÚZ + Odův. 

Výkresy 

V článku (118) písm a)  jsou požadované 
změny provedeny. 
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Pokyn Odkaz na část  
dokumentace 

Vyhodnocení pokynu 

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

 D307 – dálnice D10 v úseku MÚK 
Satalice (hranice kraje) – MÚK 
Kosmonosy, 

 D308 – dálnice D11 v úseku MÚK Jirny 
– MÚK Nehvizdy se vymezují v šířce 
300 m; 

 koridor pro umístění nové dálniční 
křižovatky D010 - dálnice D7 MÚK 
Středokluky – v místě MÚK šířka 350 m; 

g) V článku (119) bude text písm. b) znít 
takto: 

 pro silnice I. třídy koridor v šířce 300 m 
(v případě rekonstrukce 100 m) 

Výrok  
ÚZ + Odův. 

Výkresy  

V článku (119) písm b)  jsou požadované 
změny provedeny. 

h) V článku (138) bude text písm. c) znít 
takto: 

 v případech rozšíření, resp. 
rekonstrukce dálnic a silnic I. třídy, kdy 
je koridor stabilizován, vymezuje se 
územní ochrana v šířce poloviční šířce, 
neuvádí-li se u konkrétního koridoru 
jinak: 

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

 D030a, D030b, D030c, D030d – silnice 
I/16: Mělník - Jizerní 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.  

V tomto smyslu budou upraveny také 
příslušné pasáže bodů 156. a 182. 
výrokové části návrhu 3. AZÚR SK. 

V návaznosti na tyto úpravy bude 
upravena šířka dotčených koridorů ve 
výkresové části návrhu 3. AZÚR SK. 

Výrok  

ÚZ + Odův. 

Výkresy 

 

V článku (138) písm b) jsou požadované 
změny provedeny. 

i) Koridor D019 pro umístění přeložky 
silnice I/9 v úseku Libiš (od přemostění 
Labe) – Mělník, vymezený v platných 
ZÚR SK, bude ponechán v dosud platné 
podobě a jeho úprava nebude 
předmětem návrhu 3. AZÚR SK. 

Výrok  
ÚZ + Odův. 

Výkresy 

Koridor D019 v úseku  Libiš (od přemostění 
Labe), tj. Obříství – Mělník je v čl. (139) bod 
9) ponechán beze změny dle platných ZÚR. 
Název koridoru D019 je v této souvislosti 
upraven  a  vymezen v úseku Libiš - Mělník 

j) Územní rezerva pro vysokorychlostní 
trať v úseku Beroun – hranice Stč.. kraje 
– hranice Plz. kraje bude v rámci návrhu 
3. AZÚR SK vypuštěna. 

Výrok 
ÚZ + Odův. 

Výkresy  

Územní rezerva D601 VRT Beroun – hranice 
kraje je v souladu s PÚR ve znění Aktualizce 
č. 1, 2, 3, 4, 5, je v čl. (17) v tabulce 
vypuštěna a dále se nesleduje 
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4. Ministerstvo kultury 

Pokyn Odkaz na část  
dokumentace 

Vyhodnocení pokynu 

a) Budou doplněny podmínky pro 
rozhodování v čl. (120) písm. g) o 
podmínku minimalizace vlivů na území a 
předmět ochrany PP Dobříšský park 
takto:  

koridor D303 dálnice D4 v úseku 
Jíloviště – Dubno  v rámci zpřesnění 
vymezení koridoru v ÚP Jíloviště: 

 minimalizovat vliv na obytnou funkci a 
kvalitu obytného území;  

 minimalizovat vlivy na lokalitu EVL 
Andělské schody; 

 respektovat kulturně historické hodnoty 
území a minimalizovat vliv na kulturně 
historické hodnoty území, zejména 
areálu zámku v Dobříši. 

Výrok 
ÚZ + Odův. 

Podmínky pro rozhodování v čl. (120) písm 
g) pro koridor D303 , požadované MK, jsou 
doplněny v 1. -  3. odrážce.  

b) Úprava čl. (143) o nové písmeno, kde ke 
koridoru D322 bude doplněno kritérium 
ve smyslu vyloučení zásahu do území 
archeologické památkové rezervace 
Slavníkovská Libice s tím, že v 
odůvodnění se vysvětlí důvody, které k 
tomuto vedou, v přiměřené podrobnosti 
se situace popíše; 

Výrok  
ÚZ + Odův. 

Doplněno (viz textová část). 

c) Doplnění textu podmínek pro 
rozhodování v čl. (129), písm. c), 3. 
odrážky takto: „minimalizovat dopady 
výstavby na kulturní dědictví a na 
historickou kulturní krajinu, přitom 
respektovat kulturně historické hodnoty v 
území a minimalizovat vliv na předměty 
ochrany NKP Zámek Konopiště“; 

Výrok  
ÚZ + Odův. 

Doplněno (viz textová část). 

d) Doplnění podmínek do výrokové části v 
článku (131) bude ve znění:  

 „Vytvořit územní podmínky pro vznik 
logistického centra s vazbou na stávající 
vnitrozemský přístav Mělník, 
definovaného v čl. (130) PÚR, včetně 
odpovídajícího napojení na páteřní 
dopravní sítě a při zohlednění 
požadavků povodňové ochrany 
přilehlého území a respektování kulturně 
historických hodnot území“; 

Výrok 
ÚZ + Odův. 

Doplněno (viz textová část). 

e) Doplnění čl. (143) o úkol pro územní 
plánování pro zpřesnění koridoru D312 v 
této formulaci: 

 „Minimalizovat vlivy na kulturně 
historické hodnoty dotčeného území a 
respektovat ochranné pásmo KP Klášter 
v Hájku. Úsek dotýkající se ochranného 
pásma této kulturní památky řešit s 
důrazem na potlačení pohledové 
expozice silničního tělesa, v případě 
potřeby s využitím kompenzačních 
opatření“ 

 V Odůvodění doplnit porovnání 
průchodnosti území východně a 

Výrok  
ÚZ + Odův. 

Požadované úkoly jsou doplněn v čl. (143), 
písm. s) 

V části Odůvodnění je doplněn požadavek 
na porovnání průchodnosti v bodě 187. 
(článek (143)  
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Pokyn Odkaz na část  
dokumentace 

Vyhodnocení pokynu 

západně Červeného Újezdu (částečně 
zpracováno v rámci vypořádání rozporů 
s MK)  

f) Plocha PP14 – vodní nádrž Kleštěnice 
na Jalovém potoce nebude návrhovou 
plochou, ale zůstane ponechána jako 
územní rezerva dle platných ZÚR SK. 

Výrok  
ÚZ + Odův. 

Výkresy 

 

Provedeno (textová i výkresová část). 

g) Správnost a úplnost zákresů kulturně 
historických hodnot a limitů v 
koordinačním výkresu a ve výkresu č. 1 
SEA dokumentace bude v rámci úpravy 
návrhu 3. AZÚR SK a VVURÚ 
pro veřejné projednání znovu prověřena 
na podkladě aktuálních dat  ÚAP SK  

Požadavek MK na sjednocení textové 
části s částí grafickou a v čl. (199) 
požadavek na doplnění lokality 
s památkovou ochranou spolu s 
vymezením do příslušné grafické části 
výkresové dokumentace 3. AZÚR SK 
(C1. Koordinační výkres a do grafické 
přílohy VVURÚ č. 1. Vyhodnocení vlivů 
na životní prostředí - vlivy na 
obyvatelstvo a vlivy na kulturně 
historické hodnoty území). 

Výrok  
ÚZ + Odův. 

Výkresy 

Doplněno (textová + výkresová část )  

h) Projektant prověří zařazení KPZ 
Osovsko i všech vymezených KPZ do 
krajinného typu H – Krajina zvýšených 
přírodních a kulturních hodnot a jejich 
zákres do koordinačního výkresu a 
příslušného výkresu SEA.  

U souvisejícího čl. (221) bude prověřeno 
přeformulování s důrazem na zohlednění 
kulturně historických hodnot vyhlášených 
KPZ. Podíl kulturních hodnot v rámci 
pasportů jednotlivých krajin bude taktéž 
aktualizován. 

Výrok  
ÚZ + Odův. 

Výkresy 

Bylo prověřeno, požadavek shledán jako 
oprávněný. KPZ odpovídají charakteristice 
krajiny zvýšených přírodních a kulturních 
hodnot (vyplývá ze samotného zařazení do 
KPZ). KPZ Osovsko v rozsahu dotčených 
obcí byla přiřazena do krajinného typu H 
s identifikací H13 a KPZ Žehušicko 
v rozsahu dotčených obcí byla přiřazena do 
krajinného typu H s identifikací H10.   

Úpravy článku (221) provedeny 

 

5. Ministerstvo průmyslu a obchodu 

Pokyn Odkaz na část  
dokumentace 

Vyhodnocení pokynu 

a) Projektant v rámci zajištění 
minimalizace vlivů na zásoby 
nerostných surovin při kontaktu 
koridorů s dobývacími prostory, 
výhradními ložisky a chráněnými 
ložiskovými územími doplní dobývací 
prostory, výhradní ložiska, ložiska 
nevyhrazených nerostů a schválené 
prognózní zdroje do přírodních hodnot 
území kraje a upraví návrh 3.A ZÚR 
SK takto: 

 Zákresy jednotlivých typů zjištěných a 
předpokládaných ložisek nerostných 
surovin budou ve výkresové části 
podrobněji diferenciovány. 

Výkresy Provedeno (viz koordinační výkres). 
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Pokyn Odkaz na část  
dokumentace 

Vyhodnocení pokynu 

Překvalifikování označení nebude mít 
vliv na závěry hodnocení SEA; 

 Dobývací prostory („DP“) a chráněná 
ložisková území („CHLÚ“) budou 
zobrazeny v koordinačním výkresu i 
výkresu SEA. DP budou rozlišeny na 
těžené a netěžené dle údajů 
poskytnutých do ÚAP SK příslušným 
poskytovatelem; 

 Výhradní ložiska (subregistr B) = 
ložiska vyhrazených nerostů a některá 
ložiska nevyhrazených nerostů (= 
stavební suroviny), která byla za 
„výhradní“ prohlášena podle 
předchozích předpisů budou součástí 
koordinačního výkresu i výkresu SEA; 

 Nevýhradní ložiska (subregistr D) = 
ložiska nevyhrazených nerostů 
(netěžená) budou zobrazena ve 
výkresu SEA i jako součást 
„nerostného bohatství“ v koordinačním 
výkresu. Výkres SEA bude dále 
doplněn o zákresy dalších netěžených 
ložisek nevyhrazených nerostů z 
nového podkladu ČGS zpracovaného 
pro území Středočeského kraje v r. 
2019, přičemž převzata budou pouze 
ložiska (plochy), která se „nekryjí“ s 
plochami nevýhradních ložisek v 
subregistru D; 

 Pro prognózní zdroje nerostných 
surovin platí výše uvedené obdobně: 

 Schválené prognózní zdroje 
vyhrazených nerostů 
(subregistr P) budou 
zobrazeny jako samostatný 
jev v koordinačním výkresu i 
ve výkresu SEA (obdobně 
jako ložiska subregistru B); 

 Schválené prognózní zdroje 
nevyhrazených nerostů 
(subregistr R) budou 
zobrazeny jako samostatný 
jev ve výkresu SEA i v 
koordinačním výkresu 
(obdobně jako ložiska 
subregistru D) 

b) Dojde k rozšíření článku (190) návrhu 
výrokové části v kapitole D.3. 
SPOLEČNÉ POŽADAVKY NA 
ROZHODOVÁNÍ VE VYMEZENÝCH 
PLOCHÁCH A KORIDORECH Z 
HLEDISKA MINIMALIZACE VLIVŮ NA 
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ o písm. „g) 
horninové prostředí“, které bude 
obsahovat text „minimalizovat vlivy na 
výhradní ložiska nerostných surovin“ 

Výrok 
ÚZ + Odův. 

Doplněno (viz textová část). 
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Pokyn Odkaz na část  
dokumentace 

Vyhodnocení pokynu 

c) Projektant opraví údaje o velikosti 
ochranných pásem ropovodů a 
produktovodů v textové části 
Odůvodnění návrhu 3. AZÚR SK (bod 
227.) dle nařízení vlády č. 29/1959 
(namísto 150 m má jít o šíři 300 m po 
obou stranách potrubí) a zároveň 
doplní informace o konkrétních 
pásmech v intencích uplatněné 
připomínky MPO; 

Odův. 

Výkresy  

Doplněno (viz Odůvodnění). 

d) V rámci koridorů E33-E40 dojde k 
úpravě čl. (160) výrokové části návrhu 
3. AZÚR SK ve znění: „ZÚR vymezují 
výše uvedené koridory pro umístění 
energetických staveb přenosové 
elektrizační soustavy koridory o šířce 
300 m“.  

Ve výkresové části návrhu a 
odůvodnění 3. AZÚR SK budou 
předmětné koridory zobrazeny ve 
standardní šířce 300 m.  

Vymezení koridoru E36 bude upraveno 
v souladu s vydaným souhlasným 
stanoviskem MŽP dle zák. 100/2001 
Sb., o posuzování vlivů na životní 
prostředí k záměru „V412 – zdvojení 
vedení“ č.j. MZP/2018/500/2293 ze 
dne 26. 6. 2019 

Výrok 
ÚZ + Odův. 

Výkresy 

Provedeno (viz textová + výkresová část) 

 Vymezení koridoru E36 upraveno dle 
Stanoviska EIA. 

e) Úprava bodu 59. písm. b) výrokové 
části textu článku (40) písm. c) v 
kapitole B. 3.3. „Rozvojová oblast 
OBk3 Mělník“ - dojde ke zrušení 
závorky „(zejména I/9 a I/16)“. Text čl. 
(40) písm. c) výrokové části ZÚR, bude 
nově znít takto:  

 Vytvořit územní podmínky pro rozvoj 
teplárenství a energetiky v lokalitě 
elektrárny Mělník, včetně 
energetického využití odpadu“. 

V rámci odůvodnění tohoto článku 
bude doplněno zdůvodnění 
nadmístního významu lokality 
Elektrárny Mělník z hlediska výroby 
energie, který je deklarován PÚR ČR 
(čl. 142) a Územní energetickou 
koncepcí Středočeského kraje, (ze 
které plyne potřeba koncepčního 
řešení energetického využívání odpadů 
a to i z hlediska legislativních změn 
týkajících se zákazu skládek směsných 
komunálních odpadů od roku 2024) a 
to ve spojení s první větou § 36 odst. 3 
stavebního zákona, kdy „v nadmístních 
souvislostech území kraje“ návrh 3. 
AZÚR SK upřesňuje další rozvoj a 
využití této lokality.  

Dále bude odůvodněno užití dovětku 
„včetně energetického využití odpadu“, 
který byl na základě dohody s MPO 
proveden kvůli jasné specifikaci jedné 

Výrok  
ÚZ + Odův. 

Úprava provedena (viz textová část) 
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Pokyn Odkaz na část  
dokumentace 

Vyhodnocení pokynu 

z možných oblastí vstupních zdrojů, 
která by mohla být vnímána sporně, 
ale samozřejmě do dané oblasti patří, 
neboť i z odpadů lze vyrábět energii 

 

6. Ministerstvo zemědělství 

Pokyn Odkaz na část  
dokumentace 

Vyhodnocení pokynu 

a) Kapitola D.2.2.7 „Protipovodňová 
ochrana“ bude přejmenována na 
„Ochrana před povodněmi a stavby k 
regulaci odtokových poměrů“ 

Výrok  
ÚZ + Odův. 

Výkresy 

Provedeno (viz textová a výkresová část)  

b) Vypustit v bodě A. článku (07) písm. h) 
slova „zejména ve vodohospodářsky 
významných územích kraje“. 

S ohledem na skutečnost, že 
předmětná problematika je aktuální na 
významné části území kraje, bude 
předmětná priorita zobecněna ve 
smyslu požadované úpravy textu; 

Výrok  
ÚZ + Odův 

Úprava provedena (viz textová část) 

c) Úprava výroku čl. (43) písm. d), která 
bude znít takto:  

 vytvářet podmínky pro řešení dopadů 
sucha, zvýšení akumulační schopnosti 
a snížení povodňových průtoků v 
povodí Rakovnického a Kolešovického 
potoka.“ 

Výrok  
ÚZ + Odův 

Úprava provedadena (viz textová část) 

d) Článek (184) bude doplněn o nový 
odstavec, označený písm. c) v tomto 
znění:  

 při rozvoji kanalizačních soustav 
preferovat oddílné kanalizační 
systémy“ 

Výrok 
ÚZ + Odův 

Úprava provedena v modifikované podobě 
(viz textová část) 

e) Článek (190) písm. b), třetí odrážka 
bude přeformulována takto:  

 pro odvádění srážkových vod ze 
zpevněných ploch využívat dostatečně 
vodné recipienty, preferovat řešení 
umožňující jejich další využití nebo 
zasakování v závislosti na místních 
podmínkách“.  

Zároveň do odůvodnění bude 
doplněno, že zásadním faktorem pro 
konkrétní způsob nakládání se 
srážkovými vodami jsou geologické a 
hydrogeologické poměry daného 
území. 

Výrok 
ÚZ + Odův 

Úprava provedena v modifikované podobě 
(viz textová čás) 

f) Závěrečná část textu čl. (6) písm. c) 
bude upravena takto:  

 „nové rozvojové plochy nevymezovat v 
lokalitách, kde by jejich zastavění 
vedlo ke srůstání sídel a zvýšení 
neprůchodnosti území nebo snížení 
migrační prostupnosti krajiny“.  

 V návaznosti na tuto úpravu: 

Výrok  
ÚZ + Odův 

Úprava čl. (6) provedena v modifikované 
podobě (viz textová část) 

Odrážky v čl. (9a) písm b) + c) provedena 
není. Jedná se o systémovou úpravu 
vymezování rozvojových ploch 
v rozvojových oblastech a osách.  

Úprava čl. (110b) písm. b) je provedena (viz 
textová část) 
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Pokyn Odkaz na část  
dokumentace 

Vyhodnocení pokynu 

 budou vypuštěny příslušné 
odrážky v čl. (9a) písm. b) a 
c). 

 v kap. D.1 Plochy a koridory 
dopravy bude v čl. (110b) 
písm. b) znít text odrážky 
takto: 

 Zachovat průchodnost a 
migrační prostupnost 
dotčeného území“ 

g) Bude doplněn čl. (189) o podmínky 
využití území LAPV v souladu se 
zněním PÚR ČR, kdy není možné 
navrhovat do těchto území záměry, 
jejichž umístění nebo užívání 
znemožní, ztíží, naruší geologické a 
morfologické poměry nebo nepříznivě 
ovlivní budoucí vodohospodářské 
využití území dotčené předmětnou 
stavbou pro akumulaci povrchových 
vod. 

Výrok  
ÚZ + Odův 

Podmínky využití doplněny v samostatném 
článku (189a) textové části. 

h) Ve čl. (9a) písm. b) bude provedena 
korekce textu. Záplavová území jsou 
vždy „stanovená“ a toto slovo bude 
vypuštěno 

Výrok  
ÚZ + Odův 

Úprava provedena (viz textová část) 

 

i) Slova „čistota vody“ uvedená v čl. (97) 
písm. f), (184) písm. b), (213) písm. b), 
budou nahrazena termínem „jakosti 
vody“, případně „kvalita vody“ 

Výrok  
ÚZ + Odův 

Úprava provedena (viz textová čás)  

j) Slovo „vodoteč“ bude nahrazeno slovy 
„vodní tok“ ((čl. 184) písm. b)) 

Výrok  
ÚZ + Odův 

Úprava provedena (viz textová část) 

 

7. Ministerstvo životního prostředí 

Pokyn Odkaz na část  
dokumentace 

Vyhodnocení pokynu 

a) Bude vložen nový článek (181a) ve 
znění: „ZÚR stanovují pro výše 
vymezené plochy a koridory pro 
rozšiřování a zkvalitňování systémů 
zásobování vodou nadmístního 
významu specifické požadavky na 
využití území, kritéria a podmínky pro 
rozhodování o možných variantách 
změn v území: 

 koridor V17 – minimalizace vlivů na 
předměty ochrany a územní celistvost 
NPR Karlštejn, NPP Kotýz, NPP Zlatý 
kůň a na ostatní přírodní hodnoty 
zejména I. a II. zóny CHKO Český 
kras, včetně dotčených segmentů 
ÚSES (NC 22 Karlštejn-Koda)  

Výrok  
ÚZ + Odův 

Doplněno (viz textová část) 

b) Bude upraven čl. (182) takto: „ZÚR 
stanovují tyto společné úkoly pro 
územní plánování: 

Výrok  
ÚZ + Odův 

Doplněno (viz textová část) 
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Pokyn Odkaz na část  
dokumentace 

Vyhodnocení pokynu 

 v územních plánech dotčených obcí 
upřesnit vymezení koridorů pro stavby 
uvedené v čl. (181) včetně jejich 
prostorové koordinace s ostatními 
požadavky na využití území a s cílem 
minimalizace vlivů na hodnoty a limity 
území uvedené v čl. (181a) 

c) V rámci územního systému ekologické 
stability bude grafická část návrhu 
respektovat podrobnost zásad 
územního rozvoje a bude provedena 
změna grafického ztvárnění, kde je 
nesprávně vyznačen rozsah 
navrhovaných částí ÚSES tak, že je do 
nich zahrnut i stávající stav platných 
ZÚR, případně bude věc odůvodněna. 
Zároveň bude prověřena funkčnost a 
trasování ÚSES, u kterých z došlých 
připomínek jednoznačně vyplynulo, že 
prochází přímo zastavěným územím 
obcí a neplní tedy svou funkci. Jedná 
se o tyto ÚSES v následujících obcí, 
kde se nesrovnalosti nachází: 

 NK 10 Hradištko, Přerov nad Labem 

 NK 32 Mladá Boleslav 

 NK 57 Kralupy nad Vltavou 

 NK 58 Kralupy nad Vltavou 

 NK 59 Štěchovice 

 NK 60 Dublovice  

 NK 61 Kaliště, Čtyřkoly 

 NK 66 Babice 

 NC 2001 Husinec 

 NC 24 Štěchovice 

 RK 293 Vysoký Chlumec 

 RK 1127 Malý Újezd 

 RK 1207 Zahořany 

 RK 1232 Hradištko (v rámci 
připomínek předložena studie ÚSES) 

 RK 1288 Senohraby 

 RK 1299 Kutná Hora 

Dále projektant prověří zbytek této 
připomínky MŽP ohledně 
požadovaného zapracování podkladů 
(ÚSES a vazby mezi NC 27, NC 22, 
NC 2, NC 2001, NK 56). Namítaná 
nefunkčnost ÚSES, na kterou bylo 
poukazováno v rámci došlých 
připomínek, bude prověřena s cílem 
upravit vymezení výše uvedených 
segmentů ÚSES v souladu s 
Metodikou vymezování ÚSES. 

Výrok + ÚZ + 
Odův 

Výkresy  

Úpravy provedeny v textové i výkresové 
části. 

Výjimkou je NK32 na území města Mladá 
Boleslav, kde nelze vyhovět, neboť by došlo 
k přerušení biokoridoru, který je už teď v 
ZÚR vymezen poměrně úzce a nelze rozšířit 
kvůli zastavěnému území (vlastníci požadují 
úplné vyloučení svých pozemků z ÚSES).) 

Ostatní připomínky MŽP prověřeny a 
zapracovány. Provedení úprav předběžně 
odsouhlaseno na pracovním jednání dne 19. 
1. 2022. 
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Pokyn Odkaz na část  
dokumentace 

Vyhodnocení pokynu 

d) Do odůvodnění návrhu 3. AZÚR SK 
budou zpracovány informace v 
souladu s vyhl. č. 271/2019 Sb. (nově 
účinná vyhláška č. 271/2019 Sb., o 
stanovení postupů k zajištění ochrany 
ZPF (dále jen „vyhláška č. 271/2019 
Sb.“), kterou byla nahrazena vyhláška 
č. 13/1994 Sb., kterou se upravují 
některé podrobnosti ochrany ZPF.  

Na způsob vyhodnocení a posouzení 
návrhu 3. AZÚR SČK dopadají nyní 
ustanovení § 2, § 6 a § 9 vyhlášky č. 
271/2019 Sb. Dle přechodného 
ustanovení § 19 odst. 1 vyhlášky č. 
271/2019 Sb. je však s ohledem na 
časový vývoj pořizování návrhu 3A 
ZÚR SčK aplikována původní vyhláška 
č. 13/1994 Sb.) 

Odův. Vyhodnocení záborů ZPF bylo zpracováno 
v souladu s požadavky citované vyhlášky 
(viz Odůvodnění). 

e) Zobrazení limitů na úseku zákona a 
zákona č. 62/1988 Sb., o geologických 
pracích a o Českém geologickém 
úřadu (dále jen „GZ“) bude vycházet z 
garantovaných podkladů ÚAP. Budou 
využity informace o ložiskách 
nevyhrazených nerostů z podkladů 
ČGS, které obdržel pořizovatel v únoru 
r. 2020 (dále jen „nový podklad ČGS“). 
Ve výkresové části návrhu 3. AZÚR 
SK (koordinační výkres) a v upravené 
dokumentaci SEA (výkres č. 4 Vlivy na 
horninové prostředí) pro veřejné 
projednání budou provedeny tyto 
úpravy: 

 Zákresy jednotlivých typů zjištěných a 
předpokládaných ložisek nerostných 
surovin budou ve výkresové části 
podrobněji diferenciovány. 
Překvalifikování označení nebude mít 
vliv na závěry hodnocení SEA; 

 Dobývací prostory („DP“) a chráněná 
ložisková území („CHLÚ“) budou 
zobrazeny v koordinačním výkresu i 
výkresu SEA. DP budou rozlišeny na 
těžené a netěžené dle údajů 
poskytnutých do ÚAP Středočeského 
kraje příslušným poskytovatelem; 

 Z nového podkladu ČGS budou do 
koordinačního výkresu a do 
příslušného výkresu SEA převzaty 
zákresy těžených nevýhradních 
ložisek; 

 Výhradní ložiska (subregistr B) = 
ložiska vyhrazených nerostů a některá 
ložiska nevyhrazených nerostů (= 
stavební suroviny), která byla za 
„výhradní“ prohlášena podle 
předchozích předpisů budou součástí 
koordinačního výkresu i výkresu SEA; 

 Nevýhradní ložiska (subregistr D) = 
ložiska nevyhrazených nerostů 

Výkresy  Zachycení jednotlivých jevů ložiskové 
ochrany bylo provedeno v požadovaném 
rozsahu (viz koordinační výkres)  



Návrh 3. Aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje – Odůvodnění 
k veřejnému projednání dle § 39 stavebního zákona 
 
 

40 

Pokyn Odkaz na část  
dokumentace 

Vyhodnocení pokynu 

(netěžená) budou zobrazena ve 
výkresu SEA i jako součást 
„nerostného bohatství“ jako 
samostatný jev v koordinačním 
výkresu. Výkres SEA bude dále 
doplněn o zákresy dalších netěžených 
ložisek nevyhrazených nerostů z 
nového podkladu ČGS zpracovaného 
pro území Středočeského kraje v r. 
2019, přičemž převzata budou pouze 
ložiska (plochy), která se „nekryjí“ s 
plochami nevýhradních ložisek v 
subregistru D; 

 Pro prognózní zdroje nerostných 
surovin platí výše uvedené obdobně: 

 Schválené prognózní zdroje 
vyhrazených nerostů 
(subregistr P) budou 
zobrazeny jako samostatný 
jev v koordinačním výkresu i 
ve výkresu SEA (obdobně 
jako ložiska subregistru B). 

 Schválené prognózní zdroje 
nevyhrazených nerostů 
(subregistr R) budou 
zobrazeny jako samostatný 
jev ve výkresu SEA i v 
koordinačním výkresu 
(obdobně jako ložiska 
subregistru D). 

 

B. Pokyny pro zpracování vzešlé z připomínek sousedních krajů 
 

Pokyn Odkaz na část  
dokumentace 

Vyhodnocení pokynu 

a) V kapitole 8., části věnující se 
koordinaci s Pardubickým krajem, 
projektant upraví informaci ohledně 
koridoru pro dvojité vedení 400 kV 
Týnec – Krasíkov, který byl vymezen 
ve 2. aktualizaci ZÚR PK. Odůvodnění 
v této části chybně uvádí, že vymezení 
nového koridoru E37 pro dvojité 
vedení Týnec – Krasíkov v Zásadách 
územního rozvoje Pardubického kraje 
není zatím řešený. 

Odův. 

Výkres širších 
vztahů 

Vyhodnocení návaznost je provedeno 
v rámci kap. 8. Odůvodnění. 

b) Bude opraven text, který neodpovídá 
současné legislativě, kdy rychlostní 
silnice na území Středočeského kraje 
se staly dálnicemi II. třídy. To se týká 
především: 

 srovnávacího textu na str. 72, kap. 
D.1.2.1., podkap. Silnice II. třídy, kde 
se uvádí: „57) 97) koridor pro umístění 
stavby D125 – silnice II/227: úprava 
trasy mezi Svojetínem a rychlostní 
silnicí R6, dva úseky;“. Jedná se 
přitom o dálnici II. třídy D6. 

Odův.  

 

 

 

Opraveno a zaměněno R6 za D6 – 
Srovnávací text - článek (57) 
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Pokyn Odkaz na část  
dokumentace 

Vyhodnocení pokynu 

 textové části Odůvodnění kde: 

 na str. 109, kap. 9.D.1, 
podkap. PLOCHY A 
KORIDORY DOPRAVY DLE 
PÚR ČR A OSTATNÍ 
PLOCHY A KORIDORY 
REPUBLIKOVÉHO 
VÝZNAMU, bod 143. k čl. 
(110b), podbod Společné 
úkoly pro územní plánování, 
odst. 1, 1. odrážka, se uvádí:  

 „řešení, která budou 
navrhovat plochy bydlení do 
těsné či blízké vzdálenosti od 
stávajících nebo 
navrhovaných dopravních 
koridorů (zejména v případě 
rychlostní silnice a ostatních 
silnici I. třídy),“ 

 označení dálnic II. třídy na 
str. 110,  v tabulce kap. 9.D.1, 
podkap. PLOCHY A 
KORIDORY DOPRAVY DLE 
PÚR ČR A OSTATNÍ 
PLOCHY A KORIDORY 
REPUBLIKOVÉHO 
VÝZNAMU - Silniční doprava, 
bod 146. k čl. (111).  

 Dojde k opravě tabulky, kde 
jsou chybně uvedena nová 
označení původních 
rychlostních komunikací, nyní 
dálnic II. třídy. Rychlostní 
komunikace R4 se stala 
dálnicí II. třídy D4, rychlostní 
komunikace R6 se stala 
dálnicí II. třídy D6, rychlostní 
komunikace R7 se stala 
dálnicí II. třídy D7. 

 

 

Opraveno a zaměněno v Odůvodnění – bod 
143. čl. (110b) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opraveno a zaměněno v Odůvodnění  
v tabulce – bod 146. čl. (111) 

c) Projektant opraví označení silnice I. 
třídy „I/126“, která má být „I/16“ dle 
uplatněné připomínky č. 508 na str. 
119, kap. 9.D.1, podkap. PLOCHY A 
KORIDORY DOPRAVY DLE PÚR ČR 
A OSTATNÍ PLOCHY A KORIDORY 
REPUBLIKOVÉHO VÝZNAMU - 
Silniční doprava, bod 152. k čl. (115) 

Odův. Opraveno v Odůvodnění bod 152. (čl. 115) 

d) Bude prověřena připomínkovaná 
nesrovnalost ve srovnávacím textu na 
str. 110, kap. E.3., bod (202) odrážka 
c): „železniční tratě celostátních drah 
Praha – Plzeň, Praha – Ústí nad 
Labem, Praha – Pardubice, Praha – 
Benešov, Praha – Lysá nad Labem, 
Mělník – Lysá nad Labem – Kolín – 
Čáslav (dvoukolejné, elektrifikované 
tratě s dokončenou či připravovanou 
modernizací);“ Železniční trať 010 
Praha – Kolín – Česká Třebová má být 
v úseku Praha-Běchovice – Poříčany 

ÚZ  Opraveno ve srovnávacím textu – čl. (202) 
písm. c)  
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Pokyn Odkaz na část  
dokumentace 

Vyhodnocení pokynu 

vedena jako elektrizovaná tříkolejná 
železniční trať; 

e) Projektant zapracuje požadavek 
Libereckého kraje na jeho zařazení do 
návrhové části, článku (09) týkajícího 
se podporování rozvoje územních a 
kooperačních vazeb, zejména ve 
vztahu k posouzení vazeb ÚSES v 
ZÚR Libereckého kraje; 

Výrok 
ÚZ+Odův 

Do článku (09) byl doplněn Liberecký kraj, 
který nebyl v předchozí etapě uveden. 
Problematika ÚSES není konkrétně uvedena 
neboť povinnost kooordinace širších 
územních vztahů s okolními kraji je 
upravena příslušnými ustanoveními 
stavebního zákona. 

f) Projektant upraví návrhový text 
uvedený ve článku (191a) kapitoly D.4 
Plochy a koridory ÚSES, který začíná 
textem „ZÚR MSK…“, ačkoliv jde o 
ZÚR SK; 

Výrok 
ÚZ+Odův 

Oprava provedena (viz textová část 3A ZÚR 
SK).  

g) Projektant doplní odůvodnění širších 
územních vazeb záměru D325 
(„tramvajová trať Opatov – Čestlice“) 
v souvislosti s napojením na území hl. 
m. Prahy a jeho tramvajovou síť 
obdobně, jako učinil u koridoru D326 
(viz připomínka č. 508) 

Odův. Doplněno v Odůvodnění bod 198. čl. (150) 

h) Projektant opraví v celém návrhu 
označení rychlostních silnic za dálnice 
II. třídy, tzn. i v kap. 9.H.2, podkap. 
ZELENÉ PÁSY V KRAJINĚ, bod 350. 
k čl. (240a), odst. 2, 3. odrážce; 

Výrok 
ÚZ+Odův 

Opraveno – Odůvodnění bod 350. (čl. 240a)  

i) Projektant odstraní nesrovnalost 
uvedení dvou odlišných měřítek ve 
výkresu širších vztahů, které je 
udáváno 1 : 500 000 i 1 : 100 000; 

Výkres širších 
vztahů 

Opraven údaj o měřítku na správnou 
hodnotu 1 : 500 000 – Výkres širších vztahů 

j) Projektant opraví chybně uvedený text 
na str. 48 návrhu odůvodnění v 
kapitole 8., který se týká koordinace s 
Královehradeckým krajem: „Tento 
koridor, který je součástí modernizace 
železniční tratě Velký Osek – Hradec 
Králové - Choceň má návaznost na 
Královehradecký kraj. Navazující 
koridor v jeho ZÚR není dosud 
vymezený.“ Tento koridor je 
předmětem Aktualizace č. 2 ZÚR 
KHK, která nabyla účinnosti 
12. 7. 2019;  

Odův. Opraveno v kap. 8 v části Královehradecký 
kraj - 3. odrážka 

k) Projektant opraví chybu v odůvodnění 
vypuštění územní rezervy 
protipovodňové ochrany PP12 pro 
poldr Hasina v povodí Mrliny, kde se 
uvádí na str. 48 kapitoly 8. v části 
týkající se Královehradeckého kraje: 
„3A ZÚR SK ruší územní rezervu 
protipovodňové ochrany PP12, která 
byla v návaznosti na Královehradecký 
kraj, tato plocha již ani v jedné ze ZÚR 
není.“ Plocha pro toto protipovodňové 
opatření nebyla nikdy obsahem ZÚR 
KHK; 

Odův. Opraveno - viz v kap. 8 Odůvodnění 
(Královehradecký kraj)  
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Pokyn Odkaz na část  
dokumentace 

Vyhodnocení pokynu 

l) Projektant aktualizuje údaje ohledně 
stavu územně plánovacích 
dokumentací okolních krajů v kapitole 
8. vyhodnocení koordinace využívání 
území. 

Odův. Provedeno - viz v kap. 8 Odůvodnění  

m) Projektant upraví informace o 
návaznosti vymezených koridorů 
elektrického vedení E35 pro dvojité 
vedení 400 kV Hradec – Mírovka, E36 
pro zdvojení vedení 400 kV Hradec a 
Řeporyje a E40 pro dvojité vedení 400 
kV Hradec – Chrást, které jsou na 
území Ústeckého kraje řešeny v 2. 
aktualizaci ZÚR Ústeckého kraje (dále 
jen „2aZÚR ÚK“). Návrh 3. AZÚR SK 
nesprávně uvádí, že koridory nemají v 
Ústeckém kraji návaznost. 

Odův.  Provedeno - viz v kap. 8 Odůvodnění 
(Ústecký kraj) 

n) Projektant upraví text odůvodnění v 
kapitole 8. v části věnující se 
koordinaci s Ústeckým krajem, 
kde opraví chybné označení 
pořadového čísla aktualizace ZÚR ÚK, 
ve které došlo k vypuštění koridorů 
E02 pro vedení 400 kV - TR Výškov - 
TR Čechy Střed a E01 pro vedení 400 
kV - TR Výškov - TR Řeporyje 
(namísto druhé aktualizace šlo o 
aktualizaci první); 

Odův.  Provedeno - viz v kap. 8 Odůvodnění 
(Ústecký kraj) 

o) Projektant upraví text odůvodnění v 
kapitole 8. v části věnující se 
koordinaci s Ústeckým krajem, 
kde upraví text ohledně návaznosti 
koridoru P09 pro VTL plynovodní 
přípojku pro elektrárnu Mělník na ZÚR 
ÚK dle uplatněné připomínky 
Ústeckého kraje (619.), který nebyl ze 
strany investora uvedené akce 
požádán o vymezení odpovídajícího 
koridoru v ZÚR ÚK, ani nebyl předán 
odpovídající údaj o území k záměru do 
Územně analytických podkladů 
Ústeckého kraje;  

Odův Z kap. 8. Odůvodnění je tento odstavec 
vypuštěn. Platný PÚR ČR v článku (200) 
ukládá vymezení koridoru plynovodu pro 
paroplynový zdroj Mělník, pouze 
Středočeskému kraji. ZÚR SK vymezují 
tento koridor v článku (175). 

p) Projektant doplní odůvodnění 
navrhovaných změn ÚSES, ze kterých 
vyplyne způsob řešení návaznosti 
na správní území okolních krajů a zda 
navržené změny ÚSES na území 
Středočeského kraje nevyvolají 
potřebu změny skladebných prvků 
ÚSES na území navazujících krajů (viz 
připomínka č. 508); 

Odův.  Provedeno - viz v kap. 8 Odůvodnění. 

q) Projektant prověří provázání NC57 
mezi Středočeským krajem a Krajem 
Vysočina z hlediska funkčnosti 
a širších vztahů dle připomínky 574; 

Odův.  Provedeno - viz v kap. 8 (Kraj Vysočina) + 
kap. 9.D.4. Odůvodnění a dále výkresová 
část SK. 
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Pokyn Odkaz na část  
dokumentace 

Vyhodnocení pokynu 

r) Projektant doplní odůvodnění 
navrhovaných změn ÚSES ve vztahu 
jejich návaznosti na okolní kraje, 
zejména v rámci NC21 a NK53 ve 
vztahu k Ústeckému kraji (návaznost 
uvedených prvků na hranici Ústeckého 
kraje je zajištěna, nicméně v 
odůvodnění 3. AZÚR SK, zejména v 
kapitole 8, ale ani v celém textu 
odůvodnění nelze dohledat 
zdůvodnění prováděných změn); 

Odův.  Provedeno - viz v kap. 8 (Ústecký kraj) a 
kap. 9.D.4. tohoto Odůvodnění. 

s) Projektant prověří požadavek 
Ústeckého kraje (619.) na úpravu 
koridoru RK1117 na hranici Ústeckého 
kraje, tak aby byl tento z 3. AZÚR SK 
vypuštěn a bylo ponecháno stávající 
vymezení v platných ZÚR SK, 
případně doplní odůvodnění jeho 
vymezení. 3. AZÚR SK navrhuje v 
grafické části úpravy ve vymezení 
regionálního biokoridoru RK1117 na 
hranici s Ústeckým krajem v tom 
smyslu, že řeší návaznost 
na vymezení koridoru v platných ZÚR 
ÚK z roku 2011. V rámci 2. AZÚR ÚK 
je řešena úprava koridoru v souladu s 
Plánem ÚSES Ústeckého kraje a v 
souladu s platnými ZÚR SK; 

Odův.  Provedeno - viz v kap. 8 (Ústecký kraj) + 
kap. 9.D.4. Odůvodnění a dále výkresová 
část  

t) Projektant prověří požadavek 
Ústeckého kraje (619.) na ponechání 
vymezeného koridoru RK1091 
na hranici Ústeckého kraje tak, jak je 
řešeno v platných ZÚR SK. 
Připomínka směřuje zároveň k 
doplnění návrhu odůvodnění potřeby a 
návaznosti změny RK1091 spolu s 
RC1500 na okolní kraje. Úpravou 
vymezení regionálního biokoridoru 
RK1091 na hranici s Ústeckým, 
Plzeňským a Středočeským krajem má 
dojít ke zrušení větve z RC1500 
Krtské skály a vymezení nové větve 
směrem do Plzeňského kraje, kde 
koridor pokračuje a je vymezen v 
platných ZÚR PK. Ústecký kraj 
namítá, že tímto bude narušena 
koordinace vymezení regionálního 
ÚSES mezi Ústeckým a Středočeským 
krajem, neboť v platných ZÚR ÚK má 
RK1091 odpovídající a navazující 
koridor, který jej propojuje s 
nadregionálním biokoridorem K53. 
Toto vymezení je i v souladu s Plánem 
ÚSES Ústeckého kraje; 

Odův.  Provedeno - viz v kap. 8 (Ústecký kraj, 
Plzeňský kraj) + kap. 9.D.4. Odůvodnění a 
dále výkresová část  
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C. Pokyny pro zpracování vzešlé z ostatních námitek / připomínek 
 

Pokyn Odkaz na část  
dokumentace 

Vyhodnocení pokynu 

a) Vypustit koridory pravomocně zrušené 
soudem v úplném znění ZÚR SK; 

Výrok  
ÚZ + Odův. 

Výkresy  

Plocha D300 L1 letiště Praha/Ruzyně (letiště 
Václava Havla) byla vymezena v rámci 2A-
ZÚR SK a rozsudkem Krajského soudu 
v Praze dne 24.6.2020 zrušena. 
V současnosti je proti verdiktu podána 
kasační stížnost, která není do současné 
doby rozhodnutá. Tato plocha nebude 
předmětem 3A ZÚR SK, protože v případě 
úspěchu soudního řízení bude stabilizovaná 
již na základě 2A-ZÚR SK a v případě 
neúspechu a potvrzení jejího zrušení bude 
přistoupeno k samostatné aktualizaci 
ZÚRSK 

b) Vypustit z koordinačního výkresu 
ochrannou zónu NR ÚSES - jedná se 
pouze o oblast zvýšeného zájmu 
příslušného orgánu ochrany přírody 
bez zákonné ochrany; 

Koordinační 
výkres 

Provedeno v textové i výkresové části 

c) Aktualizovat jevy ÚAP v požadovaném 
rozsahu (rozsah stanoveného 
záplavového území Q100 vodního toku 
Labe neodpovídá aktuálnímu rozsahu 
a bude na základě ÚAP aktualizován, 
plus další požadavky vzešlé z dohod s 
DO); 

Koordinační 
výkres 

Provedeno – viz Koordinační výkres. 

d) Koordinační výkres bude doplněn o 
neměnný současný stav, dojde k 
aktualizaci podkladové mapy,  

Koordinační 
výkres  

Provedeno – viz Koordinační výkres. 

 

e) Struktura textové zprávy – názvy 
kapitol dle SZ; 

Odůvodnění V případě většího rozsahu textu příslušného 
bodu přílohy č. 4  vyhl. č. 500/2006 Sb., ve  

znění pozdějších předpisů je úplné znění 
daného bodu obsahem boxu pod nadpisem 
kapitoly. 

f) Vypuštění koridoru územní rezervy pro 
vysokorychlostní trať v úseku Beroun – 
hranice kraje;  

Výrok  
ÚZ + Odův. 

Výkresy  

Vypuštěno – Srovnávací text – čl. (127) , 
písm. a), výkresová část 

g) Vypuštění koridoru VLT plynovod DN 
500 PN 63 PZP Háje – Drahelčice 

Výrok  
ÚZ + Odův. 

Výkresy  

Vypušteno – viz textová a výkresová část  

h) Vypuštění koridoru územní rezervy 
D503 pro přeložku II/110 - obchvat 
Kozmice;  

Výrok  
ÚZ + Odův. 

Výkresy  

Vypuštěno – Srovnávací text – čl. (144), 
výkresová část 

i) Vypuštění koridoru územní rezervy 
silničního obchvatu obce Okřínek D522 
- přeložka silnice I/32 - obchvat 
Okřínku; 

Výrok 
 ÚZ + Odův. 

Výkresy  

Vypuštěno – Srovnávací text – čl. (141) , 
písm. a), výkresová část 

j) Vypuštění koridoru územní rezervy 
D525 pro přeložku silnice II/114 – 
obchvat Dobříše; 

Výrok  
ÚZ + Odův. 

Výkresy  

Vypuštěno – Srovnávací text – čl. (144), 
výkresová část 
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Pokyn Odkaz na část  
dokumentace 

Vyhodnocení pokynu 

k) Projektant doplní odůvodnění 
ponechání stávajících územních 
rezerv; 

Výrok 
ÚZ + Odův. 

Výkresy 

Odůvodnění vymezení  územních rezerv pro 
silnice II. třídy –  viz Odůvodnění – bod 187., 
článek (144) - provedeno 

Na základě konzultace s provozovatelem 
distribuční soustavy v daném území potvrdil 
návrh 3A ZÚR SK k projednání platnost 
vymezení koridorů územních rezerv E502, 
E503 a E504 pro příslušná vedení 110 kV 
dle platných ZÚR SK. V rámci projednání dle 
§ 37 stavebního zákona nebyly k vymezení 
těchto koridorů uplatněny žádné připomínky. 

Vymezení územních rezerv lokalit vhodných 
pro akumulaci povrchových vod (dále jen 
„LAPV“) je provedeno na podkladě seznamu 
LAPV, který je součástí aktualizovaného 
Generelu území chráněných pro akumulaci 
povrchových vod a základní zásady využití 
těchto území, který pořídilo Ministerstvo 
zemědělství a Ministerstvo životního 
prostředí v roce 2020. S ohledem na 
stanovisko Ministerstva kultury upozorňující 
na potřebu prověření vyloučení zásahu 
LAPV do VPZ Kleštěnice byla  plocha PP14 
Kleštěnice vymezena jako územní rezerva.  

l) Vypuštění koridoru D131 – silnice 
II/238 Kladno (Poldi); 

Výrok 
ÚZ + Odův. 

Výkresy  

Vypuštěno – Srovnávací text – čl. (63), 
výkresová část 

m) Projektant doplní odůvodnění šíře 
koridoru E35 pro dvojité vedení 400 kV 
Hradec – Mírovka, případně jej zúží ve 
smyslu uplatněné připomínky č. 384, 
388; 

Výrok 
 ÚZ + Odův. 

Výkresy  

Na podkladě stanoviska MPO k návrhu 3A 
ZÚR SK pro veřejné projednání koridory 
ZVN vymezeny v konstantní šířce 300 m 
z důvodu zachování dostatečného prostoru 
pro umístění záměru (stavby) a vytvoření 
územních podmínek pro zajištění 
odpovídajících parametrů zařízení 
přenosové soustavy, jejich spolehlivost, 
bezpečnost a nároky na směrové i výškové 
vedení a na křížení s jinými stavbami a 
záměry. ZÚR v souladu s ust. § 36 odst. 1 ve 
spojení s ust. § 2 odst. 1 písm. i) stavebního 
zákona vymezují koridory nadmístního 
významu pro umístění dopravní a technické 
infrastruktury, z čehož lze dovodit, že 
skutečné územní nároky spojené se 
změnou, resp. omezením využití území, 
definované § 46 energetického zákona, 
budou mnohonásobně nižší. 

Koridor E35 je územně fixován osou 
stávajících vedení 400 kV (V420), tzn. že se 
nejedná o stavbu na zelené louce a výstavba 
stávajícího vedení časově předcházela 
vymezení průmyslové zóny v Bavoryni. Tato 
skutečnost znamená, že rozsah územních 
nároků spojených s realizací tohoto zámětu 
bude mít podobu dílčích korekcí ve 
vymezení ochranného pásma tohoto vedení, 
které není možné v měřítku ZÚR podrobněji 
specifikovat ani kvantifikovat zejména s 
ohledem na ust. § 36 odst. 3 věty druhé 
stavebního zákona. 
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Pokyn Odkaz na část  
dokumentace 

Vyhodnocení pokynu 

n) Projektant prověří možnost zařazení 
přírodního parku Střed Čech do článku 
(30) písm. c). (viz připomínka 357-8.); 

Výrok 
ÚZ + Odův. 

Přírodní park Střed Čech do vymezené 
rozvojové osy OS6 nezsahuje. Severní část 
tohoto přírodního parku je součástí 
metropolitní rozvojové oblasti OB1 Praha.  
Ochrana krajinných hodnot přírodních parků 
zasahujících do OB1 je upravena v článku 
(12) písm. d). 

o) Projektant prověří šířku koridoru D325 
- tramvajová trať, Opatov – Čestlice, 
případně doplní odůvodnění jeho 
rozšíření ve smyslu připomínky obce 
Průhonice č. 82  

Obec Průhonice nesouhlasí s šíří 
koridoru D325 - tramvajová trať, 
Opatov – Čestlice ve svém správním 
území, která je 130 m, pokud v 
ostatních dotčených územích je 
navržena šíře 100 m. V úseku, kde 
navrhovaná trasa vede zastavěným 
územím je navržená šíře neadekvátní. 
Vzhledem k existenci studie a 
vlastnímu stavu na místě by měl 
postačovat koridor o šíři 80 m); 

Výrok  
ÚZ + Odův. 

Výkresy 

Pro koridor tramvajové tratě Opatov – 
Čestlice Rada Středočeského kraje vydala 
Územní opatření o stavební uzávěře pro 
koridor tramvajové tratě Opatov - Čestlice 
dne 11. 3. 2019 usnesením č. 017-
09/2019/RK. Stavební uzávěra se týká částí 
správních území obcí Průhonice a Čestlice. 
Začátek chráněného prostoru je dán 
katastrální hranicí mezi hlavním městem 
Prahou a obcí Průhonice. 3A ZÚR SK 
vymezuje koridor  D325 v souladu 
s územním vymezením dle Územního 
opatření o stavební uzávěře.  

p) Projektant prověří namítanou formulaci 
textu, případně zdůvodní nová 
zařazení obcí do konkrétních 
tematických oblastí a doplní 
odůvodnění návrhových textů: 

 Vraňany, Mlčechvosty, Odolena Voda, 
Chvatěruby, Postřižín a další zařazené 
do Rozvojové osy OS2 Praha – 
Kralupy – Ústí nad Labem (nesouhlas 
uvedených obcí s čl. (18) písm. b) o 
preferovaných aktivitách na tomto 
území); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výrok 
ÚZ + Odův. 

Výkresy  

 

 

 

 

Úprava vymezení OS2 – článek (18) písm. 
b): pro umísťování nových ekonomických 

aktivit preferovat plochy s bezkolizní vazbou 
na dálnici D8, silnici I/16 a MÚK D8 (Exit 18) 
a I. a IV. TŽK , bez uvedení Nové Vsi a 
Vraňan . 

Odůvodnění úpravy: Příslušnost obcí k ose 
OS2 nelze změnit, je dána geografickou 
polohou obce ve vztahu k republikovým nebo 
regionálně významným zařízením dopravní a 
technické infrastruktury. Rozvojová osa OS2 
republikového významu bezprostředně 
navazuje na koridor rozsáhleji vymezený 
v úplném znění ZÚR Ústeckého kraje. 

Jmenovité uvedení Vraňan a Nové Vsi bylo 
vypuštěno z článku č. 18 odst. b), protože 
nevystihuje rozsah rozvojového území se 
vztahem k rozvoji ekonomických aktivit 
v OS2 a  je nadměrně konkrétní. 

Výhrady a požadavky obce se týkají vysoké 
bonity ZPF, hledisek vodohospodářských – 
zejm. požadavky povodňové ochrany i 
hlediska ochrany krajinných hodnot nutných 
pro udržení obytné kvality sídel. Jedná se 
však o jeden z nejvíce využitých rozvojových 
směrů z Prahy:  Praha - Ústí nad Labem - 
Drážďany.  

Odolena Voda, Chvatěruby, Postřižín - 
prověřeno: Dotčené obce jsou zařazeny 

v OB1 nikoliv OS2. ) 

Požadavky obcí týkající se úspornějších 
zásahů do ZPF, hledisek 
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 Dobrovíz (nesouhlas se zařazením do 
krajinného typu S – krajina sídelní, 
požadavek na zařazení do krajinného 
typu U – krajiny příměstské). 

 

 Mnichovo Hradiště (požadavek na 
vypuštění bodů pod č. 54 písm. d) se 
týká Rozvojové oblasti OBk2 Mladá 
Boleslav - Mnichovo Hradiště a úpravu 
čl. (37), který nově pro rozvoj 
ekonomických aktivit preferuje území s 
vazbou na silnici D10, zejména na 
území Mladé Boleslavi, Kosmonos, 
Bakova nad Jizerou a území podatele) 
a dále pak č. 262 (kterým dochází k 
zrušení čl. (191)). 

vodohospodářskýchi – zejm. požadavků 
zajištění povodňové ochrany i hledisek 
ochrany krajinných hodnot nutných pro 
udržení obytné kvality sídel, jsou oprávněné 
a v zásadě universální pro celé řešené 
území. ZÚR na ně proto reaguje obecněji již 
v kapitole A. Priority územního plánování 
kraje pro zajištění udržitelného rozvoje (čl. 
01 – 09) a konkrétněji v kapitole B. Společné 
požadavky na účelné a hospodárné 
uspořádání území.. (čl. 9a). Jejich opakování 
by bylo duplicitou. Pokud se týká vlastního 
prostoru OB1 ZÚR  nevymezuje žádné 
záměry, které by byly v rozporu s těmito 
zásadami.  

Požadavky týkající se stanovení výšky 
zástavby, rozlohy logistických areálů, 
případně podílu zeleně (40% a více), 
rozměry objektů -  nepřísluší dokumentaci 
ZÚR, které nesmějí obsahovat podrobnosti 
náležející svým obsahem územnímu plánu, 
regulačnímu plánu nebo navazujícím 
rozhodnutím -  §36 SZ, článek (3). 
Rozdílnost podmínek území, názorů obcí, 
požadavků investorů, typologie objektů – 
nelze jednoznačně a objektivně stanovit, toto 
musí být řešeno konkrétně v podrobnější 
ÚPD – ÚPP. 

Dobrovíz – prověřeno zařazení obce bylo 
změněno takto: obec byly zařazena do 

krajiny s komparativní výhodou pro 
zemědělskou produkci – krajina polní, O01. 
Vyřešení této připomínky bylo zkonzultováno 
se zástupci obce. 

Mnichovo Hradiště – požadavky byly 
zohledněny takto: Příslušnost obcí Mladé 

Boleslavi, Kosmonos, Bakova, Mnichova 
Hradiště k rozvojové oblasti OBk2 nelze 
změnit, je dána geografickou polohou obce 
ve vztahu k republikovým nebo regionálně 
významným zařízením dopravní a technické 
infrastruktury. 

Připomínky obce se však oprávněně 
poukazují na rizika provozní, dopravní i 
vizuální přetěžování koridoru OS3 intenzivní 
zástavbou. 3A ZÚR SK z podnětu obce 
zapracoval připomínky v bodě č. 190 
Společné požadavky na rozhodování 
v plochách a koridorech (obytných kvalit 
sídel v území, dodržení hlukových limitů, 
ohledy vůči hodnotám krajinného rázu, 
rozhodování s ohledem na ochranu vysoce 
kvalitní ZPF vysokých bonit a jiných zájmech 
využití území, hlediska vodního hospodářství 
- vsakování vody, protipovodňová ochrana, 
průchodnost území a rekreační příležitosti, 
koridory pro faunu). 

Stanovení výšky zástavby, rozlohy 
logistických areálů, případně podílu zeleně 
aj. nepřísluší ZÚR. Tyto parametry musí bát 
řešeny v podrobnější ÚPD – ÚPP. 
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Pokyn Odkaz na část  
dokumentace 

Vyhodnocení pokynu 

Celkově o vypořádání – příslušnost obcí 
k rozvojovým oblastem a osám nelze 
změnit; z výroku jsou odstraněny 
nadměrné územní podrobnosti vymezení 
těchto území; oprávněné požadavky obcí 
týkajících s eliminace rizik územního 
rozvoje jsou vloženy do Společných 
požadavků na rozhodování v plochách a 
koridorech. 

o) Oprava textových nepřesností: 

 v textové části jsou názvy krajinných 
typů uváděny v množném čísle (krajiny 
sídelní, krajiny příměstské atd.) a v 
legendě výkresu č. A.3. jsou krajinné 
typy uváděny v jednotném čísle 
(krajina příměstská atd.); 

Výkres krajin  

Grafická a textová část dokumentace byla 
uvedena do souladu. 

 Úprava textu, že ZEVO je Zařízení pro 
energetické „zneškodnění“. Má být 
uvedeno „využití“; 

Výrok  
ÚZ + Odův. 

Z textové části byl termín „ZEVO“ vypuštěn. 

 Ve správním obvodu ORP Kralupy nad 
Vltavou neexistuje obec jménem 
Chrustenice - nesprávně uvedená ve 
výčtu obcí ve čl. (10) písm. b). Obec 
Chrustenice bude v rámci vymezení 
metropolitní rozvojové oblasti OB1 
Praha přeřazena správně do čl. (10) 
písm. i), tj. do správního obvodu ORP 
Beroun;  

Výrok + ÚZ Obec Chrustenice byla v čl. (10) přeřazena 
do ORP Beroun. 

 Zrevidovat dotčená správní území, 
která jsou v rámci 3. AZÚR SK 
měněná a která jsou ponechána v 
tabulkách textové části – liší se textová 
část a úplné znění a faktický návrh 
grafiky. Bude nutné textovou část 
sjednotit s částí grafickou. Např. se 
jedná o nepřesnosti polohy: 

 územní rezervy posunutého 
obchvatu Velký Borek – 
D520; 

 koridor D066 - nesprávně 
ponechány dotčené 
obce/katastrální území, jenž 
se vypuštění týká (příloha č. 1 
- Podklad pro Úplné znění po 
vydání 3. aktualizace s 
vyznačením provedených 
změn, konkrétně tabulka v čl. 
(230) na str. 131) a 
nesrovnalost se dotýká i 
samotného výroku textové 
části. Projektant uvede do 
souladu textovou část tak, 
aby jednotně řešila, kde 
konkrétně dochází k 
vypuštění v souladu s 
návrhem grafické části s tím, 
že část oblasti Říčan by měla 
být vypuštěna ve smyslu 
uplatněné připomínky Říčan; 

Výrok + ÚZ  

 

 

 

 

 

 

 

upraveno - uvedena do souladu textová a 
grafická část  

 

upraveno - uvedena do souladu textová a 
grafická část  
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Pokyn Odkaz na část  
dokumentace 

Vyhodnocení pokynu 

 v tabulce ke článku (238) VPS 
je pro město Kolín nesprávně 
ponecháno uvedení záměru 
D050 na straně 219. přílohy č. 
1 – úplného znění, ačkoliv 
návrh 3. AZÚR SK tento 
záměr vypouští; 

 

 

v textové části je upraven název koridoru 
D050 v souladu s grafickou částí a  to z toho 
důvodu, že obchvat Kolína na silnici I/38 je 
realizován a koridor D050 je tak výrazně 
zkrácen. Aktuálně obsahuje pouze východní 
přivaděč s přemostěním železnice, který byl 
v platných ZÚR nedílnou součástí koridoru 
D050. Uvedena do souladu textová i grafická 
část včetně úpravy názvu koridoru D050 

 

D. Pokyny k prověření požadavků a připomínek 
 

Pokyn Odkaz na část  
dokumentace 

Vyhodnocení pokynu 

a) Projektant prověří či doplní odůvodnění 
ohledně připomínek proti řešení 
zelených pásů. Jedná se o připomínky 
(93., 352., 355., 379.), které požadují 
zpřesnit čl. (240a). Tyto postrádají 
stanovení podmínek pro prvky 
přírodně-rekreačních ploch a zelených 
koridorů spolu s rozšířením výčtu obcí, 
jejichž území se požadavek dotýká. 
Předmětem Studie Zelené pásy (Ateliér 
U-24, spol. s r.o., Praha 2009), který 
byl využit jako podklad, byl nejenom 
zelený prstenec, ale i přírodně-
rekreační plochy a zelené koridory. 
Připomínky shledávají za nedůvodné, 
aby se řešení omezilo pouze na jeden 
ze tří prvků vymezených v odborném 
podkladu a požadují, aby byl nastaven 
ochranný režim i v přírodně-
rekreačních plochách, který zajistí, že 
celá koncepce zeleného pásu kolem 
Prahy bude spojitá a funkční; 

Výrok 
 ÚZ + Odův. 

Výkresy  

Po prověření byla provedena tato úprava: 

Kapitola „ F. Stanovení cílových kvalit krajin, 
vč. územních podmínek pro jejich zachování 
nebo dosažení“ byla doplněna o 
opomenutou položku PR - přírodně 
rekreační krajina (s uvedením cílových kvalit 
tohoto typu krajiny, a zásad pro 
usměrňování územního rozvoje a 
rozhodování o změnách v území).  

Dále je do odůvodnění vložena informace, 
že studie „Zelené pásy, vytvoření podmínek 
pro vznik ploch veřejně přístupné zeleně“ 
U24/2009, pracuje se třemi druhy 
skladebných prvků (Přírodně rekreační 
plochy; Zelené koridory; segmenty Zeleného 
prstence) s ilustrující grafickou přílohou. 
Tento územně plánovací podklad je v ZÚR 
zohledněn následujícím způsobem. Přírodně 
rekreační plochy jsou zapracovány jako 
jeden z typů krajiny (technický nedostatek 
v textové části dokumentace byl odstraněn). 
Segmenty Zeleného prstence – pod názvem 
„Zelené pásy v krajině“ jsou podchyceny 
v ZÚR způsobem, který je popsán 
v odůvodnění (verze pro SJ). Poslední 
skladebný prvek studie „Zelené koridory“ 
nejsou přímo v ZÚR uvedeny s ohledem na 
to, že jejich lokalizace vyžaduje podrobnost 
přesahující měřítko ZÚR. V předmětné studii 
jsou tyto koridory vymezeny orientačně a 
studií předpokládané upřesnění jejich 
lokalizace je dosažitelné až v rámci 
podrobnější ÚPD a ÚPP. Funkce Zelených 
koridorů je proto v ZÚR zastoupena 
uvedením obecněji formulovaného úkolu 
v relevantních krajinných typech.  

b) Projektant prověří připomínku obce 
Holubice (97.), případně doplní VVURÚ 
tak, aby byly rozporované 
nesrovnalosti přezkoumatelně 
odůvodněné v zákonném rozsahu 
krajské dokumentace.  

Výrok 
 ÚZ + Odův.  

Prověřeno -    
koridor D057 – silnice II/101 a II/240, úsek 
Středokluky – Tursko (+ 2 x MÚK) včetně 
obchvatu Velkých Přílep, s napojením do 
nové MÚK Středokluky (D7) je ve 3A ZÚR 
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Pokyn Odkaz na část  
dokumentace 

Vyhodnocení pokynu 

Předmětem připomínky je nesouhlas s 
doplněním VPS „D057 – silnice II/101 a 
II/240 – úsek Středokluky – Tursko (+ 
2x MÚK), včetně obchvatu Velkých 
Přílep s napojením do nové MÚK 
Středokluky (D7)“ do ZÚR SK; 

SK vymezen v souladu s územním 
opatřením o stavebním uzávěře. 

Rada Středočeského kraje vydala 
Územní opatření o stavební uzávěře pro: 
“Koridor silnice II/101 a II/240: úsek 
Tuchoměřice (D7) – Tursko vč. napojení do 
MÚK Středokluky, úprava MÚK (3 x MÚK)“   
dne 18.2.2021 usnesením č. 012-
08/2021/RK s účinností od 6. 5. 2021. 
Stavební uzávěra byla vydána pro koridor 
silnic II/101 a II/240 v úseku Tuchoměřice 
(D7) – Tursko vč. napojení do 
mimoúrovňové křižovatky (dále „MÚK") 
Středokluky, úprava MÚK (3xMÚK), který byl 
dřívě vymezen v Zásadách územního 
rozvoje Středočeského kraje, vydaných 
Zastupitelstvem Středočeského kraje 
usnesením č. 4-20/2011/ZK dne 19.12.2011 

c) Projektant prověří připomínku obce 
Veltruby (98., 100.), která navrhuje, 
aby doposud nezrealizovaná část 
severovýchodního obchvatu D050 
Kolína nebyla v ZÚR rušena, ale aby 
zůstala ponechána. Doje k doplnění 
informací v odůvodnění ohledně 
realizace; 

Výrok  
ÚZ + Odův. 

Výkresy 

Prověřeno - koridor D050 je ve 3A ZÚR SK 
zkrácen o již realizovaný úsek přeložky I/38 
s obchvatem Kolína.  Zredukovaný koridor 
D050 zahrnuje pouze východní přivaděč 
s přemostěním železniční tratě, který je 
nedílnou součástí koridoru D050. V této 
souvislosti je i pozměněn název 
aktualizovaného koridoru D050. 

d) Projektant prověří připomínky (185., 
367., 355.) k požadavkům na 
zasakování, a zajištění kultivace krajiny 
v okolí sídel (nesouhlas s nastavením 
cílových kvalit krajiny sídelní zakotvené 
ve formulaci článku (208) písm.a)); 

Výrok  
ÚZ + Odův. 

Požadavek týkající se řešení zasakování 
vody v krajině (připomínka 367) byl 
vypořádán doplněním článku (206) odst. b). 

Požadavky v připomínkách 185 a 355 
týkající se stanovení podílu zeleně (40% a 
více) u výrobních a logistických areálů nad 2 
ha  nepřísluší dokumentaci ZÚR, které 
nesmějí obsahovat podrobnosti náležející 
svým obsahem územnímu plánu, 
regulačnímu plánu nebo navazujícím 
rozhodnutím -  §36 SZ, článek (3). 
Rozdílnost podmínek území, názorů obcí, 
požadavků investorů, typologie objektů – 
nelze jednoznačně a objektivně stanovit, 
toto musí být řešeno konkrétně 
v podrobnější ÚPD – ÚPP. 

Požadavek týkající se cílových kvalit krajiny 
sídelní byl prověřen. Vzhledem k měřítku 
ZUR jsou typy krajin vymezeny přiměřeně 
k 1:100 000, tzn. že nelze podchytit veškeré 
podrobnosti. Požadavku na posílení 
ekologické stability a rekreace ve volné 
krajině je vyhověno v článku (209) odst. b) 
až e).  

 

 

e) Projektant prověří připomínku 367., 
případně upraví textovou část v jím 
uplatněném smyslu.  

Jejím obsahem je připomínka 
k nedostatečné podpoře primárního 
sektoru ve venkovských oblastech, 
která je uvedena v PÚR ČR jako 
republiková priorita. Formulace čl. 

Výrok  
ÚZ + Odův. 

 

Požadavky byly prověřeny. Text v článku 
(214) odst. b) byl upraven.  

Požadavek týkající se článků (215) a (219) 
byl zapracován. 
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Pokyn Odkaz na část  
dokumentace 

Vyhodnocení pokynu 

(214) b.1), „převaha kvalitní 
zemědělské půdy, zpravidla s vysokým 
stupněm zornění a podřízeným 
zastoupením krajinné zeleně zejména 
podél silniční a cestní sítě a podél 
vodních toků“ nepodporuje na „polní 
půdě“ jiné formy hospodaření. 

Proto je navrhována změna textu: 
„převaha kvalitní zemědělské půdy, s 
podřízeným zastoupením krajinné 
zeleně zejména podél silniční a cestní 
sítě a podél vodních toků“. Požadavek 
na ponechání odst. b) ve čl. (215) 
„neohrozit podmínky pro vysokou nebo 
specifickou zemědělskou funkci“ v 
původním znění, aby se zajistila 
ochrana menšinových způsobů 
hospodaření a tento odstavec vložit též 
do čl. (219); 

f) Projektant zohlední uplatněnou 
připomínku 374. prostřednictvím 
rozšíření odůvodnění návrhu. 
Připomínka nesouhlasí s vedením 
koridoru konvenční železniční dopravy 
D204-železniční trať Praha-Bystřice 
u Benešova: (úsek Strančice-Bystřice u 
Benešova) přes celé chráněné území 
Velkopopovicko a poukazuje 
na rozsudek č. j. 50 A14/2014 — 157, 
který již tento dříve vymezený koridor 
D204 pro trať Praha - České 
Budějovice, úsek Strančice — Bystřice 
u Benešova zrušil. Nesouhlas se 
změnou vysokorychlostní trati na trať 
konvenční. Znehodnocení chráněného 
území Velkopopovicka, RC 1856 
Tojček a RK 1201 Tojček-Grybla; 

Výrok  
ÚZ + Odův. 

Výkresy  

3A ZÚR SK pro koridor D204 stanovuje 
specifické požadavky na využití území 
kritéria a podmínky pro rozhodování o 
možných variantách změn v území a úkoly 
pro územní plánování. V daném případě 
mimo jiné minimalizaci vlivů na předmět 
ochrany dotčených přírodních parků a 
minimalizace vlivů na prvky ÚSES (RK 
1201, RK1318). Vliv na RC 1856 Tojček 
nebyl analýzou střetů zjištěn.   

Rozšířené odůvodnění je obsaženo v části 
Odůvodnění, bod 143, článek (122). 

Zařazení koridoru D204 jako součásti 
koridoru konvenční železniční dopravy ŽD10 
je v souladu s PÚR ve znění Aktulizací č. 1, 
2, 3, 4, 5.  
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3. VYHODNOCENÍ SOULADU S CÍLI A ÚKOLY 

ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ 

 

 

3.1. SOULAD 3A ZÚR SK S CÍLI ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ 

 

Cíle územního plánování 
Vyhodnocení respektování cílů územního plánování 

(ÚP) v 3A ZÚR SK 

(1) Cílem územního plánování je vytvářet předpoklady 
pro výstavbu a udržitelný rozvoj, spočívající ve 
vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní 
prostředí, hospodářský rozvoj, soudržnost společenství 
obyvatel území, uspokojující potřeby současné 
generace a neohrožující podmínky života budoucí 
generace (zkrácené znění). 

Cíl ÚP je respektován. Pokyny pro zpracování 3A ZÚR 
SK uvedené ve Zprávě o uplatňování ZÚR SK 
v uplynulém období 2012 – 2016, zahrnují vyváženou 
územně plánovací tématiku  DI, TI, krajina, urbanismus 
aj. Vytváření předpokladů k dosažení vyváženého 
vztahu podmínek k pilířům URÚ je v návrhu 3A ZÚR SK 
dosahováno naplňováním těchto pokynů v rámci 
multidisciplinárního týmu zpracovatele. Navrhovaná 
řešení jsou kontrolována i korigována zpracováním 
VVURÚ.  

(2) Územní plánování zajišťuje předpoklady pro 
udržitelný rozvoj území soustavným a komplexním 
řešením účelného využití a prostorového uspořádání 
území s cílem dosažení souladu veřejných a 
soukromých zájmů na rozvoji území. Za tím účelem 
sleduje společenský a hospodářský potenciál rozvoje.  

Cíl ÚP je respektován. Dokladem tvrzení je sestava 
pokynů ve Zprávě o uplatňování ZÚR SK v uplynulém 
období 2012 – 2016, podle které jsou zpracovány 3A 
ZÚR SK.  

(3) Orgány územního plánování koordinují veřejné i 
soukromé záměry, výstavbu i činnosti ovlivňující rozvoj 
území a konkretizují ochranu veřejných zájmů 
vyplývajících ze zvláštních právních předpisů 
(zkrácené znění).  

Není obsahem návrhu 3A ZÚR SK. 

(4) Územní plánování ve veřejném zájmu chrání a 
rozvíjí přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území 
včetně urbanistického, architektonického a 
archeologického dědictví.  Chrání krajinu jako složku 
prostředí života obyvatel a základ jejich totožnosti. 
S ohledem na to určuje podmínky pro hospodárné 
využití zastavěného území a zajišťuje ochranu 
nezastavěného území (zkrácené znění).  

Cíl ÚP je respektován. Hlediska ochrany a rozvoje 
přírodních, kulturních a civilizačních hodnot jsou ve 3A 
ZÚR SK průřezově zohledněna v rámci řešení všech 
zadaných úkolů. Hledisko ochrany krajiny a ochrany 
nezastavěného je řešen ve 3A ZÚR SK typologizací 
krajin a stanovením cílových kvalit krajin s uvedením 
podmínek pro rozhodování v území.  Navrhovaná řešení 
jsou kontrolována a korigována zpracováním VVURÚ. 

(5) V nezastavěném území lze v souladu s jeho 
charakterem umísťovat pouze stavby a zařízení pro 
zemědělství, lesnictví, vodní hospodářství, těžbu 
nerostů, pro ochranu přírody a krajiny, pro veřejnou 
dopravní a technickou infrastrukturu, pro snižování 
nebezpečí katastrofických situací, dále pro účely 
rekreace a CR (zkrácené znění).   

Není obsahem návrhu 3A ZÚR SK. 

(6) Na nezastavitelných pozemcích lze výjimečně 
umístit technickou infrastrukturu způsobem, který 
neznemožní jejich dosavadní užívání.  

Není obsahem návrhu 3A ZÚR SK. 
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3.2. SOULAD 3A ZÚR SK S ÚKOLY ÚZEMNÍHO 
PLÁNOVÁNÍ 

 

Hlavní úkoly územního plánování Vyhodnocení respektování hlavních úkolů územního 
plánování v 3A ZÚR SK 

1a) 

zjišťovat a posuzovat stav území, jeho přírodní, kulturní 
a civilizační hodnoty. 

 

Návrh 3A ZÚR SK zohledňuje stav území a jeho 
přírodní, kulturní a civilizační hodnoty těmito způsoby: 

při vymezování ploch a koridorů, resp. při úpravě jejich 
vymezení, 

stanovením kritérií a podmínek pro rozhodování ve vymezených 
plochách a koridorech a úkolů pro územní plánování, 

aktualizovaným upřesněním podmínek koncepce jejich ochrany 
a rozvoje, 

stanovením cílových kvalit krajin a aktualizací územních 
podmínek pro jejich zachování a dosažení. 

Stav území a jeho přírodní, kulturní a civilizační hodnoty 
jsou z hlediska svého případného ovlivnění návrhem 3A 
ZÚR SK posuzovány v rámci VVURÚ. 

1b) 

stanovovat koncepci rozvoje území, včetně 
urbanistické koncepce s ohledem na hodnoty a 
podmínky území. 

 

Úkol je respektován. Koncepce rozvoje území je 
v rozsahu pokynů uvedených ve Zprávě o uplatňování 
ZÚR SK v uplynulém období 2012 – 2016 stanovena 
multidisciplinárním týmem zpracovatele s ohledem na 
hodnoty a podmínky území. Kontrolní i korigující úloha 
připadá v tomto ohledu zpracování VVURÚ. 

1c) 

prověřovat a posuzovat potřebu změn v území, veřejný 
zájem na jejich provedení, jejich přínosy, problémy, 
rizika s ohledem například na veřejné zdraví, životní 
prostředí, geologickou stavbu území, vliv na veřejnou 
infrastrukturu a na její hospodárné využívání. 

 

Úkol je respektován. Návrh 3A ZÚR SK je řešen dle 
pokynů uvedených ve Zprávě o uplatňování ZÚR SK 
v uplynulém období 2012 – 2016 a je posouzen a 
korigován a z hlediska VVURÚ.  

1d) 

stanovovat urbanistické, architektonické a estetické 
požadavky na využívání a prostorové uspořádání 
území a na jeho změny, zejména na umístění, 
uspořádání a řešení staveb.  

 

Úkol je respektován. Předmětné úkoly jsou řešeny 
přiměřeně specifice podrobnosti dokumentace ZÚR, dle 
pokynů uvedených ve Zprávě o uplatňování ZÚR SK 
v uplynulém období 2012 – 2016.  

1e) 

stanovovat podmínky pro provedení změn v území, 
zejména pak pro umístění a uspořádání staveb 
s ohledem na stávající charakter a hodnoty území 

 

Úkol je respektován. Předmětné úkoly jsou řešeny 
přiměřeně specifice podrobnosti dokumentace ZÚR, dle 
pokynů uvedených ve Zprávě o uplatňování ZÚR SK 
v uplynulém období 2012 – 2016. 

1f) 

stanovovat pořadí prováděných změn v území 
(etapizace) 

 

Návrh 3A ZÚR SK v důvodných případech aktualizuje 
stanovený návrh pořadí změn v území. 

1g) 

vytvářet územní podmínky pro snižování nebezpečí 
ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování 
jejich důsledků, a to přírodě blízkým způsobem 

 

Úkol je respektován. Návrhem rozvoje DI a TI, ale i 
typologizací krajin a stanovením cílových kvalit krajin 
s uvedením podmínek pro rozhodování v území, je 
sledováno mj. snižování nebezpečí ekologických a 
přírodních katastrof. Úkol odstraňování důsledků 
ekologických a přírodních katastrof se vymyká obsahu 
zadání 3A ZÚR SK.   
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Hlavní úkoly územního plánování Vyhodnocení respektování hlavních úkolů územního 
plánování v 3A ZÚR SK 

1h) 

vytvářet v území podmínky pro odstraňování důsledků 
náhlých hospodářských změn 

 

Úkol je přiměřeně respektován. Zejm. návrhem rozvoje 
DI a TI ve 3A ZÚR SK jsou vytvářeny podmínky pro 
odstraňování důsledků náhlých (či zvládání) náhlých 
hospodářských změn.  

1i) 

stanovovat podmínky pro obnovu a rozvoj sídelní 
struktury a pro kvalitní bydlení 

 

Úkol je přiměřeně respektován. Ve 3A ZÚR SK zejména 
řešením úprav ve vymezení rozvojových oblastí a 
rozvojových os, ale též návrhem řešením rozvoje DI a 
TI.   

1j) 

prověřovat a vytvářet v území podmínky pro 
hospodárné vynakládání prostředků z veřejných 
rozpočtů na změny v území   

 

Úkol je respektován přiměřeně specifice dokumentace 
ZÚR a naplněním pokynů uvedených ve Zprávě o 
uplatňování ZÚR SK v uplynulém období 2012 – 2016.  

1k) 

vytvářet v území podmínky pro zajištění civilní ochrany 

 

Úkol je respektován přiměřeně specifice dokumentace 
ZÚR a naplněním pokynů uvedených ve Zprávě o 
uplatňování ZÚR SK v uplynulém období 2012 – 2016. 

1l) 

určovat nutné asanační, rekonstrukční a rekultivační 
zásahy do území 

 

Úkol není obsahem návrhu 3A ZÚR SK, není zahrnut 
v pokynech uvedených ve Zprávě o uplatňování ZÚR SK 
v uplynulém období 2012 – 2016. 

1m) 

vytvářet podmínky pro ochranu území podle zvláštních 
právních předpisů před negativními vlivy záměrů na 
území a navrhovat kompenzační opatření, pokud 
zvláštní právní předpis nestanoví jinak 

 

Úkol je respektován přiměřeně specifice dokumentace 
ZÚR a naplněním pokynů uvedených ve Zprávě o 
uplatňování ZÚR SK v uplynulém období 2012 – 2016. 
Kompenzační opatření budou navržena základě 
výsledků projednání návrhu 3A ZÚR SK dle § 37 
stavebního zákona, pokud MŽP uvede kompenzační 
opatření ve svém stanovisku dle § 4 odst. 2 písm. b) 
tohoto zákona. 

1n) 

regulovat rozsah ploch pro využívání přírodních zdrojů 

 

Úkol je respektován přiměřeně specifice dokumentace 
ZÚR a naplněním pokynů uvedených ve Zprávě o 
uplatňování ZÚR SK v uplynulém období 2012 – 2016 a 
týká se zejména záměrů podchycených na úseku 
vodního hospodářství.  

1o) 

uplatňovat poznatky zejména z oborů architektury, 
urbanismu, územního plánování a ekologie a 
památkové péče 

 

Úkol je respektován. Tento přístup při zpracování 3A 
ZÚR SK garantuje multidisciplinární kvalifikovaný tým 
zpracovatele. Kontrolní i korigující úloha připadá v tomto 
ohledu zpracování VVURÚ  

(2)  

Úkolem územního plánování je také posouzení vlivů 
ZÚR na udržitelný rozvoj území (§18 odst. 1 SZ). Pro 
účely tohoto posouzení se zpracovává VVURÚ. Jeho 
součástí je vyhodnocení vlivů na životní prostředí 
s náležitostmi stanovenými v příloze k tomuto zákonu, 
včetně posouzení vlivu na EVL nebo PO.  

 

Úkol je respektován. VVURÚ je zpracováno se všemi 
uvedenými náležitostmi.   
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4. VYHODNOCENÍ SOULADU S POŽADAVKY 

STAVEBNÍHO ZÁKONA A JEHO PROVÁDĚCÍCH 

PŘEDPISŮ 

 

 

Návrh 3A ZÚR SK je zpracován podle požadavků stavebního zákona v platném znění 
a jeho prováděcích vyhlášek č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně 
plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších 
předpisů2 a vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném 
znění3.  

Dokumentace 3A ZÚR SK je rozdělena na část výrokovou a její odůvodnění tak, jak 
vyžaduje § 173 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen „správní řád“) 
a příloha č. 4 vyhlášky č.500/2006 Sb. Na základě stanoviska MŽP ČR ke Zprávě o 
uplatňování ZÚR KK (§ 42, odst. 1 SZ) je pro návrh A-ZÚR KK zpracována dokumentace 
vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území v rozsahu přílohy č. 5 vyhlášky č. 500/2006 Sb. 

Obsahově vychází návrh 3A ZÚR SK vychází  požadavků Zprávy o uplatňování zásad 
územního rozvoje Středočeského kraje v uplynulém období (2012 – 2016), schválené 
v souladu s ust. § 7 odst. 2 písm. c) zák. č. 183/2016 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu, ve znění pozdějších předpisů4 Zastupitelstvem kraje dne 28. 06. 2016 usnesením 
č. 153-23/2016/ZK a z pokynů pořizovatele k úpravě návrhu pro veřejné projednání,na základě 
dohodnutých stanovisek dotčených orgánů a vypořádaných připomínek obcí, sousedních krajů 
a veřejnosti, uplatněných v ráci projednání dle § 37 stavebního zákonaObsah výrokové části 
3A ZÚR SK odpovídá bodu I. přílohy č. 4 vyhlášky č.500/2006 Sb. Struktura odůvodnění 3A 
ZÚR SK odpovídá požadavkům § 40 odst. 2 SZ a bodu II přílohy č. 4 vyhlášky č.500/2006 Sb. 
Komplexní zdůvodnění navrhovaného řešení (kap. 9.) zohledňuje způsobem odpovídajícím 
charakteru a zaměření ÚPD kraje požadavky § 68 odst. 3 správního řádu. Grafická část 3A 
ZÚR SK byla v souladu s ust. § 6 odst. 2 vyhlášky č. 500/2006 Sb., zpracována v měřítku 
1:100 000, výkres širších vztahů v měřítku 1:500 000. Rozsah zpracované výkresové 
dokumentace 3A ZÚR SK odpovídá rozsahu měněných částí grafické dokumentace vydaných 
ZÚR SK. 

Stanovisko Ministerstva životního prostředí podle § 37 odst. 7 stavebního zákona 
k dokumentaci Vyhodnocení vlivů A-ZÚR SK na životní prostředí bude vloženo do odůvodnění 
po jeho vydání společně se sdělením, jak bylo toto stanovisko zohledněno, a to včetně uvedení 
závažným důvodů, pokud by některé požadavky nebo podmínky zohledněny nebyly.  

V souladu s ust. § 172 odst. 5 správního řádu bude po veřejném projednání návrhu 
3A ZÚR SK do odůvodnění vloženo rozhodnutí o uplatněných námitkách, včetně jeho 
odůvodnění a dále pak i informace o způsobu vypořádání připomínek při veřejném projednání, 
tak jak to vyžaduje správní řád dle ust. § 172 odst. 4.  

 

 
  

                                                
2 Dále jen „vyhláška č. 500/2006 Sb.“. 
3 Dále jen „vyhláška č. 501/2006 Sb.“ 
4 Dále jen „Zpráva o uplatňování“ nebo jen „Zpráva“. 
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5. VYHODNOCENÍ SOULADU S POŽADAVKY 

ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ 

 

 

Návrh 3A ZÚR SK je zpracován v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů. 
Tyto požadavky jsou v rámci 3A ZÚR SK zohledněny takto: 

 návrhem podmínek pro využívání území, v rámci kterých se sledují hlediska ochrany 
přírodních, kulturních a civilizačních hodnot,  

 uplatněním závěrů vyhodnocení vlivů 3A ZÚR SK na životní prostředí dle Přílohy SZ 
a závěrů vyhodnocení vlivů 3A ZÚR SK a EVL a PO dle § 45i zák. č. 114/1992 Sb., 
ve znění pozdějších předpisů, 

 zohledněním územního průmětu limitů využití území, vyplývajících z těchto zvláštních 
právních předpisů, zobrazených v koordinačním výkrese. 

Stanoviska dotčených orgánů a připomínky na úpravy návrhu 3A ZÚR SK uplatněná 
v rámci společného jednání dle § 37 SZ, byla pořizovatelem vyhodnocena a dohodnuta, resp. 
vypořádána. Na základě výsledků tohoto projednání zpracoval pořozovatel pokyny pro úpravy 
návrhu 3A ZÚR SK k veřejnému projednání (viz kap. 2 bod 10. tohoto Odůvodnění).   

Námitky a připomínky, které vzejdou z veřejného projednání 3A ZÚR SK pořizovatel 
vyhodnotí s ohledem na veřejné zájmy a návrh rozhodnutí o námitkách a návrh vyhodnocení 
připomínek zašle dotčeným orgánům k uplatnění stanoviska dle § 39 odst. 4 SZ. V případě 
potřeby pořizovatel zajistí úpravu návrhu 3A ZÚR SK. 
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6. VYHODNOCENÍ SOULADU S POLITIKOU  

ÚZEMNÍHO ROZVOJE 

 

 

Vyhodnocení souladu návrhu 3A ZÚR SK s Politikou územního rozvoje ČR ve znění 
schválených Aktualizací č. 1, 2, 3, 4, 5 je zpracováno v členění dle jednotlivých kapitol tohoto 
dokumentu. Vyhodnocení vychází z Návrhu dohody ve věci stanoviska Ministerstva pro místní 
rozvoj ČR č.j.: MMR-99299/2021-81 ze dne 6. 1. 2022, uplatněného podle § 37 odst. 8 
stavebního zákona, k návrhu Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Středočeského kraje. 

 

REPUBLIKOVÉ PRIORITY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ PRO ZAJIŠTĚNÍ UDRŽITELNÉHO 
ROZVOJE ÚZEMÍ  

Republikové priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje dle PÚR 
ČR, ve znění Aktualizace č. 1, 2, 3, 4, 5, jsou uvedeny v následující tabulce a jsou opatřeny 
vyhodnocením souladu s řešením 3A ZÚR SK. 

 

PÚR ČR, ve znění Aktualizace č. 1, 2, 3, 4, 5 Vyhodnocení souladu návrhu 3A ZÚR SK s PÚR ČR 

(14)  

Ve veřejném zájmu chránit a rozvíjet přírodní, 
civilizační a kulturní hodnoty území, včetně 
urbanistického, architektonického a archeologického 
dědictví. Zachovat ráz jedinečné urbanistické struktury 
území, struktury osídlení a jedinečné kulturní krajiny, 
které jsou výrazem identity území, jeho historie a 
tradice. Tato území mají značnou hodnotu, např. i jako 
turistické atraktivity. Jejich ochrana by měla být 
provázána s potřebami ekonomického a sociálního 
rozvoje v souladu s principy udržitelného rozvoje. V 
některých případech je nutná cílená ochrana míst 
zvláštního zájmu, v jiných případech je třeba chránit, 
respektive obnovit celé krajinné celky. Krajina je živým 
v čase proměnným celkem, který vyžaduje tvůrčí, 
avšak citlivý přístup k vyváženému všestrannému 
rozvoji tak, aby byly zachovány její stěžejní kulturní, 
přírodní a užitné hodnoty.  

 

Priorita (14) je respektována v rámci již v platných ZÚR 
SK. Ve 3A ZÚR SK jsou požadavky vyplývající z priority 
rozpracovány v aktualizovaném znění priorit územního 
plánování kraje zejména v článcích (01), (04), (06a, b, 
c), (07c). Hledisko ochrany a provázanosti rozvoje 
uvedených hodnot je průřezově zohledněno v rámci 
kapitol A. až F. Případné střety záměrů 3A ZÚR SK 
s hodnotami území - pokud jsou nevyhnutelné, jsou 
řešeny minimalizací negativ a kompenzováním převahou 
přínosů záměrů. Krajinářská hlediska obsažená 
v republikových prioritách jsou ve 3A ZÚR SK 
respektována zpracováním cílových kvalit krajiny a 
stanovením podmínek pro jejich zachování nebo 
dosažení. Stanovené typologické spektrum krajin 
(krajiny přírodní a vodohospodářské - krajiny sídelní a 
příměstské) obsahuje podmínky pro udržitelný rozvoj 
území. 

(14a) 

Při plánování rozvoje venkovských území a oblastí ve 
vazbě na rozvoj primárního sektoru zohlednit ochranu 
kvalitních lesních porostů, vodních ploch a kvalitní 
zemědělské, především orné půdy a ekologických 
funkcí krajiny. 

 

Priorita (14a) je respektována v rámci již v platných ZÚR 
SK. Ve 3A ZÚR SK jsou požadavky vyplývající z priority 
dále rozpracovány a zpřesněny v aktualizovaném znění 
priorit územního plánování kraje zejména v článcích 
(06a), (07c,f). Hledisko ochrany kvalitní zemědělské 
půdy je zohledněno zejm. v kapitole D. Plochy a 
koridory… a v kapitole F. Stanovení cílových kvalit krajin 
…. Kvalifikovaný odhad záborů půdního fondu dle 
návrhu 3A ZÚR SK je součástí tohoto odůvodnění.     

(15)  

Předcházet při změnách nebo vytváření urbánního 
prostředí prostorově sociální segregaci s negativními 
vlivy na sociální soudržnost obyvatel. 

 

Priorita je přiměřeně specifice ZÚR respektována v již 
v platných ZÚR SK. Ve 3A ZÚR SK se na požadavek 
formulovaný v prioritě (15) částečně reaguje v 
aktualizovaném znění priorit územního plánování kraje v 
článku (08), který se týká podpory oblasti s oslabenou 
strukturou osídlení a slabou hospodářskou základnou.    
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PÚR ČR, ve znění Aktualizace č. 1, 2, 3, 4, 5 Vyhodnocení souladu návrhu 3A ZÚR SK s PÚR ČR 

(16)  

Při stanovování způsobu využití území v územně 
plánovací dokumentaci dávat přednost komplexním 
řešením před uplatňováním jednostranných hledisek a 
požadavků, které ve svých důsledcích zhoršují stav i 
hodnoty území. Vhodná řešení územního rozvoje je 
zapotřebí hledat ve spolupráci s obyvateli území i s 
jeho uživateli a v souladu s určením a charakterem 
oblastí, os, ploch a koridorů vymezených v PÚR ČR.  

 

V návaznosti na obdobný přístup v platné ZÚR SK také 
3A ZÚR SK respektuje uvedenou republikovou prioritu 
(16). Požadovaná komplexnost řešení je dosahována 
splněním zadání projektových prací, vyplývajících ze 
Zprávy o uplatňování ZÚR SK v uplynulém období 
(2012 – 2016), respektováním požadavků vyplývajících 
ze SZ a navazujících vyhlášek, odborností a 
kompletností sestavy zpracovatelského kolektivu 3A 
ZÚR SK.   

(16a)  

Při územně plánovací činnosti vycházet z principu 
integrovaného rozvoje území, zejména měst a regionů, 
který představuje objektivní a komplexní posuzování a 
následné koordinování prostorových, odvětvových a 
časových hledisek. 

 

Priorita (16a) je respektována v rámci již v platných ZÚR 
SK, v rámci zpracování 3A ZÚR SK se na požadavek 
reaguje v aktualizovaném znění priorit územního 
plánování kraje články (04) a částečně (07c). Uplatnění 
požadovaného principu integrovaného rozvoje, 
objektivnosti, komplexnosti a koordinace je dosahováno 
splněním zadání projektových prací vyplývajícího ze 
Zprávy o uplatňování ZÚR SK v uplynulém období (2012 
– 2016), respektováním požadavků vyplývajících ze SZ 
a navazujících vyhlášek a též kompletností odborné 
sestavy zpracovatelského kolektivu 3A ZÚR SK.   

(17)  

Vytvářet v území podmínky k odstraňování důsledků 
hospodářských změn lokalizací zastavitelných ploch 
pro vytváření pracovních příležitostí, zejména 
v hospodářsky problémových regionech a napomoci 
tak řešení problémů v těchto územích.  

 

Priorita je přiměřeně specifice ZÚR respektována 
v rámci již v platných ZÚR SK. Ve 3A ZÚR SK se na 
požadavek formulovaný v prioritě (17) reaguje 
aktualizovaným zněním priorit územního plánování kraje 
ve formulacích článků (08), který se týká podpory oblasti 
s oslabenou strukturou osídlení a slabou hospodářskou 
základnou a v článku (07e) obecněji formulovaném na 
podporu hospodářského rozvoje území vzniku 
pracovních příležitostí.   

(18)  

Podporovat vyvážený a polycentrický rozvoj sídelní 
struktury. Vytvářet územní předpoklady pro posílení 
vazeb mezi městskými a venkovskými oblastmi s 
ohledem na jejich rozdílnost z hlediska přírodního, 
krajinného, urbanistického i hospodářského prostředí. 

 

Priorita (18) je respektována již v platné ZÚR SK. Ve 3A 
ZÚR SK je naplňování priority podchyceno a zpřesněno 
v aktualizovaném znění priorit územního plánování 
kraje, přímo v článku (04) a částečně v článku (07c), 
požadavkem na koordinaci územního rozvoje uskupení 
sídel – velkých měst a obcí v jejich zázemí. Hledisko 
sídelní struktury a podpory jejího polycentrického rozvoje 
je zohledněno ve 3A ZÚR SK v kapitolách B. Rozvojové 
oblasti a osy …, C. Specifické oblasti …, 
zprostředkované souvislosti též v kapitole D. Plochy 
a koridory … 

(19)  

Vytvářet předpoklady pro rozvoj, využití potenciálu a 
polyfunkční využívání opuštěných areálů a ploch (tzv. 
brownfields průmyslového, zemědělského, vojenského 
a jiného původu, vč. území bývalých vojenských 
újezdů). Hospodárně využívat zastavěné území 
(podpora přestaveb revitalizací a sanací území) a 
zajistit ochranu nezastavěného území (zejména 
zemědělské a lesní půdy) a zachování veřejné zeleně, 
včetně minimalizace její fragmentace. Cílem je účelné 
využívání a uspořádání území úsporné v nárocích na 
veřejné rozpočty na dopravu a energie, které 
koordinací veřejných a soukromých zájmů na rozvoji 
území omezuje negativní důsledky suburbanizace pro 
udržitelný rozvoj území. 

 

Priorita (19) je přiměřeně specifice ZÚR respektována již 
v rámci v platných ZÚR SK. Ve 3A ZÚR SK je priorita 
podchycena a zpřesněna v aktualizovaném znění priorit 
územního plánování kraje zejména v článku (07c) 
o přednostním využíváním zastavěného území a před 
zástavbou ve volné krajině. Hledisko hospodárného, 
účelného a úsporného využívání území ve všech 
uvedených souvislostech je průřezovou součástí kapitol 
B. Rozvojové oblasti a osy…, C. Specifické oblasti…, 
zprostředkovaně též kapitoly D. Plochy a koridory… 
Kvalifikovaný odhad záborů zemědělského půdního 
fondu a pozemků určených k plnění funkcí lesa, který 
vyplývá z návrhu 3A ZÚR SK, je součástí tohoto 
odůvodnění.  
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PÚR ČR, ve znění Aktualizace č. 1, 2, 3, 4, 5 Vyhodnocení souladu návrhu 3A ZÚR SK s PÚR ČR 

(20)  

Rozvojové záměry, které mohou významně ovlivnit 
charakter krajiny, umísťovat do co nejméně konfliktních 
lokalit a následně podporovat potřebná kompenzační 
opatření. S ohledem na to při územně plánovací 
činnosti, respektovat veřejné zájmy např. ochrany 
biologické rozmanitosti a kvality životního prostředí, 
zejména formou důsledné ochrany zvláště chráněných 
území, lokalit soustavy Natura 2000, mokřadů, 
ochranných pásem vodních zdrojů, chráněné oblasti 
přirozené akumulace vod a nerostného bohatství, 
ochrany zemědělského a lesního půdního fondu. 
Vytvářet územní podmínky pro implementaci a 
respektování územních systémů ekologické stability a 
zvyšování a udržování ekologické stability a k zajištění 
ekologických funkcí i v ostatní volné krajině a pro 
ochranu krajinných prvků přírodního charakteru v 
zastavěných územích, zvyšování a udržování 
rozmanitosti venkovské krajiny. V rámci územně 
plánovací činnosti vytvářet podmínky pro ochranu 
krajinného rázu s ohledem na cílové kvality krajiny a 
vytvářet podmínky pro využití přírodních zdrojů. 

 

3A ZÚR SK navazuje na respektování priority (20) 
v platných ZÚR SK. Požadavky této priority jsou ve 3A 
ZÚR SK rozpracovány a zpřesněny pro územního 
plánování kraje v aktualizovaných článcích (06), (07f). 
Hlediska ochrany krajiny a kvalitní zemědělského i 
lesního půdního fondu je zohledněno zejm. v kapitole D. 
Plochy a koridory… (v části Plochy a koridory ÚSES a 
zprostředkovaně v částech Plochy a koridory dopravy a 
technické infrastruktury). V kapitole F. Stanovení 
cílových kvalit krajin jsou zapracovány všechny uvedené 
požadavky na ochranu krajiny a též podmínky pro 
ochranu krajinného rázu. Kvalifikovaný odhad záborů 
zemědělského půdního fondu a pozemků určených 
k plnění funkcí lesa, který vyplývá z návrhu 3A ZÚR SK, 
je součástí tohoto odůvodnění.  

 

(20a)  

Vytvářet územní podmínky pro zajištění migrační 
propustnosti krajiny pro volně žijící živočichy a pro 
člověka, zejména při umísťování dopravní a technické 
infrastruktury a při vymezování ploch pro bydlení, 
občanskou vybavenost, výrobu a skladování. V rámci 
územně plánovací činnosti omezovat nežádoucí 
srůstání sídel s ohledem na zajištění přístupnosti a 
prostupnosti krajiny, uplatňovat integrované přístupy k 
předcházení a řešení environmentálních problémů. 

 

3A ZÚR SK navazuje na platné ZÚR SK a respektuje 
uvedenou republikovou prioritu (20a). Priorita je 
zpřesněna v aktualizovaném znění priorit územního 
plánování kraje zejména v článku (07f) a (06c). Návrhy 
týkající se vytváření požadovaných podmínek jsou 
obsaženy zejm. v kapitole D. Plochy a koridory… (mj. 
zahrnuje též část Plochy a koridory ÚSES).  

(21) 

Vymezit a chránit ve spolupráci s dotčenými obcemi 
před zastavěním pozemky nezbytné pro vytvoření 
souvislých ploch veřejně přístupné zeleně v 
rozvojových oblastech a v rozvojových osách a ve 
specifických oblastech, na jejichž území je krajina 
negativně poznamenána lidskou činností, s využitím 
její přirozené obnovy; cílem je zachování souvislých 
ploch nezastavěného území v bezprostředním okolí 
velkých měst, způsobilých pro nenáročné formy 
krátkodobé rekreace a dále pro vznik a rozvoj lesních 
porostů a zachování prostupnosti krajiny. 

 

3A ZÚR SK v návaznosti na platné ZÚR SK respektuje 
uvedenou republikovou prioritu (21). Tato priorita je 
podchycena v aktualizovaném znění priorit kraje 
zejména v článcích (04b), konkrétně jsou požadavky 
priority řešeny v kapitole F. stanovení cílových kvalit 
krajin, včetně územních podmínek pro jejich zachování 
nebo dosažení. Stanovené typologické spektrum krajin 
zahrnuje také krajiny sídelní a příměstské a stanovuje 
pro ně požadované podmínky rozvoje území – včetně 
rekreačního využití a zachování prostupnosti krajiny. 

(22)  

Vytvářet podmínky pro rozvoj a využití předpokladů 
území pro různé formy udržitelného cestovního ruchu 
(např. cykloturistika, agroturistika, poznávací turistika), 
při zachování a rozvoji hodnot území. Podporovat 
propojení míst, atraktivních z hlediska cestovního 
ruchu, turistickými cestami, které umožňují celoroční 
využití pro různé formy turistiky (např. pěší, cyklo, 
lyžařská, hipo). 

 

Priorita (22) je respektována již v platné ZÚR SK. Ve 3A 
ZÚR SK jsou její požadavky dále zpřesněny a doplněny 
formou aktualizovaného znění priorit územního 
plánování kraje zejména v článku (07d). Návrhy týkající 
se vytváření požadovaných podmínek pro podporu 
cestovního ruchu jsou obsaženy také v kapitolách B. 
Rozvojové oblasti a osy…, C. Specifické oblasti…, 
E. Upřesnění územních podmínek  koncepce ochrany 
a rozvoje hodnot území… 

(23)  

Podle místních podmínek vytvářet předpoklady pro 
lepší dostupnost území a zkvalitnění dopravní a 
technické infrastruktury s ohledem na prostupnost 
krajiny. Při umísťování dopravní a technické 
infrastruktury zachovat prostupnost krajiny a 

 

Priorita (23) je respektována již v platných ZÚR SK, 
na které 3A ZÚR SK navazuje a požadavky uvedené 
priority doplňuje a zpřesňuje v aktualizovaném znění 
priorit územního plánování kraje zejména v článcích 
(04a), (05a,b), (07g). Konkrétní návrhy 3A ZÚR SK 
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minimalizovat rozsah fragmentace krajiny; je-li to z 
těchto hledisek účelné, umísťovat tato zařízení 
souběžně. U stávající i budované sítě dálnic, 
kapacitních komunikací a silnic I. třídy zohledňovat i 
potřebu a možnosti umístění odpočívek, které jsou 
jejich nedílnou součástí. Zmírňovat vystavení 
městských oblastí nepříznivým účinkům tranzitní 
železniční a silniční dopravy, mimo jiné i 
prostřednictvím obchvatů městských oblastí, nebo 
zajistit ochranu jinými vhodnými opatřeními v území. 
Zároveň však vymezovat plochy pro novou obytnou 
zástavbu tak, aby byl zachován dostatečný odstup od 
vymezených koridorů pro nové úseky dálnic, silnic I. 
třídy a železnic, a tímto způsobem důsledně 
předcházet zneprůchodnění území pro dopravní stavby 
i možnému nežádoucímu působení negativních účinků 
provozu dopravy na veřejné zdraví obyvatel (bez 
nutnosti budování nákladných technických opatření na 
eliminaci těchto účinků). 

týkající se vytváření požadovaných podmínek a 
rozvojových předpokladů dopravní a technické 
infrastruktury jsou obsaženy zejm. v kapitole D. Plochy a 
koridory…, zahrnující části kapitoly Plochy a koridory 
dopravy, Plochy a koridory technické infrastruktury. 
Zprostředkovaně je uplatnění priority obsaženo také v 
kapitole F. stanovení cílových kvalit krajin, včetně 
územních podmínek pro jejich zachování nebo 
dosažení. Stanovené typologické spektrum krajin 
zahrnuje také krajiny sídelní a příměstské a stanovuje 
pro ně požadované podmínky rozvoje území. 

(24)  

Vytvářet podmínky pro zlepšování dostupnosti území 
rozšiřováním a zkvalitňováním dopravní infrastruktury s 
ohledem na potřeby veřejné dopravy a požadavky 
ochrany veřejného zdraví a v souladu s principy 
rozvoje udržitelné mobility osob a zboží, zejména uvnitř 
rozvojových oblastí a rozvojových os. Možnosti nové 
výstavby je třeba dostatečnou veřejnou infrastrukturou 
přímo podmínit. Vytvářet podmínky pro zvyšování 
bezpečnosti a plynulosti dopravy, ochrany a 
bezpečnosti obyvatelstva a zlepšování jeho ochrany 
před hlukem a emisemi, s ohledem na to vytvářet v 
území podmínky pro environmentálně šetrné formy 
dopravy (např. železniční, cyklistickou). 

 

Priorita (24) je respektována již v rámci v platných ZÚR 
SK. Ve 3A ZÚR SK je priorita zpřesněna a doplněna 
v aktualizovaném znění priorit územního plánování kraje 
zejména v článku (04a), (05a,b). Návrhy 3A ZÚR SK 
konkrétně řeší vytváření podmínek v území týkajících se 
dopravy v kapitole D. Plochy a koridory…, zahrnující 
část Plochy a koridory dopravy. V obecnější formě jsou 
tyto požadavky obsaženy v kapitolách B. Rozvojové 
oblasti a osy a C. Specifické oblasti.  

(24a)  

Na územích, kde dochází dlouhodobě k překračování 
zákonem stanovených hodnot imisních limitů pro 
ochranu lidského zdraví, je nutné předcházet dalšímu 
významnému zhoršování stavu. V územích, kde nejsou 
hodnoty imisních limitů pro ochranu lidského zdraví 
překračovány, vytvářet územní podmínky pro to, aby k 
jejich překročení nedošlo. Vhodným uspořádáním 
ploch v území obcí vytvářet podmínky pro minimalizaci 
negativních vlivů koncentrované výrobní činnosti na 
bydlení. Vymezovat plochy pro novou obytnou 
zástavbu tak, aby byl zachován dostatečný odstup od 
průmyslových nebo zemědělských areálů. 

 

Platné ZÚR SK prioritu (24a) respektují. Navazující 3A 
ZÚR SK zohledňují prioritu přiměřeně obsahu zadání 
projektových prací ve Zprávě o uplatňování ZÚR SK 
v minulém období (2012 – 2016) a doplňují 
v aktualizovaném znění priorit územního plánování kraje 
článek (04a,b) o zlepšování stavu složek životního 
prostředí a výsadbě zelených pásů a ploch na území se 
zhoršenou kvalitou ovzduší a ve společných 
požadavcích týkajících se rozvojových oblastí, os a 
center osídlení (9a) 

(25)  

Vytvářet podmínky pro preventivní ochranu území a 
obyvatelstva před potenciálními riziky a přírodními 
katastrofami v území (záplavy, sesuvy půdy, eroze, 
sucho atd.) s cílem jim předcházet a minimalizovat 
jejich negativní dopady. Zejména zajistit územní 
ochranu ploch potřebných pro umísťování staveb a 
opatření na ochranu před povodněmi a pro vymezení 
území určených k řízeným rozlivům povodní. Vytvářet 
podmínky pro zvýšení přirozené retence srážkových 
vod v území a využívání přírodě blízkých opatření pro 
zadržování a akumulaci povrchové vody tam, kde je to 
možné s ohledem na strukturu osídlení a kulturní 
krajinu, jako jedno z adaptačních opatření v případě 
dopadů změny klimatu. V území vytvářet podmínky pro 
zadržování, vsakování i využívání srážkových vod jako 

 

Priorita (25) je respektována již v rámci v platných ZÚR 
SK, na které 3A ZÚR SK navazuje a doplňuje 
v aktualizovaném znění priorit územního plánování kraje 
formulaci článku (07h,i) – ochrana a obnova jakosti vod 
a preventivní ochrana před bezpečnostními hrozbami. 
Konkrétně jsou požadavky vyplývající z priority, týkající 
se vodního hospodářství řešeny ve 3A ZÚR SK v 
kapitole D. Plochy a koridory… v části Plochy a koridory 
technické infrastruktury a ve společných požadavcích 
týkajících se rozvojových oblastí, os a center osídlení 
(9a). 
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zdroje vody a s cílem zmírňování účinků povodní a 
sucha. Při vymezování zastavitelných ploch zohlednit 
hospodaření se srážkovými vodami.  

(26) 

Vymezovat zastavitelné plochy v záplavových územích 
a umisťovat do nich veřejnou infrastrukturu jen ve zcela 
výjimečných a zvlášť odůvodněných případech. 
Vymezovat a chránit zastavitelné plochy pro přemístění 
zástavby z území s vysokou mírou rizika vzniku 
povodňových škod.  

  

Platné ZÚR SK prioritu (26) respektují. V navazující 3A 
ZÚR SK je naplnění priority dotčeno v kapitole D. Plochy 
a koridory… v částech D.1 Plochy a koridory dopravy a 
D.2. Plochy a koridory technické infrastruktury.  

(27) 

Vytvářet podmínky pro koordinované umísťování 
veřejné infrastruktury v území a její rozvoj a tím 
podporovat její účelné využívání v rámci sídelní 
struktury, včetně podmínek pro rozvoj digitální 
technické infrastruktury. Vytvářet rovněž podmínky pro 
zkvalitnění dopravní dostupnosti obcí (měst), které jsou 
přirozenými regionálními centry v území tak, aby se 
díky možnostem, poloze i infrastruktuře těchto obcí 
zlepšovaly i podmínky pro rozvoj okolních obcí ve 
venkovských oblastech a v oblastech se specifickými 
geografickými podmínkami. Při územně plánovací 
činnosti stanovovat podmínky pro vytvoření výkonné 
sítě osobní i nákladní železniční, silniční, vodní a 
letecké dopravy, včetně sítí regionálních letišť, efektivní 
dopravní sítě pro spojení městských oblastí s 
venkovskými oblastmi, stejně jako řešení přeshraniční 
dopravy, protože mobilita a dostupnost jsou klíčovými 
předpoklady hospodářského rozvoje ve všech 
regionech. 

  

Priorita (27) je respektována v platných ZÚR SK, na 
které 3A ZÚR SK navazuje a ve kterých je priorita 
uplatněna v aktualizovaném znění priorit územního 
plánování kraje zejména v článcích (05a,b), (7c). Řešení 
problematiky veřejné infrastruktury je konkretizováno 
v kapitole D. Plochy a koridory…, v dílčí části D.1. 
Plochy a koridory dopravy. V obecnější formě jsou 
podmínky priority zohledněny v kapitolách B. Rozvojové 
oblasti a osy…, C. Specifické oblasti. 

(28)  

Pro zajištění kvality života obyvatel zohledňovat 
potřeby rozvoje území v dlouhodobém horizontu a 
nároky na veřejnou infrastrukturu, včetně veřejných 
prostranství. Návrh a ochranu kvalitních městských 
prostorů a veřejné infrastruktury je vhodné řešit ve 
spolupráci veřejného i soukromého sektoru s 
veřejností.  

 

Priorita (28) je respektována již v platných ZÚR SK. 
Navazující 3A ZÚR SK v této souvislosti zpřesňuje znění 
priorit územního plánování kraje zejména v článcích (01) 
– vytváření obecných předpokladů pro udržitelný rozvoj 
území a (07b) – ochrana a zkvalitňování obytné funkce 
sídel.  

(29)  

Zvláštní pozornost věnovat návaznosti různých druhů 
dopravy. Vytvářet územní podmínky pro 
upřednostňování veřejné hromadné, cyklistické a pěší 
dopravy. S ohledem na to vymezovat plochy a koridory 
nezbytné pro efektivní integrované systémy veřejné 
dopravy nebo městskou hromadnou dopravu, 
umožňující účelné propojení ploch bydlení, ploch 
rekreace, občanského vybavení, veřejných 
prostranství, výroby a dalších ploch, s požadavky na 
kvalitní životní prostředí. Vytvářet tak podmínky pro 
rozvoj účinného a dostupného systému, který bude 
poskytovat obyvatelům rovné možnosti mobility a 
dosažitelnosti v území. S ohledem na to vytvářet 
podmínky pro vybudování a užívání vhodné sítě pěších 
a cyklistických cest, včetně doprovodné zeleně v 
místech, kde je to vhodné.   

 

Platné ZÚR SK prioritu (29) respektují. 3A ZÚR SK 
návazně zpřesňují a doplňují znění priorit územního 
plánování kraje zejména v článku (05a,b) – zkvalitnění a 
rozvoj dopravní infrastruktury. Konkretizované řešení 
požadavků týkajících se dopravní infrastruktury je 
obsaženo v kapitole D. Plochy a koridory…, v části D.1. 
Plochy a koridory dopravy. 
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(30)  

Úroveň technické infrastruktury, zejména dodávku vody 
a zpracování odpadních vod je nutno koncipovat tak, 
aby splňovala požadavky na vysokou kvalitu života v 
současnosti i v budoucnosti.  

 

Priorita (30) je již v platných ZÚR SK respektována. 
Navazující 3A ZÚR SK v této souvislosti doplňují 
v aktualizovaném znění priorit územního plánování kraje 
zejména článek (07h) – opatření k ochraně a obnově 
jakosti vod. Konkrétní řešení vodohospodářské povahy, 
které vyplývají z požadavků priority jsou zapracována 
v kapitole D. Plochy a koridory…, v části D.2. Plochy 
a koridory technické infrastruktury. 

(31)  

Vytvářet územní podmínky pro rozvoj 
decentralizované, efektivní a bezpečné výroby energie 
z obnovitelných zdrojů, šetrné k životnímu prostředí, s 
cílem minimalizace jejich negativních vlivů a rizik při 
respektování přednosti zajištění bezpečného 
zásobování území energiemi.  

 

Priorita (31) není vzhledem k její podrobnosti 
zapracována do návrhu 3A ZÚR SK, její řešení je 
předmětem podrobnější ÚPD.      

 

ROZVOJOVÉ OBLASTI A ROZVOJOVÉ OSY  

V následující tabulce je vyhodnocen soulad návrhu 3A ZÚR SK s  úkoly pro územní 
plánování, které formuluje čl. (39) a následně jsou uvedeny rozvojové oblasti a osy vymezené 
v platné PÚR ČR, které zcela nebo částečně zasahují do území Středočeského kraje. 
Vyhodnocení souladu se týká, kromě zpřesněného vymezení uvedených oblastí a os, také 
úkolů pro územní plánování, stanovených pro tyto oblasti (osy).  
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(39)  
Úkoly pro územní plánování 

 

a) Při respektování republikových priorit územního 
plánování umožňovat v rozvojových oblastech a 
rozvojových osách intenzivní využívání území v 
souvislosti s rozvojem veřejné infrastruktury. Z tohoto 
důvodu v rozvojových oblastech a v rozvojových 
osách vytvářet podmínky pro umístění aktivit 
mezinárodního a republikového významu s požadavky 
na změny v území a tím přispívat k zachování 
charakteru území mimo rozvojové oblasti a rozvojové 
osy.  

Návrh 3A ZÚR SK je v souladu s PÚR ČR. Rozvojové 
oblasti a rozvojové osy jsou upřesněny (rozšířeny) a 
vystihují aktuální rozsah území, ve kterém je umožněno 
intenzivní využívání, rozvoj veřejné infrastruktury, 
umísťování aktivit mezinárodního a republikového 
významu. Tímto 3A ZÚR SK přispívají k zachování 
charakteru území mimo rozvojové oblasti a osy. 

b) Úkoly, stanovené pro jednotlivé rozvojové oblasti a 
rozvojové osy, musí být převzaty do územně 
plánovací dokumentace krajů a obcí.  

Návrh 3A ZÚR SK je v souladu s PÚR ČR. Úkoly, 
stanovené pro jednotlivé rozvojové oblasti a rozvojové 
osy, byly převzaty do 3 A ZÚR SK. Provedené úpravy, 
v této souvislosti, taktéž odpovídají požadavkům, které 
jsou uvedeny ve zprávě o uplatňování zásad územního 
rozvoje Středočeského kraje v uplynulém období 
(2012-2016), která na PÚR ČR reaguje.   

c) Kraje v zásadách územního rozvoje dle potřeby 
upřesní vymezení rozvojových oblastí a rozvojových 
os v rozlišení podle území jednotlivých obcí, 
popřípadě jednotlivých katastrálních území, při 
respektování důvodů vymezení dotyčných 
rozvojových oblastí a rozvojových os. V případě 
rozvojových os a oblastí je možné tyto osy nebo 
oblasti vymezit i pouze v části katastrálního území. 

Návrh 3A ZÚR SK je v souladu s PÚR ČR. Po odborné 
analýze bylo provedeno upřesnění vymezení 
rozvojových oblastí a rozvojových os v rozlišení podle 
území jednotlivých obcí a jednotlivých celých 
katastrálních území.   



Návrh 3. Aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje – Odůvodnění 
k veřejnému projednání dle § 39 stavebního zákona 
 
 

64 

PÚR ČR, ve znění Aktualizace č. 1, 2, 3, 4, 5 Vyhodnocení souladu návrhu 3A ZÚR SK s PÚR ČR 

d) V zásadách územního rozvoje nebo při jejich 
aktualizacích, podle konkrétních podmínek a možností 
území, zohlednit Strategii regionálního rozvoje ČR 
2021+ a vymezení center osídlení vyššího řádu a 
sídelní struktury podle územně analytických podkladů.  

Typologie krajů a mikroregionů z hlediska 
konkurenceschopnosti obsažená ve Strategii 
regionálního rozvoje ČR byla zohledněna. Při rozšíření 
rozvojové oblasti OB1, při vymezení nové rozvojové osy 
OS5a a při zpřesnění nadmístních rozvojových oblastí a 
rozvojových os bylo přihlédnuto k zařazení SK do 
regionů komplexně konkurenčně schopných a k 
vymezení SO ORP s vyšší mírou regionální 
konkurenceschopnosti.   

e) V zásadách územního rozvoje nebo při jejich 
aktualizacích postupovat mimo jiné v souladu s 
Programy zlepšování kvality ovzduší, pokud to 
zmocnění pro obsah zásad územního rozvoje 
uvedené v právních předpisech umožňuje. 

3A ZÚR SK na tento požadavek reaguje přiměřeným 
způsobem dle zmocnění pro obsah zásad územního 
rozvoje, zejména na úseku rozvoje dopravní a technické 
infrastruktury. 

(40)  
OB1 Metropolitní rozvojová oblast Praha 

Úkoly pro územní plánování:  

 

a)  Koordinovat rozvoj a využití území hlavního 
města Prahy a Středočeského kraje s důrazem 
na řešení problémů suburbanizace, včetně 
odpovídající veřejné infrastruktury.  

Návrh 3A ZÚR SK je v souladu s PÚR ČR; zásady 
stanovené ZÚR SK ve znění aktualizací č. 1 a 2 
zůstávají v platnosti, jejich naplňování je zpřesněno a 
konkretizováno rozsáhlým souborem záměrů 
obsažených v 3A ZÚR SK. . V rámci koordinace rozvoje 
a využití území hlavního města Prahy se Středočeským 
krajem byla upřesněna hranice rozvojové oblasti Praha 
OB1. 3A ZÚR SK na základě porovnání a posouzení 
aktuálních charakteristik obcí (katastrálních území) 
mírně rozšířil rozsah OB1 Metropolitní rozvojové oblasti 
Praha v SO ORP Kladno, Lysá nad Labem, Český Brod, 
Říčany, Černošice, Beroun. 

Vliv této rozvojové oblasti na Prahu se upřesněním 
hranice nezměnil. Hranice OB1 je vymezena podél celé 
hranice hlavního města a tímto je zajištěna koordinace 
rozvoje a využití. 

Nově 3A ZÚR SK vymezuje novou rozvojovou osu 
republikové úrovně OS5a, kterou přejímá a zpřesňuje 
dle PÚR ČR. Rozvoj této osy pomůže koordinovat 
rozvoj mezi Prahou a Středočeským krajem. Vzhledem 
k tomu, že tato osa vede podél dálnice D1 a má přímou 
návazností na Prahu je její rozvoj ve 3A ZÚR SK 
usměrňován. 

b) Pořídit územní studie řešící zejména vazby 
veřejné infrastruktury.  

 V rámci zpracování 3A ZÚR SK není navrženo 
zpracování územních studií s tímto zaměřením.  

c) Pořídit ve vzájemné koordinaci územní studie 
řešící problémy suburbanizace, zejména 
hierarchizaci sídelní struktury a nekoncepční 
rozvoj.  

3A ZÚR SK nenavrhuje pořízení územních studií tohoto 
zaměření. 

(52) 
OS1 Rozvojová osa Praha–Plzeň–hranice 
ČR/Německo (–Nürnberg) 

3A ZÚR SK na základě porovnání a posouzení 
aktuálních charakteristik obcí (katastrálních území) 
mírně rozšířil rozsah OS1 Rozvojové osy Praha–Plzeň–
hranice ČR/Německo (–Nürnberg) v SO ORP Hořovice.  

(53) 
OS2 Rozvojová osa Praha–Ústí nad Labem–hranice 
ČR/Německo (–Dresden) 

3A ZÚR SK na základě porovnání a posouzení 
aktuálních charakteristik obcí (katastrálních území) 
nenavrhuje změnu vymezení OS2 Rozvojové osy 
Praha–Ústí nad Labem–hranice ČR/Německo (–
Dresden). 
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(54) 
OS3 Rozvojová osa Praha–Liberec–hranice 
ČR/Německo, Polsko (–Görlitz/Zgorzelec) 

3A ZÚR SK na základě porovnání a posouzení 
aktuálních charakteristik obcí (katastrálních území) 
nenavrhuje změnu vymezení OS3 Rozvojové osy 
Praha–Liberec–hranice ČR/Německo, Polsko (–
Görlitz/Zgorzelec). 

(55) 
Rozvojová osa Praha–Hradec Králové/Pardubice 
(podél dálnice D11)–Trutnov–hranice ČR/Polsko(–
Wroclaw). Další větev rozvojové osy je Praha–Kolín–
Chvaletice–Pardubice (podél železničního spojení 
Praha–Kolín–Pardubice). 

3A ZÚR SK na základě porovnání a posouzení 
aktuálních charakteristik obcí (katastrálních území) 
nenavrhuje změnu vymezení OS4 Rozvojové osy 
Praha–Hradec Králové/Pardubice (podél dálnice D11)–
Trutnov–hranice ČR/Polsko(–Wroclaw) a další větve 
této rozvojové osy Praha–Kolín–Chvaletice–Pardubice 
(podél železničního spojení Praha–Kolín–Pardubice). 

(56)  
OS5 Rozvojová osa Praha–(Kolín)–Jihlava–Brno 

3A ZÚR SK na základě porovnání a posouzení 
aktuálních charakteristik obcí (katastrálních území) 
nenavrhuje změnu vymezení OS5 Rozvojové osy 
Praha–(Kolín)–Jihlava–Brno. 

(56a) 
OS5a Rozvojová osa Praha–Jihlava 

3A ZÚR SK, po rozboru charakteristik dotčených obcí 
(katastrálních území) a s přihlédnutím k již 
rozpoznatelným rozvojovým trendům, navrhuje 
vymezení nové rozvojové osy OS5a Praha–Jihlava.  

(57) 
OS6 Rozvojová osa Praha–Benešov–Tábor–České 
Budějovice–hranice ČR/Rakousko (–Linz) 

3A ZÚR SK na základě porovnání a posouzení 
aktuálních charakteristik obcí (katastrálních území) 
nenavrhuje změnu vymezení OS6 Rozvojové osy 
Praha–Benešov–Tábor–České Budějovice–hranice 
ČR/Rakousko (–Linz). 

 

SPECIFICKÉ OBLASTI 

3A ZÚR SK vymezuje v souladu s PÚR ČR čl. (75b) specifickou oblast SOB9, ve které 
se projevuje aktuální problém ohrožení území suchem. S ohledem na aktuální absenci 
podrobnějších podkladů, umožňujících upřesnit toto vymezení, je tato specifická oblast 
vymezena identicky jako v platné PÚR, tzn. v rozsahu celého území Středočeského kraje. 
Kritéria a podmínky pro rozhodování o změnách v území a úkoly pro územní plánování této 
specifické oblasti uvedené v PÚR ČR, reflektují 3A ZÚR SK s vědomím průřezového 
(víceoborového) charakteru této problematiky způsobem podrobně popsaným v kapitole 
9.C.1. Specifické oblasti dle PÚR ČR. a (Specifické oblasti krajského významu SOBk1 až 
SOBk8  stanovené v ZÚR SK ve znění aktualizací č. 1 a 2 zůstávají v platnosti beze změny). 

 

KORIDORY A PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY 

V následující tabulce jsou vyhodnoceny úkoly pro územní plánování stanovené 
v čl. (80) a koridory a plochy dopravní infrastruktury, které PÚR ČR vymezuje zcela nebo 
částečně na území Středočeského kraje. 

 

PÚR ČR, ve znění Aktualizace č. 1, 2, 3, 4, 5 Vyhodnocení souladu návrhu 3A ZÚR SK s PÚR ČR 

(80) 
Úkoly územního plánování: 

a) kraje v zásadách územního rozvoje upřesní 
vymezení ploch a koridorů dopravní infrastruktury, při 
respektování důvodů vymezení a kritérií a podmínek 
pro rozhodování, 

Návrh 3A ZÚR SK je v souladu s PÚR ČR. 3 A ZÚR SK 
při upřesňování ploch a koridorů DI respektovala důvody 
vymezení a kritéria a podmínky pro rozhodování v území. 
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b) příslušné kraje a obce zajistí územní ochranu 
vymezených koridorů a ploch v navazující územně 
plánovací dokumentaci upřesněním koridorů a ploch 
pro umístění záměru nebo územní rezervou. 

Návrh 3A ZÚR SK je v souladu s PÚR ČR. 3 A ZÚR SK 
zajistila územní ochranu pro plochy a koridory dopravní 
infrastruktury a vytvořila tak předpoklady pro jejich 
upřesnění v navazující územně plánovací dokumentaci. 

c) příslušné kraje a obce postupují při pořizování 
územně plánovací dokumentace v souladu s kritérii a 
podmínkami pro rozhodování o změnách v území, 

Návrh 3A ZÚR SK je v souladu s PÚR ČR. Pořizování 3A 
ZÚR SK postupuje v souladu s kritérii a podmínkami pro 
rozhodování o změnách v území. 

d) kraje při pořizování územně plánovací dokumentace 
řeší územní souvislosti vymezených koridorů a ploch.  

Návrh 3A ZÚR SK je v souladu s PÚR ČR. 3 A ZÚR SK 
zajistila souvislost všech vymezených ploch a koridorů a 
to jak na území Středočeského kraje, tak i v návaznosti 
na okolní kraje.  

Železniční doprava  

83a) ŽD1 

Vymezení: 

RS4 úsek (Dresden–) hranice Německo/ČR–
Lovosice/Litoměřice–Praha. 

Úkoly pro územní plánování 

Na základě vybraných variant Ministerstvem 
dopravy vymezit koridor v úseku Praha– 
Lovosice/Litoměřice–Ústí nad Labem–hranice 
ČR/Německo (–Dresden) pro vysokorychlostní 
železniční dopravu. 

Soulad s PÚR ČR již v rámci stávajících ZÚR SK (koridor 
D201) i s návrhem 3A ZÚR SK, jehož předmětem není 
změna tohoto řešení. Dojde pouze ke korekci 
neaktuálního označení „VR1“ (výrok čl. (126) písm. b) a 
odůvodnění) odkazujícího se na PÚR ČR 

83b) ŽD2 – RS4  

Vymezení: 

úsek Praha–Kralupy nad Vltavou–Most 

Nový záměr, jehož variantu řešení má za úkol dle PÚR 
ČR vybrat MD a připravit podklady pro jeho vymezení. 
V současnosti tento úkol není ze strany MD splněn, proto 
bude věc řešena v rámci ZUR SK až samostatnou 
aktualizací po poskytnutí podkladů ze strany MD. Návrh 
3A ZÚR SK v současnosti není v rozporu s PÚR ČR, 
protože prozatím nelze koridor vymezit. 

(83d) ŽD4 

Vymezení: 

RS1 úsek Praha–Brno. 

Úkoly pro územní plánování: 
 
Úkoly pro územní plánování: 

Na základě vybraných variant Ministerstvem dopravy 
vymezit koridor vysokorychlostní železniční dopravy v 
úseku Praha–Poříčany–Brno. 

Soulad s PÚR ČR. Ve stávajících ZÚR SK je již vymezen 
návrhový koridor D202 a navazující územní rezerva, která 
získává prostřednictvím 3A ZÚR formální označení D602. 
Aktuální znění PÚR ČR požaduje tento koridor vymezit 
jako návrhový, což je řešeno prostřednictvím samostatné 
9A-ZÚR SK o jejímž pořízení rozhodlo ZK usnesením č. 
031-02/2020/ZK ze dne 14. 12. 2020. Soulad s PÚR ČR 
je tímto zajištěn. Dojde pouze ke korekci neaktuálního 
označení „VR1“ (výrok čl. (126) písm. b) a odůvodnění) 
odkazujícího se na PÚR ČR. 

(83g) ŽD7 

 
Vymezení: 
RS3 úsek Praha–Beroun. 
 
Úkoly pro územní plánování: 
Na základě vybraných variant Ministerstvem 
dopravy vymezit koridor vysokorychlostní 
železniční dopravy v úseku Praha–Beroun. 

 

Soulad s PÚR ČR již v rámci stávajících ZÚR SK (koridor 
D200) i s návrhem 3A ZÚR SK, jehož předmětem není 
změna tohoto řešení. Dojde pouze ke korekci 
neaktuálního označení „VR1“ (výrok čl. (126) písm. b) a 
odůvodnění) odkazujícího se na PÚR ČR 

(83h) ŽD8 - RS5  

 
Vymezení: 

úsek Praha–Hradec Králové–hranice ČR/Polsko (–
Wrocław) 

Nový záměr, jehož variantu řešení má za úkol dle PÚR 
ČR vybrat MD a připravit podklady pro jeho vymezení. V 
současnosti tento úkol není ze strany MD splněn, proto 
bude věc řešena v rámci ZUR SK až samostatnou 
aktualizací po poskytnutí podkladů ze strany MD. Návrh 
3A ZÚR SK v současnosti není v rozporu s PÚR ČR, 
protože prozatím nelze koridor vymezit. 
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(84) ŽD9 

Vymezení: 

Trať úsek Beroun–Praha. 

Soulad s PÚR ČR již v rámci stávajících ZÚR SK (koridor 
D215) i s návrhem 3A ZÚR SK, jehož předmětem není 
změna tohoto řešení. 

(85) ŽD10 
 
Vymezení: 
Trať úsek Praha–Benešov–Veselí nad Lužnicí–
České Budějovice–Horní Dvořiště–hranice 
ČR/Rakousko (–Linz). 

Soulad s PÚR ČR byl již v rámci stávajících ZÚR SK 
(koridor D204). Návrh 3A ZÚR SK doplňuje soudem 
zrušený úsek Strančice – Bystřice u Benešova. Dále 
dojde ke korekci neaktuálního označení „C-E551“ (v čl. 
(122) a odůvodnění) odkazujícího se na PÚR ČR. 

(88) ŽD12 
 
Vymezení: 
Trať úsek Děčín–Ústí nad Labem-Střekov–Lysá nad 
Labem–Kolín–Havlíčkův Brod, včetně Libické spojky. 

Soulad s PÚR ČR je zajištěn (koridor D322). Dále dojde 
ke korekci neaktuálního označení „C-E561“ (v čl. (123) a 
odůvodnění) odkazujícího se na PÚR ČR. 

(95a) ŽD19 

 
Vymezení: 

Trať úsek (Zawidów–) hranice Polsko/ČR–Liberec–
(Turnov)–Mladá Boleslav a vybraná spojení v úseku 
Mladá Boleslav–Praha 

Soulad mezi tímto článkem PÚR ČR je částečně zajištěn 
již v aktuálně platných ZÚR SK prostřednictvím 
návrhových koridorů D207, D212 a D213. Rozšíření 
tohoto článku PÚR ČR 2021 o vybraná spojení v úseku 
Mladá Boleslav–Praha je zároveň podmíněno splněním 
úkolu MD, které má připravit podklady pro vymezení 
koridoru. Úkolem územního plánování je vymezení 
vybraných koridorů železničního spojení na základě 
vybraných variant MD. Při společném jednání nebyl 
požadavek na vymezení požadován ani PÚR, ani 
dotčenými orgány. Ze strany MD prozatím nedošlo 
k výběru varianty ani poskytnutí podkladů, proto bude 
přistoupeno k vymezení až následně po tomto úkonu 
v rámci samostatné aktualizace ZÚR SK. 

(95d) ŽD22 

 
Vymezení: 
Trať úsek Velký Osek–Hradec Králové–Choceň. 

Soulad s PÚR ČR je zajištěn (koridor D324 a část D322 
k Velkému Oseku). 

(95e) ŽD23 

 
 Vymezení: 

Úsek Praha – Benešov 

Návrh 3A ZÚR SK je v souladu se Zprávou o uplatňování 
ZÚR SK v období únor 2012 – leden 2016 (dále též 
„Zpráva“), avšak obsah Zprávy neodpovídá obsahu PÚR 
ČR 2021. Obsah článku PÚR ČR 2021 je podmíněn 
splněním úkolu MD, které má připravit podklady pro 
vymezení koridoru ve spolupráci mj. se Středočeským 
krajem a vybrat varianty řešení. Úkolem územního 
plánování je pak vymezit koridor pro rychlou kapacitní 
dopravní cestu. Při společném jednání nebyl požadavek 
na vymezení požadován ani PÚR, ani dotčenými orgány. 
MD v tomto směru požadavek neuplatňovalo a podklady 
nepředalo. Nové záměry a zásadní změny, které nebyly 
předmětem společného jednání, budou do ZÚR SK 
zapracovány v rámci samostatné aktualizace, o které 
rozhodne Zastupitelstvo kraje v souladu s ust. § 41 odst. 
5 stavebního zákona. 

Silniční doprava5  

(98) SD3 

Vymezení: 
D3 úseky Praha–Tábor–Dolní Třebonín–Kaplice–
Dolní Dvořiště–hranice ČR/Rakousko (– Linz). 

Soulad s PÚR ČR je zajištěn (koridor D005). Dojde ke 
korekci neaktuálního označení „D3“ v částech 
odkazujícího se na označení v PÚR – např. výrok čl. (111) 
i v odůvodnění. 

                                                
5 V případě staveb dálničního typu citace platné PÚR ČR důsledně zachovávají text v podobě, v jaké byl schválen 

Usnesením vlády ČR ze dne 15. dubna 2015 č. 276 (dálnice, rychlostní silnice). Dokumentace 3A ZÚR SK 
naopak používá terminologii dle zák. č. 137/2000 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů 
(dálnice I. a II. třídy). 
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(99) SD4 
Vymezení: 

Dálnice D0 (Pražský okruh, silniční okruh kolem Prahy) 
propojuje na rozhraní Hlavního města Prahy a 
Středočeského kraje jednotlivé mezinárodní a 
republikové trasy do Prahy. 

Soulad s PÚR ČR je zajištěn (koridory D001, D003, 
D011). Dojde ke korekci neaktuálního označení „SOKP“ 
v částech odkazujícího se na označení v PÚR – např. 
výrok čl. (116) i v odůvodnění. 

(103) SD6 

Vymezení: 
D6 úseky Nové Strašecí–Karlovy Vary, Cheb–hranice 
ČR/Německo (–Bayreuth). 

Soulad s PÚR ČR je zajištěn (koridor D008). Dojde ke 
korekci neaktuálního označení „R6“ v částech 
odkazujícího se na označení v PÚR v odůvodnění. 

(107) SD9 

Vymezení: 
D4 úsek Příbram–Nová Hospoda. 

Soulad s PÚR ČR je zajištěn (koridory D007, D303). Úsek 
Příbram – Háje je vypuštěn z důvodu realizace. Do 
odůvodnění souladu bude doplněna informace o koridoru 
D303, který je předmětem 3A ZÚR SK. 

(108) SD10 
 
Vymezení: 
D7 úsek Slaný–Louny–Postoloprty. 

Soulad s PÚR ČR je zajištěn (koridory D010, D305). Do 
odůvodnění souladu bude doplněna informace o koridoru 
D305, který je předmětem 3A ZÚR SK. 

(117) SD17 

Vymezení: 
Silnice I. třídy I/38 úsek (Mladá Boleslav)–D10–
Nymburk–Poděbrady–D11–Kolín–Čáslav– Golčův 
Jeníkov–Havlíčkův Brod–D1–Jihlava–Znojmo–Hatě–
hranice ČR/Rakousko (–Wien). 

Soulad s PÚR ČR je zajištěn (koridory D043, D044, 
D045, D046, D048, D161, D049, D047, D051). Dojde ke 
korekci neaktuálního označení „S8“ v částech 
odkazujícího se na označení v PÚR (např. výrok čl. 
(115)) i v odůvodnění. 

 

(122)    SD21   

a) Kapacitní komunikace úsek (Plzeň)–D5– Nepomuk–
Blatná–D4 (Nová Hospoda)– Písek–Vodňany–České 
Budějovice; b) Kapacitní komunikace úsek Písek–
Tábor–D3–Pelhřimov–D1, 

Požadavku na uvedení souladu ZÚR SK do souladu 
s PÚR ČR nelze vyhovět, protože se netýká 
Středočeského kraje. 

Vodní doprava  

(123) VD1 

Vymezení: 
Labe: Pardubice–hranice ČR/Německo (–Dresden). 

Soulad s PÚR ČR je zajištěn verbálně v rámci článku 
(130) a nově  doplněno v článcích  (131a) a (131b). 
V rámci 3. AZÚR dojde k jeho grafickému vymezení 

(124) VD2 
 
Vymezení: 
Vodní cesta využívaná na Vltavě v úseku Mělník 
(soutok s Labem)–Praha–Třebenice. 

Soulad s PÚR ČR je zajištěn verbálně v rámci článku 
(130). a nově  doplněno v článcích  (131a) a (131b). 
V rámci 3. AZÚR dojde k jeho grafickému vymezení 

(124a) VD3 
 
Vymezení: 
Vodní cesta využívaná na Vltavě v úseku Třebenice–
České Budějovice.  
 
Úkoly pro územní plánování: 
Podle splněného úkolu MD v kapitole 7.3 vymezí 
kraje koridor pro vodní cestu v úseku Třebenice–
České Budějovice 

Soulad s PÚR ČR je zajištěn verbálně v rámci článku 
(131) a  nově  doplněno v článcích  (131a) a (131b). 
V článku (131) dojde k úpravě textu článku s ohledem na 
neaktuální odkaz na VD5. V rámci 3. AZÚR dojde k jeho 
grafickému vymezení. 
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PÚR ČR, ve znění Aktualizace č. 1, 2, 3, 4, 5 Vyhodnocení souladu návrhu 3A ZÚR SK s PÚR ČR 

Kombinovaná doprava  

(130) Veřejné terminály a přístavy s vazbou na 
logistická centra (dále VTP) 
b) vnitrozemské říční přístavy Praha,… … Mělník… 

 

Úkoly pro územní plánování: 

Prověřit územní podmínky pro umístění rozvojového 
záměru a podle výsledků prověření vymezit plochu 
nebo zajistit ochranu území vymezením územních 
rezerv, případně vymezením ploch pro vnitrozemské 
říční přístavy v Praze,… Mělníku… 

Soulad s PÚR ČR je zajištěn verbálně v rámci nové 
kapitoly  D.1.1.4. Kombinovaná doprava a navrhovaného 
znění nového článku (131c). 

Letiště  

(131) L1 

Nová paralelní vzletová a přistávací dráha (VPD), 
vzletové a přibližovací prostory (VPP) letiště Praha-
Ruzyně včetně souvisejících odbavovacích kapacit, 
modernizace zázemí a bezpečnosti provozu letiště. 

Soulad s PÚR ČR byl zajištěn prostřednictvím stávajících 
ZÚR SK (plocha D300). V současnosti ovšem soud tuto 
plochu zrušil a věc je podrobena kasační stížnosti. V 
případě úspěšné kasace bude soulad s PÚR ČR trvat i 
nadále, v případě neúspěchu bude přistoupeno k řešení 
plochy prostřednictvím samostatné aktualizace ZÚR SK. Úkoly pro územní plánování: 

a) V závislosti na potřebách rozvoje letiště Praha-
Ruzyně řešit územní rozvoj dotčených obcí. 

b) Řešit napojení letiště na další druhy dopravy 
(přednostně železniční dopravou). 

 

KORIDORY A PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY A SOUVISEJÍCÍCH 
ROZVOJOVÝCH ZÁMĚRŮ 

V následující tabulce jsou vyhodnoceny úkoly pro územní plánování stanovené 
v čl. (138) a koridory a plochy technické infrastruktury, které PÚR ČR vymezuje zcela nebo 
částečně na území Středočeského kraje. 
 

PÚR ČR, ve znění Aktualizace č. 1, 2, 3, 4, 5 Vyhodnocení souladu návrhu 3A ZÚR SK s PÚR ČR 

(138) 
Úkoly územního plánování 

 

a) kraje v zásadách územního rozvoje zpřesní 
vymezení ploch a koridorů technické infrastruktury, při 
respektování důvodů vymezení a kritérií a podmínek 
pro rozhodování 

Návrh 3A ZÚR SK je v souladu s PÚR ČR. 3 A ZÚR SK 
při upřesňování ploch a koridorů TI respektovala důvody 
vymezení a kritéria a podmínky pro rozhodování v území. 

b) příslušné kraje a obce zajistí územní ochranu 
vymezených koridorů a ploch v navazující územně 
plánovací dokumentaci upřesněním koridorů a ploch 
pro umístění záměru nebo územní rezervou 

Návrh 3A ZÚR SK je v souladu s PÚR ČR. 3 A ZÚR SK 
zajistila územní ochranu pro plochy a koridory technické 
infrastruktury a vytvořila tak předpoklady pro jejich 
upřesnění v navazující územně plánovací dokumentaci. 

c) kraje při pořizování územně plánovací dokumentace 
řeší územní souvislosti vymezených koridorů a ploch. 

Návrh 3A ZÚR SK je v souladu s PÚR ČR. 3 A ZÚR SK 
zajistila souvislost všech vymezených ploch a koridorů a 
to jak na území Středočeského kraje, tak i v návaznosti 
na okolní kraje. 

Elektroenergetika  

(142) E4a 
Plocha pro rozšíření včetně koridorů pro vyvedení 
elektrického a tepelného výkonu včetně potřebné 
infrastruktury elektráren … Mělník…. 

Prověřeno. Návrh 3A ZÚ SK obsahue požadavek na 
vytvoření územních podmínek pro rozvoj teplárenství a 
energetiky v lokalitě elektrárny Mělník, včetně ener-
getického využití odpadu. 
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PÚR ČR, ve znění Aktualizace č. 1, 2, 3, 4, 5 Vyhodnocení souladu návrhu 3A ZÚR SK s PÚR ČR 

V rámci distribuční soustavy 110 kV vymezují platné ZÚR 
územní rezervu .pro koridor E 504 z EMÉ ve směru Štětí 
/ Ústí nad Labem  

(144) E5 
Plocha pro novou elektrickou stanici 400/110 kV Praha-
sever a koridor pro její napojení do přenosové soustavy 
nasmyčkováním na stávající vedení 400 kV Výškov –
Čechy-střed. 

Prověřeno. Koridor odpovídající záměru E5 z PÚR ČR, ve 
znění Aktualizace č. 1, 2, 3, 4, 5 včetně plochy pro novou 
elektrickou stanici Praha – Sever je v platných ZÚR 
upřesněn jako koridor E22.   

(149) E10 
… koridory pro dvojitá vedení 400 kV v trasách … 
Výškov – Čechy-střed…, včetně souvisejících ploch 
pro rozšíření elektrických stanic. 

Koridor dvojitého vedení 400 kV Výškov – Čechy – Střed 
by realizován, proto je v 3A ZÚR SK tento koridor (vedený 
jako koridor E02) z návrhu vypuštěn. 

(150c) E14 
Koridory pro dvojité vedení 400 kV Čechy-střed – 
Chodov a Čechy-střed–Týnec a související plochy pro 
rozšíření elektrických stanic 400/110 kV Týnec a 
Čechy-střed. 

Koridor pro dvojité vedení 400 kV Čechy - Střed – Chodov 
je v 3A ZÚR SK vymezen jako záměr E34 a je zpřesněn 
na základě podrobnějších podkladů poskytnutých 
provozovatelem přenosové sítě. 

Koridor pro dvojité vedení 400 kV Čechy - Střed – Týnec 
a související plochu pro rozšíření elektrické stanice 
400/110 kV Týnec je v 3A ZÚR SK vymezen jako záměr  
E33 a je zpřesněn na základě podkladů provozovatele 
přenosové sítě. 

(150d) E15 
Koridory pro dvojité vedení 400 kV Týnec – Krasíkov … 
a související plochy pro rozšíření elektrických stanic 
400/110 kV Týnec… 

Koridor pro dvojité vedení 400 kV Týnec – Krasíkov je 
v 3A ZÚR SK vymezen jako záměr  E37 a je zpřesněn na 
základě podkladů provozovatele přenosové sítě. 

(150f) E17 
Koridory pro dvojité vedení 400 kV Hradec – Chrást… 

Koridor pro dvojité vedení 400 kV Hradec – Chrást je v 3A 
ZÚR SK vymezen jako záměr  E40 a je zpřesněn na 
základě podkladů provozovatele přenosové sítě. 

(150g) E18 
Koridory pro dvojité vedení 400 kV … …Hradec – 
Řeporyje… a ploch pro rozšíření elektrických stanic 
400/110 kV … Řeporyje…. 

Koridory E18 z PÚR ČR, ve znění Aktualizace č. 1, 2, 3, 
4, 5 pro dvojité vedení 400 kV Hradec – Řeporyje je v 3A 
ZÚR SK vymezen jako záměr E36 a je zpřesněn na 
základě podkladů provozovatele přenosové sítě. 

(150o) E26 
…koridor pro dvojité vedení Čechy, Střed – Opočínek... 

Koridor bude vymezen v rámci následující aktualizace 
ZÚR SK na základě rozhodnutí Zastupitelstva kraje dle § 
41 odst. 5 stavebního zákona. 

(150p) E27 
Koridory pro dovjitá vedení 400 kV v úsecích Přeštice – 
Milín, Milín – Chodov, Milín – Sokolnice, Milín – 
elektrárna Orlík a související plocha pro rozšíření 
elektrické stanice Milín… 

Koridory včetně plochy pro rozšíření elektrické stanice 
Milín budou vymezeny v rámci následující aktualizace 
ZÚR SK na základě rozhodnutí Zastupitelstva kraje dle § 
41 odst. 5 stavebního zákona. 

(150r) E29 
Plocha elektrické stanice 400/110 kV Malešice včetně 
koridoru pro její zapojení do přenosové soustavy 

Koridor pro zapojení TR Malešice do přenosové soustavy 
je v návrhu 3A ZÚR SK vymezen pod ozn. E39 jako 
koridor pro dvojité vedení 400 kV Malešice – Čechy-Střed 
(přestavba vedení 220 kV na 400 kV). 

Plynárenství  

(158) P8 
Koridor pro plynovod přepravní soustavy ve 
Středočeském kraji, vedoucí z podzemního zásobníku 
Háje (Příbram) k obci Drahelčice. 

Návrh 3A ZÚR SK je v souladu s PÚR ČR; zásady 
stanovené ZÚR SK ve znění aktualizací č. 1 a 2 zůstávají 
v platnosti. 

(163) DV2 
Koridor pro zdvojení potrubí k ropovodu IKL mezi CTR 
Nelahozeves–Rozvadov … 

Návrh 3A ZÚR SK je v souladu s PÚR ČR; zásady 
stanovené ZÚR SK ve znění aktualizací č. 1 a 2 zůstávají 
v platnosti. 
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PÚR ČR, ve znění Aktualizace č. 1, 2, 3, 4, 5 Vyhodnocení souladu návrhu 3A ZÚR SK s PÚR ČR 

(165) DV4 
Koridor pro produktovod do areálu skladu Potěhy v k. 
ú. Horky s propojením na obchvat Kolína v k. ú. Polepy 
(souběh s ropovodem). 

Návrh 3A ZÚR SK je v souladu s PÚR ČR; zásady 
stanovené ZÚR SK ve znění aktualizací č. 1 a 2 zůstávají 
v platnosti. 

Vodní hospodářství  

(167) LAPV 3A ZÚR SK je uvedena do souladu s PÚR ČR, obsahuje 
aktuální seznam LAPV s doplněním podmínek využití 
území LAPV. 

 

DALŠÍ ÚKOLY PRO ÚŘADY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ 

V této části je vyhodnocen soulad návrhu 3A ZÚR SK s úkoly, uvedenými v kap. 7.4. 
PÚR ČR, za jejichž plnění zcela nebo v součinnosti s ministerstvy a ostatními kraji zodpovídá 
Středočeský kraj. 
 

 

PÚR ČR, ve znění Aktualizace č. 1, 2, 3, 4, 5 Vyhodnocení souladu návrhu 3A ZÚR SK s PÚR ČR 

(186) 
V případě kladného výsledku prověření možnosti 
železničního spojení Praha–Hradec Králové/Liberec–
hranice ČR/Polsko (–Wroclaw) [čl. (177)] tento záměr 
zapracovat do ZÚR. 

Prověřeno; v současné době MD rozpracovány a 
prověřovány koncepční varianty 

(191) 
Vymezí koridor pro zkapacitnění a zlepšení 
železničního spojení Nymburk–Mladá Boleslav. 

Návrh 3A ZÚR SK je v souladu s PÚR ČR; zásady 
stanovené ZÚR SK ve znění aktualizací č. 1 a 2 zůstávají 
v platnosti (požadavek MD ČR a SŽDC). 

(192) 
Vymezí koridor pro železniční spojení v úsecích 
Praha–letiště Praha-Ruzyně; Praha–Kladno. 

Prověřeno; v současné době rozpracovány a 
prověřovány koncepční varianty 

(196) 
V případě územních nároků [čl. (181)] vymezí koridor 
pro vodní cestu v úseku Třebenice–České Budějovice 
na Vltavě 

V návrhu 3A ZÚR SK vymezen koridor VD3 Třebenice, 
ř.km. 92,0  - hranice Jihočeského kraje v rozsahu koryta 
vodního toku. 

(200) 
Vymezí koridor pro plynovod pro paroplynový zdroj 
Mělník. 

V čl. 175, odst. g) 3A ZÚR SK byl doplněn návrh koridoru 
pro umístění stavby P09 – VTL plynovodní přípojka pro 
elektrárnu Mělník. Koridor byl vymezen na základě 
Oznámení záměru společnosti ČEZ, a.s. 
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7. VÝČET ZÁLEŽITOSTÍ TÝKAJÍCÍCH SE ÚZEMÍ 

STÁTU, KTERÉ NEJSOU OBSAŽENY V PÚR ČR 

 

 

V průběhu prací na 3A ZÚR SK nebyly zjištěny záležitostí týkajících se rozvoje území 
státu, neobsažené v Politice územního rozvoje ČR, vyžadující vymezení. 
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8. VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ 

ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ 

 

 

V rámci 3A ZÚR SK byla prověřena návaznost rozvojových os na rozvojové osy 
v sousedních krajích. Návaznost os je zajištěna, rozdíly v pojetí, šíři os nejsou podstatné, 
případně potřeba jejich zpřesnění není na straně 3A ZÚR SK. Nově vymezená rozvojová osa 
OS5a Praha – Jihlava navazuje na rozvojovou osu, vymezenou v ZÚR kraje Vysočina.   

V rámci prací na 3A ZÚR SK byla z hlediska širších vztahů zajištěna koordinace 
využívání území s územně plánovací dokumentací Plzeňského kraje, Ústeckého kraje, 
Libereckého kraje, Královéhradeckého kraje, Pardubického kraje, Kraje Vysočina, 
Jihočeského kraje a hlavního města Prahy. 

 

PLZEŇSKÝ KRAJ 

 Za ZÚR Plzeňského kraje, v platném znění, se považuje ZÚR Plzeňského kraje 
ve znění aktualizace č. 1, 2, a 4 – aktualizace č. 4 je účinná ode dne 24. 1. 2019. 

 3A ZÚR SK vymezuje nové koridory pro zásobování elektrickou energií E35 
koridor pro dvojité vedení 400 kV Hradec – Mírovka, koridor E40 koridor pro 
dvojité vedení 400 kV Hradec – Chrást a koridor E31 pro umístění vedení 110 kV 
Rakovník – Břežany - Kralovice, které mají vymezenou návaznost v Plzeňském 
kraji.  

 ZÚR PK vymezují koridor produktovodu, který ve Středočeském kraji navazuje na 
stávající produktovod, který není v rámci 3A ZÚR SK řešen. 

 3A ZÚR SK vymezuje regionální biokoridor RK 1091a, čímž zajišťuje spojitost 
mezi ÚSES v Plzeňském kraji a regionálním biocentrem RC 1500 ve 
Středočeském kraji.   

 3A ZÚR SK vymezuje regionální biocentrum RC 531154 a regionální biokoridor 
RK 6017, čímž zajišťuje spojitost mezi ÚSES v Plzeňském krajem a regionálním 
biocentrem RC 399 ve Středočeském kraji.   

 3A ZÚR SK upravuje a z části i nově vymezuje trasu regionálního biokoridoru RK 
1172, čímž zajišťuje spojitost mezi ÚSES v Plzeňském kraji a regionálním 
biocentrem RC 1943 ve Středočeském kraji.   

 3A ZÚR SK vymezuje regionální biokoridor RK 262, čímž zajišťuje spojitost mezi 
ÚSES v Plzeňském kraji a nadregionálním biocentrem NC 53 ve Středočeském 
kraji.   

 3A ZÚR SK upravuje polohu regionálního biocentra RC 871 a trasu 
nadregionálního biokoridoru K 63 dle Plánu ÚSES CHKO Brdy. ZÚR dále 
vypouští regionální biocentra RC 873 a RC 1420 a potom úsek nadregionálního 
biokoridoru K 63, které se díky změně hranice Středočeského kraje již nacházejí 
v sousedním Plzeňském kraji. Tyto změny je nutné promítnout do ZÚR 
Plzeňského kraje jejich aktualizací. 

 



Návrh 3. Aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje – Odůvodnění 
k veřejnému projednání dle § 39 stavebního zákona 
 
 

74 

ÚSTECKÝ KRAJ 

 Za ZÚR Ústeckého kraje v platném znění, se považuje ZÚR Ústeckého kraje ve 
znění aktualizací č. 1, 3 a 2 – aktualizace č. 2 je účinná od 6. 8. 2020.  

 3A ZÚR SK vymezuje nové koridory pro zásobování elektrickou energií E35 
koridor pro dvojité vedení 400 kV Hradec – Mírovka, koridor E36 pro zdvojení 
vedení 400 kV Hradec a Řeporyje a koridor E40 koridor pro dvojité vedení 400 kV 
Hradec - Chrást, které mají vymezenou návaznost v 2A ZÚR Ústeckého kraje. 
Koridory byly vymezeny zpřesněním dle PÚR ČR.  

 Dále 3A ZÚR SK ruší koridor E02 pro vedení 400 kV - TR Výškov - TR Čechy 
Střed (posílení v celé délce a přeložka Odolena Voda - Zlosyň) z důvodu 
realizace. Dále ruší koridor E01 pro vedení 400 kV - TR Výškov - TR Řeporyje – 
od záměru bylo upuštěno a byl v rámci PÚR ČR nahrazen jinými záměry. Tyto 
koridory navazovaly na Ústecký kraj. Jejich první aktualizace ovšem tyto koridory 
také ruší. 

 3A ZÚR SK vymezuje nový koridor D317 koridor silnice III/24050: Horní Počáply 
– Dolní Beřkovice, obchvat pro dopravní infrastrukturu, který končí u hranice 
Ústeckého kraje a napojuje se na stávající vedení na hranici kraje Středočeského. 
Návaznost je tímto zajištěna. 

 3A ZÚR SK vymezuje nový koridor D322 koridor železniční tratě č. 231, 072: Kolín 
– Liběchov (- Děčín), včetně Libické spojky, modernizace, jehož trasa má přímou 
návaznost na Ústecký kraj. Návaznost koridoru pro modernizaci tratě je v ZÚR 
Ústeckého kraje zanesena. Koridor je vymezen na základě Zprávy o uplatňování 
a požadavků MDČR a SŽDC v souladu s návrhem Studie proveditelnosti, kterou 
schválila Centrální komise MD ČR. Koridor je na hranici obou krajů vymezen ve 
stopě stávající železniční tratě.  

 3A ZÚR SK úsekově vymezuje nadregionální biokoridor K 53, čímž zajišťuje 
spojitost mezi ÚSES v Ústeckém kraji a ÚSES ve Středočeském kraji. 

 V současné době je pořizována Aktualizace č. 4 ZÚR Ústeckého kraje. Důvodem 
pro pořízení je vytvoření územních podmínek pro realizaci vodohospodářských 
opatření k omezení nedostatku vody, ke snížení povodňových rizik a k 
optimalizaci vodního režimu v povodí Blšanky, ale též Rakovnického a 
Kolešovického potoka na území Středočeského kraje.  

 

LIBERECKÝ KRAJ 

 Za ZÚR Libereckého kraje, v platném znění, se považuje ZÚR Libereckého kraje 
ve znění aktualizace č. 1 – aktualizace č. 1 je účinná ze dne 27. 4. 2021. 

 3A ZÚR SK upravuje trasu regionálního biokoridoru RK 627, čímž zajišťuje 
spojitost mezi ÚSES v Libereckém kraji a regionálním biocentrem RC 1282 ve 
Středočeském kraji.   

 3A ZÚR SK upravuje trasu regionálního biokoridoru RK 631, čímž zajišťuje 
spojitost mezi ÚSES v Libereckém kraji a nadregionálním biocentrem NC 41 ve 
Středočeském kraji.   

 3A ZÚR SK upravuje polohu regionálního biocentra RC 1242, čímž zlepšuje 
celkový tvar biocentra, které se nachází na území obou krajů.    

 3A ZÚR SK upravuje trasu nadregionálního biokoridoru K 35, čímž zajišťuje 
spojitost mezi ÚSES v Libereckém kraji a nadregionálním biocentrem NC 43 ve 
Středočeském kraji. 
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KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ  

 Za ZÚR Královéhradeckého kraje v platném znění, se považuje ZÚR 
Královéhradeckého kraje ve znění aktualizací č. 1, 2, 4 a 3 – aktualizace č. 3 je 
účinná ode dne 22. 3. 2021. 

 3A ZÚR SK ruší územní rezervu – koridor dopravní infrastruktury D521 navazující 
na Královehradecký kraj. Územní rezerva přecházející přes území Středočeského 
kraje byla jednou z variant. Po podrobném prověření variant byla vybrána 
varianta, která na území Středočeského kraje již nezasahuje. Výsledný návrh je 
zapracován v ZÚR Královehradeckého kraje jako VPS.  

 3A ZÚR SK vymezuje nový koridor silnice D314 I/16: Martinovice – Horní Bousov, 
rekonstrukce (rozšíření na 2+1), který je ukončen na stávající silnici na hranici 
Středočeského a Královehradeckého kraje. Přestavba silnice I/16 s rozšířením na 
2+1 není v ZÚR Královehradeckého kraje zatím navrhována. 

 ZÚR Královehradeckého kraje vymezuje koridor dopravní infrastruktury DS41 
silnice II/324 – v prostoru Nového Bydžova (Skochovice), který navazuje na 
Středočeský kraj, jedná se zde o obchvat, který se napojuje na původní 
komunikaci ještě na území Královehradeckého kraje. Návaznost je vyřešena již 
na území Královehradeckého kraje.  

 3A ZÚR SK vymezuje nový koridor železniční tratě D324 č. 020: Sány – hranice 
Pardubického kraje, zdvoukolejnění včetně křížení se silnicí III/32818. Tento 
koridor, který je součástí modernizace železniční tratě Velký Osek – Hradec 
Králové - Choceň má návaznost na Královehradecký kraj. Navazující koridor je 
v ZÚR KHK vymezený.  

 3A ZÚR SK ruší jednu z dvou navrhovaných ploch určených k ochraně před 
povodněni PP 12 (Hasina - poldr v povodí Mrliny), která zasahovala také do území 
Královéhradeckého kraje. V  ZÚR Královéhradeckého kraje nebyla tato plocha 
vymezena. 

 3A ZÚR SK upravuje trasu nadregionálního biokoridoru K 35, čímž zajišťuje 
spojitost mezi ÚSES v Královéhradeckém kraji a nadregionálním biocentrem NC 
43 ve Středočeském kraji.   

 3A ZÚR SK vymezuje úsek regionálního biokoridoru RK 695, čímž zajišťuje 
spojitost mezi ÚSES v Královéhradeckém kraji a regionálním biocentrem RC 1008 
ve Středočeském kraji.   

 3A ZÚR SK upravuje trasu nadregionálního biokoridoru K 68, čímž zajišťuje 
spojitost mezi ÚSES v Královéhradeckém kraji a regionálními biocentry RC 1008 
a RC 1006 ve Středočeském kraji.   

 3A ZÚR SK vymezuje regionální biokoridor RK 1228, čímž zajišťuje spojitost mezi 
ÚSES v Královéhradeckém kraji a regionálním biocentrem RC 1006 ve 
Středočeském kraji.   

 3A ZÚR SK upravuje trasu regionálního biokoridoru RK 1247, čímž zajišťuje 
spojitost mezi ÚSES v Královéhradeckém kraji a regionálním biocentrem RC 979 
ve Středočeském kraji.   

 3A ZÚR SK nově vymezuje regionální biocentrum RC 045 a upravuje trasu 
regionálního biokoridoru RK 1269, čímž zajišťuje spojitost mezi ÚSES 
v Královéhradeckém kraji a regionálním biocentrem RC 980 ve Středočeském 
kraji. 
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PARDUBICKÝ KRAJ  

 Za ZÚR Pardubického kraje v platném znění, se považuje ZÚR Pardubického 
kraje ve znění aktualizací č. 1, 2 a 3 – aktualizace č. 3 je účinná ode dne 12. 9. 
2020. 

 3A ZÚR SK vymezuje nový koridor E37 pro dvojité vedení 400 kV Týnec – 
Krasíkov, který má přímou návaznost na Pardubický kraj, v jeho ZÚR, byl 
v návaznosti vymezen koridor již ve 2. aktualizaci ZÚR PK. 

 3A ZÚR SK upravuje trasu nadregionálního biokoridoru K 72 dle Plánu ÚSES 
ORP Kolín, který byl vymezen nepřesně vůči svému cílovému ekosystému 
(borový biokoridor). Tuto změnu je nutné promítnout do ZÚR Pardubického kraje 
jejich aktualizací. 

 

KRAJ VYSOČINA  

 Za ZÚR Kraje Vysočina v platném znění, se považuje ZÚR kraje Vysočina ve 
znění aktualizací č. 1, 2, 3, 5, 6, 4, 8 a 7 – aktualizace č. 7 je účinná ode dne 20. 
10. 2021. 

 Nově vymezená rozvojová osa OS5a Praha – Jihlava navazuje na rozvojovou 
osu, vymezenou v ZÚR kraje Vysočina.   

 3A ZÚR SK vymezuje nový koridor pro zásobování elektrickou energií E35 koridor 
pro dvojité vedení 400 kV Hradec – Mírovka, který navazuje na vymezený koridor 
v ZÚR kraje Vysočina. 

 3A ZÚR SK upravuje polohu nadregionálního biocentra NC 57, čímž zlepšuje 
celkový tvar biocentra, které se nachází na území obou krajů.    

 3A ZÚR SK upravuje polohu regionálního biocentra RC 1622, čímž zlepšuje 
celkový tvar biocentra, které se nachází na území obou krajů. 

 

KRAJ JIHOČESKÝ 

 Za ZÚR Jihočeského kraje v platném znění, se považuje ZÚR Jihočeského kraje 
ve znění aktualizace č. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 - aktualizace č. 8 je účinná ode dne 5.10. 
2021.  

 3A ZÚR SK nevymezuje plochy ani koridory, které by měly přímou návaznost na 
Jihočeský kraj. 

 3A ZÚR SK řeší nesoulad na úseku vedení ÚSES v k. ú. Nestrašovice v ZÚR 
Jihočeského kraje. Zde byl na RC 832 Vlčava v ZÚR SK chybně napojen RK1610 
Podtochovický rybník-Vlčava přes lesní porost na vrchu u Dobré Vody místo 
vedení podél nivy Nestrašovického potoka. V 3A ZÚR SK je nesoulad opraven. 

 3A ZÚR SK upravuje trasu nadregionálního biokoridoru K 120, čímž zajišťuje 
spojitost mezi ÚSES v Jihočeském kraji a regionálním biocentrem RC 823 ve 
Středočeském kraji.   

 3A ZÚR SK upravuje polohu regionálního biocentra RC 826 a trasu regionálního 
biokoridoru RK 303, čímž zajišťuje spojitost mezi ÚSES v Jihočeském kraji 
s ÚSES  ve Středočeském kraji.   
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 3A ZÚR SK upravuje polohu regionálního biocentra RC 824, čímž zlepšuje 
celkový tvar biocentra, které se nachází na území obou krajů.  

 3A ZÚR SK upravuje trasu regionálního biokoridoru RK 1610, čímž zajišťuje 
spojitost mezi ÚSES v Jihočeském kraji a regionálním biocentrem RC 848 ve 
Středočeském kraji.   

 3A ZÚR SK upravuje trasu regionálního biokoridoru RK 277, čímž zajišťuje 
spojitost mezi ÚSES v Jihočeském kraji s ÚSES ve Středočeském kraji. 

 V současné době je rozpracována 4A-ZÚR Jihočeského kraje. Probíhá též 
pořízení 9A-ZÚR Jihočeského kraje. Obě aktualizace ZÚR se nacházejí ve fázi 
úprav dokumentací pro veřejné projednání.  

 

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 

 Za ZÚR hlavního města Prahy, v platném znění, se považuje ZÚR hlavního města 
Prahy ve znění aktualizace č. 1, 2, 4, 3, 9, 7 a 6 – aktualizace č. 6 je účinná ode 
dne 14. 10. 2021. 

 3A ZÚR SK vymezuje nový koridor E39 koridor pro dvojité vedení 400 kV Malešice 
– Čechy – Střed, který navazuje na hranici území hl. m. Prahy na stavové 
venkovní vedení VVN. 

 3A ZÚR SK vymezuje nový koridor E34 pro dvojité vedení 400 kV Čechy - Střed 
– Chodov, který má návaznost na vymezený koridor v ZÚR hl. m Prahy. 

 3A ZÚR SK vymezuje nový koridor E36 pro dvojité vedení 400 kV Hradec – 
Řeporyje, za účelem zdvojení stávajícího vedení 400 kV s provozním označením 
V412, který má návaznost na vymezený koridor v ZÚR hl. m. Prahy.  

 3A ZÚR SK vymezuje koridor D066 pro aglomerační okruh: úsek (II/101) Pacov – 
Sluštice, přeložka; Škvorec obchvat, který nemá návaznost v ZÚR hl. města 
Prahy, avšak jeho návaznost bude vymezena v návrhu Metropolitního plánu. 

 3A ZÚR SK vymezuje nový koridor D326 tramvajové tratě: hranice hl. m. Prahy 
(Kobylisy) – Zdiby. Tento koridor, ale v ZÚR hlavního města Prahy nenavazuje. V 
rámci aktualizace ZÚR hl. m. Prahy je nutné, aby návaznost koridoru byla řešena. 

 3A ZÚR SK vymezuje nový koridor D306 dálnice D8: úsek MÚK Zdiby (hranice hl. 
m. Prahy) –  MÚK Úžice (rozšíření na 3+3 pruhy). Tento koridor navazuje na 
vymezený koridor v ZÚR hlavního města Prahy. 

 3A ZÚR SK vymezuje nové koridory D307 dálnice D10: úsek MÚK Satalice 
(hranice hl. m. Prahy) – MÚK Kosmonosy (rozšíření na 3+3 pruhy), D303 koridor 
dálnice D4 a silnice I/4: úsek MÚK Jíloviště, sever (hranice hl. m. Prahy) – MÚK 
Dubno (D4 x I/18); rekonstrukce (úprava na normové parametry) a D304 koridor 
dálnice D5 (MÚK Třebonice (hranice hl. m. Prahy) – MÚK Beroun, západ; 
rekonstrukce (rozšíření na 3+3 pruhy), jejichž počáteční úsek rozšíření je na 
stávajících dálnicích na hranici s hl. městem Prahou. Navazující koridory pro 
rozšíření dálnice na území hl. m. Prahy po SOKP nejsou v ZÚR hl. m. Prahy 
dosud vymezeny.  

 3A ZÚR SK upravuje trasu regionálního biokoridoru RK 1146, čímž zajišťuje 
spojitost mezi ÚSES v Hl. m. Praha a regionálním biocentrem RC 1854 ve 
Středočeském kraji.   

 3A ZÚR SK upravuje trasu nadregionálního biokoridoru K 177 dle „Vyhodnocení 
a revize koncepce nadregionálního ÚSES v Praze“ (Ageris s.r.o., 2018), čímž 
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zajišťuje spojitost mezi ÚSES v Hl. m. Praha s ÚSES ve Středočeském kraji. 
Změny jsou provedeny v souladu se souběžně probíhajícími úpravami koncepce 
nadregionálního ÚSES dle 5A-ZÚR Hl. m. Prahy. Dále vymezuje nový regionální 
biokoridor RK 6022, který propojuje upravený nadregionální biokoridor K 177 
s regionálním biocentrem RC 1466.   

 3A ZÚR SK vymezuje nové regionální biocentrum RC 056, čímž zajišťuje spojitost 
mezi ÚSES v Hl. m. Praha s ÚSES ve Středočeském kraji.  

 3A ZÚR SK upravuje polohu regionálních biocenter RC 1410 a RC 1402, čímž 
zlepšuje celkový tvar biocenter, které se nacházejí na území obou krajů.    

 3A ZÚR SK sledují vodní, nivní i teplomilný nadregionální biokoridor K 56 mezi 
nadregionálními biocentry NC 22 a NC 2001 dle „Vyhodnocení a revize koncepce 
nadregionálního ÚSES v Praze“ (Ageris s.r.o., 2018) a tedy v souladu se 
souběžně prováděnými koncepčními změnami nadregionálního ÚSES dle 5A-
ZÚR Hl. m. Prahy.   

 3A ZÚR SK vypouští teplomilný nadregionální biokoridor K 59 dle „Vyhodnocení 
a revize koncepce nadregionálního ÚSES v Praze“ (Ageris s.r.o., 2018), v jeho 
původní trase potom sleduje regionální ÚSES. Vodní biokoridor K 59 je potom dle 
téhož podkladu sledován jen k nadregionálnímu biokoridoru K 56, na který je 
napojen. Změny jsou provedeny v souladu se souběžně probíhajícími úpravami 
koncepce nadregionálního ÚSES dle 5A-ZÚR Hl. m. Prahy. 
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9. KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ NÁVRHU ŘEŠENÍ 

3A ZÚR SK, VČETNĚ DOPORUČENÍ 

VYBRANÝCH VARIANT 

 

Podkladem pro návrh 3. aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje 
je „Zpráva o uplatňování Zásad územního rozvoje Středočeského kraje v uplynulém období 
(2012 – 2016)“, kterou v souladu s ust. § 7 odst. 2 písm. c) zák. č. 183/2016 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů4 schválilo Zastupitelstvo kraje 
dne 28. 06. 2016 usnesením č. 153-23/2016/ZK.  

Předkládaný návrh 3A ZÚR SK k projednání dle § 37 stavebního zákona navazuje na 
Zásady územního rozvoje Středočeského kraje ve znění 1. a 2. Aktualizace. První Zásady 
územního rozvoje byly vydány 07. 02. 2012 na základě usnesení Zastupitelstva kraje 
č. 4- 20/2011/ZK dne 19. 12. 2011.  

1. aktualizace ZÚR SK byla vydána usnesením Zastupitelstva kraje 
č. 007-  18/2015/ZK ze dne 27. 07.2015. Jejím předmětem bylo vymezení koridoru dálnice D3 
v úseku Jesenice – hranice kraje a koridoru Václavické spojky - silnice II/112 v úseku Benešov 
– Václavice.  

V rámci 2. aktualizace ZÚR SK byly opětovně vymezeny plochy a koridory, zrušené 
rozsudky Krajského soudu v Praze, respektive Nejvyššího správního soudu ČR (dále jen 
NSS):  

 D001 – Silniční okruh kolem Prahy (dále jen SOKP) úsek Ruzyně – Březiněves 
+ 2x mimoúrovňová křižovatka (dále jen MÚK),  

 D006 – doplnění MÚK Odolena Voda;  

 D011 – SOKP úsek Březiněves – D10 + 1x MÚK;  

 D054 – propojení Vestec (II/603 – Újezd (D1), tzv. Vestecká spojka;  

 D204 – železniční trať Praha – Bystřice u Benešova (rozhodnutím Krajského 
soudu v Praze zrušený úsek Praha – Strančice);  

 D300 – plocha rozvoje Letiště Václava Havla Praha (poznámka níže).  

Dne 26. 04. 2018 usnesením č. 022-13/2018/ZK rozhodlo Zastupitelstvo 
Středočeského kraje o vydání 2. aktualizace ZÚR SK, s výjimkou plochy D006 pro doplnění 
mimoúrovňové křižovatky Odolena Voda na dálnici D8.  

Poznámka: Plocha D300 L1 letiště Praha/Ruzyně (letiště Václava Havla) byla 
vymezena v rámci 2A-ZÚR SK a rozsudkem Krajského soudu v Praze dne 24.6.2020 zrušena. 
V současnosti je proti verdiktu podána kasační stížnost, která není do současné doby 
rozhodnutá. Tato plocha nebude předmětem 3A ZÚR SK, protože v případě úspěchu soudního 
řízení bude stabilizovaná již na základě 2A-ZÚR SK a v případě neúspechu a potvrzení jejího 
zrušení bude přistoupeno k samostatné aktualizaci ZÚR SK. 

Druhým hlavním podkladem pro zpracování návrhu 3A ZÚR SK jsou Územně 
analytické podklady Středočeského kraje, resp. jejich 5. úplná aktualizace (Hydrosoft 
Veleslavín s.r.o.2020). Do výkresové části odůvodnění návrhu 3A ZÚR SK jsou převzaty 
průběžně aktualizované datové sady limitů využití území. Ostatní podklady použité zpracování 
návrhu ZÚR SK jsou uváděny v rámci odůvodnění jednotlivých výroků.  

Kromě věcných změn, týkajících se základních požadavků na účelné a hospodárné 
uspořádání území kraje, vymezení ploch a koridorů nadmístního významu včetně požadavků 
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na jejich využití a veřejně prospěšných staveb, obsahuje návrh 3. aktualizace také „technické 
úpravy“, zaměřené:  

 na zjednodušení a zpřehlednění výrokové části s ohledem na jejich praktické 
uplatňování v kontextu kompetencí krajského úřadu jako orgánu územního 
plánování ve smyslu § 7 odst. 1 stavebního zákona;  

 na úpravu vybraných pasáží výrokové části, které:  

 neodpovídají platnému znění stavebního zákona a jeho prováděcích 
vyhlášek; 

 svým obsahem, nejednoznačnou dikcí nebo mírou podrobnosti neodpovídají 
charakteru ZÚR jako opatření obecné povahy ve smyslu §§ 171 – 174 zák. 
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů; 

 na odstranění duplicitní regulace mezi jednotlivými částmi výroku 

 na opravu zjevných technických chyb.  

Odůvodnění navrhovaného řešení je zpracováno formou textového komentáře, při-
čemž vždy nejprve uvedeno označení výroku dle návrhu 3. aktualizace a následně název 
(pokud příslušný výrok obsahuje) a stručná specifikace navrhované úpravy ZÚR SK. Vlastní 
odůvodnění jednotlivých výroků je zaměřeno na obsahové náležitosti vyplývající z požadavků 
ust. § 68 odst. 3 a ust. § 174, odst. 1 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 
předpisů, tzn.:  

 důvody výroku,  

 podklady pro jeho vydání (legislativní, věcné),  

 úvahy, kterými se projektant řídil při výkladu právních předpisů a formulaci výroku.  

Tato kapitola Odůvodnění je primárně členěna po kapitolách výrokové části 3A ZÚR 
SK, dle přílohy č. 4 vyhl. č. 500/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Číselné označení 
hlavních kapitol výroku je změněno na „abecední“, v zájmu kompatibility se značením textové 
části ZÚR v části I. bod (1) přílohy č. 4 vyhl. č. 500/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
V případě že návrhem 3A ZÚR SK dochází k úpravě názvu kapitoly, jsou v nadpisech uváděny 
tyto upravené názvy. V rámci každé kapitoly je zachováno číselné označení jednotlivých 
výroků shodně s články výrokové části 3A ZÚR SK. V zájmu srozumitelnosti této části 
odůvodnění je třeba upozornit na odlišný styl číselného značení „článků“ výrokové části 
vlastních ZÚR, které jsou značeny takto „(1)“ a „bodů“ výrokové části 3. aktualizace ZÚR SK, 
které jsou značeny takto „1.“, přičemž v obou případech je respektováno průběžné číslování 
jednotlivých článků (bodů) výroku, shodně s platnými ZÚR SK. 

V zájmu zjednodušení a srozumitelnosti textu se v celé kapitole 9. tohoto Odůvodnění 
používá termín „zásady“, jako souhrnné označení pro požadavky na využití území, kritéria 
a podmínky pro rozhodování o možných variantách změn v území. 

Požadavky na využití území6 upřesňují účel vymezených ploch a koridorů ve vazbě 
na ust. § 36 odst. 5 stavebního zákona a jsou proto formulovány jako závazné, a to jak 
pro nižší stupně územně plánovací dokumentace (územní plán, regulační plán), tak pro 
rozhodování v území, tzn., že je nezbytné tyto požadavky zohledňovat v  projektové 
dokumentaci příslušných staveb. Stanovení kritérií a podmínek pro rozhodování o možných 
variantách změn ve vymezených plochách a koridorech7, resp. úkolů pro územní plánování8 

                                                
6  Dále též jen „požadavky“. 
7 Dále též jen “kritéria a podmínky“. 
8 Dále též jen „úkoly“. 
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odpovídá celkové koncepci zásad územního rozvoje a koresponduje s ust. § 43 odst. 3 
stavebního zákona, podle kterého územní plány v souvislostech a podrobnostech území obce 
zpřesňují a rozvíjejí cíle a úkoly územního plánování v souladu se zásadami územního rozvoje 
kraje a s Politikou územního rozvoje. Společné požadavky, kritéria a podmínky a úkoly pro 
územní plánování zároveň zohledňují měřítko podrobnosti ZÚR (1:100 000) a omezení jejich 
podrobnosti ve smyslu  ust. § 36 odst. 3 stavebního zákona. Na tomto podkladě jsou 
formulovány požadavky, kritéria a podmínky, resp. úkoly pro návazná podrobnější prověřování 
a řešení na úrovni územně plánovací (územní, příp. regulační plány) i technické (projektová 
dokumentace). 

Z hlediska Politiky územního rozvoje ČR reflektuje upravený návrh 3A ZÚR SK pro 
veřejné projednání její závazné znění po Aktualizaci č. 4, která byla schválena usnesením 
Vlády ČR ze dne 12. července 2021 č. 618 (dále jen „platná PÚR“) s výjimkou ploch a koridorů, 
které jsou nově vymezeny citovanou aktualizací a nebyly v rámci 3A ZÚR SK projednány dle 
§ 37 stavebního zákona.  

Přílohou č. 1 Odůvodnění je úplné znění výrokové části ZÚR SK ve znění 1. a 2. 
aktualizace s vyznačením úprav a změn provedených návrhem 3. aktualizace. Pasáže textu 
určené k vypuštění jsou vyznačeny přeškrtnutím textu (takto), pasáže vkládané do ZÚR SK 
návrhem jsou psány červeným písmem (takto).  

Návrh 3. aktualizace ZÚR SK je zpracován v rozsahu celého územního obvodu 
Středočeského kraje, jehož základní charakteristiky dle stavu k  1. 1. 2021 jsou následující:  

 rozloha:   10 928,4 km2  

 počet obcí:  1 144 (z toho 84 měst)  

 počet obyvatel 1 397 997 

 

 

9.A. PRIORITY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ KRAJE PRO  
ZAJIŠTĚNÍ UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ 

 

1. Změna označení a názvu kapitoly. 

Specifikace provedené změny / provedených změn:  

Technická úprava. 

Zdůvodnění je obsaženo v úvodu kapitoly 9. 

2. Články (01) a (02) 

Specifikace provedené změny / provedených změn:  

Úprava znění priorit územního plánování kraje pro zajištění udržitelného rozvoje 
území 

Formulace priority (01) byla verbálně upravena bez změny jejího obsahu. S ohledem 
na potřebu přesnějšího vyjádření předmětné priority byla použita vhodná terminologie.   

Formulace priority (02) byla upravena s ohledem na potřebu odkazovat se 
k aktuálnímu znění Politiky územního rozvoje a strategických rozvojových dokumentů na 
úrovni Středočeského kraje.  
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3. Článek (03)  

Specifikace provedené změny / provedených změn:  

Zrušení priority územního plánování kraje pro zajištění udržitelného rozvoje území 

Priorita (03) byla zrušena. Na základě analýz, provedených k vymezování 
rozvojových oblastí, os a center osídlení 3A ZÚR SK nevymezuje hospodářsky slabé regiony.  

4. Články (04)  

Specifikace provedené změny / provedených změn:  

Zrušení priority územního plánování kraje pro zajištění udržitelného rozvoje území 

Formulace (04) byla verbálně upravena. Důvodem úprav je použití vhodné 
terminologie a pro potřeby přesnějšího vyjádření předmětné zásady. Poslední dva odstavce 
priority (04) byly přesunuty do kapitoly B.1. článku (11).  

5. Články (04a) a (04b)  

Specifikace provedené změny / provedených změn:  

Vymezení dvou nových priorit územního plánování kraje pro zajištění udržitelného 
rozvoje území 

Aktuální Územně analytické podklady Středočeského kraje (2020)9 dokládají vysoký 
stupeň urbanizace některých částí kraje, zejména ve vazbě na vyšší a střední významná 
centra osídlení (viz kap. B.5. ZÚR SK) a dále také v tzv. „příměstském suburbánním prostoru“ 
na v území přilehajícím k administrativní hranici hlavního města Prahy. Tato území jsou 
zpravidla zahrnuta do rozvojových oblastí a os republikového nebo nadmístního významu (viz 
kap. B. ZÚR SK). 

Důsledkem intenzivního dlouhodobého využívání mimořádně příznivých rozvojových 
podmínek těchto území je zhoršený stavem složek životního prostředí (ovzduší, hluk, voda). 
Zdrojem znečištění jsou, vedle průmyslových provozů, především emise a hluk z dopravy 
zejména podél dálnic a silnic I. třídy. Tento stav mohou dále posilovat zvýšené předpoklady 
pro vznik nepříznivých rozptylových podmínek (v závislosti na reliéfu a klimatických 
charakteristikách) a velká koncentrace zdrojů znečištění nebo starých ekologických zátěží v 
těchto oblastech. 

V zájmu posílení územních podmínek pro příznivé životní prostředí (§ 18 odst. 1 
stavebního zákona) proto návrh A-ZÚR formuluje prioritu orientovanou na snižování této 
zátěže zejména v obytném a rekreačním území sídel. Navazuje tak na dokumenty „Program 
zlepšování kvality ovzduší zóna Střední Čechy – CZ02“, vyhlášený opatřením obecné povahy 
MŽP ČR dne 26. 05. 2016 a „Akční plán k implementaci programu zlepšování kvality ovzduší 
zóna Střední Čechy – CZ02“, schválený Radou kraje usnesením č. 012-21/2018/RK ze dne 
18.06. 2018. 

Požadavek nevymezovat plochy pro umisťování chráněných staveb v území, ve 
kterém lze v budoucnu důvodně předpokládat překročení platných hygienických limitů 
v důsledku realizace staveb dopravní, případně technické infrastruktury, je odvozen z ust. § 
77 odst. 2 zákona o ochraně veřejného zdraví, které ukládá: 

 „V případě, že je v platné územně plánovací dokumentaci uveden záměr, u 
kterého lze důvodně předpokládat, že bude po uvedení do provozu zdrojem hluku 
nebo vibrací, zejména z provozu na pozemních komunikacích nebo železničních 
drahách, nelze ke stavbě, která by mohla být tímto hlukem či vibracemi dotčena, 

                                                
9 Dále jen „ÚAP SK“. 



Návrh 3. Aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje - Odůvodnění 
k veřejnému projednání dle § 39 stavebního zákona 

 
 

83 

vydat kladné stanovisko orgánu ochrany veřejného zdraví, aniž by u ní byla přijata 
opatření k ochraně před hlukem nebo vibracemi.“ 

Navazující metodické upřesnění MZD a MMR „Postup orgánů ochrany veřejného 
zdraví a stavebních úřadů při dodržování ust. § 77 zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného 
zdraví, ve znění pozdějších předpisů…“, zde dne 110. 05. 2016 (čj. MZDR 32493/2016-
01/OVZ) uvádí jako hlavní důvod této právní úpravy zajistit prioritní ochranu území pro 
umisťování strategických staveb infrastruktury (pozemním komunikacím a drahám) již ve fázi 
zanesení budoucí trasy do územně plánovací dokumentace. Důvodem je stávající praxe, kdy 
stavební úřady umisťují „chráněné stavby“ (budoucí chráněný venkovní prostor staveb, 
chráněný vnitřní prostor staveb, příp. chráněný venkovní prostor) i v lokalitách, v jejichž těsné 
blízkosti jsou navrženy trasy liniových staveb. Protože zákon č. 258/2000 Sb. ukládá v § 30 
povinnost nepřekračovat limity provozovatelům, správcům, resp. vlastníkům zdrojů hluku, 
infrastruktura je pak dodatečně zatěžována protihlukovými opatřeními, která jsou mnohdy 
technicky nemožná nebo nedostatečná, je nutné při umisťování v území zajistit prioritu 
liniovým stavbám z důvodu veřejného zájmu na rozvoji dopravní infrastruktury. 

Ve vztahu k platné PÚR ČR navazuje tato priorita na témata formulovaná ve článcích 
(24) a (24a) republikových priorit územního plánování ve smyslu: 

 „Vytváření podmínek pro rozšiřování a zkvalitňování dopravní infrastruktury 
s ohledem na… požadavky veřejného zdraví, zejména uvnitř rozvojových oblastí 
a rozvojových os…“. 

 „Vhodným uspořádáním ploch v území obcí vytvářet podmínky pro minimalizaci 
negativních vlivů koncentrované výrobní činnosti na bydlení.“ 

Vymezování ploch zeleně je nad rámec podrobnosti ZÚR. Územně plánovací 
dokumentace nemůže výsadbu zeleně nařídit ani vymáhat, může však pro ni vytvořit územní 
podmínky například vymezením příslušných ploch v územním nebo regulačním plánu. Zeleň 
v územních plánech může být buď součástí ploch bydlení, rekreace, veřejných prostranství, 
ploch smíšených atd., nebo pro ni může být vymezena samostatná plocha. 

6. Článek (05)  

Specifikace provedené změny / provedených změn:  

Úprava priority územního plánování kraje pro zajištění udržitelného rozvoje území 
a zrušení její části 

Formulace jsou upraveny z důvodu použití vhodné generalizace problematiky 
dopravní infrastruktury přiměřené obecnému znění priorit. Současně je k vyjádření použita 
vhodná terminologie pro potřeby přesnějšího vyjádření předmětné priority.  

7. Článek (06)  

Specifikace provedené změny / provedených změn:  

Úprava priority územního plánování kraje pro zajištění udržitelného rozvoje území 
a zrušení její části 

Formulace byla verbálně i obsahově upravena a doplněna. Důvodem úprav je 
dosažení přesnějšího a komplexnější vyjádření předmětné priority, při použití vhodné 
terminologie a odstranění neaktuálních částí.  

Na základě výsledků projednání návrhu 3A ZÚR SK dle § 37 stavebního zákona došlo 
k významovému upřesnění části výroku v rámci písm. c) ve smyslu nevymezování rozvojových 
ploch, které by vedlo ke snížení migrační prostupnosti krajiny. V této upravené podobě výrok 
reflektuje nejen potřebu zachování průchodnosti území pro člověka (zejména pro pěší a 
nemotorovou dopravu) ale též zachování prostupnosti krajiny pro volně žijící organismy jako 
jedné z jejich významných ekologických funkcí. Za potenciální migrační trasy jsou v tomto 
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případě považovány zejména funkční segmenty ÚSES a další přírodní nebo přírodě blízká 
území, jako např. koryta vodních toků a jejich přilehlé břehové prostory. V případě velkých 
savců jsou to migrační koridory vybraných zvláště chráněných druhů, které jsou dle podkladů 
AOPK ČR zobrazeny v koordinačním výkresu návrhu 3A ZÚR SK. Obsahově je tak tato část 
výroku plně v souladu s čl. (20a) republikových priiorit územního plánování platné PÚR ČR. 

8. Článek (07)  

Specifikace provedené změny / provedených změn:  

Úprava a doplnění priority územního plánování kraje pro zajištění udržitelného 
rozvoje území a zrušení její části při současné změně označení odstavců 

S ohledem na široký obsahový záběr článku byly formulace jednotlivých odstavců 
článku byly verbálně upraveny a věcně doplněny o další aspekty související s rozvojem sídelní 
struktury a ekonomických aktivit na území kraje: 

 Uvozující text byl upraven ve smyslu zpřesnění obsahového zaměření tohoto 
článku a potvrzení jeho platnosti pro celé území kraje. V kontextu 
vyváženosti územních podmínek udržitelného rozvoje je nebytné, aby rozvoj 
ekonomických aktivit postupoval v koordinaci s rozvojem osídlení a jeho 
základních funkcí. 

 Z výše uvedeného důvodu byl do článku nově byl doplněn úvodní odstavec 
označený písm. a), který specifikuje hlavní směry rozvoje osídlení. Akcent 
na spádová centra vyplývá z oběcně známého faktu, že tato centra osídlení 
mají rozhodující význam pro rozvoj každého území jako „póly rozvoje“, 
zajišťující pro svoje spádová území větší část pracovních příležitostí a vyšší 
standard veřejné i komerční občanské vybavenosti. 

 V odstavcích b) až g) je důvodem úprav dosažení přesnějšího a 
komplexnější vyjádření předmětné zásady, při použití vhodné terminologie. 

 Nově doplněné odstavce h) a i) vytvářejí základní rámec pro řešení 
některých požadavků v rámci návrhu 3A ZÚR SK, obsažených ve Zprávě o 
uplatňování ZÚR SK v uplynulém období (2012 – 2016) a dále v návaznosti 
na článek (25) republikových priorit územního plánování a  článek (75b), 
zahrnující celé území kraje do specifické oblasti SOB9, ve které se projevuje 
problém ohrožení suchem (viz článek (85) ZÚR SK). 

 Odstavec h) stanovuje jako novou prioritu územního plánování se 
zaměřením na ochranu a obnovu jakosti vod, přirozeného vodního koloběhu 
v území a infiltrační, resp. retenční schopnosti území zadržovat vodu. 
V rámci úpravy pro veřejné projednání došlo na základě stanoviska MZe, 
uplatněného v rámci projednání 3A ZÚR SK dle § 37 stavebního zákona, ke 
zobecnění textu ve smyslu rozšíření jeho platnosti na celé území kraje, mj. 
v souvislosti s vymezením výše uvedené spcifické oblasti SOB9. Z polohy 
České republiky na rozhraní tří úmoří vyplývá, že téměř veškerá voda na 
jejím území pochází z atmosférických srážek. Důsledkem intenzivního a 
nešetrného hospodaření v krajině, které kulminovalo ve 2. polovině 20. 
století, byl narušen přirozený vodní režim krajiny, který zároveň podpořil 
zvýšení dynamiky procesu degradace půdy. Od 90. let minulého století do 
současnosti přispívá k pokračování těchto trendů především extenzivní 
rozvoj sídel do volné krajiny a odklon zemědělské výroby od produkce 
potravin k produkci technických plodin. Kromě úbytku půdního fondu a 
nárůstu výměry zpevněných ploch je tento vývoj spojen se zhoršováním 
vláhových poměrů v půdním profilu, nadměrnou erozí půdy a v konečném 
důsledku s poklesem úrodnosti. Snížená schopnost krajiny zadržet vodu 
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zvyšuje pravděpodobnost výskytu povodní, sucha včetně dalšího 
pokračování degradace půdy. Významné riziko do budoucna predikují 
dosavadní výsledky většiny klimatic-kých modelů v souvislosti s nárůstem 
četnosti extrémních jevů nepříznivých pro vodní režim krajiny v důsledku 
možné klimatické změny. Jedná se zejména o růst teploty vzduchu, změna 
rozložení srážek v průběhu roku prohloubení a prodloužení výskytu období 
sucha v kombinaci s časově a geograficky omezeným obdobím extrémních 
srážek a vznikem povodňových situací. 

 Nově vložený odst. i) vymezuje územní aspekty ochrany obyvatelstva v 
návaznosti na zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném 
systému(dále jen „IZS“). Nově formulovaná priorita je v souladu s Koncepcí 
ochrany obyvatelstva do roku 2025 s výhledem do roku 2030, zpracovanou 
podle ustanovení zákona o IZS, a schválenou Usnesením vlády ČR č. 560 
ze dne 21. 6. 2021, s cílem zajistit vyšší odolnost území již ve fázi plánování 
v území, nikoliv až při řešení vzniklé mimořádné události či krizové situace. 
Připravenost území na mimořádné události a krizové situace není jen úkolem 
záchranných složek, které se podílejí na likvidaci jejich následků. Cílem této 
nové priority je efektivní preventivní plánování v území, které již ve fázi 
rozhodování zabrání umístění zranitelných objektů do oblastí s vysokým 
rizikem nebo u těchto objektů podmíní připravenost k provedení opatření 
ochrany obyvatelstva, čímž dojde ke zvýšení odolnosti území vůči 
následkům mimořádných událostí a krizových situací. Plánování v území s 
ohledem na jeho vyšší odolnost ve vztahu k zajištění ochrany lidských životů 
a zdraví, životního prostředí a majetkových hodnot sebou nese nemalé 
úspory nejen ekonomického charakteru, ale především zamezení ztrát na 
lidských životech a zdraví osob. 

9. Články (08) a (09)  

Specifikace provedené změny / provedených změn:  

Úprava priorit územního plánování kraje pro zajištění udržitelného rozvoje území 
a zrušení její části 

Články (08) a (09) byla verbálně upravena bez změny jejího obsahu. S ohledem 
na potřebu jejího přesnějšího vyjádření byla použita vhodná terminologie.  

 

 

9.B. ROZVOJOVÉ OBLASTI A OSY, CENTRA OSÍDLENÍ 
KRAJSKÉHO VÝZNAMU 

 

10. Změna označení a názvu kapitoly. 

Specifikace provedené změny / provedených změn:  

Technická úprava. 

Zdůvodnění je obsaženo v úvodu kapitoly 9. 

11. Článek (09a)  

Specifikace provedené změny / provedených změn:  
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V článku (9a) jsou shrnuty společné požadavky na účelné a hospodárné uspořádání 
území platné pro všechny rozvojové oblasti a rozvojové osy. Účelem této úpravy 
je zjednodušení textu výrokové části, které umožňuje neopakovat tyto požadavky 
v rámci jednotlivých rozvojových oblastí a rozvojových os. 

Požadavky platné pro všechny rozvojové oblasti a rozvojové osy jsou z důvodu lepší 
přehlednosti zařazeny na začátek kapitoly.  

Požadavek na zohledňování přírodních, kulturních a civilizačních hodnot území 
při vymezování rozvojových ploch a koridorů je odvozen z čl. (14) republikových priorit platné 
PÚR ČR („Ve veřejném zájmu chránit a rozvíjet přírodní, civilizační a kulturní hodnoty 
území…“). 

Společný požadavek na vymezování nových ploch pro bydlení, rekreaci a občanskou 
vybavenost10 vždy včetně odpovídající veřejné infrastruktury znamená, že všechny 
vymezované plochy mají mít možnost napojení na náležitou veřejnou dopravní a technickou 
infrastrukturu s parametry, které umožní bezproblémovou obsluhu těchto ploch. Zastavitelné 
plochy bez tohoto napojení jsou obtížně využitelné a v územně plánovací dokumentaci jejich 
vymezení pouze blokuje území. Realizace dodatečně plánované infrastruktury, podmiňující 
využití těchto ploch, bývá spojena se zvýšenými náklady a může narušovat celkovou koncepci 
uspořádání území. Pokud není tato infrastruktura z územních nebo ekonomických důvodů 
zajištěna ani dodatečně, obsluha dotčeného území je spojena s trvalými s provozními 
problémy. U ploch pro bydlení je nutné počítat i s odpovídající občanskou vybaveností a s 
veřejnými prostranstvími, aby nevznikaly monofunkční obytné lokality, jejichž využití vyvolá 
neúměrnou zátěž stávajících zařízení. Požadavek vychází z praktických poznatků i z problémů 
zjištěných v územně analytických podkladech obcí, kdy zejména plochy bydlení jsou 
vymezovány v lokalitách bez dopravní infrastruktury odpovídající kapacity, s nedostatečnou 
hustotou zástavby pro napojení na splaškovou kanalizaci, bez ploch veřejných prostranství 
atd. PÚR ČR reflektuje tuto problematiku v rámci republikových priorit územního plánování ve 
čl. č. (16), (16a), (27) a (28). 

Z důvodu ochrany nezastavěného území ve vazbě na upravené znění článku (7) 
priorit územního plánování kraje a v souladu s čl. (19) a (38) písm. b) a c) platné PÚR ČR 
je uplatněn požadavek na preferenci lokalit dříve zastavěných či zdevastovaných (brownfields) 
nebo v prolukách stávající zástavby.  

Umisťování staveb do záplavového území je vždy spojeno s rizikem ohrožení majetku 
i lidských životů. Prevence katastrof je nejúčinnějším a nejméně nákladným opatřením, je třeba 
se vyhýbat vymezování rozvojových ploch v ohrožených lokalitách. Zástavba v záplavových 
územích je v případě povodně nebezpečná nejen pro vlastníky a uživatele nemovitostí, 
ale zhoršuje průběh povodně mj. tím, že neponechává volnou plochu pro přirozený rozliv. 
Uplatňování tohoto požadavku při řešení koncepce rozvoje území znamená, že při 
vymezování nových zastavitelných ploch je vždy nutné nejprve prověřit, zda je možné plochy 
pro daný způsob využití vymezit mimo záplavová území. Nevylučuje to možnost zcela 
výjimečně vymezit zastavitelnou plochu v záplavovém území, za předpokladu návrhu 
adekvátních opatření k zajištění protipovodňové ochrany předmětné plochy a případně i 
ostatního území dotčeného změnou odtokových poměrů. V rámci úpravy pro veřejné 
projednání došlo k technické úpravě textu této odrážky a to vypuštěním slova „stanovená“. 
Odst. 1 § 66 zák. č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů (vodní zákon), 
definuje záplavová území, jako „…administrativně určená území, která mohou být při výskytu 
přirozené povodně zaplavena vodou“. Z toho plyne, že záplavová území jsou vždy 
„stanovená“. V případech, kdy nejsou záplavová území určena, postupují vodporávní stavební 
úřady a orgány územního plánování dle odst. 5 § 66 tohoto zákona. 

                                                
10 Ve smyslu §§ 4 – 8 vyhl. č. 501/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
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Požadavek zachování prostupnosti území je ve společných ustanoveních pro 
rozvojové oblasti a rozvojové osy zdůrazněn v návaznosti na navržené znění článku (06) písm. 
c) priorit územního plánování kraje (viz kap. A.) Již v současnosti je prostupnost a průchodnost 
území ve vymezených rozvojových oblastech a osách omezená, přičemž zahušťování 
zástavby a také četnost požadavků na vymezování nových rozvojových ploch je v těchto 
územích vyšší než v ostatních částech kraje. V souvislosti s tím je třeba uvést, že regulace 
zástavby s cílem zachování průchodnosti území, je záležitostí nadmístního významu, kterou 
nelze svěřit pouze územním plánům. Zachování nezastavěného území mezi sídly je nutné 
koordinovat v ZÚR obecným pokynem nevymezování nových ploch tak, aby nedocházelo 
k extenzivnímu rozšiřování sídel do volné krajiny nebo k jejich srůstání. Důsledkem trendů 
nekoordinovaného zastavování území může být situace, kdy správní území jedné obce je 
zastavěno až k jeho hranici s předpokladem, že potřebný „průchod“ do krajiny zajistí obec 
sousední. Shodně s odůvodněním písm. c) článku (06) ZÚR SK je třeba uvést, že za 
potenciální migrační trasy jsou považovány zejména funkční segmenty ÚSES a další přírodní 
nebo přírodě blízká území, jako např. koryta vodních toků a jejich přilehlé břehové prostory. V 
případě velkých savců jsou to migrační koridory vybraných zvláště chráněných druhů, které 
jsou dle podkladů AOPK ČR zobrazeny v koordinačním výkresu návrhu 3A ZÚR SK. 

Kritéria pro vyhledávání a vymezování nových rozvojových ploch pro ekonomické 
aktivity se vztahují na plochy výroby a skladování, příp. plochy smíšené výrobní11. Požadavek 
vazby na významná sídla ve struktuře osídlení vyplývá z faktu, že tato města (příp. obce) 
disponují většími předpoklady pro jejich efektivní využití a obsluhu, včetně získání 
kvalifikované pracovní síly v dostupné vzdálenosti. V globálně fungující ekonomice je vazba 
na nadřazenou dopravní síť (silniční, příp. železniční) nutností, jak z hlediska ekonomického 
(přepravní náklady), tak z hlediska ochrany životního prostředí neboť využívání místní silniční 
sítě dopravou v souvislosti s obsluhou předmětné plochy může vyvolat nadměrnou zátěž 
obytného území podél těchto komunikací hlukem a emisemi z dopravy. 

Důvody požadavků na vymezování ploch mimo záplavová území a na zachování 
průchodnosti území jsou identické jako v případě ploch pro bydlení, rekreaci a občanskou 
vybavenost. 

V platné PÚR ČR jsou relevantní podmínky vyjádřeny v článcích (28), kde je stanoven 
požadavek na zohledňování dalšího vývoje území spolu s řešením všech potřebných 
souvislostí, včetně nároku na veřejnou infrastrukturu, v bodu (24), kde je stanoven požadavek 
možnosti nové výstavby přímo podmínit dostatečnou veřejnou infrastrukturou a dále 
v článcích: 

 (16a), kde je deklarována zásada integrovaného rozvoje území včetně koordinace 
prostorových, časových a odvětvových hledisek; 

 (19), kde je vyjádřena potřeba využívání brownfields; 

 (20a), který se týká zajištění podmínek pro prostupnosti a přístupnosti krajiny; 

 (26), který se týká vymezování zastavitelných ploch v záplavovém území. 

Potřeba zkvalitnění dopravní infrastruktury se týká jak vzájemného propojení 
přirozených středisek osídlení v polycentrické sídelní struktuře, tak dopravní obslužnosti 
v rámci těchto center a jejich spádového území. Doprava je nositelem důležitých funkčních 
vazeb v území, ať už se jedná o transport materiálu nebo lidí. V souvislosti s dopravní 
obsluhou center a přilehlého území je nutné též vytvářet podmínky pro udržitelné druhy 
dopravy (pěší, cyklistickou) ve vazbě na hromadnou dopravu, vhledem k zátěži složek 
životního prostředí, jehož zdrojem je automobilová doprava. 

                                                
11 §§ 11 a 12 vyhlášky č. 501/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
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V PÚR ČR jsou obdobně v bodu (27) vysloveny požadavky na zkvalitnění dopravní 
dostupnosti obcí, které jsou přirozenými regionálními centry, a na vytvoření výkonné 
integrované sítě všech druhů dopravy, protože mobilita a dostupnost jsou klíčovými 
předpoklady hospodářského rozvoje. 

S ohledem na rizika místně nadměrného rozvoje ekonomických aktivit ve formě 
logistických a skladovacích areálů byla doplněna kritéria týkající se potřeby ochrany životního 
prostředí centrálních a obytných území sídel, včetně stanovení vhodných limitů rozlohy, 
objemu a výšky zástavby, podílu nezpevněných ploch. 

 

SPOLEČNÉ ODŮVODNĚNÍ ZMĚN VE VYMEZENÍ ROZVOJOVÝCH OBLASTÍ 
A ROZVOJOVÝCH OS 

Vývoj počtu obyvatel hlavních center osídlení 

Podkladem pro navržení jednotlivých změn a provedení úprav, týkajících se vymezení 
rozvojových os a oblastí a specifických oblastí, bylo vyhodnocení změn ve vývoji obyvatelstva, 
bytové výstavby a rozmístění zaměstnanosti, tj. v porovnání se stavem v původním návrhu 
ZÚR SK. 

Středočeský kraj je svou rozlohou 10 929 km² stále největším krajem ČR, i když k 1. 
1. 2016 se jeho rozloha zmenšila o 88 km² odstoupením nejzápadnější části bývalé obce Brdy 
Plzeňskému kraji. Počet obyvatel Středočeského kraje k 1. 1. 2021 byl 1 397 997 obyvatel, 
a to znamená, že je stále na prvním místě mezi kraji před Prahou (1 335 084 obyv.) a dále 
krajem Moravskoslezským (1 192 834 obyv.) a krajem Jihomoravským (1 195 327  obyv.), což 
jsou 4 „velké“ kraje, s počtem obyvatel přes 1 mil. obyvatel. 

Přestože kraj zaznamenává největší přírůstky obyvatel, je k 1. 1. 2021 jeho hustota 
zalidnění 127,9 obyv./ km² nižší než průměr ČR (135,7 obyv./km²), což je samozřejmě dáno 
„neexistencí“ krajského města na území kraje. 

V období 1991–2011 (1. 1.) přibylo v kraji cca 151,6 tis. obyvatel, z toho cca 46,7 tis. 
v okrese Praha-západ a 44,5 v okrese Praha-východ. Počet obyvatel v Praze se ve stejném 
období zvýšil o 93,0 tis. obyv. V období od 25. 3. 2011 (Sčítání lidu – trvale bydlící 
obyvatelstvo) do 1. 1. 2021 v kraji přibylo 129,1 tis. obyvatel (tj. 10,2 %), z toho 30,1 tis. 
v okrese Praha-západ a 40,7 v okrese Praha-východ, kdežto v Praze 99,1 tis. obyv. (8,0 %).  

Specifikem kraje je, že uprostřed jeho území leží hl. m. Praha, které je samostatným 
krajem. Makroregionální působení Prahy zahrnuje v podstatě celé území Středočeského kraje, 
resp. jej přesahuje. 

Souhrnně došlo ve středočeském prostoru (Praha + Středočeský kraj) v období 1991-
2021 k nárůstu o 406,0 tis. obyv., zatímco celá ČR zaznamenala nárůst 399,6 tis. obyv. Tím 
se podíl tohoto prostoru zvýšil z 22,6 % na 25,6 %. V období 1991-2021 se zvýšil podíl pouze 
5 krajů (kromě Prahy a Středočeského dále Plzeňského, Libereckého a Jihomoravského), 
podíl zbývajících 9 krajů se snížil. 

V rámci ZÚR SK byl uváděn vývoj počtu obyvatel významných měst, případně 
seskupení obcí v rámci rozvojové oblasti Praha. Do této tabulky je doplněn počet obyvatel 
k roku 2011 (počet trvale bydlících obyvatel k SLDB 2011) a dále počet obyvatel k 1. 1. 2021: 
 

Město, obce 1991 2001 
2011 

(trv. obydl.) 
K 1. 1. 2018 K 1. 1. 2021 

Beroun 18 005 17 459 18 629 19 493 19 988 

Králův Dvůr 5 592 5 562 6 894 8 887 9 940 

Kladno 71 753 71 132 68 726 68 804 68 896 
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Město, obce 1991 2001 
2011 

(trv. obydl.) 
K 1. 1. 2018 K 1. 1. 2021 

Slaný, Studeněves 15 586 15 540 15 734 16 091 16 495 

Stochov 5 425 5 397 5 616 5 468 5 401 

Český Brod 7 031 6 670 6 878 6 992 7 066 

Mělník 19 625 19 271 19 555 19 351 19 579 

Kralupy nad Vltavou 17 934 17 506 18 266 18 100 18 485 

Neratovice, Libiš 17 404 18 087 18 601 18 391 18 421 

Říčany 10 650 10 876 13 566 15 448 16 167 

Brandýs n. L.-St. Boleslav, Zápy 16 195 15 894 18 129 19 674 20 340 

Úvaly 4 604 4 690 6 007 6 673 7 023 

Čelákovice 10 295 10 031 11 539 12 207 12 293 

Mnichovice, Strančice, Všestary 3 786 3 725 5 877 7 015 7 468 

Klecany, Zdiby 2 895 3 087 5 535 6 815 7 545 

Černošice 4 351 4 631 6 369 7 045 516 

Řevnice, Lety 3 609 3 733 4 459 5 044 5 195 

Roztoky 5 756 5 733 7 741 8 403 8 783 

Jesenice, Vestec 2 127 3 249 8 847 11 733 12 819 

Průhonice, Čestlice 1 994 2 353 3 161 3 476 3 606 

Hostivice 4 021 4 586 7 371 8 341 8 917 

Mníšek pod Brdy 3 957 4 082 4 541 5 712 6 085 

 

Z hodnot v tabulce výše je vidět, že počet obyvatel největšího města ve 
Středočeském kraji – Kladna, po období poklesu stagnuje, resp. velmi mírně roste, počet 
obyvatel blízkého Stochova naopak po určitém růstu klesá. Stagnaci nebo pouze velmi mírný 
růst v posledních letech zažívají bývalá významná průmyslová města v severní části rozvojové 
oblasti: Mělník, Neratovice, Kralupy nad Vltavou. S tím ostře kontrastuje rozvoj měst a obcí 
v nejbližším sousedství Prahy (Říčany, Jesenice, Hostivice, Roztoky) ale i v širším okolí 
(Beroun, Mníšek pod Brdy). Hlavním důvodem je zjevně funkce bydlení v suburbanizovaném 
okolí Prahy, která se dotýká plošně širokého zázemí Prahy, hlavně v jižní části oblasti a která 
závisí na kvalitě naplnění této funkce v jednotlivých městech a obcích (dostupnost do Prahy, 
vybavenost obcí, kvalita okolí, cena pozemků, aj.).  V období 2011-2021 se více než 
zdvojnásobil počet obyvatel obcí: Zlonín index 283,7 (u Neratovic), Herink 261,5 (u Jesenice), 
Nová Ves 247,9 (u Kostelce nad Labem), Drahelčice 235,9 (u Rudné), Chýně 226,4 (u 
Hostivice), Postřižín 218,9 (u Odoleny Vody), Nupaky 218,0 (u Říčan), Doubek 214,2 (u 
Říčan).  

Mimo toto území z měst nad 10 tis. obyv. byl v období 1991–2011 pozitivní vývoj 
jen u (v tis. obyv.): Mladé Boleslavi (0,2), Benešova (0,5), Poděbrad (0,7), Čáslavi (0,0). 
V období 2011-2021 to byla města Mladá Boleslav (0,4), Kolín (1,6), Benešov (0,4), Nymburk 
(0,3), Poděbrady (0,5), Čáslav (0,3), Kutná Hora (0,1).   

Nejvíce ztratila v letech 1991-2011 města Příbram (-2,9), Vlašim (-0,9), Kolín (-0,7) a 
Nymburk (-0,4), v letech 2011-2018 města Příbram (-1,7), Rakovník (-1,0), Vlašim (-0,4), 
Kutná Hora (0,9). 

Největší nárůst byl v letech 1991-2011 u Milovic (+8,2 tis.) v souvislosti s transformací 
rozsáhlého bytového fondu (v letech 2011-2018 to bylo dalších 2,7 tis. obyvatel).  
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Ve středočeském prostoru jsou další dva významné rozvojové prostory: Střední 
Polabí s hlavními centry Kolín a Kutná Hora a dále dvojicí měst Nymburk – Poděbrady a 
Mladoboleslavsko s centry Mladá Boleslav a Mnichovo Hradiště. Oba tyto prostory disponují 
větším rozvojovým potenciálem než aglomerace některých krajských měst. Jejich regionální 
význam (zejména u Mladé Boleslavi) přesahuje hranice kraje. 

Dalšími významnými centry (mimo rozvojovou oblast Praha) jsou bývalá okresní 
města Příbram, Benešov, Mělník a Rakovník. Rozložení středních a nižších center je velmi 
dobré. Řada z nich jsou bývalá královská města s vysokým kulturně historickým potenciálem. 

Většina měst, které jsou v současné době (2021) centry ORP, má více jak 10 tis. 
obyvatel. Nejslabším centrem (ORP) jsou Votice (4,5 tis. obyv.). Méně než 10 tis. obyvatel 
mají dále města: (Hořovice (6,9), Český Brod (7,1), Černošice (7,4), Sedlčany (6,9), Mnichovo 
Hradiště (8,7 8,9), Dobříš (8,8), Lysá n. L. (9,8). V rámci 3. aktualizace byla upravena 
kategorizace nejvýznamnějších center v souladu s materiálem „Sídelní struktura České 
republiky. Návrh kategorizace center osídlení ČR a vymezení hlavních vazeb center 
v celorepublikovém a středoevropském kontextu“, zpracovaným v roce 2017 pro MMR. 
Konkrétní změny jsou popsány v textu návrhové části formou rozdílů. 

Sociodemografické charakteristiky rozvojových oblastí a os 

Základní charakteristikou vývoje počtu obyvatel 2011 - 2018 je skutečnost, že Česká 
republika jako celek zaznamenala zvýšení počtu obyvatel (o 1,1 %), a toto zvýšení se týkalo 
ve velké míře Středočeského kraje jako celku. Největší nárůst v celé ČR má území rozvojové 
oblasti Praha (bez Prahy), což je vyvoláno silným rozvojem suburbanizace v užším i širším 
zázemí Prahy. Proto tím více vynikají případy poklesu počtu obyvatel, které postihlo OBk4 
Rakovník a OBk5 Příbram a dále území OS2 Praha – Kralupy n. Vltavou – Ústí n. Labem. 
Určitý nárůst zaznamenalo i území mimo rozvojové oblasti a osy, i když se vyznačuje velmi 
nízkou hodnotou hustoty zalidnění 42 obyvatel/km2, což je méně než třetina republikového 
průměru. Velmi nízkou hustotu vykazuje i území nově vymezené osy OS5a Praha – Jihlava 
(45 obyvatel/km2), kterou je možno považovat spíše za potenciální nežli skutečně existující 
rozvojovou osu. 

 

Území 
Rozloh
a v km2 

 Počet obyvatel trvalý v tis. 
Hustota 

zalidnění 
2021 2011 1.1.2018 1.1.2021 

index 

2011-2021 

Rozvojová oblast Praha 2 465 1 757,1 1 880,4 1 951,4 111,1 792 

z toho Praha 496 1 236,0 1 294,5 1 335,1 108,0 2 691 

z toho v SK 1 969 521,2 585,9 616,3 118,2 313 

OBk1 Střední Polabí 425 120,2 122,9 125,7 104,6 296 

OBk2 Mladá Boleslav – Mnichovo 
Hradiště 

189 72,8 74,4 75,8 104,1 400 

OBk3 Mělník 84 26,8 26,9 27,4 102,2 325 

OBk4 Rakovník 116 23,3 22,6 22,5 96,5 194 

OBk5 Příbram 109 43,6 42,8 42,6 97,6 389 

OBk6 Benešov 58 17,3 17,5 17,8 103,0 307 

OBk celkem 982 303,9 307,1 311,8 102,6 318 

OS1 Praha – Beroun – Plzeň 98 22,6 23,3 23,7 104,9 242 

OS2 Praha – Kralupy n. Vlt. – Ústí n. L. 30 2,1 2,1 2,2 102,9 73 
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Území 
Rozloh
a v km2 

 Počet obyvatel trvalý v tis. 
Hustota 

zalidnění 
2021 2011 1.1.2018 1.1.2021 

index 

2011-2021 

OS3 Praha – Mladá Boleslav – Liberec 278 83,7 85,8 87,7 104,7 315 

z toho bez OBk2 189 72,8 74,4 75,8 104,1 400 

OS4 Praha – Poděbrady – Hradec 
Králové 

485 105,0 108,1 111,1 105,8 229 

z toho bez OBk1 a bez OS5 116 8,2 8,5 8,9 108,5 177 

OS5 Praha – Kolín – Jihlava 413 100,3 103,1 105,5 105,2 255 

z toho bez OBk1 a bez OS4 66 13,5 13,9 13,9 103,4 212 

OS4 a OS5 v souběhu 233 58,2 60,2 62,2 106,8 266 

z toho bez OBk1 59 5,2 5,7 5,9 112,6 100 

OS5a Praha – Jihlava 127 5,4 5,7 5,9 107,8 46 

OS6 Praha – Benešov – České 
Budějovice 

207 28,6 29,0 29,4 102,8 142 

z toho bez OBk6 149 11,3 11,5 11,6 102,6 78 

OS celkem 1 873 405,9 417,2 427,5 105,3 228 

z toho bez OBk 834 141,1 145,1 147,8 104,8 177 

OSk1 Praha – Slaný – Chomutov 71 19,1 19,5 20,0 104,6 283 

OSk2 Praha – Příbram – 
Písek/Strakonice 

134 13,1 13,9 14,0 107,3 105 

OSk3 Benešov – Vlašim 81 14,2 14,2 14,2 100,4 176 

OSk4 Mladá Boleslav – Jičín 26 3,2 3,4 3,5 110,6 138 

OSk celkem 311 26,8 26,9 27,4 102,2 88 

Rozvojové oblasti a osy v SK kraji 
celkem 

4 096 992,9 1 065,1 1 103,1 111,1 269 

Zbytek SK kraje 6 833 276,0 287,7 248,0 89,9 36 

SK kraj 10 928 1268,9 1352,7 1 398,0 110,2 128 

Ostatní kraje bez Prahy a SK kraje 67 446 7985,8 7962,8 7 968,7 99,8 118 

ČR 78 870 10 490,6 10 610,1 10 701,8 102,0 136 

Pozn.:  
Rozloha a počet obyvatel 2011 v přesném vymezení podle k.ú., počet obyvatel k 1. 1. 2018 a 1. 1. 2021 odvozený 
z počtu obyvatel celých obcí. 

 

Při hodnocení jednotlivých obcí kraje byly použity následující charakteristiky: 

a) výměra v ha 

b) počet obyvatel 1991, 2001, 2011 (trvalý), 1.1.2018 (v tabulkách též k 1.1.2021) 

c) přírůstek (úbytek) počtu obyvatel 1991-2018 (v kartogramech 1991-2020) 

d) přírůstek (úbytek) počtu obyvatel 2011 (trvalý)-2018 (v kartogramech 2011-2020) 

e) hustota zalidnění 1.1.2018 (v kartogramech k 1.1.2021) 

f) počet dokončených bytů 1997-2016 (v kartogramech 1997-2020) 

g) počet dokončených bytů 2011-2016 (v kartogramech 2011-2020) 
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h) intenzita počtu dokončených bytů 1997-2016 (v kartogramech 1997-2020) 

i) intenzita počtu dokončených bytů 2011-2016 (v kartogramech 2011-2020) 

j) přírůstek (úbytek) stěhováním 2011 – 2017 na 1000 obyvatel středního stavu 
průměrně ročně podle obcí (v kartogramech 2011-2020) 

k) počet zaměstnaných v obci 1.12.2016 (v kartogramech 1.12.2020) 

Za jednotlivá katastrální území byly použity následující charakteristiky: 

l) výměra v ha 

m) počet obyvatel 2011 (trvalý) (aktuálnější údaje zatím nejsou k dispozici); 

n) hustota zalidnění 2011 (aktuálnější údaje zatím nejsou k dispozici); 

o) počet dokončených bytů 1997-2012(aktuálnější údaje nejsou k dispozici); 

p) intenzita počtu dokončených bytů 1997-2012(aktuálnější údaje nejsou k dispozici) 

q) počet neobydlených domů 2011 (aktuálnější údaje zatím nejsou k dispozici); 

r) z toho počet neobydlených domů využívaných k individuální rekreaci (aktuálnější 
údaje zatím nejsou k dispozici). 

Kromě dat o počtu zaměstnaných v obci 1. 12. 2020 jsou data převzata z ČSÚ.  

Pro uvedené charakteristiky byly vytvořeny kartogramy, které umožnily prověřit obce, 
sousedící s dosavadním vymezením rozvojových oblastí a rozvojových os a porovnáním jejich 
charakteristik rozhodnout o ponechání dosavadního vymezení, případném rozšíření nebo 
zúžení vymezených území. Stejně byly prověřeny rozvojové osy, směřující do sousedních 
krajů a byla vymezena nová rozvojová osa OS5a Praha – Jihlava.  

Kartogramy vybraných charakteristik území SK (na následujících stránkách) jsou 
podkladem pro odůvodnění navrhovaných změn. Všechny kartogramy ukazují intenzivní 
dynamiku vývoje počtu obyvatel v období 1991-2020 i v posledním období 2011-2020. Je to 
projev suburbanizace, která se týká plošně širokého zázemí Prahy, ale v jednotlivých 
případech i mnoha dalších venkovských obcí na území celého kraje. Hlavní příčinou je přání 
mnoha městských obyvatel po životě na venkově a současně změna charakteru práce. Stále 
více povolání umožňují práci na dálku s občasnými návštěvami pražského pracoviště. Tento 
trend by však nebyl tak silný bez působení výhodnějších ekonomických podmínek, které 
souvisí s vazbami na hlavní město ČR. Negativními důsledky tohoto procesu jsou zejm. 
obtížně zvladatelný tlak na rozvoj veřejné infrastruktury a značné požadavky na další zábory 
zemědělské půdy aj.     

Z hlediska vymezení rozvojové oblasti Praha by však nebylo vhodné všechny tyto 
často vzdálené venkovské obce do rozvojové oblasti zařadit. Proto byly provedené úpravy 
velmi střídmé, rozvojové oblasti byly rozšířeny pouze o malé množství obcí, bezprostředně 
navazující na dosavadní vymezení, svými charakteristikami shodné s obcemi dosavadního 
vymezení a spjaté s centry rozvojových oblastí, hlavně s Prahou. Typickými příklady jsou 
Jevany, Ondřejov a sousední obce a Lány. 

Nástrojem změn v rozmístění obyvatelstva je především nová bytová výstavba, 
prezentovaná dvěma charakteristikami: absolutním a relativním počtem nově dokončených 
bytů 1997-2020, resp. 2011-2020. 

Protože byly rozvojové oblasti a osy vymezeny podle katastrálních území, bylo 
potřeba některé charakteristiky (a kartogramy) sledovat v této podrobnosti. K tomu nejlépe 
slouží údaje o bytové výstavbě 1997-2012 (novější údaje v této podrobnosti nejsou 
k dispozici).  
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Zvláště významný byl tento ukazatel, v kombinaci s podrobnou mapou sídel a 
komunikací, při vymezení nové osy OS5a Praha – Jihlava, která je vymezena co možná 
nejužším pruhem podle dálnice D1, podobně jako prodloužení krajské osy OSk3 Benešov – 
Vlašim tak, aby na tuto osu navazovala. 

Novou charakteristikou, dříve nepoužívanou, je počet zaměstnanců v obci k 1.12. 
2020, který je součástí výpočtové tabulky Rozpočtového určení daní (RUD). Tento údaj je 
zjišťován finančními úřady v rámci „Vyúčtování daní z příjmů ze závislé činnosti“, kde 
zaměstnavatelé uvádí počty zaměstnanců k 1.12. podle obce výkonu činnosti.  

Tento ukazatel se pozitivně projevil při vymezování nové osy OS5a Praha – Jihlava. 
Ukázalo se, že značně vysoký počet zaměstnanců se nachází v obcích Divišov, Trhový 
Štěpánov a Loket. To může naznačovat, že okolí dálnice D1 v sousedství Prahy je už natolik 
nasycené, že přicházejí na řadu lokality vzdálenější, ovšem v návaznosti na dálnice. Přitom 
bude samozřejmě ve zvýšené míře dbát na ochranu vodní nádrže Švihov. 
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9.B.1. Rozvojová oblast dle PÚR ČR 

12. Změna označení a názvu kapitoly. 

Specifikace provedené změny / provedených změn:  

Technická úprava. 

Zdůvodnění je obsaženo v úvodu kapitoly 9. 

13. Článek (10)  

Specifikace provedené změny / provedených změn: 

 Rozšíření metropolitní rozvojové oblasti OB1 Praha o obce v ORP Kladno, 
Lysá nad Labem, Český Brod, Říčany, Černošice, Beroun. 

 Oprava ve výkresu 1.1. Výkres uspořádání území kraje – doplnění území 
obce Mrač. 

a. Název rozvojové oblasti byl změněn dle platné Politiky územního rozvoje. 
Vyškrtnutí odkazu na PÚR 2008 je provedeno v zájmu zjednodušení textu a 
rozumí se, že veškeré uváděné záměry republikového významu se váží na 
PÚR ČR ve zněnízávazném od 1. 9. 2021 po schválení Aktualizace č. 4. 

b. Rozvojový charakter obce Lány (ORP Kladno) dokládá nadprůměrný 
dlouhodobý  nárůst počtu obyvatel, dlouhodobý přírůstek bytů s významnou 
dynamikou v nedávném období 2011 – 2018. Tyto údaje jsou srovnatelné 
s obcemi, které jsou zahrnuty do OB1. Silnice II/236 zajišťuje přímé napojení 
obce na dálnici D6, která vytváří hlavní vazbu na centrální část OB1, resp. 
hl. m. Prahu. Zařazením obce do OB1 je dosaženo logické ucelenosti hranic 
území této oblasti. Do OB1 není zahrnuta jižní část k. ú. Lány, která je 
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součástí CHKO Křivoklátsko. Důvodem je priorita ochrany hodnot tohoto 
území, plynoucí ze statutu CHKO a zejména zámku Lány, včetně 
navazujícího areálu.   

c. Rozvojový charakter obce Semice (ORP Lysá nad Labem) je doložen 
nadprůměrným dlouhodobým i krátkodobým nárůstem počtu obyvatel. 
Zjištěné údaje jsou srovnatelné s navazujícími obcemi, které jsou zahrnuty 
do oblasti OB1. Poloha obce je z hlediska rozvoje atraktivní vazbou na 
polabský sídelní pás a je charakteristická přímou návazností na dálnici D11, 
prostřednictvím silnice II/272.   

d. Rozvojový charakter obcí Doubravčice, Hradešín (k. ú. Hradešín), Masojedy, 
Mrzky, Přehvozdí, Tuchoraz, Vrátkov (ORP Český Brod) je doložen 
nadprůměrným dlouhodobým i krátkodobým nárůstem počtu obyvatel, 
částečně i dynamikou přírůstku bytů s posledním období 2011 – 2018. Tyto 
údaje jsou srovnatelné s obcemi, na které obec navazuje a které jsou 
zahrnuty do OB1. Území je oboustranně provázáno na silnice I/2 a I/12. 
Zařazením obce do OB1 je dosaženo výplně proluky ve vymezení oblasti a 
tím logické ucelenosti hranic území oblasti OB1. 

e. Rozvojový charakter obcí Jevany, Kaliště, Ondřejov, Zvánovice (ORP 
Říčany) je doložen vysoce nadprůměrným dlouhodobým i krátkodobým 
nárůstem počtu obyvatel a dlouhodobým přírůstkem bytů. Zjištěné údaje jsou 
srovnatelné s navazujícími obcemi, které jsou zahrnuty do OB1. Území 
Jevan je navázáno na silnici I. třídy I/2, ostatní obce mají bezprostřední nebo 
velmi blízký vztah k dálnici D1 a k železniční trati č. 221. Prostřednictvím 
těchto komunikací se realizují silné vazby obcí k centrální části OB1 a 
k Praze.  

f. Rozvojový charakter obce Štěchovice se týká k. ú. Masečín. Dokladem toho 
je zjištěný dlouhodobý i krátkodobý nárůst počtu obyvatel. Také dlouhodobý 
přírůstek bytů i jeho dynamika v posledních letech 2011 – 2016 jsou 
nadprůměrné. Zjištěné údaje jsou zcela srovnatelné s navazujícími obcemi, 
které jsou zahrnuty do OB1. Zařazením obce do OB1 není narušena logická 
ucelenost hranic území oblasti OB1. Do OB1 není zahrnuta k. ú. Štěchovice. 
Důvodem je priorita ochrany hodnot tohoto zalesněného, málo 
urbanizovaného a dopravně hůře přístupného území, které je součástí 
přírodního parku Střed Čech.   

g. Rozvojový charakter obce Svinaře (ORP Beroun) je doložen vysoce 
nadprůměrným dlouhodobým i krátkodobým nárůstem počtu obyvatel. 
Nadprůměrný je také dlouhodobý přírůstek bytů i jeho rozvojová dynamika 
v posledních letech 2011 – 2016. Tyto údaje jsou zcela srovnatelné se 
sousedícími obcemi, které jsou zahrnuty do OB1. Území je součástí 
poberounského sídelního pásu. S centrem oblasti OB1 a s hl. m. Prahou je 
obec spojena zejm. významnou železniční tratí Praha – Plzeň č. 170.   

Ve správním obvodu ORP Benešov byla napravena chyba ve výkresu 1.1. Výkres 
uspořádání území kraje, ve kterém nebylo v rozvojové oblasti OB1 zobrazeno území obce 
Mrač, zahrnuté v textové části do OB1. 

14. Článek (11)  

Specifikace provedené změny / provedených změn: 

Zpřesnění formulace zásad pro usměrňování územního rozvoje a rozhodování o 
změnách v území metropolitní rozvojové oblasti OB1 Praha 
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a. a) Vytváření podmínek pro rozvoj kooperačních vazeb uvedených měst 
je žádoucí z ekonomických, provozních i sociálních důvodů. Výhodnost 
kooperace spolupůsobí při zajišťování potřeb územního rozvoje daných sídel 
na úsecích veřejné infrastruktury v zájmu ochrany přírodních, kulturních i 
civilizačních hodnot území.   

b. b) Zásada rozvíjet obslužný potenciál center v příměstském území Prahy 
vyplývá z jejich mimořádného územního rozvoje a ze zvýšené potřeby 
zajištění obslužného potenciálu také pro jejich dynamicky se rozvíjející 
spádové území, v současnosti odkázaném na dojížďku do vyšších 
obslužných center. 

c. Jedná se o konstatování technické záležitosti změny v číslování odstavců. 

d. Formulace je upravena z důvodu použití vhodné terminologie a pro potřeby 
přesnějšího vyjádření předmětné zásady. 

e. Formulace je upravena s ohledem na zatřídění pozemních komunikací 
dle novely zákona o pozemních komunikacích Zákon č. 13/1997 Sb. 
(podrobněji viz odůvodnění článek (111)) a z důvodu použití vhodné 
terminologie a pro potřeby přesnějšího vyjádření předmětné zásady. 

f. Formulace je upravena s ohledem na zatřídění pozemních komunikací 
dle novely zákona o pozemních komunikacích Zákon č. 13/1997 Sb. 
(podrobněji viz odůvodnění článek (111)) a z důvodu použití vhodné 
terminologie a pro potřeby přesnějšího vyjádření předmětné zásady. 

g. Formulace je upravena z důvodu použití vhodné terminologie a pro potřeby 
přesnějšího vyjádření předmětné zásady. 

h. Původní text bodu e) byl nahrazen obecnou formulací vztahující se ke všem 
rozvojovým oblastem a osám v článku (9a). 

i. Formulace je upravena z důvodu použití vhodné terminologie a pro potřeby 
přesnějšího vyjádření předmětné zásady a konkretizace této zásady 
pro předmětné území. 

j. Formulace je upravena s ohledem na zatřídění pozemních komunikací 
dle novely zákona o pozemních komunikacích Zákon č. 13/1997 Sb. 
Podrobněji viz odůvodnění článek (111). 

k. Původní text bodů h) a i) byl nahrazen obecnou formulací vztahující se 
ke všem rozvojovým oblastem a osám v článku (9a). 

l. Formulace nově označeného bodu j) je upravena z důvodu použití vhodné 
terminologie a pro potřeby přesnějšího vyjádření předmětné zásady. 

m. Nově vložené body l) a m) jsou doplněny v zájmu ochrany centrálních a 
obytných území sídel před negativními vlivy nadměrného rozvoje 
logistických a výrobních areálů. 

n. Původní bod m) byl vypuštěn z této podkapitoly a konkrétněji formulován ve 
článku (12) bodu e). Zrušené původní body n) a o) byly nahrazeny obecnou 
formulací vztahující se ke všem rozvojovým oblastem a osám v článku (9a).  
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15. Článek (12)  

Specifikace provedené změny / provedených změn: 

Doplnění úkolů pro územní plánování v území metropolitní rozvojové oblasti OB1 
Praha 

a. Původní text bodu a) byl vypuštěn s ohledem na jeho všeobecnou platnost, 
která vyplývá ze stavebního zákona.  

b. Formulace je upravena z důvodu použití vhodné terminologie a pro potřeby 
přesnějšího vyjádření předmětné zásady. 

c. Ustanovení bylo formulováno v zájmu využívání potenciálu území pro 
záměry týkající se rozvoje rekreačních aktivit, což je zvláště významné 
v zázemí center osídlení a hl. města Prahy, tj. v prostorech kde probíhá nebo 
lze předpokládat intenzivní územní rozvoj, jehož musí být rekreační aktivity 
nepominutelnou součástí, avšak s výhradou nezbytné ochrany přírodních 
krajinných a kulturně historických hodnot území. 

d. Původní text bodu e) byl nahrazen obecnou formulací vztahující se ke všem 
rozvojovým oblastem a osám v článku (9a).  

e. Ustanovení bylo doplněno s ohledem na potřebu zmírňovat střety (zejména 
problém suburbanizace a koordinace veřejné infrastruktury), ke kterým 
dochází při kontaktu potřeb územního rozvoje s ochranou hodnot ve 
vyjmenovaných územích CHKO a obecně v přírodních parcích. 

f. Ustanovení bylo zrušeno jako nadbytečné vzhledem k tomu, že koncepce 
řešení územního systému ekologické stability je uvedena v kapitole 
Zpřesnění ploch a koridorů vymezených v PÚR a vymezení ploch a koridorů 
krajského význam, respektive v subkapitole Plochy a koridory 
nadregionálního a regionálního územního systému ekologické stability. 

g. Ad. e) Ustanovení bylo doplněno s ohledem na potřebu dosahovat územně 
plánovací činností optimálního využívání potenciálu území, respektování 
a posilování jeho hodnot a eventuálně zmírňování dopadu územních střetů 
na sousedících územích ORP a území hl. m. Prahy, ve kterých probíhá nebo 
lze předpokládat intenzivní územní rozvoj, pokud jsou nevyhnutelné.   

Ad. f) Úkol stanovený pro územní plánování se týká těch obcí a měst, 
které jsou administrativně samostatné, ale z hlediska územního uspořádání 
došlo z různých důvodů ke spojení zastavěných území a jejich další územní 
rozvoj nelze řešit bez vzájemné koordinace.   

Ad. g) Ustanovení bylo doplněno jako úkol pro územní plánování na podporu 
vymezování opatření povodňové ochrany v sídlech s nedostatečnou 
ochranou před povodněmi. 

 

9.B.2. Rozvojové osy dle PÚR ČR 

16. Změna označení a názvu kapitoly. 

Specifikace provedené změny / provedených změn:  

Technická úprava. 

Zdůvodnění je obsaženo v úvodu kapitoly 9. 
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17. Článek (13)  

Specifikace provedené změny / provedených změn: 

Vymezení nové rozvojové osy OS5a Praha – Jihlava  

Rozvojová osa OS5a Praha – Jihlava byla náverhem 3A ZÚR SK k projednání dle § 
37 stavebního zákona upřesněna v návaznosti na požadavek Politiky územního rozvoje ve 
znění Aktualizace č. 1 v zájmu podchycení prostoru, který již částečně vykazuje a lze v něm 
dále očekávat zvýšené požadavky na změny v území v souvislosti s vazbou na dálnici D1 a 
propojením území Středočeského kraje a kraje Vysočina. Celé území trasy je dosud slabě 
rozvinuto, ale postupně se i sem šíří rozvoj bydlení a zaměstnaneckých příležitostí v širším 
zázemí Prahy. Vzhledem ke kontaktu osy s vodním zdrojem Švihov je zvláštností této osy 
ochrana významného vodního zdroje. Druhou zvláštností je průchod osy specifickou oblastí 
SOBk4 Dolní Kralovicko – Zbýšovsko ve správním obvodu ORP Vlašim.  

 

ROZVOJOVÁ OSA OS1 PRAHA – PLZEŇ – HRANICE ČR / NĚMECKO (– NÜRNBERG) 

18. Změna označení a názvu kapitoly. 

Specifikace provedené změny / provedených změn:  

Technická úprava. 

Název osy je upraven v souladu s názvem v PÚR ČR, čl. (52). Vypuštění města 
Beroun z názvu nemá žádné dopady na to, že jeho území zůstává součástí této rozvojové osy. 
Ostatní zdůvodnění je obsaženo v úvodu kapitoly 9. 

19. Článek (14)  

Specifikace provedené změny / provedených změn: 

Zahrnutím území obce Třenice do rozvojové osy OS1. 

Zařazení obce Třenice ve správním obvodu ORP Hořovice do rozvojové osy OS1 
Praha – Beroun je doloženo následujícími důvody:  

 zástavba obce tvoří s souvislou zástavbu se zástavbou obce Cerhovice; 

 důvody pro které jsou Cerhovice zařazeny do rozvojové osy (přímá vazba na 
dálnici D5 – exit 41, nadprůměrný přírůstek obyvatel a počet pracovních míst 
v obci), se vztahují i k obci Třenice. 

20. Článek (15)  

Specifikace provedené změny / provedených změn: 

Úpravy a doplnění formulace zásad pro usměrňování územního rozvoje a 
rozhodování o změnách v území rozvojové osy OS1  

Ad a)  

 Formulace je upravena z důvodu použití vhodné terminologie pro přesnější 
vyjádření předmětné zásady a zohlednění potřeby reagovat na nedávné zřízení 
CHKO k 01.01. 2016 na území zrušeného vojenského újezdu Brdy.  

Ad b) 

 Formulace je upravena z důvodu použití vhodné terminologie pro přesnější 
vyjádření předmětné zásady. Kromě toho bylo po věcné stránce zapotřebí 
doplnit rozvoj ekonomických aktivit v návaznosti na část III. TŽK; 
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21. Článek (16)  

Specifikace provedené změny / provedených změn: 

Úpravy a doplnění formulace úkolů pro územní plánování v území rozvojové osy OS1  

Ad a)  

 Formulace je upravena z důvodu použití vhodné terminologie pro přesnější 
vyjádření předmětné zásady; 

Ad b)  

 Bylo doplněna chybějící formulace ochrany obcí před povodněmi 
s odvoláním specifické podmínky území a na prioritu územního plánování 
kraje (07i) týkající se preventivní ochrany území před bezpečnostními riziky.  

Doplnění textu o aspekt regulace odtokových poměrů vyplývá z faktu, že 
vedle ochrany před povodněmi mohou být tyto stavby určeny též např. pro 
zlepšení hydrologických poměrů v dané části vodního toku nebo v rámci 
řešení dopadů sucha. Tato úpravy byla provredena také v dalších článcích 
této kapitoly u rozvojových os republikového a nadmístního významu, ve 
kterých byly identifikovány rizikové úseky vodních toků, resp. obce vyžadující 
řešení této problematiky. 

Ad c-e)  

 Původní text bodů byl nahrazen obecnou formulací vztahující se ke všem 
rozvojovým oblastem a osám v článku (9a). 

 

ROZVOJOVÁ OSA OS2 PRAHA – ÚSTÍ NAD LABEM – HRANICE ČR / NĚMECKO (– 
DRESDEN) 

22. Změna označení kapitoly. 

Specifikace provedené změny / provedených změn:  

Technická úprava. 

Zdůvodnění je obsaženo v úvodu kapitoly 9. 

23. Článek (17)  

Specifikace provedené změny / provedených změn: 

Úprava vymezení rozvojové osy OS2 zařazením obce Vraňany. 

Zařazení obce Vraňany do rozvojové osy je doloženo nadprůměrným dlouhodobým 
nárůstem počtu obyvatel ve sledovaném období 1991 – 2018, vztahem k dálnici D8 – exit 18 
zajištěný prostřednictvím silnice I/16. Do rozvojové osy je zařazena jen část území obce 
vymezená severně od železniční tratě č. 091.   

24. Článek (18)  

Specifikace provedené změny / provedených změn: 

Úpravy a doplnění formulace zásad pro usměrňování územního rozvoje a 
rozhodování o změnách v území rozvojové osy OS2. Formulace je upravena z 
důvodu použití vhodné terminologie pro přesnější vyjádření předmětné zásady. 

a. Formulace je verbálně upravena, je použita adekvátní terminologie.. 

b. Formulace je verbálně i věcně upravena, tak aby vystihovala vhodnou vazbu 
ekonomických aktivit, nikoli však nezbytně přímou, na dálnici D8, silnici I/16 
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a MÚK D8 (Exit 18) a I. a IV. TŽK. Tato vazba je zobecněna bez uvedení 
konkrétních území.  

25. Článek (19)  

Specifikace provedené změny / provedených změn: 

Úpravy a doplnění formulace úkolů pro územní plánování v území rozvojové osy OS2  

a. Původní znění odstavce a) bylo vypuštěno s ohledem na to, že se jedná 
o obecnou zásadu územního plánování, kterou není účelné stanovovat jako 
úkol. Nové znění odstavce a) doplňuje chybějící formulaci ochrany obcí před 
povodněmi, s odvoláním specifické podmínky území a na prioritu územního 
plánování kraje (07i) týkající se preventivní ochrany území před 
bezpečnostními riziky. 

b. Odstavec b) byl zrušen s ohledem na jeho přílišnou podrobnost a 
neadekvátnost, která neodpovídá obsahu a účelu ZÚR vyjádřenému v § 36, 
odst.1 SZ.  

Odstavec c) byl zrušen z důvodu duplicitně formulované zásady, 
která je s obecnou platností pro ZÚR SK uvedena v Prioritách územního 
plánování kraje pro zajištění udržitelného rozvoje v položce (04a).  

c. Odstavce d) a e) byly zrušeny, protože se jedná o duplicitní informace, 
které jsou již uvedené v kapitole E. Upřesnění územních podmínek 
koncepce ochrany a rozvoje přírodních, kulturních a civilizačních hodnot 
nebo v kapitole D.4. Plochy a koridory ÚSES. Odstavec e.1) ztrácí 
opodstatnění také protože upřesnění vymezení regionálního biocentra již 
bylo provedeno v kapitole D.4. Plochy a koridory ÚSES. 

 

ROZVOJOVÁ OSA OS3 PRAHA – LIBEREC – HRANICE ČR / NĚMECKO, POLSKO (–
GÖRLITZ / ZGORZELEC) 

26. Změna označení kapitoly. 

Specifikace provedené změny / provedených změn:  

Technická úprava. 

Zdůvodnění je obsaženo v úvodu kapitoly 9. 

27. Článek (20)  

Specifikace provedené změny / provedených změn: 

Úprava vymezení rozvojové osy OS3  

 zpřesnění vymezení k.ú. obce Březina 

 oprava technické nepřesnosti záznamu 

 zpřesnění vymezení k.ú. obce Bakov nad Jizerou 

a) Z území k. ú. Březina u Mnichova Hradiště v obci Březina je z rozvojové osy 
OS3 vyřazena část východně od silnice II/610 Březina – Příšovice, která je 
součástí CHKO Český Ráj. Důvodem vyřazení je priorita ochrany hodnot tohoto 
území, plynoucí ze statutu CHKO 

b) V zájmu zpřesnění záznamu obcí a k. ú. zahrnutých do OS3 je uvedeno k. ú. 
Podolí u Mnichova Hradiště na správném místě tj. v rámci k.ú. přináležejících 
obci Mnichovo Hradiště. 
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c) Z území k. ú. Malá Bělá v obci Bakov nad Jizerou je z rozvojové osy OS3 
vyřazena severozápadní část území mezi silnicemi II/267 a III/26823. Důvodem 
je zemědělský a lesnatý ráz této části k. ú. území bez rozvojových předpokladů 
odpovídajících rozvojové ose.  

28. Článek (21)  

Specifikace provedené změny / provedených změn: 

Úpravy a doplnění formulace zásad pro usměrňování územního rozvoje a 
rozhodování o změnách v území rozvojové osy OS3  

a. Formulace odstavce je verbálně upravena z důvodu použití vhodné 
terminologie pro přesnější vyjádření předmětné zásady. 

b. Formulace odstavce je verbálně upravena z důvodu použití vhodné 
terminologie pro přesnější vyjádření předmětné zásady, současně byla 
zohledněna změna názvu komunikace z R10 na D10. Formulace je 
upravena s ohledem na zatřídění pozemních komunikací dle novely zákona 
o pozemních komunikacích Zákon č. 13/1997 Sb. Podrobněji viz odůvodnění 
článek (111). 

c. Zásada článku (21) c) byla zrušena z těchto důvodů duplicitně formulované 
zásady, která je s obecnou platností pro ZÚR SK uvedena v Prioritách 
územního plánování kraje pro zajištění udržitelného rozvoje v položce (04a) 
reagující na hledisko zlepšování stavu složek životního prostředí. Následující 
odstavec zůstává v platnosti a byl z důvodů zachování návaznosti textu 
označen písm. c). 

29. Článek (22)  

Specifikace provedené změny / provedených změn: 

Úpravy a doplnění formulace úkolů pro územní plánování v území rozvojové osy OS3  

a. Původní znění odstavce a) bylo vypuštěno s ohledem na to, že se jedná 
o obecnou zásadu územního plánování, kterou není účelné stanovovat jako 
úkol. Nové znění odstavce a) doplňuje chybějící formulaci ochrany obcí před 
povodněmi, s odvoláním specifické podmínky území a na prioritu územního 
plánování kraje (07i) týkající se preventivní ochrany území před 
bezpečnostními riziky. Výčet dotčených obcí byl zpracován na podkladě 
„Plánu pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe“, který v návaznosti na 
usnesení vlády ČR č. 1082 ze dne 21. 12. 2015 vydalo MŽP formou OOP čj. 
90988/ENV/5 ze dne 22.12. 2015 a s využitím map povodňového nebezpečí 
a map povod-ňových rizik, které byly jedním z podkladů pro zpracování 
tohoto plánu a jsou součástí jeho výstupů. Podrobněji k této problematice viz 
kap. H.2., odůvodnění článku (240). 

b. Odstavec b) byl zrušen s ohledem na jeho přílišnou podrobnost a 
neadekvátnost, která neodpovídá obsahu a účelu ZÚR vyjádřenému v § 36, 
odst. 1 SZ.  

c. V odstavci b) byla zohledněna změna názvu komunikace z R10 na D10. 
Formulace je upravena s ohledem na zatřídění pozemních komunikací dle 
novely zákona o pozemních komunikacích Zákon č. 13/1997 Sb. Z důvodů 
zachování návaznosti textu byl označen písm. b). Podrobněji viz odůvodnění 
článek (111). 

d. Odstavce d) až f) byly zrušeny, protože se jedná o duplicitní informace, 
které jsou již uvedené v kapitole E. Upřesnění územních podmínek 
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koncepce ochrany a rozvoje přírodních, kulturních a civilizačních hodnot 
nebo v kapitole D.4. Plochy a koridory ÚSES. Odstavce f.1) a f.2) ztrácí 
opodstatnění také protože upřesnění vymezení regionálního biocentra již 
bylo provedeno v kapitole D.4. Plochy a koridory ÚSES. 

30. Článek (22a)  

Specifikace provedené změny / provedených změn: 

Doplnění ustanovení pro rozvojovou osu OS3  

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. Důvodem je skutečnost že obce zahrnuté do 
OS3 jsou také součástí OBk2. Souběh platností vyplývá ze specifiky členění území 
Středočeského kraje, kterým je vystižen význam uskupení sídel ve struktuře osídlení, které 
jsou situovány na rozvojových osách.  

 

ROZVOJOVÁ OSA OS4  

 VĚTEV PRAHA – HRADEC KRÁLOVÉ / PARDUBICE (PODÉL DÁLNICE D11) – 
TRUTNOV – HRANICE ČR / POLSKO (–  WROCLAW) 

 VĚTEV PRAHA – KOLÍN – CHVALETICE – PARDUBICE (PODÉL ŽELEZNIČNÍHO 
SPOJENÍ PRAHA–KOLÍN–PARDUBICE) 

31. Změna označení kapitoly. 

Specifikace provedené změny / provedených změn:  

Technická úprava. 

Zdůvodnění je obsaženo v úvodu kapitoly 9. 

32. Článek (23)  

Specifikace provedené změny / provedených změn: 

Úprava vymezení rozvojové osy OS4 

Ve správním obvodu ORP Kolín se vyškrtávají ze seznamu obcí zařazených do osy 
OS4: Červené Pečky (Bohouňovice I, Bořetice u Kolína, Červené Pečky, Dolany u Červených 
Peček, Opatovice), Grunta (Grunta), Libenice (Libenice), Nebovidy (Nebovidy), Pašinka 
(Pašinka), Ratboř (Ratboř). Tyto obce byly v seznamu uvedeny nesprávně, protože patří do 
osy OS5 a oblasti OBk1.  

33. Článek (24)  

Specifikace provedené změny / provedených změn: 

Rozčlenění východní části osy OS4 na východní část  - jižní větev a východní část 
severní větev  

Úpravy a doplnění formulace zásad pro usměrňování územního rozvoje a 
rozhodování o změnách v území rozvojové osy OS4 

Rozčlenění východní části osy OS4 na východní část  - jižní větev a východní část - 
severní větev bylo provedeno v zájmu jednoznačné identifikace dvou územně oddělených 
částí této rozvojové osy.  

 V západní části (společné s OS5) v bodu a) byla provedena vhodnější formulační 
úprava zásady bez změny jejího smyslu; v bodu b) bylo provedeno zobecnění 
stanovené zásady s ohledem na její platnost v rámci osy v širším měřítku.    
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 Ve východní části – jižní větev v odstavci c) byla provedena vhodnější formulační 
úprava zásady bez změny jejího smyslu; v odstavci d) byla provedena vhodnější 
formulační úprava zásady bez změny jejího smyslu a její platnost byla rozšířena 
na obec Záboří nad Labem, vzhledem ke srovnatelným podmínkám rozvoje jako 
je tomu u navazujících v zásadě jmenovaných obcí; v odstavci c) byla provedena 
vhodnější formulační úprava zásady bez změny jejího smyslu a oprava jména 
obce z nesprávného Záluží nad Labem na správné Záboří nad Labem; v odstavci 
d) byla provedena vhodnější formulační úprava zásady bez změny jejího smyslu 
a oprava jména obce z nesprávného Záluží nad Labem na správné Záboří nad 
Labem; v odstavci e) byla provedena vhodnější formulační úprava zásady bez 
změny jejího smyslu; v odstavci f) je formulace upravena z důvodu použití vhodné 
terminologie pro vyjádření zásady a oprava jména obce z nesprávného Záluží nad 
Labem na správné Záboří nad Labem; nový odstavec g) je vložen v zájmu 
vyváženosti mezi intenzitou využití území a ochranou jeho přírodních hodnot;  

 Ve východní části – severní větev v odstavci h) byla použita vhodnější formulace 
zásady bez změny jejího smyslu a zpřesněna územní působnost zásady 
s doplněným vztahem k obci Žehuň; v odstavci i) byla provedena vhodnější 
formulační úprava zásady z důvodu použití vhodné terminologie bez změny 
smyslu; j) formulace je upravena z důvodu použití vhodné terminologie pro 
vyjádření zásady bez změny jejího smyslu; nový odstavec k) je vložen v zájmu 
zabezpečení vyváženosti mezi intenzitou využití území a ochranou jeho 
přírodních hodnot;  

34. Článek (25)  

Specifikace provedené změny / provedených změn: 

Úpravy a doplnění formulace úkolů pro územní plánování v území rozvojové osy OS4  

a. Původní text bodů byl nahrazen obecnou formulací vztahující se ke všem 
rozvojovým oblastem a osám v článku (9a). 

b. Navazující odstavec a), byl doplněn o formulaci vyvažující hledisko ochrany 
ZPF o další požadavky územního rozvoje týkající se bydlení a občanského 
vybavení. 

c. Znění odstavce b) bylo verbálně i obsahově upraveno s ohledem na použití 
vhodné terminologie i zpřesnění popisu územní působnosti této zásady 
v úseku Úvaly – Český Brod. 

d. Rozčlenění východní části osy OS4 na východní část  - jižní větev a východní 
část - severní větev bylo provedeno v zájmu jednoznačné identifikace dvou 
územně oddělených částí této rozvojové osy.  

e. Nový odstavec c) vymezuje na podkladě „Plánu pro zvládání povodňových 
rizik v povodí Labe“ obce s nedostatečnou ochranou před povodněmi. 
Podrobněji je tato problematika komentována v odůvodnění článku (240) 
v rámci kap. H.2. 

f. Dva obsahově totožné odstavce d) a h) byly vypuštěny s ohledem na to, 
že se jedná o obecnou zásadu územního plánování, kterou není účelné 
stanovovat jako úkol; odstavce e) a f) byly vypuštěny vhledem k tomu, že se 
jedná o zákonnou povinnost územního plánování, kterou není účelné 
jmenovitě stanovovat jako úkol. Odrážky f.1), f.2) ztrácí opodstatnění, 
protože upřesnění vymezení regionálních biocenter již bylo provedeno. 
Původní odstavce d) a h) byly zrušeny z důvodu duplicitně formulované 
zásady, která je s obecnou platností pro ZÚR SK uvedena v Prioritách 
územního plánování kraje pro zajištění udržitelného rozvoje v položce (07). 
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Odstavce e) a f) byly zrušeny, protože se jedná o duplicitní informace, které 
jsou již uvedené v kapitole E. Upřesnění územních podmínek koncepce 
ochrany a rozvoje přírodních, kulturních a civilizačních hodnot nebo 
v kapitole D. 4. Plochy a koridory ÚSES. Odstavec f.1) a f.2) ztrácí 
opodstatnění také, protože upřesnění vymezení regionálního biocentra již 
bylo provedeno v kapitole D.4. Plochy a koridory ÚSES. Odstavec g) byl 
zrušen jako duplicitní, jeho obsah je uveden již v kapitole D.1. Plochy a 
koridory dopravy.  

g. Dosavadní znění odstavce je verbálně upraveno z důvodu použití vhodné 
terminologie pro přesnější vyjádření předmětné zásady. 

h. Odstavce j) a l) byly zrušeny, protože se jedná o duplicitní informace, 
které jsou již uvedené v kapitole E. Upřesnění územních podmínek 
koncepce ochrany a rozvoje přírodních, kulturních a civilizačních hodnot 
nebo v kapitole D.4. Plochy a koridory ÚSES. Odstavec l.1) ztrácí 
opodstatnění také, protože upřesnění vymezení regionálního biocentra již 
bylo provedeno v kapitole D.4. Plochy a koridory ÚSES. 

35. Článek (25a)  

Specifikace provedené změny / provedených změn: 

Doplnění ustanovení pro rozvojovou osu OS4  

Pro rozvojovou osu OS4 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 v rozsahu obcí uvedených v článku (23) písm. 
f) až h), ve správních obvodech ORP Nymburk, ORP Poděbrady a ORP Kolín. Důvodem je 
skutečnost že obce zahrnuté do OS4 jsou také součástí OBk1. Souběh platností vyplývá ze 
specifiky členění území Středočeského kraje, kterým je vystižen význam uskupení sídel ve 
struktuře osídlení situovaných na rozvojových osách.  

 

ROZVOJOVÁ OSA OS5 PRAHA – (KOLÍN) – JIHLAVA – BRNO  

36. Změna označení a názvu kapitoly. 

Specifikace provedené změny / provedených změn:  

Technická úprava. 

Zdůvodnění je obsaženo v úvodu kapitoly 9. 

37. Článek (27)  

Specifikace provedené změny / provedených změn: 

Úpravy a doplnění formulace zásad pro usměrňování územního rozvoje a 
rozhodování o změnách v území rozvojové osy OS5  

a. Znění odstavce bylo verbálně i obsahově upraveno s ohledem na použití 
vhodné terminologie i zpřesnění popisu zásady při postižení specifiky 
předmětných obcí.  

b. Znění odstavce bylo verbálně i obsahově upraveno s ohledem na použití 
vhodné terminologie. 

c. Dosavadní nepatřičné znění odstavce bylo verbálně i obsahově upraveno 
s ohledem na použití vhodné terminologie odpovídající obsahu a účelu ZÚR 
vyjádřenému v § 36, odst. 1 SZ.  
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38. Článek (28)  

Specifikace provedené změny / provedených změn: 

Úpravy a doplnění formulace úkolů pro územní plánování v území rozvojové osy OS5  

a. Úkol d) byl zrušen s ohledem na to, že se jedná o obecně platné přístupy 
územního plánování a o zákonné povinnosti územního plánování obsažené 
v §18 a §19 SZ, které není účelné stanovovat jako úkol. 

b. Odstavec b) byl zrušen s ohledem na jeho přílišnou podrobnost a 
neadekvátnost, která neodpovídá obsahu a účelu ZÚR vyjádřenému v § 36, 
odst. 1 SZ.   

c. Znění odstavce bylo verbálně i obsahově upraveno s ohledem na použití 
vhodné terminologie i zpřesnění popisu zásady.  

d. Další odstavce d), e), f) jsou zrušeny, protože se jedná o duplicitní informace, 
které jsou již uvedené v kapitole E. Upřesnění územních podmínek 
koncepce ochrany a rozvoje přírodních, kulturních a civilizačních hodnot 
nebo v kapitole D.4. Plochy a koridory ÚSES. Odrážka f.1) ztrácí 
opodstatnění, protože upřesnění vymezení regionálního biocentra již bylo 
provedeno v kapitole D.4. Plochy a koridory ÚSES. 

39. Článek (28a)  

Specifikace provedené změny / provedených změn: 

Doplnění ustanovení pro rozvojovou osu OS5  

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 v rozsahu obcí uvedených v článku (26) písm. 
e) a f), ve správních obvodech ORP Kolín a ORP Kutná Hora. Důvodem je skutečnost že obce 
zahrnuté do OS5 jsou také součástí OBk1. Souběh platností vyplývá ze specifiky členění 
území Středočeského kraje, kterým je vystižen význam uskupení sídel ve struktuře osídlení 
situovaných na rozvojových osách.  

 

ROZVOJOVÁ OSA OS5a PRAHA – JIHLAVA 

40. Vložení nadpisu nové kapitoly B.2.6. 

Specifikace provedené změny / provedených změn:  

Viz odůvodnění. 

Vložení nové kapitoly do textové části je vyvoláno požadavkem na upřesnění 
vymezení nové rozvojové osy OS5a v platné PÚR ČR, čl. (56a). 

41. Články (28b) až (28e) 

Specifikace provedené změny / provedených změn: 

Upřesněné vymezení nové rozvojové osy OS5a. 

Stanovení zásad pro usměrňování územního rozvoje, rozhodování o změnách 
v území a úkolů pro územní plánování v rozvojové ose OS5a 

Sloučení zásad pro usměrňování územního rozvoje a rozhodování o změnách 
v území a úkoly pro územní plánování v průniku OS5a a SOBk4.  
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Článek (28b) 

Zařazení obcí (katastrů) ve správním obvodu ORP Benešov do rozvojové osy je 
doloženo následujícími důvody:  

 Divišov (Divišov u Benešova, Měchnov, Zdebuzeves) je bezprostředně navázán 
na dálnici D1 – exit 41, obec vykazuje nadprůměrný dlouhodobý i krátkodobý 
nárůst počtu obyvatel, také rozvojová dynamika výstavby bytů v posledních letech 
2011 – 2016 je nadprůměrná, v obci je evidován nadprůměrný počet zaměstnanců 
- údaj z r. 2016. 

 Drahňovice (Drahňovice) mají bezprostřední návaznost na dálnici D1 – exit 41, 
nadprůměrný je dlouhodobý i krátkodobý nárůst počtu obyvatel. Zařazení obce 
(katastru) je nezbytné v zájmu zachování kontinuity rozvojové osy.  

 Hvězdonice (Hvězdonice) jsou bezprostředně navázány na dálnici D1 – exit 29, 
obec prostorově souvisí s obcí Chocerady. Zařazení obce (katastru) je nezbytné 
v zájmu zachování kontinuity rozvojové osy.  

 Chocerady (Chocerady) mají bezprostřední návaznost na dálnici D1- exit 29, 
nadprůměrný je dlouhodobý i krátkodobý nárůst počtu obyvatel, nadprůměrný je 
také dlouhodobý přírůstek bytů a počet zaměstnanců v obci - údaj z r. 2016. 

 Ostředek (Bělčice u Ostředka, Ostředek, Třemošnice) je bezprostředně navázán 
na dálnici D1- exit 34, obec vykazuje nárůst počtu obyvatel v letech 2011 - 2018. 

Zařazení obcí (katastrů) ve správním obvodu ORP Vlašim do rozvojové osy je 
doloženo následujícími důvody:  

 Bernartice (Bernartice u Dolních Kralovic, Borovsko) jsou zprostředkovaně ale 
krátkým spojením (sinicí III. třídy) navázány na dálnici D1 – exit 66, kromě této 
vazby obec vykazuje nadprůměrný krátkodobý nárůst počtu obyvatel.  

 Děkanovice (Děkanovice) jsou zprostředkovaně (sinicemi III. třídy) navázány na 
dálnici D1 – exity 66 a 75. Zařazení obce (katastru) je nezbytné v zájmu zachování 
kontinuity rozvojové osy.  

 Dunice (Dunice) jsou zprostředkovaně (sinicí III. třídy) navázány na dálnici D1 – 
exit 75. Zařazení obce (katastru) je nezbytné v zájmu zachování kontinuity 
rozvojové osy.  

 Hulice (Hulice) jsou zprostředkovaně (sinicí III. třídy) navázány na dálnici D1 – 
exit 56. Zařazení obce (katastru) je nezbytné v zájmu zachování kontinuity 
rozvojové osy.  

 Loket (Brzotice, Loket u Dolních Kralovic) mají bezprostřední návaznost na dálnici 
D1– exit 66, v obci je evidován nadprůměrný počet zaměstnanců - údaj z r. 2016. 

 Psáře (Psáře) jsou bezprostředně navázány na dálnici D1 – exit 49. Zařazení 
obce (katastru) je nezbytné v zájmu zachování kontinuity rozvojové osy.  

 Soutice (Soutice) mají bezprostřední návaznost na dálnici D1 – exit 56. Zařazení 
obce (katastru) je nezbytné v zájmu zachování kontinuity rozvojové osy.  

 Trhový Štěpánov (Střechov nad Sázavou, Trhový Štěpánov) je bezprostředně 
navázán na dálnici D1 – exit 56, obec vykazuje nadprůměrný dlouhodobý nárůst 
počtu obyvatel.  

 Všechlapy (Všechlapy nad Blanicí) jsou zprostředkovaně (silnicí III. třídy) 
navázány na dálnici D1 – exit 41, obec vykazuje nadprůměrný dlouhodobý i 
krátkodobý nárůst počtu obyvatel.  
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Zařazení obce (katastru) ve správním obvodu ORP Kutná Hora do rozvojové osy 
je doloženo následujícími důvody:  

 Zruč nad Sázavou (do rozvojové osy je zařazena část území na levém břehu řeky 
Sázavy) je napojena na dálnici D1 – exit 56 prostřednictvím silnice II. třídy II/126. 
Pravobřežní část území města nebyla do rozvojové osy zahrnuta s ohledem na 
členitý reliéf území a riziko významného zvýšení dopravní zátěže v centru města. 

 Nadprůměrný je dlouhodobý přírůstek bytů a počet zaměstnanců v obci - údaj 
z r. 2016.  

Článek (28c)  

Ad. a) Zásada je formulována na podporu zjištěných rozvojových předpokladů 
(bydlení, obslužné funkce pro spádové území) vyjmenovaných obcí, situovaných v rámci nově 
vymezené rozvojové osy OS5a Praha – Jihlava.  

Ad. b) Zásada je formulována na podporu zjištěných rozvojových předpokladů 
(ekonomické aktivity) vyjmenovaných obcí a ploch s vazbou na MÚK D1, situovaných v rámci 
nově vymezené rozvojové osy OS5a Praha – Jihlava.  

Ad. c) Zásada je stanovena s ohledem na potřebu v rámci nově vymezené rozvojové 
osy OS5a Praha – Jihlava respektovat a nenarušovat území s ochranným režimem 
vodárenské vodní nádrže Švihov (Želivka). 

Článek (28d)  

Úkol pro územní plánování je uložen v zájmu podpory (zkvalitněním dopravního 
propojení) rozvojových předpokladů relativně nejvýznamnějších obcí v rámci nově vymezené 
rozvojové osy OS5a Praha – Jihlava.  

Článek (28e)  

Na území obcí (katastrů) Bernartice (Bernartice u Dolních Kralovic, Borovsko), 
Děkanovice (Děkanovice), Dunice (Dunice), Loket (Brzotice, Loket u Dolních Kralovic, v ORP 
Vlašim, současně platí zásady pro usměrňování územního rozvoje a rozhodování o změnách 
v území a úkoly pro územní plánování formulované v rámci specifické oblasti nadmístního 
významu SOBk4. Důvodem je skutečnost že obce zahrnuté do OS5a jsou také součástí 
SOBk4. Souběh platností zásad vyplývá z členění území Středočeského kraje, na jehož okraji 
je vymezena specifická oblast, která je rozvojovou osou protnuta, tak aby mohla navázat na 
rozvojovou osu v kraji Vysočina. 

 

ROZVOJOVÁ OSA OS6 PRAHA – BENEŠOV – TÁBOR – ČESKÉ BUDĚJOVICE –
HRANICE ČR / RAKOUSKO (– LINZ) 

42. Změna označení kapitoly. 

Specifikace provedené změny / provedených změn:  

Technická úprava. 

Zdůvodnění je obsaženo v úvodu kapitoly 9. 

43. Článek (29)  

Specifikace provedené změny / provedených změn: 

Úprava vymezení rozvojové osy OS6  
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Zařazení celých obcí (katastrálních území) Bystřice (Božkovice) ve správním 
obvodu ORP Benešov a Olbramovice (Křešice u Olbramovic) ve správním obvodu ORP Votice 
do rozvojové osy je doloženo následujícími důvody:  

 Bystřice (Božkovice) - celé katastrální území odpovídá charakteristikám rozvojové 
osy - nadprůměrný je dlouhodobý nárůst počtu obyvatel, nadprůměrný je také 
dlouhodobý i krátkodobý přírůstek bytů a počet zaměstnanců v obci - údaj z r. 
2016; k. ú. má zprostředkovaný vztah k silnici I/3 pomocí silnice III. třídy. 

 Olbramovice (Křešice u Olbramovic) - katastrální území odpovídá 
charakteristikám rozvojové osy - nadprůměrný je dlouhodobý přírůstek bytů a 
počet zaměstnanců v obci - údaj z r. 2016; k. ú. má bezprostřední vztah k silnicím 
I. třídy I/18 a I/3. 

Obce a k. ú. které jsou zařazeny současně do rozvojové osy a do specifické oblasti 
OBk6 jsou: Benešov (Benešov u Prahy, Úročnice), Bystřice (Bystřice u Benešova, Jinošice, 
Líšno, Nesvačily u Bystřice, Tvoršovice), Chlístov (Chlístov u Benešova), Václavice (Václavice 
u Benešova). Souběh zařazení vyplývá ze specifiky členění území ve Středočeském kraji, 
kterým je vystižen význam uskupení sídel ve struktuře osídlení, které jsou situovány na 
rozvojových osách. 

44. Článek (30)  

Specifikace provedené změny / provedených změn: 

Úpravy a doplnění formulace zásad pro usměrňování územního rozvoje a 
rozhodování o změnách v území rozvojové osy OS6 

a. Znění odstavce bylo verbálně i obsahově upraveno s ohledem na použití 
vhodné terminologie i zpřesnění a doplnění popisu zásady (stabilizace počtu 
obyvatel ve Voticích).  

b. Znění odstavce bylo verbálně i obsahově upraveno s ohledem na použití 
vhodné terminologie i zpřesnění popisu zásady. 

c. Původně duplicitní znění zásady s odstavcem a) bylo nahrazeno zásadou, 
která zohledňuje potřebu minimalizovat negativní dopady předmětného 
přírodního parku, které vyplývají z jeho těsného kontaktu s rozvojovou osou 
OS6 a rozvojovou oblastí OBk6.  

45. Článek (31)  

Specifikace provedené změny / provedených změn: 

Úpravy a doplnění formulace úkolů pro územní plánování v území rozvojové osy OS6  

a. Znění úkolů bylo verbálně upraveno s ohledem na použití vhodné 
terminologie a upřesnění označení železniční tratě.  

b. Úkol b) byl zrušen s ohledem na to, že se jedná o obecně platné přístupy 
územního plánování a o zákonné povinnosti územního plánování obsažené 
v §18 a §19 SZ, které není účelné stanovovat jako úkol.; Odstavec c) 
byl zrušen s ohledem na jeho přílišnou podrobnost a neadekvátnost, která 
neodpovídá obsahu a účelu ZÚR vyjádřenému v § 36, odst. 1 SZ.  Další 
odstavce d) a e) jsou zrušeny, protože se jedná o duplicitní informace, které 
jsou již uvedené v kapitole E. Upřesnění územních podmínek koncepce 
ochrany a rozvoje přírodních, kulturních a civilizačních hodnot nebo 
v kapitole D.4. Plochy a koridory ÚSES. Odrážka e.1) ztrácí opodstatnění, 
protože upřesnění vymezení regionálního biocentra již bylo provedeno 
v kapitole D.4. Plochy a koridory ÚSES. 
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46. Článek (31a)  

Specifikace provedené změny / provedených změn: 

Doplnění ustanovení pro rozvojovou osu OS6 Praha – Benešov – České Budějovice 

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. Důvodem je skutečnost že obce zahrnuté do 
OS6 jsou také součástí OBk6. Souběh platnosti zásad vyplývá ze specifiky členění území ve 
Středočeském kraji, kterým je vystižen význam uskupení sídel ve struktuře osídlení, které jsou 
situovány na rozvojových osách.   

 

9.B.3. Nadmístní rozvojové oblasti 

47. Změna označení a názvu kapitoly. 

Specifikace provedené změny / provedených změn:  

Technická úprava. 

Zdůvodnění je obsaženo v úvodu kapitoly 9. 

 

ROZVOJOVÁ OBLAST OBk1 STŘEDNÍ POLABÍ 

48. Změna označení kapitoly. 

Specifikace provedené změny / provedených změn:  

Technická úprava. 

Zdůvodnění je obsaženo v úvodu kapitoly 9. 

49. Článek (34)  

Specifikace provedené změny / provedených změn: 

Úpravy a doplnění formulace zásad pro usměrňování územního rozvoje a 
rozhodování o změnách v území rozvojové oblasti OBk1 Střední Polabí 

a. Formulace odstavce je technicky upravena v zájmu přesnějšího a 
komplexnějšího vyjádření obsahu článku při zachování jeho významu. 

b. Formulace odstavce je technicky upravena v zájmu přesnějšího a 
komplexnějšího vyjádření obsahu článku při zachování jeho významu. 

c. Původní odstavec b) byl zrušen z důvodu připojení jeho obsahu k bodu a) 
s ohledem na to, že oba odstavce řeší stejnou problematiku. 

d. Formulace odstavce je technicky upravena v zájmu přesnějšího vyjádření 
obsahu článku. 

e. Formulace odstavce je technicky upravena v zájmu přesnějšího vyjádření 
obsahu článku. 

f. Formulace odstavce je technicky, terminologicky a verbálně upravena v 
zájmu přesnějšího a komplexnějšího vyjádření obsahu článku. V zájmu 
srozumitelnosti byla druhá část obsahu přesunuta do následujícího 
odstavce. 

g. Formulace odstavce je technicky, terminologicky a verbálně upravena v 
zájmu přesnějšího a komplexnějšího vyjádření obsahu článku. V zájmu 
srozumitelnosti byla první část obsahu přesunuta z předchozího odstavce. 
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h. Formulace odstavce je technicky upravena v zájmu přesnějšího vyjádření 
obsahu článku. 

i. Původní odstavec i) byl zrušen z důvodu duplicitně formulované zásady, 
která je s obecnou platností pro ZÚR SK uvedena v Prioritách územního 
plánování kraje pro zajištění udržitelného rozvoje v položce (07). Nový text 
odstavce i) byl doplněn s ohledem na potřebu přesnějšího vyjádření a 
doplnění zásad usměrňování územního rozvoje a rozhodování o změnách 
v území o dosud nepodchycené téma. 

50. Článek (35)  

Specifikace provedené změny / provedených změn: 

Úpravy a doplnění formulace úkolů pro územní plánování v území rozvojové oblasti 
OBk1 Střední Polabí 

a. Úkoly a) byl zrušen, protože by se jednalo o duplicitu, úkol je již obsažen 
v kapitole D.1. Plochy a koridory dopravy. Úkol b) byl zrušen s ohledem 
na to, že se jedná o obecně platné přístupy územního plánování a o zákonné 
povinnosti územního plánování obsažené v § 18 a § 19 SZ, které není účelné 
stanovovat jako úkol; 

b. Úkol nově označený a) byl verbálně upraven s ohledem na použití vhodné 
terminologie bez změny obsahu.  

c. Znění úkolu nově označeného b) bylo aktualizováno, zpřesněno a doplněno, 
odstraněny byly neadekvátní části znění úkolu, která neodpovídaly obsahu 
a účelu ZÚR vyjádřenému v § 36, odst.1 SZ; 

d. Odstavce e) a f) byly zrušeny, protože se jedná o duplicitní informace, které 
jsou již uvedené v kapitole E. Upřesnění územních podmínek koncepce 
ochrany a rozvoje přírodních, kulturních a civilizačních hodnot nebo 
v kapitole D.4. Plochy a koridory ÚSES. Odstavec f.1) a f.2) ztrácí 
opodstatnění také, protože upřesnění vymezení regionálního biocentra již 
bylo provedeno v kapitole D.4. Plochy a koridory ÚSES.  

e. Nově vloženým odstavcem, označeným c) se doplňuje chybějící formulace 
ochrany obcí před povodněmi, s odvoláním specifické podmínky území 
a na požadavky priority územního plánování kraje (07i) týkající se 
preventivní ochrany území před bezpečnostními riziky. 

51. Článek (35a)  

Specifikace provedené změny / provedených změn: 

Doplnění ustanovení pro rozvojovou oblast OBk1 Střední Polabí.   

Pro rozvojovou osu OBk1 současně platí zásady pro usměrňování územního rozvoje 
a rozhodování o změnách v území a úkoly pro územní plánování formulované v rámci 
republikových rozvojových os OS4 a OS5 a oblasti nadmístního významu OBk1 v rozsahu 
výše uvedených obcí ve správních obvodech ORP Nymburk, ORP Poděbrady a ORP Kolín. 
Důvodem je skutečnost, že obce zahrnuté do rozvojových os jsou také součástí rozvojové 
oblasti. Souběh platnosti zásad vyplývá ze specifiky členění území ve Středočeském kraji, 
kterým je vystižen význam uskupení sídel ve struktuře osídlení, které jsou situovány na 
rozvojových osách.  
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ROZVOJOVÁ OBLAST OBk2 MLADÁ BOLESLAV – MNICHOVO HRADIŠTĚ 

52. Změna označení kapitoly. 

Specifikace provedené změny / provedených změn:  

Technická úprava. 

Zdůvodnění je obsaženo v úvodu kapitoly 9. 

53. Článek (36)  

Specifikace provedené změny / provedených změn: 

Úprava vymezení rozvojové oblasti OBk2 Mladá Boleslav – Mnichovo Hradiště 

Odůvodnění článku (20) ZÚR SK - viz kapitola 9.B.2., bod 27. tohoto Odůvodnění. 

54. Článek (37)  

Specifikace provedené změny / provedených změn: 

Úpravy a doplnění formulace zásad pro usměrňování územního rozvoje a 
rozhodování o změnách v území rozvojové oblasti OBk2 Mladá Boleslav – Mnichovo 
Hradiště 

a. Znění úkolu bylo verbálně upraveno s ohledem na použití vhodné 
terminologie bez změny obsahu.  

b. Znění úkolu bylo verbálně upraveno s ohledem na použití vhodné 
terminologie bez změny obsahu.  

c. Znění úkolu bylo v odrážkách i. až iii. verbálně upraveno s ohledem na 
potřebu zpřesnění či použití vhodné terminologie bez změny obsahu.  

d. Znění úkolu bylo verbálně upraveno s ohledem na použití vhodné 
terminologie, s upřesněním územního vymezení, ale bez podstatné změny 
obsahu.  

e. Původní odstavec e) byl zrušen z důvodu duplicitně formulované zásady, 
která je s obecnou platností pro ZÚR SK uvedena v Prioritách územního 
plánování kraje pro zajištění udržitelného rozvoje v položce (07). 

55. Článek (38)  

Specifikace provedené změny / provedených změn: 

Úpravy a doplnění formulace úkolů pro územní plánování v území rozvojové oblasti 
OBk2 Mladá Boleslav – Mnichovo Hradiště 

a. Původní znění úkolu se ruší s ohledem na duplicitně formulovaný úkol, který 
je s obecnou platností pro ZÚR SK uveden v Prioritách územního plánování 
kraje pro zajištění udržitelného rozvoje v položce (05).; Na jejím místě je 
uvedeno chybějící znění úkolu koordinace mezi vyššími centry osídlení a 
sousedícími obcemi v jejich zázemí, s odvoláním na znění priority územního 
plánování kraje (07). 

b. Znění úkolu bylo zpřesněno bez změny obsahu. 

c. Původní odstavec d) byl zrušen z důvodu duplicitně formulované zásady, 
která je s obecnou platností pro ZÚR SK uvedena v Prioritách územního 
plánování kraje pro zajištění udržitelného rozvoje v položce (07).; Místo toho 
se doplňuje zpřesňující chybějící formulace ochrany obcí před povodněmi, 
s odvoláním specifické podmínky území a na požadavky priority územního 
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plánování kraje (07i) týkající se preventivní ochrany území před 
bezpečnostními riziky. 

d. Úkol e) byl zrušen s ohledem na to, že se jedná o obecně platné přístupy 
územního plánování a o zákonné povinnosti územního plánování, obsažené 
v § 18 a § 19 SZ, které není účelné stanovovat jako úkol.; Další odstavce f) 
až h) jsou zrušeny, protože se jedná o duplicitní informace, které jsou již 
uvedené v kapitole E. Upřesnění územních podmínek koncepce ochrany 
a rozvoje přírodních, kulturních a civilizačních hodnot nebo v kapitole D.4. 
Plochy a koridory ÚSES. Odrážka h.1) ztrácí opodstatnění, protože 
upřesnění vymezení regionálního biocentra již bylo provedeno v kapitole 
D.4. Plochy a koridory ÚSES. 

56. Článek (38a)  

Specifikace provedené změny / provedených změn: 

Úpravy a doplnění formulace zásad pro usměrňování územního rozvoje a 
rozhodování o změnách v území a úkolů pro územní plánování v území rozvojové 
oblasti OBk2 Mladá Boleslav – Mnichovo Hradiště 

Pro rozvojovou oblast OBk2 současně platí zásady pro usměrňování územního 
rozvoje a rozhodování o změnách v území a úkoly pro územní plánování formulované v rámci 
rozvojové osy OS3. Důvodem je skutečnost že obce zahrnuté do OBk2 jsou také součástí 
OS3. Souběh platnosti zásad vyplývá ze specifiky členění území ve Středočeském kraji, 
kterým je vystižen význam uskupení sídel ve struktuře osídlení, které jsou situovány na 
rozvojových osách. 

 

ROZVOJOVÁ OBLAST OBk3 MĚLNÍK 

57. Změna označení kapitoly. 

Specifikace provedené změny / provedených změn:  

Technická úprava. 

Zdůvodnění je obsaženo v úvodu kapitoly 9. 

58. Článek (39)  

Specifikace provedené změny / provedených změn: 

Úprava vymezení rozvojové oblasti OBk3 Mělník 

Zařazení obce Malý Újezd (Jelenice u Mělníka, Malý Újezdec) do rozvojové oblasti 
je doloženo návazností na zástavbu Mělníka, nadprůměrným dlouhodobým i krátkodobým 
nárůstem počtu obyvatel, nadprůměrný je také dlouhodobý i krátkodobý přírůstek bytů. Obec 
má přímou vazbu na silnici I. třídy I/16 a na významnou železniční trať č. 072.  

59. Článek (40)  

Specifikace provedené změny / provedených změn: 

Úpravy a doplnění formulace zásad pro usměrňování územního rozvoje a 
rozhodování o změnách v území rozvojové oblasti OBk3 Mělník 

a. Znění zásady bylo verbálně upraveno s ohledem na použití vhodné 
terminologie bez změny obsahu. 

b. Původní odstavec c) byl zrušen z důvodu duplicitně formulované, která je 
s obecnou platností pro ZÚR SK uvedena v článku (07) priorit územního 
plánování kraje. 
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V návaznosti na článek (142) platné PÚR byl formulován nový text tohoto 
odstavce s požadavkem na vytvoření „…územních podmínek pro rozvoj 
teplárenství a energetiky v lokalitě elektrárny Mělník, včetně energetického 
využití odpadů“. Úprava této formulace v rámci návrhu 3A ZÚR SK pro 
veřejné projednání je odsouhlaseným výsledkem dohodovacího řízení 
k požadavku uplatněném ve stanovisku MPO v rámci projednání dle § 37 
stavebního zákona. Zahrnutí Elektrárny Mělník (dále jen „EME“) do PÚR 
deklaruje republikový význam tohoto energetického zdroje v rámci 
elektrizační a teplárenské12 soustavy. Dovětkem o energetickém využití 
odpadů reflektuje návrh 3A ZÚR SK Územní energetickou koncepci 
Středočeského kraje (dále je „koncepce“ nebo „ÚEK SK“), která byla 
schválena Zastupitelstvem kraje usnesením č. 104-24/2020/ZK ze dne 1. 6. 
2020. Koncepce obsahuje návrh energetického využívání odpadů jako 
možného „druhotného zdroje energie“, mj. též v souvislosti s legislativními 
změnami ve způsobu nakládání s odpady, týkající se zákazu skládek 
směsných komunálních odpadů od roku 2024. Z koncepce zároveň 
jednoznačně vyplývá, že umístění a realizace zařízení určených pro 
energetické využití odpadů nevyžaduje vymezení nových zastavitelných plo-
ch, neboť předmětný prostor bude vytvořen odstavením starých, technicky 
dosluhujících zařízení v rámci areálu elektrárny. Z tohoto důvodu návrh 3A 
ZÚR SK nevymezuje konkrétní plochy nebo koridory, ale toliko ve smyslu 
první věty odst. 3 § 36 stavebního zákona „v nadmístních souvislostech 
území kraje“ upřesňuje další rozvoj této lokality. 

c. Znění zásady bylo verbálně upraveno s ohledem na použití vhodné 
terminologie bez změny obsahu. 

d. Znění zásady bylo verbálně upraveno s ohledem na použití vhodné 
terminologie bez změny obsahu. 

60. Článek (41)  

Specifikace provedené změny / provedených změn: 

Úpravy a doplnění formulace úkolů pro územní plánování v území rozvojové oblasti 
OBk3 Mělník 

a. Původní znění úkolu a) se ruší s ohledem na k tomu, že se jedná o obecně 
platný postup, stanovený ve SZ, při zpracování územních plánů, který není 
účelné stanovovat jako úkol; Místo toho se doplňuje chybějící formulace 
ochrany obcí před povodněmi, s odvoláním specifické podmínky území 
a na požadavky priority územního plánování kraje (07i) týkající se 
preventivní ochrany území před bezpečnostními riziky. 

b. Úkol b) byl zrušen s ohledem na to, že se jedná o obecně platné přístupy 
územního plánování a o zákonné povinnosti územního plánování obsažené 
v §18 a §19 SZ, které není účelné stanovovat jako úkol. Další odstavce c) 
až e) jsou zrušeny, protože se jedná o duplicitní informace, které jsou již 
uvedené v kapitole E. Upřesnění územních podmínek koncepce ochrany a 
rozvoje přírodních, kulturních a civilizačních hodnot nebo v kapitole D.4. 
Plochy a koridory ÚSES. Odstavec e) ztrácí opodstatnění také, protože 
upřesnění vymezení regionálního biocentra již bylo provedeno v kapitole 
D.4. Plochy a koridory ÚSES. 

 

                                                
12 Tj. soustava pro zásobování tepelnou energií dle § 2 odst. 2 písm. c) bod 14 zák. č. 458/2000 Sb., energetický 

zákon, ve znění pozdějších předpisů. 
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ROZVOJOVÁ OBLAST OBk4 RAKOVNÍK 

61. Změna označení kapitoly. 

Specifikace provedené změny / provedených změn:  

Technická úprava. 

Zdůvodnění je obsaženo v úvodu kapitoly 9. 

62. Článek (42)  

Specifikace provedené změny / provedených změn: 

Úprava vymezení rozvojové oblasti OBk4 Rakovník 

a. Část území jižně a východně od silnice II/237 v úseku Skelná huť – hranice 
obce nebyla do rozvojové oblasti zařazena s ohledem ne to, že se její lesnatý 
charakter vymyká charakteristikám zbytku rozvojové oblasti. 

b. Zařazení obce Senomaty (Hostokryje, Nouzov u Senomat, Senomaty) 
do rozvojové oblasti je doloženo vazbou na město Rakovník prostřednictvím 
silnice II. třídy II/228 a železniční trati č. 161. Obec vykazuje nadprůměrný 
dlouhodobý i krátkodobý nárůst počtu obyvatel. 

63. Článek (43)  

Specifikace provedené změny / provedených změn: 

Úpravy a doplnění formulace zásad pro usměrňování územního rozvoje a 
rozhodování o změnách v území rozvojové oblasti OBk4 Rakovník 

a. Původní text odstavce a) je zrušen, neboť jeho znění neodpovídá obsahu a 
účelu ZÚR vyjádřenému v § 36, odst. 1 SZ; Přečíslování následujících 
odstavců bylo provedeno z důvodů zachování přehlednosti a návaznosti 
textu.  

b. Znění zásady a) je upraveno s ohledem na zatřídění pozemních komunikací 
dle novely zákona o pozemních komunikacích Zákon č. 13/1997 Sb. 
Podrobněji viz odůvodnění článek (111).  

c. Znění zásady b) bylo verbálně upraveno s ohledem na použití vhodné 
terminologie bez změny obsahu. 

d. Znění zásady c) bylo verbálně upraveno s ohledem na použití vhodné 
terminologie. 

e. Znění zásady c) je upraveno s ohledem na zatřídění pozemních komunikací 
dle novely zákona o pozemních komunikacích Zákon č. 13/1997 Sb. 
Podrobněji viz odůvodnění článek (111). 

f. Vložení nové zásady označené písm. d) navazuje na prioritu územního 
plánování kraje obsaženou v článku (07) písm. h) se zaměřením na 
posilování infiltrační a retenční schopnosti krajiny. Na základě požadavku 
MZe, uplatněném v rámci stanoviska k návrhu 3A ZÚR dle § 37 stavebního 
zákona byl obsah tohoto odstavce upřesněn o hlavní cíl těchto aktivit, kterým 
je řešení dopadů sucha.  

64. Článek (44)  

Specifikace provedené změny / provedených změn: 

Úpravy a doplnění formulace úkolů pro územní plánování v území rozvojové oblasti 
OBk4 Rakovník 
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a. Původní znění úkolu a) se ruší s ohledem na k tomu, že se jedná o obecně 
platný postup, stanovený ve SZ, při zpracování územních plánů, který není 
účelné stanovovat jako úkol. Nově je vložen úkol minimalizovat negativní 
dopady na přírodní a krajinné hodnoty přírodního parku, který se částečně 
překrývá s předmětnou rozvojovou oblastí. 

b. Úkol b) byl zrušen s ohledem na to, že se jedná o obecně platné přístupy 
územního plánování a o zákonné povinnosti územního plánování obsažené 
v §18 a §19 SZ, které není účelné stanovovat jako úkol. Původní odstavec 
c) byl zrušen z důvodu duplicitně formulované zásady, která je s obecnou 
platností pro ZÚR SK uvedena v Prioritách územního plánování kraje 
pro zajištění udržitelného rozvoje v položce (07). Další odstavce d) až f) jsou 
zrušeny, protože se jedná o duplicitní informace, které jsou již uvedené 
v kapitole E. Upřesnění územních podmínek koncepce ochrany a rozvoje 
přírodních, kulturních a civilizačních hodnot nebo v kapitole D.4. Plochy 
a koridory ÚSES. Odstavec f.1) ztrácí opodstatnění také, protože upřesnění 
vymezení regionálního biocentra již bylo provedeno v kapitole D.4. Plochy 
a koridory ÚSES. 

 

ROZVOJOVÁ OBLAST OBk5 PŘÍBRAM 

65. Změna označení kapitoly. 

Specifikace provedené změny / provedených změn:  

Technická úprava. 

Zdůvodnění je obsaženo v úvodu kapitoly 9. 

66. Článek (45)  

Specifikace provedené změny / provedených změn: 

Úprava vymezení rozvojové oblasti OBk5 Příbram  

Zařazení katastrálního území Jerusalem obce Bohutín a obce Láz (katastrální území 
Láz) do rozvojové oblasti OBk5 Příbram je vedeno následujícími důvody: 

Dne 1.2.2018 bylo vyhlášeno nové katastrální území Jerusalem jako součást obce 
Příbram, které je zahrnuto do rozvojové oblasti. 

Zařazení obce Láz (katastrální území Láz) do rozvojové oblasti je doloženo přímou 
vazbou na Příbram prostřednictvím sinice I/18. Obec vykazuje některé nadprůměrné a 
průměrné ukazatele dlouhodobého a krátkodobého nárůstu počtu obyvatel.  

67. Článek (46)  

Specifikace provedené změny / provedených změn: 

Úpravy a doplnění formulace zásad pro usměrňování územního rozvoje a 
rozhodování o změnách v území rozvojové oblasti OBk5 Příbram 

a. Znění zásady a) je upraveno s ohledem na zatřídění pozemních komunikací 
dle novely zákona o pozemních komunikacích Zákon č. 13/1997 Sb. 
(podrobněji viz odůvodnění článek (111)), odstraněny byly neadekvátní části 
znění úkolu, která neodpovídaly obsahu a účelu ZÚR vyjádřenému v § 36, 
odst. 1 SZ;  

b. Znění zásady b) v částech i, ii, iii, bylo verbálně upraveno s ohledem na 
použití vhodné terminologie bez změny obsahu. 
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c. Znění zásady c) je upraveno s ohledem na zatřídění pozemních komunikací 
dle novely zákona o pozemních komunikacích Zákon č. 13/1997 Sb. 
Podrobněji viz odůvodnění článek (111).  

d. Původní odstavec d) byl zrušen z důvodu duplicitně formulované zásady, 
která je s obecnou platností pro ZÚR SK uvedena v Prioritách územního 
plánování kraje pro zajištění udržitelného rozvoje v položce (07). Místo toho 
se doplňuje u jmenovaných obcí formulace týkající se rozvoje rekreačního 
potenciálu a funkce nástupních míst v zázemí CHKO, z důvodů potřeby 
reagovat na nedávné zřízení CHKO k 1. 1. 2016 na území zrušeného 
vojenského újezdu Brdy.  

68. Článek (47)  

Specifikace provedené změny / provedených změn: 

Úpravy a doplnění formulace úkolů pro územní plánování v území rozvojové oblasti 
OBk5 Příbram 

a. Původní znění úkolu a) se ruší s ohledem na k tomu, že se jedná o zákonnou 
povinnost územního plánování, stanovenou ve SZ, kterou není účelné 
ukládat jako úkol; Místo toho se doplňuje pro obce sousedící s CHKO 
formulace úkolů týkajících se rozvoje rekreace a cestovního ruchu 
s ohledem na ochranu hodnot území a to z důvodů potřeby adekvátně 
reagovat na nedávné zřízení CHKO k 1. 1. 2016 na území zrušeného 
vojenského újezdu Brdy. 

b. Úkol b) byl zrušen s ohledem na to, že se jedná o obecně platné přístupy 
územního plánování a o zákonné povinnosti územního plánování obsažené 
v §18 a §19 SZ, které není účelné stanovovat jako úkol. Místo toho se 
doplňuje chybějící formulace ochrany obcí před povodněmi, s odvoláním 
specifické podmínky území a na požadavky priority územního plánování 
kraje (07i) týkající se preventivní ochrany území před bezpečnostními riziky. 

c. Nové znění úkolu c) bylo verbálně upraveno s ohledem na potřebu 
konkretizace původního obecného vyjádření, použití vhodné terminologie.  

d. Další odstavce d) a e) jsou zrušeny, protože se jedná o duplicitní informace, 
které jsou již uvedené v kapitole E. Upřesnění územních podmínek 
koncepce ochrany a rozvoje přírodních, kulturních a civilizačních hodnot 
nebo v kapitole D.4. Plochy a koridory ÚSES. Odstavec e.1) ztrácí 
opodstatnění také, protože upřesnění vymezení regionálního biocentra již 
bylo provedeno v kapitole D.4. Plochy a koridory ÚSES. 

 

ROZVOJOVÁ OBLAST OBk6 BENEŠOV 

69. Změna označení kapitoly. 

Specifikace provedené změny / provedených změn:  

Technická úprava. 

Zdůvodnění je obsaženo v úvodu kapitoly 9. 

70. Článek (49)  

Specifikace provedené změny / provedených změn: 

Úpravy a doplnění formulace zásad pro usměrňování územního rozvoje a 
rozhodování o změnách v území rozvojové oblasti OBk6 Benešov 
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a. Znění zásady a) v částech i, ii, bylo verbálně upraveno s ohledem na použití 
vhodné terminologie bez změny obsahu. 

b. Znění zásady b) v částech i, ii, bylo verbálně upraveno s ohledem na použití 
vhodné terminologie bez změny obsahu. 

c. Znění zásady c) bylo verbálně upraveno s ohledem na použití vhodné 
terminologie bez změny obsahu. 

d. Znění zásady d) v částech i, ii, iii bylo verbálně upraveno s ohledem na 
přesnost vyjádření a použití vhodné terminologie bez změny obsahu. 

71. Článek (50)  

Specifikace provedené změny / provedených změn: 

Úpravy a doplnění formulace úkolů pro územní plánování v území rozvojové oblasti 
OBk6 Benešov 

a. Úkoly a), b) byly zrušeny s ohledem k tomu, že se jedná o obecně platnou 
zásadu přístupu územního plánování a o zákonné povinnosti územního 
plánování, stanovenou ve SZ, které není účelné ukládat jako úkol. 
Přečíslování následujících odstavců bylo provedeno z důvodů zachování 
přehlednosti a návaznosti textu. 

b. Úkol b) byl zrušen s ohledem na to, že se jedná o obecně platné přístupy 
územního plánování a o zákonné povinnosti územního plánování obsažené 
v §18 a §19 SZ, které není účelné stanovovat jako úkol.  

c. Nové znění úkolu a) bylo verbálně upraveno s ohledem na potřebu 
konkretizace původního obecného vyjádření, použití vhodné terminologie.  

d. Odstavec d) je zrušen, protože se jedná o duplicitní informace, které jsou již 
uvedené v kapitole E. Upřesnění územních podmínek koncepce ochrany 
a rozvoje přírodních, kulturních a civilizačních hodnot nebo v kapitole D.4. 
Plochy a koridory ÚSES. Odstavec d.1) ztrácí opodstatnění také, protože 
upřesnění vymezení regionálního biocentra již bylo provedeno v kapitole 
D.4. Plochy a koridory ÚSES. 

72. Článek (50a)  

Specifikace provedené změny / provedených změn: 

Zpřesnění formulace úkolů pro územní plánování v území rozvojové oblasti OBk6 
Benešov (překryv s OS6) 

Nový úkol se vkládá z toho důvodu, že pro rozvojovou oblast OBk6 současně platí 
zásady pro usměrňování územního rozvoje a rozhodování o změnách v území a úkoly 
pro územní plánování formulované v rámci rozvojové osy OS6. Důvodem je skutečnost že 
obce zahrnuté do OBk6 jsou také součástí OS6. Souběh platnosti zásad vyplývá ze specifiky 
členění území ve Středočeském kraji, kterým je vystižen význam uskupení sídel ve struktuře 
osídlení, které jsou situovány na rozvojových osách. 

 

9.B.4. Nadmístní rozvojové osy  

73. Změna označení a názvu kapitoly. 

Specifikace provedené změny / provedených změn:  

Technická úprava. 

Zdůvodnění je obsaženo v úvodu kapitoly 9. 
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74. Článek (51)  

Specifikace provedené změny / provedených změn: 

Zpřesnění názvu nadmístních rozvojových os 

Znění úkolů pro územní plánování v bodech a), b), c) v částech i, ii bylo verbálně 
upraveno s ohledem na přesnost vyjádření a použití vhodné terminologie bez změny obsahu. 

 

ROZVOJOVÁ OSA OSk1 (PRAHA) – SLANÝ (– CHOMUTOV) 

75. Změna označení kapitoly. 

Specifikace provedené změny / provedených změn:  

Technická úprava. 

Zdůvodnění je obsaženo v úvodu kapitoly 9. Doplnění závorek indikuje skutečnost, 
že Praha ani Chomutov nejsou součástí této rozvojové osy. 

76. Článek (53)  

Specifikace provedené změny / provedených změn: 

Úpravy a doplnění formulace zásad pro usměrňování územního rozvoje a 
rozhodování o změnách v území rozvojové osy OSk1 (Praha) – Slaný (– Chomutov) 

a. Znění zásady bylo verbálně upraveno s ohledem na použití vhodné 
terminologie a zpřesněno pro posílení účinnosti úkolu. Dále je znění zásady 
upraveno s ohledem na zatřídění pozemních komunikací dle novely zákona 
o pozemních komunikacích Zákon č. 13/1997 Sb. Podrobněji viz odůvodnění 
článek (111). 

b. Jedná se o konstatování technické záležitosti změny v číslování odstavců. 

c. Zásada b) byla zrušena pro nepatřičnost, protože její znění neodpovídá 
obsahu a účelu ZÚR vyjádřenému v § 36, odst. 1 SZ. Přečíslování 
následujících odstavců bylo provedeno z důvodů zachování přehlednosti a 
návaznosti textu. 

d. Zásada nově označená c) byla verbálně upravena a zpřesněna s ohledem 
na použití vhodné terminologie bez změny obsahu. 

77. Článek (54)  

Specifikace provedené změny / provedených změn: 

Úpravy a doplnění formulace úkolů pro územní plánování v území rozvojové osy 
OSk1 (Praha) – Slaný (– Chomutov) 

a. Původní úkol a) byl zrušen s ohledem na to, že se jedná o obecně platné 
přístupy územního plánování a o zákonné povinnosti územního plánování 
obsažené v §18 a §19 SZ, které není účelné stanovovat jako úkol. 

b. Znění zásady a) je upraveno s ohledem na zatřídění pozemních komunikací 
dle novely zákona o pozemních komunikacích Zákon č. 13/1997 Sb. 
Podrobněji viz odůvodnění článek (111). 

c. Ad c-f) Původní text bodů byl nahrazen obecnou formulací vztahující 
se ke všem rozvojovým oblastem a osám v článku (9a). Odstavce c) a d) 
byly zrušeny také z důvodu duplicitně formulované zásady, která je 
s obecnou platností pro ZÚR SK uvedena v Prioritách územního plánování 
kraje pro zajištění udržitelného rozvoje v položce (07). Další odstavce e) a f) 
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byly zrušeny, protože se jedná o duplicitní informace, které jsou již uvedené 
v kapitole E. Upřesnění územních podmínek koncepce ochrany a rozvoje 
přírodních, kulturních a civilizačních hodnot 

 

ROZVOJOVÁ OSA OSk2 (PRAHA) – DOBŘÍŠ – PŘÍBRAM (– PÍSEK / STRAKONICE) 

78. Změna označení a názvu kapitoly. 

Specifikace provedené změny / provedených změn:  

Technická úprava. 

Zdůvodnění je obsaženo v úvodu kapitoly 9. Doplnění města Dobříš do názvu OSk2 
vyplývá ze skutečnosti, že území města je součástí této rozvojové osy. 

78a. Článek (55)  

Specifikace provedené změny / provedených změn: 

Vymezení rozvojové osy OSk2 k. ú. Dobříš obce Dobříš 

Z rozvojové osy OSk2 byla vyřazena část k. ú. Dobříš - území severně od lesní cesty 
mezi silnicí II/114 (Trnová) a lokalitou Knížecí Studánky. Vyřazené území nemá rozvojové 
předpoklady odpovídající této rozvojové ose, je součástí neurbanizovaného lesnatého 
krajinného území Hřebeny. 

79. Článek (56)  

Specifikace provedené změny / provedených změn: 

Úpravy a doplnění formulace zásad pro usměrňování územního rozvoje a 
rozhodování o změnách v území rozvojové osy OSk2 (Praha) – Dobříš – Příbram (– 
Písek / Strakonice) 

Znění úkolů pro územní plánování v odstavci a) a b) bylo verbálně upraveno s 
ohledem na přesnost vyjádření a použití vhodné terminologie bez změny obsahu. Dále je znění 
zásady upraveno s ohledem na zatřídění pozemních komunikací dle novely zákona o 
pozemních komunikacích Zákon č. 13/1997 Sb. Podrobněji viz odůvodnění článek (111). 

80. Článek (57)  

Specifikace provedené změny / provedených změn: 

Úpravy a doplnění formulace úkolů pro územní plánování v území rozvojové osy 
OSk2 (Praha) – Dobříš – Příbram (– Písek / Strakonice) 

a. Úkoly a) a c) byly zrušeny s ohledem na to, že se jedná o obecně platné 
přístupy územního plánování a o zákonné povinnosti územního plánování 
obsažené v §18 a §19 SZ, které není účelné stanovovat jako úkol. Původní 
odstavec b) byl zrušen z důvodu duplicitně formulované zásady, která 
je s obecnou platností pro ZÚR SK uvedena v Prioritách územního 
plánování kraje pro zajištění udržitelného rozvoje v položce (07).  

b. Znění úkolu nově označeného a) bylo verbálně upraveno s ohledem na 
použití vhodné terminologie bez změny obsahu. 

c. Další odstavce e) a f) jsou zrušeny, protože se jedná o duplicitní informace, 
které jsou již uvedené v kapitole E. Upřesnění územních podmínek 
koncepce ochrany a rozvoje přírodních, kulturních a civilizačních hodnot 
nebo v kapitole D.4. Plochy a koridory ÚSES. Odstavec f.1) ztrácí 
opodstatnění také proto, že upřesnění vymezení regionálního biocentra již 
bylo provedeno v kapitole D.4. Plochy a koridory ÚSES. 
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ROZVOJOVÁ OSA OSk3 (BENEŠOV) – VLAŠIM (– TRHOVÝ ŠTĚPÁNOV) 

81. Změna označení a názvu kapitoly. 

Specifikace provedené změny / provedených změn:  

Technická úprava. 

Zdůvodnění je obsaženo v úvodu kapitoly 9. Úprava názvu kapitoly vyplývá ze 
skutečnosti, že návrh 3A ZÚR SK rozšiřuje vymezení OSk3 s ohledem na prostorové vazby 
tohoto území k nově vymezené rozvojové ose OS5a. 

82. Článek (58)  

Specifikace provedené změny / provedených změn: 

Úprava vymezení rozvojové osy OSk3 (Benešov) – Vlašim (– Trhový Štěpánov) 

Zařazení obcí ve správním obvodu ORP Benešov do rozvojové osy vzniklo v zájmu 
napojení osy OSk3 na nově vymezenou republikovou osu OS5a Praha - Jihlava, oprávněnost 
zařazení jednotlivých obcí do rozvojové osy je doloženo následujícími důvody:  

 Radošovice jsou navázány na dálnici D1 – exit 41 prostřednictvím silnice II. tř. 
113, vykazují úzký vztah k Vlašimi, obec vykazuje nadprůměrný dlouhodobý i 
krátkodobý nárůst počtu obyvatel.  

 Ctiboř je navázána na dálnici D1 - exit 41 prostřednictvím silnic III. a II. tř. 113, 
obec vykazuje vztah k Vlašimi, obec vykazuje nadprůměrný dlouhodobý i 
krátkodobý nárůst počtu obyvatel.  

 Pavlovice jsou navázány na dálnici D1 – exit 49 a exit 56 prostřednictvím silnic II. 
tř. 125 a 126, obec vykazuje úzký vztah k Vlašimi, obec vykazuje nadprůměrný 
dlouhodobý i krátkodobý nárůst počtu obyvatel.    

 Kladruby jsou navázány na dálnici D1 - exit 49 a exit 56 prostřednictvím silnic III. 
a II. tř. 125 a 126, obec vykazuje vztah k Vlašimi, na východním okraji obce je 
situován rehabilitační ústav Kladruby, obec vykazuje nadprůměrný krátkodobý 
nárůst počtu obyvatel v letech 2011 - 2018, v obci je evidován nadprůměrný počet 
zaměstnanců - údaj z r. 2016. 

 Tehov je téměř bezprostředně navázán na dálnici D1 – exit 49, prostřednictvím 
silnice II. tř. 125, obec vykazuje vztah k Vlašimi, obec vykazuje nadprůměrný 
dlouhodobý nárůst počtu obyvatel.   

83. Článek (59)  

Specifikace provedené změny / provedených změn: 

Úpravy a doplnění formulace zásad pro usměrňování územního rozvoje a 
rozhodování o změnách v území rozvojové osy OSk3 (Benešov) – Vlašim (– Trhový 
Štěpánov) 

a. Znění zásady v odrážkách i. a ii. bylo verbálně upraveno s ohledem na 
použití vhodné terminologie bez změny obsahu.  

b. Zásada b) byla zrušena proto, že její znění neodpovídá obsahu a účelu ZÚR 
vyjádřenému v § 36, odst. 1 SZ; Přečíslování následujících odstavců bylo 
provedeno z důvodů zachování přehlednosti a návaznosti textu. 

c. Znění zásady nově označené b) bylo verbálně upraveno s ohledem na 
použití vhodné terminologie, zpřesněno a doplněno s ohledem na rozšíření 
vymezení rozvojové oblasti OSk3 ve 3A ZÚR SK.  
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84. Článek (60)  

Specifikace provedené změny / provedených změn: 

Zpřesnění formulace úkolů pro územní plánování v území rozvojové osy OSk3 
(Benešov) – Vlašim (– Trhový Štěpánov) 

a. Znění úkolu bylo doplněno z důvodu rozšíření vymezení rozvojové oblasti 
OSk3 ve 3A ZÚR SK.  

b. Úkol b) byl zrušen s ohledem na to, že se jedná o obecně platné přístupy 
územního plánování a o zákonné povinnosti územního plánování obsažené 
v §18 a §19 SZ, které není účelné stanovovat jako úkol. Další odstavce c) 
a d) jsou zrušeny, protože se jedná o duplicitní informace, které jsou již 
uvedené v kapitole E. Upřesnění územních podmínek koncepce ochrany a 
rozvoje přírodních, kulturních a civilizačních hodnot nebo v kapitole D.4. 
Plochy a koridory ÚSES. Odstavec d.1) ztrácí opodstatnění také proto, že 
upřesnění vymezení regionálního biocentra již bylo provedeno v kapitole 
D.4. Plochy a koridory ÚSES. 

 

ROZVOJOVÁ OSA OSk 4 (MLADÁ BOLESLAV) – DOLNÍ BOUSOV (– JIČÍN ) 

85. Změna označení a názvu kapitoly. 

Specifikace provedené změny / provedených změn:  

Technická úprava. 

Zdůvodnění je obsaženo v úvodu kapitoly 9. Úprava názvu kapitoly zohledňuje 
skutečnost, že Mladá Boleslav není součástí OSk4 a město Jičín se nachází na území 
sousedního Královéhradeckého kraje. Dolní Bousov byl do názvu doplněn jako jediné 
významnější centrum osídlení v rámci této rozvojové osy na území Středočeského kraje. 

86. Článek (62)  

Specifikace provedené změny / provedených změn: 

Úpravy a doplnění formulace zásad pro usměrňování územního rozvoje a 
rozhodování o změnách v území rozvojové osy OSk3 (Benešov) – Vlašim (– Trhový 
Štěpánov) 

a. Znění zásady bylo verbálně upraveno s ohledem na použití vhodné 
terminologie ve smyslu původního znění zásady.  

b. Znění zásady bylo v částech i, ii, iii verbálně upraveno s ohledem na použití 
vhodné terminologie a doplněno pro posílení účinnosti zásady, při zachování 
smyslu jejího původního znění.   

c. Znění zásady bylo v částech i, ii verbálně upraveno s ohledem na použití 
vhodné terminologie a zpřesnění zásady.  

87. Článek (63)  

Specifikace provedené změny / provedených změn: 

Zrušení úkolů pro územní plánování v území rozvojové osy OSk3 (Benešov) – Vlašim 
(– Trhový Štěpánov) 

Úkol a) byl zrušen s ohledem na to, že se jedná o obecně platné přístupy územního 
plánování a o zákonné povinnosti územního plánování obsažené v §18 a §19 SZ, které není 
účelné stanovovat jako úkol. Úkol označený b) je zrušen pro nesplnění podmínky nadmístního 
významu a nepatřičnost jako úkol přesahující hranice Středočeského kraje. Z uvedených 
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důvodů byly oba úkoly zrušeny, jiné specifické úkoly pro územní plánování 3A ZÚR SK 
nestanovuje a platí zde obecné úkoly platné pro všechny rozvojové osy stanovené v článku 
(35).  

 

9.B.5. Centra osídlení 

88. Změna označení kapitoly. 

Specifikace provedené změny / provedených změn:  

Technická úprava. 

Zdůvodnění je obsaženo v úvodu kapitoly 9.  

 

VYŠŠÍ CENTRA OSÍDLENÍ (OSTATNÍ) 

89. Změna označení kapitoly. 

Specifikace provedené změny / provedených změn:  

Technická úprava. 

Zdůvodnění je obsaženo v úvodu kapitoly 9.  

90. Článek (66)  

Specifikace provedené změny / provedených změn: 

Úpravy formulace zásad pro usměrňování územního rozvoje a rozhodování o 
změnách v území a zpřesnění formulace úkolů pro územní plánování pro vyšší centra 
(ostatní). 

Zásady článku (66) b), c), d), e), f) byly zrušeny z těchto důvodů – body b), f) zrušeny 
jako duplicitně formulované zásady, které jsou s obecnou platností uvedeny v Prioritách 
územního plánování kraje pro zajištění udržitelného rozvoje v položce (07); body c), d), e) byly 
zrušeny částečně také jako duplicitní obsažené již v kapitole D.1. Plochy a koridory dopravy, 
částečně jako záměry bez nadmístního významu, nespadající do kompetence ZÚR a řešené 
na úrovní územních plánů.  

91. Článek (67)  

Specifikace provedené změny / provedených změn: 

Úpravy formulace úkolů pro územní plánování pro vyšší centra (ostatní). 

Úkoly dle článku (67) c), d) byly zrušeny, částečně jako obecné a neadresné, 
částečně jako duplicitně formulované zásady, které jsou s obecnou platností stanoveny 
v prioritách územního plánování kraje článek (07). 

 

STŘEDNÍ CENTRA VÝZNAMNÁ 

92. Označení kapitoly bylo změněno, v návaznosti na předchozí provedené úpravy názvů 
kapitol.   

Specifikace provedené změny / provedených změn: 

Úpravy a doplnění formulace zásad pro usměrňování územního rozvoje a 
rozhodování o změnách v území a zpřesnění formulace úkolů pro územní plánování 
pro střední centra významná. 
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93. Článek (69)  

a. Znění zásady bylo doplněno o chybějící podmínky pro bydlení v zájmu 
dosažení větší komplexnosti a posílení účinnosti zásady. 

b. Původní znění zásady b) bylo zrušeno pro duplicitnost, vzhledem k tomu 
že je již s obecnou platností uvedeno v Prioritách územního plánování kraje 
pro zajištění udržitelného rozvoje v položce (07); Místo toho se doplňují 
zásady pro usměrňování územního rozvoje a rozhodování o změnách 
v území týkající se SO ORP Příbram, z důvodů potřeby adekvátně reagovat 
na nedávné zřízení CHKO k 1. 1. 2016 na území zrušeného vojenského 
újezdu Brdy. 

c. Zásady označené c), d), e) byly zrušeny vzhledem k jejich duplicitnosti, jejich 
obecná platnost je již stanovena v Prioritách územního plánování kraje, 
v článku (07). 

94. Článek (70)  

a. Původní odstavec a) byl zrušen z důvodu duplicitně formulované zásady, 
která je s obecnou platností pro ZÚR SK uvedena v Prioritách územního 
plánování kraje pro zajištění udržitelného rozvoje v článcích (01) a (07). 
Místo toho se doplňují úkoly pro územní plánování týkající se SO ORP 
Příbram, z důvodů potřeby reagovat na zřízení CHKO k 1. 1. 2016 na území 
zrušeného vojenského újezdu Brdy. 

Zásada rozvoje rekreačního potenciálu obcí v okrajových částech nebo 
přilehajících k CHKO Brdy vychází z Územní studie Brdy13, která v rámci 
v rámci koncepce rozvoje území mj. navrhuje: 

 „rozvíjet území Brd jako rekreační prostor pro obyvatele okolních 
sídel, v širším měřítku pak obyvatel částí Středočeského, 
Plzeňského kraje a hlavního města Prahy v dostupnosti umožňující 
kromě krátkodobé či specifické i každodenní rekreaci; 

 rozvíjet území uvážlivě ve vztahu ke zvýšené ochraně přírodních 
a krajinných hodnot – tyto hodnoty vnímat mimo jiné jako 
nejvýznamnější atraktivity cestovního ruchu v území, šetrným 
způsobem je využívat pro turistiku a rekreační aktivity regionálního 
významu s vazbou na rozvoj souvisejících a doplňkových 
ekonomických aktivit v nástupních místech a regionálních či 
mikroregionálních centrech“; 

Požadavek na prověření možnosti zkvalitnění silničního propojení Zdice / D5 
– Příbram, v koridoru silnice II/118 je motivován dvěma skutečnostmi: 

i) posílení prostorových vazeb území mezi dálnicemi D4 a D5 
(části správních obvodů ORP Příbram a ORP Hořovice) na tyto 
páteřní dopravní tahy, 

ii) části obcí Obecnice, Bratkovice, Jince a Felbabka v kontaktu 
s CHKO Brdy vymezuje výše citovaná ÚS Brdy jako území se 
zvýšeným potenciálem rozvoje rekreačního zázemí a aktivit 
cestovního ruchu, obec Jince je touto ÚS navržena jako jedno 
z nástupních míst do centrální oblasti CHKO. 

                                                
13 Žaluda, projektová kancelář 2017. 
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b. Úkol c) byl zrušen s ohledem na to, že se jedná o obecně platné přístupy 
územního plánování a o zákonné povinnosti územního plánování obsažené 
v §18 a §19 SZ, které není účelné stanovovat jako úkol. 

 

STŘEDNÍ CENTRA OSTATNÍ  

95. Změna označení kapitoly. 

Specifikace provedené změny / provedených změn:  

Technická úprava. 

Zdůvodnění je obsaženo v úvodu kapitoly 9.  

96. Článek (72)  

Specifikace provedené změny / provedených změn: 

Úpravy a doplnění formulace zásad pro usměrňování územního rozvoje a 
rozhodování o změnách v území a zpřesnění formulace úkolů pro územní plánování 
pro střední centra ostatní. 

a. Znění zásady bylo doplněno o chybějící podmínky pro bydlení v zájmu 
dosažení větší komplexnosti a posílení účinnosti zásady. 

b. Původní odstavce b) až f) byly zrušen z důvodu duplicitně formulované 
zásady, která je s obecnou platností pro ZÚR SK uvedena v Prioritách 
územního plánování kraje pro zajištění udržitelného rozvoje v článcích (01), 
(04), (05) a (07).   

97. Článek (73)  

a. Původní odstavec a) byl zrušen z důvodu duplicitně formulované zásady, 
která je s obecnou platností pro ZÚR SK uvedena v Prioritách územního 
plánování kraje pro zajištění udržitelného rozvoje v článcích (01) a (07).  

b. Znění úkolu nově označeného a) bylo verbálně upraveno s ohledem na 
použití vhodné terminologie.  

c. Úkol c) byl zrušen s ohledem na to, že se jedná o obecně platné přístupy 
územního plánování a o zákonné povinnosti územního plánování obsažené 
v §18 a §19 SZ, které není účelné stanovovat jako úkol. 

 

NIŽŠÍ CENTRA VÝZNAMNÁ  

98. Změna označení kapitoly. 

Specifikace provedené změny / provedených změn:  

Technická úprava. 

Zdůvodnění je obsaženo v úvodu kapitoly 9.  

99. Článek (75)  

Specifikace provedené změny / provedených změn: 

Úpravy a doplnění formulace zásad pro usměrňování územního rozvoje a 
rozhodování o změnách v území a zpřesnění formulace úkolů pro územní plánování 
pro nižší centra významná 
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a. Znění zásady bylo doplněno o chybějící podmínky pro bydlení v zájmu 
dosažení větší komplexnosti a posílení účinnosti zásady. 

b. Znění zásady bylo verbálně upraveno s ohledem na použití vhodné 
terminologie, zjednodušeno a v této formě doplněno a v zájmu posílení 
srozumitelnosti výroku.  

c. Původní odstavec c) byl zrušen z důvodu duplicitně formulované zásady, 
která je s obecnou platností pro ZÚR SK uvedena v Prioritách územního 
plánování kraje pro zajištění udržitelného rozvoje v článcích (01) a (07). 
Místo toho se doplňují úkoly pro územní plánování týkající se SO ORP 
Hořovice, z důvodů potřeby reagovat na zřízení CHKO k 1. 1. 2016 na území 
zrušeného vojenského újezdu Brdy. 

d. Zásada označená d) byla formálně přesunuta do OB1 článek (11). Odstavec 
e) byl zrušen, protože se jedná o duplicitní informace, které jsou již uvedené 
v kapitole E. Upřesnění územních podmínek koncepce ochrany a rozvoje 
přírodních, kulturních a civilizačních hodnot. 

100. Článek (76)  

a. Původní odstavec a) byl zrušen z důvodu duplicitně formulované zásady, 
která je s obecnou platností pro ZÚR SK uvedena v Prioritách územního 
plánování kraje v článcích (01) a (07). Místo toho se doplňují úkoly pro 
územní plánování týkající se SO ORP Hořovice, z důvodů potřeby reagovat 
na zřízení CHKO k 1. 1. 2016 na území zrušeného vojenského újezdu Brdy 
a koncepci jeho budoucího rozvoje, vycházející z výše uvedené ÚS Brdy. 
Vzhledem k tomu, že tato část správního obvodu ORP Hořovice (území obcí 
Felbabka, Lochovice a Lhotka) má prostorové vazby ke stejné části CHKO 
Brdy, jsou tyto požadavky identické jako v případě ORP Příbram (viz bod 94. 
tohoto Odůvodnění). 

b. Úkol c) byl zrušen s ohledem na to, že se jedná o obecně platné přístupy 
územního plánování a o zákonné povinnosti územního plánování obsažené 
v §18 a §19 SZ, které není účelné stanovovat jako úkol. 

 

NIŽŠÍ CENTRA OSTATNÍ  

101. Změna označení kapitoly. 

Specifikace provedené změny / provedených změn:  

Technická úprava. 

Zdůvodnění je obsaženo v úvodu kapitoly 9.  

102. Článek (78) 

Úpravy a doplnění formulace zásad pro usměrňování územního rozvoje a 
rozhodování o změnách v území pro nižší centra ostatní 

a. Znění zásady bylo doplněno o chybějící podmínky pro bydlení v zájmu 
dosažení větší komplexnosti a posílení účinnosti zásady. 

b. Původní znění bodu b) bylo vypuštěno z toho důvodu, že téměř všechna 
„nižší centra ostatní“ zde uvedená, jsou zahrnuta v rozvojových oblastech 
a rozvojových osách, pro které jsou v příslušných částech kap. B. ZÚR 
stanoveny zásady (požadavky, kritéria, úkoly) pro usměrňování územního 
rozvoje.  
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Nové znění písm. b) stanovují zásady pro město Bělá pod Bezdězem, které 
není do rozvojových oblastí ani os zahrnuto a zásady formulované 
v ostatních částech kap. B. se na ně nevztahují.  

c. Původní odstavec c) byl zrušen z důvodu duplicitně formulované zásady, 
která je s obecnou platností pro ZÚR SK uvedena v Prioritách územního 
plánování kraje pro zajištění udržitelného rozvoje v článcích (01) a (07).  
Zásada označená d) byla formálně přesunuta do OB1 článek (11). Zásada 
e) byla zrušena z důvodu nesplnění podmínky nadmístního významu a tudíž 
nespadající pod kompetenci ZÚR. Odstavec f) je zrušen, protože se jedná o 
duplicitní informace, které jsou již uvedené v kapitole E. Upřesnění územních 
podmínek koncepce ochrany a rozvoje přírodních, kulturních a civilizačních 
hodnot. 

103. Článek (79) 

Formulace úkolů pro územní plánování pro nižší centra ostatní 

b. Původní odstavec a) byl zrušen z důvodu duplicitně formulované zásady, 
která je s obecnou platností pro ZÚR SK uvedena v Prioritách územního 
plánování kraje pro zajištění udržitelného rozvoje v článcích (01) a (07). 

c. Úkol nově označený a) byl verbálně upraven s ohledem na použití vhodné 
terminologie bez změny původního smyslu úkolu.  

d. Úkol c) byl zrušen s ohledem na to, že se jedná o obecně platné přístupy 
územního plánování a o zákonné povinnosti územního plánování obsažené 
v §18 a §19 SZ, které není účelné stanovovat jako úkol. 

 

LOKÁLNÍ CENTRA  

104. Změna označení kapitoly. 

Specifikace provedené změny / provedených změn:  

Technická úprava. 

Zdůvodnění je obsaženo v úvodu kapitoly 9.  

105. Článek (81)  

Specifikace provedené změny / provedených změn:  

Úpravy a doplnění formulace zásad pro usměrňování územního rozvoje a 
rozhodování o změnách v území pro lokální centra 

a. Znění zásady bylo doplněno, zpřesněno a verbálně upraveno s ohledem 
na použití vhodné terminologie a posílení účinnosti zásady. 

b. Jako b) byla vložena nová zásada zaměřená na posílení funkcí 
vyjmenovaných měst  -  spádových center osídlení s ohledem na jejich 
polohu a zvýšený význam pro řídce osídlené území.  

c. Přečíslování následujících odstavců bylo provedeno z důvodů zachování 
přehlednosti a návaznosti textu. Následující zásada je proto označena c).   

d. Odstavce c) a e) jsou zrušeny, protože se jedná o duplicitní informace, 
které jsou již uvedené v kapitole E. Upřesnění územních podmínek 
koncepce ochrany a rozvoje přírodních, kulturních a civilizačních hodnot. 
Zásada označená d) byla formálně přesunuta do kapitoly B.1. Rozvojová 
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oblast dle PÚR ČR - OB1 a do kapitoly B.2. Rozvojové osy dle PÚR ČR – 
OS3 a B.3. Nadmístní rozvojové oblasti – OBk3. 

106. Článek (82)  

Specifikace provedené změny / provedených změn:  

Formulace úkolů pro územní plánování pro lokální centra 

a. Původní odstavec a) byl zrušen z důvodu duplicitně formulované zásady, 
která je s obecnou platností pro ZÚR SK uvedena v Prioritách územního 
plánování kraje pro zajištění udržitelného rozvoje v článcích (01) a (07). 

b. Úkol c) byl zrušen s ohledem na to, že se jedná o obecně platné přístupy 
územního plánování a o zákonné povinnosti územního plánování obsažené 
v §18 a §19 SZ, které není účelné stanovovat jako úkol. 

 

OSTATNÍ OBCE S POVĚŘENÝM OBECNÍM ÚŘADEM  

107. Změna označení kapitoly. 

Specifikace provedené změny / provedených změn:  

Technická úprava. 

Zdůvodnění je obsaženo v úvodu kapitoly 9.  

108. Článek (84) 

Specifikace provedené změny / provedených změn: 

Úpravy a doplnění formulace zásad pro usměrňování územního rozvoje a 
rozhodování o změnách v území pro ostatní obce s pověřeným obecním úřadem 

a. Zásada a) byla zrušena proto, že její znění neodpovídá obsahu a účelu ZÚR 
vyjádřenému v § 36, odst. 1 SZ. 

b. Přečíslování následujících odstavců bylo provedeno z důvodů zachování 
přehlednosti a návaznosti textu. 

c. Zásada označená a.1. byla doplněna a verbálně upravena s ohledem na 
použití vhodné terminologie a posílení srozumitelnosti zásady. 

d. Zásada označená b.1. byla doplněna a verbálně upravena s ohledem na 
použití vhodné terminologie a posílení účinnosti zásady. 

e. Zásady uvedené pod písm. d) a e), zaměřené na obce Mšeno a Týnec 
nad Labem, byly zrušeny z toho důvodu, že tyto obce jsou součástí 
specifické oblasti SOBk 614 (Mšeno), resp. OS 415 (Týnec nad Labem), a 
vztahují se na ně zásady (požadavky, kritéria, úkoly) pro usměrňování 
územního rozvoje formulované pro danou specifickou oblast, resp. 
rozvojovou osu. 

 
  

                                                
14 Viz kap. B.2.4. ZÚR SK. 
15 Viz kap. C.2.6. ZÚR SK. 
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9.C. SPECIFICKÉ OBLASTI 

 

109. Změna označení a názvu kapitoly. 

Specifikace provedené změny / provedených změn:  

Technická úprava. 

Zdůvodnění je obsaženo v úvodu kapitoly 9.  

 

9.C.1. Specifické oblasti dle PÚR ČR 

110. Změna označení a názvu kapitoly. 

Specifikace provedené změny / provedených změn:  

Technická úprava. 

Zdůvodnění je obsaženo v úvodu kapitoly 9.  

111. Článek (85) 

Specifikace provedené změny / provedených změn: 

Vymezení specifické oblasti SOB9 

V návaznosti na schválení Aktualizace č. 4 PÚR ČR vymezuje návrh 3A ZÚR SK 
specifickou oblast SOB9, ve které se projevuje aktuální problém ohrožení území suchem. 
S ohledem na aktuální absenci podrobnějších podkladů, umožňujících upřesnit toto vymezení, 
je tato specifická oblast vymezena identicky jako v platné PÚR, tzn. v rozsahu celého území 
Středočeského kraje. Kritéria a podmínky pro rozhodování o změnách v území a úkoly pro 
územní plánování této specifické oblasti, obsažené v článku (75b) PÚR reflektují ZÚR SK 
v navrhovaném znění 3. aktualizace s vědomím průřezového (víceoborového) charakteru této 
problematiky způsobem popsaným níže. 

A. Priority územního plánování kraje pro zajištění udržitelného rozvoje území 

Článek (04b) definuje (ve shodě s písm. h) kritérií a podmínek pro rozhodování dle 
PÚR) jako jednu z priorit územního plánování kraje výsadbu zeleně (zelených pásů) zejména 
ve vysoce urbanizovaných oblastech a v oblastech se zhoršenou kvalitou ovzduší nebo 
vysokou intenzitou zemědělského využití. Ačkoliv se obsahové zaměření tohoto článku 
primárně vztahuje k uvedeným problematikám, je rozšiřování ploch zeleně důležitým faktorem 
posilujícím zadržování vody v krajině a zmírňujícím dopady klimatické změny.  

Obdobný význam má také odstavec písm. f) i článku (07), který ukládá doplnění 
krajinných prvků zvyšujících ekologickou stabilitu krajiny a podporujících další mimoprodukční 
funkce zemědělství (půdoochrannou, protierozní, vodoochrannou, krajinotvornou). Odstavec 
písm. h) tohoto článku obsahuje podporu opatření k ochraně a obnově jakosti vod, přirozeného 
vodního koloběhu v území a schopnosti území zadržovat vodu (infiltrace, retence) a 
koresponduje tak s kritérii podmínkami pro rozhodování uvedenými pod písm. a) a dále s 
úkolem pro územní plánování dle písm. a) článku (75b) PÚR.  

B. Rozvojové oblasti a osy, centra osídlení krajského významu 

Kapitola B.3.4. vymezuje rozvojovou oblast nadmístního významu OBk4 Rakovník, 
která zahrnuje z hlediska sucha jednu z nejproblematičtějších oblastí v rámci kraje, rámcově 
vymezenou povodím Rakovnického a Kolešovického potoka. Článek (43) písm. d) obsahuje 
regulativ ve smyslu vytváření podmínek pro řešení dopadů sucha zvýšením akumulační 
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schopnosti a snížení povodňových průtoků v povodí Rakovnického a Kolešovického potoka. 
Také tento článek lez chápat jako naplňování úkolů pro územní plánování, které pod písm. a) 
a b) stanovuje PÚR pro tuto specifickou oblast. 

D. Plochy a koridory, včetně ploch a koridorů veřejné infrastruktury, ÚSES 
a územních rezerv 

V rámci vymezení ploch a koridorů nadmístního významu upřesňují ZÚR SK zejména 
úkoly územního plánování specifikované v písm. a) až c) a písm. e) čl. (75b) PÚR. 

Článek (181) ZÚR (kap. D.2.2.5. Vodovody) vymezuje koridory pro rozšiřování a 
zkvalitňování systémů zásobování vodou nadmístního významu: 

 V14 - vodovodní řad z vodojemu Jesenice na jihovýchod Prahy; 

 V15 – skupinový vodovod VOVEVRA Dolnobřežansko (Vestec – Hodkovice – Dolní 
Břežany – Zvole – Březová – Vrané nad Vltavou); 

 V16 – skupinový vodovod CHOPOS Vranov – Ostředek (Ostředek, Vranov, Čakov, 
Struhařov, Chotýšany, Křešice a Teplýšovice); 

 V17 - rozšíření skupinového vodovodu BKDZH pro oblast vymezenou obcemi Dobříč, 
Chyňava, Koněprusy a Mořinka. 

V následující kap. D.2.2.6. Kanalizace nevymezují ZÚR SK konkrétní koridory, 
především s ohledem na měřítko podrobnosti ZÚR ve vztahu k ust. § 36 odst. 3 věty druhé 
stavebního zákona. Nicméně v článku (184) formuluje zásady pro další rozvoj kanalizačních 
soustav obsahující požadavek preference oddělených kanalizačních systémů pro splaškové a 
dešťové vody a rozšiřování kanalizačních soustav s dostatečně kapacitní a účinnou ČOV 
k napojení blízkých obcí a sídel. 

Kapitola D.2.2.7. vymezuje plochy pro umístění staveb k ochraně před povodněmi a 
v rámci návrhu 3A ZÚR SK pro veřejné projednání také pro stavby k regulaci odtokových 
poměrů. Z tohoto hlediska je třeba plochy PP12 (poldr Nepokoj), PP15 (vodní nádrž 
Senomaty) a PP16 (vodní nádrž Šanov) chápat jako upřesnění úkolu pro územní 
specifikovaného pod písm. a) PÚR ve smyslu vytváření územních podmínek pro zvyšování 
retenčních a akumulačních vlastností krajiny. Vymezení ploch pro vodní nádrže Senomaty a 
Šanov v povodí Rakovnického potoka navazuje na čl. (43) ZÚR SK zaměřený na vytváření 
podmínek pro řešení dopadů sucha v této části území kraje. 

S řešením problematiky sucha souvisí také vymezení územních rezerv v lokalitách 
vhodných pro akumulaci povrchových vod (LAPV) v kap. D.2.2.8. ZÚR SK, v návaznosti na 
článek (167) PÚR. ZÚR SK v článku (189) vymezují na území kraje celkem 9 takových ploch 
(Hrachov I, Hrachov II, Březí, Doubravčany, Javornice, Kleštěnice, Myslín, Podolí, Tuchoraz.). 

Návrh 3A ZÚR SK v kap. D.3. nově formuluje společné požadavky na rozhodování 
ve vymezených plochách a koridorech dopravní a technické infrastruktury z hlediska 
minimalizace negativních vlivů na obyvatelstvo a životní prostředí. V článku (190) písm. b) 
z hlediska povrchových a podzemních vod stanovuje: 

 minimalizovat vlivy na odtokové poměry dotčeného území, vymezení koridorů, které 
procházejí záplavovým územím; směrově řešit v nejkratší možné délce v závislosti na 
místních podmínkách; 

 v případě koridorů zasahujících do ochranných pásem vodních zdrojů 1. a 2. stupně 
zajistit nenarušení vydatnosti a jakosti dotčených zdrojů; 

 pro odvádění srážkových vod v zastavitelných plochách využívat dostatečně vodné 
recipienty, preferovat řešení, která umožňují jejich další využití nebo zasakování 
v závislosti na místních podmínkách. 
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E. Upřesnění územních podmínek koncepce ochrany a rozvoje přírodních, 
kulturních a civilizačních hodnot území kraje 

Článek (197) ZÚR SK zahrnuje mezi přírodní hodnoty nadmístního významu též 
vodohospodářsky významná území s velkými podzemními i povrchovými zdroji pitné vody a 
lokality morfologicky a hydrologicky vhodné pro akumulaci povrchových vod (LAPV). 
Následující článek (198) formuluje v rámci zásad pro zajištění ochrany těchto hodnot mj. také 
tyto požadavky: 

 ochrana vodního režimu, vydatnosti a jakosti zdrojů povrchových a podzemních vod 
a přírodních léčivých zdrojů; 

 minimalizace zásahů do lesních porostů, zejména na území chráněných krajinných 
oblastí, přírodních parků a ve vodohospodářsky významných územích; 

 ochrana říčních niv, omezení jejich odvodňování a zastavování včetně likvidace 
přírodě blízkých společenstev (slepá ramena, mokřady, lužní lesy, břehové porosty, 
louky). 

F. Stanovení cílových kvalit krajin, včetně územních podmínek pro jejich 
zachování nebo dosažení 

Článek (216) vymezuje ZÚR SK vymezuje jako jeden z typů krajin Krajiny vodárenské 
a stanovuje jejich cílové kvality jako „krajiny s vysokým přírodním potenciálem akumulace 
povrchových nebo podzemních vod vhodných pro zásobování pitnou vodou, zpravidla s 
významným zastoupením lesních porostů“. Následující článek (217) pak formuluje pro tento 
typ krajiny zásady pro usměrňování územního rozvoje a rozhodování o změnách v území: 

 zachování a ochrana přírodních podmínek, zajišťující potřebnou kvalitu a kvantitu 
vodního zdroje; 

 změny ve využití území nesmí ohrozit kvalitu nebo vydatnost vodního zdroje. 

G. Veřejně prospěšné stavby (VPS), veřejně prospěšná opatření (VPO) 

Koridory vodovodů a plochy pro umístění staveb k ochraně před povodněmi a pro 
stavby k regulaci odtokových poměrů vymezené v kapitole D. ZÚR SK (viz výše) jsou 
v článcích (234) 

ZÚR v kapitole veřejně prospěšné stavby, v části zásobování vodou, v bodě (234), 
resp. (236) vymezeny zároveň jako veřejně prospěšné stavby.  

H. Požadavky na koordinaci územně plánovací činnosti obcí a na řešení v územně 
plánovací dokumentaci obcí 

V návaznosti na priority územního plánování kraje – viz články (04b) a (07) – a na 
vymezené přírodní hodnoty území kraje (článek 197) vymezuje podkapitola H.2. Požadavky 
na řešení v ÚPD obcí v článku (240a) katastrální území obcí, ve kterých navrhuje ve vzájemné 
koordinaci vytvářet územní podmínky včetně vymezování ploch pro vytváření zelených pásů 
jako jeden z důležitých faktorů posilujících zadržování vody v krajině a zmírňujícím dopady 
klimatické změny. 
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9.C.2 Specifické oblasti nadmístního významu 

112. Změna označení a názvu kapitoly. 

Specifikace provedené změny / provedených změn:  

Technická úprava. 

Zdůvodnění je obsaženo v úvodu kapitoly 9.  

 

SPECIFICKÁ OBLAST SOBk1 BRDY – ROŽMITÁLSKO 

113. Změna označení kapitoly. 

Specifikace provedené změny / provedených změn:  

Technická úprava. 

Zdůvodnění je obsaženo v úvodu kapitoly 9.  

114. Článek (87)  

Specifikace provedené změny / provedených změn: 

Úprava vymezení (rozšíření) specifické oblasti SOBk1 – Brdy - Rožmitálsko 

Doplnění zařazení katastrálních území obce Rožmitál pod Třemšínem (Rožmitál 
pod Třemšínem, Starý Rožmitál) a obce Sedlice (katastrálního území Hoděmyšl) v ORP 
Příbram do specifické oblasti je doloženo následujícími důvody:  

 Rozšíření specifické oblasti se týká území situovaného v okrajovém prostoru tří 
krajů Středočeského, Plzeňského a Jihočeského. Území má přímou návaznost 
na CHKO Brdy, které však současně tvoří barieru ve vztazích s okolními centry 
osídlení. Významná dopravní vazbu území představují silnice č. I/19  a č. I/17 
spojující předmětné území pouze s Plzní a s Příbramí. Železniční napojení území 
zajišťuje pouze jednokolejná slepá trať č. 207. 

 Katastrální území (Rožmitál pod Třemšínem, Starý Rožmitál) obce Rožmitál 
pod Třemšínem a katastrální území (Hoděmyšl) obce Sedlice převážně 
odpovídají charakteristikám specifické oblasti také s ohledem na demografické 
údaje o dlouhodobém i krátkodobém vývoji počtu obyvatel, výstavbě bytů a počtu 
zaměstnanců v obcích.  

115. Článek (88)  

Specifikace provedené změny / provedených změn: 

Úpravy a doplnění formulace zásad pro usměrňování územního rozvoje a 
rozhodování o změnách v území a zpřesnění formulace úkolů pro územní plánování 
pro lokální centra 

a. Znění nové zásady označ. a) bylo vloženo z důvodů zahrnutí města Rožmitál 
pod Třemšínem do SoBk1 a potřeby reagovat na vztah specifické oblasti 
ke zřízení CHKO k 1. 1. 2016 na území zrušeného vojenského újezdu Brdy. 

b. Přečíslování následujících odstavců bylo provedeno z důvodů zachování 
přehlednosti a návaznosti textu. 

c. Znění zásady nově označené b) bylo doplněno a verbálně upraveno s 
ohledem na komplexnost znění, použití vhodné terminologie a posílení 
účinnosti zásady. 
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d. Původní odstavec c) byl zrušen z důvodu duplicitně formulované zásady, 
která je s obecnou platností pro ZÚR SK uvedena v Prioritách územního 
plánování kraje pro zajištění udržitelného rozvoje v položce (07). Místo toho 
je doplněno znění zásady, které reaguje na vztah specifické oblasti ke 
zřízení CHKO k 1. 1. 2016 na území zrušeného vojenského újezdu Brdy. 

e. Původní odstavec d) byl zrušen z důvodu duplicitně formulované zásady, 
která je s obecnou platností pro ZÚR SK uvedena v Prioritách územního 
plánování kraje pro zajištění udržitelného rozvoje v položce (06). Místo toho 
je doplněno znění zásady, které reaguje na vztah specifické oblasti ke zřízení 
CHKO k 1. 1. 2016 na území zrušeného vojenského újezdu Brdy. 

116. Článek (89)  

a. Znění úkolu bylo zpřesněno a doplněno pro posílení výstižnosti a účinnosti 
úkolu. 

b. Úkol b) byl zrušen s ohledem na to, že se jedná o obecně platné přístupy 
územního plánování a o zákonné povinnosti územního plánování obsažené 
v §18 a §19 SZ, které není účelné stanovovat jako úkol.  Místo toho je 
doplněno znění zásady, které reaguje na vztah specifické oblasti ke zřízení 
CHKO k 1. 1. 2016 na území zrušeného vojenského újezdu Brdy. 

a. Další odstavce c) a d) jsou zrušeny, protože se jedná o duplicitní informace, 
které jsou již uvedené v kapitole E. Upřesnění územních podmínek 
koncepce ochrany a rozvoje přírodních, kulturních a civilizačních hodnot 
nebo v kapitole D.4. Plochy a koridory ÚSES. Odstavec d.1) a d. 2) ztrácí 
opodstatnění také proto, že upřesnění vymezení regionálního biocentra již 
bylo provedeno v kapitole D. 4. Plochy a koridory ÚSES.  

 

SPECIFICKÁ OBLAST SOBk2 KLUČENICKO – PETROVICKO 

117. Změna označení kapitoly. 

Specifikace provedené změny / provedených změn:  

Technická úprava. 

Zdůvodnění je obsaženo v úvodu kapitoly 9.  

118. Článek (91) 

Specifikace provedené změny / provedených změn: 

Úpravy a doplnění formulace zásad pro usměrňování územního rozvoje a 
rozhodování o změnách v území a zpřesnění formulace úkolů pro územní plánování 
pro lokální centra 

a. Znění zásady b) bylo zpřesněno, doplněno a verbálně upraveno s ohledem 
na komplexnost znění, použití vhodné terminologie a posílení účinnosti 
zásady. 

b. Znění zásady bylo v částech i, ii zpřesněno a doplněno pro posílení 
výstižnosti a účinnosti zásady. 

c. Zásady c) a d) se zrušují, protože jejich znění neodpovídalo obsahu a účelu 
ZÚR vyjádřenému v § 36, odst. 1 SZ. 
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d. Následující zásada nově označená c) byla zpřesněna, doplněna a verbálně 
upravena s ohledem na komplexnost jejího znění, použití vhodné 
terminologie a posílení účinnosti zásady. 

e. Zásada f) byla zrušena, protože její znění neodpovídalo obsahu a účelu ZÚR 
vyjádřenému v § 36, odst. 1 SZ. 

119. Článek (92) 

a. Znění úkolu c) bylo zpřesněno z formálních důvodů.  

b. Úkol d) byl zrušen s ohledem na to, že se jedná o obecně platné přístupy 
územního plánování a o zákonné povinnosti územního plánování obsažené 
v §18 a §19 SZ, které není účelné stanovovat jako úkol. Další odstavce e), 
f), g) jsou zrušeny, protože se jedná o duplicitní informace, které jsou již 
uvedené v kapitole E. Upřesnění územních podmínek koncepce ochrany a 
rozvoje přírodních, kulturních a civilizačních hodnot nebo v kapitole D.4. 
Plochy a koridory ÚSES. Odrážka g.1) ztrácí opodstatnění, protože 
upřesnění vymezení regionálního biocentra již bylo provedeno v kapitole 
D.4. Plochy a koridory ÚSES.) 

 

SPECIFICKÁ OBLAST SOBk3 NEUSTUPOVSKO – NAČERADECKO 

120. Změna označení kapitoly. 

Specifikace provedené změny / provedených změn:  

Technická úprava. 

Zdůvodnění je obsaženo v úvodu kapitoly 9.  

121. Článek (94)  

Specifikace provedené změny / provedených změn: 

Úpravy a doplnění formulace zásad pro usměrňování územního rozvoje a 
rozhodování o změnách v území a zpřesnění formulace úkolů pro územní plánování 
pro lokální centra 

a. Znění zásady a) bylo zpřesněno, doplněno s ohledem na úplnost znění 
a posílení účinnosti zásady. 

b. Znění zásady b) bylo zpřesněno, doplněno s ohledem na úplnost znění 
a posílení účinnosti zásady. 

c. Znění zásady b) bylo zpřesněno, doplněno s ohledem na úplnost znění 
a posílení účinnosti zásady. 

d. Zásada označená d) byla zrušena a její obsah byl zahrnut do c); Odstavec 
e), je zrušen, protože se jedná o duplicitní informace, které jsou již uvedené 
v kapitole E. Upřesnění územních podmínek koncepce ochrany a rozvoje 
přírodních, kulturních a civilizačních hodnot. 

122. Článek (95)  

a. Původní znění úkolu a) bylo zrušeno, protože její znění neodpovídalo obsahu 
a účelu ZÚR vyjádřenému v § 36, odst.1 SZ. Místo toho je doplněno znění 
úkolu, který reaguje na vztah specifické oblasti k CHKO Blaník. 

b. Další odstavce c), d), e) jsou zrušeny, protože se jedná o duplicitní 
informace, které jsou již uvedené v kapitole E. Upřesnění územních 
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podmínek koncepce ochrany a rozvoje přírodních, kulturních a civilizačních 
hodnot nebo v kapitole D.4. Plochy a koridory ÚSES. Odrážka e.1) ztrácí 
opodstatnění protože upřesnění vymezení regionálního biocentra již bylo 
provedeno v kapitole D.4. Plochy a koridory ÚSES. 

 

SPECIFICKÁ OBLAST SOBk4 DOLNÍ KRALOVICKO – ZBÝŠOVSKO 

123. Změna označení kapitoly. 

Specifikace provedené změny / provedených změn:  

Technická úprava. 

Zdůvodnění je obsaženo v úvodu kapitoly 9.  

124. Článek (97)  

Specifikace provedené změny / provedených změn: 

Úpravy a doplnění formulace zásad pro usměrňování územního rozvoje a 
rozhodování o změnách v území a zpřesnění formulace úkolů pro územní plánování 
pro lokální centra 

a. Znění zásady a) bylo zpřesněno (opraveno vypuštěním kraje Jihočeského), 
verbálně upraveno v zájmu korektnosti znění zásady.  

b. Znění zásady b) bylo verbálně upraveno s ohledem na použití vhodné 
terminologie a posílení účinnosti zásady. 

c. Znění zásady c) v částech i, ii, iii bylo zpřesněno, doplněno s ohledem 
na úplnost znění a posílení účinnosti zásady. 

d. Znění zásady d) bylo upraveno, výstižněji a přesněji formulováno.  

e. Znění zásady e) bylo verbálně upraveno s ohledem na použití vhodné 
terminologie a posílení účinnosti zásady. 

f. Vložením f) byla doplněna chybějící zásada podporující kooperaci krajů 
při zlepšení kvality vody v řece Sázavě. 

125. Článek (98) 

a. Původní znění úkolu a) bylo zrušeno, protože její znění neodpovídalo obsahu 
a účelu ZÚR vyjádřenému v § 36, odst.1 SZ. Následující úkol se nově 
označuje písm. a).  

b. Úkol c) byl zrušen, jelikož znění neodpovídalo obsahu a účelu ZÚR 
vyjádřenému v § 36, odst.1 SZ. 

c. Úkol b) byl v částech i, ii zpřesněn, doplněn s ohledem na úplnost znění 
a posílení účinnosti úkolu.  

d. Z důvodů zachování přehlednosti a návaznosti textu je další úkol označen 
c).  

e. Další odstavce f), g) jsou zrušeny, protože se jedná o duplicitní informace, 
které jsou již uvedené v kapitole E. Upřesnění územních podmínek 
koncepce ochrany a rozvoje přírodních, kulturních a civilizačních hodnot 
nebo v kapitole D.4. Plochy a koridory ÚSES. Odrážky g.1) a g.2) ztrácí 
opodstatnění, protože upřesnění vymezení regionálního biocentra již bylo 
provedeno v kapitole D.4. Plochy a koridory ÚSES. 
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126. Článek (98a)  

Specifikace provedené změny / provedených změn: 

Souběžné zařazení obcí do SOBk4 a OS5a 

V rámci specifické oblasti SOBk4 Dolní Kralovicko – Zbýšovsko několik obcí 
(katastrálních území) náleží současně do nově vymezené republikové osy OS5a Praha – 
Jihlava. Jedná se o obce (katastrální území): ve správním obvodu ORP Vlašim: Bernartice 
(Bernartice u Dolních Kralovic, Borovsko), Děkanovice (Děkanovice), Dunice (Dunice), Loket 
(Brzotice, Loket u Dolních Kralovic). Důvodem je průchod rozvojové osy územím specifické 
oblasti. Průchod rozvojové osy nepopírá platnost vymezení specifické oblasti. U uvedených 
obcí splývají charakteristiky obou z jejich zařazení.   

 

SPECIFICKÁ OBLAST SOBk5 KNĚŽICKO – ROŽĎALOVICKO 

127. Změna označení kapitoly. 

Specifikace provedené změny / provedených změn:  

Technická úprava. 

Zdůvodnění je obsaženo v úvodu kapitoly 9.  

128. Článek (100)  

Specifikace provedené změny / provedených změn: 

Úpravy a doplnění formulace zásad pro usměrňování územního rozvoje a 
rozhodování o změnách v území a zpřesnění formulace úkolů pro územní plánování 
pro specifickou oblast 

a. Znění zásady b) bylo zpřesněno a verbálně upraveno s ohledem na použití 
vhodné terminologie a posílení účinnosti zásady. 

b. Znění zásady c) bylo zpřesněno, doplněno s ohledem na úplnost znění 
a posílení účinnosti zásady. 

c. Vložením d) byla doplněna chybějící zásada podporující vazby Městce 
Králové jako mikroregionálního spádového centra.  

129. Článek (101)  

a. Znění úkolu a) bylo zpřesněno, doplněno a konkretizováno s ohledem 
na potřebu posílení účinnosti zásady. 

b. Další odstavce b), c), d) jsou zrušeny, protože se jedná o duplicitní 
informace, které jsou již uvedené v kapitole E. Upřesnění územních 
podmínek koncepce ochrany a rozvoje přírodních, kulturních a civilizačních 
hodnot nebo v kapitole D.4. Plochy a koridory ÚSES. Odrážka d.1) ztrácí 
opodstatnění, protože upřesnění vymezení regionálního biocentra již bylo 
provedeno v kapitole D.4. Plochy a koridory ÚSES. 

 

SPECIFICKÁ OBLAST SOBk6 MŠENSKO 

130. Změna označení kapitoly. 

Specifikace provedené změny / provedených změn:  

Technická úprava. 

Zdůvodnění je obsaženo v úvodu kapitoly 9.  
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131. Článek (103)  

Specifikace provedené změny / provedených změn: 

Úpravy a doplnění formulace zásad pro usměrňování územního rozvoje a 
rozhodování o změnách v území a zpřesnění formulace úkolů pro územní plánování 
pro specifickou oblast. 

a. Znění zásady a) v částech i a ii bylo zpřesněno (doplněno o kraj Liberecký), 
verbálně upraveno v zájmu korektnosti znění zásady. 

b. Znění zásady b) bylo doplněno a verbálně upraveno s ohledem na úplnost 
znění a posílení účinnosti úkolu. 

c. Další odstavec c) je zrušen, protože se jedná o duplicitní informace, které 
jsou již uvedené v kapitole E. Upřesnění územních podmínek koncepce 
ochrany a rozvoje přírodních, kulturních a civilizačních hodnot. 

d. Znění zásady nově označené c) bylo zpřesněno a upraveno s ohledem 
na použití vhodné terminologie a posílení účinnosti zásady. 

132. Článek (104)  

a. Znění úkolu b) v částech i. a ii. bylo zpřesněno, doplněno s ohledem na 
použití vhodné terminologie a potřebu posílení účinnosti zásady. 

b. Další odstavce c), d), e) jsou zrušeny, protože se jedná o duplicitní 
informace, které jsou již uvedené v kapitole E. Upřesnění územních 
podmínek koncepce ochrany a rozvoje přírodních, kulturních a civilizačních 
hodnot nebo v kapitole D.4. Plochy a koridory ÚSES. Odrážky e.1) a e.2) 
ztrácí opodstatnění, protože upřesnění vymezení regionálního biocentra již 
bylo provedeno v kapitole D.4. Plochy a koridory ÚSES. 

 

SPECIFICKÁ OBLAST SOBk7 BÍLICHOVSKO – POCHVALOVSKO 

133. Změna označení kapitoly. 

Specifikace provedené změny / provedených změn:  

Technická úprava. 

Zdůvodnění je obsaženo v úvodu kapitoly 9.  

134. Článek (106)  

Specifikace provedené změny / provedených změn: 

Úpravy a doplnění formulace zásad pro usměrňování územního rozvoje a 
rozhodování o změnách v území a zpřesnění formulace úkolů pro územní plánování 
pro specifickou oblast.  

a. Znění zásady a) bylo zpřesněno a upraveno s ohledem na použití vhodné 
terminologie bez změny obsahu zásady. 

b. Znění zásady b) bylo zpřesněno a upraveno s ohledem na použití vhodné 
terminologie a posílení účinnosti zásady. 

c. Odstavec c)  je zrušen, protože se jedná o duplicitní informace, které jsou již 
uvedené v kapitole E. Upřesnění územních podmínek koncepce ochrany 
a rozvoje přírodních, kulturních a civilizačních hodnot a byla nahrazena jiným 
zněním, které vyjadřuje, při použití vhodné terminologie, následující zásadu 
označenou d).    
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d. Zásada d) byla zrušena, protože její smysl byl vyjádřen v předcházející 
zásadě.  

135. Článek (107)  

a. Znění úkolu a) v částech i a ii bylo zpřesněno a doplněno s ohledem na 
dosažení úplnosti znění a použití vhodné terminologie.  

b. Odstavec b) byl zrušen, protože se jedná o duplicitní informace, které jsou 
již uvedené v kapitole E. Upřesnění územních podmínek koncepce ochrany 
a rozvoje přírodních, kulturních a civilizačních hodnot a byl nahrazen jiným 
chybějícím úkolem týkajícím se závažných vazeb k dopravní infrastruktuře 
pro specifickou oblast s vazbou na kapitolu D.1. Plochy a koridory dopravy.   

c. Úkol označený c) včetně odrážek c.1) a c.2) byl zrušen vzhledem k tomu, 
že ztratil opodstatnění tím, že upřesnění vymezení neregionálních biocenter 
již bylo provedeno. 

 

SPECIFICKÁ OBLAST SOBk8 JESENICKO – ČISTECKO 

136. Změna označení kapitoly. 

Specifikace provedené změny / provedených změn:  

Technická úprava. 

Zdůvodnění je obsaženo v úvodu kapitoly 9.  

137. Článek (109)  

Specifikace provedené změny / provedených změn: 

Úpravy a doplnění formulace zásad pro usměrňování územního rozvoje a 
rozhodování o změnách v území a zpřesnění formulace úkolů pro územní plánování 
pro specifickou oblast.  

a. Znění zásady a) bylo zpřesněno a upraveno s ohledem na použití vhodné 
terminologie bez změny obsahu zásady. 

b. Znění zásady c) je upraveno s ohledem na zatřídění pozemních komunikací 
dle novely zákona o pozemních komunikacích Zákon č. 13/1997 Sb., 
úpravami nedošlo ke změně obsahu zásady. Podrobněji viz odůvodnění 
článek (111). 

c. Původní odstavce e) a f) byly zrušeny z důvodu duplicitně formulované 
zásady, která je s obecnou platností pro ZÚR SK uvedena v Prioritách 
územního plánování kraje pro zajištění udržitelného rozvoje v položkách (01) 
- (07). Odstavec d) byl přesunut do článku (110) bodu a) z důvodu 
prozatímního nesledování tohoto záměru v ZÚR SK. 

d. Z důvodů zachování přehlednosti a návaznosti textu jsou další zásady 
označené d), e), f).  

e. Znění zásady e) bylo zpřesněno a upraveno s ohledem na použití vhodné 
terminologie a s ohledem na úplnost znění a posílení účinnosti zásady.  

f. Odstavec f) je zrušen, protože se jedná o duplicitní informace, které jsou již 
uvedené v kapitole E. Upřesnění územních podmínek koncepce ochrany 
a rozvoje přírodních, kulturních a civilizačních hodnot. Původní znění bylo 
nahrazeno zásadou týkající se vytváření podmínek pro mezikrajské 
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kooperační vazby zpřesňující prioritu územního plánování kraje pro zajištění 
udržitelného rozvoje v položce (09).    

138. Článek (110)  

a. Znění úkolu a) neodpovídalo obsahu a účelu ZÚR a bylo nahrazeno 
konkretizovaným úkolem pro specifickou oblast se zaměřením na zkvalitnění 
dopravní infrastruktury a rozvoj ekonomických aktivit. 

b. Znění úkolu bylo verbálně upraveno s použitím vhodné terminologie 
bez změny obsahu úkolu. 

c. Znění úkolu bylo verbálně vhodně upraveno bez změny obsahu úkolu. 

d. Znění úkolu bylo zpřesněno a doplněno s ohledem na dosažení úplnosti 
znění a použití vhodné terminologie.  

c. Původní text bodů e) a h) byl nahrazen obecnou formulací vztahující se 
ke všem rozvojovým oblastem a osám v článku (9a). Odrážky h.1) a h.2) byly 
zrušeny, protože ztrácí opodstatnění tím, že upřesnění vymezení 
nadregionálního biocentra a regionálních biocenter již bylo provedeno. 

 

 

9.D. PLOCHY A KORIDORY VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY, 
ÚSES A ÚZEMNÍCH REZERV 

 

139. Změna označení a názvu kapitoly. 

Specifikace provedené změny / provedených změn:  

Technická úprava. 

Zdůvodnění je obsaženo v úvodu kapitoly 9.  

140. Úprava poznámek pod názvem kapitoly. 

Specifikace provedené změny / provedených změn:  

Zrušení poznámky v první odrážce, technická úprava textu druhé odrážky. 

První ZÚR SK obsahovaly plochy a koridory, které byly v souladu s ust. § 187 odst. 2 
stavebního zákona, v platném znění, převzaty do návrhu ZÚR bez věcné změny z územních 
plánů velkých územních celků („ÚP VÚC“), na základě prověření jejich aktuálnosti a splnění 
kritérií nadmístního významu. Plochy a koridory, které byly vymezeny až v rámci zmíněných 
ZÚR SK, byly v textové části vyznačeny tučně. Ve smyslu věty druhé téhož ustanovení 
stavebního zákona pozbyly ÚP VÚC a právní předpisy, vyhlašující jejich závaznou část, 
pozbyly platnosti dnem nabytí účinnosti prvních Zásad územního rozvoje Středočeského kraje, 
tj. dne 22. 02. 2012. Z tohoto důvodu pozbylo dělení ploch a koridorů na „převzaté z ÚP VÚC“ 
a „nově vymezené v ZÚR“ smysl a návrh 3A ZÚR SK jej proto ruší. 

Úprava druhé odrážky reflektuje pouze přizpůsobení textu převažující terminologii 
používané stavebním zákonem ve vztahu k zásadám územního rozvoje. 
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141. Článek (110a) 

Specifikace provedené změny:  

Vkládá se nový článek, obsahující stručný rozsah kapitoly D. 

Tímto článkem se nově vkládá informace o rozsahu a věcné struktuře kapitoly D. 
Úprava je formálního charakteru.  

 

9.D.1. Plochy a koridory dopravy 

142. Změna označení kapitoly. 

Specifikace provedené změny / provedených změn:  

Technická úprava. 

Zdůvodnění je obsaženo v úvodu kapitoly 9.  

143. Článek (110b) 

Specifikace provedené změny:  

Vkládá se nový článek, obsahující v bodech a) – c) společné požadavky na využití 
území, kritéria a podmínky pro rozhodování v území a úkoly pro územní plánování.  

Tímto článkem ZÚR formulují základní požadavky na využití území a úkoly 
pro územní plánování, které jsou společné pro všechny vymezené plochy a koridory dopravní 
infrastruktury. 

Význam koridorů dopravní infrastruktury bezprostředně souvisí s významem 
pozemních komunikací, pro které jsou koridory vymezeny. V rámci silniční sítě Středočeského 
kraje je mezinárodní, resp. republikový význam přiřazen dálnicím I. a II. třídy a silnicím I. třídy 
(dále též „nadřazená silniční síť) a ostatním kapacitním silnicím, které zajišťují zejména 
dálkové přepravní vztahy mezinárodního a republikového významu. Ze silnic II. a III. třídy jsou 
za nadmístně významné považovány silnice nebo jejich úseky, které svým vyšším přepravním 
významem doplňují nadřazenou síť dálnic a silnic I. třídy a jsou významnými osami pro 
zajištění přepravních vztahů nadmístního významu. 

V případě železniční dopravy jsou plochy a koridory nadmístního významu 
vymezovány pro záměry na úrovni celostátních a regionálních drah16, pokud zasahují území 
nejméně dvou obcí.  

Stejná kritéria se v případě ploch a koridorů dopravní infrastruktury uplatňují také 
pro vymezování územních rezerv. 

Vzhledem k obecné platnosti společných požadavků, kritérií a podmínek a úkolů jsou 
tyto umístěny v úvodní části kapitoly „D.1. Plochy a koridory dopravy“ a jsou obecně platné 
pro plochy a koridory mezinárodního, republikového a nadmístního významu, a to i pro 
koridory, které nedoznaly v rámci návrhu 3A ZÚR SK změn ve vymezení.  

Požadavky na využití území17 upřesňují účel vymezených ploch a koridorů ve vazbě 
na ust. § 36 odst. 5 stavebního zákona a jsou proto formulovány jako závazné jak pro nižší 
stupně územně plánovací dokumentace (územní plán, regulační plán), tak pro rozhodování 
v území, tzn., že je nezbytné tyto požadavky zohledňovat v rámci projektové dokumentace 
příslušných staveb.  

                                                
16 § 3, odst. 1, písm. a) a b) zák. č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění pozdějších předpisů. 
17 Dále též jen „požadavky“. 



Návrh 3. Aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje – Odůvodnění 
k veřejnému projednání dle § 39 stavebního zákona 
 
 

142 

Stanovení kritérií a podmínek pro rozhodování o možných variantách v ploše 
vymezených koridorů18, resp. úkolů pro územní plánování19 odpovídá celkové koncepci zásad 
územního rozvoje a koresponduje s ust. § 43 odst. 3 stavebního zákona, podle kterého územní 
plány v souvislostech a podrobnostech území obce zpřesňuje a rozvíjejí cíle a úkoly územního 
plánování v souladu se zásadami územního rozvoje kraje a s Politikou územního rozvoje. 
Společné požadavky, kritéria a podmínky a úkoly zároveň zohledňují měřítko podrobnosti ZÚR 
(1:100 000) a omezení jejich podrobnosti ve smyslu ust. § 36 odst. 3 stavebního zákona. Na 
tomto podkladě jsou formulovány požadavky, kritéria a podmínky, resp. úkoly pro návazná 
podrobnější prověřování a řešení na úrovni územně plánovací (územní, příp. regulační plány) 
i technické (projektová dokumentace). 

Obecná platnost požadavků, kritérií a podmínek a úkolů odpovídá ust. § 18 odst. 1 
stavebního zákona, podle kterého je cílem územního plánování a tedy i obsahem zásad 
územního rozvoje mj. vytvářet předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území, 
spočívající ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský 
rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území a které uspokojují potřeby současné 
generace, aniž by ohrožovaly podmínky života generací budoucích. Návrh respektuje ust. § 18 
odst. 2 stavebního zákona, podle kterého požadavky na využití území zajišťují předpoklady 
pro jeho udržitelný rozvoj stanovením podmínek pro komplexní řešení účelného využití a 
prostorového uspořádání území s cílem dosažení obecně prospěšného souladu veřejných a 
soukromých zájmů na rozvoji území.  

Stanovené požadavky, kritéria a podmínky a úkoly jsou v souladu s ust. § 18 odst. 3 
stavebního zákona. Jejich prostřednictvím je nastaven princip koordinace veřejných a 
soukromých záměrů v území, kdy veřejným zájmem je vytvoření podmínek pro vybudování 
dopravní infrastruktury mezinárodního, republikového a nadmístního významu včetně 
souvisejících zařízení (tj. vymezení ploch a koridorů, které jsou ve smyslu ust. § 2 odst. 1 písm. 
k) stavebního zákona určeny pro veřejnou infrastrukturu). 

Kritéria a podmínky pro rozhodování o možných variantách v ploše vymezených 
koridorů jsou zároveň hlavním nástrojem ZÚR pro vytváření podmínek pro ochranu území 
podle zvláštních právních předpisů ve smyslu ust. § 19 odst. 1 písm. m) stavebního zákona. 

V případě uplatňování specifických požadavků, kritérií a úkolů, jsou tyto umístěny 
u příslušného záměru.  

Společné požadavky na využití území 

První odrážka taxativně stanovuje požadavek na umístění jednotlivých dopravních 
staveb v území (dálničních, silničních, drážních, leteckých a vodních)  jako nezbytný územní 
předpoklad pro jejich přípravu a realizaci, a to včetně souvisejících nebo podmiňujících staveb 
(např. přeložky dotčených komunikací, odvodnění komunikace, lapače ropných látek, 
odvodnění terénu, sjezdy, propustky, opěrné zdi, zabezpečení svahů, přeložky inženýrských 
sítí včetně přípojek objektů v blízkém okolí komunikace apod.). 

Koridory vymezené v ZÚR a jejich aktualizacích umožňují umístění záměrů dopravní 
infrastruktury včetně souvisejících staveb a vyvolaných přeložek dopravní a technické 
infrastruktury, které jsou obsažené v dostupném stupni předprojektové či projektové 
dokumentace daného záměru a které v souladu s § 36 odst. (3) stavebního zákona 
nepřesahují podrobnosti náležející svým obsahem územnímu plánu, regulačnímu plánu nebo 
navazujícím rozhodnutím.  

Pojmem „související stavby“, včetně vyvolaných přeložek dopravní a technické  
infrastruktury se v souladu s § 2, odstavce 8 zákona č. 183/2006 Sb. v aktuálním znění rozumí 

                                                
18 Dále jen „kritéria a podmínky“. 
19 Dále též jen „úkoly“. 
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soubor staveb, jimiž se v rámci jednoho stavebního záměru uskutečňuje výstavba na 
souvislém území nebo za společným účelem. 

Druhá odrážka stanovuje požadavek na řešení dopravního zpřístupnění a obsluhy 
přilehlého území a pozemků. V souvislosti s výstavbou pozemních komunikací, zejména 
v případě staveb nadřazené silniční (dálnice a silnice I. třídy) a železniční sítě může 
v některých úsecích docházet k přerušení dopravní sítě nižšího řádu, v případě dálnic a silnic 
k omezení napojovacích bodů stávající komunikační sítě na novou silnici vyšší řádu apod. 
Řešení těchto souvislostí přesahuje rámec podrobnosti zásad územního rozvoje. S ohledem 
na tyto skutečnosti ZÚR ukládají požadavek na vytváření podmínek pro zajištění obsluhy 
navazujícího území v nižším stupni územně plánovací dokumentace a následně v projektové 
přípravě dané stavby.  

Společná kritéria a podmínky pro rozhodování o možných variantách změn ve 
vymezených plochách a koridorech 

Stavby především páteřních dopravních sítí  se podílejí na vytváření bariér v území 
a jeho fragmentaci s negativními důsledky pro člověka, krajinu i živočichy. Průchodnost území 
je nezbytným předpokladem zajištění obsluhy území a jeho provázanosti s okolní krajinou. 
V návaznosti na úpravu článku (06) písm. c) priorit územního plánování kraje a článek (20a) 
republikových priorit územního plánování dle PÚR je text první odrážky doplněn o prostupnost 
území pro migrující organismy, jako jedné z významných ekologických funkcí krajiny. Zajištění 
migrační prostupnosti krajiny vyžaduje v rámci staveb, v jejichž důsledku dochází 
k bariérovému efektu a fragmentaci území, zpravidla odlišná technická řešení s jinými 
územními nároky než zajištění prostupnosti pro pěší a nemotorovou dopravu. 

Společné úkoly pro územní plánování 

První odrážka ukládá zajištění prostorové koordinace navrhovaných dopravních 
koridorů s ostatními koridory dopravní a technické infrastruktury a s plochami bydlení tak, aby 
nebylo znemožněno umístění ostatních staveb veřejné dopravní a technické infrastruktury 
a aby byla hledána taková řešení, která respektují plochy bydlení, vymezená v dotčených 
platných územních plánech.  

Umisťování koridorů (zejména) páteřních sítí dopravní a technické infrastruktury 
může být zdrojem střetů s jinými rozvojovými záměry na využití území nebo s ochranou jiných 
veřejných zájmů, Tato odrážka proto svým obsahem utváří výchozí rámec pro zpřesněné 
vymezení koridorů dopravní infrastruktury v navazující úrovni územního plánu a vytváření 
předpokladů pro řešení těchto střetů. V podmínkách Středočeského kraje může k těmto 
problémům docházet zejména v Metropolitní rozvojové oblasti OB1 Praha a dále 
v rozvojových osách vymezených dle PÚR ČR, kam se zejména díky jejich polohovému, 
sídelnímu a populačnímu potenciálu koncentrují požadavky na změny využití území  

Ve vztahu k vymezování nových zastavitelných ploch pro bydlení tento úkol současně 
nepřipouští: 

 řešení, která budou navrhovat plochy bydlení do těsné či blízké vzdálenosti od 
stávajících nebo navrhovaných dopravních koridorů (zejména v případě dálnic a silnic 
I. třídy), 

 řešení, která v případě potřeby zajištění hygienických limitů nebudou s návrhem ploch 
pro bydlení současně řešit a navrhovat technická opatření ke snížení negativních 
vlivů (v odůvodněných případech, pokud nelze zajištění ploch bydlení v daném území 
řešit jiným způsobem).  

Tento úkol vyplývá z ust. § 18 odst. 3 stavebního zákona, podle kterého orgány 
územní plánování koordinují veřejné i soukromé záměry změn v území, výstavbu a jiné 
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činnosti ovlivňující rozvoj území a konkretizují ochranu veřejných zájmů vyplývajících ze 
zvláštních právních předpisů 20. 

Druhá odrážka (ve vazbě na výše uvedený požadavek na využití území – písm. a), 
2. odrážka) ukládá v nižších stupních ÚPD pro plochy a koridory dopravní infrastruktury řešit 
dopravní zpřístupnění a obsluhu přilehlého území, které nelze obsloužit přímo z navrhované 
nadřazené dopravní infrastruktury. 

V navazující části odůvodnění jsou pak pro konkrétní vybrané koridory nebo plochy 
již stanoveny specifické požadavky na využití území a úkoly pro územní plánování. 

 

PLOCHY A KORIDORY DOPRAVY DLE PÚR ČR A OSTATNÍ PLOCHY A KORIDORY 
REPUBLIKOVÉHO VÝZNAMU 

144. Změna označení a názvu kapitoly. 

Specifikace provedené změny / provedených změn:  

Technická úprava. 

Zdůvodnění je obsaženo v úvodu kapitoly 9.  

Silniční doprava 

145. Změna označení kapitoly. 

Specifikace provedené změny / provedených změn:  

Technická úprava. 

Zdůvodnění je obsaženo v úvodu kapitoly 9.  

146. Článek (111) 

Specifikace provedených změn:  

Upravuje se a zobecňuje se název PÚR ČR., ve znění Aktualizace č. 1, 2, 3, 4, 4,5.  
Dále se mění názvosloví pozemních komunikací vyplývající z novely zákona č. 
13/1997 o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů – změna je 
formálního charakteru, věcná část se nemění. Doplňuje se označení koridoru dálnice 
D3 v souladu s PÚR 

Název „PÚR ČR, ve znění Aktualizace č. 1, 2, 3, 4, 5“ schválená Usnesením vlády 
ČR ze dne 12. července 2021 č. 618  se zobecňuje a dále uvádí pod novým názvem „PÚR“. 
Návrhem 3A ZÚR SK se v úvodní části formálně doplňuje označení koridoru dálnice D3 dle 
PÚR jako SD3. Věcná část se tímto nemění. 

Návrh 3A ZÚR SK zohledňuje změnu zařazení pozemních komunikací v souladu s §4 
Zákona o pozemních komunikacích č. 13/1997 ve znění pozdějších předpisů je zohledněna 
novela zákona o pozemních komunikacích s platností od 31.12.2015, ve které se mění 
označení silnic I. třídy, které byly rychlostními silnicemi s označením „R“ dle zákona 
o pozemních komunikacích ve znění účinném přede dnem 31. 12. 2015. V souladu s novelou 
zákona o pozemních komunikacích se pozemní komunikace dělí na tyto kategorie: 

 dálnice 

 silnice 

 místní komunikace 

                                                
20 Viz též Odůvodnění článků (04a) a (04b) – bod 5. tohoto Odůvodnění. 
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 účelové komunikace 

Dálnice se dle § 4 uvedené novely zákona rozdělují podle svého určení a dopravního 
významu na dálnice I. třídy a dálnice II. třídy. 

Pozemní komunikace, v souladu s čl. II. přechodná ustanovení novely zákona 
o pozemních komunikacích, zařazené do kategorie dálnice podle zákona o pozemních 
komunikacích ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti novely zákona o pozemních 
komunikacích, se ode dne nabytí účinnosti novely zákona považují za dálnice I. třídy. 

Pozemní komunikace, v souladu s čl. II. přechodná ustanovení novely zákona 
o pozemních komunikacích, zařazené do kategorie rychlostní silnice podle zákona 
o pozemních komunikacích ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti novely zákona 
o pozemních komunikacích, se ode dne nabytí účinnosti novely zákona považují za dálnice 
II. třídy, pokud: 

 mají směrově oddělené jízdní pásy, nebo 

 jsou zařazeny do transevropské silniční sítě. 

Novelou zákona o pozemních komunikacích a aktualizací ZÚR SK dochází 
k následující úpravě v zatřídění vybraných pozemních komunikací: 
 

Původní zatřídění dle zákona 
č. 13/1997 Sb., o pozemních 

komunikacích ve znění účinném 
přede dnem nabytí účinnosti 

zákona č. 268/2015 Sb. 

Změna zatřídění dle Zákona č. 268/2015 Sb., 
o pozemních komunikacích,  

kterým se mění zákon č. 13/1997, o pozemních 
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,  

s platností ode dne 31. 12. 2015 

R4 dálnice II. třídy D4 

R6 dálnice II. třídy D6 

R7 dálnice II. třídy D7 

R10 dálnice II. třídy D10 

D3 dálnice I. třídy D3 

D5 dálnice I. třídy D5 

D8 dálnice I. třídy D8 

D11 dálnice I. třídy D11 

147. Článek (112) 

Specifikace provedených změn:   

Upravuje se název PÚR 2008 ve vazbě na její aktualizaci. Mění se názvosloví 
pozemních komunikací, tj. rychlostní silnice/dálnice II. třídy, vyplývající z novely 
zákona č. 13/1997 o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů a dále 
se zpřesňuje název záměru – změna je formálního charakteru, věcná část se nemění. 
Aktualizací se mění vymezení koridoru z důvodu realizace dílčího úseku. Doplňuje se 
označení koridoru dálnice D4 v souladu s PÚR 

Pro 3A ZÚR SK je závazně platný aktuální dokument PÚR ČR, ve znění Aktualizace 
č. 1 PÚR ČR, ve znění Aktualizace č. 1, 2, 3, 4, 5. V tomto smyslu je upraven název 
dokumentu, který je zobecněn a dále se uvádí pod novým názvem „PÚR“.  Návrhem 3A ZÚR 
SK se v úvodní části formálně doplňuje označení koridoru dálnice D4 dle PÚR jako SD9. 
Věcná část se tímto nemění. 

Návrh 3A ZÚR SK zohledňuje změnu zařazení dálnic a rychlostních silnic v souladu 
s §4 Zákona o pozemních komunikacích č. 13/1997 ve znění pozdějších předpisů. Vybrané 
rychlostní silnice jsou zařazeny jako dálnice II. třídy. Původně označovaná rychlostní silnice 
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R4 je z těchto důvodů v ZÚR SK dále označována jako dálnice II. třídy D4, případně pouze 
dálnice D4. Podrobněji viz odůvodnění článek (111). Věcně se mění územní vymezení 
koridoru dálnice D4 (D007) v úseku Dubenec - Háje, jehož stavba  byla v tomto úseku 
realizována a dálnice je zprovozněna. Návrhem 3A ZÚR SK je i nadále beze změny 
respektována zbývající část koridoru D007 v úseku Háje – Zalužany, vymezeného v  ZÚR SK 
ve znění Aktualizací č. 1 a č. 2.  

 
148. Články (112a) a (112b) 

Specifikace provedených změn:  

Vkládá se nový článek (112a), kterým se vymezuje nový koridor pro potřebnou 
rekonstrukci původní rychlostní silnice R4 v parametrech dálnice a nový článek 
(112b), kterým se vymezuje nový koridor pro rekonstrukci a zkapacitnění dálnice D5. 

Článek (112a): 

Návrhem 3A ZÚR SK se vkládá nový  čl. 112a), prostřednictvím kterého se vymezuje 
nový koridor „D303 - koridor dálnice D4 a silnice I/4; úsek MÚK Jíloviště, sever (hranice 
hl. m. Prahy) – MÚK Dubno (D4 x I/18); rekonstrukce. Rekonstrukce zahrnuje přestavbu původní 
rychlostní silnice (R4), převedené dle novely zákona o pozemních komunikacích Zákon 
č. 13/1997 Sb. do kategorie dálnice, na normové parametry dálnice. Návrh vychází 
z dodatečných požadavků MD ČR a ŘSD ČR.  

Návrhové parametry původně projektovaných rychlostních silnic „R“ po převedení 
do dálniční sítě plně neodpovídají normovým parametrům dálnice (ČSN 736101 Projektování 
silnic a dálnic) a je tedy z důvodu bezpečnosti provozu i zajištění požadované úrovně kvality 
dopravy nezbytná postupná přestavba/rekonstrukce těchto pozemních komunikací 
v potřebných dálničních parametrech. 

V roce 2016 ŘSD ČR zadalo technickou studii na přestavbu/rekonstrukci dálnice D4, 
kde se počítá s rozšířením stávající dálnice, přestavbou mimoúrovňových křižovatek, s novými 
protihlukovými stěnami, dílčími úseky chybějící doprovodné komunikace apod. Současně 
se prověřují podmínky pro převedení stávající silnice I/4 od silničního okruhu kolem Prahy 
po Řitku do sítě dálnic s nezbytnou přestavbou (podklad: D4 SOKP – Řitka, technická studie; 
PÚDIS, a.s. Praha, 2016). 

Koridor pro úpravu dálnice D4 v normových parametrech je v měřítku ZÚR vymezený 
v minimální možné šířce, tj. 80 m (konzultováno s ŘSD ČR). Koridor sleduje těleso stávající 
dálnice a doprovodné silnice, které jsou  součástí navrhované stavby. Plošné nároky nad 
rámec stávajícího dálničního tělesa a tělesa doprovodné silnice jsou touto skutečností 
minimalizovány.  

Článek (112b): 

Návrhem 3A ZÚR SK se  vkládá nový  čl. 112b), prostřednictvím kterého se vymezuje 
nový koridor pro rozšíření dílčího úseku dálnice D5 „D304 dálnice D5 v úseku MÚK Třebonice 
(hranice hl. m. Prahy) – MÚK Beroun-západ; rekonstrukce“.  Rekonstrukcí se rozumí přestavba 
stávající čtyřpruhové dálnice na šestipruhovou dálnici, tj. rozšíření na 3 + 3 jízdní pruhy. Návrh 
vychází z dodatečných požadavků MD ČR a ŘSD ČR.  

Výsledky celostátního sčítání dopravy na silniční síti České republiky v r. 2016, 
zpracovávané ŘSD ČR (dále pouze CSD 2016)21 ukázaly, že dokument „Kategorizace 
projektování silnic a dálnic návrhové kategorie na výhledové síti dálnic a silnic I. třídy“ 
s předpokladem výhledu do r. 2040, schválená MD čj. 918/2009-910-IPK/8 ze dne 15.9.2010 

                                                
21 Výsledky celostátního sčítání dopravy na silniční síti ČR v roce 2020 budou k dispozici nejdřívě v 03/2020  
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již plně neodpovídá reálnému vývoji intenzit automobilové dopravy a vyžaduje zásadní 
přehodnocení. Na řadě dálničních úseků v příměstských oblastech kolem Prahy (D0, D5, D8, 
D10, D11) je již současný stav trvale nevyhovující. Stávající šířkové uspořádání není schopno 
plně zajistit požadovaný stupeň úrovně kvality dopravy ani podmínky bezpečnosti provozu, 
odpovídající danému typu komunikace. 
 

Intenzita dopravy na síti dálnic a silnic I. třídy  
porovnání výsledků CSD 2010 a CSD 2016  

 

 
(Zdroj: ŘSD ČR, 2017) 

 

V případě dálnice D5 se průměrná denní intenzita dopravy dle výsledků CSD 2016 
v úseku Praha (SOKP) – Beroun pohybuje v rozmezí 58,8 tis. voz./24 hod. – 48,1 tis. voz./den. 
Navazující úsek ve směru na Plzeň již vykazuje skokový pokles (42,5 – 31,8 tis. voz./24 hod.). 
V tomto úseku dálnice se mísí tranzitní doprava v relaci Rozvadov-hranice ČR/SRN – Praha 
a dále a každodenní příměstská doprava z prostoru Berounska ku Praze (viz obr. na 
následující stránce). 

Dle prognózy dopravy a koeficientu vývoje intenzit silniční dopravy se ve Středočeské 
kraji a Praze na dálnicích do vzdálenosti 20 km od krajského města (TP 225 z r. 2018) očekává 
nárůst v r. 2040 oproti r. 2016 o 33% (k=1,33), v r. 2050 o 40% (k=1,40). To současně odpovídá 
i poloze dálnice D5 v úseku Praha – Králův Dvůr v rozvojové oblasti republikového významu 
OB1 (PÚR ČR). 

Z hlediska evropské sítě dálnice D5 je v souladu s „Nařízením Evropského 
parlamentu a rady o hlavních směrech unie pro rozvoj transevropské dopravní sítě č. 1315/EU“ 
součástí hlavní sítě TEN-T (core network) s požadavkem zajištění potřebné kapacitní 
infrastruktury do r. 2030.  
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Vymezením koridoru pro rozšíření dálnice D5 v nejzatíženějším úseku MÚK 
Třebonice (hranice hl. m. Prahy) – MÚK Beroun-západ budou zajištěny územní podmínky pro 
možné rozšíření dálnice s cílem zajištění kapacity a bezpečnosti dopravy v požadované úrovni 
kvality jak v sítí dálnic ČR, tak jako součást transevropské sítě TEN-T.  V současné době ještě 
není zpracována potřebná dokumentace pro přestavbu dálnice. Její zadání bude v dohledné 
době připraveno ŘSD. To však v případě rozšíření stávající dálnice není důvodem, proč 
aktualizací ZÚR nezajistit pro tento aktuální záměr územní ochranu.  

Záměr naplňuje prioritu územního plánování, formulovanou v článku (05) ZÚR, tj. 
vytvářet územní podmínky pro zkvalitnění a rozvoj dopravní infrastruktury mezinárodního a 
republikového významu, pro dopravní propojení spádových center osídlení, odstraňování 
dopravních závad spojených s nežádoucím omezováním plynulosti dopravy a snižování 
bezpečnosti motorového i nemotorového provozu, zejména v zastavěném území. Sledovaný 
záměr současně naplňuje dílčí principy a cíle rozvoje dopravní infrastruktury, které jsou 
zakotvené v dokumentu „Dopravní politika ČR pro období 2021 – 2027 s výhledem do roku 
2050“, který byl schválen Usnesením vlády ČR č. 259/2021 Sb. Opatření formulované v tomto 
dokumentu vyžaduje: „Prostřednictvím Politiky územního rozvoje a územně plánovacích 
dokumentací zajistit územní ochranu koridorů a ploch pro rozvojové záměry dopravní 
infrastruktury“. 

Záměr je plně v souladu s „Aktualizací programu rozvoje územního obvodu 
Středočeského kraje na období 2018 – 2024 s výhledem do 2030“, Prioritní oblastí 4: Doprava, 
Specifickým cílem 4.1. Zajistit kvalitní, bezpečnou a kapacitní páteřní dopravní infrastrukturu 
zajišťující průchodnost a obslužnost území. 

149. Článek (113) 

Specifikace provedených změn:  

Upravuje se název PÚR 2008 ve vazbě na její aktualizaci. Mění se názvosloví 
pozemních komunikací, tj. rychlostní silnice/dálnice II. třídy, vyplývající z novely 
zákona č. 13/1997 o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů – změny 
jsou formálního charakteru, věcná část se nemění. Dále se vkládá nový koridor. 
Doplňuje se označení koridoru dálnice D6 v souladu s PÚR 

Pro 3A ZÚR SK je závazně platný aktuální dokument PÚR ČR, ve znění Aktualizace 
č. 1, 2, 3, 4, 5. V tomto smyslu je upraven název dokumentu, který je zobecněn a dále se uvádí 
pod novým názvem „PÚR“. Návrhem 3A ZÚR SK se v úvodní části formálně doplňuje označení 
koridoru dálnice D6 dle PÚR jako SD6. Věcná část se tímto nemění. 

Návrh 3A ZÚR SK zohledňuje změnu zařazení dálnic a rychlostních silnic v souladu 
s §4 Zákona o pozemních komunikacích č. 13/1997 ve znění pozdějších předpisů. Vybrané 
rychlostní silnice jsou označovány jako dálnice II. třídy. Rychlostní silnice R6 je z těchto 
důvodů v ZÚR SK dále označována jako dálnice I. třídy D6, případně dálnice D6. Podrobněji 
viz odůvodnění článek (111).   

Návrhem 3A ZÚR SK se nově vymezuje koridor pro přestavbu mimoúrovňové 
křižovatky na dálnici D6  „D303 - MÚK Unhošť (D6 x I/61)“ a zařazuje se jako veřejně 
prospěšná stavba.  

Tento záměr vychází z dodatečných požadavků ŘSD ČR na přestavbu 
mimoúrovňové křižovatky MÚK Unhošť (Fialka) na dálnici D6, která je součástí přestavby 
významné silnice I/61, propojující dálnice D6 a D7 a současně napojující oblast Kladna, 
v opačném směru s návazností silnice II/101 Unhošť – Rudná (dálnice D5). Propojení je 
součástí aglomeračního okruhu. Realizací záměru budou zajištěny podmínky pro potřebnou 
kvalitní a bezpečnou obsluhu dotčeného území s obvodovým rozvedením dopravy 
a návazností na dálniční síť.  
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Podkladem pro vymezení koridoru je dokumentace pro územní rozhodnutí „I/61 
Propojení D6, D7; I. etapa (Sdružení NOVA; Novák & Partner, s.r.o., Valbek, spol. s r.o., 
01/2017).  

V současné době je ve stavbě dálnice D6 v úseku Nové Strašecí – Řevničov. Tato 
stavba představuje první stavbu ze souboru pěti staveb v úseku Nové Strašecí – hranice 
Středočeského kraje. Realizací tohoto úseku bude prodloužena dálnice z Prahy do Řevničova 
na celkovou délku 37,550 km. Na základě konzultace se zástupci ŘSD ČR zůstává v ZÚR SK 
územně vymezen koridor D008 pro umístění dálnice D6 v úseku Nové Strašecí – Hořovičky 
(hranice Středočeského kraje) a to do doby vydání kolaudačního rozhodnutí.   

Záměr na přestavbu křižovatky na dálnici D6 s návazností aglomeračního okruhu 
naplňuje prioritu ZÚR v článku (05) bodech  a), b), tj. vytvářet územní podmínky pro zkvalitnění 
a rozvoj dopravní infrastruktury mezinárodního a republikového významu, pro dopravní 
propojení spádových center osídlení, odstraňování dopravních závad spojených 
s nežádoucím omezováním plynulosti dopravy a snižování bezpečnosti motorového i 
nemotorového provozu, zejména v zastavěném území. Sledovaný záměr současně naplňuje 
dílčí principy a cíle rozvoje dopravní infrastruktury, které jsou zakotvené v dokumentu 
„Dopravní politika ČR pro období 2021 – 2027 s výhledem do roku 2050“, který byl schválen 
Usnesením vlády ČR č. 259/2021 Sb. Opatření formulované v tomto dokumentu vyžaduje: 
„Prostřednictvím Politiky územního rozvoje a územně plánovacích dokumentací zajistit územní 
ochranu koridorů a ploch pro rozvojové záměry dopravní infrastruktury“. 

150. Článek (114) 

Specifikace provedených změn:  

Upravuje se název PÚR 2008 ve vazbě na její aktualizaci. Mění se názvosloví 
pozemních komunikací, tj. rychlostní silnice/dálnice II. třídy, vyplývající z novely 
zákona č. 13/1997 o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů – změny 
jsou formálního charakteru, věcná část se nemění. Mění se koridor dálnice D7 
umístěním nové MÚK a zrušením původních dvou MÚK. V tomto smyslu se upřesňuje 
název záměru. Formálně se upravuje členění textu. Doplňuje se označení koridoru 
dálnice D7 v souladu s PÚR 

Pro 3A ZÚR SK je závazně platný aktuální dokument PÚR ČR, ve znění Aktualizace 
č. 1, 2, 3, 4, 5. V tomto smyslu je upraven název dokumentu, který je zobecněn a dále se uvádí 
pod novým názvem „PÚR“. Návrhem 3A ZÚR SK se v úvodní části formálně doplňuje označení 
koridoru dálnice D7 dle PÚR jako SD10. Věcná část se tímto nemění. Z důvodu lepší 
srozumitelnosti a jednoznačnosti se formálně upravuje členění a struktura textu článku, tj. 
rozdělení textu do odstavců a) a b).  

Návrhem 3A ZÚR SK se v odstavci a) slovně doplňuje věta „včetně obchvatu Lotouše“ 
Touto úpravou v textové části se územní vymezení koridoru nemění. V odstavci b) se u 
koridoru D010 v úseku Tuchoměřice (hranice hl. města Prahy) – Makotřasy upřesňuje 
charakter uváděného záměru, tj. „rekonstrukce“.  To zahrnuje přestavbu a rozšíření stávající 
čtyřpruhové dálnice na šestipruhovou, tj. rozšíření na 3 + 3 jízdní pruhy. Důvodem je výhledově 
nedostatečná kapacita stávající dálnice v nejzatíženějším příměstském úseku od 
aglomeračního okruhu po hranice hl. města Prahy.  

Výsledky CSD 2016 ukázaly, že dokument „Kategorizace projektování silnic a dálnic 
návrhové kategorie na výhledové síti dálnic a silnic I. třídy“ s předpokladem výhledu do r. 2040, 
schválená MD čj. 918/2009-910-IPK/8 ze dne 15.9.2010 již plně neodpovídá reálnému vývoji 
intenzit automobilové dopravy a vyžaduje zásadní přehodnocení. V případě dálnice D7 se 
průměrná denní intenzita dopravy dle výsledků CSD 2016 v úseku Tuchoměřice (hranice 
hl. města Prahy) – Makotřasy pohybuje okolo 29.1 tis. voz./24 hod. Výhledově, po dokončení 
aglomeračního okruhu s napojením na dálnici D7 v prostoru Makotřes, lze očekávat výraznější 
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zvýšení intenzity dopravy v tomto příměstském úseku, kde se mísí dálková doprava s 
každodenní příměstskou dopravou směřující ku Praze a naopak.  

Dle prognózy dopravy a koeficientu vývoje intenzit silniční dopravy se ve Středočeské 
kraji a Praze na dálnicích do vzdálenosti 20 km od krajského města (TP 225 z r. 2018) očekává 
nárůst v r. 2040 oproti r. 2016 o 33% (k=1,33), v r. 2050 o 40%  (k=1,40). To se týká i výše 
zmíněného úseku dálnice D7 Praha – Makotřasy, která je zahrnutá do okrajové části rozvojové 
oblasti republikového významu OB1 (PÚR ČR). Rozšířením dálnice v nejzatíženějším úseku 
na 3+3 jízdní pruhy budou vytvořeny podmínky pro zajištění požadovaného stupně úrovně 
kvality dopravy i podmínky bezpečnosti provozu, odpovídající danému typu pozemní 
komunikace.  

Návrhem 3A ZÚR SK se dále v bodě b) upravuje územní vymezení koridoru D010 
v úseku Tuchoměřice (hranice hl. města Prahy) – Makotřasy a to zrušením dvou původně 
sledovaných křižovatek MÚK Středokluky (exit 5) a MÚK Kněževes (exit 3) a návrhem jediné, 
nově situované MÚK Středokluky. Nově navrhovaná MÚK Středokluky je umístěna v poloze 
mezi dvěma původně navrhovanými MÚK. Nová poloha MÚK Středokluky má přímou 
souvislost s aktuální změnou vedení a způsobu napojení části aglomeračního okruhu, tj. 
přeložky silnic II/101 a II/240 Středokluky – MÚK Středokluky (D7)  – Tursko (- Kralupy nad 
Vltavou) na dálnici D7. 

Nově navrhovaná změna vedení a napojení aglomeračního okruhu na dálnici D7 
(koridor D057) vychází z technické studie „II/240 a II/101, přeložka silnic v úseku D7 – D8, 
I. a III. etapa (VPÚ DECO PRAHA, a.s., 06/2018). Navrhované koncepční řešení s napojením 
přeložky II/101 a II/240 (aglomeračního okruhu) na dálnici D7 jedinou křižovatkou 
s vyloučením původní MÚK Kněževes a MÚK Středokluky (exit 5) umožní mimo jiné bezpečný 
a plynulý provoz na dálnici D7 s umístěním a polohou dálničních křižovatek (v koordinaci 
s navrhovanou rekonstrukcí dálnice D7 – D305)  plně odpovídajícími požadavkům ČSN 73 
6101 Projektování silnic a dálnic. 

Úpravy ve vymezení koridoru D010 vycházejí z požadavků „Zprávy o uplatňování 
Zásad územního rozvoje v uplynulém období (2012 – 2016)“, dále pouze Zpráva o 
uplatňování, která ukládá prověřit vymezení koridoru silnice II/101 a II/240: úsek Tuchoměřice 
(D7) – Tursko, včetně napojení do MÚK Středokluky (tj. změna v celkové koncepci vedení 
aglomeračního okruhu a jeho nově řešené návaznosti na dálnici D7).  

Záměr naplňuje prioritu (23) PÚR ve znění Aktualizace č. 1, zejména část: 
„…Zmírňovat vystavení městských oblastí nepříznivým účinkům tranzitní železniční a silniční 
dopravy, mimo jiné i prostřednictvím obchvatů městských oblastí, nebo zajistit ochranu jinými 
vhodnými opatřeními v území….“. Záměr naplňuje prioritu územního plánování formulovanou 
v článku (05) ZÚR, tj. vytvářet územní podmínky pro zkvalitnění a rozvoj dopravní 
infrastruktury mezinárodního a republikového významu, pro dopravní propojení spádových 
center osídlení, odstraňování dopravních závad spojených s nežádoucím omezováním 
plynulosti dopravy a snižování bezpečnosti motorového i nemotorového provozu, zejména v 
zastavěném území. Sledovaný záměr současně splňuje dílčí principy a cíle rozvoje dopravní 
infrastruktury, které jsou zakotvené v dokumentu „Dopravní politika ČR pro období 
2021 – 2027 s výhledem do roku 2050“, který byl schválen Usnesením vlády ČR č. 259/2021 
Sb. Opatření formulované v tomto dokumentu vyžaduje: „Prostřednictvím Politiky územního 
rozvoje a územně plánovacích dokumentací zajistit územní ochranu koridorů a ploch pro 
rozvojové záměry dopravní infrastruktury“. 

151. Články (114a) až (114e) 

Specifikace provedené změny: 

Vkládají se nové články, kterými se vymezují nové koridory pro rekonstrukci dálnice 
D7 a dílčích úseků dálnic D8, D10, D11. 
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Článek (114a) 

Návrhem 3A ZÚR SK se vymezuje nový koridor jako veřejně prospěšná stavba 
pro rekonstrukci dálnice D7 „D305 Koridor dálnice D7 v úseku MÚK Makotřesy – MÚK Knovíz“.  
Rekonstrukce zahrnuje přestavbu původní rychlostní silnice (R7), převedené dle novely zákona 
o pozemních komunikacích Zákon č. 13/1997 Sb. do kategorie dálnice, na normové parametry 
dálnice. Koridor D305 navazuje na koridor D010 dálnice D7 v úseku Tuchoměřice (hranice 
hl. města Prahy) – Makotřasy, sledovaný k rekonstrukci s rozšířením na šestipruh, včetně 
nové MÚK Středokluky (viz odůvodnění článku (114), bod b).  

Vymezení koridoru D305 vychází z dodatečných požadavků MD ČR a ŘSD ČR. 
Návrhové parametry původně projektovaných rychlostních silnic „R“ po převedení do dálniční 
sítě plně neodpovídají normovým parametrům dálnice (ČSN 736101 Projektování silnic a 
dálnic) a je tedy z důvodu bezpečnosti provozu i zajištění požadované úrovně kvality dopravy 
nezbytná postupná přestavba těchto pozemních komunikací v potřebných dálničních 
parametrech. 

Podkladem pro vymezení koridoru je zpracovaná studie „D7 Praha – Slaný, 
modernizace (Pragoprojekt, a.s. Praha, 08/2017), zadaná ŘSD ČR. Potřeba rekonstrukce je 
vyvolána nevyhovujícími návrhovými prvky stávající dálnice, tj. především šířkové uspořádání 
jízdních pásů, nevyhovující délky, případně absence odbočovacích a připojovacích pruhů na 
jednotlivých MÚK. 

Záměr naplňuje prioritu ZÚR v článku (05) bodech a), b), tj. vytvářet územní podmínky 
pro zkvalitnění a rozvoj dopravní infrastruktury mezinárodního a republikového významu, 
pro dopravní propojení spádových center osídlení, odstraňování dopravních závad spojených 
s nežádoucím omezováním plynulosti dopravy a snižování bezpečnosti motorového i 
nemotorového provozu, zejména v zastavěném území. Sledovaný záměr naplňuje dílčí 
principy a cíle rozvoje dopravní infrastruktury, které jsou zakotvené v dokumentu „Dopravní 
politika ČR pro období 2021 – 2027 s výhledem do roku 2050“, který byl schválen Usnesením 
vlády ČR č. 259/2021 Sb. Opatření formulované v tomto dokumentu vyžaduje: 
„Prostřednictvím Politiky územního rozvoje a územně plánovacích dokumentací zajistit územní 
ochranu koridorů a ploch pro rozvojové záměry dopravní infrastruktury“.  

Záměr je plně v souladu s „Aktualizací programu rozvoje územního obvodu 
Středočeského kraje na období 2018 – 2024 s výhledem do 2030“, Prioritní oblastí 4: Doprava, 
Specifickým cílem 4.1. Zajistit kvalitní, bezpečnou a kapacitní páteřní dopravní infrastrukturu 
zajišťující průchodnost a obslužnost území. 

Články (114b), (114d) a (114e) 

Tyto články ZÚR vymezují nové koridory pro rekonstrukci dílčích úseků stávajících 
čtyřpruhových dálnic D8, D10 a D11 s rozšířením na 6ti pruhové uspořádání, tj. rozšíření vždy 
o jeden jízdní pruh v každém směru – 3+3 jízdní pruhy), v případě dálnice D10 současně 
úprava na normové parametry původně rychlostní silnice R10 novelou zákona o pozemních 
komunikacích Zákon č. 13/1997 Sb. převedené do kategorie dálnice, takto: 

 D306 Koridor dálnice D8 v úseku MÚK Zdiby (hranice hl. m. Prahy) – MÚK Úžice; 
rekonstrukce;   

 D307 Koridor dálnice D10 v úseku MÚK  Satalice (hranice hl. m. Prahy) – MÚK 
Kosmonosy; rekonstrukce; 

 D308 Koridor dálnice D11 v úseku MÚK  Jirny –  MÚK Nehvizdy; rekonstrukce. 

Vymezení nových koridorů D306, D307, D308 vychází z dodatečných požadavků 
MD ČR a ŘSD ČR.  

Výsledky CSD 2016 ukázaly, že dokument „Kategorizace projektování silnic a dálnic 
návrhové kategorie na výhledové síti dálnic a silnic I. třídy“ s předpokladem výhledu do r. 2040, 
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schválená MD č.j. 918/2009-910-IPK/8 ze dne 15.9.2010 již plně neodpovídá reálnému vývoji 
intenzit automobilové dopravy a vyžaduje zásadní přehodnocení. To se týká i příměstských 
úseků dálnic D8, D10 a D11, kde se mísí doprava dálková tranzitní s každodenní příměstskou 
dopravou, směřující do hl. města Prahy a okolí. Již současný stav ve srovnání s normativními 
požadavky na úroveň kvality dopravy je nevyhovující (nárůst intenzity dopravy na silniční síti 
ve srovnání výsledků  CSD 2010 – CSD 2016; viz článek 112b).  

V případě výše zmíněných dálnic se průměrná denní intenzita dopravy ve vybraných 
úsecích dle výsledků CSD 2016 pohybuje v následujících hodnotách: 
 

D8 úsek Zdiby (hranice hl. m. Prahy) – Úžice:  48,0 tis. voz./24hod. 

D10 úsek Satalice (hranice hl. m. Prahy) – Kosmonosy: 43,1 - 43,4 tis. voz./24 hod. 

D11 úsek Jirny – Nehvizdy: 43,1 tis. voz./24hod. 

Vymezený koridor dálnice D11 (D308), umožňující rozšíření na 6ti pruh v úseku Jirny 
– Nehvizdy, navazuje na již realizovaný šestipruhový úsek SOKP – Jirny. Zbývající koridory 
na dálnici D8 a D10 řeší zkapacitnění od hranice Prahy s  návazností na SOKP. 

Dle prognózy dopravy a koeficientu vývoje intenzit silniční dopravy se ve Středočeské 
kraji a Praze na dálnicích do vzdálenosti 20 km od krajského města (TP 225 z r. 2018) očekává 
nárůst v r. 2040 oproti r. 2016 o 33% (k=1,33), v r. 2050 o 40% (k=1,40). Tomu odpovídá 
i poloha dálnic D8, D10 a D11 v rozvojové oblasti republikového významu OB1 Metropolitní 
rozvojová oblast Praha a rozvojových os republikového významu  OS2, OS3 a OS4 (PÚR ČR). 

Dálnice D8 a D11 jsou v souladu s „Nařízením Evropského parlamentu a rady o 
hlavních směrech unie pro rozvoj transevropské dopravní sítě č. 1315/EU“ součástí hlavní sítě 
TEN-T (core network) s předpokladem dokončení potřebné kapacitní infrastruktury do r. 2030, 
dálnice D10 je součástí globální sítě TEN-T (comprehensive network) s předpokladem 
dokončení potřebné kapacitní infrastruktury do r. 2050.  

Vymezením koridorů pro rozšíření dálnic v nejzatíženějších úsecích širšího 
příměstského prostoru hlavního města Prahy budou zajištěny územní podmínky pro možnou 
přípravu staveb s cílem zajištění kapacity a bezpečnosti dopravy v požadované úrovni kvality 
jako součásti republikové sítě dálnic a součásti transevropské sítě TEN-T.  

Záměry naplňují prioritu ZÚR v článku (05) bodech a), b), tj. vytvářet územní 
podmínky pro zkvalitnění a rozvoj dopravní infrastruktury mezinárodního a republikového 
významu, pro dopravní propojení spádových center osídlení, odstraňování dopravních závad 
spojených s nežádoucím omezováním plynulosti dopravy a snižování bezpečnosti 
motorového i nemotorového provozu, zejména v zastavěném území. Sledované záměry 
naplňuje dílčí principy a cíle rozvoje dopravní infrastruktury, které jsou zakotvené v dokumentu 
„Dopravní politika ČR pro období 2021 – 2027 s výhledem do roku 2050“, který byl schválen 
Usnesením vlády ČR č. 259/2021 Sb. Opatření formulované v tomto dokumentu vyžaduje: 
„Prostřednictvím Politiky územního rozvoje a územně plánovacích dokumentací zajistit územní 
ochranu koridorů a ploch pro rozvojové záměry dopravní infrastruktury“.  

Článek (114d) 

Specifikace provedených změn:  

Vkládá se nový článek, kterým se vymezuje nový koridor D301 pro přestavbu 
mimoúrovňové křižovatky na dálnici D10.  

Návrhem 3A ZÚR SK se vymezuje nový (samostatný) koridor D301 pro přestavbu 
stávající mimoúrovňové křižovatky MÚK Kosmonosy na dálnici D10. Tento záměr byl v ZÚR 
SK ve znění aktualizací č. 1 a č. 2 součástí koridoru pro přeložkou silnice I/16 Židněves – MÚK 
Kosmonosy (D025). Aktualizací je upraveno původní vymezení koridoru přeložky silnice I/16, 
které v upraveném návrhu neobsahuje potřebnou přestavbu MUK Kosmonosy.  Přestavba 
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MÚK Kosmonosy je vymezena samostatným koridorem D301, na který navazuje upravený 
koridor D025.   

Nově vymezený záměr pro rekonstrukci (přestavbu) stávající MÚK Kosmonosy na 
dálnici D10 (D301) vychází z nové koncepce řešení tohoto prostoru, kdy do MÚK Kosmonosy 
bude napojena jak navrhovaná přeložka silnice I/16 Židněves – Kosmonosy v upravené trase, 
tak samostatná komunikace, napojující areál SKODA AUTO (s navazujícím přemostěním 
dálnice D10) a rozvojovou zónu Plazy. Koridor D301 je současně územně vymezen tak, že 
vytváří podmínky pro rozšíření dálnice D10 v úseku MÚK  Satalice (hranice hl. m. Prahy) – 
MÚK Kosmonosy na šestipruh (D307) s ukončením v MÚK Kosmonosy.  Ve stávajícím 
uspořádání by MÚK Kosmonosy nebyla schopna všechny přepravní vztahy v tomto uzlu 
kapacitně a bezpečně přenést. 

Přestavbou mimoúrovňové křižovatky vznikne kapacitní a bezkolizní dopravní uzel 
na dálnici D10 v prostoru Mladé Boleslavi s návaznostmi silnic I/16, I/38 a s přímým napojením 
přístupových komunikací k závodu ŠKODA AUTO od východu a rozvojové zóny Plazy.  

Podkladem je zpracovaná dokumentace pro územní rozhodnutí „D10 MÚK 
Kosmonosy“ (VALBEK, spol. s r.o., 01/2017). 

Vymezení koridoru D301 respektuje požadavky Zprávy o uplatňování, která ukládá 
vymezit nový záměr vhodný k zařazení do VPS. 

Záměr naplňuje prioritu ZÚR v článku (05) bodech a), b), tj. vytvářet územní podmínky 
pro zkvalitnění a rozvoj dopravní infrastruktury mezinárodního a republikového významu, 
pro dopravní propojení spádových center osídlení, odstraňování dopravních závad spojených 
s nežádoucím omezováním plynulosti dopravy a snižování bezpečnosti motorového i 
nemotorového provozu, zejména v zastavěném území. Sledovaný záměr současně naplňuje 
dílčí principy a cíle rozvoje dopravní infrastruktury, které jsou zakotvené v dokumentu 
„Dopravní politika ČR pro období 2021 – 2027 s výhledem do roku 2050“, který byl schválen 
Usnesením vlády ČR č. 259/2021 Sb. Opatření formulované v tomto dokumentu vyžaduje: 
„Prostřednictvím Politiky územního rozvoje a územně plánovacích dokumentací zajistit územní 
ochranu koridorů a ploch pro rozvojové záměry dopravní infrastruktury“.  

152. Článek (115) 

Specifikace provedených změn: 

Doplňuje se vztah navrhovaného propojení k PÚR. Dále se u vybraných koridorů, 
které jsou beze změny převzaty se ZÚR SK ve znění Aktualizací č. 1 a č. 2, doplňují 
názvy záměrů. Změny jsou formálního charakteru, věcná část se nemění. Aktualizací 
se v grafické části dokumentace mění územní vymezení koridorů D043 a D051, 
vypouští se dílčí úsek koridoru D050 a v této souvislosti se mění jeho název.  

Návrhem 3A ZÚR SK se v úvodní části formálně doplňuje označení koridoru a vedení 
kapacitní silnice v souladu s PÚR jako SD17.  

Dále se formálně upravuje struktura článku tak, že koridory D043 – D049 a D051 jsou 
členěny do jednotlivých bodů a) - h) a pro lepší orientaci doplněny jejich názvy – věcná část 
zůstává beze změny. Z důvodu dokončené realizace stavby je vypouštěn dílčí úsek koridoru 
D050, který zahrnoval stavbu – I/38 obchvat Kolína. Návrhem 3A ZÚR SK je koridor D050 
v této souvislosti zkrácený a zahrnuje již pouze záměr východního přivaděče s přemostěním 
železnice, jejichž realizace není v současné době dosud dokončena a je součástí koridoru 
D050. V této souvislosti se mění původní název koridoru D050 z názvu „Koridor silnice I/38: 
obchvat Kolína včetně východního přivaděče a přemostění železnice (+2xMÚK)“ na název: 
„Koridor silnice I/38 Kolín, východní přivaděč a přemostění železnice“.   

Návrhem 3A ZÚR SK se v grafické části věcně upravuje územní vymezení těchto 
koridorů (názvy koridorů D043 a D051 se nemění): 
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 D043 – koridor silnice I/38, nové napojení na D10 včetně MÚK;  

 D050 – koridor silnice I/38 Kolín, východní přivaděč a přemostění železnice 

 D051 – koridor silnice I/38 Malín – Čáslav, přeložka; 

D043 – koridor silnice I/38, nové napojení na D10 včetně MÚK 

Úprava územního vymezení koridoru D043 vychází z podnětu ŘSD ČR a 
skutečnosti dosud nestabilizované koncepce variantního napojení silnice I/38 na dálnici D10 
v prostoru Mladé Boleslavi, pro kterou se v současné době zpracovává územní plán. Podkladem 
pro změnu vymezení je zpracovaná studie D10 MÚK Bezděčín (Atelier projektování 
inženýrských staveb (APIS, 05/2016), pořizovaná ŘSD ČR. 

Koncepčně jsou sledované dvě varianty polohy MÚK Bezděčín: 

 var. A - v oddálené poloze od Bezděčína, vyžadující přeložku silnice I/38 jižním 
směrem; 

 var. B – v poloze přimknuté k prostoru Bezděčína, s minimálními nároky na 
přeložkou stávající silnice I/38 a I/16. 

 

   

MÚK Bezděčín - varianta A MÚK Bezděčín - varianta B 

 

Návrhem 3A ZÚR SK je koridor D043 upraven a vymezen tak, že zajišťuje územní 
podmínky pro řešení a umístění stavby dle jedné či druhé varianty. Vzhledem k významu této 
uzlové křižovatky na dálnici D10 (křižovatka D10 x I/38 x I/16) a s přihlédnutím k chybějícím 
podrobnějším dopravně technickým a inženýrským podkladům, nelze rozhodnout o výsledném 
řešení na úrovni ZÚR. Podrobnější projektovou dokumentací je nezbytné komplexně prověřit 
variantní návrhy řešení, posoudit jejich vlivy na krajinu a životní prostředí a následně 
rozhodnout o výsledné variantě.  

ZÚR ve znění Aktualizací č. 1 a č. 2 vymezovaly pouze jeden koridor, odpovídající 
variantě A. Tedy stabilizovaly koncepci řešení napojení silnic  I/26 a I/38 na dálnici D10 
v prostoru jižně od Mladé Boleslavi. Odborné názory však do současné doby doznaly určitého 
vývoje a o výsledné variantě dosud není rozhodnuto (projednáváno se zástupci ŘSD ČR a 
projektantem APIS, s.r.o.).  

Z hlediska širších vztahů a návazností na dopravní systém města Mladé Boleslavi 
a v koordinaci s rozpracovaným ÚP Mladá Boleslav zpracovatel aktualizace ZÚR SK 
doporučuje jako vhodnější variantu B (přiblížená poloha MÚK Bezděčín k prostoru Bezděčína), 
a to prioritně z následujících důvodů: 
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 přiblížená poloha MÚK Bezděčín k prostoru Bezděčína umožní přímou návaznost 
a zpřístupnění výrobních a skladovacích areálů v severní části Bezděčína 
(generované významné objemy nákladní dopravy vázané na dálnici D10); 

 přiblížená poloha MÚK Bezděčín k prostoru Bezděčína umožní v maximálně 
možném rozsahu využít stávající silnice I/16 a I/38 bez rozsáhlé přeložky I/38, 
která je podmínkou pro řešení ve variantě A. 

Z výše uvedených důvodů je návrhem 3A ZÚR SK upraveno územní vymezení 
koridoru tak, aby do doby rozhodnutí o výsledném řešení umožňoval umístění záměru v obou 
koncepčních variantách.   

D051 – koridor silnice I/38 přeložka Malín – Čáslav:  

Návrhem 3A ZÚR SK se v grafické části upravuje územní vymezení koridoru přeložky 
silnice I/38 v úseku Malín – Čáslav. Koridor je v severní části oproti vymezení v ZÚR SK 
ve znění Aktualizací č. 1 a č. 2 směrově mírně rektifikován, v jižní poloze je zúžen a 
veden severovýchodně od Třebešic. Podkladem pro aktualizaci je dokumentace pro územní 
rozhodnutí „Silnice I/38 Malín – Čáslav, přeložka“ (APIS, s.r.o., 04/2014). Aktualizací koridoru 
dochází k upřesnění a stabilizaci návrhu řešení, což umožňuje výrazné omezení rozsahu 
územní ochrany koridoru pro umístění stavby.  

Provedená úprava koridoru D051 vyplývá z požadavku Zprávy o uplatňování, 
která ukládá prověřit soulad záměru s aktuální projektovou dokumentací.  

Oba záměry naplňují prioritu ZÚR v článku (05) bodech a), b), tj. vytvářet územní 
podmínky pro zkvalitnění a rozvoj dopravní infrastruktury mezinárodního a republikového 
významu, pro dopravní propojení spádových center osídlení, odstraňování dopravních závad 
spojených s nežádoucím omezováním plynulosti dopravy a snižování bezpečnosti 
motorového i nemotorového provozu, zejména v zastavěném území. Sledované záměry 
současně splňují dílčí principy a cíle rozvoje dopravní infrastruktury, které jsou zakotvené 
v dokumentu „Dopravní politika ČR pro období 2021 – 2027 s výhledem do roku 2050“, který 
byl schválen Usnesením vlády ČR č. 259/2021 Sb. Opatření formulované v tomto dokumentu 
vyžaduje: „Prostřednictvím Politiky územního rozvoje a územně plánovacích dokumentací 
zajistit územní ochranu koridorů a ploch pro rozvojové záměry dopravní infrastruktury“.  

153. Článek (116) 

Specifikace provedených změn: 

Upravuje se a zobecňuje se název PÚR ČR., ve znění Aktualizace č. 1. Dále 
se v textu doplňují názvy záměrů. Změny jsou formálního charakteru - věcná část se 
nemění. 

Název „PÚR ČR, ve znění Aktualizace č. 1, 2, 3, 4, 5“ se zobecňuje a dále uvádí pod 
novým názvem „PÚR“. Návrhem 3A ZÚR SK se v úvodní části v souladu s PÚR  formálně 
mění název koridoru silničního okruhu kolem Prahy (SOKP) na dálnici D0 a doplňuje se 
označení koridoru jako SD4. Věcná část se tímto nemění. Návrhem 3A ZÚR SK se dále u 
uvedených koridorů D001, D011 a D003, které jsou svým územním vymezením beze změny 
převzaty se ZÚR SK ve znění Aktualizací č. 1 a č. 2, v textové části doplňují plné názvy 
záměrů, které se současně v textu článku nově strukturují do jednotlivých bodů.  Důvodem je 
větší přehlednost dokumentu.  Změny jsou formálního charakteru - věcná část se nemění. 

154. Článek (117) 

Specifikace provedených změn: 

Doplňuje se zatřídění dálnice, vyplývající z novely zákona č. 13/1997 o pozemních 
komunikacích ve znění pozdějších předpisů – změna je formálního charakteru, věcná 
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část se nemění. Vypouští se MÚK na dálnici D6 a dále se doplňuje nová MÚK 
na dálnici D7. 

Návrhem 3A ZÚR SK se pro větší srozumitelnost formálně upravuje znění bodu a). 
Doplňuje se bod b), ve kterém se v souladu se ZÚR SK ve znění Aktualizace č. 2 ruší MÚK 
Kamenné Žehrovice na dálnici D6 (D009), tj. záměr již není aktuální a doplňuje se nová MÚK 
Středokluky, která je součástí koridoru dálnice D7 „D010 - Tuchoměřice (hranice kraje Praha) 
– Makotřasy“. Návrhem 3A ZÚR SK se na dálnici D7 ruší dvě stávající, tj. MÚK Středokluky 
(exit 5) a MÚK Kněževes (exit 3) a nahrazují se v tomto prostoru jedinou křižovatkou MÚK 
Středokluky, umístěnou v nové poloze.  

Tyto změny, včetně nové polohy  MÚK Středokluky na dálnici D7 má přímou 
souvislost s nově navrhovanou přeložkou silnic II/101 a II/240 Středokluky – MÚK Středokluky 
– Tursko  (aglomerační okruh - D057). Ta v rozvojové oblasti republikového významu OB1 
Metropolitní rozvojová oblast Praha v širších souvislostech umožní propojení dálnic D8 a D7, 
zkvalitnění přepravních vztahů v relaci Kralupy n. Vltavou – Praha mimo průtahy sídly a 
současně obsluhu silně urbanizovaného přilehlého území s přímou vazbou na dálnice.   

Přeložka silnic II. třídy a napojení aglomeračního okruhu na dálnici D7 byla 
prověřována ve variantách a stabilizována v úrovni technické studie „II/240 a II/101, přeložka 
silnic v úseku D7 – D8, I. a III. etapa (VPÚ DECO PRAHA, a.s., 06/2018). Navrhované 
koncepční řešení s napojením přeložky silnice II/101 a II/240 na dálnici D7 jedinou křižovatkou 
s vyloučením původní MÚK Kněževes (exit 3) a MÚK Středokluky (exit 5) umožní mimo jiné 
zajištění bezpečného a plynulého dálničního provozu s umístěním a polohou dálničních 
křižovatek plně odpovídajícími požadavkům ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic. Záměr 
bude koordinován s navrhovanou rekonstrukcí dálnice D7 (rozšíření na 3+3 pruhy) v úseku 
Tuchoměřice (hranice kraje Praha) – Makotřasy, která je stabilizována v ZÚR SK ve znění 
Aktualizací č. 1 a č. 2.  

Úpravy územního vymezení koridoru D010 vychází z požadavků Zprávy o 
uplatňování, která ukládá prověřit vymezení koridoru D057 silnice II/101 a II/240: úsek 
Tuchoměřice (D7) – Tursko, včetně napojení do MÚK Středokluky, jež koncepčně vzájemně 
přímo souvisí. Podrobněji viz odůvodnění článku (114) – bod 150. tohoto Odůvodnění. 

Záměr naplňuje prioritu ZÚR v článku (05) bodech a), b), tj. vytvářet územní podmínky 
pro zkvalitnění a rozvoj dopravní infrastruktury mezinárodního a republikového významu, 
pro dopravní propojení spádových center osídlení, odstraňování dopravních závad spojených 
s nežádoucím omezováním plynulosti dopravy a snižování bezpečnosti motorového i 
nemotorového provozu, zejména v zastavěném území. Sledované záměry současně splňují 
dílčí principy a cíle rozvoje dopravní infrastruktury, které jsou zakotvené v dokumentu 
„Dopravní politika ČR pro období 2021 – 2027 s výhledem do roku 2050“, který byl schválen 
Usnesením vlády ČR č. 259/2021 Sb. Opatření formulované v tomto dokumentu vyžaduje: 
„Prostřednictvím Politiky územního rozvoje a územně plánovacích dokumentací zajistit územní 
ochranu koridorů a ploch pro rozvojové záměry dopravní infrastruktury“.  

155. Článek (118) 

Specifikace provedených změn: 

Nově se vkládá koridor D057. V grafické části se mění územní vymezení koridoru 
D066. Mění se uspořádání textové části článku, které je pouze formálního charakteru 

D057 – silnice II/101 a II/240, úsek Středokluky – Tursko (+ 2 x MÚK) včetně obchvatu Velkých 
Přílep, s napojením do nové MÚK Středokluky (D7) 

Návrhem 3A ZÚR SK se nově vymezuje koridor D057 – silnice II/101 a II/240, úsek 
Středokluky – Tursko (+ 2 x MÚK) včetně obchvatu Velkých Přílep, s napojením do nové MÚK 
Středokluky (D7). Požadavek na prověření koridoru vyplývá z požadavku Zprávy o 
uplatňování. 
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Předmětný úsek je součástí aglomeračního okruhu. Návrhem 3A ZÚR SK se vkládá 
nový koridor D057 silnice II/101 a II/240, úsek Středokluky – Tursko (+ 2 x MÚK) s napojením 
do nové MÚK Středokluky (D7), včetně obchvatu Velkých Přílep.  

Návrhem 3A ZÚR SK se mění celková koncepce napojení aglomerační okruhu na dálnici 
D7 a upravuje se prostorové vedení oproti původnímu koridoru D057 Tuchoměřice (R7) – Tursko 

dříve vymezeným v  Zásadách územního rozvoje Středočeského kraje vydaných 
Zastupitelstvem Středočeského kraje usnesením č. 4-20/2011/ZK dne 19. 12. 2011. 
Krajský soud v Praze  rozsudkem ze dne 20. 3. 2015, č. j. 50 A 63/2014 - 45 zrušil opatření 
obecné povahy ZÚR  Sk 2011 a to v části  textového a grafického vymezení výše zmíněného 
původního koridoru D057.  

Rada Středočeského kraje vydala Územní opatření o stavební uzávěře pro: “Koridor 
silnice II/101 a II/240: úsek Tuchoměřice (D7) – Tursko vč. napojení do MÚK Středokluky, 
úprava MÚK (3 x MÚK)“   dne 18.2.2021 usnesením č. 012-08/2021/RK s účinností od 6. 5. 
2021. Stavební uzávěra byla vydána pro koridor silnic II/101 a II/240 v úseku Tuchoměřice 
(D7) – Tursko vč. napojení do mimoúrovňové křižovatky (dále „MÚK") Středokluky, úprava 
MÚK (3xMÚK), který byl dříve vymezen v Zásadách územního rozvoje Středočeského kraje, 
vydaných Zastupitelstvem Středočeského kraje usnesením č. 4-20/2011/ZK dne 19.12.2011 

Podkladem pro umístění nového koridoru D057 v Návrhu 3A ZÚR SK je zpracovaná 
technická studie „II/240 a II/101, přeložka silnic v úseku D7 – D8, I. a III. etapa (VPÚ DECO 
PRAHA, a.s., 06/2018), která řeší úsek Středokluky - D7 - Tursko jako 1. etapu. Navrhovaná 
přeložka silnice v tomto úseku vychází z nového koncepčního pojetí napojení přeložky na dálnici 
D7 pouze v jedné mimoúrovňové křižovatce, která je nově navržena v poloze mezi stávajícími 
MÚK Kněževes a MÚK Středokluky (MÚK Středokluky – součást aktualizovaného koridoru D010) 
s oddálením od obce Tuchoměřice. Obě stávající MÚK na dálnici D7 budou novým řešením 
vypuštěny.   

V prostoru jižně od dálnice D7 je koridor nově vymezen ve dvou větvích, jižní s napojením 
na silnici III/2405 ve směru na Středokluky, východní vedená souběžně s dálnicí D7 ve směru 
na Kněževes.  Severní část koridoru aglomeračního okruhu D057 v úseku D7 – Tursko  je 
vymezena tak, že umožňuje vložení dvou nových mimoúrovňových křižovatek se silnicemi  III. 
třídy, tj. MÚK Velké Přílepy a MÚK Skryje. Dále je pak koridor rozšířen pro umístění přeložky 
silnice III. třídy s mimoúrovňovým křížením s navrhovanou přeložkou silnic II/101 a II/240.  

Oproti výše zmíněné technické studii se mění návrh řešení v prostoru Velkých Přílep. 
Původní napojení Velkých Přílep a celého širšího prostoru ve směru na Prahu dle ZÚR SK 2011 
bylo řešeno v návaznosti na aglomerační okruh a MÚK Velké Přílepy po stávajících silnicích III. 
třídy s průtahem centrální částí Velkých Přílep. Na základě zásadního nesouhlasu zástupců obce 
Velké Přílepy, obec pořídila zpracování studie obchvatu Velkých Přílep s přeložkou silnice III/2406 
a napojením na MÚK Velké Přílepy (VPÚ Deco Praha, a.s., 06/2018). Dodatečný požadavek na 
zapracování výsledků této studie uplatnila obec Velké Přílepy se souhlasem KÚ SK, odboru 
dopravy a Krajské správy a údržby silnic Říčany.  

Z plánované MÚK Velké Přílepy na nové II/240 bude ve směru od D8 a Kralup nad 
Vltavou obsluhována relativně velká část urbanizované oblasti Velké Přílepy – Úholičky – 
Statenice – Únětice – Horoměřice – Roztoky – Suchdol n. Vltavou. Podíváme-li se na výsledky 
CSD 2016, na stávající II/240 v úseku Tursko - Velké Přílepy - Statenice, dosahují hodnoty cca 
6,3 tis. voz./24 hod., mezi Úholičkami a Roztoky cca 5,8 tis. voz/24 hod. Pokud bude realizovaná 
tato „kapacitní“ část aglomeračního okruhu, lze očekávat výraznější nárůst dopravy. Veškerá 
doprava od MÚK Velké Přílepy by musela projet po stávající silnici III/2406, III/2407 přes centrum 
Velkých Přílep, kde by se posléze začala dělit do více směrů. 

Obchvat Velkých Přílep, který propojuje navrhovanou přeložku II/101 a II/240 od MÚK 
Velké Přílepy se stávající silnicí II/240, napomůže zpřístupnění oblastí ve směru na Statenice – 
Horoměřice a po II/241 na Suchdol n. Vltavou. Návaznost na Roztoky může zůstat na průtahu 
Velkými Přílepy, protože intenzita dopravy bude od MÚK Velké Přílepy již před vjezdem do Velkých 
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Přílep rozdělena do dvou směrů a intenzita na průtahu tak bude již výrazně redukována vlivem 
jižního obchvatu. Navrhované řešení, které výhledově umožňuje odklon výrazných objemů 
průjezdné dopravy obytným územím Velkých Přílep, umožní zajistit podmínky pro zklidnění 
dopravy a ochranu veřejného zdraví obyvatel před negativními vlivy z dopravy a současně vytvoří 
předpoklady pro bezkolizní obsluhu a přímé napojení přilehlého území na aglomerační okruh a 
nadřazenou dálniční a silniční síť. 

Studie obchvatu Velkých Přílep a navržené řešení obchvatu bylo podpořeno KÚ SK, 
odborem dopravy a silničního hospodářství a Krajskou správou údržby silnic (dále KSÚS SK) 
s požadavkem na zapracování návrhu do 3. Aktualizace ZÚR SK.  

Záměr naplňuje prioritu ZÚR v článku (05) bodech a), b), tj. vytvářet územní podmínky 
pro zkvalitnění a rozvoj dopravní infrastruktury mezinárodního a republikového významu, pro 
dopravní propojení spádových center osídlení, odstraňování dopravních závad spojených 
s nežádoucím omezováním plynulosti dopravy a snižování bezpečnosti motorového i 
nemotorového provozu, zejména v zastavěném území. Sledované záměry současně splňují 
dílčí principy a cíle rozvoje dopravní infrastruktury, které jsou zakotvené v dokumentu 
„Dopravní politika ČR pro období 2021 – 2027 s výhledem do roku 2050“, který byl schválen 
Usnesením vlády ČR č. 259/2021 Sb. Opatření formulované v tomto dokumentu vyžaduje: 
„Prostřednictvím Politiky územního rozvoje a územně plánovacích dokumentací zajistit územní 
ochranu koridorů a ploch pro rozvojové záměry dopravní infrastruktury“.  

D066 – aglomerační okruh: úsek (II/101) Pacov – Sluštice – Škvorec  

Návrhem 3A ZÚR SK se mění územní vymezení  koridoru D066 – název zůstává 
beze změny. Vymezení dílčí části koridoru D066 se mění tak, že se ruší a vypouští koncový 
úsek koridoru s obchvatem Pacova. Celý záměr a změny v územním vymezení koridoru 
v prostoru Pacova byly prověřeny a projednány s KÚ odborem dopravy a silničního 
hospodářství a KSÚS SK. Důvodem vypuštění koncového úseku je neaktuálnost původně 
navrhované koncepce dopravního řešení v širším prostoru Říčan.  

Zkrácení koridoru s etapovým napojením na stávající silnici II/101 severně Říčan 
nepředurčuje jednoznačnou polohu navazujícího obchvatu Říčan, který je aktuálně 
přehodnocován rozpracovanou dokumentací. Ta v současné době ještě není v takovém stupni 
zpracování, aby mohla být podkladem pro vymezení změn v návrhu 3A ZÚR SK. Zkrácený 
koridor s etapovým napojením na stávající silnici tak dává možnost variantního řešení 
obchvatu města v jeho severozápadní poloze s návazností na upravený koridor D066.   

Provedená úprava vyplývá z požadavků Zprávy o uplatňování, která ukládá prověřit 
záměr obchvatu Pacova přeložkou silnice II/101. Úprava koridoru byla potvrzena KÚ SK, 
odborem dopravy a silničního hospodářství a KSÚS SK.   

Záměr naplňuje prioritu ZÚR v článku (05) bodech a), b), tj. vytvářet územní podmínky 
pro zkvalitnění a rozvoj dopravní infrastruktury mezinárodního a republikového významu, pro 
dopravní propojení spádových center osídlení, odstraňování dopravních závad spojených 
s nežádoucím omezováním plynulosti dopravy a snižování bezpečnosti motorového i 
nemotorového provozu, zejména v zastavěném území. Sledované záměry současně splňují 
dílčí principy a cíle rozvoje dopravní infrastruktury, které jsou zakotvené v dokumentu 
„Dopravní politika ČR pro období 2021 – 2027 s výhledem do roku 2050“, který byl schválen 
Usnesením vlády ČR č. 259/2021 Sb. Opatření formulované v tomto dokumentu vyžaduje: 
„Prostřednictvím Politiky územního rozvoje a územně plánovacích dokumentací zajistit územní 
ochranu koridorů a ploch pro rozvojové záměry dopravní infrastruktury“.  

156. Článek (119) 

Specifikace provedených změn:  

Upravuje se názvosloví dálnice, vyplývající z novely zákona č. 13/1997 o pozemních 
komunikacích ve znění pozdějších předpisů – změna je formálního charakteru. Dále 
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se doplňují údaje o šířce koridorů u nově navrhovaných záměrů rekonstrukce dálnic 
a u nově vymezené dálniční křižovatky. Vypouští se územní rezerva.  

Návrh 3A ZÚR SK zohledňuje změnu zařazení dálnic a rychlostních silnic v souladu 
s §4 Zákona o pozemních komunikacích č. 13/1997 ve znění pozdějších předpisů. Vybrané 
rychlostní silnice jsou označovány jako dálnice II. třídy. V této souvislosti se v bodě a) vypouští 
pojem rychlostní silnice a nahrazuje se pojmem dálnice II. třídy. Podrobněji viz odůvodnění 
článek (111).  

Návrhem 3A ZÚR SK se v bodě a) ve druhé odrážce mění název silničního okruhu 
kolem Prahy v souladu s PÚR jako dálnice D0. Dále se doplňuje třetí odrážka, která udává 
šířky koridorů u nově vymezených záměrů rekonstrukce dálnice D4 včetně dílčího úseku I/4 a 
rekonstrukce a zkapacitnění dálnic D5, D7, D8, D10 a D11. Dále se v bodě a) doplňuje čtvrtá 
odrážka, která udává šířku koridoru v místě nově navrhované dálniční křižovatky na dálnici 
D7 – MÚK Středokluky, která je v souladu s požadavky MD ČR k návrhu 3A ZÚR SK 
vymezená v šířce 350 m. Takto vymezený koridor je dostatečný pro umístění dálniční 
křižovatky bez ohledu na její konečný tvar. Šířky koridorů pro rekonstrukci dálnic jsou shodné. 
Rekonstrukce představuje u původně rychlostních silnic, převedených novelou zákona o 
pozemních komunikacích do kategorie dálnic II. třídy, přestavbu na normové parametry dálnic. 
V tomto případě se jedná především o úpravy šířkového uspořádání jízdních pásů, 
rekonstrukci a prodloužení, případně doplnění odbočovacích a připojovacích pruhů na 
jednotlivých MÚK apod. U stávajících dálnic (v současné době čtyřpruhových) rekonstrukce 
představuje jejich rozšíření o jeden jízdní pruh na každou stranu a v každém směru na celkové 
šestipruhové uspořádání, tj. 3+3 jízdní pruhy.  

Společně se zástupci ŘSD ČR byla dohodnuta potřebná šířka koridoru pro 
rekonstrukci dálnic = 300 m, není-li uvedeno jinak pro konkrétní záměry.  

Doplněné dvě odrážky v článku (119) bodě a) jsou vyvolány nově navrhovanými 
záměry na dálniční síti a potřebnou specifikací rozsahu územního vymezení koridorů. 

Návrhem 3A ZÚR SK se dále v článku (119) ruší bod c), jehož znění vyplývá 
z definice územní rezervy – viz §36 odst. 1 SZ.  Vypouští se bod d), který se jako obecný 
požadavek přesouvá do textu nového čl. (110a). Dále se vypouští bod e), tj. „koridor pro 
územní rezervu pro možnou variantu kapacitní silnice I/35 (v PÚR 2008 vymezená jako S5)“. 
Důvodem je v současné době již nesledovaná varianta vedení kapacitní silnice I/35 v úseku 
Turnov - Úlibice s přesahem do Středočeského kraje. Trasa této kapacitní silnice je v souladu 
s PÚR stabilizovaná ve spojení Turnov – Rovensko pod Troskami – Úlibice (E442) s vedením 
v plném rozsahu na území Libereckého a Královehradeckého kraje. 

157. Článek (120) 

Specifikace provedených změn:  

V úvodní části se upravuje text v souladu se změnou názvu kapitoly D. a upřesňuje 
se obsah následujících bodů - odrážek. Mění se názvosloví pozemních komunikací, 
tj. rychlostní silnice/dálnice II. třídy, vyplývající z novely zákona č. 13/1997 o 
pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů. Dále se zpřesňuje text – 
změny jsou formálního charakteru, věcná část se nemění.  

V úvodní části článku je doplněn text, který uvádí specifické požadavky na využití 
území, kritéria a podmínky pro rozhodování o možných variantách změn v území a úkoly 
pro územní plánování, která jsou pro příslušné záměry v následujících bodech a odrážkách 
zaměřeny na předcházení, snížení nebo kompenzaci zjištěných nebo předpokládaných 
záporných vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví. 

Návrhem 3A ZÚR SK se v bodě b) zohledňuje změna zařazení dálnic a rychlostních 
silnic v souladu s §4 Zákona o pozemních komunikacích č. 13/1997 ve znění pozdějších 
předpisů. Vybrané rychlostní silnice jsou označovány jako dálnice II. třídy. Rychlostní silnice 



Návrh 3. Aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje – Odůvodnění 
k veřejnému projednání dle § 39 stavebního zákona 
 
 

160 

R4 je z těchto důvodů v ZÚR SK dále označována jako dálnice D4. Podrobněji viz odůvodnění 
článek (111).  

V čl. (120), bodech b) a c) se drobně upřesňuje dílčí část textu. Úpravy jsou 
formálního charakteru a nemají vliv na věcnou část dokumentace. V Bodě c) je doplněna 
odrážka s úkolem pro územní plánování, spočívající v požadované koordinaci křižujících se 
záměrů D051 a D323. V bodech d), e) je v souladu s PÚR upraven již neaktuální název Silniční 
okruh kolem Prahy (SOKP) na název dálnice D0. 

Návrhem 3A ZÚR SK se dále nově vkládají body f) – l), které v souladu s ust. § 19 
odst. 1 písm. e) stavebního zákona stanovují pro nově navrhované koridory podmínky 
pro provedení změn v území. Navržené úkoly pro územní plánování reagují na hlavní limity 
území, dotčeného daným koridorem. Úkoly vyplývají z hodnocení potenciálních střetů nově 
navrhovaných koridorů s  limity využití území. Pro účely hodnocení jsou zohledněny jako 
rozhodující následující limity využití území: 

 zastavěné území, 

 zastavitelné plochy, 

 maloplošná zvláště chráněná území (národní přírodní rezervace, přírodní 
rezervace, národní přírodní památky, přírodní památka), 

 ÚSES (nadregionální, regionální), 

 NATURA 2000, 

 národní kulturní památka včetně ochranného pásma, 

 městská památková rezervace včetně ochranného pásma, 

 vesnická památková rezervace včetně ochranného pásma. 

Na základě výsledků projednání návrhu 3. AZÚR SK a stanoviska Agentury ochrany 
přírody a krajiny je v čl. (120), bodě h) doplněna podmínka pro rozhodování v koridoru D304, 
související se zajištěním prostupnosti dálničního tělesa pro dálkovou migraci velkých savců. 
V souladu se stanoviskem Ministerstva kultury byla doplněna podmínka pro rozhodování u 
koridoru D303, spočívající v respektování kulturně historických hodnot, zvláště pak areálu 
zámku Dobříš. 

S ohledem na  podrobnost a měřítko ZÚR jsou sledovány pouze ty střety, jejichž plošný rozsah 
je větší než 5 ha. 

158. Článek (120a) 

Specifikace provedených změn:  

Vypouštějí se body a), c) – e), které se přesouvají do kapitoly D3. Aktualizuje se název 
dle PÚR  

Návrh 3A ZÚR SK se z tohoto článku vypouštějí body a), c) – e), které jsou obsaženy 
v čl. (110b). Důvodem je vyloučení duplicity textu.  

V souladu s PÚR je upraven již neaktuální název Silniční okruh kolem Prahy (SOKP) na 
název dálnice D0. 
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Železniční doprava 

159. Změna označení kapitoly. 

Specifikace provedené změny / provedených změn:  

Technická úprava. 

Zdůvodnění je obsaženo v úvodu kapitoly 9.  

160. Článek (121) 

Specifikace provedených změn:  

Článek se vypouští. 

Návrhem 3A ZÚR SK se vypouští koridor D203 Zdice – Cerhovice (- Plzeň). Důvodem 
je dokončená realizace stavby. 

161. Článek (122) 

Specifikace provedených změn:  

Vymezuje se nový úsek koridoru, s čímž souvisí i úprava jeho názvu. Mění se 
označení koridoru v souladu s platnou PÚR ČR.  

V úvodní části článku dochází ke změně označení koridoru v souladu s článkem (85) 
platné PÚR ČR na ŽD10. Návrhem 3A ZÚR SK se upřesňuje vymezení tohoto koridoru 
konvenční železniční dopravy pod označením D204 v úseku Strančice – Benešov – Bystřice 
u Benešova. Navazující na úsek koridoru Praha – Strančice, zůstává beze změny dle jeho 
vymezení v ZÚR SK ve znění Aktualizace č. 2. Úsek Strančice – Bystřice u Benešova, 
původně vymezený v ZÚR SK, byl na základě žaloby města Velké Popovice Rozsudkem 
Krajského soudu v Praze ze dne 30. dubna 2015 č.j.50 A 14/2014 – 157 zrušen. Požadavek 
na prověření a vymezení koridoru vyplývá ze Zprávy o uplatňování. 

Koridor D204 v úseku Strančice – Bystřice u Benešova je v souladu s výsledky 
jednání s MD ČR a SŽDC, s.p. vymezen dle aktualizovaného návrhu „VRT Praha – Benešov“, 
územně technická studie (SUDOP Praha, a.s., 02/2014), pořízeného SŽDC, s.p. a dle 
výsledků hodnocení zpracovaných v dokumentaci „Vyhodnocení vlivů tras RS zapojených 
do železničního uzlu Praha na udržitelný rozvoj území“. Cílem studie a jejího vyhodnocení bylo 
variantní prověření a zpřesnění vedení trasy, která bude minimalizovat známé střety v území, 
prioritně v prostoru Velkých Popovic. Zde je trasa oproti původním návrhům posunuta 
východně od zastavěného území Popovic.  Střety při průchodu dotčeným územím jsou kromě 
jiného minimalizovány zúžením koridoru na celkovou šířku 200 m s technickým řešením 
průchodu pod zastavěným a zastavitelným územím obvykle raženým tunelem.  

Železniční trať č. 220 Praha – Benešov – České Budějovice je jako součást koridoru 
konvenční železniční dopravy ŽD10 v koncepci rozvoje železniční dopravy ČR sledována jako 
koridorová trať (4. tranzitní železniční koridor), v transevropské dopravní síti je v souladu s 
„Nařízením Evropského parlamentu a rady o hlavních směrech unie pro rozvoj transevropské 
dopravní sítě č. 1315/EU“ součástí globální sítě TEN-T (comprehensive network) 
s předpokladem dokončení kapacitní infrastruktury do r. 2050. 

Nově vymezený úsek koridoru D204, kromě naplnění požadavků na upravenost 
transevropské dopravní sítě naplňuje republikovou prioritu (24) obsaženou v PÚR a to: 

 „vytvářet podmínky pro zlepšování dostupnosti území rozšiřováním 
a zkvalitňováním dopravní infrastruktury s ohledem na potřeby veřejné dopravy a 
požadavky ochrany veřejného zdraví…“ 

 „…vytvářet podmínky pro zvyšování bezpečnosti a plynulosti dopravy, ochrany a 
bezpečnosti obyvatelstva a zlepšování jeho ochrany před hlukem a emisemi, 
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s ohledem na to vytvářet v území podmínky pro environmentálně šetrné formy 
dopravy (např. železniční, cyklistickou)“. 

Záměr naplňuje prioritu ZÚR v článku (05) bodu a), tj. vytvářet územní podmínky 
pro zkvalitnění a rozvoj dopravní infrastruktury mezinárodního a republikového významu, 
pro dopravní propojení spádových center osídlení a pro zkvalitnění a rozvoj systémů dopravní 
obsluhy, zejména integrované hromadné dopravy a šetrných druhů dopravy v návaznosti 
na ostatní dopravní systémy kraje. Současně naplňuje dílčí principy a cíle rozvoje dopravní 
infrastruktury, které jsou zakotvené v dokumentu „Dopravní politika ČR pro období 
2021 – 2027 s výhledem do roku 2050“, který byl schválen Usnesením vlády ČR č. 259/2021 
Sb. Opatření formulované v tomto dokumentu vyžaduje: „Prostřednictvím Politiky územního 
rozvoje a územně plánovacích dokumentací zajistit územní ochranu koridorů a ploch pro 
rozvojové záměry dopravní infrastruktury“.  

162. Článek (123) 

Specifikace provedených změn: 

Upravuje se název PÚR ČR ve vazbě na její aktualizaci a doplňuje se nový záměr. 
Mění se označení koridoru v souladu s PÚR 

Pro 3A ZÚR SK je závazně platný aktuální dokument PÚR ČR, ve znění Aktualizace 
č. 1, 2, 3, 4, 5. V tomto smyslu je upraven název dokumentu, který je zobecněn a dále se uvádí 
pod novým názvem „PÚR“. Návrhem 3A ZÚR SK se v úvodní části v souladu s PÚR formálně 
mění označení koridorů jako ŽD12 a ŽD22. Věcná část se tímto nemění. Pro větší přehlednost 
se v textu formálně vyčleňuje koridor D212 jako samostatný bod a) článku (123) a doplňuje se 
jeho celý název – věcná část se nemění.  

Nově se vkládá bod b), kterým se vymezuje nový koridor D322 s větvemi D322a, a 
D322b tratě č. 231 a č. 072 Kolín – Lysá nad Labem – Liběchov (- Děčín), včetně Libické spojky; 
modernizace jako součást koridoru ŽD12. Tato trať je v úseku Kolín – Mělník – Liběchov – Děčín 
– hranice ČR/SRN v souladu s „Nařízením Evropského parlamentu a rady o hlavních směrech 
unie pro rozvoj transevropské dopravní sítě č. 1315/EU“ součástí globální sítě TEN-T 
(comprehensive network) s požadavkem na zajištění potřebné kapacitní infrastruktury do r. 
2050. 

Provedené úpravy vyplývají z požadavků Zprávy o uplatňování, která ukládá prověřit 
koridor ŽD 12 v souladu s platnou PÚR ČR. 

Podkladem pro vymezení koridorů D322, D322a a D322b je zpracovaná 
dokumentace: „Studie proveditelnosti optimalizace trati Kolín – Všetaty – Děčín“ (SUDOP 
Praha a.s. Praha, 2015), kterou schválila Centrální komise MD ČR Schvalovacím protokolem 
ze dne 25.12.2015. Cílem modernizace tratě, která je zařazena jako součást sítě TEN-T, je 
především zajištění podmínek pro bezpečný a spolehlivý provoz, zajištění potřebných 
parametrů pro provoz nákladní dopravy, zrychlení osobní dopravy ve frekvenčně silném úseku 
Velký Osek – Lysá nad Labem, splnění limitů hluku na železnici apod. 

Součástí dokumentace je i tzv. „Libická spojka“, pro níž dosud byla v platných ZÚR 
SK vymezena územní rezerva. Ta je návrhem 3A ZÚ SK vypuštěna a nahrazena koridorem 
D322 s dvěma odbočujícími větvemi označenými D322a a D322b. Libická spojka představuje 
novou stavbu, která umožní přímé propojení koridorů konvenční železniční dopravy ŽD22 a 
ŽD12 dle platné PÚR ČR. Bude tak zajištěna přímá návaznost tratě č. 020 Velký Osek – 
Chlumec nad Cidlinou – Hradec Králové – Choceň na modernizovanou trať Kolín – Lysá nad 
Labem – Liběchov (- Děčín), mimo žel. stanici Velký Osek. Realizace této stavby s přímým 
propojením úseku Pardubice – Chlumec nad Cidlinou mimo žel. stanici Velký Osek v širších 
souvislostech umožní zásadní zkvalitnění a zkrácení přepravních vztahů mezi krajským 
městem Hradec Králové a hl. m. Prahou. Vymezení koridoru Libické spojky ve dvou větvích 
D322a a D322b (každá pro jednosměrný traťový provoz) vychází ze zpracované dokumentace 
„Modernizace traťového úseku Kolín (mimo) – odb. Babín (mimo), včetně Libické spojky 
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(Metroprojekt Praha, a.s., 2019), kde byla Libická spojka prověřována v několika variantách, a 
to se dvěma větvemi severně a jižně od dálnice D11 a dále pouze severně od dálnice D11. 
Vymezení koridoru v 3A ZÚR SK v maximálním rozsahu se dvěma samostatnými větvemi jižně 
i severně od dálnice zajišťuje územní podmínky pro umístění jakékoliv z prověřovaných 
variant. 

Koridor D322 s větvemi D322a a D322b vymezený pro modernizaci tratě zahrnuje 
tyto úseky:  

 Kolín – Babín, včetně Libické spojky až na hranici obce Sány;  

 Nymburk – Lysá nad Labem; 

 Lysá nad Labem – Mělník; 

 Mělník – Liběchov.  

Kromě Libické spojky a dále v úseku západně od Nymburka sleduje koridor D322 
v ostatních úsecích modernizace svým směrovým vedením sleduje osu stávající tratě. V úseku 
Nymburk – Kamenné Zboží je z důvodu nevyhovujících parametrů směrových oblouků ve výše 
zmíněné dokumentaci navržena přeložka trati.  

Nově vymezený záměr jako součást koridoru ŽD12 splňuje republikovou prioritu (24) 
obsaženou v PÚR a to: „ 

 „vytvářet podmínky pro zlepšování dostupnosti území rozšiřováním 
a zkvalitňováním dopravní infrastruktury s ohledem na potřeby veřejné dopravy a 
požadavky ochrany veřejného zdraví…  

 …vytvářet podmínky pro zvyšování bezpečnosti a plynulosti dopravy, ochrany a 
bezpečnosti obyvatelstva a zlepšování jeho ochrany před hlukem a emisemi, 
s ohledem na to vytvářet v území podmínky pro environmentálně šetrné formy 
dopravy (např. železniční, cyklistickou)“. 

Záměr naplňuje prioritu ZÚR v článku (05) bodu a), tj. vytvářet územní podmínky 
pro zkvalitnění a rozvoj dopravní infrastruktury mezinárodního a republikového významu, 
pro dopravní propojení spádových center osídlení a pro zkvalitnění a rozvoj systémů dopravní 
obsluhy, zejména integrované hromadné dopravy a šetrných druhů dopravy v návaznosti 
na ostatní dopravní systémy kraje.  

Jako součást koridoru ŽD12 sledovaný záměr současně naplňuje dílčí principy a cíle 
rozvoje dopravní infrastruktury, které jsou zakotvené v dokumentu „Dopravní politika ČR pro 
období 2021 – 2027 s výhledem do roku 2050“, který byl schválen Usnesením vlády ČR č. 
259/2021 Sb. Opatření formulované v tomto dokumentu vyžaduje: „Prostřednictvím Politiky 
územního rozvoje a územně plánovacích dokumentací zajistit územní ochranu koridorů 
a ploch pro rozvojové záměry dopravní infrastruktury“.  

163. Články (123a) a (123b) 

Specifikace provedených změn: 

Vkládá se nové dva nové články.  

(123a) V souladu s PÚR se převádí modernizace tratě č. 020 z významu nadmístního 
na význam republikový. Koncepce a územní vymezení se nemění.  

(123b) V souladu s PÚR se převádí rekonstrukce tratě č. 171 z významu  nadmístního  
na význam republikový. Koncepce a územní vymezení se nemění.  

Návrhem 3 A-ZÚR SK se v souladu s PÚR převádí koridor „D324 – železniční trať č. 
020 Sány – hranice Královehradeckého kraje: zdvojkolejnění, včetně křížení se silnicí 
III/32818“, původně sledovaný jako záměr nadmístního významu do záměru republikového 
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významu s označením dle PÚR jako ŽD22. Prověření a vymezení koridoru vychází 
z požadavků Zprávy o uplatňování. 

Podkladem pro vymezení koridoru D324 je zpracovaná studie proveditelnosti „Velký 
Osek – Hradec Králové - Choceň“ (SUDOP Praha a.s. Praha, 2015), kterou schválila Centrální 
komise MD ČR dne 25.11.2015 (č.j. 246/2014-910-IZD/14).  

Koridor D324, vymezený pro úpravy železniční tratě č. 020 v návaznosti na koridor 
konvenční železniční dopravy ŽD12 (tzn. koridory D322, D322a a, D322b železničních tratí č. 
231 a č. 072: Kolín – Liběchov (- Děčín), včetně Libické spojky, modernizace“) je v širším 
prostoru Velkého Oseka součástí celkové přestavby mezikrajského železničního spojení Velký 
Osek – Hradec Králové – Choceň, vymezeného v platných PÚR ČR jako koridor konvenční 
železniční dopravy ŽD22). Přestavba se zvýšením kapacity traťových úseků, zvýšením 
rychlosti, úrovně i bezpečnosti cestování s předpokladem zřízení expresních vlaků Praha – 
Hradec Králové, příp. převedení nákladní dopravy z  I. tranzitního železničního koridoru vytvoří 
předpoklady pro vyšší začlenění železniční dopravy do každodenních přepravních vztahů 
osobní i nákladní dopravy. Koridor D324 navazuje na koridor tratě Velký Osek – Hradec 
Králové – Choceň, vymezený v Královehradeckým kraji v rámci 2. Aktualizace ZÚR KHK, která 
nabyla účinnosti dne 12. 7.2019. 

Záměr naplňuje prioritu ZÚR v článku (05) bodech a), b), tj. vytvářet územní podmínky 
pro zkvalitnění a rozvoj dopravního propojení spádových center osídlení a pro zkvalitnění a 
rozvoj systémů dopravní obsluhy, zejména integrované hromadné dopravy a šetrných druhů 
dopravy v návaznosti na ostatní dopravní systémy kraje. Sledovaný záměr naplňuje dílčí 
principy a cíle rozvoje dopravní infrastruktury, které jsou zakotvené v dokumentu „Dopravní 
politika ČR pro období 2021 – 2027 s výhledem do roku 2050“, který byl schválen Usnesením 
vlády ČR č. 259/2021 Sb. Opatření formulované v tomto dokumentu vyžaduje: 
„Prostřednictvím Politiky územního rozvoje a územně plánovacích dokumentací zajistit územní 
ochranu koridorů a ploch pro rozvojové záměry dopravní infrastruktury“. Záměr je plně 
v souladu s „Aktualizací programu rozvoje územního obvodu Středočeského kraje na období 
2018 – 2024 s výhledem do 2030“, Prioritní oblastí 4: Doprava, Specifickým cílem 4.1. Zajistit 
kvalitní, bezpečnou a kapacitní páteřní dopravní infrastrukturu zajišťující průchodnost a 
obslužnost území. 

Návrhem 3 A-ZÚR SK se v souladu s PÚR převádí koridor „D215 pro rekonstrukci 
železniční tratě č. 171 Praha – Beroun“, původně sledovaný jako záměr nadmístního významu 
do záměru republikového významu s označením dle PÚR jako ŽD9. Územní vymezení se 
tímto nemění. 

164. Článek (124) 

Specifikace provedených změn: 

V souladu s PÚR se vypouští část textu – věcná část se nemění. 

Návrhem 3 A-ZÚR SK se vypouští odkaz na koridor kombinované dopravy KD1 
navrhovaný v PÚR 2008, který byl PÚR ČR ve znění Aktualizace č. 1 zrušen a není obsahem 
ani PÚR ČR ve znění Aktualizace č. 1, 2, 3, 4, 5 . Územní vymezení koridorů D207, D212 a 
D213 se nemění.  

165. Článek (125) 

Specifikace provedených změn:  

Formálně se upravuje text a doplňuje se nový záměr. 

Návrhem 3 A-ZÚR SK se formálně upravuje struktura článku tak, že koridor D210 
se nově vyčleňuje jako samostatný bod a) a zpřesňuje se jeho název - věcná část se tímto 
nemění.  
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Nově se vkládá bod b), ve kterém se vymezuje koridor pro nový záměr na trati č. 230: 
D323 Čáslav – Třebešice; modernizace včetně přeložky. Záměr vyplývá z dodatečného 
požadavku SŽDC, s.p., tj. „Vymezit koridor VPS pro přeložku trati v úseku Třebešice - Čáslav 
a převést koridor z územní rezervy na návrh“.  

Důvodem je zpracované a dokončené podrobné prověření záměru s upřesněním jeho 
vedení a s potvrzením potřebnosti. Záměr je schválen jako investiční akce Centrální komisí 
MD ČR. Na základě jednání s MD ČR je územní vymezení nového koridoru převzato ze ZÚR 
SK ve znění Aktualizací č. 1 a č. 2, kde pro tento záměr byla vymezena územní rezerva.  

Nově vymezený záměr splňuje republikovou prioritu (24) obsaženou v PÚR ČR, ve 
znění Aktualizace č. 1, 2, 3, 4, 5 a to:  

 „vytvářet podmínky pro zlepšování dostupnosti území rozšiřováním 
a zkvalitňováním dopravní infrastruktury s ohledem na potřeby veřejné dopravy a 
požadavky ochrany veřejného zdraví…  

 …vytvářet podmínky pro zvyšování bezpečnosti a plynulosti dopravy, ochrany a 
bezpečnosti obyvatelstva a zlepšování jeho ochrany před hlukem a emisemi, 
s ohledem na to vytvářet v území podmínky pro environmentálně šetrné formy 
dopravy (např. železniční, cyklistickou)“. 

Záměr naplňuje prioritu ZÚR v článku (05) bodu a), tj. vytvářet územní podmínky 
pro zkvalitnění a rozvoj dopravní infrastruktury mezinárodního a republikového významu, pro 
dopravní propojení spádových center osídlení a pro zkvalitnění a rozvoj systémů dopravní 
obsluhy, zejména integrované hromadné dopravy a šetrných druhů dopravy v návaznosti 
na ostatní dopravní systémy kraje.  

Sledovaný záměr současně naplňuje dílčí principy a cíle rozvoje dopravní 
infrastruktury, které jsou zakotvené v dokumentu „Dopravní politika ČR pro období 
2021 – 2027 s výhledem do roku 2050“, který byl schválen Usnesením vlády ČR č. 259/2021 
Sb. Opatření formulované v tomto dokumentu vyžaduje: „Prostřednictvím Politiky územního 
rozvoje a územně plánovacích dokumentací zajistit územní ochranu koridorů a ploch pro 
rozvojové záměry dopravní infrastruktury“.  

166. Článek (126) 

Specifikace provedených změn: 

Formálně se upravuje a doplňuje text, věcná část se nemění. 

 Návrhem 3 A-ZÚR SK se v úvodní části doplňuje vztah k PÚR ČR, ve znění 
Aktualizace č. 1, 2, 3, 4, 5, ve které následující koridory vysokorychlostní dopravy jsou nově 
označeny jako tzv. rychlá spojení (RS). Na území Středočeského kraje jsou součástí rychlých 
spojení tyto koridory:  

 ŽD1 – RS4 (Dresden-) hranice SRN/ČR – Lovosice/Litoměřice – Praha,  

 ŽD4 – RS1 Praha - Brno,  

 ŽD7 – RS3 Praha – Beroun 

Úpravou textu výroku se věcná část dokumentace nemění. 

167. Článek (127) 

Specifikace provedených změn: 

Formálně se upravuje přehled územních rezerv, doplňuje se kódové označení a 
územní identifikace, věcná část (vymezení koridorů) se nemění. 

Návrhem 3 A-ZÚR SK se v čl. (127) text bodů a) a b) pro snazší orientaci převádí do 
tabelárního přehledu, u jednotlivých územních rezerv se doplňuje jejich kódové označení a 
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územní identifikace dle dotčených ORP a obcí. Tyto změny jsou formálního charakteru a 
nemění věcnou část dokumentace. V souladu s PÚR se z návrhu 3A ZUR SK vypouští územní 
rezerva D601 pro umístění vysokorychlostní tratě: VRT – větev na Plzeň, úsek Beroun – 
hranice Středočeského kraje.  Ze studie proveditelnosti pro trať Praha – Plzeň, doplnění 2017 
(Praha – Beroun/Hořovice), kterou schválila Centrální komise MD ČR vyplynulo, že pro trasu 
VRT v úseku Beroun – hranice Středočeského kraje – hranice Plzeňského kraje nebyla 
prokázána potřebnost zachování územní rezervy v ZÚR Středočeského a Plzeňského kraje. 
V souladu s PÚR se doplňuje označení koridoru vysokorychlostní dopravy – rychlá spojení 
Praha – Brno jako ŽD4 – RS1. Věcná část se touto úpravou nemění. 

168. Článek (128) 

Specifikace provedených změn: 

Pro nové záměry se doplňují úkoly pro územní plánování a doplňuje se šířka koridoru 
Libické spojky. 

Návrhem 3 A-ZÚR SK se v bodě a) tohoto článku nově vymezuje koridor D204 pro 
přeložku železničních tratí č. 220 a č. 221 Praha – Benešov – Bystřice u Benešova v úseku 
Strančice – Bystřice u Benešova.V dalších bodech tohoto článku se pro nově vymezené 
koridory D322, D322a, D322b (tratě č. 231 a č. 072 Kolín – Lysá nad Labem – Liběchov (- Děčín), 
včetně Libické spojky; modernizace,D323 (trať č. 230 Čáslav – Třebešice, modernizace včetně 
přeložky) a D324 (trať č. 020 Sány – hranice Královéhradeckého kraje stanovují šířky koridorů 
odchylně od standardní šířky (200 m) uvedené v návětí bodu b). V případě obou větví koridoru 
Libické spojky – D322a, D322b jsou šířky koridorů na základě požadavku MD, uplatněného 
v rámci projednání návrhu 3A ZÚR SK dle § 37 stavebního zákona stanoveny v rozsahu 
rušené územní rezervy (D608a, D608b). Specifické šířky koridorů vycházejí z  požadavků SŽ, 
úrovně a podrobnosti projektové dokumentace a z podmínek minimalizace potenciálních střetů 
vymezených koridorů s limity využití území.  

Poslední věta bodu b) článku (128) je vypuštěna. Nároky na šířky koridorů železniční 
dopravy nadmístního významu jsou uvedeny samostatně v  kapitole D.1.2 Plochy a koridory 
dopravy nadmístního významu, čl. (148a). 

169. Článek (129) 

Specifikace provedených změn: 

Formálně se upravuje úvodní text čl., doplňuje se název koridoru – věcná část 
se nemění. Doplňují se požadavky na využití území koridorů, ruší se úkol pro územní 
plánování 

Návrhem 3 A-ZÚR SK se v úvodní části článku upravuje text, který uvádí specifické 
požadavky na využití území, kritéria a podmínky pro rozhodování o možných variantách změn 
v území a úkoly pro územní plánování, která jsou pro příslušné záměry v následujících bodech 
a) – e) a dílčích odrážkách zaměřeny na předcházení, snížení nebo kompenzaci zjištěných 
nebo předpokládaných záporných vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví. 

V bodě a) se u koridoru D200 doplňuje charakter tratě Praha – Beroun tak, aby bylo 
jednoznačně dané, že se jedná o koridor vysokorychlostní tratě, nikoli tratě konvenční. 
V souladu s PÚR se doplňuje označení rychlého spojení RS3. 

V bodě c) se vypouští text v závorce a to z toho důvodu, že návrhem 3A ZÚR SK 
se vymezuje navazující úsek koridoru D204 Strančice – Bystřice u Benešova. Z toho důvodu 
se v první odrážce bodu c) doplňují sídla dotčená nově vymezeným koridorem D204 v úseku 
Strančice – Bystřice u Benešova, doplňuje se druhá odrážka, která uvádí sídla, jejichž 
zastavitelné území je dotčené nově vymezeným koridorem D204 v úseku Strančice – Bystřice 
u Benešova a doplňuje se i poslední odrážka s tím související. Ve třetí odrážce se doplňuje 
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formulace týkající se ochrany kulturního dědictví vzhledem k blízké územní vazbě koridoru 
D204 k NKP Zámek Konopiště. 

V posledním odstavci se vypouští úkol pro územní plánování, který v ZÚR SK 
ve znění Aktualizací č. 1 a č. 2 ukládá v rámci aktualizace ZÚR SK vymezit navazující úsek 
koridoru D204 pro železniční trať Praha – České Budějovice v úseku Strančice – Bystřice 
u Benešova. Tento úsek koridoru D204 je návrhem 3A ZÚR SK vymezen a zapracován 
do textové i grafické části dokumentace. 

V čl. (129) se dále doplňují body d) a e), které pro nově vymezené koridory D322 
a D323 stanovují požadavky na využití území. 

Úkoly pro územní plánování v bodě d) páté odrážce vyplývají z požadavků MK ČR 
k návrhu 3A ZÚR SK d). Sledovaný koridor  D322 je veden v krátkém úseku v těsném kontaktu 
s APR Slavníkovská Libice (r.č. ÚSKP 1003) a v blízkosti NKP Slovanské hradiště Slavníkovců 
Libice (r.č. ÚSKP). Z hlediska archeologické památkové péče se jedná o mimořádně cenné 
archeologické terény, které požívají i nejvyšší možné památkové ochrany. Prioritou je zde tedy 
minimalizace všech destruktivních zásahů do těchto archeologických terénů, v souladu s 
Úmluvou o ochraně archeologického dědictví Evropy (tzv. Maltská konvence, č. 99/2000 Sb.). 
Stanovená šířka koridoru D322 pro modernizaci tratě č. 231 a č. 072 Kolín – Lysá nad Labem 
– Liběchov (- Děčín) - 60 m, v žádném případě neznamená, že bude v plné šíři využita jako 
staveniště ve smyslu § 3 odst. 3 stavebního zákona. Při podrobnějším pohledu na dotčené 
území je patrné, že jeho rozsah ve směru k památkové rezervaci je v zásadě limitován ulicí 
Na Okrajku také z důvodu existence objektů obytné zástavby. Případné rozšíření staveniště 
do území památkové rezervace (ve směru k ulici Na valech) bude předmětem navazujících 
procesů rozhodování v území a v měřítku ZÚR není možné s ohledem na ust. § 36 odst. 3 
stavebního zákona. 

 Další požadavky v bodech d) a e) u koridorů D322 a D323, stejně jako požadavky 
doplněné v bodě c) vyplývají z hodnocení střetů nově vymezeného koridoru D204 
v úseku Strančice – Bystřice u Benešova a s vybranými limity využití území. Pro 
účely hodnocení jsou zohledněny jako rozhodující následující limity využití 
území:zastavěné území, 

 zastavitelné plochy, 

 maloplošná zvláště chráněná území (národní přírodní rezervace, přírodní 
rezervace, národní přírodní památky, přírodní památka), 

 ÚSES (nadregionální, regionální), 

 NATURA 2000, 

 národní kulturní památka včetně ochranného pásma, 

 městská památková rezervace včetně ochranného pásma, 

 vesnická památková rezervace včetně ochranného pásma. 

S ohledem na  podrobnost a měřítko ZÚR jsou sledovány pouze ty střety, jejichž 
plošný rozsah je větší než 5 ha. 

Vodní doprava 

170. Změna označení kapitoly. 

Specifikace provedené změny / provedených změn:  

Technická úprava. 

Zdůvodnění je obsaženo v úvodu kapitoly 9.  
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171. Článek (130) 

Specifikace provedených změn: 

Upravuje se název PÚR 2008 ve vazbě na její aktualizace, zpřesňují se názvy 
koridorů a vymezuje se v grafické části koridor. 

Pro Návrh 3A ZÚR je závazně platný aktuální dokument PÚR ČR, ve znění 
Aktualizace č. 1, 2, 3, 4, 5. V tomto smyslu je upraven název dokumentu, který je zobecněn a 
dále se uvádí pod novým názvem „PÚR“. V textové části v bodech a) a b) je na základě 
stanoviska MD doplněn dovětek „včetně staveb souvisejících. Na základě stanoviska MD jsou 
oba záměry ve 3.A ZÚR SK územně vymezeny v grafické části – viz čl. (131a). Současně  jsou 
oba záměry vymezeny jako veřejně prospěšné stavby. Tento úkol je současně promítnut 
v kap. H.2 Požadavky na řešení v ÚPD obcí. 

 

172. Článek (131) 

Specifikace provedených změn: 

V souladu s PÚR ČR, ve znění Aktualizace č. 1, 2, 3, 4, 5 se článek upravuje a 
vymezuje se v grafické části koridor 

Návrhem 3A ZÚR SK se v souladu s PÚR mění označení koridoru z VD5 na VD3. 
I když tato úprava nebyla ze strany MD požadována, je tímto zajištěn soulad s PÚR a identicky 
s koridory VD1 a VD2 je  doplněn dovětek „včetně staveb souvisejících. Tato úprava byla 
dodatečně potvrzena MD.  Pro koridor VD3 je v souladu s dodatečným požadavkem MD ve  
3- AZÚR SK v grafické části územně vymezen koridor – viz čl. (131a).  Současně  je tento 
záměr shodně se záměry VD1 a VD2,  vymezen jako veřejně prospěšná stavba. Tento úkol je 
současně promítnut v kap. H.2 Požadavky na řešení v ÚPD obcí. 

173. Články (131a) a (131b) 

Specifikace provedených změn: 

(131a) V souladu s požadavkem MD se pro koridory VD1 – VD3 stanovuje územní 
vymezení s průmětem do grafické části dokumentace 

(131b) Pro koridory VD1, VD2, VD3 se stanovují požadavky, podmínky a kritéria pro 
rozhodování 

V návrhu 3A ZÚR SK se na základě stanoviska a dodatečných požadavků MD 
územně vymezují koridory VD1, VD2 a VD3 v grafické části v rozsahu koryta vodních toků22. 
Původní požadavek MD vymezit koridory  v šířce 100 m na každou stranu od osy vodního toku 
byl ze strany pořizovatele dodatečně projednán s MD s tím, že takto vymezený koridor 
zásadním způsobem zasahuje do zastavěných částí sídel, rekreačních oblastí a přírodně a 
krajinářsky významných oblasti, které mají z hlediska ochrany přírody a krajiny vysokou míru 
ochrany. Ze strany MD bylo dodatečně potvrzeno vymezení všech tří koridorů VD1, VD2 a 
VD3 v rozsahu koryta vodního toku. Tento úkol je současně promítnut v kap. H.2 Požadavky 
na řešení v ÚPD obcí. 

Z   důvod provedeného územního vymezení koridorů VD1, VD2 VD3  se ve 3A ZÚR 
stanovují specifické požadavky na využití území, kritéria a podmínky pro rozhodování o 
možných variantách změn v území a úkoly pro územní plánování. Současně jsou  v této části 
promítnuty i požadavky stanoviska MK na ochranu kulturně historických hodnot území. 
Uvedená kritéria a podmínky pro rozhodování o změnách v území a úkoly pro územní 
plánování vyplývají z výsledků hodnocení VVÚRU a SEA.  

                                                
22 § 43 odst. 1 zák. č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů. 
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Kombinovaná doprava 

174. Nově se vkládá kapitola D.1.1.4 a článek (131c). 

Specifikace provedených změn: 

V souladu PÚR ČR, ve znění Aktualizace č. 1, 2, 3, 4, 5 se vkládá nová kapitola  

V souladu PÚR ČR, ve znění Aktualizace č. 1, 2, 3, 4, 5 se vkládá nová kapitola s 
článkem, který reflektuje vymezení veřejných terminálů a přístavů s vazbou na 
logistická centra. Na území Středočeského kraje se jedná o přístav Mělník.  

Návrhem 3A ZÚR SK se v souladu s PÚR vkládá samostatná kapitola „D.1.1.4. 
Kombinovaná doprava“, která uvozuje doplněný článek (131c).  

Návrh 3A ZÚR SK potvrzuje přístav Mělník jako veřejný vnitrozemský říční přístav, 
součást evropské sítě veřejných terminálů a přístavů TEN-T. Vzhledem k tomu, že stávající 
přístav leží v plném rozsahu na území města Mělník a jeho územní podmínky pro rozvoj jsou 
velmi omezené, jsou Návrhem 3A ZÚR v bodech a) a b) uloženy úkoly pro územní plánování 
prověřit územní podmínky s ohledem na protipovodňová rizika a dle výsledků vymezit plochu 
v územním plánu města Mělník. Tento úkol je současně promítnut i v kap. H.2 Požadavky na 
řešení v ÚPD obcí v článku (239b).  

Letecká doprava 

175. Změna označení kapitoly. 

Specifikace provedené změny / provedených změn:  

Technická úprava. 

Zdůvodnění je obsaženo v úvodu kapitoly 9.  

176. Úprava článku (133) 

Specifikace provedených změn: 

Technická úprava.  

Jednotlivé odstavce článku se nově označují písmeny a) až c). 

177. Úprava článku (134) 

Specifikace provedených změn: 

Technická úprava.  

Jednotlivé odstavce článku se nově označují písmeny a) až d). 

178. Zrušení nadpisu kapitoly 4.1.1.5 

Specifikace provedených změn: 

Vypuštění celé kapitoly týkající se „Transevropských modální koridory“ 

Návrhem 3A ZÚR SK se vypouští celá kapitola „Transevropské modální koridory“ 
včetně obou článků. Důvodem je soulad s aktuální verzí PÚR ČR, ve znění Aktualizace č. 1, 
2, 3, 4, 5, kde tato kapitola již není obsažena.  

179. Článek (135)  

Specifikace provedených změn: 

Zrušení článku (135) v důsledku vypuštění kap. 4.1.1.5. odůvodnění viz výše. 



Návrh 3. Aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje – Odůvodnění 
k veřejnému projednání dle § 39 stavebního zákona 
 
 

170 

180. Článek (136) 

Specifikace provedených změn: 

Zrušení článku (135) v důsledku vypuštění kap. 4.1.1.5. odůvodnění viz výše. 

 

PLOCHY A KORIDORY DOPRAVY NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU 

181. Změna označení a názvu kapitoly. 

Specifikace provedené změny / provedených změn:  

Technická úprava. 

Zdůvodnění je obsaženo v úvodu kapitoly 9.  

Silniční doprava 

182. Změna označení kapitoly. 

Specifikace provedené změny / provedených změn:  

Technická úprava. 

Zdůvodnění je obsaženo v úvodu kapitoly 9.  

183. Článek (137) 

Specifikace provedené změny / provedených změn:  

Úprava terminologie 

Zdůvodnění je obsaženo v úvodu kapitoly 9.  

184. Článek (138) 

Specifikace provedených změn: 

Doplňují se body a) a c), kterými se aktualizují šířky změněných či nově vymezených 
koridorů.  

Návrhem 3A ZÚR SK se doplňuje bod a)  článku (138), který v prvních dvou 
odrážkách specifikuje šířky koridorů D017, D018 a D019, v následujících dvou odrážkách pak 
šířky koridorů D030 a D031, jejichž územní vymezení bylo návrhem 3A ZÚR SK upravováno 
v souladu s aktuálně zpracovanými dokumentacemi. Vymezené šířky koridorů zahrnují 
veškeré související stavby a přeložky, včetně úrovňových a mimoúrovňových křižovatek. Jejich 
proměnlivá šířka reaguje na minimalizaci střetů s rozhodujícími limity využití území (viz čl. 
(143) a jeho odůvodnění).  

Návrhem 3A ZÚR SK se dále doplňují odrážky bodu c), které souvisejí s nově 
navrhovanými záměry – koridory D030a, D030b, D030c, D030d, D302 a D314, vymezenými 
dle požadavků Zprávy o uplatňování a dodatečných požadavků ŘSD ČR. Koridory pro 
rekonstrukci v podobě rozšíření příslušných silnic I. třídy na šířkové uspořádání 2+1 jsou  
v souladu se stanoviskem MD ČR vymezeny v jednotné šířce 100 m tak, aby v podrobnosti 
ZÚR byly podchyceny všechny územní nároky jednotlivých staveb.  

Silnice I. třídy 

185. Článek (139) 

Specifikace provedených změn: 

Formálně se doplňuje úvodní text, dále se v souvislosti s realizací či neaktuálností 
záměrů vypouštějí některé koridory, vybrané body textu se upravují v souladu 
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s aktualizací příslušného koridoru. Dále se doplňují jednotlivé body o nově 
navrhované koridory.   

Návrhem 3A ZÚR SK se upřesňuje úvodní text – věcná část dokumentu se tímto 
nemění. Ve všech bodech článku se vypouští úvodní části vět „koridor pro umístění stavby“ – 
úprava je formálního charakteru  a nemění věcný obsah jednotlivých bodů Dále se aktualizují 
následující body - odrážky tohoto článku: 

 bod c.i. - odrážka 1):  

Návrhem 3A ZÚR SK se vypouští bod - odrážka 1), která souvisí s koncepční změnou 
návrhu přestavby dálnice D6 a vypuštěním MÚK Kamenné Žehrovice (D009). Na 
základě konzultace s MD ČR a ŘSD ČR je návrh MÚK Kamenné Žehrovice na dálnici 
D6 již neaktuální a dále se nesleduje. Aktualizací se koridor D009 vypouští. 
Provedená úprava vyplývá z požadavků Zprávy o uplatňování. 

 bod c.iii. - odrážka 3) a 4):  

Návrhem 3A ZÚR SK se vypouští body - odrážky 3) a 4), které souvisejí s dokončenou 
realizací záměrů na silnici I/3, tj. D013 - MÚK Čtyřkoly a D014 - MÚK Čerčany.  

 bod c.iv. - odrážka 5):  

Návrhem 3A ZÚR SK se upravuje územní vymezení koridoru D015 – silnice I/3 
Mirošovice – Benešov na průtahu Benešovem a to vypuštěním MÚK U Topolu a MÚK 
Červené Vršky (řešeny jako okružní křižovatky) a vymezením koridoru pro 
rekonstrukci MÚK U Rozvodny a MÚK U Mlékárny. Provedené úpravy vyplývají ze 
Zprávy o uplatňování. 

Podkladem pro úpravu územního vymezení koridoru D015 pro přestavbu 
mimoúrovňových křižovatek na průtahu Benešovem vychází ze zpracované 
dokumentace „Silnice I/3 Benešov; úsek Červené Vršky – U Topolu; studie 
proveditelnosti a účelnosti – předinvestiční studie (ASTRA, spol. s r.o., 02/2016). Ta 
předpokládá postupnou úpravu silnice I/3 na průtahu Benešovem v šířkovém 
uspořádání 2+1 jízdní pruhy, shodně s celým úsekem Mirošov - Benešov. Pro tento 
záměr je problematický průtah silnice západním okrajem Benešova v úseku Červené 
Vršky – U Topolu ve stávajícím prostorovém uspořádání trasy i stávajících 
nevyhovujících křižovatek. Tento úsek, včetně rozmístění a přestavby MÚK, byl ve 
studii proveditelnosti podrobně prověřen a oproti původním studiím navržen k celkové 
přestavbě včetně mimoúrovňových křižovatek a částečným zahloubením trasy 
v kontaktu s obou Konopišťského zámku. Pro umístění záměru na přestavbu MÚK U 
Rozvodny a MÚK U Mlékárny je koridor D015 v souladu s výše uvedenou studií 
v těchto úsecích rozšířen.  

V souladu s návrhem studie proveditelnosti a aktuální inženýrskou přípravou 
navrhovaných křižovatek Červené Vršky (křižovatka silnic I/3 a přeložky II/112) a U 
Topolu (křižovatka silnic I/3 a II/110) jsou z koridoru D015 vypuštěny původně 
navrhované MÚK U Topolu a MÚK Červené Vršky. Obě tyto křižovatky jsou navrženy 
jako velké okružní spirálové křižovatky (OK).  Koridor pro OK Červené Vršky, jež úzce 
souvisí s úpravou územního vymezení přeložky silnice II/112 se severovýchodním 
obchvatem Benešova (D080) a s napojením na silnici I/3 (D015) a navazující úsek 
přeložky silnice II/112, tzv. Václavická spojka (D081) je vymezen jako součást 
koridoru D080 (viz bod 53 - odůvodnění čl. 142).  

Silnice mezinárodního významu E55 -  I/3 Praha – Tábor – České Budějovice – 
hranice ČR/Rakousko patří mezi dopravně extrémně zatížené silnice Středočeského 
kraje. Na území Jihočeského kraje jsou dílčí úseky již postupně nahrazovány dálnicí 
D3, na území Středočeského kraje, kde není dosud realizován jediný úsek dálnice 
D3, veškerý provoz převádí stávající silnice I/3. Na průtahu Benešovem dosahuje 
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průměrná denní intenzita dopravy dle výsledků CSD 2016 hodnot 18,3 – 
18,8 tis. voz./24 hod. Po realizaci dálnice D3 na území Středočeského kraje silnice 
I/3 převezme funkci doprovodné silnice k dálnici s předpokladem zachování jejího 
nadřazeného významu pro každodenní přepravní vztahy silně urbanizovaného širšího 
prostoru k hlavnímu městu Praze. S ohledem na polohu silnice I/3 vedené po 
západním okraji Benešova a podél Zámeckého parku Konopiště (NKP), kde se 
odehrávají silné příčné vazby, je nezbytné komplexní přestavbou zajistit maximální 
bezpečnost a plynulost dopravy na všech úrovních komunikací a přepravních vztahů 
s minimalizaci vlivů na veřejné zdraví, životní prostředí a krajinu.  

Záměr naplňuje prioritu ZÚR v článku (05) bodech a), b), tj. vytvářet územní podmínky 
pro zkvalitnění a rozvoj dopravního propojení spádových center osídlení, 
odstraňování dopravních závad spojených s nežádoucím omezováním plynulosti 
dopravy a snižování bezpečnosti motorového i nemotorového provozu, zejména 
v zastavěném území. Sledovaný záměr naplňuje dílčí principy a cíle rozvoje dopravní 
infrastruktury, které jsou zakotvené v dokumentu „Dopravní politika ČR pro období 
2014 – 2020 s výhledem do roku 2050“, který byl schválen Usnesením vlády ČR 
č. 449/2013. Opatření formulované v tomto dokumentu vyžaduje: „Prostřednictvím 
Politiky územního rozvoje a územně plánovacích dokumentací zajistit územní 
ochranu koridorů a ploch pro rozvojové záměry dopravní infrastruktury“. Záměr je plně 
v souladu s „Aktualizací programu rozvoje územního obvodu Středočeského kraje 
na období 2018 – 2024 s výhledem do 2030“, Prioritní oblastí 4: Doprava, 
Specifickým cílem 4.1. Zajistit kvalitní, bezpečnou a kapacitní páteřní dopravní 
infrastrukturu zajišťující průchodnost a obslužnost území. 

 body c.vi., cvii, cviii. - odrážky 7), 8), 9):  

Návrhem 3A ZÚR SK se upravuje vymezení koridorů D017 - silnice I/9: úsek Zdiby – 
Byškovice, včetně úpravy MÚK Zdiby (+ 4xMÚK), D018 - silnice I/9: Byškovice, 
obchvat (1xMÚK) a D019 - silnice I/9: úsek Libiš – Mělník, rekonstrukce a přeložka 
(1xMÚK). Prověření a úpravy ve vymezení těchto koridorů vyplývají z požadavků 
Zprávy o uplatňování.  

Návrhem 3A ZÚR SK upravené územní vymezení koridorů přestavby silnice I/9 
vychází ze zpracované dokumentace pro jednotlivé úseky „I/9 Vedení silnice v úseku 
D8 (Zdiby) – Libiš“; koordinační studie (RAIN, 10/2013) a „I/9 – vedení silnice v úseku 
Libiš – Mělník“; koordinační studie (RAIN, 07/2015), pořizované ŘSD ČR. Studie 
v jednotlivých úsecích korigují především vedení a polohu trasy ve vztahu k přilehlým 
sídlům, v prostoru Neratovic upravují polohu a počet mimoúrovňových křižovatek.  

Nově upravený koridor D017 v úseku Zdiby – Předboj, jih je vymezen tak, že zahrnuje 
rozšíření pro možnou přestavbu nevyhovující MÚK Zdiby a umístění navrhovaných 
MÚK Líbeznice I a MÚK Líbeznice II.   

Navazující úsek koridoru D017 a koridory D018, D019 v úseku Předboj, jih – 
Byškovice – Obříství byl ve výše zmíněné koordinační studii prověřován ve dvou 
variantách, tj.: 

 var. 1 – přimknutá ke stávající trase s krátkým a těsným obchvatem Byškovic 
a Neratovic a dále po stávající silnici s krátkou přeložkou v prostoru Obříství 
(MÚK Obříství),  

 var. 2 - v úseku Předboj, jih – Byškovice - Obříství v poloze západně od 
zastavěného území Předboje s navrhovanou MÚK Předboj, dále v nové 
oddálené trase od zástavby s velkým západním obchvatem Byškovic a 
Neratovic s pokračováním západně od Libiše a stávající silnice s napojením 
do MÚK Obříství (společně s var. 1.). Varianta 2 současně mění koncepci 
napojení Neratovic na přeložku I/9 a to oproti původnímu návrhu (2xMÚK) je 
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dopravní napojení řešeno pouze jednou mimoúrovňovou křižovatkou - MÚK 
Kojetice (jižně od Neratovic). V severní části je pak návaznost na silniční síť 
nižšího významu a na osídlení řešeno prostřednictvím MÚK Libiš a MÚK 
Obříství (D019).  

V rámci posouzení variant a následně projednávání studií bylo rozhodnuto o výběru 
výsledné varianty a to v trase oddálené od zástavby Byškovic, Neratovic a Libiše – 
varianta 2.  Výsledné řešení je v návrhu 3A ZÚR SK zapracováno úpravou územního 
vymezení koridorů D017, D018 a D019. 

Navazující úsek od MÚK Obříství po Mělník (koridor D019) zůstává na základě 
stanoviska MD, uplatněného v rámci projednání návrhu 3A ZÚR SK dle § 37 
stavebního zákona v původním vymezení dle platných ZÚR SK a v rámci návrhu 3A 
ZÚR SK není předmětem řešení. .  

 Přeložka silnice I/9 v úseku Libiš/Obříství – Mělník je předmětem aktuálně zadané 
studie, jejímž cílem je návrh a posouzení přeložky ve variantách, zohledňujících 
minimalizaci zásahů do lokalit Natura 2000.   

Silnice I/9 Praha – Mělník – Česká Lípa – Rumburk hranice ČR/SRN  patří mezi 
dopravně významné silnice Středočeského kraje. Přestože významný podíl silniční 
dopravy, zvláště dálkové, převzala dálnice D8, silnice I/9 v úseku Praha - Mělník 
zůstává páteřní přepravní osou silně urbanizovaného území severního segmentu 
kraje. Průměrná denní intenzita dopravy na této silnici se dle výsledků CSD pohybuje 
v rozmezí 9,9 – 12,0 tis. voz./24 hod. Stávající vedení silnice s průtahy obcemi a 
s průchodem okrajovými částmi zastavěného území včetně jejího prostorového 
vedení a šířkového uspořádání je zcela nevyhovující. Zásadně problematické a 
nevyhovující je i stávající přemostění řeky Labe v prostoru Obříství. Silniční mostní 
objekt (Štěpánský most) s neogotickou výzdobou byl postaven v r. 1912. Jeho šířkové 
parametry jsou pro současný provoz na silnici I/9 zcela nedostatečné.  Přestavba 
Štěpánského mostu (ocelový) je z historického hlediska nežádoucí. Z tohoto důvodu 
návrh přestavby silnice I/9 je ve výše zmíněné dokumentaci řešen v nové trase 
s novým přemostěním. Problematické z hlediska bezpečnosti provozu je i širší prostor 
levého předmostí, kde je situována nepřehledná křižovatka silnice I/9 se silnicí II/101. 
Silnice II/101 je jako součást aglomeračního okruhu v ZÚR SK ve znění Aktualizací 
č. 1 a 2 navrhovaná k přestavbě.  

Návrhem 3A ZÚR je v souladu s aktuální projektovou dokumentací upraven koridor 
D019 s rozšířením pro umístění nové mimoúrovňové křižovatky obou významných 
dopravních tahů, tj. silnice I/9 a II/101 (aglomerační okruh). Rozšíření koridoru 
je navrženo tak, aby umožňovalo minimalizovat vlivy na prvky NATURA 2000. 
Vzhledem k nadmístnímu významu a vzájemným souvislostem obou nadřazených 
dopravních tahů, tj. silnic I/9 a II/101 (aglomerační okruh) včetně významného 
křižovatkového uzlu, lze doložit převažující veřejný zájem na vymezení koridoru 
D019, včetně rozšíření pro umístění MÚK Obříství za předpokladu přiměřeného 
respektování ostatních veřejných zájmů dotčeného území. 

Aktualizací upravený koridor v souladu s aktuálními výsledky předprojektové přípravy 
dává veškeré předpoklady pro projektovou a realizační přípravu záměru, která po 
realizaci zásadním způsobem přispěje ke zkvalitnění životního prostředí a veřejného 
zdraví dotčeného území včetně zvýšení bezpečnosti a plynulosti dopravy na této 
pozemní komunikaci.  

Záměr naplňuje prioritu ZÚR v článku (05) bodech a), b), tj. vytvářet územní podmínky 
pro zkvalitnění a rozvoj dopravního propojení spádových center osídlení, 
odstraňování dopravních závad spojených s nežádoucím omezováním plynulosti 
dopravy a snižování bezpečnosti motorového i nemotorového provozu, zejména v 
zastavěném území.  
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Sledovaný záměr současně naplňuje dílčí principy a cíle rozvoje dopravní 
infrastruktury, které jsou zakotvené v dokumentu „Dopravní politika ČR pro období 
2021 – 2027 s výhledem do roku 2050“, který byl schválen Usnesením vlády ČR č. 
259/2021 Sb. Opatření formulované v tomto dokumentu vyžaduje: „Prostřednictvím 
Politiky územního rozvoje a územně plánovacích dokumentací zajistit územní 
ochranu koridorů a ploch pro rozvojové záměry dopravní infrastruktury“. Záměr je 
plně v souladu s „Aktualizací programu rozvoje územního obvodu Středočeského 
kraje na období 2018 – 2024 s výhledem do 2030“, Prioritní oblastí 4: Doprava, 
Specifickým cílem 4.1. Zajistit kvalitní, bezpečnou a kapacitní páteřní dopravní 
infrastrukturu zajišťující průchodnost a obslužnost území. 

 bod c.ix. - odrážka 10):  

Návrhem 3A ZÚR SK se v článku (139) vypouští bod - odrážka 10) koridor pro 
umístění stavby D020 – silnice I/9: Mělník, úprava a nové vedení. Důvodem je 
dokončená realizace stavby. 

 bod c.ixii  - odrážka 12a): 

Návrhem 3A ZÚR SK se v čl. (139) vkládá nový bod - odrážka 12a), ve kterém 
se vymezuje nový koridor pro umístění stavby „D302  - silnice I/12: Český Brod – 
Kolín, rekonstrukce“. Rekonstrukce zahrnuje rozšíření stávající dvoupruhové silnice 
na šířkové uspořádání 2+1, tj. střídavě rozšíření o jeden jízdní pruh na jednu či druhou 
stranu. Vymezení koridoru vychází z  požadavku Zprávy o uplatnění. 

Územní vymezení koridoru D302 vychází ze zpracované dokumentace „NIV příprava 
Záměr projektu a technická studie modernizace a zvýšení bezpečnosti a propustnosti 
silnice I/2 v úseku Úvaly – Kolín 2+1“ (AF-CITYPLAN, s.r.o., 02/2015), pořizované 
ŘSD ČR.  Cílem je kontinuální přestavba silnice I/12 s rozšířením o jeden jízdní pruh 
na celkové uspořádání 2+1 včetně úpravy úrovňových křižovatek.  Nově vymezený 
koridor navazuje na koridor „D022 – silnice I/12: rozšíření a přeložka v úseku Úvaly – 
Český Brod, včetně MÚK Český Brod“, vymezený v ZÚR SK ve znění Aktualizací č. 1 
a č.2 a dále sledovaný beze změny. Doplněním nového návrhu budou vytvořeny 
podmínky pro možnou kontinuální přestavbu a homogenní rozšíření silnice I/12 
v celém úseku Úvaly – Český Brod – Kolín.  Cílem je zajištění plynulosti a bezpečnosti 
dopravy na silnici I. třídy v silně urbanizované oblasti východního segmentu 
Středočeského kraje s vysokou spádovostí k hlavnímu městu Praze. Průměrná denní 
intenzita dopravy v úseku Český Brod – Kolín se dle výsledků CSD 2016 pohybuje 
v rozmezí 8,6 – 9,8 tis. voz./24 hod.   

S novým koncepčním řešením, které předpokládá rozšíření silnice I/12 v úseku Český 
Brod – Kolín v uspořádání 2+1  s pouze úrovňovými křižovatkami, souvisí vypuštění 
koridorů D023  MÚK Chotouň a D024 MÚK Velim, uvedené v následujících bodech 
13) a 14) a dále vypuštění MÚK Kouřim pro napojení silnice III/329, které je součástí 
koridoru D152, uvedeném v čl. (142) v bodě 123) – viz dále.  

Záměr na rozšíření silnice I/12 Český Brod – Kolín na 2+1 naplňuje prioritu ZÚR 
v článku (05) bodech a), b), tj. vytvářet územní podmínky pro zkvalitnění a rozvoj 
dopravního propojení spádových center osídlení, odstraňování dopravních závad 
spojených s nežádoucím omezováním plynulosti dopravy a snižování bezpečnosti 
motorového i nemotorového provozu, zejména v zastavěném území. Sledovaný 
záměr naplňuje dílčí principy a cíle rozvoje dopravní infrastruktury, které jsou 
zakotvené v dokumentu „Dopravní politika ČR pro období 2021 – 2027 s výhledem 
do roku 2050“, který byl schválen Usnesením vlády ČR č. 259/2021 Sb. Opatření 
formulované v tomto dokumentu vyžaduje: „Prostřednictvím Politiky územního 
rozvoje a územně plánovacích dokumentací zajistit územní ochranu koridorů a ploch 
pro rozvojové záměry dopravní infrastruktury“. Záměr je plně v souladu s „Aktualizací 
programu rozvoje územního obvodu Středočeského kraje na období 2018 – 2024 
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s výhledem do 2030“, Prioritní oblastí 4: Doprava, Specifickým cílem 4.1. Zajistit 
kvalitní, bezpečnou a kapacitní páteřní dopravní infrastrukturu zajišťující průchodnost 
a obslužnost území. 

 bod c.xiii. - odrážka 13), 14):  

Návrhem 3A ZÚR SK se v článku (139) vypouští bod - odrážka 13) „D023 – silnice 
I/12: stavba MÚK Chotouň vč. přeložky silnice III. třídy“ a bod 14) D024 – silnice I/12: 
stavba MÚK Velim, napojení silnice III/01217“. Důvodem vypuštění těchto záměrů je 
jejich neaktuálnost. V současné době je sledována nová koncepce přestavby silnice 
I/12 (viz předchozí bod). Ta sleduje rekonstrukci silnice v celém tahu Úvaly – Český 
Brod – Kolín s pouze úrovňovými křižovatkami. Rekonstrukce zahrnuje rozšíření 
stávající dvoupruhové silnice na šířkové uspořádání 2+1, tj. střídavě rozšíření o jeden 
jízdní pruh na jednu či druhou stranu.  Tento návrh byl prověřen a zpracován v úrovni 
technické studie „NIV příprava Záměr projektu a technická studie modernizace a 
zvýšení bezpečnosti a propustnosti silnice I/2 v úseku Úvaly – Kolín 2+1“ (AF-
CITYPLAN, s.r.o., 02/2015), pořizované ŘSD ČR a odsouhlasena jako výsledný 
návrh přestavby silnice I/12 v úseku Úvaly - Český Brod – Kolín – viz odůvodnění 
předchozího bodu 12a) -  koridor D302. Rozhodnutí o koncepční přestavbě je 
vypuštěním a úpravou příslušných koridorů v návrhu 3A ZÚR SK obsaženo. 

 bod c.xiv. - odrážka 15):  

Návrhem 3A ZÚR SK se upravuje název a vymezení dílčích úseků koridoru D025  – 
silnice I/16: úsek D10 (Kosmonosy) – Židněves (2 x MÚK). Provedená úprava vyplývá 
ze Zprávy o uplatňování. 

V návrhu 3A ZÚR SK zapracované úpravy vycházejí z  aktualizované technické studie 
„ Přeložka silnice I/16 v úseku Mladá Boleslav – Martinovice (VALBEK spol. s r.o.) 
pořízené ŘSD ČR.  Ta reaguje na úpravu křižovatky MUK Kosmonosy, která je řešena 
samostatně a v rámci samostatné studie s ohledem na nově navrhované napojení 
přístupové komunikace do areálu ŠKODA AUTO od východu s přemostěním dálnice 
D10 a do rozvojové průmyslové zóny východně od dálnice D10. Studie řeší přeložku 
I/16 od místa napojení do MÚK Kosmonosy a dále ve směru na Židněves a 
Martinovice jako kontinuální přeložku vedenou mimo stávající trasu a sídla.   

V úseku D10 – Židněves byla trasa prověřována ve dvou variantách (var. A - severně 
obce Plazy, var. B – jižně obce Plazy). Vyhodnocením variant byla jako jednoznačně 
výhodnější ze všech dopravně inženýrských hledisek a investičních nákladů vybrána 
varianta A, vedená v přímé a nejkratší trase severně od obce Plazy. Trasa varianty A 
je podkladem pro dílčí úpravy územního vymezení koridoru D025 v úseku D10 - 
Židněves, včetně rozšíření koridoru pro umístění MÚK Židněves v návrhu 3A ZÚR 
SK.  

Šíře upravovaných úseků koridoru D025, které navazují na neměnné úseky koridoru 
D025 vymezené v ZÚR ve znění Aktualizací č. 1 a č. 2, umožňuje umístění stavby 
v celém rozsahu včetně všech souvisejících staveb s předpokladem šířkového 
uspořádání silnice I/16 v úseku D10 – Židněves jako 2+1. 

Silnice I/16 v úseku Mladá Boleslav – Nová Paka – Trutnov – hranice ČR/Polsko 
je jednou z významných spojnic Středočeského kraje s rekreační oblastí Krkonoš, 
ve vztahu k Mladé Boleslavi je současně značně vytíženou silnicí vázanou na 
přepravní vztahy a potřeby ŠKODA AUTO. Průměrná denní intenzita dopravy v úseku 
D10 - Židněves dle výsledků CSD 2016 dosahuje hodnoty 22,3 tis. voz./24 hod.   

Přeložka silnice s novým kapacitním napojením na dálnici D10 umožní zvýšení 
bezpečnosti a plynulosti provozu, zkapacitnění silnice včetně odvedení průjezdné 
dopravy mimo obce. V prostoru Mladé Boleslavi umožní přímé napojení rozvojové 
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průmyslové zóny s vyloučením kamionové dopravy ze stávající I/16 na východním 
okraji Mladé Boleslavi. 

Přestavba silnice I/16 v úseku Mladá Boleslav – Židněves je součástí celkové 
přestavby silničního tahu I/16 na území Středočeského kraje, které v současné době 
sleduje ŘSD ČR s cílem zajištění lepší přehlednosti, předvídatelnosti i jízdního 
komfortu. Prostorová úprava vytvoří podmínky pro zvýšení bezpečnosti významného 
silničního tahu a snížení závažnosti dopravních nehod. 

Záměr naplňuje prioritu ZÚR v článku (05) bodech a), b), tj. vytvářet územní podmínky 
pro zkvalitnění a rozvoj dopravního propojení spádových center osídlení, 
odstraňování dopravních závad spojených s nežádoucím omezováním plynulosti 
dopravy a snižování bezpečnosti motorového i nemotorového provozu, zejména 
v zastavěném území. Sledovaný záměr naplňuje dílčí principy a cíle rozvoje dopravní 
infrastruktury, které jsou zakotvené v dokumentu „Dopravní politika ČR pro období 
2021 – 2027 s výhledem do roku 2050“, který byl schválen Usnesením vlády ČR č. 
259/2021 Sb. Opatření formulované v tomto dokumentu vyžaduje: „Prostřednictvím 
Politiky územního rozvoje a územně plánovacích dokumentací zajistit územní 
ochranu koridorů a ploch pro rozvojové záměry dopravní infrastruktury“. Záměr je plně 
v souladu s „Aktualizací programu rozvoje územního obvodu Středočeského kraje 
na období 2018 – 2024 s výhledem do 2030“, Prioritní oblastí 4: Doprava, 
Specifickým cílem 4.1. Zajistit kvalitní, bezpečnou a kapacitní páteřní dopravní 
infrastrukturu zajišťující průchodnost a obslužnost území. 

 bod c.xv. - odrážka 16): 

Návrhem 3A ZÚR SK se upravuje počáteční úsek koridoru D026  – silnice I/16: 
obchvat Sukorad a doplňuje se název záměru: „včetně MÚK Martinovice“. Prověření 
a aktualizace koridoru vyplývá ze Zprávy o uplatňování. 

Úpravy koridoru D026, zapracované v 3A ZÚR SK, vycházejí z  technické studie 
„Přeložka silnice I/16 v úseku Mladá Boleslav – Martinovice“ (VALBEK spol. s r.o.) a 
z dokumentace „I/16 – Studie proveditelnosti a účelnosti bezpečné komunikace na 
území Středočeského kraje v profilu 2 + 1(AF-CITYPLAN, s.r.o., 07/2016), obě 
pořízené ŘSD ČR.  Tyto studie kromě úseku D10 – Židněves (vymezený jako D025) 
řeší navazující úsek Židněves – Martinovice, včetně MÚK Martinovice. V souladu se 
zpracovanou dokumentací je upraveno územní vymezení počátečního úseku koridoru 
D026 v návaznosti na aktualizovaný koridor D025 v prostoru MÚK Židněves (viz 
předchozí bod 15). Další úsek koridoru D026  až po Martinovice, včetně obchvatu 
Sukorad a MÚK Martinovice, je beze změny vymezen v ZÚR SK ve znění Aktualizací 
č. 1 a č. 2.  

Průměrná denní intenzita dopravy v úseku Židněves - Martinovice dle výsledků CSD 
2016 dosahuje hodnoty 10,3 tis. voz./24 hod. Současný stav s průjezdy obcemi, 
úroveň, kapacita i bezpečnost provozu jsou na této silnici dále nevyhovující.     

Šíře koridoru D026 umožňuje umístění stavby v celém rozsahu včetně všech 
souvisejících staveb s předpokladem šířkového uspořádání silnice I/16 v úseku 
Židněves - Martinovice jako 2+1. Další důvody a cíle přestavby silnice I/16 – viz 
předchozí bod 15) a navazující bod 16a). 

 bod c.xvi. - odrážka 16a): 

Návrhem 3A ZÚR SK se k čl. (139) vkládá nový bod - odrážka 16a), ve kterém 
se vymezuje nový koridor D314 pro umístění stavby „silnice I/16: Martinovice – Horní 
Bousov, rekonstrukce včetně obchvatu Obrubce“. Záměr je součástí kontinuální 
přestavby a rekonstrukce silnice I. třídy I/16 na území Středočeského kraje v úseku 
Mladá Boleslav (D10) – hranice Středočeského kraje ve směru na Turnov. 
Rekonstrukce zahrnuje rozšíření stávající dvoupruhové silnice na šířkové uspořádání 
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2+1, tj. střídavě rozšíření o jeden jízdní pruh na jednu či druhou stranu. Dílčí úsek 
průtahu Obrubce je navržen v nové trase s obchvatem obce v kontinuálním  
uspořádání 2+1.   

Tento nový záměr vychází z dodatečného požadavku ŘSD ČR.   

Územní vymezení nového koridoru D314 vychází ze zpracované studie „I/16 – Studie 
proveditelnosti a účelnosti bezpečné komunikace na území Středočeského kraje 
v profilu 2+1 – Martinovice – hranice Středočeského kraje“ (AF-CITYPLAN, s.r.o., 
07/2016), pořizované ŘSD ČR.   

Cílem je kontinuální přestavba silnice I/16 navazující na koridory D025 a D026 
v úseku Martinovice – hranice Středočeského kraje s rozšířením o jeden jízdní pruh 
na celkové uspořádání 2+1, včetně úpravy úrovňových křižovatek a obchvatu 
Obrubce.  Nově vymezený koridor navazuje na upravované koridory D025 a D026 
v úseku D10 – Židněves – Martinovice.  

Tímto návrhem budou vytvořeny podmínky pro možnou kontinuální rekonstrukci s 
rozšířením silnice I/16 v celém úseku východně od dálnice D10 po hranice 
Středočeského kraje. Cílem je zajištění plynulosti a bezpečnosti dopravy, včetně 
vyloučení průtahů, na dopravně silně zatížené silnici I. třídy v relaci (Praha – D10) 
Mladá Boleslav – Horní Bousov (- Turnov). Průměrná denní intenzita dopravy v úseku 
Martinovice – hranice Středočeského kraje se dle výsledků CSD 2016 pohybuje 
v rozmezí 10,3 – 10,9 tis. voz./24 hod. Současný stav s průjezdy obcemi, úroveň, 
kapacita i bezpečnost provozu jsou na této silnici dále nevyhovující.      

Záměr naplňuje prioritu ZÚR v článku (05) bodech a), b), tj. vytvářet územní podmínky 
pro zkvalitnění a rozvoj dopravního propojení spádových center osídlení, 
odstraňování dopravních závad spojených s nežádoucím omezováním plynulosti 
dopravy a snižování bezpečnosti motorového i nemotorového provozu, zejména 
v zastavěném území.  Sledovaný záměr naplňuje dílčí principy a cíle rozvoje dopravní 
infrastruktury, které jsou zakotvené v dokumentu „Dopravní politika ČR pro období 
2021 – 2027 s výhledem do roku 2050“, který byl schválen Usnesením vlády ČR č. 
259/2021 Sb. Opatření formulované v tomto dokumentu vyžaduje: „Prostřednictvím 
Politiky územního rozvoje a územně plánovacích dokumentací zajistit územní 
ochranu koridorů a ploch pro rozvojové záměry dopravní infrastruktury“. Záměr je plně 
v souladu s „Aktualizací programu rozvoje územního obvodu Středočeského kraje 
na období 2018 – 2024 s výhledem do 2030“, Prioritní oblastí 4: Doprava, 
Specifickým cílem 4.1. Zajistit kvalitní, bezpečnou a kapacitní páteřní dopravní 
infrastrukturu zajišťující průchodnost a obslužnost území. 

 body c.xxi., xxii. - odrážky 21) a 22):  

Návrhem 3A ZÚR SK se v čl. (139) bodě - odrážce 21) a 22) upravuje územní 
vymezení koridorů D030 - silnice I/16: obchvat Vysoká Libeň a D031 – silnice 
I/16:obchvat Malý Újezd (Vavřinec). Úprava územního vymezení koridoru D030 
vychází z dodatečného podnětu Mělnického Vtelna, úprava koridoru D031 vyplývá 
z dodatečných požadavků ŘSD.  Cílem je kontinuální, homogenní přestavba a 
rekonstrukce silnice I/16 v úseku Jizerní Vtelno (Mladá Boleslav) – Mělník s obchvaty 
sídel. Rekonstrukce zahrnuje rozšíření stávající dvoupruhové silnice na šířkové 
uspořádání 2+1, tj. střídavě rozšíření o jeden jízdní pruh na jednu či druhou stranu.     

Podkladem pro úpravu obou koridorů je zpracovaná studie „I/16 – Studie 
proveditelnosti a účelnosti bezpečné komunikace na území Středočeského kraje 
v profilu 2+1; Mělník – Jizerní Vtelno“ (AF-CITYPLAN, s.r.o., 07/2016) pořizovaná 
ŘSD ČR. 

Úpravou koridoru D030 je v souladu s výše uvedenou studií řešena přeložka silnice 
I/16 s obchvatem Vysoké Libně v prodloužené trase, která současně řeší i obchvat 
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Mělnického Vtelna. Tímto řešením bude odstraněno nepříznivé směrové vedení 
silnice v dotčeném úseku a vytvořeny předpoklady pro kontinuální přestavbu silnice 
I/16 v parametrech silnice I. třídy s šířkovým uspořádáním 2+1. Cílem je zklidnění 
dopravy na průtazích oběma sídly a zajištění bezpečnosti a plynulosti dopravy v tomto 
úseku, který je součástí celkové přestavby silnice I. třídy (viz dále - odůvodnění 
koridorů D310a – D310d). Ostatní navazující úseky koridoru zůstávají v souladu se 
ZÚR ve znění Aktualizací č. 1 č. 2 beze změny.   

Úpravou koridou D031 je v souladu s výše uvedenou studií řešena přeložka silnice 
I/16 v úseku Libice – Malý Újezd (Vavřinec).  Ta je nově řešena v místě křížení 
přeložky silnice I/16 se stávající I/16 mimoúrovňovou křižovatkou s nově upraveným 
navazujícím úsekem trasy vedeným k obchvatu Vavřince. Ten zůstává v souladu 
se ZÚR ve znění Aktualizací č. 1 č. 2 beze změny. 

Úpravy územního vymezení obou koridorů jsou součástí navrhované kontinuální 
přestavby silnice I/16  v celém úseku západně od dálnice D10 ve směru na Mělník 
(příp. dále na dálnici D8) v homogenním šířkovém uspořádání 2+1. Cílem přestavby 
je vyloučení průtahů silnice obcemi, zajištění plynulosti a bezpečnosti dopravy na 
dopravně významné silnici I. třídy v relaci (Turnov -) Mladá Boleslav (D10) – Mělník 
(- dálnice D8).  

Záměry naplňují prioritu ZÚR v článku (05) bodech a), b), tj. vytvářet územní 
podmínky pro zkvalitnění a rozvoj dopravního propojení spádových center osídlení, 
odstraňování dopravních závad spojených s nežádoucím omezováním plynulosti 
dopravy a snižování bezpečnosti motorového i nemotorového provozu, zejména 
v zastavěném území.  

Sledovaný záměr současně naplňuje dílčí principy a cíle rozvoje dopravní 
infrastruktury, které jsou zakotvené v dokumentu „Dopravní politika ČR pro období 
2021 – 2027 s výhledem do roku 2050“, který byl schválen Usnesením vlády ČR č. 
259/2021 Sb. Opatření formulované v tomto dokumentu vyžaduje: „Prostřednictvím 
Politiky územního rozvoje a územně plánovacích dokumentací zajistit územní 
ochranu koridorů a ploch pro rozvojové záměry dopravní infrastruktury“. Záměr je 
plně v souladu s „Aktualizací programu rozvoje územního obvodu Středočeského 
kraje na období 2018 – 2024 s výhledem do 2030“, Prioritní oblastí 4: Doprava, 
Specifickým cílem 4.1. Zajistit kvalitní, bezpečnou a kapacitní páteřní dopravní 
infrastrukturu zajišťující průchodnost a obslužnost území. 

 bod c.xxiii. - odrážka 22a): 

Návrhem 3A ZÚR SK se k čl. (139) vkládá nový bod - odrážka 22a), ve které se nově 
vymezují čtyři úseky koridoru D30a, D30b, D30c a D30d pro umístění dílčích staveb 
„silnice I/16: Mělník – Jizerní Vtelno, rekonstrukce“. Rekonstrukce zahrnuje rozšíření 
stávající dvoupruhové silnice na šířkové uspořádání 2+1, tj. střídavě rozšíření o jeden 
jízdní pruh na jednu či druhou stranu.  

Záměr je společně s aktualizovanými koridory D030 a D031 a beze změny převzatými 
koridory ze ZÚR SK ve znění Aktualizací č. 1 a č. 2  D027, D028, D029 a D179 
součástí kontinuální přestavby silnice I/16 v úseku Jizerní Vtelno (Mladá Boleslav) – 
Mělník v šířkovém uspořádání 2+1.  Záměr na doplnění dílčích úseků přestavby 
silnice I/16 vychází z dodatečného požadavku ŘSD ČR.   

Územní vymezení koridoru v jednotlivých úsecích a, b, c, d vychází ze zpracované 
studie „I/16 – Studie proveditelnosti a účelnosti bezpečné komunikace na území 
Středočeského kraje v profilu 2+1; úsek Mělník – Jizerní Vtelno“ (AF-CITYPLAN, 
s.r.o., 07/2016) pořizované ŘSD ČR. Jednotlivé úseky koridoru D30a) – D30d) 
představují přestavbu stávající silnice v meziúsecích mezi navrhovanými obchvaty 
obcí takto:  
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 úsek D030a:  

 Byšice – Mělnické Vtelno; úprava směrového vedení a 
homogenizace stávající silnice I/16 v šířkovém uspořádání 2+1 s 
návaznostmi na obchvaty Liblic a Byšice (D029), v opačném směru 
Vysoké Libně (D030); 

 úsek D030b: 

 Mělnické Vtelno – Chotětov, západ: úprava směrového a výškového 
vedení stávající silnice I/16 v šířkovém uspořádání 2+1 s 
návaznostmi na obchvat Mělnického Vtelna (D030), v opačném 
směru na koridor napřímení silnice u Chotětova (D179); 

 úsek D030c:  

 Chotětov, západ – Bezno: úprava směrového vedení a 
homogenizace stávající silnice I/16 v šířkovém uspořádání 2+1 s 
návaznostmi na koridor napřímení silnice u Chotětova (D179), 
v opačném směru na koridoru obchvatu Bezna (D028); 

 úsek D030d:  

 Bezno – Jizerní Vtelno: homogenizace stávající silnice I/16 
v šířkovém uspořádání 2+1 s návaznostmi na koridor obchvatu 
Bezna (D028), v opačném směru na koridoru obchvatu Jizerního 
Vtelna (D027). 

Cílem přestavby silnice I/16 v šířkovém uspořádání 2+1 je zvýšení bezpečnosti a 
plynulosti dopravy na celém tahu silnice I/16 ve Středočeském kraji. Kromě obchvatů 
sídel je nezbytná přestavba silnice ve stávající trase (D30a) – D30d), která 
představuje dle místních podmínek napřímení trasy, zvětšení poloměrů směrových 
oblouků, odstranění výškového zvlnění, homogenizaci tahu na stejný šířkový profil, 
vybudování levých odbočovacích pruhů v křižovatkách i přemístění autobusových 
zastávek mimo průběžné jízdní pruhy. Tímto bude zajištěna lepší přehlednost, 
předvídatelnost i jízdní komfort. Prostorová úprava vytvoří podmínky pro zvýšení 
bezpečnosti významného silničního tahu a snížení závažnosti dopravních nehod. 

Záměry naplňují prioritu ZÚR v článku (05) bodech a), b), tj. vytvářet územní 
podmínky pro zkvalitnění a rozvoj dopravního propojení spádových center osídlení, 
odstraňování dopravních závad spojených s nežádoucím omezováním plynulosti 
dopravy a snižování bezpečnosti motorového i nemotorového provozu, zejména 
v zastavěném území.  Sledovaný záměr současně naplňuje dílčí principy a cíle 
rozvoje dopravní infrastruktury, které jsou zakotvené v dokumentu „Dopravní politika 
ČR pro období 2021 – 2027 s výhledem do roku 2050“, který byl schválen Usnesením 
vlády ČR č. 259/2021 Sb. Opatření formulované v tomto dokumentu vyžaduje: 
„Prostřednictvím Politiky územního rozvoje a územně plánovacích dokumentací 
zajistit územní ochranu koridorů a ploch pro rozvojové záměry dopravní 
infrastruktury“. Záměr je plně v souladu s „Aktualizací programu rozvoje územního 
obvodu Středočeského kraje na období 2018 – 2024 s výhledem do 2030“, Prioritní 
oblastí 4: Doprava, Specifickým cílem 4.1. Zajistit kvalitní, bezpečnou a kapacitní 
páteřní dopravní infrastrukturu zajišťující průchodnost a obslužnost území. 

 bod c.xxvii - odrážky 25a), 25b):  

Návrhem 3A ZÚR SK se k čl. (139) vkládají nové body - odrážky 25a): D319 – silnice 
I/16: Tuřany, obchvat a 25b) D320 – silnice I/16: Malíkovice, přeložka s obchvatem 
Hvězdy. 
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Záměry jsou sledovány ŘSD ČR jako součást kontinuální přestavby a rekonstrukce 
silnice I/16 na území Středočeského kraje. Rekonstrukce zahrnuje rozšíření stávající 
dvoupruhové silnice na šířkové uspořádání 2+1, tj. střídavě rozšíření o jeden jízdní 
pruh na jednu či druhou stranu. Záměr na doplnění dílčích úseků přestavby silnice 
I/16 vychází z územně analytických podkladů Středočeského kraje a z dodatečného 
požadavku ŘSD ČR.   

Územní vymezení koridorů D319 a D320 vychází ze zpracované studie „I/16 – Studie 
proveditelnosti a účelnosti bezpečné komunikace na území Středočeského kraje 
v profilu 2+1 (AF-CITYPLAN, s.r.o., 07/2016) pořizované ŘSD ČR. Úsek Slaný – 
Řevničov, ve kterém jsou umístěny oba záměry, představuje významnou tangenciální 
spojnici mezi dálnicemi D7 a D6 s potřebnou zajištění plynulosti a bezpečnosti 
s vyloučením průtahů obcemi. V ZÚR SK ve znění Aktualizací č. 1 a č. 2 jsou v relaci 
Slaný – Řevničov (D6) vymezeny koridory pro obchvaty Mšece a Řevničova. Ty jsou 
beze změny převzaty. V ZÚR dosud neřešené problémy představují průjezdy obcemi 
Tuřany a Malíkovice, Hvězda. Pro ty jsou aktualizací vymezeny nové koridory. 

Koridor D319 vytváří podmínky a předpoklady pro umístění přeložky silnice I/16 
s jižním obchvatem Tuřan. Na základě požadavku obce Tuřany byl obchvat Tuřan ve 
studii proveditelnosti, oproti územnímu plánu, oddálen od okraje zastavěného území. 
Návrhem 3A ZÚR SK je v této oddálené poloze územně vymezen koridor  D319.  

Koridor D320 vytváří podmínky a předpoklady pro umístění přeložky silnice I/16 
se severním obchvatem sídla Hvězda. 

Oba koridory jsou v souladu s výše zmíněnou studií navrženy tak, že umožňují 
umístění přeložky silnice I. třídy v šířkovém uspořádání 2+1 s úrovňovými 
křižovatkami.  

Vymezení koridorů D319 a D320  jako součást celkové přestavby silničního tahu I/16 
na území Středočeského kraje je plně v souladu s připravovanou přestavbou ŘSD 
ČR.   

Záměry naplňují prioritu ZÚR v článku (05) bodech a), b), tj. vytvářet územní 
podmínky pro zkvalitnění a rozvoj dopravního propojení spádových center osídlení, 
odstraňování dopravních závad spojených s nežádoucím omezováním plynulosti 
dopravy a snižování bezpečnosti motorového i nemotorového provozu, zejména 
v zastavěném území.  Sledovaný záměr naplňuje dílčí principy a cíle rozvoje dopravní 
infrastruktury, které jsou zakotvené v dokumentu „Dopravní politika ČR pro období 
2021 – 2027 s výhledem do roku 2050“, který byl schválen Usnesením vlády ČR č. 
259/2021 Sb.  Opatření formulované v tomto dokumentu vyžaduje: „Prostřednictvím 
Politiky územního rozvoje a územně plánovacích dokumentací zajistit územní 
ochranu koridorů a ploch pro rozvojové záměry dopravní infrastruktury“. Záměr je plně 
v souladu s „Aktualizací programu rozvoje územního obvodu Středočeského kraje 
na období 2018 – 2024 s výhledem do 2030“, Prioritní oblastí 4: Doprava, 
Specifickým cílem 4.1. Zajistit kvalitní, bezpečnou a kapacitní páteřní dopravní 
infrastrukturu zajišťující průchodnost a obslužnost území. 

 bod c.xxviii. - odrážka 26): 

Návrhem 3A ZÚR SK je upraveno územní vymezení koridoru D035 – silnice I/18: úsek 
Bohutín – Příbram – Dubno, vymezený v ZÚR ve znění Aktualizací č. 1 a č. 2. Název 
záměru se nemění. Úprava koridoru vychází z dodatečného podnětu firmy Valbek 
spol. s r.o., která upozorňuje na nesoulad trasy s územními plány obcí a zpracovanou 
dokumentací. 

Podkladem pro úpravu koridoru je dokumentace pro územní rozhodnutí: „Silnice I/18 
Příbram, jihovýchodní obchvat, 2. část“ – aktualizace trasy I/18 (SUDOP Praha, a s. 
2015). Územní vymezení koridoru D035 je směrově upraveno v úseku Brod (Ornův 
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Mlýn) – Bohutín, který je dokumentací řešen jako tzv. 2. část jihovýchodního obchvatu 
města Příbram s přeložkou silnice I/18, navazující na stavbu jihovýchodního obchvatu 
Příbrami, 1. část v úseku Dubno – Brod (součást koridoru D035).  

Jihovýchodní obchvat Příbrami řeší zásadní odvedení tranzitní dopravy z centrální 
části Příbrami a jejich poddolovaných místních částí ve směru od dálnice D4 a silnice 
I/66 směrem na Rožmitál pod Třemšínem a dále v návaznosti na silnici I/19 ve směru 
na Plzeň a dálnici D5, případně ve směru na Lety a dálnici D4.   

Úpravou územního vymezení dílčího úseku koridoru D035 jsou vytvořeny podmínky 
a předpoklady pro postupnou realizační přípravu stavby celého jihovýchodního 
obchvatu města. 

Záměr naplňuje prioritu ZÚR v článku (05) bodech a), b), tj. vytvářet územní podmínky 
pro zkvalitnění a rozvoj dopravního propojení spádových center osídlení, 
odstraňování dopravních závad spojených s nežádoucím omezováním plynulosti 
dopravy a snižování bezpečnosti motorového i nemotorového provozu, zejména 
v zastavěném území.  Sledovaný záměr současně naplňuje dílčí principy a cíle 
rozvoje dopravní infrastruktury, které jsou zakotvené v dokumentu „Dopravní politika 
ČR pro období 2021 – 2027 s výhledem do roku 2050“, který byl schválen Usnesením 
vlády ČR č. 259/2021 Sb. Opatření formulované v tomto dokumentu vyžaduje: 
„Prostřednictvím Politiky územního rozvoje a územně plánovacích dokumentací 
zajistit územní ochranu koridorů a ploch pro rozvojové záměry dopravní 
infrastruktury“. Záměr je plně v souladu s „Aktualizací programu rozvoje územního 
obvodu Středočeského kraje na období 2018 – 2024 s výhledem do 2030“, Prioritní 
oblastí 4: Doprava, Specifickým cílem 4.1. Zajistit kvalitní, bezpečnou a kapacitní 
páteřní dopravní infrastrukturu zajišťující průchodnost a obslužnost území. 

 bod c.xxxiii. - odrážka 31):  

Návrhem 3A ZÚR SK je pouze formálně upraven název koridoru D040, kde je slovně 
doplněno: “včetně MÚK“. Územní vymezení grafické části je beze změny a zahrnuje 
i navrhovanou MÚK.   

 bod c.xxxvi. - odrážka 35): 

V souladu s §4 Zákona o pozemních komunikacích č. 13/1997 ve znění pozdějších 
předpisů je zohledněna novela zákona o pozemních komunikacích s platností 
od 31. 12. 2015 – podrobněji viz odůvodnění článek (111).  V  textové části se u 
koridoru „D052 – aglomerační okruh: úsek I/61 Unhošť (D6) – Hřebeč“ formálně mění 
název v závorce, kde se vypouští název R6 a mění se na D6. 

Návrhem 3A ZÚR SK se upravuje územní vymezení dílčího úseku aglomeračního 
okruhu, tj. koridoru D052  v jeho severní části v úseku Velké Přítočno – Hřebeč. Název 
záměru se nemění. Úprava vymezení vychází z dodatečného požadavku ŘSD ČR. 

Podkladem je dokumentace pro územní rozhodnutí „I/61 Propojení D6, D7; I. etapa“ 
(DÚR, Sdružení NOVA – Novák&Partner, Valbek, spol. s r.o., 01/2017).  V souladu 
se zpracovanou dokumentací se doplňuje severní koncová část koridoru o návrh 
napojení přeložky I/61 na stávající trasu silnice I. třídy včetně úpravy napojení 
přeložky na místní část Hřebeč, Netřeby. Současně se mění poloha rozšířeného 
koridoru pro napojení Velkého Přítočna a stávající silnice I/61 Unhošť – Kladno na 
přeložku I/61.  

Úpravy územního vymezení koridoru D040, který je součástí aglomeračního okruhu, 
vytváří podmínky a předpoklady pro jeho postupnou realizační přípravu. Přeložka 
silnice I/61 je v tomto silně urbanizovaném prostoru mezi dálnicemi D6 a D7 jedním 
z nejvýznamnějších záměrů pro odvedení dopravy mimo obytné území Malého 
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Přítočna, Velkého Přítočna, Kladna, Lidic s funkcí vnější propojovací trasy mezi 
radiálně vedenými dálničními tahy D6, D7. 

Záměr naplňuje prioritu ZÚR v článku (05) bodech a), b), tj. vytvářet územní podmínky 
pro zkvalitnění a rozvoj dopravního propojení spádových center osídlení, 
odstraňování dopravních závad spojených s nežádoucím omezováním plynulosti 
dopravy a snižování bezpečnosti motorového i nemotorového provozu, zejména 
v zastavěném území.  Sledovaný záměr současně naplňuje dílčí principy a cíle 
rozvoje dopravní infrastruktury, které jsou zakotvené v dokumentu „Dopravní politika 
ČR pro období 2021 – 2027 s výhledem do roku 2050“, který byl schválen Usnesením 
vlády ČR č. 259/2021 Sb. Opatření formulované v tomto dokumentu vyžaduje: 
„Prostřednictvím Politiky územního rozvoje a územně plánovacích dokumentací 
zajistit územní ochranu koridorů a ploch pro rozvojové záměry dopravní 
infrastruktury“. Záměr je plně v souladu s „Aktualizací programu rozvoje územního 
obvodu Středočeského kraje na období 2018 – 2024 s výhledem do 2030“, Prioritní 
oblastí 4: Doprava, Specifickým cílem 4.1. Zajistit kvalitní, bezpečnou a kapacitní 
páteřní dopravní infrastrukturu zajišťující průchodnost a obslužnost území. 

186. Článek (140) 

Specifikace provedených změn: 

Upravuje se znění textu v úvodní části čl. (140), doplňují se body e) – i). 

Návrhem 3A ZÚR SK se upravuje úvodní text čl. (140), který přesněji specifikuje 
obsah následujících bodů.  Úpravy v textu za písmeny a) – d) jsou formálního charakteru, 
věcná část se nemění. V čl. (140) se dále doplňují body e) – i), které pro upravované územní 
vymezení koridorů D015, D017, D019, D035 a D068 stanovují požadavky na minimalizaci vlivů 
životní prostředí, obytnou funkci a na minimalizaci střetů se zastavitelnými plochami 

Požadavky vyplývají z hodnocení střetů příslušných koridorů s vybranými limity 
využití území. Pro účely hodnocení jsou zohledněny jako rozhodující následující limity využití 
území: 

 zastavěné území, 

 zastavitelné plochy, 

 maloplošná zvláště chráněná území (národní přírodní rezervace, přírodní 
rezervace, národní přírodní památky, přírodní památka), 

 ÚSES (nadregionální, regionální), 

 NATURA 2000, 

 národní kulturní památka včetně ochranného pásma, 

 městská památková rezervace včetně ochranného pásma, 

 vesnická památková rezervace včetně ochranného pásma. 

S ohledem na  podrobnost a měřítko ZÚR jsou sledovány pouze ty střety, jejichž 
plošný rozsah je větší než 5 ha. 

187. Článek (141) 

Specifikace provedených změn: 

Mění se vymezení územní rezervy D520, vypouští se jedna územní rezerva, doplňuje 
se kódové označení a územní identifikace  

Návrhem 3A ZÚR SK se pro snazší orientaci jednotlivé územní rezervy, uvedené pod 
body a) - c), převádějí do tabelárního přehledu, doplňuje se jejich kódové označení a územní 
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identifikace dle dotčených ORP a obcí. Záměr „Přeložka silnice I/2 – severozápadní obchvat  
Kutné Hory“ je složen ze dvou na sebe navazujících úseků se samostatným kódovým 
označením D510 a D511, v názvech jednotlivých koridorů doplněna poloha příslušného úseku. 
Tyto změny jsou formálního charakteru, věcná část dokumentace se nemění.  

Návrhem 3A ZÚR SK se na základě požadavku obce Okřínek vypouští územní 
rezerva uvedená pod bodem  bod c) přeložka silnice I/32 – obchvat Okřínku (D522).  S tímto 
záměrem výhledově není ze strany MD ČR počítáno. Ponechání územní rezervy je tak 
neopodstatněné a je tedy z návrhu 3A ZÚR SK vypuštěna.    

Návrhem 3A ZÚR SK se v tabulce věcně mění územní vymezení územní rezervy 
D520 - Přeložka silnice I/16 v úseku Malý Újezd - Mělník. Úprava vychází z dodatečného 
požadavku obce Velký Borek. Územní rezerva D520 vymezená v ZÚR SK ve znění Aktualizací 
č. 1 a č. 2 zasahuje do zastavěného a zastavitelného území obce Velký Borek. Návrhem 3A- 
ZÚR SK je upravené vymezení v souladu s podklady, předanými zástupci obce Velký Borek. 
Úprava vymezení územní rezervy v poloze oddálené od zastavěného území vytváří 
předpoklady pro minimalizaci negativních vlivů na kvalitu obytného prostředí a minimalizaci 
střetů se zastavitelnými plochami pro bydlení. 

Silnice II. třídy 

188. Článek (142) 

Specifikace provedených změn: 

Formálně se upravuje znění textu, doplňují se nové koridory, upravuje se územní 
vymezení vybraných koridorů, vypouští se koridory u staveb již realizovaných a u 
záměrů již neaktuálních. 

Návrhem 3A ZÚR SK se v úvodní části formálně upravuje a doplňuje znění textu. 
Doplněním pojmu na vybrané silniční síti „nadmístního významu“ se zdůrazňuje kritérium 
pro výběr silnic II. třídy, které jsou zahrnuty do ZÚR.  ZÚR zahrnují pouze ty silnice II. třídy, 
které svým vyšším přepravním významem zásadním způsobem doplňují nadřazenou síť dálnic 
a silnic I. třídy a jsou významnými osami pro zajištění přepravních vztahů nadmístního 
významu Koridory pro umístění staveb na silnicích II. třídy nadmístního významu představují 
takové záměry, které vyžadují prostorovou koordinaci.  Svým významem, rozsahem a využitím 
přesahují hranice jedné obce a ovlivňují tak území více obcí.  

V zájmu přehlednosti a jednoznačného oddělení od silnic I. třídy – viz čl. (139) - byl 
celý seznam přečíslován číselnou řadou začínající č. 1. V zájmu srozumitelnosti uvádíme 
v dalším textu nové i původní značení, oddělené lomítkem. Nové značení je navíc psáno 
červeně. 

 bod c.iii. – odrážka 3): 

Návrhem 3A ZÚR SK se k čl. (142) vkládá nový bod 40a), kterým se nově vymezuje 
koridor dílčího úseku aglomeračního okruhu D312 pro umístění stavby – „silnice II/101 
Rudná – Unhošť; přeložka“. Prověření a vymezení koridoru vyplývá z požadavků 
Zprávy o uplatňování.  

Návrhem 3A ZÚR SK byl prověřen záměr na přeložku silnice II/101, která byla v ZÚR 
SK ve znění Aktualizací č. 1 a č. 2 sledována jako územní rezerva (D523). Podkladem 
pro prověření a změnu územního vymezení oproti územní rezervě je dokumentace 
„Silnice II/101 Rudná – Ptice – Unhošť, studie (Novák & Partner, 12/2012), pořízená 
KrÚ SK a KSÚS SK. Studie byla zpracována a posouzena ve variantách a projednána 
s obcemi. Rozhodující byly dvě koncepční varianty a to vedené západně a východně 
od Červeného Újezdu. Původně sledovaná západní varianta byla postupně odmítnuta 
především z důvodu vedení v těsném kontaktu s okrajovou zástavbou sídla Ptice a 
návazně z důvodu průchodu úzkým hrdlem v doteku s okrajovou zástavbou mezi 
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sídly Červený Újezd a Svárov. Tato varianta zásadním způsobem omezovala obě 
sídla, rozdělovala jejich přirozené vazby a  přinášela riziko negativní zátěže obytného 
území dotčených sídel  hlukem a exhalacemi. Z tohoto důvodu byla následně 
podrobně prověřena varianta vedená východně od Červeného Újezdu s napojením 
na stávající silnici II/201 blíže k hlavnímu městu, kam přepravní vztahy přitozeně 
spádují. Jako výsledná varianta byla vybrána kombinace dílčích úseků jednotlivých 
variant (kombinace var. zelená + modrá) v trase MÚK Rudná (D5) – východní obchvat 
Úhonic a Červeného Újezdu s napojením na stávající silnici II/101 Jeneč – Unhošť, 
východ – viz obr. níže. Součástí přeložky jsou i nová napojení na stávající silniční síť, 
zahrnutá v územním vymezení koridoru D312 jako součást stavby.   

 

Přehledná situace alternativních variant Rudná–Ptice–Unhošť 

 
Zdroj:  Silnice II/101 Rudná–Ptice–Unhošť,  studie (Novák a Partner, 12/2012) 

 

Územní vymezení koridoru a jeho potřebnost byla v průběhu prací konzultovaná 
se zástupci KrÚ a KSÚS SK.  Přeložka silnice je součástí aglomeračního okruhu 
v západním segmentu urbanizované příměstské oblasti Prahy v propojení dálnic D5 
(MÚK Rudná) a D6 (MÚK Unhošť/Fialka). Umožňuje tak obvodové roznesení dopravy 
z nadřazené dálniční a silniční sítě, zpřístupnění a obsluhu navazujícího prostoru 
(Drahelčice, Úhonice, Ptice, Červený Újezd, Ptice, Unhošť) mimo průtahy sídly.   

Záměr naplňuje prioritu ZÚR v článku (05) bodech a), b), tj. vytvářet územní podmínky 
pro zkvalitnění a rozvoj dopravního propojení spádových center osídlení, 
odstraňování dopravních závad spojených s nežádoucím omezováním plynulosti 
dopravy a snižování bezpečnosti motorového i nemotorového provozu, zejména v 
zastavěném území. Záměr je plně v souladu s „Aktualizací programu rozvoje 
územního obvodu Středočeského kraje na období 2018 – 2024 s výhledem do 2030“, 
Prioritní oblastí 4: Doprava, Specifickým cílem 4.1. Zajistit kvalitní, bezpečnou a 
kapacitní páteřní dopravní infrastrukturu zajišťující průchodnost a obslužnost území. 

 bod c.xi. – odrážka 48): 

Návrhem 3A ZÚR SK je vypuštěn koridor D075 – silnice II/107: Velké Popovice. 
Důvodem vypuštění je požadavek města Velké Popovice. Tento požadavek byl ze 
strany města projednán se zástupci KÚ odboru dopravy s tím, že vypuštění záměru 
v návrhu 3A ZÚR SK je oběma stranami potvrzeno. 
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 bod c.xvi. – odrážka 15) / 53): 

Návrhem 3A ZÚR SK je provedena úprava územního vymezení koridoru D080 
pro umístění silnice II/112: Benešov, severovýchodní obchvat. Aktualizace vyplývá 
z dodatečného požadavku města Benešova a potřebného souladu s aktuálně 
zpracovanou dokumentací přeložky silnice II/112: „Severovýchodní obchvat 
Benešova I + II etapa“; studie (SATRA, 06/2018), která byla podkladem pro návrh ÚP 
Benešova.   

Koridor pro umístění přeložky silnice II/112 navazuje na navrhovaný koridor přestavby 
silnice I/3 (D015) a navrhovanou okružní spirálovou křižovatku Červené Vršky, 
severovýchodním směrem obchází město a ve východní části se napojuje na stávající 
silnici II/112 ve směru na Vlašim. Takto vedená trasa přeložky plně odvádí průjezdnou 
dopravu z obytné části Benešova a nabízí tak v návaznosti na silnici I/3, případně 
v dálkových vztazích na dálnici D3 (prostřednictvím navazujícího úseku silnice II/112, 
tzv. Václavická spojka) plynulou a bezpečnou trasu přes Benešov na Vlašim – 
viz odůvodnění čl. (139) bod 5). 

Záměr naplňuje prioritu ZÚR v článku (05) bodech a), b), tj. vytvářet územní podmínky 
pro zkvalitnění a rozvoj dopravního propojení spádových center osídlení, 
odstraňování dopravních závad spojených s nežádoucím omezováním plynulosti 
dopravy a snižování bezpečnosti motorového i nemotorového provozu, zejména v 
zastavěném území.  Záměr je plně v souladu s „Aktualizací programu rozvoje 
územního obvodu Středočeského kraje na období 2018 – 2024 s výhledem do 2030“, 
Prioritní oblastí 4: Doprava, Specifickým cílem 4.1. Zajistit kvalitní, bezpečnou a 
kapacitní páteřní dopravní infrastrukturu zajišťující průchodnost a obslužnost území. 

 bod c.xx. – odrážka 19) / 57): 

Návrhem 3A ZÚR SK se upravuje územní vymezení koridoru D084 – silnice II/114: 
Hořovice, východní obchvat, připojení na silnici II/117. Úprava vyplývá z požadavku 
Zprávy o uplatňování.  

Podkladem pro úpravu územního vymezení je vyhledávací studie: „Jihovýchodní 
obchvat Hořovic“ (VPÚ DECO PRAHA, a.s., 04/2018). Z této studie vyplývá úprava 
územního vymezení původně navrhovaného východního obchvatu Hořovic, 
obsaženého v ZÚR SK ve znění Aktualizací č. 1 a č. 2., s návazností nového úseku 
koridoru jihovýchodního obchvatu města s napojením na silnici II/114. Návrhem 3A 
ZÚR SK je tedy současně doplněn koridor D084 o tzv. jihovýchodní obchvat, který 
pokračuje od napojení východního obchvatu na silnici II/114 jihovýchodním směrem 
ve dvou variantách, vymezených v návrhu 3A ZÚR SK jako koridor D084a (var. A) a 
D084b – (var. B).  

 

Kritéria pro 
rozhodování o 
výběru variant 

Varianta A Varianta B 

 Koncepce a 
návrh řešení 

 Východní část obchvatu 
pokračuje v trase krátkého 
jihovýchodního obchvatu  
s napojením jižně od zastavěné 
části města na  a křižovatku 
silnice III/1149 směr Felbabka – 
Rejkovice (silnice II/118) a 
silnici III/1148a směr Podluhy. 

 Východní část obchvatu 
pokračuje v nové trase přeložky 
silnice II/114 s dlouhým 
jihovýchodním obchvatem 
města  a napojením na silnici 
II/118 Zdice (D5) – Příbram 
(I/18) v prostoru Rejkovic. 

 Širší přepravní 
vztahy a 
souvislosti  

 Koncepční řešení zaměřené 
na zklidnění centrální části 
města s odklonem průjezdné 
dopravy na úsporně řešený 
krátký obchvat Hořovic;  

 Koncepční řešení zaměřené 
na zklidnění centrální části 
města s odklonem průjezdné 
dopravy na velký obchvat 
města, který přechází ve volné 
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Kritéria pro 
rozhodování o 
výběru variant 

Varianta A Varianta B 

 řešená lokální problematika 
průtahu města, v širších 
vztazích se návrh výrazněji  
neuplatní. 

krajině do přeložky silnice 
II/114 s cílem vytvořit podmínky 
pro možné posílení přepravních 
vztahů nadmístního významu; 

 zásadní zkvalitnění silničního 
spojení Příbramska s dálnicí 
D5, vedeného po okraji CHKO 
Brdy;  

 zkvalitnění podmínek 
pro zpřístupnění a  obsluhu 
dotčeného území;  

 možnost bezkolizního 
zpřístupnění a příznivého 
rozprostření turistických 
nástupních míst do prostoru 
Brd. 

 Střety s limity 
využití území 

 Střety se zastavitelnými 
plochami Hořovic (cca 13,6 ha);  

 střety se zastavěným územím 
Hořovic (cca 1,80 ha). 

 Střety se zastavitelnými 
plochami Hořovic (cca 13,6 ha) 
a Felbabky (0,22 ha); 

 střety se zastavěným územím 
Hořovic (cca 1,86 ha) a 
Felbabky (1,72 ha). 

 

Posouzení obou variant bylo provedeno také v rámci vyhodnocení vlivů návrhu 3A 
ZÚR SK na životní prostředí dle přílohy stavebního zákona (viz kap. 7.1. textové části 
SEA dokumentace). Varianta B byla z hlediska vlivů na složky životního prostředí 
vyhodnocena jako mírně příznivější, ovšem s minimálním rozdílem v rámci bodového 
ohodnocení. Z tohoto důvodu jsou obě varianty považovány za víceméně 
rovnocenné. Při rozhodování o výběru nejvhodnější varianty je proto nutné zohlednit 
také dopravně inženýrské a technickoekonomické aspekty jejich řešení. 

V rámci posouzení vlivů na EVL a PO soustavy Natura 2000 dle § 45i zákona o 
ochraně přírody a krajiny byly vlivy obou variantních koridorů vyhodnoceny jako 
nulové. Koridor varianty B sice zasahuje do blízkosti EVL Felbabka, nicméně s 
ohledem na charakter území mezi koridorem a EVL lze předpokládat, že při realizaci 
záměru nedojde k přímému ani nepřímému ovlivnění populace kuňky žlutobřiché, 
která je jediným předmětem ochrany EVL. 

Z hlediska širších přepravních souvislostí a účinnosti návrhu řešení zpracovatel 3A 
ZÚR SK   upřednostňuje variantu B, která je svým rozsahem přestavby nákladnější, 
avšak z hlediska regionálních přepravních vztahů výrazně přínosnější. Hlavní přínos 
lze spatřovat v posílení nedostatečného propojení Příbramska s dálnicí D5 (Praha – 
Plzeň – hrance ČR/SRN).  

Obě navrhované varianty naplňují prioritu ZÚR v článku (05) písm. b), tj. „vytvářet 
územní podmínky pro odstraňování dopravních závad spojených s nežádoucím 
omezováním plynulosti dopravy a snižování bezpečnosti motorového i nemotorového 
provozu, zejména v zastavěném území“. Záměr je plně v souladu s „Aktualizací 
programu rozvoje územního obvodu Středočeského kraje na období 2018 – 2024 
s výhledem do 2030“, Prioritní oblastí 4: Doprava, Specifickým cílem 4.1. Zajistit 
kvalitní, bezpečnou a kapacitní páteřní dopravní infrastrukturu zajišťující průchodnost 
a obslužnost území. 

Usnesením č. 024-14/2022/ZK ze dne 28. 3. 2022 schválilo Zastupitelstvo 
Středočeského kraje ve smyslu § 38 odst. 2 stavebního zákona koridor varianty A 
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(D084a), který je nyní součástí návrhu 3. aktualizace ZÚR SK k veřejnému 
projednání. Hlavním důvodem rozhodnutí ve prospěch varianty A je vyšší rozsah 
využití stávající infrastruktury a s tím související nižší investiční  náklady na realizaci 
záměru a omezení územních nároků na stavbu.  

 bod c.xii. – odrážka 21) / 60): 

Návrhem 3A ZÚR SK byl koridor „D087 – silnice II/114: Dobříš, přeložka“, vymezený 
v ZÚR SK ve znění Aktualizací č. 1 a č. 2, zrušen a převeden z návrhu do územní 
rezervy (D525)  Požadavek na prověření trasy vychází z dodatečného požadavku 
města Dobříš. Návrhem 3A ZÚR SK byly v koordinaci se zástupci města Dobříše 
prověřeny a předloženy náměty na úpravu územního vymezení koridoru s 
cílem oddálení trasy od zastavěného území a uvolnění ploch pro rozvoj západní části 
města. Předložené náměty nebyly zástupci města přijaty a to především z důvodu 
nepříznivého zásahu do krajinných hodnot dotčeného prostoru. Doporučením města 
byl návrh na vypuštění koridoru.  

Problematika obchvatu Dobříše byla v průběhu prací podrobně projednána se 
zástupci KrÚ SK odboru dopravy a KSÚS SK. Výsledkem návrhu pro společné 
jednání je převedení koridoru do územní rezervy do doby, než ÚP Dobříše prověří a 
navrhne jiné možnosti vedení přeložky silnice II/114 s obchvatem Dobříše (mimo 
centrální část města). Silnice II/114 Dobříš – Hostomice s návazností na silnici II/115, 
příp. II/118 směr Příbram slouží jako „odklonová trasa“ pro případ havárie či omezení 
provozu na dálnici D4 Dobříš – Skalka a je nezbytné na této trase vytvořit podmínky 
pro její možnou přestavbu.   

Na základě stanoviska města Dobříš, souhlasu KÚ SK  odboru dopravy (záměr není 
ani výhledově evidován) a vypořádání připomínek k návrhu pořizovatelem je územní 
rezerva pro přeložku silnice II/114 v Dobříši z návrhu ZÚR SK vypuštěna. Ponechání 
územní rezervy je bezdůvodné, dopravní řešení bude stabilizováno v rámci územního 
plánu.  

Převedením do územní rezervy (D525) zůstává zajištěna územní ochrana přeložky 
s předpokladem možného podrobného prověření územních podmínek pro návrh 
a stabilizaci obchvatu města. 

 bod c.xxiv. – odrážka 23) / 62): 

Návrhem 3A ZÚR SK se upravuje jižní úsek koridoru D089 – silnice II/116: Řevnice, 
přeložka s přemostěním Berounky. Úprava vyplývá z požadavku Zprávy o 
uplatňování jako související záměr při prověřování přeložky silnice II/116 jako 
alternativní trasy pro silnici II/115 údolím Berounky.  

Podkladem pro úpravu jižního úseku koridoru D089 je pořizovaný ÚP Řevnice, 
ve kterém je na základě podrobného prověření korigován koridor D089, vymezený 
v ZÚR SK ve znění Aktualizací č. 1 a č. 2. Úpravy byly konzultovány se zástupci města 
a potvrzeny zástupci KrÚ SK, odbor dopravy a KSÚS SK. Předmětem aktualizace 
je úprava koridoru přeložky silnice II/116 v úseku mezi silnicemi II/116 a II/115 v jižní 
části Řevnic tak, aby trasa probíhala kontinuálně v návaznosti na navrhovaný úsek 
koridoru D089 v trase západního obchvatu města.  

Silnice II/116 v úseku Řevnice – Mníšek pod Brdy (D4), jehož součástí je i navrhovaná 
změna vedení koridoru s obchvatem Řevnic, je regionálně významnou silniční 
spojnicí mezi silně urbanizovaným územím Poberouní a dálnicí D4. Její přepravní 
význam může výhledově posílit v souvislosti s přímou návazností na  navrhovanou 
alternativní trasu přeložky silnice II/116 k silnici II/115 údolím Berounky v relaci SOKP 
– Chýnice - Kuchař – Mořina – Mořinka – Zadní Třebáň – Řevnice (koridory D090 – 
D093), jíž je součástí.  
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Záměr naplňuje prioritu ZÚR v článku (05) bodech a), b), tj. vytvářet územní podmínky 
pro zkvalitnění a rozvoj dopravního propojení spádových center osídlení, 
odstraňování dopravních závad spojených s nežádoucím omezováním plynulosti 
dopravy a snižování bezpečnosti motorového i nemotorového provozu, zejména v 
zastavěném území. Záměr je plně v souladu s „Aktualizací programu rozvoje 
územního obvodu Středočeského kraje na období 2018 – 2024 s výhledem do 2030“, 
Prioritní oblastí 4: Doprava, Specifickým cílem 4.1. Zajistit kvalitní, bezpečnou a 
kapacitní páteřní dopravní infrastrukturu zajišťující průchodnost a obslužnost území.  

 bod c.xxv. – odrážka 24) / 63), bod c.xxvi – odrážka 64), bod c.xxvii – odrážka 
65): 

Návrhem 3A ZÚR SK se v bodě 63) upravuje územní vymezení koridoru D090 – 
silnice II/116: úprava úseku Rovina – Mořina, Mořinka, obchvat, v bodě 64) koridor 
D091 -  silnice II/116: Kuchař, obchvat a v bodě 65) koridor D092 – silnice II/116: 
Chýnice, obchvat. Prověření a provedené úpravy územního vymezení koridorů 
vyplývají z požadavku Zprávy o uplatňování. 

Všechny tři záměry jsou součástí přestavby silnice II/116 v úseku SOKP (MÚK 
Jinočany) – Chýnice - Kuchař – Mořina – Mořinka – Zadní Třebáň – Řevnice (II/115) 
jako alternativní trasy ke stávající silnici II/115, která jako jediná, vedená hustě 
osídleným územím Poberouní, v současné době zpřístupňuje a obsluhuje tuto oblast 
ve směru od Prahy. Její dopravní zatížení je na hranici kapacity – dle výsledků CSD 
2016 průměrná denní intenzita dopravy se v úseku hranice Prahy – Řevnice pohybuje 
v rozmezí 10,3 – 6,3 tis. voz./24 hod. Kromě toho silnice prochází v převážné části 
obytným územím bez možností přeložky či přestavby. 

Podkladem pro změnu územního vymezení jednotlivých koridorů ve spojení Rovina - 
SOKP je zpracovaná studie: II/116 Řevnice – Mořina – SOKP, pořízená KSÚS SK. 
Přestavba silnice byla studií prověřovaná v řadě variant s variantními obchvaty 
dotčených sídel, z nichž po projednání vzešla výsledná invariantní trasa, která je 
zapracovaná do návrhu 3A ZÚR SK. Změny územního vymezení byly v průběhu prací 
konzultovány a potvrzeny zástupci KrÚ SK a KSÚS SK. 

Návrhem 3A ZÚR SK je upraveno územní vymezení koridoru „D090 – silnice II/116: 
Rovina – Mořina, Mořinka, obchvat“ v prostoru Mořiny, kde je severní koncový úsek 
prodloužen až po křižovatku se silnicí III/11515.  Tímto jsou vytvořeny podmínky 
pro přestavbu navazujícího úseku silnice s nevyhovujícími prostorovými parametry. 

Zásadní úpravy územního vymezení jsou návrhem 3A ZÚR SK provedeny v úseku 
Kuchař – Zbuzany, oproti původnímu severozápadnímu obchvatu s jihovýchodním 
obchvatem Kuchaře („D091 - silnice II/116: Kuchař, obchvat“) a velkým 
severozápadním obchvatem Chýnice (koridor D092 – silnice II/116: Chýnice, 
obchvat) v oddálené severozápadní poloze s napojením na stabilizovaný koncový 
úsek přeložky ve Zbuzanech a s napojením na SOKP - MÚK Jinočany.  

Záměr naplňuje prioritu ZÚR v článku (05) bodech a), b), tj. vytvářet územní podmínky 
pro zkvalitnění a rozvoj dopravního propojení spádových center osídlení, 
odstraňování dopravních závad spojených s nežádoucím omezováním plynulosti 
dopravy a snižování bezpečnosti motorového i nemotorového provozu, zejména 
v zastavěném území.  Je plně v souladu s „Aktualizací programu rozvoje územního 
obvodu Středočeského kraje na období 2018 – 2024 s výhledem do 2030“, Prioritní 
oblastí 4: Doprava, Specifickým cílem 4.1. Zajistit kvalitní, bezpečnou a kapacitní 
páteřní dopravní infrastrukturu zajišťující průchodnost a obslužnost území.  

 bod c.xxxvii. – odrážka 75): 

Návrhem 3A ZÚR SK je vypuštěn koridor D103 – silnice II/125: Kolín jih, přeložka. 
Důvodem je dokončená realizace stavby. 
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 bod c.xxxviii. – odrážka 103): 

Návrhem 3A ZÚR SK je vypuštěn koridor D131 – silnice II/238: Kladno (Poldi). 
Důvodem je připomínka Statutárního města Kladna k návrhu 3A ZÚR SK 
s požadavkem na vypuštění koridoru, který byl v ÚP Kladna a v Regulačním plánu 
Kladno – Vojtěšská huť RP2 podrobně prověřen a stabilizován novým návrhem 
řešení. Přestavba silnice II/328 nebude v této souvislosti předmětem ZÚR. Návrh 
řešení bude součástí ÚP Kladna.  

 bod c.Ixxix. – odrážka 76) / 117): 

Návrhem 3A ZÚR SK, kromě formálních úprav textu, je upraveno územní vymezení 
dílčího počátečního úseku koridoru „D146 – silnice II/280: obchvat Března, 
mimoúrovňové křížení železniční trati a napojení na I/16; úprava trasy Březno – 
Čížovky“. Změna je vyvolána úpravou územního vymezení koridorů D025 a D026 
(silnice I/16 v úseku Kosmonosy – Židněves – Martinovice) v prostoru navrhované 
MÚK Židněves. Přeložka silnice II/280 s obchvatem Židněvsi bude (oproti původnímu 
návrhu ZÚR ve znění Aktualizací č. 1 a č. 2) na sledovanou přestavbu silnice I/16 
napojena přímo v MÚK Židněves - viz odůvodnění čl. (139) bodů 15) a 16).  

Podkladem po úpravu a územní vymezení koridoru D146 jako související stavby 
s úpravami koridorů D025 a D026 je dokumentace „I/16 – Studie proveditelnosti a 
účelnosti bezpečné komunikace na území Středočeského kraje v profilu 2+1(AF-
CITYPLAN, s.r.o., 07/2016).  

Silnice II/280 v návaznosti na páteřní silnici I/16 a dálnici D8 je regionálně významnou 
komunikací zpřístupňující a obsluhující sídelní strukturu a oblasti v okrajových částech 
Středočeského a Královehradeckého kraje. Přímou návazností na nadřazenou silniční 
síť budou významným způsobem posíleny předpoklady pro rozvoj dotčených okrajových 
území obou krajů.    

 bod c.Ixxxv – odrážka 123): 

Návrhem 3A ZÚR SK je vypuštěn koridor „D152 – silnice II/329: nové napojení 
Kouřimi a Radimi na silnici I/12“, který v ZÚR SK ve znění Aktualizací č. 1 a č. 2 byl 
vymezen na silnici I/12 pro umístění MÚK Plaňany, umožňující bezpečné napojení 
silnice II/329 ve směru od Radimi a silnice III. třídy ve směru na Kouřim 
mimoúrovňovou křižovatkou na silnici I/12.  

Tato koncepce je v současné době neaktuální. Navrhovaná přestavba silnice I/12, 
pro kterou je v 3A ZÚR SK vymezen nový koridor „D302 - silnice I/12: Český Brod – 
Kolín, rekonstrukce (rozšíření na 2+1 jízdní pruhy)“, představuje rozšíření stávající 
silnice v uspořádání 2 + 1 s pouze úrovňovými křižovatkami. Podkladem pro tento 
návrh a vymezení souvisejícího koridoru D302 je dokumentace: „NIV příprava Záměr 
projektu a technická studie modernizace a zvýšení bezpečnosti a propustnosti silnice 
I/2 v úseku Úvaly – Kolín 2+1“ (AF-CITYPLAN, s.r.o., 02/2015), pořizované ŘSD ČR 
– viz odůvodnění čl. (139) bod 12a).    

 bod c.xciv. – odrážka 90) / 132):  

Návrhem 3A ZÚR SK je zásadním způsobem upraveno územní vymezení koridoru 
D161 (původně průtah v koridoru železniční tratě) a upraven z toho vyplývající název 
záměru, tj. D161 – silnice II/331: Nymburk, obchvat. Provedená úprava vychází 
z dodatečného požadavku města Nymburk na změnu trasy přeložky silnice II/331, 
která je v současné době již neaktuální v souladu s ÚP. 

Požadavek na úpravu územního vymezení byl v průběhu prací konzultován se 
zástupci města Nymburka, KrÚ SK a KSÚS SK a potvrzen.  
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Provedené úpravy vychází z návrhu ÚP Nymburka, při jehož zpracování byly 
podrobně prověřovány varianty možné přeložky silnice II/331. Výsledný návrh řeší 
přeložku silnice II/331 ve zcela nové trase západního obchvatu města s částečným 
průchodem okrajem zastavěného území, v jižní části s novým přemostěním Labe 
a napojením na silnici II/330 směřující do prostoru Sadské a dále na dálnici D11 
- MÚK Třebestovice. 

Předložené řešení je z hlediska prostupnosti a obsluhy území výrazně výhodnější, 
z hlediska ekonomického úspornější, v širších vztazích s příznivou vazbou města 
na silnici II/611 (Sadská) a dálnici D11.  

Záměr naplňuje prioritu ZÚR v článku (05) bodech a), b), tj. vytvářet územní podmínky 
pro zkvalitnění a rozvoj dopravního propojení spádových center osídlení, 
odstraňování dopravních závad spojených s nežádoucím omezováním plynulosti 
dopravy a snižování bezpečnosti motorového i nemotorového provozu, zejména 
v zastavěném území. Je plně v souladu s „Aktualizací programu rozvoje územního 
obvodu Středočeského kraje na období 2018 – 2024 s výhledem do 2030“, Prioritní 
oblastí 4: Doprava, Specifickým cílem 4.1. Zajistit kvalitní, bezpečnou a kapacitní 
páteřní dopravní infrastrukturu zajišťující průchodnost a obslužnost území.  

 bod d. – odrážka 100): 

Návrhem 3A ZÚR SK se vymezuje nový koridor pro umístění stavby D316 – silnice 
II/610: Brandýs nad Labem – SOKP. Prověření záměru vychází z požadavku Zprávy 
o uplatňování. 

Podkladem pro prověření záměru je dokumentace „Suburbanizace Přeložka silnice 
II/610 Brandýs nad Labem – SOKP“, pořízená KÚ SK. Stávající silnice II/610 
představuje hlavní přístupovou komunikaci širšího centra osídlení Brandýsa nad 
Labem - Staré Boleslavi pro každodenní přepravní vztahy ku Praze. Dotčené území 
je zahrnuto do rozvojové oblasti republikového významu OB1 Metropolitní rozvojová 
oblast Praha s předpokladem dalšího rozvoje a nárůstu požadavků na kvalitní 
dopravní zpřístupnění a obsluhu, prioritně ve vazbě na hlavní město Prahu. Lze 
očekávat, že po dokončení dálnice D0 (původně SOKP)  v severovýchodním sektoru, 
budou nároky na přepravní využití silnice II/610 s přímým napojením na okruh nadále 
vzrůstat. 

V současné době se intenzita dopravy na silnici II/610 dle výsledků CSD 2016 
pohybuje okolo 9,2 tis. voz./24 hod. Stávající dvoupruhová komunikace 
v parametrech silnice II. třídy s průtahy centrální částí obytného území obcí Dřevčice, 
Podolánka a Kostomlátky vykazuje již v současné době řadu nedostatků 
s negativními vlivy na životní prostředí a veřejné zdraví.   

Navrhovaná přeložka silnice II/610 navazuje v jihovýchodní okrajové části Brandýsa 
nad Labem na sledovaný aglomerační okruh s přeložkou silnice II/101 (v ZÚR SK 
ve znění Aktualizací č. 1 č. 2 - koridor D063), dále je veden v nové trase mimo osídlení 
s napojením na sledovanou dálnici D0 v MÚK Přezletice.  Nová trasa zajistí podmínky 
pro přímé propojení aglomeračního okruhu s dálnicí D0, umožní odvedení 
každodenní dopravy v relaci Brandýs nad Labem/aglomerační okruh – dálnice D0 
mimo obytná území s příznivou návazností na terminál Praha, Letňany (Pražská 
integrovaná doprava – bus, metro, parkoviště a odstavné stání P+R).  

Koridor D316, navrhovaný jako veřejně prospěšná stavba, vytváří předpoklady 
pro navazující projektovou a následně realizační přípravu stavby. Realizace přeložky 
významné silnice II/610 v potřebných parametrech mimo průtahy sídly zajistí 
bezpečnost a plynulost provozu v silně zatížené přepravní relaci s návaznostmi na 
nadřazenou silniční síť a významný přestupní terminál (systém P+R) na hranici 
hlavního města Prahy. 
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Záměr (koridor D316) naplňuje prioritu ZÚR v článku (05) bodech a), b), tj. vytvářet 
územní podmínky pro zkvalitnění a rozvoj dopravního propojení spádových center 
osídlení, odstraňování dopravních závad spojených s nežádoucím omezováním 
plynulosti dopravy a snižování bezpečnosti motorového i nemotorového provozu, 
zejména v zastavěném území. Sledovaný záměr naplňuje dílčí principy a cíle rozvoje 
dopravní infrastruktury, které jsou zakotvené v dokumentu „Dopravní politika ČR pro 
období 2021 – 2027 s výhledem do roku 2050“, který byl schválen Usnesením vlády 
ČR č. 259/2021 Sb. Opatření formulované v tomto dokumentu vyžaduje: 
„Prostřednictvím Politiky územního rozvoje a územně plánovacích dokumentací 
zajistit územní ochranu koridorů a ploch pro rozvojové záměry dopravní 
infrastruktury“. Záměr je plně v souladu s „Aktualizací programu rozvoje územního 
obvodu Středočeského kraje na období 2018 – 2024 s výhledem do 2030“, Prioritní 
oblastí 4: Doprava, Specifickým cílem 4.1. Zajistit kvalitní, bezpečnou a kapacitní 
páteřní dopravní infrastrukturu zajišťující průchodnost a obslužnost území. 

189. Článek (143): 

Specifikace provedených změn: 

Formálně se upravuje úvodní text čl., v jednotlivých bodech se doplňují požadavky 
na využití území a úkoly pro územní plánování pro upravované a nově navrhované 
koridory. 

Návrhem 3 A-ZÚR SK se upravuje úvodní text čl. (143), který přesněji specifikuje 
obsah následujících bodů. V textu za písmeny a), c) – n) se upravuje a zjednodušuje znění 
textu. Jeho věcná část se nemění.  

 bod o. – odrážky p), q), r) a s): 

V čl. (143) se dále doplňují body p), q), r) a s), které pro upravované územní vymezení 
koridorů D080, varianty koridoru D084A a D084B, pro koridor D161 stanovují 
požadavky na minimalizaci vlivů na obytná území a potenciálních střetů se 
zastavitelnými plochami. U koridoru D161 je dále doplněn úkol pro územní plánování, 
který souvisí s požadavkem na bezkolizní křížení koridorů silniční a železniční 
dopravy (D322 modernizace žel. tratě Kolín – Liběchov), které je podmínkou pro 
realizaci obou staveb.  

Koridor D312 - silnice II/101 Rudná – Unhošť i přes nesouhlas s jeho umístěním je ve 
3. A-ZÚR SK vymezen. Na základě dohody mezi KÚ SK a MK je u koridoru D312, 
doplněn úkol minimalizace vlivů na kulturně historické hodnoty 

Koridor D312 – přeložka silnice II/101 je součástí aglomeračního okruhu v západním 
segmentu urbanizované příměstské oblasti Prahy v propojení dálnic D5 (MÚK Rudná 
a D6 (MÚK Unhošť/Fialka).  Umožňuje tak obvodové roznesení dopravy z nadřazené 
dálniční a silniční sítě a obsluhu navazujícího prostoru (Drahelčice, Úhonice, Ptice, 
Červený Újezd, Ptice, Unhošť) s vyloučením průjezdů sídly. Koridor je vymezen 
v poloze východního obchvatu Červeného Újezdu, v jehož blízkosti se nachází KP 
Klášter v Hájku. Důvod pro tuto polohu ve vztahu ke zmíněné kulturní památce jsou 
následující: 

- Vzdálenost mezi okrajem zástavby a areálem KP Klášter v Hájku je cca 600m, 
přičemž dotčené území má charakter intenzivně využívané zemědělské krajiny 
s vysokým stupněm zornění a minimálním zastoupením krajinné nelesní 
zeleně, s výjimkou vlastního areálu kláštera. 

-  Křížová cesta s kaplemi směřuje od areálu na východ směrem ku Praze a není 
tedy koridorem, který je vymezen západně od areálu, nikterak dotčena. 

- Území západně od obce vykazuje z hlediska podmínek pro umístění 
komunikace tohoto typu výrazně horší podmínky: 
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o min. vzdálenost mezi zástavbou obcí Červený Újezd a Svárov je cca 
300m, 

o v jižní části mezi lesním remízkem  a areálem u bývalého kladensko – 
nučické dráhy je cca 200m 

Z těchto skutečností jednoznačně vyplývá výhodnost navrhovaného řešení a to 
zejména z hlediska vlivů na obyvatelstvo a kvalitu obytného prostředí Červený Újezd. 
Požadavek MK na vypuštění záměru z výše uvedených důvodů není  v 3A ZÚR SK  
akceptován. 

190. Článek (144) 

Specifikace provedených změn: 

Doplňuje se kódové označení a územní identifikace územních rezerv, nově se 
vymezují dvě územní rezervy, vypouští se jedna územní rezerva, nově se vymezuje 
jedna územní rezerva. 

Návrhem 3A ZÚR SK se text v odstavcích označených a) – i) pro lepší orientaci  
převádí do tabelárního přehledu. Pro jednoznačnou identifikaci se v tabulce doplňují kódy 
jednotlivých územních rezerv a jejich územní průmět dle ORP a dotčených obcí. Úprava je 
formálního charakteru, věcná část dokumentace se nemění.   

Návrhem 3A ZÚR SK se na základě výsledků projednání návrhu 3A ZÚR SK a  
pokynů k úpravám vypouští územní rezerva D503 - přeložka silnice II/121 – obchvat Kozmic. 
KSÚS SK dosud neeviduje takový záměr a nepřipravuje pro tuto stavbu žádnou projektovou 
ani předprojektovou dokumentaci. S ohledem na skutečnost, že tento záměr se nachází na 
území pouze jedné obce a nejde o záměr nadmístního významu, je důvodné, aby obec mohla 
ve svém územním plánu rozhodnout o způsobu dopravního řešení a případně stabilizovat 
koridor na úrovni územního plánu.  

Návrhem 3A ZÚR SK se v tabulce územních rezerv doplňují dvě nově navrhované 
územní rezervy: D524 přeložka silnice II/115 – obchvat Černošic (tunelové vedení) a D525 
přeložka silnice II/114 – obchvat Dobříš. 

D524 přeložka silnice II/115 – obchvat Černošic (tunelové vedení)  

Silnice II/115 Praha (D4/SOKP) – Řevnice – Jince (II/118) je páteřní silnicí 
nadmístního významu zpřístupňující a obsluhující silně urbanizované území 
Poberouní ve směru od Prahy. Dopravně nejzatíženější je úsek Praha – Řevnice, kde 
se průměrná denní intenzita dopravy dle výsledků CSD 216 pohybuje v rozmezí 10,3 
– 9,5 tis. voz./24 hod. Silnice prochází centry dotčených obcí z hlediska zastavěnosti 
území a terénní konfigurace s velmi omezenými možnostmi přeložky silnice či 
obchvatu sídla.  Průchod Černošicemi je obzvláště problematický a to z hlediska 
směrového vedení silnice, úrovňového křížení s koridorovou tratí, šířkového 
uspořádání na průtahu s omezenými podmínkami pro pěší dopravu a značného 
výškového převýšení.  

Přestože  ZÚR sledují alternativní trasu k vedení silnice II/115 pro silniční zpřístupnění 
Poberouní (Zbuzany/SOKP – Mořina – Řevnice), lze i výhledově na této 
silnici očekávat značné objemy dopravy s tendencí spíše rostoucí. Řešení průtahu 
Černošicemi je s ohledem na územní podmínky reálné pouze obchvatem s tunelovým 
vedením. Tento návrh je zakotven i v ÚP Černošic.  

Problematika možného řešení průtahu Černošicemi na významné páteřní silnici 
urbanizovaného území  údolí Berounky II/115 byla v průběhu prací konzultována se 
zástupci města Černošice, KrÚ SK odboru dopravy a  KSÚS SK. S ohledem na 
význam této silnice přesahující lokální úroveň, bylo potvrzeno vymezení územní 
rezervy (D524) ve 3A ZÚR SK pro zajištění územní ochrany pro případný obchvat 
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města. Ta umožňuje dopravně inženýrských předpokladů i variant možného 
technického řešení včetně vyhodnocení nároků a dopadů do území.   

Prověření silnice II/115 Černošice -  Dobřichovice – Řevnice vyplývá z požadavků 
Zprávy o uplatňování, která ukládá prověření záměru s ohledem na jeho regionální 
význam a legislativně daný obsah ZÚR. 

D525 přeložka silnice II/114 – obchvat Dobříš 

V návrhu 3A ZÚRSK pro společné jednání byl na základě dodatečných požadavků 
města Dobříš prověřen záměr přeložky silnice II/114 – obchvat Dobříše, obsažený . v 
ZÚR SK ve znění Aktualizací č. 1 a č. 2. Ta představovala převedení původně 
sledovaného návrhu koridoru „D087 – silnice II/114: Dobříš, přeložka“ dle do územní 
rezervy - viz předcházející část odůvodnění čl. (142) bod 60).  

Návrhem 3A ZÚR SK byly v koordinaci se zástupci města Dobříše prověřeny a 
předloženy náměty na úpravu územního vymezení koridoru s cílem oddálení trasy od 
zastavěného území a uvolnění ploch pro rozvoj západní části města. Předložené 
náměty nebyly zástupci města přijaty a to především z důvodu nepříznivého zásahu 
do krajinných hodnot dotčeného prostoru. Doporučením města byl návrh na vypuštění 
koridoru.  

Problematika obchvatu Dobříše byla v průběhu prací podrobně projednána se 
zástupci KÚ SK odboru dopravy a KSÚS SK. Výsledkem návrhu pro společné jednání 
bylo převedení koridoru do územní rezervy do doby, než ÚP Dobříše prověří a 
navrhne jiné možnosti vedení přeložky silnice II/114 s obchvatem Dobříše (mimo 
centrální část města). Silnice II/114 Dobříš – Hostomice s návazností na silnici II/115, 
příp. II/118 směr Příbram slouží jako „odklonová trasa“ pro případ havárie či omezení 
provozu na dálnici D4 Dobříš – Skalka a je vhodné na této trase vytvořit podmínky 
pro její možnou přestavbu.  

Na základě stanoviska města Dobříš, souhlasu KÚ SK  odboru dopravy (záměr není 
ani výhledově evidován) a vypořádání připomínek k návrhu pořizovatelem je územní 
rezerva pro přeložku silnice II/114 v Dobříši z návrhu ZÚR SK vypuštěna. Ponechání 
územní rezervy je bezdůvodné, dopravní řešení bude stabilizováno v rámci územního 
plánu.  

Návrh 3A ZÚR SK nadále sleduje územní rezervy D502, D504 – D509 a D513 beze 
změny územního vymezení a to z následujících důvodů. 

D502 - přeložka silnice II/105 v prostoru Všetice:  

Silnice zajišťuje vazbu Sedlčanska na připravovanou a postupně realizovanou  dálnici 
D3 včetně MÚK Netvořice. Výhledově lze očekávat výraznější nárůst dopravy v tomto spojení. 
Problematický průjezd Všeticemi by výhledově mohl představovat zásadní problém z hlediska 
intenzity dopravy,  ochrany veřejného zdraví a bezpečnosti provozu. Do doby než bude možné 
prověřit skutečný dopad  a nároky na navazující silniční síť zprovozněním dálnice D3 v celém 
rozsahu  je z hlediska zajištění územních podmínek pro případný obchvat sídla záměr dále 
sledován jako územní rezerva. 

D504 - přeložka silnice II/121 - obchvat Nazdice: silnice zajišťuje přímou návaznost 
prostoru Sedlec - Prčice na připravovanou a postupně realizovanou  dálnici D3. Výhledově lze 
očekávat výraznější nárůst dopravy v tomto spojení. Prostorově problematický průjezd 
Nazdicemi by výhledově mohl představovat zásadní kolize z hlediska rostoucí intenzity 
dopravy, ochrany veřejného zdraví a bezpečnosti provozu. Do doby než bude možné prověřit 
skutečný dopad  a nároky na navazující silniční síť zprovozněním dálnice D3 v celém rozsahu  
je z hlediska zajištění územních podmínek pro případný obchvat sídla záměr dále sledován 
jako územní rezerva. 
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D505 - přeložka silnice II/125 - obchvat Tehov: silnice je součástí regionálně 
významného tahu Mladá Vožice – Vlašim – Uhlířské Janovice – dálnice D1 – Kolín – dálnice 
D11. Předmětný úsek je součástí napojení Vlašimi na dálnici D1. Omezený průjezd Tehovem 
by výhledově mohl představovat problémy z hlediska narůstající intenzity dopravy, ochrany 
veřejného zdraví a bezpečnosti provozu. Navrhovaná územní rezerva zajišťuje územní 
podmínky pro výhledové prověření, příp. umístění obchvatu Tehova jako součásti postupného 
zkvalitnění dílčích úseků silnice ve vztahu k dálnici D1 a celému tahu. 

D506 - přeložka silnice II/150 - obchvat Ratměřic,  

D507 - přeložka silnice II/150 - obchvat Načeradec, 

D508 - přeložka silnice II/150 - obchvat Horní Lhota (obec Načeradec): 

D509 – přeložka silnice II/150 – obchvat Čechtice  

Silnice II/150  je součástí regionálně významného tahu Votice (I/3) –  Louňovice pod 
Blaníkem s rozvětvením na Vlašim – dálnici D1, příp. na Načeradec – Čechtice – Loket – 
dálnice D1. V návaznosti na silnici I/18 pak tvoří silniční propojení mezi dálnicí D4 (Příbramsko) 
a dálnicí D1, po realizaci dálnice D3 s mezilehlým křížením s dálnicí D3. Průjezdy 
Ratměřicemi, Načeradcem,  Horní Lhotou a Načeradcem  jsou výhledově  značně 
problematické z hlediska předpokládaného nárůstu dopravy, ochrany veřejného zdraví a 
bezpečnosti provozu. Navrhované územní rezervy zajišťují územní podmínky pro prověření 
výhledového umístění obchvatů zmíněných sídel jako součásti postupného zkvalitnění dílčích 
úseků významné tahu a jeho větví.  

Silnice III. třídy 

191. Článek (145) 

Specifikace provedených změn: 

Formálně se upravuje znění textu v bodech a) a b) – věcná část se nemění. Nově 
se doplňuje se bod c), ve kterém se vymezuje nový záměr. 

 bod d. – odrážka c): 

Návrhem 3A ZÚR SK se doplňuje bod c), ve kterém se navrhuje nový koridor „D317 
- silnice III/24050: Horní Počáply – Dolní Beřkovice, obchvat“.  Požadavek na 
prověření a vymezení koridoru vyplývá ze Zprávy o uplatňování. Prověření a 
vymezení koridoru vychází z požadavků Zprávy o uplatňování. 

Podkladem pro vymezení koridoru obchvatu Horní Počáply – Dolní Beřkovice je 
zpracovaná dokumentace: „Studie nového dopravního řešení v lokalitě Mělník – Horní 
Počáply – Liběchov“ (MottMacDonald, 03/2018), pořizovaná KSÚS SK.  

Hlavním cílem vyhledávací studie je návrh přestavby dopravní sítě, související 
s požadavkem na kapacitní a bezkolizní dopravní zpřístupnění a obsluhu plánovaného 
zařízení na energetické využití odpadu v  Elektrárně Mělník (Emě) - souvisí s návrhem 
Plánu odpadového hospodářství Středočeského kraje s předpokladem realizace do r. 
2024. Koncepční návrh zaměřený na silniční dopravu (kromě železniční a vodní) spočívá 
v přestavbě stávajících přístupových komunikací k Elektrárně Mělník a budoucí spalovně 
a v novém vedení vybraných tras mimo zastavěnou část sídel s přímými vazbami na 
silnice I/16 a I/9 (podmíněno mimo jiné novým přemostěním Labe a obchvatem 
Liběchova).  

Studie prověřuje a vyhodnocuje koncepci přestavby silniční sítě širšího prostoru v mnoha 
variantách, z nichž v současné době je stabilizovaný  pouze koncový úsek Dolní 
Beřkovice – Horní Počáply – hranice Středočeského a Ústeckého kraje. Přeložka silnice 
III/24050 je navržena v návaznosti na silnice III/24636 a koncový úsek silnice III/24638 
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s  obchvaty Dolních Beřkovic a Horních Počápel, s přímým napojením budoucí spalovny 
v prostoru Emě a napojením se do stávající trasy III/24050 na hranici obou krajů.  

Návrh přeložky je podkladem pro vymezení koridoru D317, jež představuje pouze dílčí 
část budoucí nezbytné přestavby silniční sítě širšího prostoru s přímým návaznostmi 
na silnice I/9 (podmíněno novým přemostěním Labe a obchvatem Liběchova) a I/16. 
Problematika a rozsah vymezení dílčí části budoucí potřebné přestavby souvisejících 
úseků silniční sítě ve vztahu k plánovaného zařízení na energetické využití odpadu 
v  Elektrárně Mělník byla v průběhu prací projednána se zástupci KÚ SK odboru dopravy 
a KSÚS SK.  

Koridor D317 je v 3A ZÚR SK vymezen tak, že umožňuje návaznosti dalších, studií 
prověřovaných, variant přestavby silniční v jakékoliv vybrané variantě. Podrobné 
prověření, komplexní vyhodnocení a posouzení nastíněných koncepčních variant  je 
mimo možnosti a podrobnost územně plánovací dokumentace.  Vymezení  navazujících 
a souvisejících koridorů přestavby dopravní sítě, vyplývající z podrobnějšího prověření a 
vyhodnocení variant přestavby sítě pro zpřístupnění a obsluhu budoucí spalovny 
Elektrárny Mělník, prioritně koridory pro přímé napojení na silnice I/9 a I/16 s novým 
přemostění Labe, bude nezbytné uplatnit v dalších aktualizacích ZÚR. 

Záměr spolu vytváří územní předpoklady pro potřebnou přestavbu dopravní infrastruktury 
související s realizací Plánu odpadového hospodářství Středočeského kraje pro období 
2016 – 2025, schváleného usnesením zastupitelstva kraje č. 097-22/2016/ZK ze dne 
25.04. 2016. Záměr mimo jiné naplňuje Prioritu ZÚR v čl. (05) bodu b), tj. vytvářet územní 
podmínky pro odstraňování dopravních závad spojených s nežádoucím omezováním 
plynulosti dopravy a snižování bezpečnosti motorového i nemotorového provozu, 
zejména v zastavěném území. 

192. Článek (146) 

Specifikace provedených změn: 

Formálně se upravuje znění textu.   

Návrhem 3A ZÚR SK se formálně pro lepší srozumitelnost upravuje znění textu. 
Věcná část se nemění.  

193. Článek (146a) 

Specifikace provedených změn: 

Doplňuje se nový článek, který pro nový koridor stanovuje specifické požadavky 
na využití území, kritéria a podmínky pro rozhodování 

Návrhem 3A ZÚR SK jsou pro nový záměr přestavby silnice III. třídy stanoveny 
specifické požadavky na využití území, kritéria a podmínky pro rozhodování, vyplývající 
z hodnocení střetů příslušných koridorů s vybranými limity využití území.  

Pro účely hodnocení jsou zohledněny jako rozhodující následující limity využití území: 

 zastavěné území, 

 zastavitelné plochy, 

 maloplošná zvláště chráněná území (národní přírodní rezervace, přírodní 
rezervace, národní přírodní památky, přírodní památka), 

 ÚSES (nadregionální, regionální), 

 NATURA 2000, 

 národní kulturní památka včetně ochranného pásma, 
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 městská památková rezervace včetně ochranného pásma, 

 vesnická památková rezervace včetně ochranného pásma. 

S ohledem na  podrobnost a měřítko ZÚR jsou sledovány pouze ty střety, jejichž 
plošný rozsah je větší než 5 ha. 

Železniční doprava 

194. Změna označení kapitoly. 

Specifikace provedené změny / provedených změn:  

Technická úprava. 

Zdůvodnění je obsaženo v úvodu kapitoly 9. 

195. Článek (147) 

Specifikace provedených změn: 

Formálně se upravuje text v úvodní části čl. (147),  

Návrhem 3A ZÚR SK se formálně upravuje text v úvodní části článku. V odstavci 
pod písmenem e) se doplňuje kód koridoru. Obě provedené úpravy jsou formálního 
charakteru, věcná část dokumentace se tímto nemění. 

V souladu s PÚR se ručí bod e) - záměr rekonstrukce železniční trati č. 170 Praha – 
Beroun a převádí se jako koridor republikového význam ŽD9 – viz čl. (123b) 

196. Článek (148) 

Specifikace provedených změn: 

Vypouštějí se územní rezervy v bodech b) a c), text bodu a) se převádí do tabelární 
formy, doplňuje se kódové označení a územní identifikace územních rezerv. 

Návrhem 3A ZÚR SK se formálně upravuje návětí článku, věcná část se nemění. 
Územní rezervy a text uvedený pod písmenem a) se převádí do tabelární formy,  pro lepší 
orientaci se doplňuje kódové označení a územní identifikace dle dotčených ORP a obcí. 
Provedená úprava je formálního charakteru a nemění věcnou část dokumentace.  

Návrhem 3A ZÚR SK  se ruší body b) a c), z nichž se bez náhrady vypouštějí územní 
rezervy D606 a D607;  

 body b), c): 

Návrhem 3A ZÚR SK se vypouštějí body b) a c), tj. vypouštějí se územní rezervy 
„D606 železniční trať č. 230 – Třebešice/Čáslav a Vlkaneč (částečně tunelový úsek)“ 
a „D607 železniční trať č. 231 – Velký Osek, přímé propojení na trať č. 020 ve 
variantách a, b“, vymezené v ZÚR SK ve znění Aktualizací č. 1 a č. 2. Důvodem je 
neaktuálnost územního vymezení a vymezení územní rezervy. Územní rezervy D606 
a D607 jsou vypuštěny a nahrazeny novým řešením v podobě koridorů a veřejně 
prospěšných staveb. Provedená aktualizace odpovídá aktuální koncepci modernizace 
dotčených železničních tratí, sledované MD ČR a SŽDC. 

Původně vymezené územní rezervy jsou ve 3A ZÚR SK nahrazeny nově vymezenými 
koridory D322 - tratě č. 231 a č. 072 Kolín – Lysá nad Labem – Liběchov (- Děčín), včetně 
Libické spojky a D323  trať č. 230 Čáslav – Třebešice, modernizace včetně přeložky – viz 
předchozí části odůvodnění čl. (123) a čl. (125) bod b).  
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197. Článek (148a) Specifikace provedených změn: 

Doplňuje se článek, který stanovuje šířky koridorů pro železniční dopravní stavby 
nadmístního významu. ,  

Návrhem 3A ZÚR SK se doplňuje  článek (148a), který stanovuje základní šířku 
koridorů pro umístění záměrů železniční dopravy nadmístního významu. .  

Letecká doprava 

198. Změna označení kapitoly. 

Specifikace provedené změny / provedených změn:  

Technická úprava. 

Zdůvodnění je obsaženo v úvodu kapitoly 9. 

199. Článek (149) 

Specifikace provedených změn: 

Formálně se doplňuje text. 

Návrhem 3A ZÚR SK se formálně doplňuje text, kterým se upřesňuje významový 
charakter letecké dopravy zahrnuté do této části  ZÚR, tj. „nadmístního významu“. Věcná část 
se tímto nemění. 

Hromadná doprava 

200. Změna označení kapitoly. 

Specifikace provedené změny / provedených změn:  

Technická úprava. 

Zdůvodnění je obsaženo v úvodu kapitoly 9. 

201. Článek (150)  

Specifikace provedených změn: 

Věcná část textu z čl. (150) se přesouvá do nového čl. (150a). Obecná část textu 
v čl. (150) se formálně upravuje a doplňuje v bodech a) a b) o nové záměry. Nový čl. 
(150a) upravuje původní znění přesunutého textu jako úkol pro územní plánování 
a dále respektuje věcnou náplň bodů a) – c) z původního čl. (150). 

Návrhem 3A ZÚR SK se v čl. (150) upravuje úvodní část textu a doplňují se dva nové 
záměry tramvajových tratí: D325 - tramvajová trať Opatov – Čestlice a D326 tramvajová trať 
hranice hl. m. Prahy (Kobylisy) – Zdiby.  

D325 - tramvajová trať Opatov – Čestlice  

Návrhem 3A ZÚR SK se v čl. (150) doplňuje bod a), kterým se vymezuje nový koridor 
pro umístění tramvajové tratě: „D325 - tramvajová trať Opatov – Čestlice“. Prověření záměru 
vychází z požadavků Zprávy o uplatňování.  

Podkladem pro vymezení koridoru D325 je zpracovaná studie „Zlepšení dopravní 
dostupnosti v okolí hl. m. Prahy; tramvajová trať Opatov - Čestlice“ (DIPRO, spol. s r.o., 
08/2017). Hlavním cílem navrhované tramvajové tratě mezi Opatovem a Čestlicemi 
v návaznosti na východní tramvajovou tangentu Spořilov – Jižní Město, je ze zastávky Opatov 
prodloužení plánované tramvajové tratě (dl. cca 7,0 km) a zajištění nabídky hromadné dopravy 
s vyšším cestovním komfortem oproti současnému stavu obsluhy autobusovou dopravou. To 
umožní z hlediska městské a příměstské dopravy rozmanitější nabídku směrových spojení bez 
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dalších přestupů z centrální oblasti hl. města Prahy pro Kateřinky, Újezd, Průhonice a Čestlice, 
popřípadě Šeberov. Takto realizovaná spojení navíc budou podstatně méně závislá na 
průjezdnosti komunikací pro automobilovou dopravu, Tím záměr přináší jednoznačný užitek 
pro městské části Praha 11, Praha Újezd, případně Praha Šeberov a dále obce Průhonice a 
Čestlice. Umožní mimo jiné i přímou obsluhu a přepravu zaměstnanců a zákazníků komerční 
zóny Průhonice – Čestlic. Kromě přímé obsluhy jmenovaných městských částí, obcí a 
komerční zóny navržená tramvajová trať představuje zásadní systémovou změnu 
v příměstské dopravě.  Nová trať umožní obsloužit lokality s vymístěnými parkovacími 
kapacitami mimo území hl. města Prahy. Nově plánovaná parkoviště P+R, která jsou součástí 
návrhu, by v konečné podobě měla nabízet cca 1500 parkovacích stání, tzn. měla by 
generovat přepravní proud cca 3 000 cestujících/den v obou směrech. Tramvajová trať tak 
umožní i částečnou redukci příměstské autobusové dopravy.  

Pro koridor tramvajové tratě Opatov – Čestlice Rada Středočeského kraje vydala 
Územní opatření o stavební uzávěře pro koridor tramvajové tratě Opatov - Čestlice dne 11. 3. 
2019 usnesením č. 017-09/2019/RK. Stavební uzávěra se týká částí správních území obcí 
Průhonice a Čestlice. Začátek chráněného prostoru je dán katastrální hranicí mezi hlavním 
městem Prahou a obcí Průhonice. Na území Středočeského kraje začíná v severozápadním 
cípu správního území obce Průhonice. Koridor je dále veden paralelně s dálnicí D1 až po její 
Exit 6 nacházející se v severovýchodní části obce Průhonice. Zde koridor pokračuje na správní 
území sousední obce Čestlice, prochází Obchodní zónou Průhonice – Čestlice a ulicí 
Obchodní, po které se opět vrací k dálnici D1.  

D326 - tramvajová trať hranice hl. m. Prahy (Kobylisy) – Zdiby  

Návrhem 3A ZÚR SK se v čl. (150) doplňuje bod b), kterým se vymezuje nový koridor 
pro umístění tramvajové tratě: „D326 - tramvajová trať hranice hl. m. Prahy (Kobylisy) – Zdiby“. 

Podkladem pro vymezení koridoru D326 je zpracovaná studie „Zlepšení dopravní 
dostupnosti v okolí hl. m. Prahy; tramvajová trať Kobylisy - Zdiby“ (DIPRO, spol. s r.o., 
08/2017). Hlavním cílem navrhované tramvajové tratě mezi Kobylisy (stávající konečná 
tramvajové tratě) a Zdiby je prodloužení tramvajové tratě (dl. cca 5,4 km) a zajištění nabídky 
hromadné dopravy s vyšším cestovním komfortem oproti současnému stavu obsluhy 
autobusovou dopravou. 

Vedení tramvajové trati bylo v problémových lokalitách a úsecích podrobně variantně 
prověřováno, mimoúrovňové křížení s dálnicí D8, silnicemi I/9 a II/608 v úzké spolupráci 
se zástupci ŘSD ČR. Součástí koncepčního návrhu tramvajové obsluhy dílčích lokalit 
městského a příměstského prostoru podél silnice II/608 (Kobylisy, Dolní Chabry, Zdiby, 
Sedlec) je i záchytné parkoviště (P+R) jako součást terminálu VHD vně hranice hl. m. Prahy 
s přestupy na kapacitní a komfortní hromadnou dopravu.  

Oba záměry naplňují především prioritu (29) PÚR ve znění Aktualizace č. 1, 
zejména část: „Zvláštní pozornost věnovat návaznosti různých druhů dopravy. S ohledem 
na to vymezovat plochy a koridory nezbytné pro efektivní integrované systémy veřejné 
dopravy, nebo městskou hromadnou dopravu, umožňující účelné propojení ploch bydlení, 
ploch rekreace, občanského vybavení propojení veřejných prostranství, výroby a dalších ploch 
s požadavky na kvalitu životního prostředí. Vytvářet tak podmínky pro rozvoj účinného a 
dostupného systému, který bude poskytovat obyvatelům rovné možnosti mobility a 
dosažitelnosti území…“. 

Záměry současně naplňují prioritu ZÚR v článku (05) bodu a), tj. především vytvářet 
územní podmínky pro dopravní propojení spádových center osídlení a pro zkvalitnění a rozvoj 
systémů dopravní obsluhy, zejména integrované hromadné dopravy a šetrných druhů dopravy 
v návaznosti na ostatní dopravní systémy kraje.  
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202. Článek (150a)  

Specifikace provedených změn: 

Doplňuje se nový čl. (150a), který upravuje původní znění textu přesunutého 
z čl. (150), ukládá úkol pro územní plánování.   

Návrhem 3A ZÚR SK se nově vkládá  čl. (150a), který zahrnuje věcnou náplň části 
textu přesunutého z původního čl. (150) a dále upravuje požadavky pro rozvoj a podporu 
integrované dopravy tak, že místo původního znění „ZÚR navrhují terminály“ ukládá úkol 
pro územní plánování vymezit v územních plánech původně vybraných obcí terminály 
integrované dopravy včetně záchytných parkovišť P+R“. Důvodem je skutečnost, že přesné 
vymezení ploch pro umístění terminálů integrované dopravy v jednotlivých navrhovaných 
lokalitách je nad rámec podrobnosti ZÚR. Prověření jejich možné polohy a územní vymezení 
v navrhovaných obcích ZÚR nově ukládají příslušným obcím v podrobnější územně plánovací 
dokumentaci.  

203. Článek (150b) 

Specifikace provedených změn: 

Doplňuje se nový článek, který stanovuje šířky nově navrhovaných koridorů 
tramvajových tratí. 

Návrhem 3A ZÚR SK se doplňuje nový čl. (150b), který pro nově navrhované koridory 
pro umístění tramvajových tratí (D325 a D326) stanovuje šířky koridorů jako úkol pro územní 
plánování s cílem zajištění územní ochrany. Takto stanovené šířky koridorů zahrnují veškeré 
související stavby a zařízení. 

204. Článek (151) 

Specifikace provedených změn: 

Formálně se upravuje a upřesňuje text v bodě a) a doplňují se nové body zásad 
pro usměrňování územního rozvoje. 

Návrhem 3A ZÚR SK se v čl. (151) zpřesňuje původní text a doplňují body b) a c), 
které blíže specifikují principy pro podporu hromadné dopravy v územích bez železniční 
dopravy a naopak v územích s předpokladem vyššího začlenění železnice do obsluhy 
spádového území. 

Doplněné body b) a c) společně s bodem a) rozvíjejí prioritu (29) PÚR ve znění 
Aktualizace č. 1, zejména část: „Zvláštní pozornost věnovat návaznosti různých druhů 
dopravy. S ohledem na to vymezovat plochy a koridory nezbytné pro efektivní integrované 
systémy veřejné dopravy, nebo městskou hromadnou dopravu, umožňující účelné propojení 
ploch bydlení, ploch rekreace, občanského vybavení propojení veřejných prostranství, výroby 
a dalších ploch s požadavky na kvalitu životního prostředí. Vytvářet tak podmínky pro rozvoj 
účinného a dostupného systému, který bude poskytovat obyvatelům rovné možnosti mobility 
a dosažitelnosti území…“. 

Doplněné body současně rozvíjejí prioritu ZÚR v článku (05) bodu a), tj. především 
vytvářet územní podmínky pro dopravní propojení spádových center osídlení a pro zkvalitnění 
a rozvoj systémů dopravní obsluhy, zejména integrované hromadné dopravy a šetrných druhů 
dopravy v návaznosti na ostatní dopravní systémy kraje. 
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205. Článek (152) 

Specifikace provedených změn: 

Upraven úvodní text čl., vypuštěn bod a) a nahrazen novým, včetně doplnění nových 
bodů, které pro nové záměry stanovují požadavky na využití území, kritéria a 
podmínky pro rozhodování a úkoly pro územní plánování. 

Návrhem 3A ZÚR SK se upravuje úvodní text čl. (152), který lépe uvozuje obsah 
následujících a nově doplněných bodů b) - d).  Bod a) se vypouští, jeho věcná část je obsažena 
v čl. (151) a nově upraveném bodě a). Původní bod b) se návrhem 3A ZÚR SK mění 
v označení jako bod a) – věcná část se nemění. Doplněné body  b) -  d) stanovují konkrétní 
požadavky na využití území, kritéria a podmínky pro rozhodování v území a úkoly pro územní 
plánování pro nově navrhované záměry: „D325 - tramvajová trať Opatov – Čestlice“ a „D326 
tramvajová trať hranice hl. m. Prahy (Kobylisy) – Zdiby“.    

Tyto požadavky vyplývají z hodnocení střetů nově vymezených koridorů D325 a D326 
s vybranými limity využití území. Pro účely hodnocení jsou zohledněny jako rozhodující 
následující limity využití území: 

 zastavěné území, 

 zastavitelné plochy, 

 maloplošná zvláště chráněná území (národní přírodní rezervace, přírodní 
rezervace, národní přírodní památky, přírodní památka), 

 ÚSES (nadregionální, regionální), 

 NATURA 2000, 

 národní kulturní památka včetně ochranného pásma, 

 městská památková rezervace včetně ochranného pásma, 

 vesnická památková rezervace včetně ochranného pásma. 

S ohledem na  podrobnost a měřítko ZÚR jsou sledovány pouze ty střety, jejichž 
plošný rozsah je větší než 5 ha. 

Cyklistická doprava 

206. Změna označení kapitoly. 

Specifikace provedené změny / provedených změn:  

Technická úprava. 

Zdůvodnění je obsaženo v úvodu kapitoly 9. 

207. Článek (153) 

Specifikace provedených změn: 

Článek se vypouští. 

Návrhem 3A ZÚR SK je čl. (153) vypuštěn. Odkaz na zpracovaný Generel cyklotras 
a cyklostezek Středočeského kraje a požadovaný soulad s jeho koncepcí je zahrnutý 
v čl. (155) v bodě a) a nově doplněné poslední odrážce. 

208. Článek (154) 

Specifikace provedených změn: 

Doplněno znění bodu a) – upřesnění obecné zásady bez územního průmětu. 
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Návrhem 3A ZÚR SK je v čl. (154) bodu a) doplněn text, který zdůrazňuje potřebu 
vytváření podmínek pro budování infrastruktury pro cyklistickou dopravu nejen rekreační, 
ale i každodenní jako součást systému dopravní obslužnosti měst a příměstských oblastí.  

Podpora nemotorové dopravy, především dopravy cyklistické jako součást 
dopravního systému, je zakotvena v dokumentu „Dopravní politika ČR pro období 2014 – 2020 
s výhledem do r. 2050“ schválená na jednání vlády ČR dne 12.6.2013 (dále jen Dopravní 
politika). Cílem je vytváření podmínek pro zvyšování bezpečnosti dopravy budováním 
cyklistických stezek a uplatňováním dalších opatření na silniční infrastruktuře, které povede k 
vyššímu využívání nemotorové, zvláště pak cyklistické dopravy. V oblasti technické 
bezpečnosti silnic Dopravní politika podporuje opatření, která pro extravilány v závislosti na 
intenzitě provozu požadují od sebe navzájem oddělovat nemotorovou dopravu (cyklistické 
pruhy a stezky, fyzicky oddělené chodníky), v obcích uplatňovat opatření pro dopravní 
zklidnění na pozemních komunikacích a realizovat bezpečností prvky a opatření pro zklidnění 
dopravy. V oblasti rozvoje dopravní infrastruktury se specifikací na infrastrukturu nemotorové 
- cyklistické dopravy Dopravní politika uplatňuje následující zásady: 

 „Postupně budovat infrastrukturu cyklistické dopravy s cílem většího zapojení 
cyklistické dopravy do systému osobní dopravy na kratší vzdálenosti. 

 Segregací cyklistického provozu od ostatních druhů dopravy na silně zatížených 
komunikacích v extravilánech dosáhnout snížení počtu nehod s účastí cyklistů. 
V hustě obydlených oblastech je vhodným řešením dle místních podmínek 
integrace cyklistického provozu formou vhodného uspořádání komunikace a ve 
spojení s realizací prvků na zklidňování dopravy.“ 

Cíle a opatření pro rozvoj cyklistické dopravy jsou dále rozpracovány v dokumentu 
Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy České republiky pro léta 2013 – 2020, kterou 
přijala vláda ČR usnesením vlády č. 382 ze dne 22.5.2013 (dále pouze Cyklostrategie).  

209. Článek (155) 

Specifikace provedených změn: 

Doplněny v bodech b) a c) úkoly pro územní plánování 

Návrhem 3A ZÚR SK je v čl. (155) upravena struktura textu. Bod a) je strukturován 
do odrážek a jsou doplněny dvě odrážky, prostřednictvím kterých jsou rozšířeny úkoly 
pro územní plánování při vymezování cyklostezek a cyklotras. 

Podkladem pro vymezování cyklotras a cyklostezek v ÚPD je dokument „Generel 
cyklistických tras a cyklostezek Středočeského kraje“, který byl schválen Zastupitelstvem 
Středočeského kraje Usnesením č. 110-14/2014/ZK ze dne 8.12.2014 (dále jen Generel). 
Generel je koncepčním dokumentem na úrovni územně analytických podkladů, který slouží 
jako podklad pro územní plánování nebo pro další konkretizace a technická řešení jednotlivých 
projektů pro rozvoj cyklistické infrastruktury na území Středočeského kraje ve všech jejich 
podobách a souvislostech, respektuje současné trendy v rozvoji cyklistiky, využívá dostupné 
liniové koridory, které mohou snížit náklady a zároveň zvýšit bezpečnost cyklistické dopravy. 
Respektuje nadregionální cyklotrasy a snaží se plošně pokrýt území kraje všemi stupni 
cyklistické infrastruktury. Stanovuje cíle a opatření k jejich naplnění.  

 Pojem „Vyhrazený jízdní pruh pro cyklisty“ nebo „ochranný jízdní pruh pro cyklisty“ 
(viz druhá odrážka) ve smyslu zákona č. 13/1997, o pozemních komunikacích ve znění 
pozdějších předpisů představuje jízdní pruh pro cyklisty na místní komunikaci nebo na silnici 
II. nebo III. třídy vyznačený na vozovce příslušnou vodorovnou dopravní značkou. Rozdíl mezi 
těmito dvěma druhy jízdních pruhů pro cyklisty je v míře bezpečnosti.  „Vyhrazený jízdní pruh“ 
lze přejíždět pouze motorovými vozidly pouze příčně, „ochranný jízdní pruh“ lze přejíždět 
příčně i v případě omezené šířky jízdního pruhu pro motorová vozidla v podélném směru.  
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Úkoly pro územní plánování specifikované v bodech b) a c) ve smyslu zákona 
č. 13/1997, o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů z důvodu podpory 
nemotorové dopravy a zajištění bezpečnosti motorového i nemotorového provozu, naplňují 
§19 stavebního zákona a lze je považovat za veřejný zájem. Dále - viz odůvodnění čl. (154). 

Návrhem 3A ZÚR SK doplněné úkoly dále rozvíjejí priority (24) a (22) PÚR ve znění 
Aktualizace č. 1, zejména (24): „…Vytvářet podmínky pro zvyšování bezpečnosti a plynulosti 
dopravy, ochrany a bezpečnosti obyvatelstva zlepšování jeho ochrany před hlukem a emisemi, 
s ohledem na to vytvářet v území podmínky pro environmentálně šetrné formy dopravy 
(např. železniční, cyklistické)“ a dále (22): „Vytvářet podmínky pro rozvoj a využití předpokladů 
území pro různé formy cestovního ruchu (např. cykloturistika, agroturistika, poznávací turistika, 
při zachování a rozvoji hodnot území. Podporovat propojení míst, atraktivních z hlediska 
cestovního ruchu, turistickými cestami, které umožňují celoroční využití pro různé formy 
turistiky (např. pěší, cyklo, lyžařská, hipo)“. 

Doplněné úkoly pro územní plánování naplňují priority ZÚR článku (05) bodu a), 
tj. především vytvářet územní podmínky pro dopravní propojení spádových center osídlení 
a pro zkvalitnění a rozvoj systémů dopravní obsluhy, zejména integrované hromadné dopravy 
a šetrných druhů dopravy (železniční, pěší a cyklistická doprava) v návaznosti na ostatní 
dopravní systémy kraje“ a článku (07) v bodě d): „Vytvářet podmínky pro stabilizaci a vyvážený 
rozvoj osídlení a hospodářských činností na území kraje, se zaměřením na podporu rozvoje 
cestovního ruchu, rekreace a turistiky vytvářením podmínek pro rozvoj systému pěších a 
cyklistických tras s vazbou na přilehlá území hl. m. Prahy a sousedních krajů ….“. 

 

9.D.2 Plochy a koridory technické infrastruktury 

210. Změna označení kapitoly. 

Specifikace provedené změny / provedených změn:  

Technická úprava. 

Zdůvodnění je obsaženo v úvodu kapitoly 9. 

211. Úprava poznámek pod názvem kapitoly. 

Specifikace provedené změny / provedených změn:  

Zrušení poznámky. 

Jedná se o identickou poznámku jako v případě první odrážky pod názvem kapitoly 
D.1. Plochy a koridory dopravy, která zvýrazněním textu vyznačovala plochy a koridory, které 
nebyly převzaty z ÚP VÚC bez věcné změny dle odst. 2 § 187 stavebního zákona, v platném 
znění. Podrobnější zdůvodnění je uvedeno v bodě 140. tohoto Odůvodnění. 

 

PLOCHY A KORIDORY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY DLE PÚR ČR A OSTATNÍ  
PLOCHY A KORIDORY REPUBLIKOVÉHO VÝZNAMU 

212. Změna označení a názvu kapitoly. 

Specifikace provedené změny / provedených změn:  

Technická úprava. 

Doplnění názvu kapitoly je vyvoláno skutečností, že návrh 3A ZÚR SK vymezuje 
koridory pro zvýšení kapacity přenosové soustavy (ZVN 400 kV), které nejsou uvedeny 
v platné PÚR ČR. S ohledem na charakter přenosové soustavy, definovaný v bodu 10., písm. 
a) odst. 2 § 2 zák. č. 458/2001 Sb., energetický zákon, ve znění pozdějších předpisů, lze 
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republikový, resp. mezinárodní význam těchto koridorů považovat za prokázaný. Ostatní 
zdůvodnění je obsaženo v úvodu kapitoly 9. 

Elektroenergetika 

Vymezení ploch a koridorů elektroenergetické infrastruktury v ZÚR SK je v souladu 
s aktualizovanou Státní energetickou koncepcí ČR23, která byla schválena usnesením Vlády 
ČR ze dne 18. 05. 2015 č. 362. V oblasti elektroenergetiky formuluje SEK ČR tuto cílovou vizi: 
„V oblasti výroby a dodávky elektřiny je nezbytné provést do roku 2040 transformaci zajišťující 
změnu struktury výroby a obnovu dožitých výroben s výrazně vyšší účinností, částečným 
odchodem od uhlí směrem k jádru, zemnímu plynu a OZE, a zajistit rostoucí potřeby související 
s vyšším využitím elektřiny v dopravě a účinném vytápění.“  

Pro naplnění této vize jsou formulovány tzv. „hlavní cíle“, z nichž přímou vazbu 
na ÚPD krajů a obcí má cíl A.6. „Zajistit územní ochranu ploch a koridorů veřejné infrastruktury 
a souvisejících rozvojových záměrů prostřednictvím nástrojů územního plánování.“ Vymezení 
ploch a koridorů elektroenergetické infrastruktury v ZÚR SK a ÚP dotčených obcí nepřímo 
souvisí s těmito dalšími hlavními cíli SEK ČR: 
 

Ozn. Specifikace 

A.2. Zabezpečit vysokou bezpečnost, spolehlivost a energetickou odolnost 
prostřednictvím vhodné velikosti a struktury rezervních kapacit, disponibilních 
regulatorních výkonů pro potřeby České republiky, zásobníků energie a kapacit 
přenosové a distribučních sítí včetně řídících prvků a ochran.  

A.3. Zabezpečit rozvoj systémů a nástrojů řízení elektrizační soustavy účinně využívající 
jak nové technologie (inteligentní sítě), tak i rozšiřující se regionální spolupráci 
v oblasti řízení soustav a posílení rezerv. Podporovat rozvoj distribuovaných i 
centralizovaných systémů akumulace.  

A.4. Udržet a dále posilovat vysokou tranzitní schopnost sítí a otevřenost energetiky ČR, 
zajistit trvalé plnění spolehlivostních kritérií a přiměřenost budoucím potřebám 
přenosu.  

 

Plochy a koridory mezinárodního republikového významu 

Vymezením ploch a koridorů mezinárodního a republikového významu naplňují ZÚR 
SK bod (138) platné PÚR ČR, který ukládá krajům „…v zásadách územního rozvoje zpřesnit 
vymezení ploch a koridorů technické infrastruktury, při respektování důvodů vymezení a kritérií 
a podmínek pro rozhodování“. Důvody vymezení jsou specifické pro jednotlivé koridory a 
z tohoto důvodu jsou uváděny v rámci odůvodnění jednotlivých koridorů. Kritéria a podmínky 
pro rozhodování o změnách v území specifikuje čl. (137) platné PÚR ČR takto: 

a) naplnění mezinárodních i vnitrostátních požadavků na diverzifikaci přepravních cest, 
b) zajištění odpovídajících parametrů přenosových soustav a jejich spolehlivosti a 

bezpečnosti, včetně bezpečného skladování, 
c) v případě příhraničních rozvojových záměrů zajištění jejich koordinace se za-

hraničními systémy, 
d) minimalizace konfliktů s ochranou přírody a krajiny a kulturními a civilizačními 

hodnotami území, 
e) respektování požadavků mezinárodních dohod a Nařízená Evropského parlamentu 

a Rady EU o hlavních směrech pro transevropské energetické sítě TEN-E a unijní 
seznam projektů společného zájmu a podmínek mezinárodních dohod. 

Vymezením ploch a koridorů republikového a mezinárodního významu ZÚR SK 
zároveň naplňují dílčí cíl Ai.9. schválené SEK ČR, který požaduje „zajistit územní ochranu 

                                                
23 Dále jen „SEK ČR“. 
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ploch a koridorů pro rozvoj PS podle schváleného desetiletého plánu rozvoje PS 
prostřednictvím Politiky územního rozvoje ČR a Zásad územního rozvoje jednotlivých krajů“. 
Tento cíl úzce souvisí s dalšími dílčími cíli, které SEK ČR pro obnovu a rozvoj přenosové 
soustavy: 
 

Ozn. Specifikace 

Ah.1. Zajistit vysokou bezpečnost a spolehlivost přenosové soustavy ČR a její schopnost 
zajistit uspokojení požadavků zákazníků na připojení nových zdrojů na straně 
výroby i spotřeby a umožnění přenosu narůstajících transevropských tranzitních 
toků jak ve směru sever/jih, tak i východ/západ. Obnova a modernizace PS a 
zvyšování její odolnosti při vzniku krizových situací.  

Ai.5. Zajistit včasnou připravenost přenosové soustavy na zvýšení požadavků na 
transformační výkon pro distribuční soustavy v souvislosti s rozvojem spotřeby v 
regionech a se změnou struktury zdrojů připojených do DS.  

Ai.9. Zajistit územní ochranu ploch a koridorů pro rozvoj PS podle schváleného 
desetiletého plánu rozvoje PS prostřednictvím Politiky územního rozvoje ČR a 
Zásad územního rozvoje jednotlivých krajů.  

213. Změna označení kapitoly. 

Specifikace provedené změny / provedených změn:  

Technická úprava. 

Zdůvodnění je obsaženo v úvodu kapitoly 9. 

214. Článek (156)  

Specifikace provedené změny / provedených změn: 

Stanovení společných obecných požadavků na využití území, kritéria a podmínky 
pro rozhodování a úkoly pro územní plánování 

Důvody, pro nový obsah článku (156) ZÚR, vycházející z ust. §§ 18, 19, 36 a 43 
stavebního zákona, jsou totožné jako v případě dopravní infrastruktury (viz článek (110b) 
ZÚR). Při zdůvodnění těchto souvislostí proto odkazujeme na bod 143. tohoto Odůvodnění. 

Doplnění textu o tyto společné požadavky respektuje systematiku zásad územního 
rozvoje. Vzhledem k obecné platnosti společných požadavků na využití území, kritérií 
a podmínek pro rozhodování a úkolů pro územní plánování a jsou tyto „zásady“ obecně platné 
pro všechny plochy a koridory, vymezené v kapitole „D.2.1.1 Elektroenergetika“ a to i pro 
koridory, které v rámci 3A ZÚR SK nedoznaly změn ve vymezení. Ve vztahu k platné PÚR ve 
znění Aktualizace č. 4 obsahuje návrh 3A ZÚR SK pouze ty koridory, které již byly vymezeny 
v rámci návrhu k projednání dle § 37 stavebního zákona, zpravidla na podkladě PÚR v znění 
Aktualizace č. 1 schválené v r. 2015 (koridory E33 až E37 a E40). Součástí návrhu 3A ZÚR 
SK byl také koridor E39, který je nově zahrnut do Aktualizace č. 4 PÚR článkem (150r). Ostatní 
koridory vymezené Aktualizací č. 4 a obsažené v článcích (156o) a (156p) platné PÚR budou 
upřesněny v rámci následné aktualizace ZÚR SK na základě rozhodnutí Zastupitelstva kraje 
dle § 41 odst. 5 stavebního zákona. Na základě tohoto vysvětlení je v dalším textu této 
podkapitoly odkazováno pouze na „platnou PÚR“ ve znění závazném od 1. 9. 2021. Pouze v 
nezbytných případech je odkazováno na konkrétní schválené aktualizace. 

Stanovené požadavky, kritéria a podmínky a úkoly jsou v souladu s ust. § 18 odst. 3 
stavebního zákona. Jejich prostřednictvím je nastaven princip koordinace veřejných a 
soukromých záměrů v území, kdy veřejným zájmem je vytvoření podmínek pro zřízení a 
provoz distribuční a přenosové soustavy, v souladu s body 1. a 10. odst. 2 písm. a) § 2 zák. 
č. 458/2000 Sb. energetický zákon, ve znění pozdějších předpisů. 
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Společné požadavky na využití území 

Stanovený požadavek na vytvoření územních podmínek pro kapacity zvýšení 
přenosové soustavy a zajištění spolehlivosti dodávek elektřiny v mezinárodních, republikových 
a regionálních souvislostech naplňuje články (27) a (137), písm. b) PÚR ČR a zároveň 
konkretizuje čl. (07) písm. g) priorit územního plánování kraje (kap. A. ZÚR). 

Společná kritéria a podmínky pro rozhodování o možných variantách ve vymezených plochách 
a koridorech 

V rámci kritérií a podmínek pro rozhodování o možných variantách v ploše 
vymezeného koridoru se uplatňuje kritérium vzdálenosti od zastavěného území. V případě 
elektrických vedení přenosové i distribuční soustavy je zásadní podmínkou realizace stavby 
vyloučení vlivů elektromagnetického pole na obyvatelstvo, zejména na obytnou zástavbu a 
plochy pro bydlení obecně24. Dodržení přípustné hodnoty elektromagnetického pole v každém 
místě ochranného pásma vedení ve smyslu platných předpisů je zajišťováno minimální 
přípustnou výškou vodičů, stanovenou na základě konkrétního technického řešení jednotlivě 
pro každé vedení. Vedle tohoto aspektu je žádoucí, s ohledem na konkrétní územní podmínky, 
zajistit maximální možné oddálení trasy vedení od obytné zástavby z důvodu zachování kvality 
obytného prostředí.  

V měřítku podrobnosti ZÚR není možné konkrétní trasu ani stožárová místa 
jednoznačně lokalizovat a nelze ani stanovit technické parametry jednotlivých stožárů. 
Z tohoto důvodu a s využitím ust. § 36 odst. 5 uplatňují ZÚR výše uvedené podmínky jako 
závazné pro upřesňování jednotlivých tras v rámci řešení ÚP a pro rozhodování o území. 

Společné úkoly pro územní plánování 

Úkoly pro územní plánování jsou v zájmu minimalizace nových územních nároků 
doplněny o požadavek trasování vedení ZVN a VVN ve společných úsecích v co nejtěsnějším 
souběhu, přípustném dle platných technických předpisů, přičemž na základě ust. § 36 odst. 5 
stavebního zákona je tento požadavek závazný také pro rozhodování v území. 

Požadavek prostorové koordinace s ostatními koridory dopravní a technické 
infrastruktury vymezenými v ZÚR KK vychází ust. § 36 odst. 1 ve spojení s § 19 odst. 1 písm. 
e) stavebního zákona. S ohledem na konkrétní územní podmínky je nutné v případě potřeby 
v podrobnějším měřítku (ÚP, rozhodování o území), připustit jejich křížení a vzájemný 
minimální dovolený souběh (i např. s překryvem budoucích ochranných pásem) odpovídající 
technickým požadavkům na jednotlivé záměry. 

Třetí odrážka souvisí s výše uplatněným kritériem vzdálenosti od obytné zástavby. 
Vymezení koridorů pro umístění elektrických vedení přenosové a distribuční soustavy 
v územních plánech obcí, s ohledem na zástavby, zejména obytnou, vytváří základní 
předpoklad pro uplatnění daného kritéria při rozhodování o změnách v území. 

215. Článek (157)  

Specifikace provedené změny / provedených změn: 

Zrušení koridoru E10, Zpřesnění koridoru E22 

Od realizace záměru nového vedení ZVN 400 kV TR Výškov – TR Řeporyje, pro který 
byl v prvních ZÚR SK vymezen koridor E10 na základě PÚR z r. 2008 (koridor E01) bylo 
upuštěno. Koridor byl zrušen v rámci Aktualizace č. 1 PÚR, provozovatel přenosové sítě tento 
záměr dále nesleduje. Účely, pro které byl koridor původně navrhován, budou splněny jinými 
návrhy uvedenými v platné PÚR, zejména zdvojováním stávajících koridorů ZVN 400 kV. 

                                                
24 §4 vyhlášky č. 501/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
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V rámci návrhu 3A ZÚR SK pro společné jednání byl proveden formální přesun 
koridoru E22 (v platné PÚR koridor E5) pro napojení transformovny 400/110 kV Praha Sever 
na stávající vedení 400 kV Výškov – Čechy Střed (V410) z kapitoly 4.2.2. Plochy a koridory 
technické infrastruktury nadmístního významu do kapitoly. 4.2.1. Plochy a koridory technické 
infrastruktury mezinárodního a republikového významu z důvodů sjednocení všech záměrů 
přenosové sítě ZVN 400 kV do jedné kapitoly. 

216. Články (157a) a (157b)  

Specifikace provedené změny / provedených změn: 

Vymezení nových koridorů E33, E34 

Návrh 3A ZÚR SK k projednání dle § 37 stavebního zákona vymezil, resp. na základě 
podrobnější dokumentce předporojektové přípravy poskytnuté provozovatelem přenosové 
soustavy upřesnil vymezení nových koridorů ZVN 400 kV obsažených v PÚR ve znění 
Aktualizace č. 1, schválené v roce 2015. Následující aktualizace PÚR č. 2 až č. 5 vymezení 
uvedených koridorů nemění: 

Platná PÚR ČR vymezuje nové koridory ZVN 400 kV, které jsou v rámci 3. Aktualizace ZÚR 
Středočeského kraje převzaty a zpřesněny na základě podrobnějších dokumentací 
předprojektové přípravy poskytnutých provozovatelem přenosové soustavy: 

 Koridor E14 pro dvojité vedení 400 kV Čechy Střed – Týnec a související plochu 
pro rozšíření elektrické stanice 400/110 kV Týnec jako koridor pro E33 za účelem 
zdvojení a posílení přenosové schopnosti stávajícího vedení 400 kV s označením 
V400, které spojuje TR Čechy-střed a TR Týnec. Koridor je v ZÚR vymezen na 
základě trasy dle územně technické studie, kterou si nechala společnost ČEPS 
vypracovat v roce 2013. 

 Koridor E14 pro dvojité vedení 400 kV Čechy Střed – Chodov a související plochu 
pro rozšíření elektrické stanice 400/110 kV Čechy-střed. Jako koridor E34 za 
účelem zdvojení stávajícího vedení zvláště vysokého napětí 400 kV s označením 
V415 od TR Čechy Střed po TR Chodov. Součástí záměru je přidružení dvojitého 
vedení 110 kV V1955/1956 od TR Chodov až po stožár stávajícího číslování č. 
98 (včetně). Stavba je umístěna na území Hlavního města Prahy a Středočeského 
kraje. Na záměr bylo v roce 2014 vydáno souhlasné stanovisko EIA. Probíhá 
projektová příprava a příprava podkladů pro územní řízení. 

217. Článek (158)  

Specifikace provedené změny / provedených změn: 

Vymezení nového koridoru E35 

Koridor E10 (z PÚR 2008) pro vedení VVN 400 kV TR Výškov – TR Čechy Střed jako 
koridor pro veřejně prospěšnou stavbu E02 byl realizován (uvedení do provozu v r. 2015), 
proto je koridor v rámci Aktualizace č. 3 ze ZÚR vypuštěn.  

Stejně jako v případě výše uvedených koridorů E33 a E34 vymezil návrh 3A ZÚR SK 
k projednání dle § 37 stavebního zákona nový koridor E35 pro ZVN 400 kV obsažený v PÚR 
pod označením E18 pro dvojité vedení 400 kV Hradec – Mírovka E35 za účelem zdvojení 
stávajícího vedení a posílení přenosové schopnosti stávajícího vedení 400 kV s označením 
V420, které spojuje TR Hradec a TR Mírovka. Územím kraje prochází koridor v ose Hořovičky 
– Malinová (v peáži s koridorem E40) a dále samostatně ve směru Slabce – Bzová – Hředle – 
Bavoryně – Hostomice – Dobříš – Svaté Pole – Dublovice – Sedlčany – Olbramovice – Pičín 
– Skrýšov – Veliš -  Kuňovice – Křivsoudov – Loket – Dolní Kralovice. Koridor je v ZÚR 
vymezen na základě trasy dle územně technické studie pořízené ČEPS a.s. v roce 2014. 
Následující aktualizace PÚR č. 2 až č. 5 vymezení tohoto koridoru nemění. 
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218. Článek (158a) a (158b) 

Specifikace provedené změny / provedených změn: 

Vymezení nových koridorů E36, E37 

Platná PÚR vymezuje nové koridory ZVN 400 kV, které jsou v rámci 3. Aktualizace ZÚR 
Středočeského kraje převzaty a zpřesněny na základě podrobnějších dokumentací 
předprojektové přípravy poskytnutých provozovatelem přenosové soustavy: 

 Koridor E18 pro dvojité vedení 400 kV Hradec – Řeporyje jako koridor E36 za 
účelem zdvojení stávajícího vedení zvláště vysokého napěti 400 kV s provozním 
označením V412, které propojuje rozvodny Hradec a Řeporyje. V rámci úpravy 
3A ZÚR SK pro veřejné projednání dochází ke změně směrového vedení v dílčím 
úseku koridoru mezi obcemi Vráž a Chýnice. Na podkladě souhlasného 
stanoviska MŽP dle § 9a zákona o posuzování vlivů na životní prostředí č. j. 
MZP/2018/500/2293 ze dne 26. 6. 2019 dochází k významnému zkrácení trasy 
na území CHKO Český Kras. Nově vymezený úsek koridoru již nesleduje stávající 
vedení V412 procházející územím CHKO v ose Vráž – Tetín – Zavadilka – 
Tobolka – Liteň – Svinaře – Zadní Třebáň – Mořina – Chýnice, ale je veden v nové 
trase Vráž – Lodenice – Vysoký Újezd – Lužec – Mořina – Chýnice, kde se opět 
vrací do osy stávajícího vedení 400 kV. 

 Koridor E15 pro dvojité vedení 400 kV Týnec – Krasíkov. Jako koridor pro veřejně 
prospěšnou stavbu E37 za účelem posílení přenosového profilu mezi TR Týnec a 
TR Krasíkov zdvojením stávajícího vedení o napěťové hladině 400 kV s označení 
V401, z důvodu zajištění dostatečné přenosové schopnosti a spolehlivosti 
přenosové soustavy ČR v souvislosti se záměrem výstavby nových energetických 
zdrojů. Na území kraje je tento koridor zasahuje pouze v rámci města Týnec n. 
Labem a Krakovany. Na záměr bylo v roce 2014 vydáno souhlasné stanovisko 
EIA dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. 

219. Článek (159)  

Specifikace provedené změny / provedených změn: 

Vymezení nového koridoru E38 

Návrh 3A ZÚR SK vymezuje nový koridor ZVN 400 kV na základě podrobnějších 
dokumentací předprojektové přípravy poskytnutých provozovatelem přenosové soustavy: 

 Koridor pro smyčku z vedení 400 kV Kočín – Řeporyje do nové elektrické stanice 
400/110 kV Milín včetně plochy pro realizaci elektrické stanice. Jako koridor pro 
veřejně prospěšnou stavbu E38. Cílem záměru výstavby smyčky z vedení V475 
je připojit rozšířenou TR Milín o R 420kV venkovním vedením o napěťové hladině 
400 kV do páteřního vedení s označení V475/476 a zajištění spolehlivosti 
přenosové soustavy ČR v souvislosti se záměrem výstavby nových energetických 
zdrojů a vytvoření dalšího napájecího bodu pro zlepšení zásobování elektrickou 
energií území Středočeského kraje. Probíhá projektová příprava a příprava 
podkladů pro územní řízení. 

220. Článek (159a – 159b)  

Specifikace provedené změny / provedených změn: 

Vymezení nových koridorů E39, E40 

Na základě zprávy o uplatňování ZÚR Středočeského kraje v uplynulém období 
vymezil návrh 3A ZÚR SK pro společné jednání koridor E39 pro dvojité vedení 400 kV 
Malešice – Čechy Střed (přestavba vedení 220 na 400 kV). Schválená Aktualizace č. 4 PÚR 
vymezuje tento koridor v článku (150r) pod ozn. E29. Realizací této stavby dojde ke zvýšení 
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celkové přenosové schopnosti přenosové soustavy pro oblast Prahy a Středočeského kraje 
včetně nahrazení sítě 220kV soustavou efektivněji využívající území, včetně zvýšení 
spolehlivosti přenosové soustavy ČR a zvýšení zabezpečenosti dodávek elektrické energie do 
uvedených oblastí. Koridor je v ZÚR vymezen na základě trasy dle územně technické studie, 
kterou si nechala společnost ČEPS vypracovat v roce 2016. 

Návrh 3A ZÚR SK dále upřesňuje vymezení koridoru E17 dle článku (150d) PÚR pro 
dvojité vedení 400 kV Hradec – Chrást jako koridor E40 za účelem zdvojení stávajícího 
jednoduchého vedení V430 o napěťové hladině 400 kV mezi TR Hradec u Kadaně a TR Chrást 
z důvodu posílení přenosového profilu a spolehlivosti energetické soustavy ČR. Na území 
kraje je tento koridor vymezen v peáži s koridorem E35 (vedení ZVN V420) v ose Hořovičky – 
Šanov – Petrovice – Malinová, kde se odklání k jihu a pokračuje ve směru Krakov – Krakovec 
– Šípy – hranice kraje. Upřesněněné vymezení bylo provedeno na základě podrobnější 
dokumentace předprojektové přípravy poskytnuté provozovatelem přenosové soustavy. Pro 
záměr bylo v roce 2017 vydáno souhlasné stanovisko EIA dle zákona o posuzování vlivů na 
životní prostředí.  

221. Článek (160)  

Specifikace provedené změny / provedených změn: 

Stanovení šíře koridorů 300 m 

Základní šířka koridorů je stanovena na základě odborného posouzení, v takovém 
rozsahu, aby nedocházelo ke zbytečnému blokování území, ale současně tak, aby byla 
zajištěna technická realizovatelnost vedení v rámci těchto koridorů. Na základě výsledku 
projednání dle § 37 stavebního zákona, resp. požadavku uplatněného v rámci stanoviska MPO 
a připomínky ČEPS a.s. jsou v návrhu 3A ZÚR SK pro veřejné projednání všechny koridory 
ZVN uvedené v předchozích článcích (157) – (159b) vymezeny v konstantní šířce 300 m. 
Důvodem této úpravy je zachování dostatečného prostoru pro umístění záměru (stavby) a 
vytvoření územních podmínek pro zajištění odpovídajících parametrů zařízení přenosové 
soustavy, jejich spolehlivost, bezpečnost a nároky na směrové i výškové vedení a na křížení 
s jinými stavbami a záměry. ZÚR SK v souladu s ust. § 36 odst. 1 ve spojení s ust. § 2 odst. 1 
písm. i) stavebního zákona vymezují koridory nadmístního významu pro umístění dopravní a 
technické infrastruktury, z čehož lze dovodit, že skutečné územní nároky spojené se změnou, 
resp. omezením využití území definované § 46 energetického zákona jsou mnohonásobně 
nižší. Z odůvodnění vymezení jednotlivých koridorů (viz výše) dále vyplývá, že v převážné 
většině případů (s výjimkou koridoru E22 a dílčího úseku koridoru E36) jsou tyto koridory 
územně fixovány osou stávajících vedení ZVN. Tato skutečnost znamená, že rozsah 
územních nároků spojených s realizací těchto záměrů bude mít podobu dílčích korekcí ve 
vymezení ochranných pásem těchto vedení, které není možné v měřítku ZÚR podrobněji 
specifikovat ani kvantifikovat zejména s ohledem na ust. § 36 odst. 3 věty druhé stavebního 
zákona. 

Existence významných limitů využití území (zástavba, ochrana přírody a krajiny, 
památková ochrana) evidovaných v aktuálních ÚAP SK (2020), je z důvodu zajištění ochrany 
území podle zvláštních právních předpisů, ve smyslu ust. § 19, odst. 1 písm. m) stavebního 
zákona reflektována v následujícím článku (161) ve formě specifických kritérií a podmínek pro 
rozhodování v ploše vymezených koridorů a úkolů pro územní plánování.  

222. Článek (161)  

Specifikace provedené změny / provedených změn: 

Stanovení specifických požadavků na využití území, kritéria a podmínky pro 
rozhodování o možných variantách změn v území a úkoly pro územní plánování 

Na základě analýzy s nejvýznamnějšími limity využití území, provedené v rámci 
vymezování koridorů elektrických vedení přenosové soustavy (byly v případě 
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nejvýznamnějších střetů s navrhovanými rozvojovými (zastavitelnými) plochami a se zájmy 
ochrany přírody a krajiny, stanoveny pro konkrétní koridory podmínky pro rozhodování a úkoly 
pro územní plánování za účelem minimalizace vlivů na zjištěné přírodní a civilizační hodnoty 
dotčených území. Tyto podmínky a úkoly jsou stanoveny v zájmu ochrany jiných veřejných 
zájmů, dotčených vymezením daného koridoru. 

Stanovené podmínky minimalizace vlivů na přírodní a krajinné hodnoty území 
vycházejí z těchto skutečností: 

 závěry posouzení předmětných koridorů vymezených v návrhu 3A ZÚR SK na 
životní prostředí dle přílohy stavebního zákona (SEA); 

 závěry posouzení návrhu 3A ZÚR SK na EVL a PO soustavy Natura 2000 dle § 
45i zákona o ochraně přírody a krajiny. 

Stanovená kritéria a podmínky vyplývající ze závěrů obou uvedených 
vyhodnocení vycházejí zejména ze zjištěných zásahů vymezených koridorů 
ZVN do zvláště chráněných území přírody, lokalit soustavy Natura 2000, 
vymezených segmentů ÚSES, případně ostatních přírodních a kulturně 
historických hodnot území. 

 Ze zkušeností projektanta z posuzování vlivů liniových staveb ZVN a VVN na 
životní prostředí25, kdy trasy nových stožárových vedení mohou být spojeny 
s rizikem ovlivnění krajinných hodnot, zejména v málo urbanizovaném území 
s převahou přírodních prvků.  

K tomuto ovlivnění může dojít buď nevhodnou lokalizací stožárových míst, 
případně vznikem nevhodně navržených lesních průseků s následným 
ohrožením stability lesních porostů. Nevhodná lokalizace stožárových míst 
může též způsobit poškození přírodních nebo přírodě blízkých ploch, 
chráněných podle zákona o ochraně přírody a krajiny (např. segmenty 
ÚSES, VKP, nelesní krajinná zeleň, plochy výskytu zvláště chráněných 
druhů rostlin a živočichů, hodnotné biotopy).  

Vzhledem k tomu, že vymezení konkrétních stožárových míst elektrických vedení 
přesahuje podrobnost měřítka ZÚR (§ 36 odst. 3 stavebního zákona) jsou ustanovená kritéria, 
podmínky a úkoly formulovány v takto obecné formě, přičemž jejich uplatnění v rámci 
navazujících nástrojů územního plánování je, s ohledem na ust. § 36 odst. 5 stavebního 
zákona, závazné. 

Požadavek na respektování, resp. prostorovou koordinaci s rozvojovými plochami 
vymezenými v ÚPD uvedených obcí, uvedených v čl. (161) doplňuje a konkretizuje obecnou 
podmínku formulovanou v článku (156) ZÚR (bod 212. tohoto Odůvodnění). V této souvislosti 
je nutné zdůraznit, že všechny koridory uvedené v tomto článku jsou vymezeny za účelem 
zvýšení přenosové kapacity stávajících vedení 400 kV, která jsou v území dlouhodobě 
fixována. S výjimkou koridoru E22 a změny vymezení dílčího úseku koridoru E36 (viz výše) 
tak realizace záměrů v těchto koridorech nevyvolává nové nároky na změny nebo omezení ve 
využití území s výjimkou dílčích korekcí ve vymezení ochranných pásem těchto vedení. 
S přihlédnutím k ust. § 2 odst. 2 bodu 10 zák. č. 458/2000 Sb., energetický zákon, ve znění 
pozdějších předpisů lze proto vymezení koridorů obsažených v návrhu 3A ZÚR SK a následná 
realizace konkrétních staveb v těchto koridorech považovat za převažující veřejný zájem na 
využití území.  

                                                
25 Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů. 
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Plynárenství 

Vymezení ploch a koridorů plynárenské soustavy na území Středočeského kraje 
vychází z aktualizované Státní energetické koncepce ČR, která byla schválena usnesením 
Vlády ČR ze dne 18. 05. 2015 č. 362. Pro naplnění této koncepce jsou formulovány tzv. „hlavní 
cíle“, které přímo či nepřímo souvisejí s vymezení ploch a koridorů plynoenergetické 
infrastruktury v ZÚR SK a ÚP dotčených obcí. 
 

Ozn. Specifikace 

B.2. Podporovat vyšší diverzifikaci dodávek plynu z různých zdrojů a různými dopravními 
cestami, která posílí bezpečnost a spolehlivost zásobování i v případě havárií 
či obchodních a politických krizí.  

B.3. Podporovat využití současné kapacity zásobníků plynu na území ČR a zvýšení 
těžební kapacity garantované po dobu dvou měsíců alespoň na 70 % špičkové 
denní spotřeby v zimním období.  

B.4. Formou bezpečnostního standardu pro infrastrukturu zajistit další propojování 
tuzemské soustavy se zahraničními soustavami (včetně možností jejich reverzního 
toku) a využití zásobníků plynu (a to včetně zvyšování parametru maximálního 
denního těžebního výkonu).  

B.7. Zajistit včasnou připravenost přepravní soustavy ke spolehlivému připojení nových 
plynových zdrojů.  

B.9. Provést obnovu a rozvoj distribučních sítí zajišťujících udržení spolehlivosti 
distribučních soustav.  

 

Plochy a koridory mezinárodního a republikového významu 

Obdobně, jako v případě elektroenergetiky naplňují ZÚR SK vymezením ploch a 
koridorů mezinárodního a republikového významu čl. (138), při respektování kritérií a 
podmínek pro rozhodování o změnách v území dle čl. (137) platné PÚR ČR (viz úvod kap. 
D.II.1.). Plochy a koridory uvedeného významu jsou zpravidla vymezovány pro umisťování 
zařízení přepravní soustavy dle § 2 písm. b) bod 14 energetického zákona (vysokotlaké 
plynovody s provozním tlakem nad 4,0 MPa26, kompresní stanice a související technologická 
zařízení).  

Vymezení ploch a koridorů republikového a mezinárodního významu ZÚR SK 
zároveň naplňují dílčí cíl Bf5. platné SEK ČR, který požaduje „zajistit územní ochranu ploch a 
koridorů pro rozvoj přenosové soustavy prostřednictvím Politiky územního rozvoje ČR a zásad 
územního jednotlivých krajů“. Tento cíl úzce souvisí s dalším cílem, který formuluje SEK ČR: 
 

Ozn. Specifikace 

Bf. Obnova a rozvoj přepravní soustavy  

Bf1. Rozvoj přepravní soustavy (PS) – vysoká spolehlivost přepravní soustavy ČR a její 
schopnost zajistit uspokojení kapacitních požadavků narůstající spotřeby i přepravu 
transevropských tranzitních toků jak v ose sever/jih, tak i v ose východ/západ. 
Obnova PS a zvyšování její odolnosti při vzniku krizových situací.  

 

Vymezením dále uvedených koridorů mezinárodního a republikového významu ZÚR 
SK zároveň vytváření územní podmínky pro naplnění povinností provozovatele přepravní 
soustavy dle § 58, odst. 8 písm. a) energetického zákona. Ve smyslu ust. § 2, odst. 2 písm. b) 
bodu 14. téhož zákona jsou tyto povinnosti považovány za veřejný zájem.  

                                                
26 Aktualizovaná metodická pomůcka pro oblast výkladu pojmů v plynárenství a vztahu mezi zák. č. 458/2000 Sb., 

energetický zákon a zák. č. 183/2006 Sb., stavební zákon (MMR ČR 11/2014). 
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223. Změna označení kapitoly. 

Specifikace provedené změny / provedených změn:  

Technická úprava. 

Zdůvodnění je obsaženo v úvodu kapitoly 9. 

224. Článek (161a)  

Specifikace provedené změny / provedených změn:  

Stanovení společných obecných požadavků na využití území, kritéria a podmínky pro 
rozhodování a úkoly pro územní plánování 

Důvody, pro vložení nového článku (161a) ZÚR, vycházející z ust. §§ 18, 19, 36 a 43 
stavebního zákona, jsou totožné jako v případě dopravní infrastruktury (viz článek (110b) 
ZÚR). Při zdůvodnění těchto souvislostí proto odkazujeme na bod 143. tohoto Odůvodnění. 

Doplnění textu o tyto společné požadavky respektuje systematiku zásad územního 
rozvoje. Vzhledem k obecné platnosti společných požadavků na využití území, kritérií 
a podmínek pro rozhodování a úkolů pro územní plánování a jsou tyto „zásady“ obecně platné 
pro všechny plochy a koridory, vymezené v kapitole „D.2.1.2. „Plynárenství“ a to i pro koridory, 
které v rámci 3A ZÚR SK nedoznaly změn ve vymezení. Specifické požadavky, vztažené 
ke konkrétním koridorům jsou uvedeny v článku (164) ZÚR. 

Stanovené požadavky, kritéria a podmínky a úkoly jsou v souladu s ust. § 18 odst. 3 
stavebního zákona. Jejich prostřednictvím je nastaven princip koordinace veřejných a 
soukromých záměrů v území, kdy veřejným zájmem je vytvoření podmínek pro zřízení a 
provoz distribuční a přepravní soustavy, v souladu s body 1. a 14. odst. 2 písm. b) § 2 zák. 
č. 458/2000 Sb. energetický zákon, ve znění pozdějších předpisů. 

Společné požadavky na využití území 

Stanovený požadavek na vytvoření územních podmínek pro zajištění zvýšených 
odběrů a provozní jistoty v mezinárodních a republikových souvislostech naplňuje články (27) 
a (28) PÚR ČR a zároveň konkretizuje čl. (7) písm. g) priorit územního plánování kraje 
(kap. A.). 

Společné úkoly pro územní plánování 

V rámci úkolů pro územní plánování je v zájmu minimalizace rozsahu omezení 
využívání území uplatněn požadavek na vedení tras nových plynovodů ve společných úsecích 
v co nejtěsnějším souběhu, přípustném dle platných technických předpisů, přičemž na základě 
ust. § 36 odst. 5 stavebního zákona je tento požadavek závazný také pro rozhodování v území. 

Požadavek prostorové koordinace s ostatními koridory dopravní a technické 
infrastruktury vymezenými v ZÚR KK vychází ust. § 36 odst. 1 ve spojení s § 19 odst. 1 písm. 
e) stavebního zákona. S ohledem na konkrétní územní podmínky je nutné v případě potřeby 
v podrobnějším měřítku (ÚP, rozhodování o území) připustit jejich křížení a vzájemný 
minimální dovolený souběh (i např. s překryvem budoucích ochranných pásem) odpovídající 
technickým požadavkům na jednotlivé záměry. 

Třetí odrážka souvisí s výše uplatněným kritériem vzdálenosti od obytné zástavby. 
Vymezení koridorů pro umístění elektrických vedení přenosové a distribuční soustavy 
v územních plánech obcí, s ohledem na zástavby, zejména obytnou, vytváří základní 
předpoklad pro uplatnění daného kritéria při rozhodování o změnách v území. 

225. Články (162), (163) a (164)  

Specifikace provedené změny / provedených změn:  

Zrušení článků (162) až (164). 



Návrh 3. Aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje – Odůvodnění 
k veřejnému projednání dle § 39 stavebního zákona 
 
 

212 

Články (162), (163) a (164) se návrhem 3A ZÚR SK byly obsahově zaměřeny na 
upřesnění koridoru P8 (dle PÚR) vymezeného v ZÚR SK pod označením P01 pro VVTL 
plynovod Háje – Drahelčice. Návrh 3A ZÚR SK v souladu s ust. § 31 odst. 4 stavebního zákona 
tímto reaguje na schválenou Aktualizaci č. 4 PÚR ČR, která tento koridor, resp. článek (158) 
na základě žádosti oprávněného (NET4GAS, s.r.o.) ze dne 12. 8. 2019 z PÚR ČR vypouští. 

Ropovody a produktovody 

Schválená aktualizace Státní energetické koncepce ČR v kapitole 5.3. Přeprava 
a zpracování ropy konstatuje, že „ropa a ropné produkty budou stále významným zdrojem 
primární energie, i přes žádoucí postupné vytěsňování jejich spotřeby a omezení jejich váhy 
ve zdrojovém mixu. Tranzit ropy a kapacitní soběstačnost ve zpracování ropy zůstávají 
důležitým prvkem energetiky ČR.“ Zároveň koncepce jako jeden ze svých dílčích cílů (Ca5.) 
stanovuje „zajistit územní ochranu ploch a koridorů pro přepravu ropy prostřednictvím Politiky 
územního rozvoje ČR a zásad územního rozvoje jednotlivých krajů“. 

226. Změna označení a názvu kapitoly. 

Specifikace provedené změny / provedených změn:  

Technická úprava. 

Změna názvu kapitoly uvádí text do souladu s terminologií zákona č. 189/1999 Sb., 
o nouzových zásobách ropy a řešení stavů ropné nouze, ve znění pozdějších předpisů, 
který v § 1a pod písm. e) a f) definuje oba termíny: 

 produktovodem zařízení pro potrubní přepravu ropných produktů, pokud není 
umístěno ve výrobním nebo zpracovatelském závodě nebo ve skladovacím 
zařízení tvořeným vzájemně propojeným souborem potrubí, armaturních šachet 
a souvisejících technologických objektů, včetně systému protikorozní ochrany, 
řídící a zabezpečovací techniky a zařízení k přenosu informací pro činnosti 
výpočetní techniky a informačních systémů; 

 ropovodem zařízení pro potrubní přepravu ropy, pokud není umístěno ve 
výrobním nebo zpracovatelském závodě nebo ve skladovacím zařízení tvořeným 
vzájemně propojeným souborem potrubí, armaturních šachet a souvisejících 
technologických objektů, včetně systému protikorozní ochrany, řídící a 
zabezpečovací techniky a zařízení k přenosu informací pro činnosti výpočetní 
techniky a informačních systémů. 

Zbývající část zdůvodnění je obsaženo v úvodu kapitoly 9. 

227. Článek (164a)  

Specifikace provedené změny / provedených změn:  

Stanovení společných obecných požadavků na využití území, kritéria a podmínky 
pro rozhodování a úkoly pro územní plánování 

Důvody, pro vložení nového článku (164a) ZÚR, vycházející obdobně jako v případě 
ostatních, koridorů dopravní a technické infrastruktury, vymezených v předchozích článcích 
ZÚR SK, z ust. §§ 18, 19, 36 a 43 stavebního zákona, jsou totožné jako v případě dopravní 
infrastruktury (viz článek (110b) ZÚR). Při zdůvodnění těchto souvislostí proto odkazujeme 
na bod 143. tohoto Odůvodnění. 

Doplnění textu o tyto společné požadavky respektuje systematiku zásad územního 
rozvoje. Vzhledem k obecné platnosti společných požadavků na využití území, kritérií 
a podmínek pro rozhodování a úkolů pro územní plánování a jsou tyto „zásady“ obecně platné 
pro všechny plochy a koridory, vymezené v kapitole „D.2.1.3. „Ropovody a Produktovody“ 
a to i pro koridory, které nejsou návrhem 3A ZÚR SK měněny nebo které budou případně 
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vymezovány v některé z následujících aktualizací ZÚR SK. Specifické požadavky, vztažené 
ke konkrétním koridorům jsou uvedeny v článku (170) ZÚR. 

Stanovené požadavky, kritéria a podmínky a úkoly jsou v souladu s ust. § 18 odst. 3 
stavebního zákona. Jejich prostřednictvím je nastaven princip koordinace veřejných a 
soukromých záměrů v území, kdy veřejným zájmem je vytvoření podmínek pro zřízení a 
provozování produktovodů a ropovodů, ve smyslu § 2 zák. č. 189/1999 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů. 

Společné požadavky na využití území 

Stanovený požadavek na vytvoření územních podmínek pro zvýšení kapacity a 
zajištění spolehlivosti dodávek ropy a ropných produktů naplňuje články (27) a (28) PÚR ČR 
a zároveň konkretizuje čl. (7) písm. g) priorit územního plánování kraje (kap. A.). 

Společná kritéria a podmínky pro rozhodování o možných variantách ve vymezených plochách 
a koridorech 

V rámci kritérií a podmínek pro rozhodování o možných variantách v ploše 
vymezeného koridoru se uplatňuje kritérium vzdálenosti od zastavěného území.  

Vliv ropovodů a produktovodů na okolní území je odvozen z existence ochranného, 
pásma produktovodu nebo ropovodu ve smyslu § 3 zák. č. 189/1999 Sb., zákon o nouzových 
zásobách ropy, ve znění pozdějších předpisů, které představují omezení ve využívání území. 
Šířka ochranného pásma je stanovena 150 m na obě strany od osy od půdorysu. Na základě 
novely tohoto zákona provedené zák. č. 161/2013 Sb. (Článek II) zůstávají ochranná pásma 
stávajících ropovodů a produktovodů stanovená podle nařízení vlády č. 29/1959 Sb. o šířce 
300 m na obě strany od osy potrubí nedotčena a zůstávají v platnosti, včetně oprávnění, která 
se k nim váží. Na provádění činnosti v těchto ochranných pásmech se vztahuje citovaný zákon 
o nouzových zásobách ropy. Dle ust. § 4 tohoto zákona musí být v tomto ochranném pásmu 
veškeré činnosti prováděny tak, aby nedošlo k poškození skladovacího zařízení, produktovodu 
nebo ropovodu. Vedle tohoto aspektu je žádoucí, s ohledem na konkrétní územní podmínky, 
zajistit maximální možné oddálení trasy vedení od obytné zástavby z důvodu zachování kvality 
a zajištění bezpečnosti obytné zástavby. 

Společné úkoly pro územní plánování 

V rámci úkolů pro územní plánování je v zájmu minimalizace rozsahu omezení 
využívání území uplatněn požadavek na vedení tras ropovodů, resp. produktovodů ve 
společných úsecích v co nejtěsnějším souběhu, přípustném dle platných technických 
předpisů, přičemž na základě ust. § 36 odst. 5 stavebního zákona je tento požadavek závazný 
také pro rozhodování v území. 

Požadavek prostorové koordinace s ostatními koridory dopravní a technické 
infrastruktury vymezenými v ZÚR KK vychází ust. § 36 odst. 1 ve spojení s § 19 odst. 1 písm. 
e) stavebního zákona. S ohledem na konkrétní územní podmínky je nutné v případě potřeby 
v podrobnějším měřítku (ÚP, rozhodování o území) připustit jejich křížení a vzájemný 
minimální dovolený souběh (i např. s překryvem budoucích ochranných pásem) odpovídající 
technickým požadavkům na jednotlivé záměry. 

Třetí odrážka souvisí s výše uplatněným kritériem vzdálenosti od obytné zástavby. 
Vymezení koridorů pro umístění elektrických vedení přenosové a distribuční soustavy 
v územních plánech obcí, s ohledem na zástavby, zejména obytnou, vytváří základní 
předpoklad pro uplatnění daného kritéria při rozhodování o změnách v území. 
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228. Článek (165)  

Specifikace provedené změny / provedených změn:  

Upravuje se název PÚR ČR ve vazbě na její aktualizaci.  

Formulace odstavce je technicky upravena v zájmu přesnějšího vyjádření obsahu 
článku. 

229. Článek (166)  

Specifikace provedené změny / provedených změn:  

Upravuje se název PÚR ČR ve vazbě na její aktualizaci.  

Formulace odstavce je technicky upravena v zájmu přesnějšího vyjádření obsahu 
článku. 

230. Článek (167)  

Specifikace provedené změny / provedených změn:  

Upravuje se název PÚR ČR ve vazbě na její aktualizaci.  

 Formulace odstavce je technicky upravena v zájmu přesnějšího vyjádření obsahu 
článku. 

231. Článek (168)  

Specifikace provedené změny / provedených změn:  

Zrušení článku 

Článek byl zrušen s ohledem na to, že uváděl pouze obecný požadavek obligatorně 
vyplývající ze stavebního zákona. 

232. Článek (169)  

Specifikace provedené změny / provedených změn:  

Změna formulace zpřesnění koridoru. 

Formulace je upravena tak, aby umožňovala zpřesnění koridoru a jeho koordinaci 
se záměry v územních plánech obcí. Původní formulace neumožňovala zúžení koridoru 
a tím blokovala rozvoj území v nepřiměřeném rozsahu. 

233. Článek (170)  

Specifikace provedené změny / provedených změn:  

Stanovení specifických požadavků na využití území, kritéria a podmínky pro 
rozhodování o možných variantách změn v území a úkoly pro územní plánování 

Úprava dikce článku, resp. jeho přeformulování (při zachování věcného obsahu) byla 
provedena s ohledem na to, že stanovené specifické požadavky nevycházejí pouze 
z dokumentace SEA, ale i řady dalších podkladových koncepčních materiálů, zejména limitů 
využití území obsažených v aktuálních datových sadách ÚAP SK. 

K ohrožení přírodních hodnot dochází především v etapě výstavby plynovodu, pokud 
se trasa plynovodu dostává do kontaktu s plochami chráněnými dle zák. č. 114/1992 Sb., 
ve znění pozdějších předpisů. K trvalým vlivům dochází v lesních porostech, kde je 
provozovatel povinen udržovat volný pruh pozemků (lesní průsek) o šířce 2 m na obě strany 
od osy produktovodu nebo ropovodu27. 

                                                
27 § 2 Zák. č. 189/1999 Sb., zákon o nouzových zásobách ropy, ve znění pozdějších předpisů. 
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PLOCHY A KORIDORY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU 

234. Změna označení kapitoly. 

Specifikace provedené změny / provedených změn:  

Technická úprava. 

Zdůvodnění je obsaženo v úvodu kapitoly 9. 

Elektroenergetika 

Vymezením ploch a koridorů elektroenergetiky nadmístního významu ZÚR SK 
naplňují dílčí cíl Ak.8. schválené SEK ČR, který požaduje „zajistit územní ochranu ploch a 
koridorů pro rozvoj distribuční soustavy prostřednictvím Politiky územního rozvoje ČR a Zásad 
územního rozvoje jednotlivých krajů“. Tento cíl úzce souvisí s dalšími dílčími cíli, které SEK 
ČR pro obnovu a rozvoj distribuční soustavy: 
 

Ozn. Specifikace 

Ak.1. Zajistit vysokou spolehlivost provozu distribučních soustav v souladu s evropskými 
standardy a energetickou odolnost ČR. Rozvoj DS v souladu s růstem konečné 
spotřeby elektřiny v domácnostech a rozvoj distribučních soustav v oblasti 
decentralizovaného řízení lokálních soustav a integrace distribuovaných zdrojů.  

Ak.4. Stimulovat rozvoj distribučních soustav a zajištění dostatku jejich kapacit pro nárůst 
spotřeby elektřiny v domácnostech a službách i pro požadavky na nové odběry 
v rámci rozvoje regionů. Do roku 2020 zajistit dostatek kapacit sítě a technické 
podmínky pro připojování nových decentralizovaných zdrojů a zajištění parametrů 
kvality elektřiny.  

Ak.5. Provést obnovu a rozvoj distribučních sítí zajišťujících udržení bezpečnosti a 
spolehlivosti DS. Zajistit kapacitní rezervy sítě pro situace nárazového využívání 
elektřiny jako substitučního energetického zdroje v krizových případech.  

Ak.6. Podporovat a rozvíjet energetickou odolnost a schopnost DS zvládat vícenásobné 
výpadky kritických prvků infrastruktury, případně rozpad přenosové sítě a zajistit 
minimální úroveň dodávek elektřiny nezbytnou pro obyvatelstvo a kritickou 
infrastrukturu (formou posilování infrastruktury a ostrovních provozů u velkých 
aglomerací).  

 

S ohledem na ust. § 36 odst. 3 stavebního zákona je vymezování ploch a koridorů 
pro umisťování zařízení distribuční soustavy ve smyslu ust. 2. odst. 2 písm. a) bodu 1 
energetického zákona v ZÚR omezeno pouze na vedení VVN a související zařízení o 
napěťové hladině 110 kV. Za zařízení nadmístního významu jsou považována vedení 110 kV 
a elektrické stanice zajišťující transformaci na úrovni 110/22 kV, příp. 110/35 kV. Plochy pro 
vedení o nižších napěťových hladinách a pro ostatní zařízení distribuční soustavy jsou 
vymezovány v územních plánech obcí. 

235. Změna označení kapitoly. 

Specifikace provedené změny / provedených změn:  

Technická úprava. 

Zdůvodnění je obsaženo v úvodu kapitoly 9. 

236. Článek (170a)  

Specifikace provedené změny / provedených změn: 

Stanovení společných obecných požadavků na využití území, kritéria a podmínky 
pro rozhodování a úkoly pro územní plánování 
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Tímto článkem se formulují obecné požadavky na využití území a úkoly pro územní 
plánování, které jsou závazné pro navazující nástroje územního plánování. V navazující 
části odůvodnění jsou pak pro konkrétní vybrané koridory nebo plochy již stanoveny specifické 
požadavky na využití území a úkoly pro územní plánování. 

Stanovený požadavek na vytvoření územních podmínek pro kapacity zvýšení 
distribuční soustavy a zajištění spolehlivosti dodávek elektřiny na území kraje naplňuje články 
(27) a (137), písm. b) PÚR ČR a zároveň konkretizuje čl. (7) písm. g), priorit územního 
plánování kraje (kap. A.).  

237. Článek (171)  

Specifikace provedené změny / provedených změn:  

 koridor E12 a plochy E03, E06, E25 vypuštěny; 

 doplnění koridoru E15 o plochu pro rozvodnu; 

 formální přesun koridoru E22; 

 vymezeny nové plochy E24, E26, E29, E30 a koridory E23, E27, E28, E31, E32. 

V článku byly provedeny následující změny: 

 plocha pro umístění stavby E03 – rozvodna 110 kV Chýně – v rámci A3-ZÚR SK 
je vypuštěno z důvodu realizace záměru; 

 plochu pro umístění stavby E06 – rozvodna 110 kV Lichoceves – v rámci A3-ZÚR 
SK je vypuštěno z důvodu realizace záměru; 

 koridor pro umístění stavby E12 – rozvodna 110 kV Zdice (Bavoryně), vč. 
napojení vedení – v rámci A3_ZÚR SK je vypuštěno z důvodu realizace záměru; 

 koridor pro umístění stavby E15 – vedení 110 kV Chodov – Uhříněves - záměr 
zůstává beze změny, v textu bylo pouze doplněno, že v rámci koridoru je počítáno 
s umístěním plochy pro rozvodnu 110 kV Průhonice, vč. napojovacího vedení 
z důvodu zvýšení spolehlivosti a kvality dodávky elektrické energie v zájmové 
oblasti a umožnění připojení nových žadatelů o elektrickou energii; 

 plochu a koridor pro umístění stavby E21 – rozvodna 110 kV u Mnichova Hradiště, 
vč. napojovacího vedení je vypuštěno z důvodu realizace záměru; 

 plochu a koridor pro umístění stavby E22 – napojení TR Praha Sever na stávající 
vedení 400 kV – TR Výškov – TR Čechy Střed – záměr A3-ZÚR SK nemění, bylo 
pouze provedeno jeho formální přesunutí do kapitoly 4.2.1.1. mezi ostatní koridory 
400 kV; 

 plochu pro umístění stavby E24 rozvodny 110 kV Tachlovice včetně vymezení 
koridoru přívodního vedení 110 kV – z důvodu zvýšení spolehlivosti a kvality 
dodávky elektrické energie v zájmové oblasti a umožnění připojení nových 
žadatelů o elektrickou energii; 

 koridor pro umístění stavby E23 – vedení 110 kV Borotice – navržená TR Dobříš 
– tento záměr přispěje k zvýšení spolehlivosti a kvality dodávky elektrické energie 
v zájmové oblasti a umožnění připojení nových žadatelů o elektrickou energii; 

 plochu pro umístění stavby E25 rozvodny 110 kV Mníšek pod Brdy včetně 
vymezení koridoru přívodního vedení 110 kV – v rámci A3_ZÚR SK je vypuštěno 
z důvodu realizace záměru; 

 plochu pro umístění stavby E26 rozvodny 110 kV Dobrovice včetně vymezení 
koridoru přívodního vedení 110 kV – z důvodu zvýšení spolehlivosti a kvality 
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dodávky elektrické energie v zájmové oblasti a umožnění připojení nových 
žadatelů o elektrickou energii; 

 koridor pro umístění stavby E27 – vedení 110 kV TR Římovice – navržená TR 
Votice; vč. plochy pro umístění TR Votice – z důvodu zvýšení spolehlivosti a 
kvality dodávky elektrické energie v zájmové oblasti a umožnění připojení nových 
žadatelů o elektrickou energii 

 koridor pro umístění stavby E28 – vedení 110 kV TR Sedlčany – navržená TR 
Votice – z důvodu zvýšení spolehlivosti a kvality dodávky elektrické energie 
v zájmové oblasti a umožnění připojení nových žadatelů o elektrickou energii. 

 plochu pro umístění stavby E29 – rozvodna 110 kV Chudoplesy - včetně 
vymezení koridoru přívodního vedení 110 kV – z důvodu zvýšení spolehlivosti a 
kvality dodávky elektrické energie v zájmové oblasti a umožnění připojení nových 
žadatelů o elektrickou energii. 

 plochu pro umístění stavby E30 – rozvodna 110 kV Liběchov - včetně vymezení 
koridoru přívodního vedení 110 kV – z důvodu zvýšení spolehlivosti a kvality 
dodávky elektrické energie v zájmové oblasti a umožnění připojení nových 
žadatelů o elektrickou energii. 

 koridor pro umístění stavby E31 - vedení 110 kV Rakovník – Břežany - Kralovice 
– z důvodu zvýšení spolehlivosti a kvality dodávky elektrické energie v zájmové 
oblasti a umožnění připojení nových žadatelů o elektrickou energii. 

 koridor pro umístění stavby E32 – zdvojení vedení 110 kV Benešov – Štěchovice 
– z důvodu zvýšení spolehlivosti a kvality dodávky elektrické energie v zájmové 
oblasti a umožnění připojení nových žadatelů o elektrickou energii. Koridor je na 
několika místech (Krňany, Netvořice, Týnec nad Sázavou) zúžen z důvodu 
ochrany zastavěného a zastavitelného území, dále je zúžen z důvodu zajištění 
ochrany PR Kobylí dráha, zajištění ochrany NRC Šiberna, ochrany NRC 
Štěchovice a ochrany památkově chráněného území zámku Konopiště. 

238. Článek (172)  

Specifikace provedené změny / provedených změn:  

Vypuštění specifického opatření v případě koridoru E21. 

Z článku byla vypuštěna formulace „- koridor el. vedení E21 - v rámci projektového 
řešení záměru a jeho posouzení z hlediska vlivů na životní prostředí (EIA) vyloučit lokalizaci 
stožárových míst v ploše PP Skalní sruby Jizery a v plochách dotčených segmentů 
nadregionálního a regionálního ÚSES“ – z důvodu přílišného detailu požadavku z hlediska 
měřítka ZÚR. Územně plánovací dokumentace krajů ani obcí není stavebním zákonem 
zmocněna k řešení lokalizace stožárů elektrických vedení. Proto je tento úkol pro územní 
plánování bezpředmětný. 

239. Článek (173)  

Specifikace provedené změny / provedených změn:  

Formální přesun koridorů územních rezerv. 

V rámci článku byly provedeny tyto úpravy: 

 Formální přesun koridorů územních rezerv z kapitoly 4.2.1. Plochy a koridory 
technické infrastruktury mezinárodního a republikového významu do Kapitoly 
D.2.2. Plochy a koridory technické infrastruktury nadmístního významu z důvodů 
sjednocení všech záměrů přenosové sítě VVN 110 kV do jedné kapitoly. 
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 Odstavec a) byl zrušen vzhledem k tomu, že jeho obsah byl z důvodu úprav 
uspořádání dokumentu přesunut do článku (156) 3A ZÚR SK.  

 Formulace odstavce je technicky upravena v zájmu přesnějšího vyjádření obsahu 
článku: 

 V zájmu provázanosti textové a výkresové částu návrhu 3A ZÚR SK 
byly do textu doplněny alfanumerické kódy jednotlivých koridorů. 

 Byla doplněna územní specifikace vymezení těchto koridorů výčtem 
dotčených obcí a jejich katastrálních území. 

Na základě konzultace s provozovatelem distribuční soustavy v daném území potvrdil 
návrh 3A ZÚR SK platnost vymezení koridorů územních rezerv E502, E503 a E504 pro 
příslušná vedení 110 kV dle platných ZÚR SK. V rámci projednání dle § 37 stavebního zákona 
nebyly k vymezení těchto koridorů uplatněny žádné připomínky. 

240. Článek (174)  

Specifikace provedené změny / provedených změn:  

Technická úprava 

Provedená úprava článku opravuje a zjednodušuje znění textu v zájmu 
jednoznačnosti a srozumitelnosti. Původní dikce článku „de facto“ ukládala vymezení koridorů 
energetických staveb distribuční soustavy o šířce 400 m v územních plánech dotčených obcí, 
což je v rozporu s ust. § 43 odst. 3 stavebního zákona. Podle tohoto ustanovení „územní plán 
v souvislosti a v podrobnosti území obce zpřesňuje a rozvíjí cíle a úkoly územního plánování 
v souladu se zásadami územního rozvoje…“, z čehož logicky vyplývá, že územní plány 
nemohou (nesmí) mechanicky přebírat vymezení koridorů z platných ZÚR. Původní formulace 
neumožňovala zpřesnění koridoru a jeho zúžení v územních plánech obcí a tím blokovala 
jejich územní rozvoj v nepřiměřeném rozsahu. 

Zároveň se do výroku promítá skutečnost, platná pro všechny koridory vymezené 
nebo měněné návrhem A3-ZÚR SK, tj. korekce (zúžení) „základní šířky“ koridorů v dílčích 
úsecích z důvodu respektování hodnot, vlastností a limitů využití území chráněných zvláštními 
předpisy ve smyslu ust. § 19 odst. 1 písm. m) stavebního zákona.  

Zdánlivý rozpor, kdy stanovená základní šíře koridorů pro umístění energetických 
staveb distribuční soustavy (400 m) je větší než u koridorů přenosové soustavy (300 m), 
vyplývá z faktu, že sledované záměry staveb distribuční soustavy jsou navrhovány „na zelené 
louce“, tj. do území dosud nedotčeného stavbou obdobného charakteru a parametrů. Stavby 
přenosové soustavy jsou naopak umisťovány převážně do osy stávajících vedení ZVN 400 kV. 
Předpokládaná změna technických parametrů nových vedení proto není spojena s tak 
rozsáhlé nároky na umístění stavby. 

Plynárenství 

241. Změna označení kapitoly. 

Specifikace provedené změny / provedených změn:  

Technická úprava. 

Zdůvodnění je obsaženo v úvodu kapitoly 9. 

242. Článek (174a)  

Specifikace provedené změny / provedených změn:  

Formální přesun koridorů územních rezerv. 
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Schválená aktualizace Státní energetické koncepce ČR (viz výše) stanovuje pro 
rozvoj distribuční soustavy dílčí cíl Bg2., který požaduje „zajistit územní ochranu ploch a 
koridorů pro rozvoj distribučních soustav prostřednictvím Politiky územního rozvoje ČR a 
zásad územního jednotlivých krajů“. 

Na území kraje se nachází několik významných center skladování nebo zpracování 
ropy a ropných produktů (Kralupy n. Vlt., Nelahozeves, Neratovice, Kolín), do kterých jsou 
zaústěny republikově významné trasy ropovodů, resp. produktovodů. 

Vymezením ploch a koridorů nadmístního významu pro umístění zařízení distribuční 
soustavy, jak ji definuje § 2 odst. 2, písm. b) bod 1 energetického zákona, ZÚR SK vytvářejí 
územní podmínky pro naplnění dalšího dílčího cíle Bg1. SEK ČR, kterým je „vysoká 
spolehlivost provozu distribučních soustav v souladu s evropskými standardy a jejich rozvoj v 
souladu s růstem konečné spotřeby plynu, zejména připojováním mikrokogenerací a v malých 
soustavách zásobování teplem“. S ohledem na ust. § 36 odst. 3 stavebního zákona je 
vymezování těchto ploch a koridorů v ZÚR omezeno pouze na VTL plynovody a souvisejících 
technologických objektů s provozním tlakem do 4,0 MPa28. Plochy pro ostatní součásti 
distribuční soustavy (tzn. středotlaké a nízkotlaké plynovody včetně souvisejících zařízení) 
jsou vymezovány v územních plánech obcí. 

Stanovený požadavek na vytvoření územních podmínek pro zajištění zvýšených 
odběrů a provozní jistoty v jednotlivých částech kraje naplňuje články (27) a (28) PÚR ČR 
a zároveň konkretizuje čl. (7) písm. g) priorit územního plánování kraje (kap. A.). 

243. Článek (175)  

Specifikace provedené změny / provedených změn:  

Vymezení koridoru P09 + formulační úpravy 

Koridor pro umístění stavby P09 – VTL plynovodní přípojka pro elektrárnu Mělník – 
koridor je vymezen na základě PÚR ČR, ve znění Aktualizace č. 1, 2, 3, 4, 5, kap. 7.4 Úkoly 
pro územní plánování, čl. 200 z důvodu realizace VTL plynovodní přípojky pro nový 
paroplynový zdroj v areálu Elektrárny Mělník navrhovaný v souladu Územní energetickou 
koncepcí Středočeského kraje. Koridor je vymezen na základě Oznámení záměru společnosti 
ČEZ, a.s. 

Formulační úpravy provedené v odstavcích a) až f) jsou pouze technického 
charakteru za účelem zjednodušení textu výrokové části. 

244. Článek (176)  

Specifikace provedené změny / provedených změn:  

Článek zrušen 

Odstavec a) byl zrušen vzhledem k tomu, že jeho obsah byl z důvodu úprav 
uspořádání dokumentu upraven a přesunut do článku (174a) 3A ZÚR SK.  

245. Článek (177)  

Specifikace provedené změny / provedených změn:  

Změna formulace zpřesnění koridoru. 

V úkolech pro územní plánování je upravena formulace umožňující zpřesnění 
koridoru a jeho koordinaci se záměry v územních plánech obcí. Původní formulace 

                                                
28 Aktualizovaná metodická pomůcka pro oblast výkladu pojmů v plynárenství a vztahu mezi zák. č. 458/2000 Sb., 

energetický zákon a zák. č. 183/2006 Sb., stavební zákon (MMR ČR 11/2014). 
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neumožňovala zúžení koridoru a tím jeho zpřesnění v územně plánovacích dokumentacích 
obcí a tím blokovala rozvoj území v nepřiměřeném rozsahu. 

Ropovody a produktovody 

246. Změna označení a názvu kapitoly. 

Specifikace provedené změny / provedených změn:  

Technická úprava. 

Změna názvu kapitoly je provedena ze stejných důvodů, jako v případě koridorů 
mezinárodního a republikového významu (soulad s terminologií zák. č. 189/1999 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů). Podrobnější zdůvodnění je uvedeno v bodu 223. tohoto Odůvodnění. 

Ostatní aspekty společné úpravám názvů ostatních kapitol jsou zdůvodněny v úvodu 
kapitoly 9. 

247. Článek (177a)  

Specifikace provedené změny / provedených změn:  

Definování společných obecných požadavků na využití území 

Stanovený požadavek na vytvoření územních podmínek pro zajištění spolehlivost 
a dodávek ropy a ropných produktů na území kraje naplňuje články (27) a (28) PÚR ČR 
a zároveň konkretizuje čl. (7) písm. g) priorit územního plánování kraje (kap. A.). 

Vedle zásobování jednotlivých odběratelů hospodářské sféry, vymezují ZÚR SK také 
koridor R05 pro zajištění zájmů obrany státu (zásobování letiště Čáslav). 

248. Článek (178)  

Specifikace provedené změny / provedených změn:  

Změna formulace zpřesnění koridoru. 

Návrhem 3. aktualizace se ze ZÚR SK vypouští koridor R04 produktovod Potěhy – 
Ronov, vymezený pod písm. a). Důvodem vypuštění koridoru je realizace záměru. Z tohoto 
důvodu také dochází ke změněn označení následujícího odstavce tohoto článku. 

249. Článek (179)  

Specifikace provedené změny / provedených změn:  

Článek zrušen 

Článek byl zrušen s ohledem na to, že uváděl pouze obecný požadavek obligatorně 
vyplývající ze stavebního zákona.  

250. Článek (180)  

Specifikace provedené změny / provedených změn:  

Změna formulace zpřesnění koridoru. 

Provedená úprava článku opravuje a zjednodušuje znění textu v zájmu 
jednoznačnosti a srozumitelnosti ve vazbě na vypuštění koridoru R04 ze ZÚR SK (viz výše).  

Požadavek na „…koordinaci s ostatními záměry v územních plánech dotčených 
obcí“, obsažený ve druhé části tohoto článku byl vypuštěn, neboť jde o standardní úkol 
územního plánování vyplývající z ust. § 43 odst. 3 ve ve spojejí s ust. § 19 odst. 1 písm. e) 
stavebního zákona. 
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Teplárenství 

251. Vložení nové kapitoly „D.2.2.4. Teplárenství“. 

Specifikace provedené změny / provedených změn:  

Vymezení koridoru územní rezervy. 

Důvodem pro vložení nové kapitoly je vymezení koridoru územní rezervy T501 novým 
článkem 180a ZÚR. 

Koridor pro umístění tepelného přivaděče z Elektrárny Kladno pro zásobování 
západní části Prahy teplem je vymezen na základě Územní energetické koncepce hl. m. Prahy 
a je v souladu s projednávaným Metropolitním plánem hl. m. Prahy a se zprávou o uplatňování 
ZÚR hl. m. Prahy. 

Vodovody 

252. Změna označení kapitoly. 

Specifikace provedené změny / provedených změn:  

Technická úprava. 

Ke změně pořadového označení kapitoly dochází z důvodu vložení nové kapitoly 
Teplárenství a tedy zachování posloupnosti značení kapitol. Ostatní zdůvodnění je obsaženo 
v úvodu kapitoly 9. 

253. Článek (181)  

Specifikace provedené změny / provedených změn:  

 Vypuštění koridorů V02, V03, V09, V10, V12, V13 

 Vymezení koridorů V15, V16 a V17 

V kapitole vymezující plochy a koridory krajského významu byly v článku (181) 
týkajícím se vodovodů body a), b), c), d), e) a f) zrušeny z důvodů uvedených v ÚAP SK 2017: 

a) vodovod Nová Ves - Spomyšl - Býkev (ORP Kralupy a ORP Mělník, VPS V02) 
byl realizován v roce 2011 

s) vodovod Zbečno - Roztoky (ORP Rakovník, VPS V03) nebyl a podle informací 
starostů jednotlivých obcí nebude realizován z finančních důvodů, Sýkořice jsou 
napojeny z VN Klíčava, ostatní obce využívají místní zdroje, Zbečno se má napojit 
ze Sýkořic 

t) vodovod Uhlířské Janovice - Čekanov (ORP Kutná Hora, VPS V09) byl realizován 

u) vodovod Vlašim (ORP Vlašim, VPS V10) byl realizován v roce 2014 

v) vodovod Benešov - Sedlčany (ORP Benešov a ORP Příbram, VPS V12) byl 
realizován v roce 2015 

w) vodovod Chářovice - Pecerady - Podělusy (ORP Benešov, VPS V13) byl 
realizován v roce 2009 napojením na SV Týnec 

Nové odstavce článku (181) označené a) až c) vymezují koridory pro rozšíření 
veřejných vodovodů do oblastí s dosud nevyhovujícím zásobováním obyvatelstva pitnou 
vodou, v souladu s čl. (30) republikových priorit platné PÚR ČR. Koridory jsou vymezeny na 
základě Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Středočeského kraje (PRVK SK) a ÚAP SK 2020 
a je nutno je dále zpřesňovat v rámci územního plánování: 
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a) koridor V15 – skupinový vodovod VOVEVRA Dolnobřežansko (Vestec – 
Hodkovice – Dolní Břežany – Zvole – Březová – Vrané nad Vltavou), zakreslen 
dle změny PRVK 2014 ORP Černošice;  

b) koridor V16 – skupinový vodovod CHOPOS Vranov – Ostředek (Ostředek, 
Vranov, Čakov, Struhařov, Chotýšany, Křešice a Teplýšovice), zakreslen dle 
změny PRVK 2015 ORP Benešov a DÚR Skupinový vodovod CHOPOS (VRV 
a.s. Praha, červenec 2016) 

c) koridor V17 - rozšíření skupinového vodovodu BKDZH pro oblast vymezenou 
obcemi Dobříč, Chyňava, Koněprusy a Mořinka, zakreslen dle změny PRVK 2006 
až 2017 ORP Beroun, vybrány pouze úseky přesahující hranice jedné obce. 

254. Článek (181a) 

Specifikace provedené změny / provedených změn:  

Zpřesnění podmínek o rozhodování o variantách systémů zásobování vodou 

Stanovení podmínek je zaměřeno na minimalizaci vlivů koridoru V17 na předměty 
ochrany a územní celistvosti konkrétně vymezených chráněných území. 

255. Článek (182)  

Specifikace provedené změny / provedených změn:  

Změna úkolu pro územní plánování 

Formulace odstavce je technicky upravena v zájmu přesnějšího vyjádření obsahu 
článku se zaměřením na zpřesnění a koordinaci uvedených záměrů v územních plánech 
dotčených obcí.  

Kanalizace 

256. Změna označení kapitoly. 

Specifikace provedené změny / provedených změn:  

Technická úprava. 

Ke změně pořadového označení kapitoly dochází z důvodu vložení nové kapitoly 
Teplárenství a tedy zachování posloupnosti značení kapitol. Ostatní zdůvodnění je obsaženo 
v úvodu kapitoly 9. 

257. Článek (184) 

Specifikace provedené změny / provedených změn:  

Obsahové doplnění a technická úprava  

Na základě stanoviska MZe k návrhu 3A ZÚR SK dle § 37 stavebního zákona a také 
ve vazbě na článek (25) platné PÚR ČR byl tento článek rozšířen o preferenci odděleného 
nakládání se plaškovými a srážkovými vodami realizací oddělených kanalizačních systémů. 
Důvodem této úpravy je rostoucí potřeba využívání dešťových vod k účelům, kde není 
nezbytné použití pitné vody (např. zalévání) nebo v závislosti na místních podmínkách pro 
posilování infiltrace a retence v vody v území v návaznosti na nově formulovaý článek (07) 
písm h) priorit územního plánování kraje.  

Technícké úpravy v článku spočívají v použití formálně přesnějších termínů „kvalita 
vody“ (namísto čistota vody) a „vodní toky“ (namísto vodoteče) ve smyslu zák. č. 254/2001 
Sb., o vodách ve znění pozdějších předpisů. 
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Ochrana před povodněmi a plochy pro stavby k regulaci odtokových poměrů 

258. Změna označení a názvu kapitoly. 

Specifikace provedené změny / provedených změn:  

Technická úprava. 

Ke změně pořadového označení kapitoly dochází ze stejného důvodu jako v případě 
kapitol „Vodovody“ a „Kanalizace“, tzn. důvodu vložení nové kapitoly Teplárenství a tedy 
zachování posloupnosti značení kapitol. Ostatní zdůvodnění je obsaženo v úvodu kapitoly 9. 

Ke změně názvu kapitoly dochází z podnětu MZe, uplatněném v rámci stanoviska 
k projednání návrhu 3A ZÚR SK dle § 37 stavebního zákona. Důvodem úpravy je skutečnost, 
že některé nádrže, pro které jsou v rámci této kapitoly vymezeny potřebné plochy mají 
víceúčelový charakter a a nejsou primárně určeny k ochraně před povodněni (PP15 vodní 
nádrž Senomaty, PP16 vodní nádrž Šanov). 

259. Článek (185)  

Specifikace provedené změny / provedených změn:  

 Zrušení ploch PP01, PP02, PP03, PP04, PP08, PP10, PP11 

 Úprava vymezení plochy PP12 

 Vymezení ploch PP13, PP15 a PP16 

 Změna značení jednotlivých odstavců 

Návrh 3A ZÚR SK v tomto článku zrušuje odstavce a), b), c), d), h), i) a j) 
z důvodrealizace stanoveného způsobu využití území ve vymezených plochách: 

 a) stavba PP01 – Mělník, realizovaná v roce 2008 

 b) stavba PP02 – Poděbrady, realizovaná v roce 2010 

 c) stavba PP03 – Benátky nad Jizerou, realizovaná v roce 2011 

 d) stavba PP04 – Mnichovo Hradiště, realizovaná v roce 2013 

 h) stavba PP08 – Veltrusy, realizovaná v roce 2012 

 i) stavba PP10 – Beroun, realizovaná v roce 2014 

 j) stavba PP11 – Králův Dvůr, realizovaná v roce 2009 

Z důvodu zrušení výše uvedených odstavců dochází ke změně značení odstavců a 
to tak, že plocha PP05 – Nymburk, původně označená písm. e) se nově označuje písm. a). 
Následující dvě plochy PP06 – Štěchovice a PP07 Kralupy nad Vltavou jsou označeny písm 
c) a d).  

V odstavci pod písm. d) byla ze dvou ploch označených PP12 zrušena plocha pro 
poldr Hasina v povodí Mrliny, od jehož realizace správce povodí (Povodí Labe) upustil. 
Upraveno bylo vymezení druhé plochy pro poldr Nepokoj na Štítarském potoce (levostranný 
přítok Mrliny) dle aktuálního podkladu Povodí Labe s.p. (DÚR 2016). Vyhodnocení vlivů na 
EVL a PO soustavy Natura 2000 identifikovalo v případě upraveného vymezení plochy PP12 
významně negativní vliv na předměty ochrany EVL Dymokursko 6510 (extenzivní sečené 
louky), především z důvodu potenciální změny vlhkostních poměrů a občasnému zatopení 
dotčených ploch. Na základě výsledku projednání Vyhodnocení vlivů návrhu 3A ZÚR SK na 
udržitelný rozvoj území dle § 37 stavebního zákona byl tento vliv přehodnocen jako mírně 
negativní. Důvodem této změny je skutečnost, že plocha PP 12 pro suchý poldr „Nepokoj“ 
zasahuje do EVL Dymokursko pouze svým východním okrajem v rozsahu údolních niv 
Štítarského a Smíchovského potoka nad jejich soutokem u silnice III/27524. Z charakteru 
tohoto protipovodňového opatření a umístění hráze (níže na Štítarském potoce u obce Křinec, 
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cca 2 km západně od hranice EVL) je patrné, že k zaplavení ploch v EVL může dojít pouze při 
využití celé retenční kapacity poldru. Vlivy na prvky soustavy Natura 2000 vyloučil příslušný 
orgán ochrany přírody svým stanoviskem dle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů č. j. 023737/2016/KUSK ze dne 15. 2. 2016 k 
návrhu Zadání ÚP Křinec. Tento závěr následně potvrdil svým stanoviskem č. j. 
094375/2017/KUSK ze dne 21. 8. 2017 v rámci zjišťovacího řízení k záměru „Mrlina, Vestec – 
Roždalovice, zvýšení ochrany obcí výstavbou poldrů – Poldr Nepokoj“. 

Proti veřejnému zájmu na ochraně tohoto stanoviště stojí veřejný zájem na zajištění 
protipovodňové ochrany obyvatel a majetku zejména v sídlech níže na toku Mrliny (Křinec, 
Zábrdovice, Vestec, Raškovice, Budiměřice, východní okraj Nymburka), ale s ohledem na 
plochý reliéf také sídel v blízkém okolí (Svidnice, Netřebice). V souladu s článkem (25) 
republikových priorit dle PÚR ČR a článkem (7) písm. i) priorit územního plánování kraje (viz 
kap. A.) klasifikuje projektant tento veřejný zájem jako převažující. Pro minimalizaci, resp. 
vyloučení významného vlivů na dotčený předmět ochrany EVL Dymokursko lze doporučit 
úpravu vymezení plochy maximální zátopy poldru tak, aby dotčené plochy stanoviště 6510 
nebyly. 

Pod písm.e) až g) vymezuje návrh 3A ZÚR SK nové plochy pro ochranu před 
povodněmi a pro stavby k regulaci odtokových poměrů. Návrh na vymezení plochy PP14 – 
vodní nádrž Kleštěnice na Jalovém potoce (odst.byl z návrhu 3A ZÚR SK na základě 
projednání dle § 37 stavebního zákona vypuštěn z důvodu ochrany památkově chráněných 
kulturně historických hodnot VPZ Kleštěnice. Předmětná plocha zůstává nadále vymezena 
jako územní rezerva W607, neboť v rámci aktualizovaného Generelu území chráněných pro 
akumulaci povrchových vod a základní zásady využití těchto území (2020) zůstává zahrnuta 
do seznamu lokalit vhodných pro akumuaci povrchových vod (LAPV). 

 e) PP13 – plochy pro protipovodňová opatření Neratovice 

Jedná se o opatření „HSL 217185“ uvedené v Plánu pro zvládání povodňových rizik 
(PZPR) v povodí Labe, který schválila vláda České republiky Usnesením č. 1082 
ze dne 21. prosince 2015. Ministerstvo životního prostředí podle ustanovení § 25 
odst. 5 vodního zákona vydalo PZPR v povodí Labe jako opatření obecné povahy 
čj. 90988/ENV/15 ze dne 22. prosince 2015. Uvedené opatření obecné povahy 
nabylo účinnosti dne 19. ledna 2016. Cílem opatření je snížení povodňových rizik v 
obcích Neratovice a Libiš, v lokalitách Lobkovice, Staré Neratovice, Spolana, Libiš 
a Mlékojedy v oblasti s významným povodňovým rizikem PL-01-2 Labe. Plochu 
je třeba vymezit v územních plánech dotčených obcí. 

 f) PP15 – nádrž Senomaty na Rakovnicku 

 g)  PP16 – nádrž Šanov na Rakovnicku 

Jedná se o opatření „BER 219002“ ke snížení nepříznivých účinků sucha plynoucí 
z Plánu dílčího povodí (PDP) Berounky. Všechny části PDP na území Středočeského 
kraje schválilo Zastupitelstvo Středočeského kraje dne 25.4.2016 usnesením č. 101-
22/2016/ZK. Navrhují se víceúčelové vodní nádrže Senomaty na Kolešovickém 
potoce a Šanov na Rakovnickém potoce k řešení problémů sucha nalepšováním 
minimálních průtoků a k částečnému snížení povodňových průtoků v toku. Vymezení 
obou ploch je provedeno dle datových podkladů poskytnutých Povodím Vltavy a.s. 
Hlavním důvodem pro vymezení obou nádrží jsou dlouhodobě trvající deficitní vodní 
poměry v oblasti Rakovnicka.  

Vymezení obou ploch v návrhu 3A ZÚR SK vychází z Usnesení Vlády ČR ze dne 
24. srpna 2016 č. 727 k přípravám realizace vodních nádrží v regionech 
postihovaných suchem a rizikem nedostatku vody. Navazující usnesení vlády ze dne 
18.04. 2018 č. 243 uložilo ministrům životního prostředí a zemědělství zpracovat 
návrh komplexního řešení sucha jako kombinaci technických a přírodě blízkých 
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opatření v povodí Rakovnického a Kolešovického potoka (vodní díla (VD) Senomaty 
a Šanov) jako součást systému opatření v daných povodích. V rámci plnění tohoto 
úkolu byla zpracována “Komplexní vodohospodářské řešení nových akumulačních 
nádrží v povodí Rakovnického potoka a Blšanky a dalších opatření na zmírnění 
vodního deficit v oblasti” (Fakulta stavební ČVUT v Praze, 2018).  

Řešení úkolu bylo zpracováno jednak pro období hydrologických let 1981 až 2017, 
které reprezentují též podmínky blízké budoucnosti a rovněž pro očekávané 
klimatické změny v dlouhodobém horizontu, dle nejpravděpodobnějšího klimatického 
scénáře. Do potřeb a nároků na vodu bylo uvažováno pokrytí hodnot minimálních 
zůstatkových průtoků, současných odběrů povrchové vody navýšených o 10 % 
a zabezpečení potřeb vody pro závlahy chmele v zájmové oblasti. Soubor 
posuzovaných variant opatření byl zpracován pro samostatný subsystém povodí 
Rakovnického potoka a samostatný subsystém Blšanky s variantním uvažováním 
převodu vody z povodí Ohře/Blšanky do povodí Rakovnického potoka. Schéma 
stávajících (modře) a nově navrhovaných nádrží (červeně) znázorňuje obrázek na 
následující stránce. 

Po realizaci VD Šanov a VD Senomaty s rozdělením nádržních prostorů dle 
dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR) bude kolísání hladiny v obou nádržích 
pouze 1 metr, bude zajištěna hodnota MZP pod nádržemi a jen cca 12 % závlahové 
potřeby. Po realizaci VD Šanov a VD Senomaty s rozdělením nádržních prostorů s 
maximálním důrazem na velikost zásobních prostorů je možné zajistit hodnoty MZP 
pod nádržemi a cca 40 % závlahové potřeby.  

 

Schéma komplexního vodohospodářského řešení nových akumulačních nádrží  
v povodí Rakovnického potoka a Blšanky a dalších opatření na zmírnění vodního deficit v oblasti” 

 
Zdroj: Povodí Vltavy s.p. 2018 

 

Předpokládané parametry obou nádrží jsou uvedeny v následující tabulce: 
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Parametr Jednotka Senomaty Šanov 

Typ hráze - sypaná zemní sypaná zemní 

Celkový objem nádrže m3 670 725 544 000 

Plocha zátopy ha 25,6 22,2 

Max. výška hráze m 6,8 5,2 

Délka hráze  m 352,9 450,0 

Šířka hráze m 35,2 23,5 

Nadlepšení průtoků l/s 21,4 33,0 

Demolice objektů  ks 0 0 

Odhad nákladů mld. Kč 0,2 0,25 

 

Přírodě blízká opatření spojená s realizací obou vodních nádrží se podle studie 
„Přírodě blízká opatření v povodí Rakovnického a Kolešovického potoka (vodní díla 
Senomaty a Šanov)“ jsou orientována zejména na: 

 revitalizaci a renaturace vodních toků a přilehající údolní nivy, 

 omezení vodní eroze a látkového odnosu z plochy povodí vodních děl, 

 snížení zátěže z bodových zdrojů znečištění v povodí tak, aby byl 
minimalizován vliv na nepříznivý vývoj jakosti vody v navrhovaných nádržích. 

Vymezením obou ploch vodních nádrží plní návrh 3A ZÚR SK úkol obsažený v článku 
(205) platné PÚR ČR, ukládající Ústeckému a Středočeskému kraji vymezit „…plochy 
umožňující využití území pro vodní díla Kryry, Senomaty a Šanov a koridory pro přivaděče 
vody z Ohře do povodí Blšanky a Rakovnického potoka s napojením do Kolešovického potoka, 
včetně dalších nezbytných ploch a koridorů pro stavby a doprovodná technická a přírodě blízká 
opatření k omezení nedostatku vody, ke snížení povodňových rizik a optimalizaci vodního 
režimu území v povodí Blšanky a v povodí Rakovnického potoka…“ Na území Ústeckého kraje 
tento úkol řeší paralelně pořizovaná Aktualizace č. 4 ZÚR ÚK. 

260. Článek (188)  

Specifikace provedené změny / provedených změn:  

Úprava znění článku formální a věcná. 

Formální dikce článku (188) se upravuje za účelem uvedení do souladu s platnou 
legislativou. 

Opatření pro plochu PP01 ztratilo smysl po realizací vodní nádrže Mělník. Pro plochu 
PP12 Nepokoj je stanovena podmínka pro rozhodování o změnách v území z důvodu změny 
jejího vymezení, kterým dochází k okrajovému zásahu do území EVL Dymokursko 
s indikovaným mírně negativním vlivem na jeden předmětů ochrany této EVL (viz bod 254. 
tohoto Odůvodnění). 

Lokality akumulace povrchových vod (LAPV) 

261. Změna označení kapitoly. 

Specifikace provedené změny / provedených změn:  

Technická úprava. 

Ke změně pořadového označení kapitoly dochází ze stejného důvodu jako v případě 
předchozích kapitol sekce „Technická infrastruktura“, tzn. důvodu vložení nové kapitoly 
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Teplárenství a tedy zachování posloupnosti značení kapitol. Ostatní zdůvodnění je obsaženo 
v úvodu kapitoly 9. 

262. Článek (189)  

Specifikace provedené změny / provedených změn:  

Změna formulace vymezení územních rezerv; 

V článku (189) týkajícím se LAPV byl v souladu s dikcí článku (167) platné PÚR 
ČRupraven text návětí.  

Odstavec a) byl zrušen v rámci 2. aktualizace ZÚR SK z důvodu změny hranic 
Středočeského a Plzeňského kraje. Další existence tohoto textu v rámci ZÚR SK proto pozbyla 
smysl. Označení následujících odstavců proto bylo v tomto smyslu upraveno.  

Vymezení územních rezerv lokalit vhodných pro akumulaci povrchových vod (dále jen 
„LAPV“) je provedeno na podkladě seznamu LAPV (dále jen „Generel“), který je součástí 
aktualizovaného Generelu území chráněných pro akumulaci povrchových vod a základní 
zásady využití těchto území, který pořídilo Ministerstvo zemědělství a Ministerstvo životního 
prostředí v roce 2020 (Protokol o pořízení č.j40390/2020-MZE-1000 a č.j. ENV/2020/78320). 
Jak již bylo uvedeno výše v odůvodnění článku (185), návrh na vymezení plochy PP14 – vodní 
nádrž Kleštěnice na Jalovém potoce (odst.byl z návrhu 3A ZÚR SK na základě projednání dle 
§ 37 stavebního zákona vypuštěn z důvodu ochrany památkově chráněných kulturně 
historických hodnot VPZ Kleštěnice. Předmětná plocha zůstává nadále vymezena jako územní 
rezerva W607. 

Na základě výše citovaného Generelu byly v povodí Vltavy vymezeny nové územní 
rezervy LAPV těchto lokalitách: 

 Hředle II na Stroupínském potoce,  

 Chumava na Chumavě, 

 Nabdín na Bakovském potoce. 

Obdobně jako ostatní LAPV vymezené v ZÚR SK jsou i tyto lokality v rámci Generelu zařazeny 
do „kategorie B“ (lokality pro víceúčelové nádrže), která zahrnuje území, která jsou svou 
polohou a parametry vhodná pro akumulaci vody za účelem ostatních odběrů, nadlepšování 
průtoků ve vodních tocích a k podpoře prevence před povodněmi. 

263. Článek (189a) 

Specifikace provedené změny / provedených změn:  

Vložení nového článku obsahujícího požadavky na provření budoucího využití území, 
kritéria pro rozhodování o změnách v území a úkoly pro územní plánování.V souladu s čl. 
(167) a se zřetelem na čl. (25) PÚR ČR vymezují ZÚR SK plochy LAPV pro případné řešení 
dopadů klimatické změny, především pro snížení nepříznivých účinků povodní a sucha 
v dlouhodobém horizontu, ve formě územních rezerv za účelem „...dlouhodobé územní 
ochrany LAPV před jinými aktivitami, které by mohly ztížit nebo znemožnit jejich budoucí 
využití pro tento účel…“. 

Společné požadavky, kritéria a úkoly pro zajištění územní ochrany LAPV stanovené 
v tomto článku, vycházejí ze základních zásad využití území, obsažených v aktualizovaném 
Generelu LAPV. Ve vazbě na ust. § 36 odst. 5 stavebního zákona jsou tyto požadavky 
formulovány jako závazné pro nižší stupně územně plánovací dokumentace (územní plán, 
regulační plán) a pro navazující rozhodování o území.  

Požadavky na prověření budoucího využití jsou formulovány ve smyslu prověření 
budoucí možné potřeby zajištění ochrany před povodněmi a záložních zdrojů pitné a užitkové 
vody v důsledku zvýšení četnosti a intenzity přívalových srážek a deficitu vodohospodářského 
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potenciálu krajiny způsobeného klimatickou změnou. Možný deficit vyplývá ze scénářů bu-
doucích možných klimatických změn, které mohou vést ke zvýšení četnosti a velikosti 
klimatických jevů (povodní a suchých období). Podle těchto scénářů nelze v budoucnu vyloučit 
ani potřebu využití záložních zdrojů vody, případně požadavků na větší míru ochrany před 
povodněmi. Prověření možných vlivů na stávající funkce a hodnoty území z hlediska jejich 
minimalizace je obecným požadavkem odvozeným ze skutečnosti, že případná realizace 
vodní nádrže v ploše LAPV představuje zásadní změnu ve využívání a uspořádání jak v 
zátopovém území, tak v povodí vodní nádrže s řadou hospodářských, sociálních a 
environmentálních důsledků. Prověření budoucí potřeby a s tím souvisejících územních 
nároků proto musí být v souladu s ust. § 18., odst. 1. a 2. stavebního zákona provedeno z 
hlediska územních podmínek všech tří pilířů udržitelného rozvoje.Kritéria pro rozhodování o 
změnách jakož i stanovené úkoly pro v územní plánování obsahově reflektují ust. § 23b odst. 
4 stavebního zákona ve spojení s kritérii a úkoly obsaženými v čl (167) PÚR.  

 

9.D.3. Společné požadavky na rozhodování ve vymezených 
plochách a koridorech z hlediska minimalizace vlivů  
na životní prostředí 

264. Změna označení a názvu kapitoly. 

Specifikace provedené změny / provedených změn:  

Technická úprava. 

Důvodem pro změnu názvu kapitoly je potřeba uvedení do souladu s platným zněním 
stavebního zákona, resp. jeho přílohou, která vymezuje „rámcový obsah vyhodnocení vlivů 
Politiky územního rozvoje, zásad územního rozvoje a územního plánu na životní prostředí“. 
Novela stavebního zákona provedená zák. č. 350/2012 Sb. doplnila tuto přílohu o „Návrh 
požadavků pro rozhodování ve vymezených plochách a koridorech z hlediska minimalizace 
vlivů na životní prostředí“29. Ze stejného důvodu jsou provedeny adekvátní formulační úpravy 
v předchozích článcích ZÚR, zejména pak v kapitole D. Ostatní zdůvodnění je obsaženo 
v úvodu kapitoly 9. 

265. Článek (190)  

Specifikace provedené změny / provedených změn:  

Definování společných obecných požadavků na rozhodování v území z hlediska 
minimalizace vlivů na obyvatelstvo a životní prostředí. 

Článek (190) byl přepracován a uveden do souladu s platnou právní úpravou SZ 
po novele provedené zák. č. 350/2012 Sb. První část výroku byla zrušena s ohledem na to, 
že stanovené společné požadavky nevycházejí pouze z dokumentace SEA, ale i řady dalších 
podkladových a koncepčních materiálů. 

V přepracovaném článku (190) byly nově specifikovány obecné společné požadavky 
na rozhodování o změnách v území z hlediska minimalizace vlivů na obyvatelstvo a složky 
životního prostředí před negativními vlivy spojenými umísťováním a realizací staveb dopravní 
a technické infrastruktury v koridorech vymezených ZÚR SK: 

 obyvatelstvo (podchycení vlivů dopravních staveb, výstavby areálů výroby, 
skladování i občanského vybavení),  

 povrchové a podzemních vody (odtokové poměry, zásahy do ochranných pásem 
vodních zdrojů, odvádění a využití srážkových vod),  

                                                
29 Bod 11. přílohy stavebního zákona. 
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 biodiverzitu (omezení vlivů na přírodní a krajinné hodnoty, ÚSES a Natura 2000),  

 krajinu (ochrana PP, KPZ, migrační prostupnost krajiny),  

 ZPF a PUPFL), 

 kulturní a historické hodnoty (ochrana hodnot památkově chráněných území).; 

 horninové prostředí (omezení vlivů na výhradní ložiska nerostných surovin).  

K přepracování článku vedla též potřeba zpřesnění jeho znění po stránce verbálního 
a terminologického vyjádření.  

V rámci třetí odrážky odstavce b) totoho článku, který je věcně zaměřený na 
problematiku vlivů na povhrchové a podzemní vody dochází k úpravě textu v těchto dvou 
případech: 

 Původní termín „zpevněné plochy“ je nahrazen termínem „zastavitelné plochy“ 
s ohledem na skutečnost, že v rámci ÚPD obcí jsou vymezovány nikoliv zpevněné 
plochy, ale plochy zastavěné nebo zastavitelné. 

 V závěrečné části textu dochází k upřesněšní preferovaných způsobů využívání 
srážkových vod ve smyslu zohlednění místních podmínek (zejména geologických 
a hydrogeologických), které zásadním způsobem ovlivňují možnosti infiltrace 
srážkových vod daného území.  

Požadavek týkající se minimalizace vlivů na výhradní ložiska nerostných surovin byl 
doplněn v reakci na stanovisko MPO uplatněné v rámci projednání návrhu 3A ZÚR SK dle § 
37 stavebního zákona. Důvodem zapracování tohoto požadavku je zásah některých koridorů 
dopravní a technické infrastruktury, vymezených jednak v ráci platných ZÚR SK a také v rámci 
návrhu jejich 3. aktualizace, do ploch výhradních ložisek nerostných surovin, zejména do 
stanovených chráněných ložiskových území a dobývacích prostorů. Ochrana výhradních 
ložisek nerostů je primárně řešena příslušnými ustanoveními horního zákona (§§ 18, 19 a 27). 
Návrh 3A ZÚR SK navazuje na tato ustanovení na základě ust. § 19 odst. 1 písm. m) 
stavebního zákona ve spojení s ust. § 15 odst. 1 horního zákona, který ukládá orgánům 
územního plánování a zpracovatelům ÚPD narhovat řešení, která jsou „…z hlediska ochrany 
a využití nerostného bohatství a dalších zákonem chráněných obecných zájmů nevýhodnější“. 
Vzhledem k tomu, že v měřítku ZÚR není možné tyto střety řešit v náležité podrobnosti (mj. 
s odkazem na ust. § 36 odst. 3 stavebního zákona), stanovují ZÚR SK tento regulativ pro 
řešení ÚPD obcí a především pro navazující rozhodování o území. 

Nové formulace zároveň nahrazují požadavky uvedené v následujících článcích (191) 
až (191c), které v řadě případů překračovaly kompetence ZÚR stanovené aktuálním zněním 
stavebního zákona (přílišná míra podrobnosti, „přenášení požadavků“ na proces EIA30). 

267. – 269. Články (191), (191a) až (191c) 

Specifikace provedené změny / provedených změn:  

Články zrušeny. 

Uvedené články se návrhem 3-ZÚR SK zrušují z důvodu jejich nahrazení článkem 
(190). Viz předchozí bod tohoto Odůvodnění. 

270. Úprava závětí kapitoly D.3. 

Specifikace provedené změny / provedených změn:  

Technická úprava. 

                                                
30 Posuzování vlivů staveb na životní prostředí dle zák. č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
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Úprava je vyvolána změnou označování jednotlivých kapitol ZÚR SK, v souladu 
s přílohou č. 4 vyhlášky č. 500/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Nové znění přesněji 
odkazuje na konkrétní kapitoly D.1. a D.2., ve kterých jsou specifické požadavky na 
rozhodování z hlediska minimalizace vlivů na životní prostředí uvedeny. 

 

9.D.4. Plochy a koridory ÚSES 

271. Změna označení a názvu kapitoly. 

Specifikace provedené změny / provedených změn:  

Technická úprava. 

Úpravou dochází ke zjednodušení názvu kapitoly, beze změny jejího obsahového 
zaměření. Ostatní zdůvodnění je obsaženo v úvodu kapitoly 9. 

272. Článek (191a) a článek (191b) 

Specifikace provedené změny / provedených změn:  

Vložení článku 

Články byly vložen z důvodu uvedení problematiky ÚSES řešené v kapitole D.4.  

OBECNÉ ZÁSADY PROVEDENÝCH ZMĚN V ÚSES 

Změny ve vymezení ploch a koridorů ÚSES, které jsou předkládány touto aktualizací 
ZÚR navazují na aktuálně platnou podobu ÚSES zanesenou v ZÚR ve znění aktualizací č. 1 
a 2. Podkladem pro platnou ZÚR potom byl dokument „Studie územních systémů ekologické 
stability Středočeského kraje“ (U-24 s.r.o., 2009), který zapracoval tzv. Územně technický 
podklad ÚSES“ (Bínová, Culek a kol., 1996) (dále ÚTP).   

Pro území Středočeského kraje není zpracován ucelený plán systému ekologické 
stability (dále Plán ÚSES) ve smyslu §2 vyhl. 395/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
Podkladem pro 3A ZÚR SK kromě výše uvedených dokumentů proto byly dílčí Plány ÚSES 
ORP nebo CHKO (ORP Neratovice – Smejtek-Dřevíkovský, 2021; ORP Kolín – Friedrich, 
2021; ORP Mělník – Kovář, 2021; ORP Kralupy nad Vltavou – Morávková, 2015; CHKO Brdy 
– U24 s.r.o., 2016; CHKO Kokořínsko-Máchův kraj – Geovision s.r.o., 2016). Bylo vycházeno 
i z Plánů ÚSES pro Hl. m. Praha (Plán nadmístního ÚSES a Plán lokálního ÚSES – 
Dřevíkovský a kol., 2020 a 2021). Dle zmíněných Plánů ÚSES byly zpřesněny pouze ty plochy 
a koridory, které tuto změnu vyžadovaly. V ostatních případech, kdy nedocházelo k odchýlení 
od platných ZÚR, zůstal ÚSES beze změny. Plány ÚSES pro ORP, které nebyly v době 
pořizování 3A ZÚR SK dokončeny, bude nutno zapracovat pozdějšími aktualizacemi ZÚR. 
Dále byly zohledněny relevantní územní plány, ZÚR sousedních krajů nebo další studie ÚSES, 
které byly v uplynulém období ve Středočeském kraji zpracovány pro dílčí skladebné části.  

Ty části Středočeského kraje, které nejsou pokryté zpracovanými Plány ÚSES pro 
ORP či CHKO, je nutné dále zpřesnit dle této oborové dokumentace. ZÚR v těchto oblastech 
mj. přihlíží k ÚTP a ÚPD obcí. 

Předkládaná revize ÚSES v této 3A ZÚR SK není kompletní revizí ÚSES dle 
„Metodický podklad pro zpracování plánů územního systému ekologické stability v rámci PO4 
OPŽP 2014-2020 (aktivity 4.1.1 a 4.3.2)“ (MŽP, 2017) (dále Metodika ÚSES), neboť toto 
přísluší pouze Plánům ÚSES, do jejichž kompetence nemůže ZÚR vstupovat. Nicméně bylo 
snahou v maximální možné míře  zohlednit principy pro vymezování ÚSES dané uvedenou 
metodikou u těch ploch a koridorů ÚSES, které se dostávaly do kolizí se zastavěnými územími 
či zastavitelnými plochami, vykazovaly nepřesnosti ve způsobu grafického vyjádření, 
nereflektovaly aktuální stav v území, neměly návaznost na území sousedních krajů, 
nedosahovaly potřebných prostorových parametrů či docházelo k nevhodnému propojování 
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biocenter s biokoridory. Primárně byly řešeny ty obtíže, kdy nepřesné vymezení ÚSES 
významně omezovalo využívání území. ZÚR místy také rozšiřují některé koridory pro ÚSES 
pakliže byly vymezeny v nedostatečných šířkách. 

Úpravy ve vymezení ÚSES byly provedeny především ve smyslu §3 zák. č. 114/1992 
Sb., tedy, že ÚSES je vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných, avšak přírodě 
blízkých ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu Proto pokud byly při revizi 
identifikovány výše uvedené problémy, které narušovaly tuto spojitost, byla provedena změna 
ve vymezení příslušné plochy či koridoru, a to buď v celém jejich rozsahu anebo pouze 
v částech, které vykazovaly potřebu zpřesnění.  

Možnosti řešení tzv. biotických bariér, kdy je ÚSES nepřesně vymezen vůči hydrickým 
či trofickým charakteristikám území, jsou v měřítku zpracování ZÚR pouze omezené a jsou 
primárně odkázány na odborné podklady typu Plány a studie ÚSES. V případě, že takovýto 
odborný podklad není k dispozici a ÚSES se nachází ve volné krajině mimo zástavbu a 
současně významně neomezuje využívání území, jsou příslušné plochy a koridory ponechány 
beze změny. Popřípadě byly revidovány pouze zcela zjevné nepřesnosti ve způsobu 
grafického vyjádření ÚSES. V některých případech, kdy není zřejmé, má-li být propojení mezi 
biocentry zajištěno hygrofilním či mezofilním způsobem, ZÚR rozšiřují plochy a koridory ÚSES 
na oba typy stanovišť. Z hlediska hydrických charakteristik území proto ZÚR pracují s termíny: 

 Mezofilní až xerofilní – středně suchý až suchomilný (suchý ÚSES); 

 Hygrofilní až hydrofilní – vlhkomilný až vodomilný (vlhký ÚSES).  

S ohledem na měřítko ZÚR a ust. § 46 odst. 3 stavebního zákona bylo vymezení  
segmentů ÚSES nadregionální i regionální úrovně přiměřeným způsobem generalizováno 
s cílem vytvořit dostatečný prostor pro jejich následné upřesnění v rámci ÚPD obcí, zejména 
na základě přírodních charakteristik předmětných ploch při zohlednění ostatních vlastností a 
funkcí dotčeného území. 

V rámci návrhu 3. aktualizace ZÚR SK jsou zohledněny také změny vyplývající z 
vyhodnocení návazností obou hierarchických úrovní na vymezení ÚSES v sousedních krajích.  

3A ZÚR SK respektuje současný systém kódování ÚSES, který zavedly platné ZÚR. 
Tedy dle ÚTP. U biocenter, která jsou vymezena nad rámec ÚTP, je použito označení dle kódu 
obce, na jehož území se dané biocentrum nachází většinou své plochy. Biokoridory nad rámec 
ÚTP jsou potom číslovány samostatnou číselnou řadou od čísla 6000. U těch biokoridorů, 
které byly novými biocentry rozděleny na dva samostatné biokoridory bylo potom do označení 
doplněno písmeno „a“ nebo „b“. Kvůli změnám v propojení biokoridorů s biocentry bylo 
následně nutné opravit i jejich pojmenování. V některých případech bylo upraveno 
pojmenování či označení i u neměnného ÚSES, pokud vykazovalo nepřesnosti.  

273. Článek (192)  

Specifikace provedené změny / provedených změn:  

Změna vymezení nadregionálního ÚSES včetně úpravy označení a názvů ploch a 
koridorů ÚSES dotčených změnami. Vypuštění ochranné zóny nadregionálních 
biokoridorů. 

Nadregionální biocentra 

Vymezení všech nadregionálních biocenter  na území kraje bylo aktualizováno dle 
podkladu „Aktualizace nadregionálního ÚSES“ (AOPK 2016). Jde tedy o biocentra NC 4, NC 
5, NC 6, NC 7, NC 21, NC 22, NC 23, NC 24, NC 27, NC 41, NC 43, NC 53, NC 54, NC 57. 
Výjimkou je pouze biocentrum NC 2001, které bylo upraveno dle aktuálnějšího dokumentu 
„NRBC 2001 Údolí Vltavy – revize vymezení nadregionálního biocentra“ (Geovision s.r.o., 
2020). Revize tohoto biocentra vyvolala další změny v nadregionálním ÚSES, které jsou 
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popsány níže. Úpravy biocenter vždy vyvolaly potřebu zpřesnění vzájemného propojení 
s biokoridory, které jsou do nich napojeny.  

Nadregionální biokoridory 

Nadpis odstavce b) výroku 192 se upravuje do podoby „biokoridory“. 3A ZÚR SK 
vymezují koridory ÚSES a nikoliv jejich osy. Změnou dochází k upřesnění formulace. Do 
tabulky s nadregionálními biokoridory byly potom doplněny jejich cílové ekosystémy, jak je 
sleduje Metodika ÚSES – vodní (V), nivní (N), borový (B), teplomilný (T), mezofilní hájový (MH) 
a mezofilní bučinný (MB). Informace o cílovém ekosystému biokoridoru je nezbytná pro jejich 
budoucí zpřesnění v měřítku územního plánu.   

3A ZÚR SK vypouští odstavec pod písm. c) výroku 192, tedy ochrannou zónu 
nadregionálních biokoridorů. Vymezení tohoto jevu bylo po metodické stránce upraveno 
Metodikou ÚSES a jeho revize opět přísluší pouze Plánu ÚSES. V měřítku zpracování ZÚR 
není vymezení tohoto jevu opodstatněné, neboť primárně slouží k podpoře tzv. koridorového 
efektu – v zóně okolo nadregionálních biokoridorů zahušťovat lokální ÚSES, což není úkolem 
ZÚR, ale Plánů ÚSES a následně územních plánů.   

 

Kód Popis změn 

K 10 Vodní a nivní biokoridory byly upraveny jako jeden koridor, úsekově došlo k jeho rozšíření z důvodu 
zajištění ochrany nivních biotopů. Úsek u biocentra NC 7 byl milně klasifikován jako biokoridor K 68, 
kromě jeho zpřesnění proto také došlo k jeho přeznačení na biokoridor K 10. Současně s tím byla 
zpřesněna regionální biocentra RC 1001, RC 1878, RC 1456, RC 1477, RC 1480, RC 1867 a RC 
1860, která jsou do něj vložena. Na území ORP Mělník a ORP Neratovice bylo zpřesnění provedeno 
dle Plánů ÚSES.  

Borový biokoridor byl upraven z důvodu minimalizace zásahů do zastavěných území a protože jeho 
vymezení vykazovalo nepřesnosti vůči aktuálnímu stavu v území. Především potom v obcích Přerov 
nad Labem (dle KPÚ Přerov nad Labem) a Hradištko (dle „Studie nadregionálního biokoridoru K10 
v obci Hradištko“, AFRY CZ s.r.o., 2020). Současně byla zpřesněna poloha vložených regionálních 
biocenter RC 1850 a RC 1947. Biocentrum RC 1947 bylo zvětšeno o hygrofilní polohy u řeky Výrovky, 
neboť jsou na něj napojeny i hygrofilní biokoridory.  

K 15 Borový biokoridor byl úsekově upraven dle Plánu ÚSES CHKO Kokořínsko-Máchův kraj, došlo také 
ke zpřesnění vložených regionálních biocenter RC 1248 a RC 1282.  

K 16 Teplomilný biokoridor byl úsekově upraven dle Plánu ÚSES ORP Mělník, současně bylo zpřesněno 
vložené regionální biocentrum RC 1857.    

K 17 Mezofilní bučinný biokoridor byl upraven dle Plánů ÚSES ORP Mělník a CHKO Kokořínsko-Máchův 
kraj. Na území CHKO byl ponechán pouze na východních svazích údolí Pšovky, v ORP Mělník byl 
poté přetrasován do údolí. Bylo zpřesněno vložené regionální biocentrum RC 1232.     

K 18 Borový biokoridor byl úsekově upraven dle Plánu ÚSES CHKO Kokořínsko-Máchův kraj, došlo také 
ke zpřesnění vloženého regionálního biocentra RC 1231. 

K 31 Vodní a nivní biokoridory byly upraveny jako jeden koridor, úsekově došlo k jeho rozšíření z důvodu 
zajištění ochrany nivních biotopů. Biokoridor byl současně prodloužen o rušenou část nadregionálního 
biocentra NC 43.  

K 32 Vodní a nivní biokoridory byly upraveny jako jeden koridor, úsekově došlo k jeho rozšíření z důvodu 
zajištění ochrany nivních biotopů včetně prodloužení o část rušeného nadregionálního biocentra NC 
43. Současně s tím byla zpřesněna regionální biocentra RC 1237, RC 1235, RC 1018, RC 1014, která 
jsou do něj vložena. V případě biocenter RC 1237 a RC 1018 došlo k jejich zvětšení o mezofilní 
plochy lesa, neboť jsou na ně současně napojeny i mezofilní biokoridory. Biocentrum RC 1235 muselo 
být zvětšeno o část nivy řeky Jizery, neboť původní lokalita v nivě řeky byla již zastavěna a nebylo 
možné biocentrum propojit s teplomilným biokoridorem K 32.   

K 33 Bez úprav. 

K 35 Borový biokoridor byl prodloužen z důvodu zajištění návaznosti na Liberecký a Královéhradecký kraj.  
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K 50 Vodní a nivní biokoridory byly upraveny jako jeden koridor, došlo k jeho rozšíření z důvodu zajištění 
ochrany nivních biotopů. Nadrámec ÚTP a dle dokumentu „Vyhodnocení a revize koncepce 
nadregionálního ÚSES v Praze“ (Ageris s.r.o., 2018) ZÚR na řece Berounce vymezují také 
nadregionální biokoridor nivní bioty. Uvedená revize ÚSES nově navrhuje sledovat nivní biokoridor na 
řece Berounce od soutoku s Vltavou dále do Středočeského kraje. Aby byl přístup k ochraně nivních 
poloh Berounky koncepčně jednotný, je nivní biokoridor navržen v celé délce řeky protékající 
Středočeským krajem. Současně s tím bylo zpřesněno regionální biocentrum RC 1444. 

Mezofilní hájový biokoridor byl upraven z důvodu minimalizace zásahů do zastavěných území a 
protože jeho vymezení vykazovalo nepřesnosti vůči aktuálnímu stavu v území. 

K 53 Mezofilní bučinný biokoridor byl úsekově upraven a nově vymezen z důvodu zajištění návaznosti na 
Ústecký kraj.  

K 54 Mezofilní hájový biokoridor byl upraven z důvodu minimalizace zásahů do zastavěných území a 
protože jeho vymezení vykazovalo nepřesnosti vůči aktuálnímu stavu v území. Současně s tím byla 
zpřesněna regionální biocentra RC 1675 a RC 1475, která jsou do něj vložena. Biocentrum RC 1475 
muselo být zvětšeno o mezofilní plochy lesa severně od řeky Loděnice, neboť zde bylo jejich 
zastoupení nedostatečné, biocentrum bylo také v kolizi se zastavěným územím v údolí řeky, čímž 
nebylo možné zajistit propojení obou stran údolí.    

K 55 Vodní a nivní biokoridory byly upraveny jako jeden koridor, došlo k jeho rozšíření z důvodu zajištění 
ochrany nivních biotopů. Nad rámec ÚTP a dle dokumentu „Vyhodnocení a revize koncepce 
nadregionálního ÚSES v Praze“ (Ageris s.r.o., 2018) ZÚR na řece Berounce vymezují také 
nadregionální biokoridor nivní bioty. Uvedená revize ÚSES nově navrhuje sledovat nivní biokoridor na 
řece Berounce od soutoku s Vltavou dále do Středočeského kraje. Aby byl přístup k ochraně nivních 
poloh Berounky koncepčně jednotný, je nivní biokoridor navržen v celé délce řeky protékající 
Středočeským krajem. Současně s tím byla zpřesněna regionální biocentra RC 1443 a RC 1879, 
která jsou do něj vložena. Biocentrum RC 1443 bylo potom zvětšeno o hygrofilní plochy v údolí řeky. 
Aby byl zajištěn minimální prostorový parametr pro max. délku biokoridoru 8 km, bylo v nivě Berounky 
nově vymezeno regionální biocentrum RC 531243 Hýskov.  

Mezofilní hájový biokoridor byl upraven z důvodu minimalizace zásahů do zastavěných území a 
protože jeho vymezení vykazovalo nepřesnosti vůči aktuálnímu stavu v území. V obci Branov byl 
biokoridor prodloužen na východní svahy údolí řeky, neboť zde nebylo zajištěno jeho mezofilní 
propojení s nadregionálním biocentrem NC 23. Současně s tím byla zpřesněna regionální biocentra 
RC 1519 a RC 1417, která jsou do něj vložena. 

K 56 Vodní a nivní biokoridory byly upraveny jako jeden koridor, došlo k jeho rozšíření z důvodu zajištění 
ochrany nivních biotopů. Nad rámec ÚTP a dle dokumentu „Vyhodnocení a revize koncepce 
nadregionálního ÚSES v Praze“ (Ageris s.r.o., 2018) ZÚR na řece Berounce vymezují také 
nadregionální biokoridor nivní bioty. Uvedená revize ÚSES nově navrhuje sledovat nivní biokoridor na 
řece Berounce od soutoku s Vltavou dále do Středočeského kraje. Aby byl přístup k ochraně nivních 
poloh Berounky koncepčně jednotný, je nivní biokoridor navržen v celé délce řeky protékající 
Středočeským krajem. Z důvodu zajištění minimálního prostorového parametru pro max. délku 
biokoridoru 8 km, byla v nivě Berounky nově vymezena dvě regionální biocentrum, a to RC 056 U 
Dolních Černošic (důvodem vymezení bylo také zajištění návaznosti na Hl. m. Praha) a RC 539406 
Lety (toto biocentrum bylo vymezeno v místě vypuštěné části biocentra RC 1412). Zpřesnění bylo 
provedeno také dle Plánů ÚSES pro Hl. m. Praha. Vzhledem ke změně koncepce tohoto biokoridoru 
na území Hl. m. Prahy dochází k přejmenování biokoridoru na „Karlštejn, Koda – Údolí Vltavy“.   

Mezofilní hájový biokoridor byl upraven z důvodu minimalizace zásahů do zastavěných území a 
protože jeho vymezení vykazovalo nepřesnosti vůči aktuálnímu stavu v území. Kvůli nedostatečné šíři 
byl biokoridor také rozšířen. Současně s tím bylo zpřesněno regionální biocentrum RC 1412, které je 
do něj vloženo. Z biocentra byly vypuštěny hygrofilní polohy nivy Berounky, neboť ty pro mezofilní 
biocentrum nejsou zapotřebí. Propojení tohoto biocentra s Berounkou je doporučeno zajistit lokálním 
ÚSES.  

Teplomilný biokoridor byl upraven z důvodu minimalizace zásahů do zastavěných území a protože 
jeho vymezení vykazovalo nepřesnosti vůči aktuálnímu stavu v území. Současně s tím bylo 
zpřesněno regionální biocentrum RC 1410, které je do něj vloženo (biocentrum bylo upraveno i 
z důvodu zajištění návaznosti na Hl. m. Praha). Zpřesnění bylo provedeno také dle Plánů ÚSES pro 
Hl. m. Praha. Vzhledem ke změně koncepce tohoto biokoridoru na území Hl. m. Prahy dochází 
k přejmenování biokoridoru na „Karlštejn, Koda – Údolí Vltavy“. 
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K 57 Teplomilný biokoridor byl v úseku mezi biocentry NC 2001 a RC 1864 vymezen ve zcela nové trase 
dle podkladu „NRBC 2001 Údolí Vltavy – revize vymezení nadregionálního biocentra“ (Geovision 
s.r.o., 2020). Biokoridor byl vymístěn mimo zastavěné území města Kralupy nad Vltavou. V daném 
úseku bylo upřednostněno řešení dle uvedeného dokumentu oproti původnímu návrhu dle Plánu 
ÚSES ORP Kralupy nad Vltavou, toto řešení bylo vyhodnoceno jako méně vhodné. Biokoridor byl 
následně prodloužen až do nadregionálního biocentra NC 2001, aby byl zajištěn minimální prostorový 
parametr pro max. délku biokoridoru 8 km, bylo nově vymezeno regionální biocentrum RC 539414 
Libčický háj. Na zbytku trasy byl biokoridor upraven z důvodu minimalizace zásahů do zastavěných 
území nebo pokud jeho vymezení vykazovalo nepřesnosti vůči aktuálnímu stavu v území. Kvůli 
nedostatečné šíři byl biokoridor také rozšířen. Úsekově bylo nezbytné trasu biokoridoru vymístit mimo 
hygrofilní stanoviště, kam byl nepřesně vymezen, především u sídla Chržín a potom v úseku mezi 
biocentry RC 1488 a RC 1489. Byla upřesněna regionální biocentra RC 1489, RC 1863 a RC 1485, 
která jsou do biokoridoru vložena. V případě biocentra RC 1485 bylo nezbytné provést zvětšení o 
hygrofilní polohy v nivě Vltavy, neboť na toto biocentrum jsou napojené také hygrofilní biokoridory.     

K 58 Vodní a nivní biokoridory byly upraveny jako jeden koridor, úsekově došlo k jeho rozšíření z důvodu 
zajištění ochrany nivních biotopů. Současně s tím byla zpřesněna regionální biocentra RC 1866 a RC 
1480, která jsou do něj vložena. Zpřesnění bylo provedeno dle Plánů ÚSES ORP Kralupy nad 
Vltavou, ORP Neratovice a ORP Mělník.  

Teplomilný biokoridor byl upraven dle podkladu „NRBC 2001 Údolí Vltavy – revize vymezení 
nadregionálního biocentra“ (Geovision s.r.o., 2020). Biokoridor byl rozšířen a následně prodloužen 
západně od Vltavy až k biokoridoru K 57, kde je ukončen. Proto také dochází k přejmenování 
biokoridoru na „Údolí Vltavy – K57“.  

K 59 Vodní biokoridor byl upraven podle toku řeky Vltavy. Dle podkladu „Vyhodnocení a revize koncepce 
nadregionálního ÚSES v Praze“ (Ageris s.r.o., 2018) je tento biokoridor sledován pouze k soutoku 
s Berounkou, kde je ukončen napojením na vodní nadregionální biokoridor K 56. Proto také dochází 
k přejmenování biokoridoru na „K 56 – Štěchovice“.     

Mezofilní hájový biokoridor byl upraven z důvodu minimalizace zásahů do zastavěných území a 
protože jeho vymezení vykazovalo nepřesnosti vůči aktuálnímu stavu v území. Kvůli neprůchodnosti 
přes zastavěné území Bojovského potoka byl biokoridor převymezen na údolní svahy a veden přes 
regionální biocentrum RC 571211, které je do něj nově vloženo. Z tohoto důvodu došlo k vypuštění 
regionálního biokoridoru RK 6100, který nyní plní funkci nadregionálního ÚSES. Dále bylo upřesněno 
regionální biocentrum RC 539163, které je do biokoridoru vloženo. Protože je biokoridor ukončen 
napojením na mezofilní hájový nadregionální biokoridor K 56 došlo ke změně jeho názvu na „K56 – 
Štěchovice“.   

Teplomilný biokoridor byl vypuštěn bez náhrady na základě podkladu „Vyhodnocení a revize 
koncepce nadregionálního ÚSES v Praze“ (Ageris s.r.o., 2018) a dle Plánů ÚSES pro Hl. m. Praha. 
Jeho původní trasa je nově sledována jako regionální ÚSES.  

K 60 Vodní biokoridor byl upraven podle toku řeky Vltavy a podle vltavské kaskády.   

Teplomilný biokoridor byl upraven z důvodu minimalizace zásahů do zastavěných území a protože 
jeho vymezení vykazovalo nepřesnosti vůči aktuálnímu stavu v území. Aby mohl být biokoridor u 
Živohošti ukončen v ploše biocentra, bylo nutné provést zvětšení regionálního biocentra RC 1388 i na 
západní svahy údolí řeky.  

Mezofilní hájový biokoridor byl upraven z důvodu minimalizace zásahů do zastavěných území a 
protože jeho vymezení vykazovalo nepřesnosti vůči aktuálnímu stavu v území. Současně s tím byla 
zpřesněna regionální biocentra RC 1388, RC1389, RC 844, RC 540749 a RC 824, která jsou do něj 
vložena. Biocentrum RC 824 bylo zpřesněno i kvůli zajištění návaznosti na Jihočeský kraj.    

K 61 Mezofilní bučinný i mezofilní hájový biokoridor byly upraveny z důvodu minimalizace zásahů do 
zastavěných území a protože jeho vymezení vykazovalo nepřesnosti vůči aktuálnímu stavu v území. 
Mezi biocentry RC 1383 a RC 1672 byl mezofilní hájová biokoridor přetrasován, neboť byl nepřesně 
vymezen po hygrofilních stanovištích. Podobná úprava byla potom provedena i na mezofilním 
bučinném biokoridoru u biocentra RC 938, kde byl biokoridor veden nepřesně po Ratajském potoce. 
Byla zpřesněna regionální biocentra RC 1713, RC 940, RC 964 a RC 1672, která jsou do biokoridorů 
vložena.    

K 62 Mezofilní bučinný biokoridor byl upraven z důvodu minimalizace zásahů do zastavěných území a 
protože jeho vymezení vykazovalo nepřesnosti vůči aktuálnímu stavu v území. Současně byla 
zpřesněna regionální biocentra RC 872, RC 1527 a RC 1507, která jsou do něj vložena. Úsek 
biokoridoru mezi biocentry RC 1411 a RC 1412 byl milně klasifikován jako biokoridor K 56, došlo 
proto pouze k jeho formálnímu přeznačení na biokoridor K 62. Na území CHKO Brdy byl ÚSES 
zpřesněn dle Plánu ÚSES CHKO.   
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K 63 Mezofilní bučinný biokoridor byl upraven, neboť jeho vymezení vykazovalo nepřesnosti vůči 
aktuálnímu stavu v území. Zpřesnění bylo provedeno dle Plánu ÚSES CHKO Brdy. Z důvodu změny 
hranice Středočeského kraje byla vypuštěna ta část biokoridoru, která nově náleží do Plzeňského 
kraje.   

K 65 Bez úprav. 

K 66 Mezofilní hájový biokoridor byl upraven z důvodu minimalizace zásahů do zastavěných území a 
protože jeho vymezení vykazovalo nepřesnosti vůči aktuálnímu stavu v území. 

K 67 Mezofilní hájový i borový biokoridor byly upraveny z důvodu minimalizace zásahů do zastavěných 
území a protože jeho vymezení vykazovalo nepřesnosti vůči aktuálnímu stavu v území.. 

K 68 Teplomilný i mezofilní hájový biokoridor byly upraveny z důvodu minimalizace zásahů do zastavěných 
území a protože jeho vymezení vykazovalo nepřesnosti vůči aktuálnímu stavu v území.. Současně 
byla zpřesněna regionální biocentra RC 1010 a RC 1004, která jsou do nich  vložena. Biocentrum RC 
1004 bylo zvětšeno z toho důvodu, že ve své původní podobě vůbec neobsahovalo mezofilní 
stanoviště, bylo proto o lesní polohy okolo Komárovského rybníka.  

K 70 Vodní a nivní biokoridory byly upraveny jako jeden koridor, úsekově došlo k jeho rozšíření z důvodu 
zajištění ochrany nivních biotopů. Současně s tím bylo zpřesněno regionální biocentrum RC 1877, 
které je do něj vloženo. Na území ORP Kolín bylo zpřesnění provedeno dle Plánu ÚSES ORP.  

K 72 Vodní a nivní biokoridory byly upraveny jako jeden koridor, úsekově došlo k jeho rozšíření z důvodu 
zajištění ochrany nivních biotopů. Současně s tím byla zpřesněna regionální biocentra RC 953, RC 
952, RC 951, RC 923, RC 922, která jsou do něj vložena. Zpřesnění bylo provedeno dle Plánu ÚSES 
ORP Kolín. 

Borový biokoridor byl upraven z důvodu minimalizace zásahů do zastavěných území a protože jeho 
vymezení vykazovalo nepřesnosti vůči aktuálnímu stavu v území.. Současně s tím byla zpřesněna 
regionální biocentra RC 981, RC 995, RC 994, RC 533858 a RC 996, která jsou do něj vložena. 
Zpřesnění bylo provedeno dle Plánu ÚSES ORP Kolín. 

K 78 Mezofilní bučinný i mezofilní hájový biokoridor byly upraveny z důvodu minimalizace zásahů do 
zastavěných území a protože jeho vymezení vykazovalo nepřesnosti vůči aktuálnímu stavu v území.. 
V případě mezofilního hájového biokoridoru potom mj. z důvodu minimalizace přechodů přes řeku 
Sázavu, která pro mezofilní biokoridory již může představovat migrační bariéru. Současně s tím byla 
zpřesněna regionální biocentra RC 1622, RC 935 a RC 937, která jsou do nich vložena. Biocentrum 
RC 1622 bylo zpřesněno také z důvodu zajištění návaznosti na kraj Vysočina.  

K 109 Mezofilní bučinný biokoridor byl upraven, neboť jeho vymezení vykazovalo nepřesnosti vůči 
aktuálnímu stavu v území. Zpřesnění bylo provedeno dle Plánu ÚSES CHKO Brdy. 

K 120 Mezofilní bučinný biokoridor byl upraven, neboť jeho vymezení vykazovalo nepřesnosti vůči 
aktuálnímu stavu v území. Zpřesnění bylo provedeno také z důvodu zajištění lepší návaznosti na 
Jihočeský kraj.  

K 177 Mezofilní hájový biokoridor byl upraven, neboť jeho vymezení vykazovalo nepřesnosti vůči aktuálnímu 
stavu v území. Úprava byla provedena dle podkladů „Vyhodnocení a revize koncepce 
nadregionálního ÚSES v Praze“ (Ageris s.r.o., 2018) a dle Plánů ÚSES pro Hl. m. Praha. Zpřesnění 
bylo provedeno proto i z důvodu zajištění návaznosti na Hl. m. Praha.  

274. Článek (193)  

Specifikace provedené změny / provedených změn:  

Změny ve vymezení regionálního ÚSES včetně úpravy označení a názvů ploch a 
koridorů ÚSES dotčených změnami. 

Regionální biocentra 

Obdobně jako u nadregionálních biocenter, tak i úpravy regionálních biocenter místy 
vyvolaly potřebu zpřesnění vzájemného propojení s biokoridory, které jsou do nich napojeny.  
 

Kód Popis změn 

RC 872, RC 871, RC 1527, RC 1507, 
RC 1421, RC 1419   

Biocentra byla upravena dle Plánu ÚSES CHKO Brdy.  
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RC 952, RC 951, RC 922, RC 533921, 
RC 533858, RC 513202, RC 954, RC 
953, RC 957, RC 955, RC 959, RC 958, 
RC 961, RC 960, RC 980, RC 962, RC 
994, RC 981, RC 996, RC 995, RC 998, 
RC 997  

Biocentra byla upravena dle Plánu ÚSES ORP Kolín.  

RC 950, RC 948, RC 942, RC 940, RC 
937, RC 936, RC 928, RC 926, RC 876, 
RC 875, RC 834, RC 571211, RC 
540749, RC 539163, RC 392, RC 1946, 
RC 1879, RC 1878, RC 1877, RC 1783, 
RC 1715, RC 1714, RC 1713, RC 1711, 
RC 1675, RC 1672, RC 1623, RC 1529, 
RC 1489, RC 1472, RC 1456, RC 1417, 
RC 1398, RC 1391, RC 1379, RC 1014, 
RC 1010, RC 965, RC 964  

Biocentra byla upravena dle aktuálního stavu v území a mimo 
zastavěná území. 

RC 534820, RC 1870, RC 1869, RC 
1866, RC 1480, RC 1477  

Biocentra byla upravena dle Plánu ÚSES ORP Neratovice.  

RC 1912, RC 1867, RC 1866, RC 1860, 
RC 1857, RC 1482, RC 1481, RC 1480, 
RC 1280  

Biocentra byla upravena dle Plánu ÚSES ORP Mělník. 

RC 1863, RC 1483 Biocentra byla upravena dle Plánu ÚSES ORP Kralupy nad 
Vltavou.  

RC 1282, RC 1248, RC 1232, RC 1231 Biocentra byla upravena dle Plánu ÚSES CHKO Kokořínsko-
Máchův kraj.  

RC 045 Biocentrum bylo nově vymezeno kvůli zajištění návaznosti na 
Královéhradecký kraj.  

RC 056 Biocentrum bylo nově vymezeno kvůli zajištění návaznosti na Hl. m. 
Praha. Vymezení bylo provedeno dle Plánů ÚSES Hl. m. Prahy.  

RC 349 Z biocentra byla vypuštěna zastavěná území. Dle požadavku MÚ 
Lysá nad Labem, odboru ŽP byl upraven název biocentra na „Niva 
Labe u Lysé nad Labem“ z důvodu posunu hranic a tím 
přesnějšímu stanovení tohoto názvu. 

RC 368 Dle požadavku MÚ Lysá nad Labem, odboru ŽP byl upraven název 
biocentra na „Niva Labe u Čelákovic“ z důvodu posunu hranic a tím 
přesnějšímu stanovení tohoto názvu. 

RC 747 Biocentrum bylo upraveno dle aktuálního stavu v území, byla 
provedena koordinace s koridorem dopravní infrastruktury D082. 

RC 824 Biocentrum bylo upraveno dle aktuálního stavu v území a kvůli 
zajištění návaznosti na Jihočeský kraj. 

RC 826 Biocentrum bylo upraveno dle aktuálního stavu v území a kvůli 
zajištění návaznosti na Jihočeský kraj.  

RC 841 Biocentrum bylo upraveno dle aktuálního stavu v území. Kvůli 
nevyhovujícím prostorovým parametrům bylo zvětšeno.  

RC 844 Biocentrum bylo upraveno dle aktuálního stavu v území. Protože se 
jedná o vložené biocentrum do mezofilního hájového biokoridoru 
K 60, byla z plochy biocentra vypuštěna vodní nádrž Slapy, ta je 
potom sledována jako vodní nadregionální biokoridor K 60.  
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RC 873 Biocentrum bylo vypuštěno z důvodu změny hranice Středočeského 
kraje, biocentrum nově leží v Plzeňském kraji.  

RC 877 Biocentrum bylo upraveno dle aktuálního stavu v území. Bylo 
zvětšeno o hygrofilní stanoviště na vodním toku Skalice, neboť jsou 
na něj napojeny regionální biokoridory RK 260 a RK 261, které 
vedou v trase vodoteče. 

RC 923  Na území ORP Kolín bylo biocentrum upraveno dle Plánu ÚSES 
ORP Kolín, mimo tuto ORP potom dle aktuálního stavu v území.   

RC 924 Biocentrum bylo upraveno dle aktuálního stavu v území a dále kvůli 
zajištění návaznosti na Pardubický kraj.  

RC 930 Biocentrum bylo upraveno dle aktuálního stavu v území a bylo 
zvětšeno o hygrofilní stanoviště v nivě Sázavy, neboť jsou na něj 
napojeny regionální biokoridory RK 1312 a RK 1313 vymezené 
v trase řeky. 

RC 932 Biocentrum bylo upraveno dle aktuálního stavu v území. Bylo 
zvětšeno o hygrofilní stanoviště na Opatovickém potoce, neboť je 
na něj napojen regionální biokoridor RK 1303, který vede v trase 
potoka. 

RC 934 Biocentrum bylo upraveno dle aktuálního stavu. Bylo zvětšeno 
severně od Hodkovského potoka z důvodu napojení na regionální 
biokoridor RK 1307, který je vymezený na potoce.   

RC 935 Biocentrum bylo upraveno dle aktuálního stavu v území a bylo 
zvětšeno o hygrofilní stanoviště v nivě Sázavy, neboť je na něj 
napojený regionální biokoridor RK 1311 vymezený v trase řeky.  

RC 947 Z biocentra byla vypuštěna zastavěná území.  

RC 949 Z biocentra byla vypuštěna část, která plní funkci golfového hřiště.  

RC 999 Biocentrum bylo upraveno dle aktuálního stavu v území, byla 
provedena koordinace s koridorem dopravní infrastruktury D154.  

RC 1001 Biocentrum bylo upraveno dle aktuálního stavu v území, byla 
provedena koordinace s koridorem dopravní infrastruktury D153. 

RC 1004 Biocentrum bylo upraveno dle aktuálního stavu v území, současně 
muselo být zvětšeno o mezofilní stanoviště severně a jižně od 
Komárovského rybníka, neboť je vloženo do teplomilného a 
mezofilního hájového nadregionálního biokoridoru K 68. Zvětšení 
bylo provedeno též ve vztahu k přírodní památce Dymokursko.  

RC 1013 Biocentrum bylo zvětšeno mimo zastavěné území, kterým bylo 
přerušeno.  

RC 1018 Biocentrum bylo upraveno dle aktuálního stavu v území, bylo 
zvětšeno o mezofilní stanoviště mimo nivu Jizery, neboť je na něj 
napojený také teplomilný nadregionální biokoridor K 32.  

RC 1025 Biocentrum bylo upraveno dle aktuálního stavu v území. Úprava 
byla provedena dle podkladu „Studie nadregionálního biokoridoru 
K10 v obci Hradištko“, AFRY CZ s.r.o., 2020). 

RC 1228 Biocentrum bylo upraveno kvůli zajištění lepší návaznosti na 
Královéhradecký kraj.   

RC 1229 Z biocentra bylo vypuštěno zastavěné území. 

RC 1235 Biocentrum bylo upraveno dle aktuálního stavu v území, z důvodu 
zastavěnosti nivy Jizery na západní straně muselo být biocentrum 
zvětšeno o východní část nivy přičemž dále došlo k změně vložení 
do teplomilného nadregionálního biokoridoru K 32, které v původní 
poloze biocentra nebylo možné.  
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RC 1237 Biocentrum bylo upraveno dle aktuálního stavu v území, bylo 
zvětšeno o mezofilní stanoviště mimo nivu Jizery, neboť je na něj 
napojen regionální biokoridor RK 680, který ho propojuje 
s mezofilním regionálním biocentrem RC 1236. Změnou došlo 
k vyjmutí části území z vodního a nivního nadregionálního 
biokoridoru K 32 a jeho následnému vložení do biocentra RC 1237.    

RC 1242 Biocentrum bylo upraveno dle aktuálního stavu v území a kvůli 
zajištění návaznosti na Liberecký kraj.  

RC 1382 Biocentrum bylo upraveno dle aktuálního stavu v území, bylo 
současně zvětšeno o vodní plochy Krčín a Jakub. Tato lokalita byla 
vyjmuta z regionálního biokoridoru RK 1220 a byla přičleněno do 
plochy biocentra, neboť plní spíše tuto funkci.  

RC 1388 Biocentrum bylo upraveno dle aktuálního stavu v území, dále bylo 
zvětšeno i na západní stranu od vodní nádrže Slapy, aby bylo 
zajištěno propojení teplomilného a mezofilního hájového 
nadregionálního biokoridoru K 60 v ploše biocentra.   

RC 1389 Biocentrum bylo zvětšeno o část EVL Střední Povltaví a Drbákova a 
dle přírodní rezervace Vymyšlenská pěšina.  

RC 1401 Biocentrum bylo upraveno dle aktuálního stavu v území, bylo 
zvětšeno dle přírodní rezervace Zvolská Homole a EVL Zvolská 
Homole.  

RC 1402 Biocentrum bylo upraveno dle aktuálního stavu v území a kvůli 
zajištění návaznosti na Hl. m. Praha. Biocentrum bylo zvětšeno dle 
EVL Břežanské údolí.    

RC 1410 Biocentrum bylo upraveno dle aktuálního stavu v území a kvůli 
zajištění návaznosti na Hl. m. Praha.   

RC 1412 Biocentrum bylo upraveno dle aktuálního stavu v území, z plochy 
biocentra byla vypuštěna část v nivě řeky Berounky, neboť 
biocentrum je vloženo do mezofilního hájového nadregionálního 
biokoridoru K 56. Niva Berounky byla potom vymezena jako nové 
samostatné biocentrum RC 539406.  

RC 1420 Biocentrum bylo vypuštěno z důvodu změny hranice Středočeského 
kraje, biocentrum nově leží v Plzeňském kraji. 

RC 1443 Biocentrum bylo upraveno dle aktuálního stavu v území, dále bylo 
zvětšeno i nivu řeky Berounky, neboť je také vloženo do vodního a 
nivního nadregionálního biokoridoru K 55. Biocentrum bylo také 
zpřesněno dle rozsahu přírodní rezervace Stříbrný luh.  

RC 1444 Biocentrum bylo upraveno dle aktuálního stavu v území a kvůli 
zajištění návaznosti na Plzeňský kraj. 

RC 1467 Biocentrum bylo upraveno dle aktuálního stavu v území. Bylo 
zvětšeno o hygrofilní stanoviště na Únětickém potoce, neboť je na 
něj napojen regionální biokoridor RK 1137, který vede v trase 
potoka. Došlo ke změně názvu biocentra na „Svatá Juliána“ kvůli 
sjednocení s názvem na území Hl. m. Prahy.   

RC 1475 Biocentrum bylo upraveno dle aktuálního stavu v území, současně 
bylo zvětšeno na severní stranu od nivy Loděnice, aby mohlo být 
lépe vloženo do mezofilního hájového nadregionálního biokoridoru 
K 54.   

RC 1485 Biocentrum bylo upraveno dle aktuálního stavu v území, dále bylo 
zvětšeno i nivu řeky Vltavy, neboť je také vloženo do vodního a 
nivního nadregionálního biokoridoru K 58. Úprava byla provedena 
dle podkladu „NRBC 2001 Údolí Vltavy – revize vymezení 
nadregionálního biocentra“ (Geovision s.r.o., 2020). 
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RC 1500 Biocentrum bylo upraveno dle aktuálního stavu v území, bylo dále 
zvětšeno o plochu přírodní památky Krtské skály.  

RC 1531 Biocentrum bylo zvětšeno o část nivy Radotínského potoka, která 
z něho byla chybně vyjmuta. 

RC 1622 Biocentrum bylo upraveno dle aktuálního stavu v území a kvůli 
zajištění návaznosti na kraj Vysočina.  

RC 1710 Biocentrum bylo upraveno dle aktuálního stavu v území. Kvůli 
nevyhovujícím prostorovým parametrům bylo zvětšeno. 

RC 1793 Z biocentra bylo vypuštěno zastavěné území. 

RC 1850 Biocentrum bylo upraveno z důvodu změny trasování borového 
nadregionálního biokoridoru K 10. Úprava byla provedena dle 
podkladu „Studie nadregionálního biokoridoru K10 v obci 
Hradištko“, AFRY CZ s.r.o., 2020).  

RC 1947 Biocentrum bylo upraveno dle aktuálního stavu v území a bylo 
zvětšeno o hygrofilní stanoviště v nivě Výrovky, neboť jsou na něj 
napojeny regionální biokoridory RK 1240 a RK 6019 vymezené 
v trase vodního toku. 

RC 531154 Biocentrum bylo nově vymezeno z důvodu zajištění návaznosti na 
Plzeňský kraj, současně bylo nutné zajistit prostorový parametr pro 
max. délku biokoridoru 8 km.   

RC 531243 Biocentrum bylo nově vymezeno jako vložené do vodního a nivního 
nadregionálního biokoridoru K 55 z důvodu zajištění prostorových 
parametrů na max. délku biokoridoru 8 km. 

RC 531570 Biocentrum bylo vypuštěno dle Plánu ÚSES CHKO Kokořínsko-
Máchův kraj společně s celou větví regionálního ÚSES, která byla 
dle Plánu ÚSES přetrasována.   

RC 534099 Biocentrum bylo upraveno dle aktuálního stavu v území a bylo 
zvětšeno o hygrofilní stanoviště v nivě Vrchlice, neboť jsou na něj 
napojeny regionální biokoridory RK 1295a a RK 1295b vymezené 
v trase vodního toku. 

RC 534595 Biocentrum bylo upraveno dle aktuálního stavu v území, současně 
bylo vymezeno pouze do nivy řeky Doubravy, neboť jsou na něj 
napojeny regionální biokoridory RK 1332a a RK 1332b vázané 
právě na Doubravu. Mezofilní segment lesa mimo říční nivu byl 
z plochy biocentra vypuštěn.   

RC 535036 Biocentrum bylo nově vymezeno dle Plánu ÚSES ORP Mělník. 

RC 539147 Biocentrum bylo zvětšeno o část nivy Zákolanského potoka, která 
z něho byla chybně vyjmuta.  

RC 539406 Biocentrum bylo nově vymezeno jako vložené do vodního a nivního 
nadregionálního biokoridoru K 56 z důvodu zajištění prostorových 
parametrů na max. délku biokoridoru 8 km. 

RC 539414 Biocentrum bylo nově vymezeno jako vložené do teplomilného 
nadregionálního biokoridoru K 57, bylo vymezeno dle podkladu 
„NRBC 2001 Údolí Vltavy – revize vymezení nadregionálního 
biocentra“ (Geovision s.r.o., 2020). 
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RK 256 Biokoridor byl upraven dle Plánu ÚSES CHKO Brdy. 

RK 257 Biokoridor byl upraven z důvodu minimalizace zásahů do zastavěných území. 

RK 258 Biokoridor byl upraven z důvodu minimalizace zásahů do zastavěných území a protože jeho 
vymezení vykazovalo nepřesnosti vůči aktuálnímu stavu v území. Na území CHKO byl upraven 
dle Plánu ÚSES CHKO Brdy.  

RK 259 Biokoridor byl upraven z důvodu minimalizace zásahů do zastavěných území a protože jeho 
vymezení vykazovalo nepřesnosti vůči aktuálnímu stavu v území. 

RK 260 Biokoridor byl upraven z důvodu minimalizace zásahů do zastavěných území a protože jeho 
vymezení vykazovalo nepřesnosti vůči aktuálnímu stavu v území. 

RK 262 Biokoridor byl nově vymezen dle Plánu ÚSES CHKO Brdy a současně z důvodu zajištění 
návaznosti na Plzeňský kraj.  

RK 263 Biokoridor byl upraven dle Plánu ÚSES CHKO Brdy. 

RK 277 Biokoridor byl upraven z důvodu zajištění návaznosti na Jihočeský kraj. 

RK 284 Biokoridor byl upraven z důvodu minimalizace zásahů do zastavěných území a protože jeho 
vymezení vykazovalo nepřesnosti vůči aktuálnímu stavu v území. 

RK 285 Biokoridor byl upraven z důvodu minimalizace zásahů do zastavěných území. 

RK 286 Biokoridor byl upraven z důvodu minimalizace zásahů do zastavěných území. 

RK 287 Biokoridor byl upraven z důvodu minimalizace zásahů do zastavěných území a protože jeho 
vymezení vykazovalo nepřesnosti vůči aktuálnímu stavu v území. Současně byl upřesněn 
v místě křížení s mezofilním hájovým nadregionálním biokoridorem K 60.  

RK 291 Biokoridor byl upraven z důvodu minimalizace zásahů do zastavěných území a protože jeho 
vymezení vykazovalo nepřesnosti vůči aktuálnímu stavu v území. 

RK 293 Biokoridor byl upraven z důvodu minimalizace zásahů do zastavěných území a protože jeho 
vymezení vykazovalo nepřesnosti vůči aktuálnímu stavu v území. 

RK 294 Biokoridor byl upraven z důvodu minimalizace zásahů do zastavěných území a protože jeho 
vymezení vykazovalo nepřesnosti vůči aktuálnímu stavu v území. 

RK 298 Biokoridor byl upraven z důvodu minimalizace zásahů do zastavěných území a protože jeho 
vymezení vykazovalo nepřesnosti vůči aktuálnímu stavu v území. 

RK 303 Biokoridor byl upraven z důvodu zajištění návaznosti na Jihočeský kraj. Došlo k upřesnění 
názvu biokoridoru na „Šumava – Nová Ves“ podle názvů biocenter, která propojuje.  

RK 390 Biokoridor byl upraven, neboť jeho vymezení vykazovalo nepřesnosti vůči aktuálnímu stavu 
v území. 

RK 391 Biokoridor byl upraven, neboť jeho vymezení vykazovalo nepřesnosti vůči aktuálnímu stavu 
v území. 

RK 402 Biokoridor byl upraven, neboť jeho vymezení vykazovalo nepřesnosti vůči aktuálnímu stavu 
v území. 

RK 625 Biokoridor byl upraven dle Plánu ÚSES ORP Mělník. 

RK 627 Biokoridor byl upraven dle Plánu ÚSES CHKO Kokořínsko-Máchův kraj a dále z důvodu 
zajištění návaznosti na Liberecký kraj. 

RK 628 Biokoridor byl upraven dle Plánu ÚSES CHKO Kokořínsko-Máchův kraj a dle Plánu ÚSES 
ORP Mělník.  

RK 629 Biokoridor byl upraven dle Plánu ÚSES ORP Mělník. 

RK 630 Biokoridor byl upraven dle Plánu ÚSES ORP Mělník.  

RK 631  Biokoridor byl upraven dle Plánu ÚSES CHKO Kokořínsko-Máchův kraj a dále z důvodu 
zajištění návaznosti na Liberecký kraj. Došlo k upřesnění názvu biokoridoru na „Kokořínský důl 
– Beškovský kopec“ podle názvů biocenter, která propojuje. 
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RK 632 Biokoridor byl upraven dle Plánu ÚSES CHKO Kokořínsko-Máchův kraj. Původní trasa 
biokoridoru byla vypuštěna. Při úpravě bylo přihlédnuto k alternativě revize biokoridoru dle 
uvedeného Plánu ÚSES CHKO. Nebyla proto využita alternativa dle Plánu ÚSES ORP Mělník, 
kde je revize biokoridoru řešena odlišně.   

RK 663 Biokoridor byl upraven dle Plánu ÚSES CHKO Kokořínsko-Máchův kraj. Původní trasa 
biokoridoru včetně regionálního biocentra RC 531570 byly vypuštěny.  

RK 665 Biokoridor byl zpřesněn v místech průchodu přes zastavěná území.  

RK 680 Došlo k upřesnění názvu biokoridoru na „Vrch  Baba u Kosmonos – Podhradská a Dalešická 
tůň“ podle názvů biocenter, která propojuje. 

RK 681 Došlo k upřesnění názvu biokoridoru na „Vrch  Baba u Kosmonos - Nový rybník a mokřad“ 
podle názvů biocenter, která propojuje. 

RK 695 Biokoridor byl nově vymezen z důvodu zajištění návaznosti na Královéhradecký kraj.  

RK 698 Došlo k upřesnění názvu biokoridoru na „Nový rybník a mokřad - Příhrazské skály“ podle 
názvů biocenter, která propojuje. 

RK 1091a Biokoridor byl nově vymezen z důvodu zajištění návaznosti na Plzeňský kraj. Z důvodu 
respektování označení biokoridoru RK 1091 v Plzeňském kraji došlo ve Středočeském kraji 
k úpravě kódu na RK 1091a.   

RK 1091b Z důvodu respektování označení biokoridoru RK 1091 v Ústeckém kraji došlo ve 
Středočeském kraji k úpravě kódu na RK 1091b a změně názvu na „Krtské skály - K53“ podle 
názvů biocentra a biokoridoru, které propojuje.    

RK 1092 Biokoridor byl upraven z důvodu minimalizace zásahů do zastavěných území a protože jeho 
vymezení vykazovalo nepřesnosti vůči aktuálnímu stavu v území. 

RK 1101 Biokoridor byl upraven v místě napojení na nadregionální biocentrum NC 21, které bylo 
upřesněno. 

RK 1102 Biokoridor byl upraven protože jeho vymezení vykazovalo nepřesnosti vůči aktuálnímu stavu 
v území. Současně byl zkrácen o úsek, který nově spadá do nadregionálního biocentra NC 21. 
Došlo ze změně názvu biokoridoru na „Pochvalovská  stráň - K54“ podle názvů biocentra a 
biokoridoru, které propojuje.       

RK 1104 Biokoridor byl upraven protože jeho vymezení vykazovalo nepřesnosti vůči aktuálnímu stavu 
v území, tj. do trasy Červeného potoka.  

RK 1107 Biokoridor byl upraven z důvodu minimalizace zásahů do zastavěných území a protože jeho 
vymezení vykazovalo nepřesnosti vůči aktuálnímu stavu v území. 

RK 1109 Biokoridor byl upraven protože jeho vymezení vykazovalo nepřesnosti vůči aktuálnímu stavu 
v území, tj. do trasy vodního toku Klíčava. 

RK 1111 Biokoridor byl upraven protože jeho vymezení vykazovalo nepřesnosti vůči aktuálnímu stavu 
v území. 

RK 1112 Biokoridor byl upraven protože jeho vymezení vykazovalo nepřesnosti vůči aktuálnímu stavu 
v území. Došlo ke změně názvu biokoridoru na „Loděnice – Hlinská Stráň“ podle názvů 
biocenter, které propojuje.         

RK 1116 Biokoridor byl zkrácen o úsek na Vranském potoce a ukončen napojením na nadregionální 
biokoridor K 57. Biokoridor je mezofilního charakteru, není proto nutné, aby byl trasován po 
hygrofilních stanovištích. Došlo ke změně názvu biokoridoru na „Bílichovský potok - K 57“ 
podle názvů biocentra a biokoridoru, které propojuje.         

RK 1119 Biokoridor byl upraven dle Plánu ÚSES ORP Mělník a Plánu ÚSES ORP Kralupy nad Vltavou. 

RK 1120 Biokoridor byl upraven z důvodu minimalizace zásahů do zastavěných území a protože jeho 
vymezení vykazovalo nepřesnosti vůči aktuálnímu stavu v území. Byl vymezen jako mezofilní, 
proto byl rozšířen o mezofilní stanoviště. 

RK 1121 Biokoridor byl upraven protože jeho vymezení vykazovalo nepřesnosti vůči aktuálnímu stavu 
v území. Byl také rozšířen kvůli nedostatečným prostorovým parametrům. 

RK 1122 Biokoridor byl upraven dle Plánu ÚSES ORP Mělník. Došlo ke změně názvu biokoridoru na 
„RK 1126 – K 16“ podle biokoridorů, které propojuje.         
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RK 1123a Biokoridor byl upraven dle Plánu ÚSES ORP Mělník. Z důvodu vymezení nového regionálního 
biocentra RC 535036 došlo k rozdělení původního biokoridoru na dva samostatné biokoridory 
RK 1123a a RK 1123b. Současně došlo ke změně názvu biokoridoru na „Borek u Polabské 
Černavy - V Mikově“ podle názvů biocenter, která propojuje.  

RK 1123b Biokoridor byl upraven dle Plánu ÚSES ORP Mělník. Z důvodu vymezení nového regionálního 
biocentra RC 535036 došlo k rozdělení původního biokoridoru na dva samostatné biokoridory 
RK 1123a a RK 1123b. Současně došlo ke změně názvu biokoridoru na „V Mikově - Záboří“ 
podle názvů biocenter, která propojuje. 

RK 1124 Biokoridor byl upraven dle Plánu ÚSES ORP Neratovice.  

RK 1125 Biokoridor byl upraven protože jeho vymezení vykazovalo nepřesnosti vůči aktuálnímu stavu 
v území. Na území ORP Mělník byl biokoridor upraven dle Plánu ÚSES ORP Mělník.  

RK 1126 Biokoridor byl upraven v místě napojení na regionální biocentrum RC 1481, které bylo 
upřesněno. 

RK 1127 Biokoridor byl upraven z důvodu minimalizace zásahů do zastavěných území a protože jeho 
vymezení vykazovalo nepřesnosti vůči aktuálnímu stavu v území. Napojení na regionální 
biokoridor RK 1126 bylo provedeno dle PP Dolní Pšovka, přičemž byla trasa biokoridoru 
upravena do proluky mezi zástavbou sídla Malý Újezd, aby neprocházela přes zastavěné 
území. V tomto úseku se návrh ZÚR odchyluje od Plánu ÚSES ORP Mělník, který zachovával 
průchod biokoridoru přes zastavěné území.    

RK 1128 Došlo ke změně názvu biokoridoru na „Liblice - Košátky“ podle názvů biocenter, které 
propojuje.         

RK 1129 Došlo ke změně názvu biokoridoru na „Liblice – K 10“ podle názvů biocentra a biokoridoru, 
které propojuje.         

RK 1130a Z důvodu respektování označení biokoridoru RK 1030 v Plánu ÚSES ORP Neratovice došlo 
v ZÚR k úpravě kódu na RK 1030a, protože v původním označení i pojmenování nebylo 
zohledněno to, že vymezením regionálního biocentra RC 534820 došlo k rozdělení biokoridoru 
na dva samostatné biokoridory. Došlo proto také je změně názvu na „Úpor a Kelské louky – 
Chlumín“ podle názvů biocenter, které propojuje.      

RK 1130b Biokoridor byl upraven dle Plánu ÚSES ORP Neratovice, mimo území ORP byl rozšířen kvůli 
nedostatečným prostorovým parametrům. Z důvodu respektování označení biokoridoru RK 
1030 v Plánu ÚSES ORP Neratovice došlo v ZÚR k úpravě kódu na RK 1030b, protože 
v původním označení i pojmenování nebylo zohledněno to, že vymezením regionálního 
biocentra RC 534820 došlo k rozdělení biokoridoru na dva samostatné biokoridory. Došlo proto 
také je změně názvu na „Chlumín – Dřínovský háj“ podle názvů biocenter, které propojuje.       

RK 1133 Biokoridor byl upraven protože jeho vymezení vykazovalo nepřesnosti vůči aktuálnímu stavu 
v území. 

RK 1135 Biokoridor byl upraven z důvodu minimalizace zásahů do zastavěných území a protože jeho 
vymezení vykazovalo nepřesnosti vůči aktuálnímu stavu v území. Byl vymezen jako mezofilní, 
proto byl rozšířen o mezofilní stanoviště a byla provedena změna jeho napojení na regionální 
biokoridor RK 1120.  

RK 1136 Biokoridor byl zkrácen kvůli změně napojení na regionální biocentrum RC 1467.   

RK 1137 Biokoridor byl upraven z důvodu minimalizace zásahů do zastavěných území a protože jeho 
vymezení vykazovalo nepřesnosti vůči aktuálnímu stavu v území. Současně byl prodloužen o 
úsek Únětického potoka v Roztokách, neboť zde jeho vymezení chybělo (biokoridor zde byl 
přerušen). U Únětic a Statenic byl potom zkrácen kvůli změnám v napojení na nadregionální 
biocentrum NC 2001 a regionální biocentrum RC 1467. Došlo ke změně názvu biokoridoru na 
„Svatá Juliána - Údolí Vltavy“ podle názvů biocenter, které propojuje.           

RK 1138 Biokoridor byl zkrácen kvůli změně napojení na regionální biocentrum RC 1472.  Došlo ke 
změně názvu biokoridoru na „Kožová hora – Záplavy“ podle názvů biocenter, které propojuje.         

RK 1140 Biokoridor byl upraven z důvodu minimalizace zásahů do zastavěných území a protože jeho 
vymezení vykazovalo nepřesnosti vůči aktuálnímu stavu v území. 
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RK 1141 Biokoridor byl upraven protože jeho vymezení vykazovalo nepřesnosti vůči aktuálnímu stavu 
v území, došlo proto k jeho přetrasování na Dobrovízský potok. Kvůli úpravě regionálního 
biokoridoru RK 6009, na který je napojen, došlo ke změně názvu biokoridoru na „Hostouň - RK 
6009“ podle názvů biocentra a biokoridoru, které propojuje.  

RK 1146 Biokoridor byl upraven protože jeho vymezení vykazovalo nepřesnosti vůči aktuálnímu stavu 
v území. Současně byl upraven z důvodu zajištění návaznosti na Hl. m. Praha, kde bylo 
zpřesnění provedeno dle Plánů ÚSES Hl. m. Prahy. Došlo ke změně názvu biokoridoru na 
„Beckov – Ládví“ podle názvů biocenter, které propojuje.           

RK 1152 Biokoridor byl upraven z důvodu minimalizace zásahů do zastavitelných ploch. Došlo ke 
změně názvu biokoridoru na „Na Vinořském potoce – Probošťské rybníky“ podle názvů 
biocenter, které propojuje.       

RK 1161 Biokoridor byl upraven z důvodu minimalizace zásahů do zastavěných území a protože jeho 
vymezení vykazovalo nepřesnosti vůči aktuálnímu stavu v území. 

RK 1172 Biokoridor byl upraven z důvodu zajištění návaznosti na Plzeňský kraj.  

RK 1174 Biokoridor byl zkrácen, neboť bylo upraveno jeho napojení na regionální biokoridor RK 1172, 
který byl zpřesněn z důvodu zajištěná návaznosti na Plzeňský kraj. Došlo ke změně názvu 
biokoridoru na „Kleštěnice – RK 1172“ podle názvů biocentra a biokoridoru, které propojuje.          

RK 1175 Biokoridor byl upraven dle Plánu ÚSES CHKO Brdy. 

RK 1176 Biokoridor byl upraven z důvodu minimalizace zásahů do zastavěných území a protože jeho 
vymezení vykazovalo nepřesnosti vůči aktuálnímu stavu v území. 

RK 1179 Biokoridor byl upraven dle Plánu ÚSES CHKO Brdy. 

RK 1180 Biokoridor byl upraven dle Plánu ÚSES CHKO Brdy. Došlo ke změně názvu biokoridoru na 
„Tok - Pod Krkavčinou“ podle názvů biocenter, které propojuje.         

RK 1181 Biokoridor byl upraven dle Plánu ÚSES CHKO Brdy. 

RK 1182 Biokoridor byl upraven z důvodu minimalizace zásahů do zastavěných území a protože jeho 
vymezení vykazovalo nepřesnosti vůči aktuálnímu stavu v území. 

RK 1184 Biokoridor byl upraven v místě napojení na regionální biocentrum RC 1529, které bylo 
upřesněno.  

RK 1185 Biokoridor byl upraven z důvodu minimalizace zásahů do zastavěných území a protože jeho 
vymezení vykazovalo nepřesnosti vůči aktuálnímu stavu v území. 

RK 1187 Biokoridor byl upraven z důvodu minimalizace zásahů do zastavěných území a protože jeho 
vymezení vykazovalo nepřesnosti vůči aktuálnímu stavu v území. 

RK 1195 Biokoridor byl upraven z důvodu minimalizace zásahů do zastavěných území a protože jeho 
vymezení vykazovalo nepřesnosti vůči aktuálnímu stavu v území. 

RK 1198 Biokoridor byl vymezen v trase vypuštěného nadregionálního biokoridoru K 59, současně byl 
upraven z důvodu minimalizace zásahů do zastavěných území a protože jeho vymezení 
vykazovalo nepřesnosti vůči aktuálnímu stavu v území. Zajišťuje propojení regionálních 
biocenter RC 1398 a RC 1401. Došlo ke změně názvu biokoridoru na „Zvolská Homole - 
Záhořanský důl“ podle názvů biocenter, které propojuje.         

RK 1200 Biokoridor byl upraven z důvodu minimalizace zásahů do zastavěných území a protože jeho 
vymezení vykazovalo nepřesnosti vůči aktuálnímu stavu v území. 

RK 1202 Biokoridor byl upraven z důvodu minimalizace zásahů do zastavěných území a protože jeho 
vymezení vykazovalo nepřesnosti vůči aktuálnímu stavu v území. Biokoridor byl nepřesně 
trasován po Bojovském potoce, který protéká hustě zastavěným územím, kde nelze naplnit 
prostorové parametry pro regionální ÚSES. Biokoridor je koncipován jako mezofilní a vede po 
svazích údolí potoka. Došlo ke změně názvu biokoridoru na „V Dešinách – Klínec“ podle názvů 
biocenter, které propojuje.         

RK 1207 Biokoridor byl upraven z důvodu minimalizace zásahů do zastavěných území a protože jeho 
vymezení vykazovalo nepřesnosti vůči aktuálnímu stavu v území. Biokoridor je vymezen dle 
alternativy uvedené v ÚP Nová Ves pod Pleší, neboť toto řešení bylo vyhodnoceno jako 
příznivější oproti podobnému návrhu na úpravu trasy biokoridoru v ÚP Zahořany.  
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RK 1210 Biokoridor byl upraven, protože jeho vymezení vykazovalo nepřesnosti vůči aktuálnímu stavu 
v území. Úsek biokoridoru před napojením na regionální biocentrum RC 1465 byl současně 
chybně označen jako RK 1211.  

RK 1211 Biokoridor byl upraven z důvodu minimalizace zásahů do zastavěných území a protože jeho 
vymezení vykazovalo nepřesnosti vůči aktuálnímu stavu v území. Nově je koncipován jako 
mezofilní, byl proto vymístěn mimo řeku Kocába, která protéká zastavěným územím Nového 
Knína, kde nebylo možné zajistit prostorové parametry pro regionální ÚSES. Biokoridor nově 
vede lesy jižně od Nového Knína. ZÚR zapracovávají podnět, který vznikl při tvorbě ÚP Nový 
Knín.   

RK 1214 Biokoridor byl zkrácen z důvodu změny pojení na teplomilný nadregionální biokoridor K 60.  

RK 1216 Biokoridor byl upraven z důvodu změněné trasy nadregionálního biokoridoru K 60, na který je 
napojený.  

RK 1220 Biokoridor byl upraven z důvodu minimalizace zásahů do zastavěných území a protože jeho 
vymezení vykazovalo nepřesnosti vůči aktuálnímu stavu v území. Původní trasa biokoridoru 
nebyla koncepčně ujednocená, biokoridor byl proto převymezen do trasy Janovického potoka a 
následně Sázavy a je veden jako hygrofilní.  

RK 1222 Biokoridor byl upraven z důvodu minimalizace zásahů do zastavěných území a protože jeho 
vymezení vykazovalo nepřesnosti vůči aktuálnímu stavu v území. 

RK 1228 Biokoridor byl nově vymezen z důvodu zajištění návaznosti na Královéhradecký kraj. 

RK 1229 Biokoridor byl upraven z důvodu minimalizace zásahů do zastavěných území a protože jeho 
vymezení vykazovalo nepřesnosti vůči aktuálnímu stavu v území. 

RK 1231 Došlo ke změně názvu biokoridoru na „Hrabanovská Černava - Niva Labe u Lysé nad Labem“ 
podle názvů biocenter, které propojuje.          

RK 1232 Biokoridor byl upraven, protože jeho vymezení vykazovalo nepřesnosti vůči aktuálnímu stavu 
v území. Úpravy byly provedeny dle podkladu „Studie nadregionálního biokoridoru K10 v obci 
Hradištko“ (AFRY CZ s.r.o., 2020). Došlo ke změně názvu biokoridoru na „Kersko II.- Niva 
Labe u Lysé nad Labem“ podle názvů biocenter, které propojuje.          

RK 1233 Biokoridor byl upraven, protože jeho vymezení vykazovalo nepřesnosti vůči aktuálnímu stavu 
v území. Úpravy byly provedeny dle podkladu „Studie nadregionálního biokoridoru K10 v obci 
Hradištko“ (AFRY CZ s.r.o., 2020).  

RK 1234 Biokoridor byl upraven kvůli měně vymezení regionálního biocentra RC 999, dále byla jeho 
trasa zpřesněna tak, aby byl nově napojen na regionální biokoridor RK 1235. Došlo ke změně 
názvu biokoridoru na „RK 1235 - Šembera“ podle názvů biocentra a biokoridoru, které 
propojuje.            

RK 1235 Biokoridor byl upraven z důvodu minimalizace zásahů do zastavěných území a protože jeho 
vymezení vykazovalo nepřesnosti vůči aktuálnímu stavu v území. 

RK 1236 Biokoridor byl upraven z důvodu minimalizace zásahů do zastavěných území a protože jeho 
vymezení vykazovalo nepřesnosti vůči aktuálnímu stavu v území. 

RK 1237 Biokoridor byl upraven, protože jeho vymezení vykazovalo nepřesnosti vůči aktuálnímu stavu 
v území. 

RK 1239 Biokoridor byl zkrácen, neboť bylo nově navrženo jeho napojení na regionální biokoridor RK 
6019. Došlo ke změně názvu biokoridoru na „Šembera – RK 6019“ podle názvů biocentra a 
biokoridoru, které propojuje.              

RK 1240 Biokoridor byl upraven, protože jeho vymezení vykazovalo nepřesnosti vůči aktuálnímu stavu 
v území. Dále byl zkrácen o část nivy řeky Výrovky, která byla nově zařazena do regionálního 
biocentra RC 1947, na něž je biokoridor napojen. Došlo ke změně názvu biokoridoru na 
„Výrovka - Borky“ podle názvů biocenter, které propojuje.          

RK 1241 Biokoridor byl upraven dle Plánu ÚSES ORP Kolín. 
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RK 1242a Biokoridor byl upraven dle Plánu ÚSES ORP Kolín. Z důvodu respektování označení 
biokoridoru RK 1242 v Plánu ÚSES ORP Kolín došlo v ZÚR k úpravě kódu na RK 1242a, 
protože v původním označení i pojmenování nebylo zohledněno to, že vymezením 
regionálního biocentra RC 513202 došlo k rozdělení biokoridoru na dva samostatné 
biokoridory. Došlo proto také ke změně označení na RK 1242a a názvu na „Chroustovské 
údolí-Zalešany“ podle názvů biocenter, které propojuje.      

RK 1242b Biokoridor byl upraven dle Plánu ÚSES ORP Kolín. Z důvodu respektování označení 
biokoridoru RK 1242 v Plánu ÚSES ORP Kolín došlo v ZÚR k úpravě kódu na RK 1242b, 
protože v původním označení i pojmenování nebylo zohledněno to, že vymezením 
regionálního biocentra RC 513202 došlo k rozdělení biokoridoru na dva samostatné 
biokoridory. Došlo proto také ke změně označení na RK 1242b a názvu na „Zalešany-
Svojšická bažantnice“ podle názvů biocenter, které propojuje.      

RK 1243 Biokoridor byl upraven dle Plánu ÚSES ORP Kolín. Došlo ke změně názvu biokoridoru na 
„Zálabí- Veltruby“ podle názvů biocenter, které propojuje.      

RK 1247 Biokoridor byl upraven z důvodu zajištění návaznosti na Královéhradecký kraj. 

RK 1269a Biokoridor byl upraven dle Plánu ÚSES ORP Kolín. Současně musela být jeho trasa změněna 
z důvodu napojení na regionální biocentrum RC 045, které bylo nově vymezeno kvůli zajištění 
návaznosti na Královéhradecký kraj. Vymezením nového biocentra došlo k rozdělení 
původního biokoridoru RK 1269 na dva samostatné biokoridory. Z důvodu respektování 
označení biokoridoru RK 1269 v Královéhradeckém kraji i Plánu ÚSES ORP Kolín byla 
provedena změna označení biokoridoru na RK 1269a a následně úprava názvu na „Proudnický 
rybník - Pamětník“ podle názvů biocenter, které propojuje.     

RK 1269b Biokoridor byl nově vymezen dle Plánu ÚSES ORP Kolín a z důvodu zajištění návaznosti na 
Královéhradecký kraj. Vymezením nového regionálního biocentra RC 045 došlo k rozdělení 
původního biokoridoru RK 1269 na dva samostatné biokoridory. Z důvodu respektování 
označení biokoridoru RK 1269 v Královéhradeckém kraji i Plánu ÚSES ORP Kolín byla 
provedena ve Středočeském kraji úprava kódu na RK 1269b a následně změna názvu na 
„Pamětník – Chlumecká bažantnice“ podle názvů biocenter, které propojuje.    

RK 1270 Biokoridor byl upraven dle Plánu ÚSES ORP Kolín. 

RK 1271 Biokoridor byl upraven dle Plánu ÚSES ORP Kolín. 

RK 1282 Biokoridor zpřesněn v místě napojení na regionální biocentrum RC 1848.   

RK 1283 Biokoridor byl upraven dle Plánu ÚSES ORP Kolín. 

RK 1284 Biokoridor byl upraven dle Plánu ÚSES ORP Kolín. 

RK 1285 Biokoridor byl upraven dle Plánu ÚSES ORP Kolín. 

RK 1287 Biokoridor byl upraven z důvodu minimalizace zásahů do zastavěných území a protože jeho 
vymezení vykazovalo nepřesnosti vůči aktuálnímu stavu v území. 

RK 1288 Biokoridor byl upraven z důvodu minimalizace zásahů do zastavěných území a protože jeho 
vymezení vykazovalo nepřesnosti vůči aktuálnímu stavu v území. 

RK 1289a Biokoridor byl upraven z důvodu minimalizace zásahů do zastavěných území a protože jeho 
vymezení vykazovalo nepřesnosti vůči aktuálnímu stavu v území. Na území ORP Kolín byl 
potom upraven dle Plánu ÚSES ORP Kolín. Z důvodu respektování označení biokoridoru RK 
1289 v Plánu ÚSES ORP Kolín došlo v ZÚR k úpravě kódu na RK 1289a, protože v původním 
označení i pojmenování nebylo zohledněno to, že vymezením regionálního biocentra RC 
533921 došlo k rozdělení biokoridoru na dva samostatné biokoridory. Došlo proto také ke 
změně označení na RK 1289a a názvu na „Vavřinecký rybník - Zásmuky“ podle názvů 
biocenter, které propojuje.       

RK 1289b Biokoridor byl upraven dle Plánu ÚSES ORP Kolín. Z důvodu respektování označení 
biokoridoru RK 1289 v Plánu ÚSES ORP Kolín došlo v ZÚR k úpravě kódu na RK 1289b, 
protože v původním označení i pojmenování nebylo zohledněno to, že vymezením 
regionálního biocentra RC 533921 došlo k rozdělení biokoridoru na dva samostatné 
biokoridory. Došlo proto také ke změně označení na RK 1289b a názvu na „Zásmuky - Na 
Výrovce“ podle názvů biocenter, které propojuje.       

RK 1290 Biokoridor byl upraven dle Plánu ÚSES ORP Kolín. 
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RK 1291 Biokoridor byl upraven dle Plánu ÚSES ORP Kolín. 

RK 1292 Biokoridor byl upraven dle Plánu ÚSES ORP Kolín. 

RK 1293 Biokoridor byl upraven z důvodu minimalizace zásahů do zastavěných území a protože jeho 
vymezení vykazovalo nepřesnosti vůči aktuálnímu stavu v území. Na území ORP Kolín byl 
potom upraven dle Plánu ÚSES ORP Kolín. 

RK 1295a V původním označení a pojmenování biokoridoru RK 1295 nebylo zohledněno to, že 
vymezením regionálního biocentra RC 534099 došlo k rozdělení biokoridoru na dva 
samostatné biokoridory. Došlo proto také ke změně označení na RK 1295a a názvu na 
„Opatovický les - Chlístov“ podle názvů biocenter, které propojuje.         

RK 1295b Biokoridor byl upraven z důvodu minimalizace zásahů do zastavěných území a protože jeho 
vymezení vykazovalo nepřesnosti vůči aktuálnímu stavu v území. Byl mj. rozšířen, aby jeho 
součástí byly jak mezofilní, tak hygrofilní stanoviště. V původním označení a pojmenování 
biokoridoru RK 1295 nebylo zohledněno to, že vymezením regionálního biocentra RC 534099 
došlo k rozdělení biokoridoru na dva samostatné biokoridory. Došlo proto také ke změně 
označení na RK 1295b a názvu na „Chlístov - Švadlenka“ podle názvů biocenter, které 
propojuje.         

RK 1299 Biokoridor byl upraven z důvodu minimalizace zásahů do zastavěných území a protože jeho 
vymezení vykazovalo nepřesnosti vůči aktuálnímu stavu v území. Současně byla jeho trasa 
upravena tak, aby došlo k napojení na regionální biocentrum RC 927.  

RK 1300 Biokoridor byl upraven dle Plánu ÚSES ORP Kolín. 

RK 1301 Biokoridor byl upraven dle Plánu ÚSES ORP Kolín. 

RK 1303 Biokoridor byl upraven v místě napojení na regionální biocentrum RC 932, které bylo 
upřesněno. 

RK 1305 Biokoridor byl upraven z důvodu minimalizace zásahů do zastavěných území a protože jeho 
vymezení vykazovalo nepřesnosti vůči aktuálnímu stavu v území. Biokoridor byl také 
prodloužen o část nivy Paběnického potoka, která byla nepřesně zařazena do plochy 
regionálního biocentra RC 1714.  

RK 1306 Biokoridor byl upraven protože jeho vymezení vykazovalo nepřesnosti vůči aktuálnímu stavu 
v území. 

RK 1307 Biokoridor byl upraven z důvodu minimalizace zásahů do zastavěných území a protože jeho 
vymezení vykazovalo nepřesnosti vůči aktuálnímu stavu v území. Současně byl rozšířen o 
mezofilní i hygrofilní stanoviště.  

RK 1308 Biokoridor byl upraven z důvodu minimalizace zásahů do zastavěných území a protože jeho 
vymezení vykazovalo nepřesnosti vůči aktuálnímu stavu v území. Současně byl rozšířen o 
mezofilní i hygrofilní stanoviště, neboť mj. zajišťuje mezofilní propojení s regionálním 
biocentrem RC 1715. Hygrofilní část biokoridoru v nivě vodních toků potom k soutoku s řekou 
Sázavou už vymezena není, protože Ostrovský potok v místě průchodu Zručí nad Sázavou 
nedosahuje parametrů pro regionální ÚSES a niva je zde zastavěna.  

RK 1309 Biokoridor byl prodloužen o rušenou část nadregionálního biocentra NC 57. Došlo také ke 
změně názvu na „Jestřebnice – Chraňbožský les“ podle názvů biocenter, které propojuje.         

RK 1311 Biokoridor byl upraven z důvodu minimalizace zásahů do zastavěných území a protože jeho 
vymezení vykazovalo nepřesnosti vůči aktuálnímu stavu v území. Současně byl rozšířen o 
mezofilní i hygrofilní stanoviště, neboť biocentra, která propojuje, tato stanoviště též obsahují. 
Úpravy společně s okolními biocentry byly provedeny mj. z toho důvodu, že řeka Sázava je 
významnou přírodní linií, která není v koncepce nadmístního ÚSES na území Středočeského 
kraje přesně uchopena. Větev regionálního ÚSES na Sázavě je ukončena u sídla Soutice. 
Protože sázavské údolí tvoří jak hygrofilní biotopy v nivě řeky, tak mezofilní biotopy na 
údolních svazích vymezují ZÚR rozšířený koridor pro budoucí prověření jak hygrofilního, tak 
mezofilního regionálního ÚSES na Sázavě ve Středočeském kraji.     



Návrh 3. Aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje - Odůvodnění 
k veřejnému projednání dle § 39 stavebního zákona 

 
 

247 

Kód Popis změn 

RK 1312 Biokoridor byl upraven z důvodu minimalizace zásahů do zastavěných území a protože jeho 
vymezení vykazovalo nepřesnosti vůči aktuálnímu stavu v území. Současně byl rozšířen o 
mezofilní i hygrofilní stanoviště, neboť biocentra, která propojuje, tato stanoviště též obsahují. 
Úpravy společně s okolními biocentry byly provedeny mj. z toho důvodu, že řeka Sázava je 
významnou přírodní linií, která není v koncepce nadmístního ÚSES na území Středočeského 
kraje přesně uchopena. Větev regionálního ÚSES na Sázavě je ukončena u sídla Soutice. 
Protože sázavské údolí tvoří jak hygrofilní biotopy v nivě řeky, tak mezofilní biotopy na 
údolních svazích vymezují ZÚR rozšířený koridor pro budoucí prověření vymezení jak 
hygrofilního, tak mezofilního regionálního ÚSES na Sázavě ve Středočeském kraji.     

RK 1313 Biokoridor byl upraven z důvodu minimalizace zásahů do zastavěných území a protože jeho 
vymezení vykazovalo nepřesnosti vůči aktuálnímu stavu v území. Současně byl rozšířen o 
mezofilní i hygrofilní stanoviště, neboť biocentra, která propojuje, tato stanoviště též obsahují. 
Úpravy společně s okolními biocentry byly provedeny mj. z toho důvodu, že řeka Sázava je 
významnou přírodní linií, která není v koncepce nadmístního ÚSES na území Středočeského 
kraje přesně uchopena. Větev regionálního ÚSES na Sázavě je ukončena u sídla Soutice. 
Protože sázavské údolí tvoří jak hygrofilní biotopy v nivě řeky, tak mezofilní biotopy na 
údolních svazích vymezují ZÚR rozšířený koridor pro budoucí prověření vymezení jak 
hygrofilního, tak mezofilního regionálního ÚSES na Sázavě ve Středočeském kraji.   

RK 1314 Biokoridor byl upraven z důvodu zajištění návaznosti na nadregionální biokoridor K 78, který 
byl taktéž zpřesněn. 

RK 1316 Biokoridor byl upraven z důvodu minimalizace zásahů do zastavěných území a protože jeho 
vymezení vykazovalo nepřesnosti vůči aktuálnímu stavu v území. 

RK 1317 Biokoridor byl upraven z důvodu minimalizace zásahů do zastavěných území a protože jeho 
vymezení vykazovalo nepřesnosti vůči aktuálnímu stavu v území, mj. včetně nového napojení 
na regionální biocentrum RC 948.    

RK 1318 Biokoridor byl upraven z důvodu minimalizace zásahů do zastavěných území a protože jeho 
vymezení vykazovalo nepřesnosti vůči aktuálnímu stavu v území. Současně byl rozšířen o 
mezofilní stanoviště, neboť obě biocentra, která propojuje, tato stanoviště též obsahují.   

RK 1321 Biokoridor byl upraven z důvodu minimalizace zásahů do zastavěných území a protože jeho 
vymezení vykazovalo nepřesnosti vůči aktuálnímu stavu v území. 

RK 1323 Biokoridor byl upraven z důvodu zajištění návaznosti na nadregionální biokoridor K 78, který 
byl taktéž zpřesněn.  

RK 1325 Biokoridor byl upraven z důvodu minimalizace zásahů do zastavěných území a protože jeho 
vymezení vykazovalo nepřesnosti vůči aktuálnímu stavu v území. 

RK 1326 Biokoridor byl upraven dle Plánu ÚSES ORP Kolín. Protože došlo k úpravě napojení na 
regionální biokoridor RK 1332b, byla provedena změna názvu biokoridoru na „RK 1332 – 
Oklika“ podle názvů biocentra a biokoridoru, které propojuje.  

RK 1328 Biokoridor byl upraven protože jeho vymezení vykazovalo nepřesnosti vůči aktuálnímu stavu 
v území a také z důvodu zajištění návaznosti na Pardubický kraj.  

RK 1332a Biokoridor byl upraven protože jeho vymezení vykazovalo nepřesnosti vůči aktuálnímu stavu 
v území. V původním označení a pojmenování biokoridoru RK 1332 nebylo zohledněno to, že 
vymezením regionálního biocentra RC 534595 došlo k rozdělení biokoridoru na dva 
samostatné biokoridory. Došlo proto také ke změně označení na RK 1332a a názvu na 
„Žehušická obora - Záboří nad Labem“ podle názvů biocenter, které propojuje.         

RK 1332b Biokoridor byl upraven protože jeho vymezení vykazovalo nepřesnosti vůči aktuálnímu stavu 
v území. Před místem napojení na regionální biocentrum RC 923 byl vymezen v trase 
regionálního biokoridoru RK 1326, který byl v tomto úseku vypuštěn a nově napojen na RK 
1332b, neboť jako hlavní trasa této větve regionálního ÚSES byla vyhodnocena řeka 
Doubrava. V původním označení a pojmenování biokoridoru RK 1332 nebylo zohledněno to, 
že vymezením regionálního biocentra RC 534595 došlo k rozdělení biokoridoru na dva 
samostatné biokoridory. Došlo proto také ke změně označení na RK 1332b a názvu na „Záboří 
nad Labem - Lžovická jezera“ podle názvů biocenter, které propojuje.         

RK 1333 Biokoridor byl upraven protože jeho vymezení vykazovalo nepřesnosti vůči aktuálnímu stavu 
v území, byl mj. úsekově převymezen do trasy řeky Doubravy, na níž je vázána tato větev 
regionálního ÚSES.  
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RK 1334a Biokoridor byl upraven z důvodu minimalizace zásahů do zastavěných území a protože jeho 
vymezení vykazovalo nepřesnosti vůči aktuálnímu stavu v území, byl mj. úsekově převymezen 
do trasy řeky Doubravy. Z důvodu respektování označení biokoridoru RK 1334 v Pardubickém 
kraji došlo v ZÚR k úpravě kódu na RK 1334a, protože v původním provedení byly vymezeny 
dva biokoridory s totožným kódem. Došlo proto také ke změně názvu na „Šmolcov - Žleby“ 
podle názvů biocenter, které propojuje.       

RK 1334b Z důvodu respektování označení biokoridoru RK 1334 v Pardubickém kraji došlo v ZÚR 
k úpravě kódu na RK 1334b, protože v původním provedení byly vymezeny dva biokoridory 
s totožným kódem. Došlo proto také ke změně názvu na „Žleby - Chitussiho údolí“ podle názvů 
biocenter, které propojuje.       

RK 1336 Biokoridor byl upraven z důvodu minimalizace zásahů do zastavěných území a protože jeho 
vymezení vykazovalo nepřesnosti vůči aktuálnímu stavu v území. 

RK 1337 Biokoridor byl upraven z důvodu minimalizace zásahů do zastavěných území a protože jeho 
vymezení vykazovalo nepřesnosti vůči aktuálnímu stavu v území, současně byl zkrácen o 
plochu, která byla přičleněna k regionálnímu biocentru RC 1710, které nedosahovalo 
potřebných prostorových parametrů.  

RK 1507 Došlo ke změně názvu biokoridoru na „Tochovice  – RK 6014“ podle názvů biocentra a 
biokoridoru, které propojuje.          

RK 1610 Biokoridor byl upraven z důvodu minimalizace zásahů do zastavěných území a protože jeho 
vymezení vykazovalo nepřesnosti vůči aktuálnímu stavu v území. Biokoridor byl vymezen jako 
hygrofilní, proto byl přetrasován do trasy Hrádeckého potoka. Úprava byla dále provedena 
z důvodu zajištění návaznosti na Jihočeský kraj. Došlo ke změně názvu biokoridoru na 
„Tochovice - Vlčava“ podle názvů biocenter, které propojuje.          

RK 6001 Biokoridor byl upraven z důvodu zajištění návaznosti na Královéhradecký kraj a kvůli lepšími 
propojení s regionálním biocentrem RC 1228.  

RK 6003 ZÚR doplňují název biokoridoru „Bouchalka – hranice kraje“, který zde chyběl.   

RK 6004 Biokoridor byl upraven z důvodu minimalizace zásahů do zastavěných území a protože jeho 
vymezení vykazovalo nepřesnosti vůči aktuálnímu stavu v území. 

RK 6006 Biokoridor byl upraven, neboť jeho vymezení vykazovalo nepřesnosti vůči aktuálnímu stavu 
v území. 

RK 6007 Biokoridor byl upraven, neboť jeho vymezení vykazovalo nepřesnosti vůči aktuálnímu stavu 
v území. 

RK 6008 Biokoridor byl vypuštěn, nově je sledován jako regionální biokoridor RK 6009. 

RK 6009 Biokoridor byl upraven z důvodu minimalizace zásahů do zastavěných území a protože jeho 
vymezení vykazovalo nepřesnosti vůči aktuálnímu stavu v území. Současně byl prodloužen až 
do regionálního biocentra RC 539147, a to o úsek vypuštěného regionálního biokoridoru RK 
6008, čímž došlo k zjednodušení koncepce regionálního ÚSES.   

RK 6017 Biokoridor byl nově vymezen, neboť v území nebylo zajištěno mezofilní propojení regionálních 
biocenter RC 531154 a RC 399. Současně bylo nutné zajistit návaznost na Plzeňský kraj.  

RK 6018 Biokoridor byl nově vymezen, neboť v území nebylo zajištěno mezofilní propojení regionálních 
biocenter RC 948 a RC 1671.  

RK 6019 Biokoridor byl nově vymezen v trase řeky Výrovky, neboť zde jeho vymezení absentovalo. 
Výrovka je na značné části svého toku sledována jako regionální ÚSES, avšak její dolní tok 
v úseku mezi regionálním biocentrem RC 1947 a řekou Labe (nadregionální biokoridor K 10) 
nebyl do regionálního ÚSES zařazen. Dále bylo upřesněno i zmíněné biocentrum RC 1947, 
které bylo zvětšeno o hygrofilní stanoviště u řeky.    

RK 6020 Biokoridor byl nově vymezen v trase původního nadregionálního biokoridor K 59, který zde byl 
vypuštěn dle podkladů „Vyhodnocení a revize koncepce nadregionálního ÚSES v Praze“ 
(Ageris s.r.o., 2018) a dle Plánů ÚSES pro Hl. m. Praha. Trasa vypuštěného biokoridoru K 59 
je nově sledována jako regionální ÚSES, neboť je nadále nutné zajistit mezofilní propojení 
ÚSES na území Hl. m. Prahy s nadregionálním biocentrem NC 24. 
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RK 6021 Biokoridor byl nově vymezen v trase původního nadregionálního biokoridor K 59, který zde byl 
vypuštěn dle podkladů „Vyhodnocení a revize koncepce nadregionálního ÚSES v Praze“ 
(Ageris s.r.o., 2018) a dle Plánů ÚSES pro Hl. m. Praha. Trasa vypuštěného biokoridoru K 59 
je nově sledována jako regionální ÚSES, neboť je nadále nutné zajistit mezofilní propojení 
ÚSES na území Hl. m. Prahy s nadregionálním biocentrem NC 24.  

RK 6022 Biokoridor byl nově vymezen v trase původního nadregionálního biokoridor K 177, který zde 
byl vypuštěn dle podkladů „Vyhodnocení a revize koncepce nadregionálního ÚSES v Praze“ 
(Ageris s.r.o., 2018) a dle Plánů ÚSES pro Hl. m. Praha. Na základě změny koncepce 
nadregionálního ÚSES v Praze byla trasa biokoridoru K 177 přeřešena, nový biokoridor proto 
zajišťuje propojení regionálního biocentra RC 1466 s novou trasou biokoridoru K 177.  

RK 6023 Biokoridor byl nově vymezen, je však vymezen v totožné trase s původním úsekem 
nadregionálního biokoridoru K 32, který byl v daném místě vypuštěn. Biokoridor K 32 byl 
v úseku mezi sídli Josefův důl a Bradlec vypuštěn, neboť se jedná o svah s mezofilními 
stanovišti, které nejsou vhodné pro zařazení do nivního ÚSES a současně tento pás území 
není možné účelně začlenit do mezofilního biokoridoru K 32, který vede na opačné straně řeky 
Jizery. Tento pás území byl proto začleněn do regionálního ÚSES.    

RK 6100 Biokoridor byl vypuštěn, v jeho trase je nově sledován nadregionální biokoridor K 59.  

 

275. Článek (194)  

Specifikace provedené změny / provedených změn:  

Úprava společných zásad pro usměrňování územního rozvoje a rozhodování o 
změnách v území 

Pod písm. a) jsou specifikovány nepřípustné změny v plochách biocenter a 
biokoridorů odvozené z ust. § 3 odst. 1 písm. a) zák. č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů.  

Odstavec b) pak formuluje zásady možné koexistence skladebných částí ÚSES 
a těžby nerostných surovin s cílem dosažení obecného souladu veřejných zájmů a vytváření 
předpokladů pro vyvážený vztah podmínek na jedné straně příznivého životního prostředí 
a na straně druhé, hospodářského rozvoje, v souladu s § 18 odst. 1 a 2 stavebního zákona. 
V tomto konkrétním případě se jedná o harmonizaci veřejného zájmu na ochraně a možnosti 
využití nerostného bohatství podle horního zákona a na ochraně systému ekologické stability 
podle zákona o ochraně přírody a krajiny.  

Požadavek první odrážky vymezuje rámec pro upřesňování ÚSES v rámci řešení ÚP 
na plochách stanovených chráněných ložiskových území a dobývacích prostorů s ohledem 
na ust. § 16, a § 27 odst. 6 s přihlédnutím k ust. § 25 odst. 3 horního zákona.  

Druhá pododrážka vychází z metodiky „využívání přirozené a usměrňované 
ekologické sukcese při rekultivacích území dotčených těžbou nerostných surovin (projekt 
SP/2d1/141/07 - Ústav pro ekopolitiku o.p.s, (10/2011). Podle ust. § 31 odst. 5 zákona 
č. 44/1988 Sb., horní zákon, ve znění pozdějších předpisů, je organizace, oprávněná dobývat 
výhradní ložisko v dobývacím prostoru, který jí byl stanoven, zajistit sanaci všech pozemků 
dotčených těžbou. Za sanaci se považuje odstranění škod na krajině komplexní úpravou 
území a územních struktur. Z tohoto lze dovodit možnost orientace rekultivačních prací 
na obnovu, resp. vytvoření nových prvků ÚSES, včetně využití postupů přirozené nebo 
usměrňované ekologické sukcese tam, kde již v průběhu těžebních aktivit, případně po jejich 
ukončení, vznikly samovolnou sukcesí cenné přírodní nebo přírodě blízké ekosystémy s 
přírodovědně hodnotnými společenstvy organismů, které se, v porovnání s okolní kulturní 
krajinou, vyznačují vysokou biologickou rozmanitostí druhů a podstatně vyšší ekologickou 
stabilitou.  

Odstavec označený písm. c) je zrušen. Věcným důvodem je jeho nahrazení 
odstavcem písm. a) v článku (195) ZÚR (viz dále). Formálním důvodem je nelimitovat 
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vymezování ÚSES změnami, vyplývajícími z průběžně aktualizovaných specifických 
oborových dokumentů. ZÚR, vydávané formou opatření obecné povahy ve smyslu ust. §§ 171 
– 174 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, mají v porovnání 
s těmito dokumenty výrazně vyšší právní závaznost, kterou nelze omezovat podzákonnými 
oborovými normami. 

276. Článek (195)  

Specifikace provedené změny / provedených změn:  

Úprava společných úkolů pro územní plánování 

Jako hlavní úkol pro územní plánování bylo stanoveno, že je nutné v rámci ÚP 
vymezovat konkrétní biocentra a biokoridory, neboť v souladu s metodickými principy pro 
ÚSES ZÚR vymezují pouze plochy a koridory pro biocentra a biokoridory v tzv. rámcovém 
provedení. Jde o vymezení ÚSES určené k dalšímu zpřesňování v měřítku ÚP. Nachází-li se 
v rámci takovéhoto rámcového vymezení i zastavěné území či zastavitelná plocha, nejedná 
se o přímou kolizi s biocentrem či biokoridorem ve smyslu §1 vyhl. č. 395/1992 Sb., ale pouze 
o kolizi s územím, kam bude ÚSES teprve vymezen v přesných hranicích. Jako další 
související úkol pro územní plánování byly formulovány požadavky na dodržení 
nepodkročitelných minimálních prostorových parametrů skladebných částí ÚSES při jejich 
vymezování v ÚP obcí tak, aby zajišťovaly funkčnost biocenter a biokoridorů. Tyto parametry 
vycházejí z metodických doporučení a pokynů, platných k datu zpracování 3. aktualizace ZÚR 
SK pro autorizované osoby ČKA oprávněné provádět změny ve vymezení ÚSES.  

Účelem koordinace vymezení ÚSES na území kraje s vymezením segmentů 
v přilehlém území sousedních krajů, ale i mezi sousedními obcemi, je podpořit vznik ucelené 
sítě relativně ekologicky stabilních území v mezikrajských a republikových souvislostech ve 
vazbě na čl. (14) republikových priorit územního plánování dle platné PÚR ČR. Zajištění 
vzájemné spojitosti ÚSES současně vyplývá z definice tohoto systému dle §3 zák. č. 114/1992 
Sb., kde:“… je vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných, avšak přírodě blízkých 
ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu….“. Při zajišťování vzájemné propojenosti ÚSES 
mezi obcemi a kraji je nutné přihlížet také k tomu, aby byla spojitost zajišťována ku prospěchu 
ÚSES přecházející z jednoho území do druhého. Pokud by důsledným zajištěním spojitosti 
mělo dojít k porušení pravidel pro vymezování ÚSES, je nutné provést změnu příslušné ÚPD, 
kde má dojít k upřesnění dané skladebné části.   

Skladebné součásti ÚSES (biocentra, biokoridory, příp. interakční prvky) jsou 
vymezovány na základě rozmanitosti potenciálních ekosystémů v krajině a jejich prostorových 
vztahů, aktuálního stavu ekosystémů a prostorových parametrů a společenských limitů a 
záměrů. Princip reprezentativnosti, jako jeden ze základních metodických principů vymezování 
ÚSES je založen na těchto zásadách: 

 charakter biocentra a typ ekosystému, který reprezentuje, určuje skupina typů 
geobiocénu; charakter biokoridorů určují typy biocenter, která spojují 

 skupina typů geobiocénů vyjadřuje požadavky na pěstební cíl (cílové 
společenstvo). 

Zohledňovat reprezentativnost dle stanovených cílových ekosystémů je podmínkou 
zachování rozmanitosti potenciálních přírodních ekosystémů, jejichž rozložení v území odráží 
rozmanitost trvalých ekologických podmínek krajiny. 

Preference vymezování segmentů ÚSES mimo zastavěná a zastavitelná území má 
za cíl minimalizovat střety mezi územním rozvojem sídel a požadavky na ochranu a funkčnost 
skladebných částí ÚSES. Návrh vychází z logického předpokladu existence vhodnějších 
přírodních podmínek a větší nabídky vhodných ploch ve volné krajině v porovnání se 
zastavěným územím sídel a v navazujících plochách, přičemž ochrana přírodních prvků 
v těchto plochách vyplývající ze zák. č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, tím není 
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dotčena. Nicméně aplikací tohoto úkolu musejí být nadále splněny metodické požadavky na 
vymezování ÚSES z pohledu jeho reprezentativnosti a cílových ekosystémů. Proto např. na 
větve ÚSES vázané na vodní toky a jejich nivy, které velmi často procházejí i zastavěnými 
územími, může být tento úkol aplikován pouze omezeně. V některých případech může být 
naopak žádoucí, aby zde byl ÚSES vymezen a napomohl tak ochraně nivních biotopů, které 
bývají často ovlivňovány urbanizací okolo vodních toků.     

Koridory dopravní, případně i technické infrastruktury a plochy sportovně rekreačních 
zařízení se v některých případech dostávají do střetu s vymezenými segmenty ÚSES s rizikem 
omezení jejich funkčnosti, zejména vytvářením bariér pro migraci organismů. Vedle 
minimalizace těchto vlivů v rámci územního a technického řešení těchto rozvojových záměrů, 
navrhuje A-ZÚR řešit tyto střety také při upřesňování vymezení biocenter a biokoridorů. Tento 
přístup je žádoucí uplatňovat jak při vymezování ploch a koridorů pro stavby, které jsou 
součástí páteřních systémů dopravní a technické infrastruktury, tak na úrovni lokální, např. při 
řešení dopravního napojení nových zastavitelných ploch nebo ploch pro zlepšení podmínek 
využití území pro účely rekreace (bez funkce bydlení a pobytové rekreace) ve smyslu § 18 
odst. 5 stavebního zákona. Princip vzájemné koordinace by zde měl být obousměrný. 
V případě jasně definované polohy ÚSES dané přírodními podmínkami (tj. převážně u 
funkčního – existujícího ÚSES) zajistit ochranu příslušného biocentra nebo biokoridoru, popř. 
maximálně minimalizovat negativní vlivy vhodným trasováním koridorů pro infrastrukturu nebo 
potom vlivy efektivně eliminovat samotným technickým řešením stavby. V opačném případě, 
kdy specifika místa, kam je stavba umisťována nebo požadavky na její technické řešení dané 
z legislativními či normativními pravidly, neumožnují efektivně vyloučit či minimalizovat vlivy 
na ÚSES (nebo pokud je ÚSES vymezen jako nefunkční, tj. k založení), lze uvažovat o 
zpřesnění vymezení ÚSES.        

Obdobný přístup založený na koordinaci podmínek využití ploch a koridorů v ÚP 
s překryvnou funkcí ÚSES s podmínkami funkčnosti skladebných prvků ÚSES navrhuje 3A 
ZÚR SK také pro liniové stavby dopravní a technické infrastruktury a stavby a pro zařízení, 
která zlepší podmínky využití území pro účely rekreace (bez funkce bydlení a pobytové 
rekreace). Při vyloučení negativních vlivů na funkčnost biocenter a biokoridorů není tento 
způsob využití území důvodem pro nefunkčnost skladebné části ÚSES. 

Tento „oboustranný“ víceoborový přístup k řešení těchto problémů, aplikovaný v obou 
výše zmíněných úkolech pro územní plánování vychází z čl. (16) republikových priorit 
územního plánování dle platné PÚR ČR, přičemž vytváří předpoklady pro nalezení řešení, 
která v přijatelné míře zohledňují všechny relevantní zájmy na využití území včetně ochrany 
území podle zvláštních předpisů v souladu s ust. § 19 odst. 1 písm. m) stavebního zákona. 
Zároveň představuje konkrétní uplatnění čl. (20) a (20a) republikových priorit územního 
plánování dle platné PÚR ČR ve smyslu vytváření územních podmínek pro implementaci a 
respektování ÚSES a pro zajištění migrační prostupnosti krajiny při umisťování rozvojových 
záměrů dopravní a technické infrastruktury a staveb, které zlepšují podmínky využití území 
pro rekreační účely (bez funkce bydlení a pobytové rekreace). 

Jak již bylo uvedeno, tak v některých případech je nezbytné větve ÚSES trasovat i 
přes zastavěná území, aby byla zajištěna kontinuita celého systému, neboť to je jednou 
z hlavních myšlenek ÚSES (viz §3 zák. 114/1992 Sb.). Je zřejmé, že zejména v případě 
historické zástavby sídel, která zde byla realizována před tím, než začal být ÚSES závazně 
vymezován v ZÚR či ÚP, není vždy možné zajistit požadované prostorové parametry pro 
příslušné skladebné části. V těchto případech je nutné pro takovýto ÚSES využít maximum 
vhodných ploch, které se v dané lokalitě nacházejí, a to včetně ploch sídelní zeleně. Přičemž 
lze připustit, že takovéto vymezení ÚSES v sídlech může být omezeno způsobem využívání 
pozemků souvisejících s typem staveb, které jsou na nich umístěny. Cílem vymezení ÚSES 
v sídlech je ochrana doposud nezastavěných ploch či ploch sídelní zeleně, které mají přírodní 
potenciál a mohou napomoci vzájemnému propojení sídla a krajiny. Zejména v případě nivního 
ÚSES je takovéto propojení nezbytné. 
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Úkol stanovený pro využití přírodních či antropogenních hran a linií je uplatněn 
zejména z důvodu, že v měřítku ZÚR není možné podchytit tento konkrétní detail území. ZÚR 
totiž vymezují pouze rámcové plochy a koridory pro ÚSES. Současně je žádoucí, aby byl 
ÚSES v území stabilizován způsobem, který co možná nejméně naruší vlastnické vztahy. Dále 
je nezbytné aby byl ÚSES vymezen v souladu s metodikou pro jeho vymezování. Vyvstane-li 
při vymezování ÚSES v měřítku ÚP potřeba provést vymezení konkrétního biocentra či 
biokoridoru ve vazbě na níže uvedené hrany a linie, které se budou nacházet vně rámcového 
vymezení ÚSES dle této ZÚR, je to považováno za žádoucí upřesnění ÚSES. Hranami a 
liniemi se potom rozumí:  

 Přírodní – hranice lesa či vnitřní členění lesa, členění bloků zemědělské půdy či 
přechody kultur, terénní hrany (morfologické hřebeny, úpatí svahů, hrany údolních 
niv, údolnice, terénní deprese, terasy, apod.), trasy liniové krajinné zeleně či 
shluky liniové a plošné krajinné zeleně, trasy vodních toků, břehové linie vodních 
ploch, hydrické  trasy v krajině (středně vlhké až suché = mezofilní až xerofilní, 
vlhké až zvodnělé = hygrofilní až hydrofilní) apod..  

 Antropogenní – liniová dopravní a technická infrastruktura, hranice zastavěných 
území či zastavitelných ploch apod.  

 

 

9.E. UPŘESNĚNÍ ÚZEMNÍCH PODMÍNEK KONCEPCE 
OCHRANY A ROZVOJE PŘÍRODNÍCH, KULTURNÍCH 
A  CIVILIZAČNÍCH HODNOT ÚZEMÍ KRAJE 

 

277. Změna označení kapitoly. 

Specifikace provedené změny / provedených změn:  

Technická úprava. 

Zdůvodnění je obsaženo v úvodu kapitoly 9. 

Návrh 3A ZÚR SK aktualizuje v článcích (197), (199), (200) a (202) výčet přírodních, 
kulturních a civilizačních hodnot nadmístního významu na území Středočeského kraje. 
V článcích (198), (201) a (203) ZÚR jsou aktualizovány územní podmínky jejich ochrany a 
rozvoje  

 

9.E.1. Přírodní hodnoty území kraje 

278. Změna označení kapitoly. 

Specifikace provedené změny / provedených změn:  

Technická úprava. 

Zdůvodnění je obsaženo v úvodu kapitoly 9. 

279. Článek (197)  

Specifikace provedené změny / provedených změn:  

Aktualizace vymezení přírodních hodnot nadmístního významu. 
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V rámci aktualizace byl výčet přírodních hodnot doplněn o novou CHKO Brdy, která 
byla zřízena Nařízením vlády č. 292 ze dne 12. 10. 2015 s účinností k 1. lednu 2016 na území 
zrušeného vojenského újezdu Brdy a několika dosavadních přírodních parků. Předmětem 
ochrany je přírodní bohatství s cennými lesními porosty, loukami, mokřady, vřesovišti a potoků.  
Zároveň byl aktualizován název CHKO Kokořínsko (Kokořínsko – Máchův kraj) a opraveny 
názvy a změně zařazení některých chybně označených maloplošných ZCHÚ přírody.  

Obsah odstavce d) zaměřený na zdroje nerostných surovin byl upřesněn ve smyslu 
jednoznačného vymezení ložisek hospodářsky nejvýznamnějších surovin na území kraje 
(vápence, cementářské suroviny, štěrkopísek). 

Úprava odstavců g) a h) pouze upřesňuje terminologii se zřetelem na platnou právní 
úpravu obou uvedených problematik (ochrana přírodních léčivých zdrojů a přírodních 
minerálních vod, resp. cílové kvality krajin). 

Do výčtu přírodních hodnot nadmístního významu jsou nově zahrnuty také lokality 
morfologicky a hydrologicky vhodné pro akumulaci povrchových vod (LAPV), jejichž vymezení 
je podmíněno současnou existencí příhodných přírodních podmínek (morfologických, 
geologických, hydrologických a hydrogeologických). 

Druhou doplněnou položkou jsou nejkvalitnější zemědělské půdy v klimaticky 
příznivých regionech, zejména v Polabí a dolním Povltaví). 

280. Článek (198)  

Specifikace provedené změny / provedených změn:  

Úprava zásad pro zajištění ochrany území s přírodními hodnotami a možného rozvoje 
těchto území 

 Formulace odstavce b) je technicky upravena v zájmu přesnějšího vyjádření 
obsahu článku. Kromě zásad ochrany konkrétních hodnot, sleduje tato úprava 
aspekt ochrany základních ekologických funkcí krajiny. 

 Odstavec c) byl zrušen z důvodu formálního přesunu do kapitoly A. Priority 
územního plánování kraje pro zajištění udržitelného rozvoje území, článku (07). 

 Text odstavce h) byl zobecněn ve vazbě na nově formulovanou prioritu územního 
plánování kraje v článku (06) písm. d) kap. A. ZÚR SK. Řešení problematiky 
vymezování ÚSES ve vztahu k ochraně ložisek nerostných surovin ve smyslu 
Horního zákona31 byl přesunut do článku (194) kapitoly „D.4. Plochy a koridory 
ÚSES“. 

 Důvodem pro vypuštění druhé věty v odstavci j) je skutečnost, že záměry 
podléhající posuzování h vlivů na životní prostředí (EIA) jsou definované Zákonem 
100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších 
předpisů. Vypuštěná zásada tak překračuje rámec kompetencí ZÚR, stanovených 
stavebním zákonem. 

 

9.E.2. Kulturní hodnoty území kraje 

281. Změna označení kapitoly. 

Specifikace provedené změny / provedených změn:  

Technická úprava. 

                                                
31 Zákon č. 44/1988 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
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Zdůvodnění je obsaženo v úvodu kapitoly 9. 

282. Článek (199)  

Specifikace provedené změny / provedených změn:  

Aktualizace seznamu  

Úprava názvů a doplnění seznamu památkově chráněných území a objektů byla 
provedena dle aktuálního stavu veřejných databází Národního památkového ústavu. 

283. Článek (201)  

Specifikace provedené změny / provedených změn:  

Úprava zásad pro usměrňování územního rozvoje a rozhodování o změnách 
v souvislosti s ochranou a rozvojem kulturních hodnot  

 Formulace odstavce a) je technicky upravena v zájmu přesnějšího vyjádření 
obsahu článku.  

 Text odstavce b) byl vypuštěn z důvodu obsahové neurčitosti. Nové znění 
konkretizuje nové priority územního plánování kraje, formulované v článku (06), 
písm. b) a c) kapitoly A. ZÚR. A. se zaměřením na respektování „genia loci“ sídel 
a památkově chráněných území. 

 Obdobně nový bod c) doplňuje zásadu zaměřenou na respektování vizuálního 
významu místních kulturních a historických dominant, zejména sakrálních a 
ostatních historických staveb v pohledovém obrazu sídel a v krajinných 
scenériích, v návaznosti na nově formulované priority v článku (06) kapitoly A. 
ZÚR (viz výše).  

 

9.E.3. Civilizační hodnoty území kraje 

284. Změna označení kapitoly. 

Specifikace provedené změny / provedených změn:  

Technická úprava. 

Zdůvodnění je obsaženo v úvodu kapitoly 9. 

285. Článek (202)  

Specifikace provedené změny / provedených změn:  

Aktualizace seznamu chráněných reálií dle skutečného stavu, změny formulace 
hodnot 

 Formulace odstavce a) je technicky upravena v zájmu přesnějšího vyjádření 
obsahu článku.  

 Text odstavce b) je upraven s ohledem na zatřídění pozemních komunikací dle 
novely zákona o pozemních komunikacích Zákon č. 13/1997 Sb. Podrobněji viz 
bod 146. tohoto Odůvodnění. 

 Nový odstavec g) zahrnuje do civilizačních hodnot kraje „kvalitu“ lázeňských míst 
Poděbrady a Toušeň a „potenciál“ území se zvýšeným rekreačním potenciálem 
(viz kap. F.3. – krajiny rekreační).  
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286. Článek (203)  

Specifikace provedené změny / provedených změn:  

Formální úprava. 

Úprava článku má pouze formální charakter. Ve článku byl vložený odkaz na kapitoly 
2. až 4., které se z důvodu změny označení v souladu s části I. (1) přílohy č. 4 vyhl. č. 500/2006 
Sb., ve znění pozdějších předpisů nově označují jako kapitoly B. až D.  

 

 

9.F. STANOVENÍ CÍLOVÝCH KVALIT KRAJIN, VČETNĚ 
ÚZEMNÍCH PODMÍNEK PRO JEJICH ZACHOVÁNÍ 
NEBO DOSAŽENÍ 

 

287. Změna označení a názvu kapitoly. 

Specifikace provedené změny / provedených změn:  

Technická úprava. 

Název kapitoly je upraven s ohledem na platné znění písm. f) části I. (1) přílohy č. 4 
vyhl. č. 500/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, které reaguje na nový oficiální český 
překlad Evropské úmluvy o krajině. Zbývající část zdůvodnění je obsažena v úvodu kapitoly 9. 
tohoto Odůvodnění. 

Cílové kvality krajin po provedených úpravách vyjadřují požadavky na charakter 
prostředí a pro krajiny vymezené návrhem 3A ZÚR SK na území kraje a v souladu s článkem 
1 bod c) EÚoK, budou schváleny kompetentním orgánem veřejné správy, tj. zastupitelstvem 
kraje. Aktualizované vymezení krajin razantněji vyjadřuje cíle řešení krajiny a jejich vazby 
na jednotlivé pilíře udržitelného rozvoje území (viz Preambule „Evropská úmluva o krajině“ – 
v zájmu dosažení udržitelného rozvoje, založeného na vyvážených a harmonických vztazích 
mezi sociálními potřebami, hospodářskou činností a životním prostředím). 

V Zásadách územního rozvoje Středočeského kraje (dále i ZÚR SK) byly stanoveny 
cílové kvality krajiny s ohledem na jeden z cílů územního plánování, který výrazně souvisí 
s užíváním území. Jedná se o vytváření předpokladů pro udržitelný rozvoj území (dále i URÚ). 
Udržitelný rozvoj území podstatně souvisí se způsobem a intenzitou jeho užívání. Cílové 
kvality krajiny stanovené v ZÚR SK proto specifikují pro regionální úroveň principy užívání 
území, respektive krajiny, které jsou žádoucí pro její udržitelný rozvoj.  

Úprava názvů některých typů krajin byla provedena tak, aby přesněji vyjadřovaly typ 
krajiny (Krajiny relativně vyvážené byly nahrazeny názvem Krajiny výrazně polyfunkční). 

Zvolené typologické spektrum krajin a k nim stanovené podmínky pro následné 
rozhodování vychází z charakteristik a potřeb tří základních krajinných struktur. Podmínky 
pro vývoj primární krajinné struktury, tedy pro „přírodní“ pilíř URÚ, mají zajišťovat zejména 
krajiny přírodní a krajiny vodohospodářské. Sekundární krajinný systém, tedy „hospodářský“ a 
„společenský“ pilíř URÚ, je nejintenzivněji zastoupen v krajinách sídelních a krajinách 
příměstských. U ostatních typů krajin vymezených v ZÚR SK jsou obě krajinné struktury 
zastoupené v různé míře intenzity. Třetí krajinná struktura, tedy vnímání reality lidskou 
společností, je vyjádřena v pasportech jednotlivých krajin, kde je uvedena oblast a místo 
krajinného rázu, které jsou v ní identifikovány.    

Zvolené typologické spektrum krajin vychází z fenoménů krajiny (například prostory 
vyžadující zvláštní ochranu přírody a krajiny; intenzivně urbanizované území s výrazně 
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zastoupenou veřejnou infrastrukturou; území s přírodním potenciálem pro vysokou či 
specifickou zemědělskou produkci apod.), které svým koncentrovaným rozsahem, kvalitou či 
intenzitou mají regionální význam. Každá typově vymezená krajina má současně uvedeny 
vybrané individuální charakteristiky.  

Za individuální charakteristiky byly zvoleny atributy, které je možno využít jako dílčí 
kritéria zejména při posuzování (variant) lokalizace hlavně krajských záměrů do dané krajiny. 
Údaje v pasportu signalizují, s jakou mírou pravděpodobnosti může dojít ke střetu se 
zvýšenými hodnotami krajiny, které představují veřejný zájem (ochrana ZPF, ochrana přírody, 
kulturní hodnoty, voda v krajině, krajinný ráz apod.).  

Další skupina atributů signalizuje vybrané potenciály území (podíl ZPF jako jedno 
z kritérií míry významu krajiny pro zemědělství, míra zastoupení vodních zdrojů, vazbu na 
rekreační potenciál území mají lesy rekreační a příměstské nebo bývalé lomy využívané 
k rekreaci).  

Třetí pilíř udržitelného rozvoje prezentují například údaje o rozvojovém potenciálu 
území, respektive o specifických oblastech, hustotě obyvatel či o sídelní struktuře.  

Jedná se tedy o typologicko - individuální členění krajiny na úrovni kraje. Pro 
jednotlivé typy krajin jsou stanoveny podmínky pro následné rozhodování v území. Jejich 
spektrum je zvoleno tak, aby vyjadřovalo specifické podmínky, které je nutné vyhodnotit při 
posuzování požadovaných změn využití území.     

Rámcová pravidla vztažená k jednotlivým krajinám vyjadřují skutečnosti, které mohou 
být procesem územního plánování ovlivněny. Jedná se zejména o: 

 účelné využití a prostorové uspořádání území kraje, 

 obecně prospěšný soulad veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území, 

 potenciál společenského a hospodářského rozvoje, 

 charakter nezastavěného území na regionální úrovni převažující fenomén dané 
části území, 

 vyjádření rozdílné míry přístupu k intenzitě, charakteru a rozsahu případných 
změn stávajícího využití území v dané krajině. Na jedné straně se jedná o výrazně 
konzervativní přístup u krajin přírodních a na straně druhé relativně liberální 
přístup v krajinách sídelních. Ostatní typy krajin se pohybují na stupnici mezi 
těmito póly. 

Jednotlivé krajiny jsou jednoznačně identifikovány prostřednictvím kódu, který je 
vyznačen ve výkresové části 3A ZÚR SK, konkrétně výkresu „Výkres krajin, pro které 
se stanovují cílové kvality“. Písmeno vyjadřuje typ oblasti krajiny a číslo pořadí krajiny daného 
typu a její vazbu na pasport krajin. Tyto pasporty krajin jsou obsahem Přílohy č. 2. tohoto 
Odůvodnění. Typologické členění krajin je prostřednictvím tohoto pasportu jednotlivých krajin 
doplněno o jejich individuální charakteristiky. Vymezení jednotlivých krajinných typů logicky 
nerespektuje v plné míře hranice obcí ani jejich katastrálních území. Z tohoto důvodu se 
některé obce mohou nacházet ve vícero pasportech krajiny. Jako zdroj dat byly využity aktuální 
datové sady aktualizované ÚAP SK.  

V pasportu krajiny je uvedeno, do kterých oblastí a míst krajinného rázu daná krajina 
spadá. Údaje o krajinném rázu byly převzaty z evidence krajských ÚAP. V těchto materiálech 
jsou stanoveny obecné zásady pro zachování charakteristických rysů jednotlivých oblastí 
a míst kraje. Tyto zásady 3A ZÚR SK navrhuje promítnout do ÚPD obcí. Tato opatření reagují 
na zpětnou vazbu z užívání této kapitoly v dosavadní územně plánovací praxi. Rozšířena byla 
charakteristika jednotlivých typů krajin tak, aby byla zřejmější vazba na jejich zapracování 
do podrobnějších ÚPD. 
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Byla zřetelněji uvedena vazba mezi užíváním krajiny a udržitelným rozvojem území 
kraje. To nelze vyřešit za všechny úrovně najednou, ale na každé úrovni je potřeba sledovat 
relevantní části jednotlivých pilířů (PÚR, ZÚR, ÚP).   

288. Články (203a) a (203b)  

Specifikace provedené změny / provedených změn:  

Vložení článku 

Články byly vloženy z důvodu uvedení problematiky stanovení cílových kvalit krajin 
řešené v kapitole F. Vymezení krajinných typů ve 3A ZÚR SK metodicky vychází z požadavků 
dokumentu Evropská úmluva o krajině a respektuje dokumentem požadovaný obsah a 
strukturu. 

289. Článek (204)  

Specifikace provedené změny / provedených změn:  

Úprava názvů cílových krajinných typů 

Technická úprava seznamu a identifikace byla provedena pro usnadnění orientace 
v kapitole F. Odůvodnění, provedeno bylo též verbální a terminologické zpřesnění užitých 
pojmů a názvů. Úprava názvů některých typů krajin byla provedena tak, aby přesněji 
vyjadřovala typ krajiny. Krajiny relativně vyvážené byly nahrazeny názvem Krajiny výrazně 
polyfunkční.  

290. Článek (205)  

Specifikace provedené změny / provedených změn:  

Článek zrušen 

 Článek byl odstraněn jako metodicky nesledovaný jev ZÚR. 

291. Článek (206)  

Specifikace provedené změny / provedených změn:  

Stanovení společných zásad 

 Formulace odstavce a) je technicky upravena v zájmu přesnějšího vyjádření 
obsahu článku.  

 Formulace odstavce b) je technicky upravena v zájmu přesnějšího vyjádření a 
doplnění obsahu článku.  

 Původní znění odstavců c) – h) bylo zrušeno s ohledem na obecnou deklaraci 
požadavků na dodržování zákonů a duplicitní informaci uvedenou v rámci kapitoly 
A. „Priority územního plánování kraje“, v článcích (06) a (07). Dále se jedná o 
nahrazení novým zněním, kde je formulace odstavce technicky upravena 
s uvedením vhodné terminologie v zájmu přesnějšího vyjádření obsahu článku. 

 Nové znění odstavce c) vyjadřuje přiměřenost ve vztahu mezi ochranou 
krajinných typů a přiměřeným územním rozvojem při dosažení minimalizace 
případných negativních dopadů. 

 Nová znění odstavců d) až h) a nově vloženého odstavce k) rozvíjejí obsah priorit 
územního plánování kraje, konkrétně článků (04b), (05) a (06), (07) s cílem 
zajištění ochrany stávajících krajinných hodnot a vytvoření předpokladů pro vznik 
hodnot nových. 
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 Nově vložený odstavec l) souhrnně formuluje zásady obsažené v původních 
odstavcích g) a h), s ohledem na platnou terminologii a přesnějšího vyjádření 
obsahu článku. 

 Nově vložený odstavec m) doplňuje požadavky na odpovídající reakce na 
klimatickou změnu. 

292. Článek (207)  

Specifikace provedené změny / provedených změn:  

Stanovení úkolu pro územní plánování 

Formulace odstavce je technicky upravena v zájmu přesnějšího vyjádření obsahu 
článku.  

 

9.F.1. Krajiny sídelní (S) 

293. Změna označení a názvu kapitoly. 

Specifikace provedené změny / provedených změn:  

Technická úprava. 

Zdůvodnění je obsaženo v úvodu kapitoly 9. Změna názvu kapitoly je pouze 
gramatická s ohledem na skutečnost, že krajina stanovených cílových kvalit je vymezena ve 
větším počtu prostorově samostatných „okrsků“. 

294. Článek (208)  

Specifikace provedené změny / provedených změn:  

Úprava vymezení sídelních krajin v částech území kraje 

 Formulace návětí článku a odstavce a) jsou technicky upraveny v zájmu 
přesnějšího vyjádření obsahu článku. 

 Odstavec b) formuluje konkrétní cílové kvality, typické pro sídelní krajiny. 

 Odstavec c) je zrušen, v novém vymezení krajin nejsou tyto podtypy vymezeny. 

295. Článek (209)  

Specifikace provedené změny / provedených změn:  

Stanovení zásad pro usměrňování územního rozvoje a rozhodování o změnách 
v území 

 Formulace návětí článku a odstavce a) jsou technicky upraveny v zájmu 
přesnějšího vyjádření obsahu článku. 

 Nový odstavec c) je zpřesněním priorit stanovených v rámci kapitoly A. Priority 
územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území, článků (04a), (04b) 
a (06) reagujících na problematiku ochrany a rozvoje systémů sídelní zeleně. 

 Nový odstavec d) je zpřesněním priorit stanovených v rámci kapitoly A. Priority 
územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území, článků (04a) a (04b) 
reagujících na problematiku zlepšení mikroklimatických podmínek. 

 Nový odstavec e) byl doplněn v zájmu zajištění, aby koncepce zelených pásů a 
přírodně rekreačních krajin vymezených kolem Prahy byla spojitá a funkční. 
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9.F.2. Krajiny příměstské 

296. Změna označení a názvu kapitoly. 

Specifikace provedené změny / provedených změn:  

Technická úprava. 

Zdůvodnění je obsaženo v úvodu kapitoly 9. Změna názvu kapitoly je pouze 
gramatická s ohledem na skutečnost, že krajina stanovených cílových kvalit je vymezena ve 
větším počtu prostorově samostatných „okrsků“. 

297. Článek (210)  

Specifikace provedené změny / provedených změn:  

Úprava vymezení příměstských krajin v částech území kraje 

 Formulace návětí a odstavce a) jsou technicky upravena v zájmu přesnějšího 
vyjádření obsahu článku. 

 Odstavec b) a nově vožený odstavec c) definují konkrétní cílové kvality, typické 
pro příměstské krajiny. 

 Nový odstavec d) vyčleňuje z území tohoto krajinného typu významné a plošné 
rozsáhlé přírodní krajinné struktury 

298. Článek (211)  

Specifikace provedené změny / provedených změn:  

Stanovení zásad pro usměrňování územního rozvoje a rozhodování o změnách 
v území 

 Formulace návětí je technicky upravena v zájmu přesnějšího vyjádření obsahu 
článku. 

 Upravená znění odstavců a) až c) konkretizují a doplňují zásady usměrňování 
územního rozvoje a rozhodování o změnách v území s ohledem na vymezené 
cílové kvality tohoto krajinného typu, včetně zajištění, aby koncepce propojení 
území s přírodně rekreačním potenciálem byla kolem Prahy spojitá a funkční. 

 

9.F.3. Krajiny rekreační (R) 

299. Změna označení a názvu kapitoly. 

Specifikace provedené změny / provedených změn:  

Technická úprava. 

Zdůvodnění je obsaženo v úvodu kapitoly 9. Změna názvu kapitoly je pouze 
gramatická s ohledem na skutečnost, že krajina stanovených cílových kvalit je vymezena ve 
větším počtu prostorově samostatných „okrsků“. 

300. Článek (212)  

Specifikace provedené změny / provedených změn:  

Úprava vymezení rekreačních krajin v částech území kraje 

 Formulace návětí je technicky upravena v zájmu přesnějšího vyjádření obsahu 
článku. 

 Odstavce a) a b) definují konkrétní cílové kvality, typické pro rekreační krajiny. 
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 Odstavec c) je zrušen, v novém vymezení krajin nejsou tyto podtypy vymezeny. 

301. Článek (213)  

Specifikace provedené změny / provedených změn:  

Stanovení zásad pro usměrňování územního rozvoje a rozhodování o změnách 
v území 

 Návětí je technicky upraveno v zájmu přesnějšího vyjádření obsahu článku. 

 Upravená znění odstavců a) až c) konkretizují a doplňují zásady usměrňování 
územního rozvoje a rozhodování o změnách v území s ohledem na vymezené 
cílové kvality tohoto krajinného typu, zejména se zaměřením na: 

 rozvoj šetrných forem rekreace, 

 kvalitu povrchových vod, vodních toků a nádrží v oblastech zvýšené 
koncentrace objektů a zařízení individuální, resp. hromadné 
rekreace, 

 na ochranu mimoprodukčních funkcí lesa 

 zajištění propojení území s přírodně rekreačním potenciálem tak, 
aby byla kolem Prahy spojitá a funkční, 

 Nově vložený odstavec d) upřesňuje priority územního plánování kraje (kapitola 
A. ZÚR), konkrétně článek (06) reagujících na problematiku ochrany jedinečných 
znaků tohoto typu krajiny. 

 

9.F.4. Krajiny s komparativní výhodou pro zemědělskou produkci 

302. Změna označení a názvu kapitoly. 

Specifikace provedené změny / provedených změn:  

Technická úprava. 

Zdůvodnění je obsaženo v úvodu kapitoly 9. Změna názvu kapitoly je pouze 
gramatická s ohledem na skutečnost, že krajina stanovených cílových kvalit je vymezena ve 
větším počtu prostorově samostatných „okrsků“. Zároveň je v názvu přesněji vyjádřena hlavní 
vlastnost území, která zásadním způsobem ovlivňuje cílové kvality tohoto krajinného typu. 

303. Článek (214)  

Specifikace provedené změny / provedených změn:  

Úprava vymezení krajin s komparativní výhodou pro zemědělskou produkci v částech 
území kraje 

 Formulace návětí je technicky upravena v zájmu přesnějšího vyjádření obsahu 
článku. 

 Odstavec a) specifikuje hlavní znaky tohoto typu krajiny. 

 Odstavec b) upřesňuje charakteristiky vymezených krajinných podtypů, ve 
kterých se uplatňují specifické formy zemědělského hospodařen (intenzivní 
rostlinná výroba, chmelařství, vinařství). 
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304. Článek (215)  

Specifikace provedené změny / provedených změn:  

Stanovení zásad pro usměrňování územního rozvoje a rozhodování o změnách 
v území 

 Návětí je technicky upraveno v zájmu přesnějšího vyjádření obsahu článku. 

 Upravená znění odstavců a) a b) konkretizují a doplňují zásady usměrňování 
územního rozvoje a rozhodování o změnách v území s ohledem na vymezené 
cílové kvality tohoto krajinného typu, zejména se zaměřením na: 

 ochranu půdního fondu, včetně protierozní ochrany; půdní eroze (větrná, 
vodní) představuje v oblastech s vysokým stupněm zornění, resp. 
s nedostatečným zastoupením trvalých travních porostů významné riziko 
degradace půd a podmínky pro specifické zemědělské funkce. 

Nově jsou vloženy odstavce c) až h), které mají za úkol zajistit podmínky pro ochranu 
nelesní roptýlené zeleně, prky ÚSES a zabezpečení protierozní ochrany, dále pak 
posilování významu vodních toků, zlepšování odtokových poměrů v údolních nivách, 
podporovat akumulaci vody v krajině, posílení ekostabilizačních funkcí krajiny 
v plochách po ukončené těžbě štěrkopísku, podporovat propojení území s přírodně 
rekreačním potenciálem. Důvodem je zajištění všech nezbytných funkcí, které přísluší 
exponovanému prostředí Středočeského kraje při zohlednění komplikací vyvolaných 
probíhající klimatickou změnou. 

 

9.F.5. Krajiny vodárenské (W) 

305. Změna označení a názvu kapitoly. 

Specifikace provedené změny / provedených změn:  

Technická úprava. 

Zdůvodnění je obsaženo v úvodu kapitoly 9. Změna názvu kapitoly je pouze 
gramatická s ohledem na skutečnost, že krajina stanovených cílových kvalit je vymezena ve 
větším počtu prostorově samostatných „okrsků“.  

306. Článek (216)  

Specifikace provedené změny / provedených změn:  

Úprava vymezení vodárenských krajin v částech území kraje 

 Formulace návětí je technicky upravena v zájmu přesnějšího vyjádření obsahu 
článku. 

 Odstavec a) specifikuje hlavní znaky tohoto typu krajiny. 

307. Článek (217)  

Specifikace provedené změny / provedených změn:  

Stanovení zásad pro usměrňování územního rozvoje a rozhodování o změnách 
v území 

Formulace návětí článku a odstavce b) jsou technicky upraveny, resp. upřesněny 
v zájmu přesnějšího vyjádření obsahu článku. 
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9.F.6. Krajiny výrazně polyfunkční (N) 

308. Změna označení a názvu kapitoly. 

Specifikace provedené změny / provedených změn:  

Technická úprava. 

Zdůvodnění je obsaženo v úvodu kapitoly 9. Změna názvu kapitoly je pouze 
gramatická s ohledem na skutečnost, že krajina stanovených cílových kvalit je vymezena ve 
větším počtu prostorově samostatných „okrsků“.  

309. Článek (218)  

Specifikace provedené změny / provedených změn:  

Úprava vymezení krajin výrazně polyfunkčních v částech území kraje 

 Návětí je technicky upraveno v zájmu přesnějšího vyjádření obsahu článku. 

 Text odstavců a) b) a nově vloženého odstavce c) konkretizují hlavní 
charakteristiky, které se uplatňují v cílových kvalitách tohoto typu krajiny. 

310. Článek (219)  

Specifikace provedené změny / provedených změn:  

Stanovení zásad pro usměrňování územního rozvoje a rozhodování o změnách 
v území 

 Formulace návětí je technicky upravena v zájmu přesnějšího vyjádření obsahu 
článku. 

 Upravená znění odstavců a) až b) konkretizují a doplňují zásady usměrňování 
územního rozvoje a rozhodování o změnách v území s ohledem na vymezené 
cílové kvality tohoto krajinného typu, zejména se zaměřením na větší zastoupení 
ploch s vyšším stupněm ekologické stability, mj. též jako kompenzační opatření 
v případě plošně rozsáhlých změn využití území. Hlavním důvodem pro 
uplatňování této zásady je právě nižší podíl, zejména přírodních hodnot a to jak 
v důsledku přírodních podmínek, tak dlouhodobého intenzivního využívání území. 

 Odstavec c) je doplněn v zájmu podchycení potřeb specifických zemědělských 
funkcí (zejm. pěstování ovoce a zeleniny), které mají též pozitivní vliv na 
ekologickou funkci krajiny.  

 

9.F.7. Krajiny zvýšených hodnot (H) 

311. Změna označení a názvu kapitoly. 

Specifikace provedené změny / provedených změn:  

Technická úprava. 

Zdůvodnění je obsaženo v úvodu kapitoly 9. Změna názvu kapitoly je pouze 
gramatická s ohledem na skutečnost, že krajina stanovených cílových kvalit je vymezena ve 
větším počtu prostorově samostatných „okrsků“.  

312. Článek (220)  

Specifikace provedené změny / provedených změn:  

Úprava vymezení krajin zvýšených hodnot v částech území kraje 
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 Formulace návětí je technicky upravena v zájmu přesnějšího vyjádření obsahu 
článku. 

 Odstavec a) definuje hlavní cílové kvality tohoto krajinného typu. 

 Odstavec b) byl zrušen. Ve smyslu platného znění stavebního zákona a 
souvisejících předpisů je ochrana krajiny jedním z cílů územního plánování (viz 
druhá věta odst. 4 § 18 stavebního zákona) a je ho naplňování jsou určeny 
jednotlivé nástroje územního plánování. 

313. Článek (221)  

Specifikace provedené změny / provedených změn:  

Stanovení zásad pro usměrňování územního rozvoje a rozhodování o změnách 
v území 

 Text návětí je technicky upraven v zájmu přesnějšího vyjádření obsahu článku. 

 Upravená znění odstavců a) až b) konkretizují a doplňují zásady usměrňování 
územního rozvoje a rozhodování o změnách v území s ohledem na vymezené 
cílové kvality tohoto krajinného typu v návaznosti na článek (06) priorit územního 
plánování kraje. Urbanistická struktura sídel v rámci tohoto typu krajiny 
představuje v řadě případů výrazně specifický krajinotvorný znak. Zvýšené 
zastoupení prvků nelesní krajinné zeleně je dalším specifickým znakem těchto 
krajin. Ochrana, resp. nenarušení těchto specifických znaků je proto důležitou 
podmínkou zachování jejich cílových kvalit. 

 Nově vložený odstavec c) doplňuje výše uvedené zásady ve vazbě na článek 
(190) písm. d) ZÚR, zaměřený na ochranu prostupnosti krajiny pro člověka i 
migrující organismy, který je součástí i kapitoly „D.3. Společné požadavky na 
rozhodování ve vymezených plochách a koridorech z hlediska minimalizace vlivů 
na životní prostředí“. 

 Nový odstavec d) konkretizuje článek (06) písm. b) priorit územního plánování 
kraje ve smyslu ochrany pohledového obrazu kulturně historických dominant ve 
struktuře zástavby a vizuálním obrazu, jako jednoho z vysoce specifických znaků 
tohoto typu krajiny. 

 Nový odstavec e) je doplněn proto, aby byly postihnuty v rámci zvýšených 
přírodních a kulturních hodnot též krajinné památkové zóny.  

 

9.F.8. Krajiny přírodní (P) 

314. Změna označení a názvu kapitoly. 

Specifikace provedené změny / provedených změn:  

Technická úprava. 

Zdůvodnění je obsaženo v úvodu kapitoly 9. Změna názvu kapitoly je pouze 
gramatická s ohledem na skutečnost, že krajina stanovených cílových kvalit je vymezena ve 
větším počtu prostorově samostatných „okrsků“.  

315. Článek (222)  

Specifikace provedené změny / provedených změn:  

Úprava vymezení krajin přírodních v částech území kraje 

 Návětí je technicky upraveno v zájmu přesnějšího vyjádření obsahu článku. 
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 Odstavec a) definuje hlavní cílové kvality tohoto krajinného typu. 

 Odstavec b) byl zrušen. Ve smyslu platného znění stavebního zákona a 
souvisejících předpisů není ochrana krajiny prostřednictvím CHKO, případně 
národních parků32 jediným nástrojem pro ochranu přírodních a krajinných hodnot. 
Tato skutečnost ovšem nijak nezpochybňuje fakt, že vymezení tohoto typu krajiny 
významně koresponduje s územím CHKO v rámci Středočeského kraje.  

316. Článek (223)  

Specifikace provedené změny / provedených změn:  

Stanovení zásad pro usměrňování územního rozvoje a rozhodování o změnách 
v území 

 Formulace návětí je technicky upravena v zájmu přesnějšího vyjádření obsahu 
článku. 

 Zásady formulované v odstavcích a) a b), resp. v nově vložených odstavcích c) a 
d) mají obdobný obsah jako v případě předchozího typu krajin (viz článek (221) 
ZÚR). V porovnání s tímto článkem jsou však uplatněny následující odlišnosti: 

 Odstavec a) je rozšířen o požadavek na zachování stávající sídelní struktury 
a přednostní vymezování ploch pro bydlení a posílení obslužné funkce sídel 
v rámci zastavěného území sídel, bez zásadního narušení jejich stávají 
urbanistické struktury. Sídlení struktura společně s urbanistickou strukturou 
jednotlivých sídel patří mezi významné specifické znaky tohoto krajinného 
typu. Zároveň se však tato území velmi často vyznačují nepříznivými 
sociodemografickými charakteristikami (úbytek obyvatel, nezaměstnanost, 
nedostatečná občanská vybavenost) a to i v případě přirozených spádových 
center osídlení. S ohledem na zajištění vyváženosti územních podmínek pro 
udržitelný rozvoj území, jsou ZÚR SK návrhem 3A ZÚR doplněny i o tento 
aspekt. 

 Odstavec b) pak vylučuje v těchto krajinách, umisťování záměrů, jejich 
prostorové parametry výrazně narušují jejich struktur a měřítko.  

317. Zrušení kapitoly 6.9. 

Specifikace provedené změny / provedených změn:  

Zrušení kapitoly 6.9., včetně nadpisu a uvedených článků. 

Důvodem pro zrušení kapitoly D.6 je potřeba řešení této problematiky, resp. 
vymezování konkrétních ploch, v podrobnějším měřítku než umožňují ZÚR. Problematika 
zelených pásů byla proto přesunuta do nově zformulované kapitoly „H.2. Požadavky na řešení 
v ÚPD obcí“. 

318. Nová kapitola F.9 s články (224) a (225) 

 

9.F.9. Krajiny přírodně rekreační (PR) 

Články (224) a (225) 

Specifikace provedené změny / provedených změn:  

Doplnění krajinného typu, stanovení cílových kvalit a zásad pro usměrňování 
územního rozvoje a rozhodování o změnách v území 

                                                
32 Národní parky nejsou na území kraje vyhlášeny. 
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V článku (224) odstavec a) jsou stanoveny kvality dané krajiny, která se vyznačuje 
mimořádnou exponovaností pro nepobytovou rekreaci v těsné blízkosti Prahy a v hustě 
zastavěných krajinách sídelních a příměstských. 

V článku (225) v odstavcích a) až d)  jsou stanoveny zásady v zájmu ochrany 
krajinného rázu a přírodních a krajinných hodnot, proti nevhodnému stavebnímu rozvoji 
(nežádoucí formy zástavby, nadměrná fragmentace území). Současně uvedené zásady 
podporují nezbytnou prostupnost území pro nemotorovou dopravu, kultivaci nepobytové 
rekreace a vytváření spojitého, přírodně rekreačního systému v návaznosti na Prahu. 

 

 

9.G. VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY, VEŘEJNĚ 
PROSPĚŠNÁ OPATŘENÍ 

 

320. Změna označení a názvu kapitoly. 

Specifikace provedené změny / provedených změn:  

Technická úprava. 

Zdůvodnění je obsaženo v úvodu kapitoly 9. Změna názvu kapitoly je motivována 
zjednodušením a srozumitelností textu, s přihlédnutím ke skutečnostem, že plochy 
k zajišťování obrany a bezpečnosti státu ani asanační území nadmístního významu ZÚR SK 
nevymezují. 

321. Zrušení poznámky pod názvem kapitoly. 

Specifikace provedené změny / provedených změn:  

Technická úprava 

Jedná se o identickou poznámku jako v případě první odrážky pod názvem kapitoly 
D.1. Plochy a koridory dopravy, která zvýrazněním textu vyznačovala plochy a koridory, které 
nebyly převzaty z ÚP VÚC bez věcné změny dle odst. 2 § 187 stavebního zákona, v platném 
znění. Podrobnější zdůvodnění je uvedeno v bodě 140. tohoto Odůvodnění. 

322. Článek (228)  

Specifikace provedené změny / provedených změn:  

Doplnění slov „související stavby“ 

Smyslem doplnění článku je stanovení zkráceného společného názvu pro všechna 
zařízení a doprovodné stavby, nezbytná k provedení a zajištění řádného užívání stavby, 
které jsou uvedeny výše v textu tohoto článku. 

323. Článek (229a)  

Specifikace provedené změny / provedených změn:  

Zrušení článku, doplnění odkazu na grafickou část 

Původní text článku je vypuštěn z důvodu duplicity s nově formulovanými články 
(110b), (156), (161a) a (164a).  

Nové znění tohoto článku uvádí odkaz na konkrétní výkres grafické části ZÚR, 
ve kterém jsou plochy a koridory zobrazeny. 
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9.G.1. Veřejně prospěšné stavby dopravní infrastruktury 

324. Změna označení a názvu kapitoly. 

Specifikace provedené změny / provedených změn:  

Technická úprava. 

Zdůvodnění je obsaženo v úvodu kapitoly 9. Změna názvu kapitoly motivována 
docílením souladu s terminologií stavebního zákona (§ 2 odst. 1 písm. k) SZ).  

325. Článek (230)  

Specifikace provedené změny / provedených změn:  

Vypuštění vybraných záměrů, vymezení nově navrhovaných záměrů a úprava 
územního vymezení dlouhodobě sledovaných záměrů v koordinaci s aktuální 
dokumentací.   

Technické úpravy 

Formulace návětí byla technicky upravena v zájmu přesnějšího a konkrétnějšího 
vyjádření obsahu odstavce. Ke zrušení druhého a třetího sloupce tabulky došlo z důvodu 
neplatnosti těchto sloupců. Po vydání zásad územního rozvoje a pozbytí platnosti územních 
plánů velkých územních celků je tato informace zbytná.  

V případě VPS D001, D005, D007, D008, D010, D011, D015, D025, D026, D040, 
D043, D052, D054, D081, D084A, D125, D161, D204 a D210 byly ve shodě s úpravami 
provedenými v kap. D.1. ZÚR SK změněny názvy jednotlivých VPS. 

U VPS D007 došlo v závislosti na úpravě vymezených koridorů k vypuštění 
dotčených obcí, popřípadě katastrálních území, do kterých již vymezený koridor nezasahuje. 

U VPS D010, , D025, D030, D031, D043, D051, D052, D057, D068, D084A, D090, 
D091, D092, D161 a D204 došlo v závislosti na úpravě vymezených koridorů k doplnění 
dotčených obcí, případně katastrálních území, do kterých upravený koridor zasahuje. 

U VPS D050 došlo ke změně územního vymezení a názvu  koridoru D050 z názvu 
„D050 – Koridor silnice I/38: obchvat Kolína, vč. východního přivaděče a přemostění železnice 
(+2xMÚK)“ na název „D050 – Koridor silnice I/38: Kolín, východní přivaděč a přemostění 
železnice“. Důvodem je skutečnost, že přeložka silnice I/38 s obchvatem Kolína je již 
realizována. Dosud nerealizovaný zůstává úsek „východní přivaděč a přemostění železnice“, 
který byl vymezen v platných ZÚR SK jako nedílná součást koridoru D050.  

U VPS D010 byl opraven název dotčené obce dle skutečnosti z názvu „Kněževec“ 
na „Kněževes“. 

Věcné úpravy 

Návrhem 3A ZÚR SK, v souladu s úpravami kapitoly 4.1. Plochy a koridory dopravy, 
je v článku (230) aktualizován tabelární přehled veřejně prospěšných staveb v oblasti dopravy.  

Z přehledu veřejně prospěšných staveb jsou vypuštěny již realizované záměry, nebo 
záměry, které jsou ze strany MDČR, oprávněných investorů dopravní infrastruktury, případně 
obcí již neaktuální a z návrhu 3A ZÚR SK vypuštěné, případně nahrazené jiným aktuálním 
řešením. Územně zpřesněné nebo nově navrhované jsou naopak v souladu s kap. 4.1. 
původní záměry s provedenými úpravami územního vymezení nebo nové záměry, vyplývající 
z výsledků prověřování požadavků Zprávy o uplatňování, případně dodatečných požadavků 
oprávněných investorů, příp. obcí a aktuálních podkladů v průběhu prací projednané a 
odsouhlasené příslušnými orgány.   
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Zařazení záměrů dálniční a silniční infrastruktury mezi VPS vyplývá ze zákona 
č. 268/2015, kterým se se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění 
pozdějších předpisů, §17 odst. (1), podle kterého dálnice, silnice a místní komunikace I. třídy, 
jejich součásti, příslušenství a stavby související jsou veřejně prospěšné. Zařazení záměrů 
železniční infrastruktury mezi VPS vyplývá ze zákona č. 266/1994 Sb., o drahách ve znění 
pozdějších předpisů, §5 odst. (1), podle kterého stavba dráhy celostátní, regionální, 
tramvajové, trolejbusové nebo dráhy speciální je veřejně prospěšná. 

Přehled provedených úprav veřejně prospěšných staveb dopravní infrastruktury: 

Veřejně prospěšné stavby vypuštěné, případně vypuštěný dílčí úsek, z důvodu realizace: 

 D007 – dálnice D4 úsek MÚK Dubno – MÚK Háje, 

 D013 – I/3  MÚK Čtyřkoly,  

 D014 – MÚK Čerčany, 

 D020 – I/9 Mělník, úprava a nové vedení, 

 D050-1.úsek – I/38 obchvat Kolína, včetně východního přivaděče a 
přemostění železnice (+2x MÚK); z důvodu dokončené realizace je 
vypuštěný (dílčí) 1. úsek koridoru, tj.  –„obchvat Kolína“ 

 D103 – II/125 Kolín, přeložka, 

 D203 – trať Zdice – Plzeň, modernizace. 

Veřejně prospěšné stavby vypuštěné z důvodu neaktuálnosti, příp. přesunu do územní 
rezervy: 

 D005 – dálnice D3 MÚK Netvořice, MÚK Maršovice, 

 D009  – dálnice D6 MÚK Kamenné Žehrovice, 

 D023  – I/12 MÚK Chotouň, vč. přeložky přeložka silnice III. třídy, 

 D024  – I/12 MÚK Velim, 

 D053  – I/61 úsek Hřebeč – Buštěhrad33,  

 D057  – dálnice D7 MÚK Kněževes, 

 D075  – II/107 Velké Popovice, 

 D087 – II/114 Dobříš, přeložka34. 

Veřejně prospěšné stavby s úpravou územního vymezení koridoru, případně názvu koridoru: 

 D015 - I/3: Benešov, rekonstrukce úseku Mirošovice – Benešov, včetně MÚK 
U Rozvodny a MÚK U Mlékárny, 

 D017 – I/9: úsek Zdiby – Byškovice, vč. úpravy MÚK Zdiby (+4 x MÚK), 

 D018 – I/9: Byškovice obchvat (1x MÚK), 

 D019 – I/9: úsek Libiš – Mělník (1 x MÚK)  

 D025 – I/16: úsek D10 (Kosmonosy) – Židněvěs, včetně  MÚK Židněves, 

 D026 – I/16: obchvat Sukorad, včetně MÚK Martinovice, 

                                                
33 Nahrazeno změnou vedení koridoru D068. 
34 Převedeno do územní rezervy. 
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 D030 – I/16: obchvat Vysoká Libeň, 

 D031 – I/16: Malý Újezd (Vavřineč), 

 D035 – I/18: úsek Bohutín – Příbram – Dubno, 

 D043 – I/38: nové napojení na D10 včetně MÚK, 

 D050 – I/38: obchvat Kolína, vč. východního přivaděče a přemostění 
železnice (+2x MÚK) - úpraven název na: „D050 - Kolín, východní přivaděč 
a přemostění železnice“ z důvodu vypuštění již realizovaného 1. úseku I/38, 
tj. „obchvat Kolína“; 

 D051 – I/38: přeložka Malín - Čáslav 

 D052 – aglomerační okruh: úsek I/61 Unhošť (D6) – Hřebeč, přeložka 
(+3x MÚK), 

 D057 – II/101 a II/240: úsek Středokluky – Tursko (+2xMÚK) včetně 
obchvatu Velkých Přílep s napojením do nové MÚK Středokluky (D7),  

 D066 – aglomerační okruh: úsek (II/101) Pacov – Sluštice – Škvorec, 

 D068 – I/61: Buštěhrad obchvat – Stehelčeves, 

 D080 – II/112: Benešov, severovýchodní obchvat, 

 D084A – II/114: Hořovice - východní obchvat, připojení na silnici II/117 – var. 
A,  

 D089 – II/116: Řevnice, přeložka s přemostěním Berounky, 

 D090 – II/116: úprava úseku Rovina – Mořina, Mořinka obchvat, 

 D091 – II/116: Kuchař obchvat,  

 D092 – II/116: Chýnice obchvat, 

 D146 – II/280: obchvat Března, mimoúr. křížení žel. trati a napojení na I/16; 
úprava trasy Březno – Čížovky, 

 D152 – II/329: nové napojení Kouřimi a Radimi na sil. I/12, 

 D161 – II/331: Nymburk, obchvat. 

Veřejně prospěšné stavby nově vymezené: 

 D057 – silnice II/101 a II/240, úsek Středokluky - Tursko  (+ 2xMÚK) včetně 
obchvatu Velkých Přílep s napojením do nové MÚK Středokluky (D7 

 D084B – II/114: Hořovice - východní obchvat, připojení na silnici II/117 – var. 
B, 

 D204 – železniční tratě č. 221: úsek Praha – Strančice – Bystřice u 
Benešova; úsek Strančice – Bystřice u Benešova, 

 D301 – dálnice D10: MÚK Kosmonosy, 

 D302 – I/12: Český Brod – Kolín, rekonstrukce, 

 D303 – dálnice D4 a I/4: úsek MÚK Jíloviště, sever (hranice hl. m. Prahy) – 
MÚK Dubno (D4 x I/18); rekonstrukce, 

 D304 – dálnice D5 (MÚK Třebonice (hranice hl. m. Prahy) – MÚK Beroun, 
západ; rekonstrukce, 

 D305 – dálnice D7: úsek MÚK Makotřesy – MÚK Knovíz; rekonstrukce,  
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 D306 – dálnice D8: úsek MÚK Zdiby (hranice hl. m. Prahy) –  MÚK Úžice, 
rekonstrukce, 

 D307 – dálnice D10: úsek MÚK Satalice (hranice hl. m. Prahy) – MÚK 
Kosmonosy, rekonstrukce, 

 D308 – dálnice D11: úsek MÚK Jirny – MÚK Nehvizdy, rekonstrukce, 

 D309 – dálnice D6: MÚK Unhošť (D6 x I/61), rekonstrukce,  

 D30a – D30d - I/16: Mělník – Jizerní Vtelno, rekonstrukce; úseky a, b, c, d, 

 D312 – II/101: úsek Rudná – Unhošť, přeložka 

 D314 – I/16: Martinovice – Horní Bousov, rekonstrukce včetně obchvatu 
Obrubce, 

 D316 – II/610: úsek Brandýs nad Labem – SOKP, 

 D317 – III/24050: Horní Počáply – Dolní Beřkovice, obchvat, 

 D319 –  I/16: Tuřany, obchvat, 

 D320 – I/16: Malíkovice, přeložka (obchvat Hvězdy) 

 D322, D322a, D322b – železniční tratě č. 231, 072: Kolín – Liběchov (- 
Děčín), včetně Libické spojky, modernizace, 

 D323 – železniční tratě č. 230: Čáslav – Třebešice, modernizace včetně 
přeložky, 

 D324 – železniční tratě č. 020: Sány – hranice kraje, zdvojkolejnění včetně 
křížení se silnicí III/32818, 

 D325 – tramvajová trať: Opatov – Čestlice,    

 D326 – tramvajová trať: hranice hl. m. Prahy (Kobylisy) – Zdiby, 

 VD1 – Koridor vodní cesty Labe, Horní Počáply – Týnec nad Labem 

 VD2 – Koridor vodní cesty Vltava, Mělník (soutok s Labem) - Třebenice, ř. 
km 92,0 

 VD3 – Koridor vodní cesty Vltava, Třebenice, ř. km 92,0 – hranice 
Jihočeského kraje 

Veřejně prospěšné stavby vypuštěné – nejsou předmětem 3A ZÚR 

 D131 Koridor silnice II/238: Kladno (Poldi) 

 

9.G.2. Veřejně prospěšné stavby technické Infrastruktury – 
zásobování elektrickou energií 

326. Změna označení a názvu kapitoly. 

Specifikace provedené změny / provedených změn:  

Technická úprava. 

Zdůvodnění je obsaženo v úvodu kapitoly 9. Důvody pro změna názvu jsou v tomto 
případě zachování jednotného přístupu k názvům jednotlivých kapitol technické infrastruktury 
a zjednodušení textu, bez odchýlení od věcného vymezení obsahové náplně dle písm. g) 
části I. (1) přílohy č. 4 k vyhl. č. 500/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.  
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327. Článek (231)  

Specifikace provedené změny / provedených změn:  

Zrušení koridorů E01, E02, E03, E06, E12, E21 

Vymezení nebo zpřesnění koridorů E23, E24, E26, E27, E28, E29, E30, E31, E32, 
E33, E34, E35, E36, E37, E38, E39, E40 a P09 

Technické úpravy 

Formulace návětí byla technicky upravena v zájmu přesnějšího a konkrétnějšího 
vyjádření obsahu odstavce. Ke zrušení druhého a třetího sloupce tabulky došlo z důvodu 
neplatnosti těchto sloupců. Po vydání zásad územního rozvoje a pozbytí platnosti územních 
plánů velkých územních celků je tato informace zbytná. 

Věcné úpravy 

V článku (231) byl aktualizován seznam veřejně prospěšných staveb v souladu 
s úpravami kapitol 4.2.1.1 a 4.2.2.1. Elektroenergetika. Ze seznamu byla vypuštěny již 
realizované záměry a záměry od nichž bylo (např. v Aktualizaci č. 1 PÚR ČR) upuštěno. 
Doplněny byly naopak nové záměry vyplývající z Aktualizace č. 1 PÚR ČR, ze zprávy o 
uplatňování ZÚR a z projednání s provozovatelem sítě. Zařazení záměrů mezi VPS plyne 
z Energetického zákona (zákon č. 458/2000 Sb. v platném znění), §2 odst. (2), podle kterého 
je distribuční soustava zřizována a provozována ve veřejném zájmu. 

Přehled provedených úprav veřejně prospěšných staveb pro zásobování elektrickou energií: 

Veřejně prospěšné stavby vypuštěné z důvodu realizace: 

 E02 - Vedení 400 kV - TR Výškov - TR Čechy Střed (posílení v celé délce 
a přeložka Odolena Voda - Zlosyň ), 

 E03 – Rozvodna 110 kV Chýně, 

 E06 – Rozvodna 110 kV Lichoceves, 

 E12 – Rozvodna 110 kV Zdice vč. napojení vedení, 

 E21 - 110 kV, rozvodna u Mnichova Hradiště, vč. napojovacího vedení. 

Veřejně prospěšné stavby vypuštěné z důvodu neaktuálnosti, příp. přesunu 
do územní rezervy: 

 E01 - Vedení 400 kV - TR Výškov - TR Řepo-ryje - varianta A, 

Veřejně prospěšné stavby nově vymezené: 

 E23 – vedení 110 kV Borotice – navržená TR Dobříš, 

 E24 – rozvodna Tachlovice včetně vymezení koridoru přívodního vedení 
110 kV, 

 E26 – rozvodna Dobrovice včetně vymezení koridoru přívodního vedení 
110 kV, 

 E27 – vedení 110 kV TR Římovice – navržená TR Votice; vč. plochy 
pro umístění TR Votice, 

 E28 – vedení 110 kV TR Sedlčany – navržená TR Votice, 

 E29 – rozvodna Chudoplesy včetně koridoru přívodního vedení 110 kV, 

 E30 – rozvodna Liběchov včetně koridoru přívodního vedení 110 kV, 

 E31 – vedení 110 kV Rakovník – Břežany – Kralovice, 
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 E32 – zdvojení vedení 110 kV Benešov – Štěchovice, 

 E33 – dvojité vedení 400 kV Čechy - Střed – Týnec, 

 E34 – dvojité vedení 400 kV Čechy - Střed – Chodov a související plochu 
pro rozšíření elektrické stanice 400/110 kV Čechy – Střed, 

 E35 – dvojité vedení 400 kV Hradec – Mírovka, 

 E36 – dvojité vedení 400 kV Hradec – Řeporyje, 

 E37 – dvojité vedení 400 kV Týnec – Krasíkov, 

 E38 – smyčka z vedení 400 kV Kočín - Řeporyje do nové elektrické stanice 
400/110 kV Milín včetně plochy pro realizaci elektrické stanice, 

 E39 – dvojité vedení 400 kV Malešice – Čechy - Střed (přestavba vedení 220 
na 400 kV), 

 E40 – dvojité vedení 400 kV Hradec – Chrást. 

 

9.G.3. Veřejně prospěšné stavby technické infrastruktury – 
zásobování plynem 

328. Změna označení a názvu kapitoly. 

Specifikace provedené změny / provedených změn:  

Technická úprava. 

Zdůvodnění je obsaženo v úvodu kapitoly 9. Důvody pro změna názvu jsou v tomto 
případě zachování jednotného přístupu k názvům jednotlivých kapitol technické infrastruktury 
a zjednodušení textu, bez odchýlení od věcného vymezení obsahové náplně dle písm. g) části 
I. (1) přílohy č. 4 k vyhl. č. 500/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.  

329. Článek (232)  

Specifikace provedené změny / provedených změn:  

Zrušení koridoru P01 a vymezení nového koridoru P09. 

Technické úpravy 

Formulace návětí byla technicky upravena v zájmu přesnějšího a konkrétnějšího 
vyjádření obsahu odstavce. Ke zrušení druhého a třetího sloupce tabulky došlo z důvodu 
neplatnosti těchto sloupců. Po vydání zásad územního rozvoje a pozbytí platnosti územních 
plánů velkých územních celků je tato informace zbytná. 

Věcné úpravy 

V článku (232) byl zrušen koridor P01 pro VVTL plynovod přepravní soustavy ve 
Středočeském kraji Háje-Drahelčice na základě zrušení tohoto koridoru v PÚR ČR.  

V článku (232) byl doplněn koridor pro VTL plynovodní přípojku pro elektrárnu Mělník 
na základě 1. Aktualizace PÚR ČR. Zařazení záměrů mezi VPS plyne z Energetického zákona 
(zákon č. 458/2000 Sb. v platném znění), §2 odst. (2), podle kterého je distribuční soustava 
zřizována a provozována ve veřejném zájmu. 
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Přehled provedených úprav veřejně prospěšných staveb pro zásobování plynem: 

 Veřejně prospěšné stavby nově vymezené: 

 P09 – VTL plynovodní přípojka pro elektrárnu Mělník. 

 

9.G.4. Veřejně prospěšné stavby ropovodů a produktovodů 

330. Změna označení a názvu kapitoly. 

Specifikace provedené změny / provedených změn:  

Technická úprava. 

Zdůvodnění je obsaženo v úvodu kapitoly 9. Důvodem změny názvu kapitoly je 
převzetí terminologie zákona č. 189/1999 Sb., o nouzových zásobách ropy (§ 1a písm. e) a 
f)).  

331. Článek (233)  

Specifikace provedené změny / provedených změn:  

Zpřesnění trasy vedení koridoru R05 

Technické úpravy 

Formulace návětí byla technicky upravena v zájmu přesnějšího a konkrétnějšího 
vyjádření obsahu odstavce. Ke zrušení druhého a třetího sloupce tabulky došlo z důvodu 
neplatnosti těchto sloupců. Po vydání zásad územního rozvoje a pozbytí platnosti územních 
plánů velkých územních celků je tato informace zbytná. 

U VPS R05 došlo v závislosti na úpravě vymezených koridorů k doplnění dotčených 
obcí, případně katastrálních území, do kterých nově vymezený koridor zasahuje. Trasa 
koridoru byla zpřesněna na základě podkladu ÚAP Středočeského kraje. Ve své východní 
části koridor R05 okrajově zasahuje i do katastrálního území Starkoč u Bílého Podolí v obci 
Starkoč, toto bylo v ZÚR upřesněno a k.ú. bylo do tabulky doplněno. 

Věcné úpravy 

Zařazení záměrů mezi VPS plyne ze zákona o nouzových zásobách ropy (zákon 
č. 189/1999 Sb. v platném znění), §3 odst. (2), podle kterého jsou skladovací zařízení, 
produktovody a ropovody zřizovány a provozovány ve veřejném zájmu. 

Přehled provedených úprav veřejně prospěšných staveb pro stavby ropovodů a produktovodů: 

 Veřejně prospěšné stavby s úpravou územního vymezení: 

 R05 – Produktovod Letiště Čáslav - Heřmanův Městec. 

 

9.G.5. Veřejně prospěšné stavby pro zásobování vodou 

332. Změna označení a názvu kapitoly. 

Specifikace provedené změny / provedených změn:  

Technická úprava. 

Zdůvodnění je obsaženo v úvodu kapitoly 9. Důvodem pro změnu názvu je v tomto 
případě zachování jednotného přístupu k názvům jednotlivých kapitol technické infrastruktury 
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a dále skutečnost, že kromě vodovodů jsou součástí těchto systémů i jiná zařízení (např. 
vodojemy, čerpací stanice apod.). 

333. Článek (234)  

Specifikace provedené změny / provedených změn:  

Zrušení koridorů V02, V03, V09, V10, V12, V13; 

vymezení nových koridorů pro rozšíření skupinových vodovodů V15, V16, V17. 

Technické úpravy 

Formulace návětí byla technicky upravena v zájmu přesnějšího a konkrétnějšího 
vyjádření obsahu odstavce. Ke zrušení druhého a třetího sloupce tabulky došlo z důvodu 
neplatnosti těchto sloupců. Po vydání zásad územního rozvoje a pozbytí platnosti územních 
plánů velkých územních celků je tato informace zbytná. 

Věcné úpravy 

V článku (234) týkajícím se VPS – vodovodů byly zrušeny koridory již realizovaných 
staveb a doplněny koridory pro rozšíření skupinových vodovodů VOVEVRA, CHOPOS 
a BKDZ. Zařazení záměrů mezi VPS plyne ze zákona o vodovodech a kanalizacích (zákon 
č. 274/2001 Sb. v platném znění), §1 odst. (1), podle kterého se vodovody a kanalizace 
pro veřejnou potřebu zřizují ve veřejném zájmu. 

Přehled provedených úprav veřejně prospěšných staveb pro zásobování vodou: 

 Veřejně prospěšné stavby vypuštěné z důvodu realizace: 

 V02 – Vodovod Nová Ves – Spomyšl – Býkev, vč. čerpací stanice Spomyšl, 

 V03 – Vodárenská soustava Zbečno - Roztoky (nahrazení V8 - V14 + V52 - 
V61) (vč. 12 vodojemů), 

 V09 – Vodovod Uhlířské Janovice – Čekanov, 

 V10 – Přívodní řad pro Vlašim a připojení Domašína, 

 V12 – Výstavba přivaděče Benešov-Sedlčany s napojením sídel Jírovice, 
Mokrá Lhota, Bystřice, Líšno, Nesvačily, Drachkov, Vrchotovy Janovice, 
Vojkov, Kosova Hora (vč. 2 vodojemů), 

 V13 – rozšíření Posázavského skupinového vodovodu připojením sídel 
Chářovice-Pecerady a Podělusy. 

 Veřejně prospěšné stavby nově vymezené: 

 V15 – Skupinový vodovod VOVEVRA Dolnobřežansko, 

 V16 – Skupinový vodovod CHOPOS Vranov – Ostředek, 

 V17 – Skupinový vodovod BKDZH pro oblast Dobříč, Chyňava, Koněprusy, 
Mořina. 

 

9.G.6. Veřejně prospěšné stavby – kanalizace a čištění odpadních 
vod 

334. Změna označení a názvu kapitoly. 

Specifikace provedené změny / provedených změn:  

Technická úprava. 
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Zdůvodnění je obsaženo v úvodu kapitoly 9. Důvody pro změnu názvu kapitoly 
je v tomto případě jsou zjednodušení textu, bez odchýlení od věcného vymezení obsahové 
náplně dle písm. g) části I. (1) přílohy č. 4 k vyhl. č. 500/2006 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů, zachování jednotného přístupu k názvům jednotlivých kapitol technické 
infrastruktury a dále skutečnost, že kromě kanalizačních řadů jsou součástí těchto systémů i 
jiná zařízení (např. čistírny odpadních vod, přečerpávací stanice apod.) 

335. Článek (235)  

Specifikace provedené změny / provedených změn:  

Technická úprava článku 

Formulace odstavce je technicky upravena v zájmu přesnějšího vyjádření obsahu 
článku. 

 

9.G.7. Veřejně prospěšné stavby protipovodňové ochrany 

336. Změna označení a názvu kapitoly. 

Specifikace provedené změny / provedených změn:  

Technická úprava. 

Zdůvodnění je obsaženo v úvodu kapitoly 9. Důvodem pro změnu názvu je v tomto 
případě pouze zjednodušení textu, bez odchýlení od věcného vymezení obsahové náplně 
dle písm. g) části I. (1) přílohy č. 4 k vyhl. č. 500/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

337. Článek (236)  

Specifikace provedené změny / provedených změn:  

Úprava seznamu dotčených území; 

vymezení nových ploch a koridorů PP13, PP15 a PP16. 

Technické úpravy 

Formulace návětí byla technicky upravena v zájmu přesnějšího a konkrétnějšího 
vyjádření obsahu odstavce.  

V případě VPS PP12 byl ve shodě s úpravami provedenými v kap. D.2. ZÚR SK 
změněny názvy jednotlivých VPS. 

U VPS PP12 došlo v závislosti na úpravě vymezených koridorů k vypuštění 
katastrálních území, do kterých již vymezený koridor nezasahuje. 

U VPS PP05, PP12 došlo v závislosti na úpravě vymezených koridorů k doplnění 
dotčených obcí, případně katastrálních území, do kterých nově vymezený koridor zasahuje. 

Věcné úpravy 

Zařazení záměrů mezi VPS plyne ze zákona o vodách (zákon č. 254/2001 Sb. v 
platném znění), §102 odst. (1), podle kterého je mezi opatření ve veřejném zájmu zahrnuto 
mimo jiné zřizování zařízení k ochraně před povodněmi a suchem. 

Přehled provedených úprav veřejně prospěšných staveb protipovodňové ochrany: 

 Veřejně prospěšné stavby vypuštěné z důvodu realizace: 

 PP01 – Mělník - protipovodňová ochrana, 

 PP02 – Poděbrady - protipovodňová ochrana, 
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 PP03 – Benátky nad Jizerou – protipovod. ochrana, 

 PP04 – Mnichovo Hradiště - protipovodňová ochrana severozápadní části 
města, 

 PP08 – Veltrusy - protipovodňová ochrana, 

 PP10 – Beroun - protipovodňová ochrana, 

 PP11 – Králův Dvůr - protipovodňová ochrana. 

 Veřejně prospěšné stavby nově vymezené: 

 PP13 – Protipovodňová ochrana Labe – Neratovice, 

 PP15 – Nádrž Šanov na Rakovnicku, 

 PP16 – Nádrž Senomaty na Rakovnicku. 

 

9.G.8 Veřejně prospěšná opatření – ÚSES 

338. Změna označení a názvu kapitoly. 

Specifikace provedené změny / provedených změn:  

Technická úprava. 

Zdůvodnění je obsaženo v úvodu kapitoly 9. Důvodem pro změnu názvu je v tomto 
případě pouze zjednodušení textu, bez odchýlení od věcného vymezení obsahové náplně 
dle písm. g) části I. (1) přílohy č. 4 k vyhl. č. 500/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

339. – 344. Článek (237) 

Specifikace provedené změny / provedených změn:  

Úpravy ve vymezení VPO včetně výčtu dotčených obcí a katastrálních území.í. 

Technické úpravy 

Formulace návětí byla technicky upravena v zájmu přesnějšího a konkrétnějšího 
vyjádření obsahu odstavce.  

Na základě aktualizovaného vymezení segmentů ÚSES a s využitím aktuálních dat 
administrativně správního uspořádání území Středočeského kraje byla komplexně prověřena 
územní jejich identifikace z hlediska dotčených ORP a obcí, do kterých vymezené plochy a 
koridory zasahují. Z toho plyne poměrně množství změn v prezentovaných tabelárních 
přehledech. Nicméně s odvoláním na ust. § 43 odst. 3 stavebního zákona je nutné znovu 
zdůraznit, že jednoznačné vymezení segmentů ÚSES v rozsahu konkrétních ploch je úkolem 
územních plánů. 

U segmentů, u kterých nebyl v ZÚR uveden název, došlo k jejich doplnění s využitím 
mapových podkladů a platných ZÚR sousedních krajů. V některých případech došlo ke změně 
označení či pojmenování ÚSES, které souvisí s jeho věcnou úpravou provedenu v rámci 3A 
ZÚR SK.    

3A ZÚR SK vypouštějí z tabelárního přehledu sloupec s dotčenými katastrálními 
územími. Tato změna je dána zejména faktem, že pro navazující územně plánovací činnost 
obcí je stěžejní, jaká biocentra a biokoridory se na jejich území nacházejí. Přesná fixace VPO 
do podrobnosti katastrů by posléze mohla bránit žádoucímu upřesnění ÚSES v územních 
plánech.  
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ZÚR SK vymezují jako VPO plochy a koridory ÚSES dle kap. D.4 Výroku. Při 
vymezování konkrétních skladebných částí v územních plánech je nutné přihlížet také k jejich 
funkčnosti a dle toho využívat nástroje VPO.    

Věcné úpravy 

Úpravy ploch a koridorů ÚSES, provedené návrhem 3A ZÚR SK, měly charakter úprav ve 
vymezení jednotlivých skladebných částí nadregionálního i regionálního ÚSES. Proto došlo 
k změnám ve výčtu obcí, které se v dané ploše či koridoru nacházejí.   

 

 

9.H. POŽADAVKY NA KOORDINACI ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ 
ČINNOSTI OBCÍ A NA ŘEŠENÍ V ÚPD OBCÍ 

 

345. Změna označení a názvu kapitoly. 

Specifikace provedené změny / provedených změn:  

Technická úprava. 

Zdůvodnění je obsaženo v úvodu kapitoly 9. Důvodem pro změnu názvu je v tomto 
případě zjednodušení textu, bez odchýlení od věcného vymezení obsahové náplně dle písm. 
h) části I. (1) přílohy č. 4 k vyhl. č. 500/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

 

9.H.1. Upřesnění vymezení ploch a koridorů nadmístního významu 

346. Změna označení a názvu kapitoly. 

Specifikace provedené změny / provedených změn:  

Technická úprava. 

Zdůvodnění je obsaženo v úvodu kapitoly 9. Důvodem pro změnu názvu je v tomto 
případě pouze zjednodušení textu. Důvodem pro změnu názvu je v tomto případě 
zjednodušení textu, bez odchýlení od věcného vymezení obsahové náplně dle písm. h) části 
I. (1) přílohy č. 4 k vyhl. č. 500/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

347. Článek (238)  

Specifikace provedené změny / provedených změn:  

Aktualizace tabulkového přehledu – vyškrtnutí zrušených a doplnění nových nebo 
nově vedených ploch a koridorů VPS a VPO 

Formulace návětí byla technicky upravena a doplněna v zájmu přesnějšího a 
konkrétnějšího vyjádření obsahu odstavce, včetně odkazu na konkrétní výkres grafické části 
ZÚR.  

Požadavky na koordinaci územně plánovací činnosti obcí jsou v návrhu 3A ZÚR SK 
stanoveny formou tabulkového přehledu všech obcí, členěného dle správních obvodů ORP. 
V zájmu přehlednosti jsou pro každý z uvedených systémů (dopravní infrastruktura, technická 
infrastruktura, protipovodňová ochrana a ÚSES) uvedeny vždy dva sloupce s identickým 
záhlavím „vypouští se“ a „vkládá se“, do kterých jsou v řádcích příslušných obcí vepsány 
plochy a koridory, které se návrhem 3A ZÚR SK vypouštějí, resp. vymezují.  
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V úplném znění ZÚR SK po vydání 3. aktualizace bude samozřejmě uvedena 
standardní tabulka uvedená v článku (238) upravená podle změn provedených v rámci 3. 
aktualizace. 

348. Články (239) a (240)  

Specifikace provedené změny / provedených změn:  

Vypuštění textu obou článků a jejich přeřazení do nové kapitoly H.2. v novém znění. 

Důvodem zrušení článku (239) je zahrnutí územních rezerv do výše uvedené tabulky. 
Článek (240) je zrušen z toho důvodu, že požadavek koordinace se vztahuje na všechny 
plochy a koridory republikového a nadmístního významu, uvedené v tabulce článku (238). 
Pro vyčleňování celostátních tratí není v tomto případě zákonný důvod. 

 

9.H.2. Požadavky na řešení v ÚPD obcí 

349. Vložení názvu nové kapitoly H.2. 

Specifikace provedené změny / provedených změn:  

Technická úprava uvozující rozsáhlejší věcnou úpravu ZÚR, kterou je nová kapitola 
obsahově zaměřená na požadavky na řešení konkrétních problémů v ÚPD obcí. 

Vložení nové kapitoly H.2. reflektuje druhou část textu písm. h) části I (1) přílohy č. 4 
k vyhl. č. 500/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Platná právní úprava předpokládá, 
že krom požadavku na koordinaci územně plánovací činnosti obcí, který lze vztáhnout 
zejména na plochy a koridor nadmístního významu, vymezené v kapitole D., může ZÚR 
stanovit také požadavky na řešení konkrétních problémů v ÚPD obcí. 

Do této podkapitoly jsou zahrnuty záměry, u kterých: 

 se jednoznačně jedná o záměry nadmístního významu,  

 k přesnému vymezení koridoru (plochy) je nezbytná koordinace řešení v ÚPD 
nejméně dvou obcí, 

 měřítko ZÚR MSK (1 : 100 000) neumožňuje dostatečně přesné vymezení ploch 
a koridorů potřebných k umístění záměru.  

Z požadavků uvedených v této podkapitole vyplývá pro „dotčené obce“ (viz níže) úkol 
vymezit pro dále uvedené záměry potřebné plochy ve svých územních plánech. Tato 
povinnost vyplývá z ust. § 36 odst. 5 v kombinaci s ust. § 43 odst. 3 stavebního zákona. 

 

SILNIČNÍ INFRASTRUKTURA 

350. Vložení podnadpisu. 

Specifikace provedené změny / provedených změn:  

Technická úprava. 

Název je vložen z důvodu členění kapitoly H.2. podle konkrétních dílčích témat, 
přičemž první oddíl je obsahově zaměřen na silniční infrastrukturu. 

351. Článek (239) 

Specifikace provedené změny / provedených změn:  

Doplněné požadavky na koordinaci a řešení vybraných záměrů silniční infrastruktury 
v ÚPD dotčených obcí. 
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Návrh 3A ZÚR SK v článku (239) formuluje nové znění, které pro silniční infrastrukturu 
stanovuje požadavky na prověření a koordinaci případné přeložky silnice II/605 v úseku 
Chrášťany – Rudná v územních plánech obou dotčených obcí. 

Silnice II/605 Praha, Zličín – Beroun – Ejpovice plní funkci doprovodné silnice k dálnici 
D5 Praha – Plzeň – Rozvadov – hranice ČR/SRN. V příměstském, silně urbanizovaném 
prostoru okolí Prahy, v návaznostech na SOKP, aglomerační okruh a dálnici D5, představuje 
páteřní obslužnou komunikaci okrajových částí Prahy, Chrášťan, Rudné a přilehlých sídel. Její 
nadmístní význam v silniční síti dokazují i výsledky CSD 2016, kde průměrná denní intenzita 
dopravy v úseku SOKP (dálnice D0) – Chrášťany - Rudná dosahuje hodnoty 13,5 tis. 
voz./24 hod. Navazují úsek Rudná – Loděnice již vykazuje výrazný úbytek dopravy – cca 
4,9 tis. voz./24 hod. Kritický je tedy úsek od SOKP po křížení silnice II/101 a MÚK Rudná 
na dálnici D5.  

Stávající trasa v tomto úseku prochází centrálními obytnými částmi dotčených sídel, 
bez možnosti omezení dopravy na průjezdu, či odvedení dopravy mimo centrum. Jako jediné 
řešení se nabízí prověření a návrh přeložky silnice mimo obytná území s přiblížením se 
k dálnici D5.  

 

VODNÍ DOPRAVA 

352. Vložení podnadpisu. 

Specifikace provedené změny / provedených změn:  

Technická úprava. 

Podnadpis uvozuje další oddíl kapitoly H.2. obsahově zaměřený na vodní dopravu.  

353. Nový článek (239a) 

Specifikace provedené změny / provedených změn:  

Doplněné požadavky na koordinaci a řešení republikově významného záměru vodní 
dopravy v ÚPD dotčených obcí. 

Platná PÚR ČR zahrnuje ve svém čl. (130) říční přístav Mělník mezi přístavy s vazbou 
na logistická centra. Vzhledem k tomu, že pro předmětný záměr logistického centra a pro další 
rozvoj činností spojených s funkcí přístavu republikového významu bude problematické 
v měřítku ZÚR vymezit nezbytné plochy, uplatňuje návrh 3A ZÚR SK požadavek na vymezení 
v ÚPD města Mělník. Zároveň návrh 3A ZÚR SK formuluje požadavek koordinace řešení 
dopravního napojení těchto ploch na páteřní dopravní sítě v územních plánech Mělníka a 
okolních obcí. 

 

OCHRANA PŘED POVODNĚMI A STAVBY PRO REGULACI ODTOKOVÝCH POMĚRŮ 

354. Vložení podnadpisu. 

Specifikace provedené změny / provedených změn:  

Technická úprava. 

Název je vložen z důvodu členění kapitoly H.2. podle konkrétních dílčích témat. Druhý 
oddíl je obsahově zaměřen na řešení protipovodňové ochrany obcí a regulace odtokových 
poměrů nejen za účelem ochrany před povodnění, ale též např. pro zlepšení hydrologických 
poměrů v dané části vodního toku nebo v rámci řešení dopadů sucha. 
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355. Článek (240)  

Specifikace provedené změny / provedených změn:  

Stanovení požadavků na vymezování ploch pro zajištění povodňové ochrany 
na území obcí podél vodních toků 

Problematika povodňové ochrany území byla v rámci úprav návrhu 3A ZÚR SK 
aktualizována na podkladě „Plánu pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe“, který 
v návaznosti na usnesení vlády ČR č. 1082 ze dne 21. 12. 2015 vydalo MŽP formou OOP 
čj. 90988/ENV/5 ze dne 22.12. 2015 a s využitím map povodňového nebezpečí a map 
povodňových rizik, které byly jedním z podkladů pro zpracování tohoto plánu a jsou součástí 
jeho výstupů. Zároveň byly do návrhu zahrnuty aktualizace obsažené v rozpracovaných 
podkladech pro následující plánovací období. 

Na základě ust. § 19 odst. 1, písm. g) stavebního zákona, při zohlednění skutečnosti, 
že plochy pro opatření na ochranu před povodněmi zpravidla není možné v podrobnosti 
měřítka tiskového výstupu grafické části ZÚR jednoznačně vymezit, reflektuje návrh 3A ZÚR 
SK tuto problematiku v rámci kapitoly H. ve formě požadavku na řešení v ÚPD obcí, přičemž 
se předpokládá, že přednostní uplatňování přírodě blízkých opatření pro podporu retenční 
schopnosti krajiny. 

Předmětný článek návrhu 3A ZÚR SK tímto způsobem konkretizuje článek (07) písm. 
i) priorit územního plánování kraje a v širším kontextu naplňuje republikovou prioritu územního 
plánování čl. (25) PÚR ČR, ve znění Aktualizace č. 1, 2, 3, 4, 5. 

Povodně jsou přírodním jevem, kterému nelze zabránit, přičemž určité činnosti 
člověka (zastavování záplavových území, snižování přirozené retenční schopnosti půdy) a 
změna klimatu přispívají ke zvýšení pravděpodobnosti jejich výskytu. Směrnice 2007/60/ES o 
vyhodnocování a zvládání povodňových rizik vytváří základní rámec pro návrh a realizaci 
opatření, která by povodňová rizika zmírnila a zmírnila i rizika škod. Naplňování požadavků 
této směrnice probíhá ve třech krocích: 

 vymezení oblastí s významným povodňový rizikem, 

 zpracování map povodňového nebezpečí a map povodňových rizik, 

 zpracování plánů pro zvládání povodňových rizik. 

Předběžné vyhodnocení povodňových rizik bylo provedeno v oblastech se 
stanoveným záplavovým územím, kde na základě analýzy záplavového území, počtu trvale 
bydlících obyvatel, hodnoty fixních aktiv v územních jednotkách a vymezení zastavěných ploch 
podle druhu využití byly získány počty obyvatel a hodnota majetku pravděpodobně dotčeného 
povodňovým nebezpečím podle dostupných scénářů ohrožení. Pro vymezení oblastí s 
významným povodňovým rizikem byla nastavena kritéria zohledňující negativní vliv povodní 
na lidské životy, lidské zdraví a na hospodářskou činnost. 

Mapy povodňového nebezpečí zobrazují rozsah rozlivů, hloubky zaplavení a rychlosti 
proudící vody v zaplaveném území pro scénáře nebezpečí s dobami opakování 5, 20, 100 
a 500 let (při průtocích Q5, Q20, Q100 a Q500). 

Mapy povodňového ohrožení vyjadřují kombinaci pravděpodobnosti výskytu 
nežádoucího jevu (povodně) a nebezpečí. Mapy povodňového ohrožení člení záplavové 
území do čtyř kategorií ohrožení: 

 vysoké, kde je nutno nepovolovat novou výstavbu, nerozšiřovat stávající 
zástavbu, pro stávající objekty zajistit povodňovou ochranu nebo jejich vymístění 

 střední, kde se rozšiřování zástavby nedoporučuje, nevhodná je výstavba 
citlivých objektů a výstavba je možná po posouzení její nezbytnosti 
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 nízké, kde je možná výstavba s upozorněním na potenciální ohrožení, pro citlivé 
objekty je nutné speciální opatření (např. traumatologický plán) 

 reziduální, kde nemají být objekty se zvýšeným potenciálem škod. 

Mapy povodňového rizika kombinují údaje o povodňovém ohrožení s informacemi 
o zranitelnosti objektů v exponovaném území. Na základě zranitelnosti, tj. dostupných 
informací o využití území, jsou vymezeny třídy ploch, kterým jsou přiřazeny hodnoty tzv. 
maximálně přijatelného rizika. V mapách povodňového rizika jsou zvýrazněny ty využívané 
plochy, na kterých je překročen limit maximálně přijatelného rizika. Takto identifikovaná území 
představují exponované plochy při projevu daného scénáře povodňového nebezpečí a 
odpovídající míře zranitelnosti území. Mapy povodňových rizik vznikají promítnutím map 
ohrožení do existujících územních plánů a vymezují kategorie zranitelnosti podle funkčního 
využití území. Každé kategorii je přiřazena jedna ze tří hodnot maximálního přijatelného 
ohrožení: 

 nízké ohrožení je vyžadováno pro bydlení, občanskou vybavenost, technickou a 
dopravní infrastrukturu, výrobní plochy a sklady 

 střední ohrožení je přijatelné pro sport a rekreaci 

 vysoké ohrožení je přijatelné pro lesy, zemědělskou půdu a zeleň. 

Dokumentace oblastí s významným povodňovým rizikem, které navazují na 
zpracované mapy povodňového nebezpečí a povodňových rizik, jsou součástí plánů dílčích 
povodí a jsou hlavním podkladem pro sestavení plánů pro zvládání povodňových rizik. Tyto 
plány jsou zaměřeny na prevenci, ochranu a připravenost. Navrhují opatření pro omezení ztrát 
na lidských životech a škod na lidském zdraví, životním prostředí, kulturním dědictví a 
ekonomické činnosti. Tato opatření musí být v souladu s výše citovaným usnesením vlády ČR 
č. 1082 respektována také při zpracování ÚPD dotčených obcí. 

V oblastech s významným povodňovým rizikem je povinností respektovat opatření 
formulovaná výše zmíněným Plánem pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe. 

Z tohoto stručného popisu je patrné, že uvedené podklady svojí podrobností 
odpovídají měřítku územních plánů. Pro měřítko podrobnosti ZÚR proto byla zvolena 
relevantní reflexe na úrovni oblastí s významným povodňovým rizikem (OsVPR), kdy 
prostřednictvím geografické analýzy byly identifikovány obce, do jejichž území zasahují 
jednotlivé OsVPR. V těchto obcích návrh 3A ZÚR SK přednostně navrhuje vytvářet územní 
podmínky pro zajištění povodňové ochrany sídel včetně vymezování k tomu určených ploch. 
Přehled těchto obcí v jednotlivých OsVPR včetně vodních toků, resp. jejich dílčích úseků, které 
jsou zdrojem povodňového rizika, je uveden v následující tabulce. Geografické vymezení 
OsVPR na území Středočeského kraje zachycuje obrázek za tabulkou. 

Vytváření územních podmínek ve smyslu Plánu pro zvládání povodňových rizik má 
za cíl zabránit vzniku nového rizika a snížení rozsahu ploch v nepřijatelném riziku 
prostřednictvím: 

 Zohledňování principů povodňové prevence v ÚPD obcí a při rozhodování o 
území, zejména nevytvářením nových ploch v nepřijatelném riziku, nezvyšováním 
hodnoty majetku v plochách v nepřijatelném riziku a případně změnou užívání 
území, vedoucí ke snížení rozsahu ploch v nepřijatelném riziku. 

 Postupné realizace konkrétních opatření pro snížení rozlivů v zastavěném území 
obcí. 

 Snížení míry povodňového nebezpečí: 

 postupnou realizací konkrétních opatření pro zachycení nebo 
snížení povodňových vln; 
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 zvyšováním retenční schopnosti krajiny a zachování, případně 
obnovu krajinných prvků a ekosystémů pozitivně ovlivňujících vodní 
režim (mokřady). 

 uplatňováním vhodných způsobů hospodaření na zemědělských a 
lesních pozemcích, vedoucích k většímu zachycení vody v půdě, 
zpomalení odtoku a omezení erozních jevů. 

 uplatňováním vhodných principů hospodaření se srážkovou vodou 
v urbanizovaných územích, které pokud možno napodobují 
přirozené hydrologické poměry území před zástavbou. 

Opatření ke snížení nepříznivých účinků povodní v oblastech mimo OsVPR jsou 
především technického charakteru s lokálním významem. Patří mezi ně realizace 
protipovodňových opatření, včetně (a prioritně) opatření s retencí – suché a retenční nádrže, 
povodňová opatření podél koryt vodních toků. Řešení územních aspektů této problematiky 
proto spočívá na úrovni územních plánů obcí. 

Oblasti s významným povodňovým rizikem na území kraje, v členění podle vodních 
toků a s identifikací dotčených obcí, jsou uvedeny v tabulce na následující stránce. Graficky 
jsou tyto oblasti schematicky vymezeny v obrázku za tabulkou. 
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Oblasti s významným povodňovým rizikem na území Středočeského kraje dle obcí 

Název OsVPR ID OsVPR Oblast povodí Vodní tok 
ID 

úseku 
Délka 
[km] 

SO ORP Obec 

Berounka ř. km 8 - 64 BER_01-01 Dolní Vltava Berounka PVL-12 56,7 

Beroun 

Beroun 

Hýskov 

Karlštejn 

Liteň 

Nižbor 

Srbsko 

Tetín 

Zadní Třebaň 

Černošice 

Černošice 

Dobřichovice 

Lety 

Řevnice 

Všenory 

Rakovník 

Křivoklát 

Račice 

Roztoky 

Sýkořice 

Velká Buková 

Zbečno 

intravilán města Kralupy nad Vltavou DVL_01-02 Dolní Vltava Zákolanský p. 
nový 
úsek 

2,5 
Kralupy  
nad Vltavou 

Kralupy nad Vltavou 
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Název OsVPR ID OsVPR Oblast povodí Vodní tok 
ID 

úseku 
Délka 
[km] 

SO ORP Obec 

Mělník OHL_20-01 
Ohře, Dolní Labe  
a ostatních 
 přítoky Labe 

Pšovka POH-34 4,73 Mělník 
Mělník 

Velký Borek 

Mělník - Opatovice HSL_01-01 
Horní a Střední 
Labe 

Labe PL-1 151,8 

Brandýs nad Labem-Stará 
Boleslav 

Borek 

Brandýs nad Labem-Stará 
Boleslav 

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 
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Název OsVPR ID OsVPR Oblast povodí Vodní tok 
ID 

úseku 
Délka 
[km] 

SO ORP Obec 

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 
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Název OsVPR ID OsVPR Oblast povodí Vodní tok 
ID 

úseku 
Délka 
[km] 

SO ORP Obec 

Poříčany - Český Brod HSL_10-01 
Horní a Střední 
Labe 

Šembera PL-10 12 

Český Brod 

Český Brod 

Klučov 

Poříčany 

Nymburk 
Sadská 

Třebestovice 

Praha (ř. km 0,0 - 19,5) DVL_04-01 Dolní Vltava 
Šárecko-Litovický 
potok 

nový 
úsek 

19,51 Černošice Hostivice 

Rašovice - Rožďalovice HSL_11-01 
Horní a Střední 
Labe 

Mrlina PL-27 13,8 Nymburk 

Budiměřice 

Křinec 

Rožďalovice 

Vestec 

ř. km 0 - 4 (stávající model) BER_01-02 Berounka Litávka PVL-13 4 Beroun 
Beroun 

Králův Dvůr 

ř. km 18 - 35 BER_02-01 Berounka Loděnice PVL-35 17 

Beroun Chyňava 

Černošice Ptice 

Kladno 

Bratronice 

Družec 

Horní Bezděkov 

Malé Kyšice 

Svárov 

Unhošť 

Slaný DVL_02-01 Dolní Vltava Červený potok 
nový 
úsek 

3,1 Slaný Slaný 
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Název OsVPR ID OsVPR Oblast povodí Vodní tok 
ID 

úseku 
Délka 
[km] 

SO ORP Obec 

soutok s Labem - hráz VD Vrané DVL_01-01 Dolní Vltava Vltava PVL-15 69,8 

Brandýs nad Labem-Stará 
Boleslav 

Husinec 

Klecany 

Máslovice 

Zdiby 

Černošice 
Libčice nad Vltavou 

Roztoky 

Kralupy nad Vltavou 

Dolany nad Vltavou 

Chvatěruby 

Kralupy nad Vltavou 

Nelahozeves 

Nová Ves 

Veltrusy 

Vojkovice 

Všestudy 

Zlončice 

Mělník 

Hořín 

Lužec nad Vltavou 

Vraňany 

Neratovice 
Obříství 

Zálezlice 

ústí - Bělá p. Bezdězem HSL_06-01 
Horní a Střední 
Labe 

Bělá PL-7 13 Mladá Boleslav 

Bakov nad Jizerou 

Bělá pod Bezdězem 

Nová Ves u Bakova 
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Název OsVPR ID OsVPR Oblast povodí Vodní tok 
ID 

úseku 
Délka 
[km] 

SO ORP Obec 

ústí - Ďáblice (Praha) HSL_03-01 
Horní a Střední 
Labe 

Mratínský potok PL-9 14,5 

Brandýs nad Labem-Stará 
Boleslav 

Mratín 

Sluhy 

Veleň 

Neratovice Kostelec nad Labem 

ústí - Rataje nad Sázavou (ř. km 0,0 
- 69,6) 

DVL_03-01 Dolní Vltava Sázava PVL-28 69,6 

Benešov 

Čerčany 

Čtyřkoly 

Hvězdonice 

Chocerady 

Krhanice 

Krňany 

Lešany 

Lštění 

Nespeky 

Poříčí nad Sázavou 

Přestavlky u Čerčan 

Sázava 

Týnec nad Sázavou 

Černošice 

Davle 

Hradištko 

Jílové u Prahy 

Kamenný Přívoz 

Kutná Hora 

Ledečko 

Rataje nad Sázavou 

Samopše 
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Název OsVPR ID OsVPR Oblast povodí Vodní tok 
ID 

úseku 
Délka 
[km] 

SO ORP Obec 

Úžice 

Říčany 

Kaliště 

Stříbrná Skalice 

Vlkančice 

ústí - Řepov HSL_05-01 
Horní a Střední 
Labe 

Klenice PL-8 6 Mladá Boleslav 
Mladá Boleslav 

Řepov 

ústí - Semily HSL_04-01 
Horní a Střední 
Labe 

Jizera PL-2 110 

Brandýs nad Labem-Stará 
Boleslav 

Káraný 

Lázně Toušeň 

Mladá Boleslav 

Bakov nad Jizerou 

Benátky nad Jizerou 

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 
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Název OsVPR ID OsVPR Oblast povodí Vodní tok 
ID 

úseku 
Délka 
[km] 

SO ORP Obec 

Skorkov 

Sojovice 

Tuřice 

Vinec 

Mnichovo Hradiště 

Březina 

Chocnějovice 

Jivina 

Klášter Hradiště  
nad Jizerou 

Loukov 

Loukovec 

Mnichovo Hradiště 

Mohelnice nad Jizerou 

Ptýrov 

ústí - Dolní Bukovina HSL_07-01 
Horní a Střední 
Labe 

Zábrdka 
nový 
úsek 

4,5 Mnichovo Hradiště 

Horní Bukovina 

Jivina 

Klášter Hradiště 
 nad Jizerou 

Mukařov 
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Schéma oblastí s významným povodňovým rizikem na území Středočeského kraje 
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ZELENÉ PÁSY V KRAJINĚ 

356. Vložení podnadpisu. 

Specifikace provedené změny / provedených změn:  

Technická úprava. 

Název je vložen z důvodu členění kapitoly H.2. podle konkrétních dílčích témat. Třetí 
oddíl je obsahově zaměřen na vymezování zelených pásů v krajině. 

357. Článek (240a)  

Specifikace provedené změny / provedených změn:  

Stanovení požadavků na vymezování zelených pásů v krajině 

V roce 2009 pořídil Středočeský kraj studii „Zelené pásy, vytvoření podmínek 
pro vznik ploch veřejně přístupné zeleně“ (U-24, s.r.o., 05/2009). Součástí územní studie 
je vymezení zelených pásů (zeleného prstence), přírodně rekreačních ploch a propojujících 
zelených koridorů. Jedná se o účelově vymezené plochy a koridory nadmístního významu. 

Zelený prstenec představuje tu část území, která již v současnosti splňuje přírodní 
parametry vhodné pro nepobytovou rekreaci. Jedná se zejména o dostatečné zastoupení 
lesních porostů. Zelený prstenec tvoří segmenty krajiny, které byly vyčleněny na základě tří 
kritérií: 

 vzdálenost od hranice Prahy - Pohybuje se v rozmezí 5–15 km. Segmenty 
prstence jsou tedy dosažitelné pro cyklisty, případně i pro pěší. K jejich 
operativnímu dosažení lze také využít pražský integrovaný dopravní systém. 

 vysoká průměrná lesnatost - Jednotlivé segmenty dosahují minimálně 
dvojnásobné lesnatosti vnitřního pásma. 

 dopravní koridory - Jednotlivé segmenty prstence jsou vymezeny koridory 
stávajících či navržených tras nadřazeného dopravního systému. 

Jednotlivé segmenty Zeleného prstence jsou ohraničeny stávajícími či navrženými 
technickými a přírodními předěly. Pro zvýšení funkčnosti navrženého systému a využitelnosti 
Zeleného prstence pro každodenní rekreaci bude nutné v podrobnějším měřítku ověřit: 

 stávající prostupnost segmenty Zeleného prstence pro pěší a cyklisty a navrhnout 
její případné doplnění. 

 možnosti bezkolizního překonání dopravních koridorů či velkých přírodních 
předělů (např. vodní toky). 

Přírodně rekreační plochy představují segmenty krajiny navazující na území Prahy a 
přilehlé sídelní a příměstské krajiny. Jedná se o prostory s územními předpoklady pro plnění 
funkce rekreačního zázemí zejména pro obyvatele metropolitního prostoru. Jedná se o krajiny 
s převažujícími plochami lesními, přírodními, vodními a vodohospodářskými, s podílem 
smíšených ploch převážně nezastavěného území a zemědělských ploch.  

Přírodně rekreační plochy a zelené pásy jsou systémově propojovány navrženými 
přírodními koridory do uceleného systému. Osy zelených koridorů jsou tvořeny většinou 
vodotočemi a zčásti stávajícími porosty dřevin. Ve srovnání s biokoridory ÚSES se u Zelených 
koridorů důsledně nepožaduje původní druhová skladba dřevin.  

Vzhledem k tomu, že způsob vymezení zelených pásů nelze považovat za vymezení 
ploch v pojetí ZÚR má jejich vymezení překryvný charakter s vybranými krajinami, pro které 
se vymezují cílové kvality. Pokud se jedná Přírodně rekreačních krajin, jsou tyto krajiny 
součástí vymezených krajinných typů. Oba výše zmíněné jevy jsou zobrazeny ve výkresu C.3 
Výkres krajin. Přírodní koridory ZÚR SK ve výkrese krajin nevymezuje, jejich vymezení 
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nahrazuje, vzhledem k potřebám podrobnějšího prověření, obecným pokynem v zásadách 
jednotlivých dotčených typů krajin. 

Vymezení zelených pásů a přírodně rekreačních krajin je do ZÚR SK zapracováno i 
formou požadavků na řešení koordinace v ÚPD dotčených obcí. Součástí článku je proto 
tabulka s výčtem obcí a katastrálních území (v členění dle správních obvodů ORP), ve kterých 
citovaná studie vyhodnotila vhodné podmínky pro vymezení zeleného prstence a krajin 
přírodně rekreačních. Na následující stránce je uveden Hlavní výkres z popisované 
podkladové ÚS Zelené pásy (2009). 
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9.I. PLOCHY A KORIDORY, VE KTERÝCH SE UKLÁDÁ 
PROVĚŘENÍ ZMĚN JEJICH VYUŽITÍ ÚZEMNÍ STUDIÍ 

 

358. Změna označení a názvu kapitoly. 

Specifikace provedené změny / provedených změn:  

Technická úprava. 

Důvody pro změna názvu kapitoly je v tomto případě zjednodušení textu, bez 
odchýlení od věcného vymezení obsahové náplně dle písm. i) části I. (1) přílohy č. 4 k vyhl. 
č. 500/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Zbývající část zdůvodnění je obsažena 
v úvodu kapitoly 9. 

359. Článek (241)  

Specifikace provedené změny / provedených změn:  

Technická úprava článku 

3A ZÚR SK nenavrhuje plochy nebo koridory s požadavkem na jejich prověření 
územní studií. Znění článku bylo pouze formálně upraveno bez změny jeho obsahu. Územní 
studie 3A ZÚR SK nenavrhuje, protože nebyly shledány důvody pro jejich vymezení. 
Požadavky na zpracování územních studií vznesené ze strany obcí byly dostatečně řešeny 
tím, že byly stanoveny podmínky využití dotčených území. 

Požadavek týkající se hierarchizace sídelní struktury (ve vztahu k suburbanizaci) je 
dostatečně podchycen v kapitole B.5. Centra osídlení. 

 

 

9.J. PLOCHY A KORIDORY, VE KTERÝCH JE POŘÍZENÍ 
A VYDÁNÍ REGULAČNÍHO PLÁNU ORGÁNY KRAJE 
PODMÍNKOU PRO ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH 
JEJICH VYUŽITÍ 

 

360. Změna označení a názvu kapitoly. 

Specifikace provedené změny / provedených změn:  

Technická úprava. 

Důvody pro změna názvu kapitoly je v tomto případě zjednodušení textu, bez 
odchýlení od věcného vymezení obsahové náplně dle písm. j) části I. (1) přílohy č. 4 k vyhl. 
č. 500/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Zbývající část zdůvodnění je obsažena 
v úvodu kapitoly 9. 

3A ZÚR SK nevymezuje plochy s podmínkou pořízení a vydání regulačního plánu 
orgány kraje, jako podkladu pro rozhodování a změnách jejich využití. 
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9.K. ZADÁNÍ REGULAČNÍHO PLÁNU V ROZSAHU DLE 
PŘÍLOHY Č. 9 PRO PLOCHY NEBO KORIDORY 
VYMEZENÉ PODLE PÍSM. J.) 

 

361. Změna označení a názvu kapitoly 

Specifikace provedené změny / provedených změn:  

Technická úprava. 

Důvody pro změna názvu kapitoly je v tomto případě zjednodušení textu, bez 
odchýlení od věcného vymezení obsahové náplně dle písm. k) části I. (1) přílohy č. 4 k vyhl. 
č. 500/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Zbývající část zdůvodnění je obsažena 
v úvodu kapitoly 9. 

362. Článek (243)  

Specifikace provedené změny / provedených změn:  

Formulační úprava 

Znění článku bylo upraveno s použitím vhodné terminologie v souladu s dikcí bodu k) 
části I. (1) přílohy č. 4 k vyhl. č. 500/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

363. Kapitola 12. Zadání regulačního plánu, včetně textu článku (244) se zrušuje. Platná 
právní úprava vyhlášky č. 500/2006 Sb. tuto problematiku přesouvá do předchozí 
kapitoly K. Následující články v kapitole L. se z důvodů zachování číselné 
posloupnosti označují jako články počínající (244) a dále pokračující v číselné řadě. 

 

 

9.L. STANOVENÍ POŘADÍ ZMĚN V ÚZEMÍ (ETAPIZACE), 
JE-LI TO ÚČELNÉ  

 

364. Změna označení a názvu kapitoly. 

Specifikace provedené změny / provedených změn:  

Technická úprava. 

Důvody pro změna názvu kapitoly je v tomto případě zjednodušení textu, bez 
odchýlení od věcného vymezení obsahové náplně dle písm. l) části I. (1) přílohy č. 4 k vyhl. 
č. 500/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Zbývající část zdůvodnění je obsažena 
v úvodu kapitoly 9. 

365. Článek (244)  

Specifikace provedené změny:  

Technická úprava článku 

S ohledem na skutečnost, že v ZÚR SK ve znění 2. aktualizace tato kapitola obsahuje 
pouze problematiku dopravní infrastruktury a návrh 3A ZÚR SK na této skutečnosti nic nemění, 
konkretizuje se obsah článku vypuštěním uvedených slov. 
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366. Článek (245)  

Specifikace provedené změny:  

Zrušení odstavce c). 

Návrhem 3A ZÚR SK se zrušuje odstavec c) tohoto článku z důvodu dokončené 
realizace stavby. 

367. Článek (246)  

Specifikace provedené změny:  

Mění se názvosloví v souladu s platnou legislativou, upřesňují se názvy koridorů 
v koordinaci s provedenou úpravou vymezeného koridoru, vypouští se záměr a 
doplňuje se v koordinaci s návrhem ploch a koridorů nový záměr. 

Návrhem 3A ZÚR SK se v odstavcích c), d) a e) mění názvy rychlostních silnic/dálnic. 
Provedené úpravy zohledňují změnu zařazení dálnic a rychlostních silnic v souladu s § 4 
Zákona o pozemních komunikacích č. 13/1997 ve znění pozdějších předpisů. Vybrané 
rychlostní silnice jsou označovány jako dálnice II. třídy. V této souvislosti je v ZÚR SK upraven 
nadpis článku (246) a dále se názvy rychlostních silnic R4, R6 a R7 mění na dálnice D4, D6 a 
D7. Podrobněji je tento aspekt komentován v odůvodnění článku (111), tzn. v bodě 146. tohoto 
Odůvodnění. 

V odstavci c) se v souvislosti s provedenými úpravami vymezení koridoru D007, 
upravuje i název tohoto koridoru. Úsek Dubenec – Háje je již dokončen, tzn., že se ze ZÚR 
SK vypouští.  

V odstavci f) se vypouští záměr MÚK Kamenné Žehrovice (D009), který již není 
v novém koncepčním návrhu přestavby dotčené dálniční a silniční sítě sledován. Podrobněji 
viz odůvodnění článku (117), písm. b)., tzn., bod 154 tohoto Odůvodnění. 

Návrh 3A ZÚR SK nově vkládá odstavec g), kterým se mezi priority v oblasti veřejných 
investic zařazuje část koridoru D010: MÚK Středokluky na dálnici D6. Pro tento záměr je 
upraveno vymezení koridoru D010, jako součást aktuálně sledované koncepce návrhu 
přestavby dotčené dálniční a silniční sítě (D6 x aglomerační okruh) – viz odůvodnění článku 
(114), tzn. bod 150 tohoto Odůvodnění. 

368. Článek (247)  

Specifikace provedené změny:  

Mění se názvosloví v souladu s platnou legislativou, vypouští se realizovaný úsek 
záměru a doplňuje se  chybějící název uvedeného koridoru . 

Návrhem 3A ZÚR SK se v odstavcích b), c) a j) nahrazují názvy rychlostních silnic 
názvem dálnice. Provedené úpravy zohledňují změnu zařazení dálnic a rychlostních silnic 
v souladu s § 4 Zákona o pozemních komunikacích č. 13/1997 ve znění pozdějších předpisů. 
Vybrané rychlostní silnice jsou označovány jako dálnice II. třídy. V této souvislosti jsou v ZÚR 
SK upraveny názvy původně rychlostních silnic R6, R7 a R10 na dálnice D6, D7 a D10. 
Podrobněji je tento aspekt komentován v odůvodnění článku (111), tzn. v bodě 146. tohoto 
Odůvodnění. 

V odstavci b) je upraven původní název MÚK Fialka na oficiální název MÚK Unhošť 
– věcná část zůstává beze změny. 

V návaznosti na provedené úpravy vymezení ploch a koridorů silnic I. třídy se v bodě 
e) vypouští koridor D050 z důvodu realizace jeho podstatné části, tj. silnice I/38 - obchvat 
Kolína  (s vyjímkou 2. úseku východního přivaděče a přemostění železniční trati, jež je 
součástí územně zkráceného koridoru D050). Zároveň je doplněn název koridoru D047 (viz též 
článek (115) ZÚR). 
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Návrhem 3A ZÚR SK se dále zrušuje odrážka l), tzn. koridor pro umístění stavby 
D020 – silnice I/9: Mělník, úprava a nové vedení. Důvodem je dokončená realizace stavby. 

369. Článek (249)  

Specifikace provedené změny:  

Technická úprava. 

Znění článku bylo přeformulováno za použití vhodné terminologie tak, aby 
respektovalo kompetence ZÚR stanovené platným zněním stavebního zákona. 

370. Článek (251)35  

Specifikace provedené změny:  

Původní článek (251) zrušen 

Důvodem pro zrušení článku je jeho obsahová duplicita s konkrétními ustanoveními 
stavebního zákona (§ 36 odst. 5 + § 43 odst. 3) a dále skutečnost, že toto téma je obsahem 
kapitoly H.1. nově vložené návrhem 3. aktualizace do ZÚR SK. 

Následující článek původně označený (251a) se nově označuje jako článek (250). 

 

 

9.M. STANOVENÍ KOMPENZAČNÍCH OPATŘENÍ PODLE § 
37, ODST. 7 STAVEBNÍHO ZÁKONA  

 

371. – 372. Vkládá se nová kapitola M. včetně článku 251. 

Specifikace provedené změny:  

Úprava na základě platného znění stavebního zákona (§ 37 odst. 7) 

Pokud z posouzení vlivu ZÚR na EVL nebo PO soustavy Natura 2000 vyplyne, 
že ZÚR mají významný negativní vliv na předmět ochrany nebo územní celistvost EVL nebo 
PO postupuje se dle § 45i zákona o ochraně přírody a krajiny. Kompenzační opatření uvede 
MŽP ve svém stanovisku dle § 4 odst. 2 písm. b) stavebního zákona. 

V rámci vyhodnocení vlivů návrhu 3A ZÚR SK na EVL a PO dle § 45i zákona o 
ochraně přírody a krajiny byl identifikován významný vliv pouze v dílčí části úpraveného 
vymezení koridoru D019 silnice I/9 úsek Libiš –Mělník (přemostění Labe). Na základě výsledku 
projednání dle § 37 stavebního zákona byla úprava tohoto koridoru v úseku Obříství – Mělník 
z návrhu 3A ZÚR SK vypuštěna.  

 

 

POČET LISTŮ TEXTOVÉ ČÁSTI A POČET VÝKRESŮ 
GRAFICKÉ ČÁSTI ZÚR STŘEDOČESKÉHO KRAJE 

 

                                                
35 Dle původního značení ZÚR SK ve znění aktualizací č. 1 a 2. 
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373. Úprava názvu 

Důvody pro změna názvu kapitoly je zjednodušení textu, bez odchýlení od věcného 
vymezení obsahové náplně dle písm. j) části I. (1) přílohy č. 4 k vyhl. č. 500/2006 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů. Zbývající část zdůvodnění je obsažena v úvodu kapitoly 9. 

374. Článek (252) 

Specifikace provedené změny:  

Zrušení článku a vložení nového textu. 

Číselné označení článku se ruší z toho důvodu, že platné znění části I (1) přílohy č. 4 
k vyhl. č. 500/2006 Sb., uvádí tyto údaje pouze v závětí této části přílohy č. 4, mimo obsahovou 
strukturu textové části ZÚR. 

Obsah této informace je upraven podle aktuálního rozsahu a obsahu textové a 
grafické části ZÚR.  
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10. KVALIFIKOVANÝ ODHAD ZÁBORŮ PŮDNÍHO 

FONDU 

 

 

10.1. ÚVOD 

 

Kvalifikovaný odhad záborů půdního fondu je zpracován ve smyslu přílohy č. 4 
vyhlášky 500/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o územně analytických podkladech, 
územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti. Je zpracován 
jak pro zemědělský půdní fond (ZPF), tak pro pozemky určené k plnění funkcí lesa (PUPFL).  

Předmětem vyhodnocení jsou plochy a koridory obsažené v návrhu 3A ZÚR SK 
(viz kap. D. výroku 3A ZÚR SK a kap. 9.D. odůvodnění 3A ZÚR SK). V rámci odůvodnění 3A 
ZÚR SK jsou všechny změny vyplývající z aktualizace řádně odůvodněny, kvalifikovaný odhad 
záborů z tohoto odůvodnění proto vychází. Plochy a koridory podléhající aktualizaci jsou 
znázorněny ve výkresu I.2. Odhad záborů je zpracován tabelární formou a obsahuje pouze 
takové plochy a koridory, u kterých byl identifikován zábor.  

Kvalifikovanému odhadu záborů půdy podléhají plochy a koridory (s výjimkou 
územních rezerv a ÚSES), které 3A ZÚR SK vymezuje pro budoucí stavby dopravní (silniční 
a kolejová doprava) a technické infrastruktury (energetika, vodní hospodářství, protipovodňová 
ochrana). Tyto plochy a koridory jsou současně vymezeny jako veřejně prospěšné stavby 
(s výjimkou územních rezerv), čímž je posilován veřejný zájem na rozvoj těchto odvětví. 
Dopravní a technická infrastruktura jsou dle § 2 odst. 1 stavebního zákona 183/2006 Sb., ve 
znění pozdějších předpisů, součástí veřejné infrastruktury a jsou zřizovány a užívány ve 
veřejném zájmu. Hodnoceny jsou plochy a koridory, které jsou návrhem 3A ZÚR SK: 

 nově vymezeny, 

 nahrazeny nebo z části upraveny ve vymezení, 

 vypuštěny, 

 převedeny z územních rezerv do návrhu nebo naopak převedeny z návrhu 
do územní rezervy. 

Součástí provedeného odhadu nejsou územní rezervy. Územní rezervy jsou dle § 36 
odst. 1 stavebního zákona vymezeny za účelem prověření potřeby budoucího využití a s tím 
spojených plošných nároků. Změnit územní rezervu na plochu nebo koridor umožňující 
stanovené využití je možné pouze na základě další aktualizace ZÚR. Takovéto územní rezervy 
proto bude možné vyhodnotit až v rámci příštích aktualizací. Hodnoceny zároveň nejsou 
změny provedené ve vymezení ÚSES. Dle § 59 odst. 3 zákona 114/1992 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů, o ochraně přírody a krajiny, se na ÚSES nevztahují podmínky ochrany 
zemědělské půdy. V případech, kdy je ÚSES vymezen na PUPFL, je dáván podnět pro 
budoucí změny lesního hospodaření napomáhající vytvoření přirozeného lesa. Nejedná se 
tedy o reálný zábor PUPFL. 

Odhad je zpracován v měřítku ZÚR 1:100 000 a je orientačního charakteru. Dle § 36 
odst. 5 stavebního zákona jsou ZÚR závazné pro pořizování a vydávání územních plánů. 
V rámci podrobnějších ÚPD proto bude kvalifikovaný odhad záborů půdního fondu pro 
vymezené plochy a koridory dále upřesněn a přesně kvantifikován v projektové přípravě 
staveb dle skutečné polohy stavby.  
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10.2.  ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND (ZPF) 

 

10.2.1. Metodika 

Kvalifikovaný odhad záborů ZPF je zpracován dle zákona 334/1992 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů, o ochraně ZPF. Dále dle vyhlášky 48/2011 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů, o stanovení tříd ochrany ZPF, obsahující rozčlenění bonitovaných půdně 
ekologických jednotek (BPEJ) do jednotlivých tříd ochrany I. – V. a vyhlášky č. 271/2019 Sb., 
o stanovení postupů k zajištění ochrany zemědělského půdního fondu. Zohledněn byl také 
metodický pokyn MŽP č. j. OOLP/1067/96 ze dne 01. 10. 1996, k odnímání půdy ze ZPF. Dle 
tohoto metodického pokynu je na odnímání zemědělské půdy při územně plánovací činnosti 
nahlíženo následovně (uvedeno úplné znění): 

 Do I. třídy zemědělské půdy jsou zařazeny bonitně nejcennější půdy v jednotlivých 
klimatických regionech, převážně v plochách rovinných nebo jen mírně sklonitých, 
které je možno odejmout ze zemědělského půdního fondu pouze výjimečně, a to 
převážně na stavby související s obnovou ekologické stability krajiny, případně 
pro liniové stavby zásadního významu. 

 Do II. třídy ochrany jsou situovány zemědělské půdy, které mají v rámci 
jednotlivých klimatických regionů nadprůměrnou produkční schopnost. Ve vztahu 
k ochraně zemědělského půdního fondu jde o půdy vysoce chráněné, jen 
podmíněně odnímatelné a s ohledem na územní plánování také jen podmíněně 
zastavitelné. 

 Do III. třídy ochrany jsou sloučeny půdy v jednotlivých klimatických regionech s 
průměrnou produkční schopností a středním stupněm ochrany, které je možno 
územním plánováním využití pro event. výstavbu. 

 Do IV. třídy ochrany jsou sdruženy půdy s převážně podprůměrnou produkční 
schopností v rámci příslušných klimatických regionů, s jen omezenou ochranou, 
využitelné i pro výstavbu. 

 Do V. třídy ochrany jsou zahrnuty zbývající bonitované půdně ekologické jednotky 
(dále jen "BPEJ"), které představují zejména půdy s velmi nízkou produkční 
schopností včetně půd mělkých, velmi svažitých, hydromorfních, štěrkovitých až 
kamenitých a erozně nejvíce ohrožených. Většinou jde o zemědělské půdy pro 
zemědělské účely postradatelné. U těchto půd lze předpokládat efektivnější 
nezemědělské využití. Jde většinou o půdy s nižším stupněm ochrany, s výjimkou 
vymezených ochranných pásem a chráněných území a dalších zájmů ochrany 
životního prostředí.  

Dle § 9 odst. 3 zákona o ochraně ZPF je kvalifikovaný odhad záborů proveden 
pro trvalé vyjmutí pozemků ze ZPF. Dočasné vynětí je legislativně podmíněno opětovným 
navrácením do ZPF, odhad dočasných záborů proto není proveden.  

Vzhledem ke skutečnosti, že 3A ZÚR SK vymezuje nejčastěji koridory pro budoucí 
umístění staveb dopravní a technické infrastruktury, nikoliv konkrétní stavby, je jejich velikost 
nadsazena reálným územním požadavkům. Smyslem koridoru je vytvořit dostatečný prostor 
pro zajištění volnosti při zpřesňování v územních plánech a následně i pro budoucí polohu 
stavby. Z tohoto důvodu představuje kvalifikovaný odhad „bilance“ zastoupení jednotlivých tříd 
ochrany ZPF v ploše vymezeného koridoru. Konkrétní hodnoty záborů jednotlivých staveb je 
nezbytné upřesnit v měřítku územních plánů dotčených obcí a návazně v rámci procesu 
rozhodování o změnách v území. V případě ploch a koridorů, u kterých návrh 3A ZÚR SK 
upravuje vymezení (v celém rozsahu nebo z části) vyjadřuje odhad rozdílové hodnoty mezi 
novým návrhem a původním vymezením v platných ZÚR SK ve znění 1. a 2. aktualizace. 
Plochy a koridory návrhem 3A ZÚR SK vypuštěné jsou do této bilance zahrnuty pouze 
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v případech neaktuálnosti záměrů, pro které byly předmětné plochy, resp. koridory vymezeny. 
Plochy a koridory vypuštěné v důsledku realizace příslušné stavby nejsou do následujících 
přehledů zahrnuty, neboť v těchto případech již došlo k odnětí ZPF. 

Do záborů ZPF nejsou zahrnuty koridory staveb, jejichž realizace nebude spojena 
s trvalým odnětím nebo dojde k odnětí půdy v rozsahu,, který není v měřítku tiskového výstupu 
výkresové části ZÚR zobrazitelný. Jedná se zejména o koridory pro budoucí plynovody, 
produktovody, vodovody a nadzemní elektrická vedení. Dle § 9 odst. 2 zákona č. 334/1992 Sb. 
není nutný souhlas orgánu ochrany ZPF při umisťování mj. vstupních šachet podzemních 
vedení a stožárů nadzemních vedení, pokud jejich rozloha nepřesáhne 30 m2. Dále pro 
přečerpávací stanice, vrty, studny a stanice nadzemních nebo podzemních vedení o rozloze 
do 55 m2. Uvedené stavby nebo zařízení na linkách technické infrastruktury budou spojena 
s velmi malým vlivem na ZPF. V měřítku ZÚR 1:100 000 nelze (s odkazem na ust. § 36 odst. 
3 stavebního zákona) přesně lokalizovat jednotlivá stožárová místa elektrických vedení ani 
polohu např. regulačních stanic na plynovodní síti. Plochy vymezené pro elektrické stanice 
(rozvodny, transformovny) nebo plochy navrhovaných vodních nádrží a staveb protipovodňové 
ochrany jsou hodnoceny v rozsahu vymezených polygonů.  

 

10.2.2. Vyhodnocení a odůvodnění záborů ZPF 

Návrh 3A ZÚR SK vymezuje nebo upravuje vymezení koridorů dopravní i technické 
infrastruktury. Jsou to koridory pro dálnice, silnice I. – III. třídy, dále pro železnice, tramvajové 
tratě, nadzemní elektrická vedení, trubní vedení technické infrastruktury a plochy pro budoucí 
vodohospodářské nebo protipovodňové stavby.  

Území Středočeského kraje zcela obklopuje území hlavního města Prahy. Přilehlé 
části kraje jsou proto (s ohledem na velmi těsné sídlení a prostorové vazby s územím hlavního 
města) součástí Metropolitní rozvojové oblasti OB1 Praha ve smyslu platné Politiky územního 
rozvoje ČR. Kromě „vlastního“ rozvoje osídlení, občanské vybavenosti a související 
infrastruktury“, iniciovaného blízkostí hlavního města, musí území kraje „absorbovat“ územní 
nároky související jednak s rozvojem Prahy a jednak se zajištěním prostorových vazeb k 
ostatním částem ČR, přičemž tyto hlavní rozvojové směry jsou definovány rozvojovými osami 
platné PÚR ČR.  

Návrh 3A ZÚR SK, obdobně jako původní ZÚR z r. 2011 a jejich 1. a 2. aktualizace, 
vymezuje plochy a koridory dopravní a technické infrastruktury v souladu s republikovými i 
krajskými prioritami územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území. Vymezením 
koridorů pro další rozvoj dopravní infrastruktury vytvářejí ZÚR územní, podmínky pro 
zkvalitnění dopravních sítí a propojení měst a obcí Středočeského kraje a nepřímo i pro 
posílení vzájemných kooperačních vazeb v krajských i republikových souvislostech. Koridory 
určené pro stavby obchvatů sídel a přeložek silnic mimo jejich zastavěná území mají jako jeden 
ze svých hlavních cílů snížení emisní a hlukové zátěže a zlepšení kvality prostředí v sídlech a 
zvýšení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu. Koridory železniční infrastruktury a 
obdobně i koridory tramvajové dopravy vytvářejí předpoklady pro zvýšení kapacit hromadné 
dopravy a tedy i potenciální snížení dopravních intenzit na pozemních komunikacích. Koridory 
nadmístní energetické infrastruktury jsou určeny pro další rozvoj elektrizační a plynárenské 
soustavy ve smyslu jejich zkvalitnění a posílení na úrovni přenosové (přepravní) i distribuční. 
V oblasti vodohospodářské se návrh 3A ZÚR orientuje na vymezení koridorů a ploch určených 
pro zkvalitňování zásobování obyvatel pitnou vodou, ochranu sídel před nepříznivými účinky 
povodní, případně pro zlepšení vodohospodářské bilance vybraných území. Všechny plochy 
a koridory vymezené návrhem 3A ZÚR SK jsou zároveň navrženy jako veřejně prospěšné 
stavby. 

Na základě výše uvedeného, a s přihlédnutím ke skutečnosti, že rozvoj dopravní a 
technické infrastruktury je v příslušné oborové legislativě deklarován jako veřejný zájem, lze 
odnětí zemědělské půdy I. a II. třídy ochrany k účelům, pro které jsou plochy a koridory 
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v návrhu 3A ZÚR SK vymezeny, považovat za výrazně převažující veřejný zájem ve smyslu 
ust. § 4 odst. 3 zákona o ochraně zemědělské půdy.  

Konkretizace záborů, společně s řešením dopadů na omezení obhospodařování 
ploch zemědělské půdy (např. narušením sítě polních cest nebo změnou odtokových poměrů) 
bude předmětem řešení v rámci projektové přípravy jednotlivých staveb. 

 

DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA 

V rámci silniční infrastruktury vymezuje návrh 3A ZÚR SK nové koridory D030 (úseky 
a-d), D057, D301 až D309 a dále D312, D314, D316, D317, D 317, D319 a D320 rekonstrukci 
dálniční sítě a vybraných úseků silnic I. třídy. Jedná se zejména o rozšíření stávajících 
komunikací o další jízdní pruhy, včetně zkvalitnění napojení na navazující silniční síť 
(rekonstrukce a stavba nových MÚK). V těchto případech dojde k záboru ZPF pouze v té části 
budoucí stavby, která bude představovat rozšíření komunikace mimo stávající těleso. Rozsah 
záborů bude tedy snížen o plochy stávajících staveb. 

Železniční koridory jsou vymezeny za účelem modernizace (rekonstrukce) stávajících 
železničních tratí, což je spojeno např. s dílčími směrovými úpravami umožňujícími navýšení 
traťových rychlostí (zejména v traťových obloucích) nebo zdvojkolejněním a tedy zvýšením 
přepravní kapacity železniční tratě. Úpravy tak budou probíhat v maximálním možném rozsahu 
na stávajících drážních pozemcích. Obdobně jako v případě silniční sítě bude celkové odnětí 
ZPF výrazně sníženo v úsecích, kde nová stavba využije plochy stávajícího kolejového tělesa. 
Pouze koridory D204 a D323 jsou vymezeny pro nové železniční stavby „na zelené louce“ a 
dojde u nich k záboru v plném rozsahu budoucí stavby.  

U koridorů pro tramvajové tratě (D235 a D236) je jejich vymezení opodstatněno 
přímou návazností na území hl. m. Prahy, neboť se jedná prodloužení linek MHD. Oba koridory 
jsou vymezeny v těsné vazbě na stávající silniční komunikace, což minimalizuje požadavky na 
potenciální odnětí půdy ze ZPF potažmo organizaci na ZPF. V úsecích, kde bude tramvajová 
trať pravděpodobně vedena středem stávající komunikace, potom nebude zábor ZPF žádný.  

 

TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA 

Odnětí ZPF pro účely elektro- a plyno energetiky není do odhadů zahrnuto z důvodů 
uvedených výše. Plochy pro umístění nových elektrických stanic jsou ve všech případech 
součástí vymezených koridorů. 

Navržené plochy vodních nádrží jsou z hlediska trvalého odnětí zahrnuty v celém 
rozsahu. Naproti tomu v případě poldrů budou trvalý zábor ZPF vyžadovat pouze technické 
části budoucí stavby. Na ostatních plochách určených k zadržení a akumulaci vody budou 
platit pouze jiné podmínky pro využití ploch, které nevyžadují vynětí ze  ZPF. Toto se týká 
zejména plochy PP12 pro poldr Nepokoj, jejíž rozsah byl v rámci návrhu 3A ZÚR SK upraven 
a současně byla zrušena plocha pro poldr Hasina. Rozsah záboru v tomto případě spíše 
ukazuje na rozsah zemědělských ploch, které budou součástí retenčního prostoru a tím 
pravděpodobně omezeny ve svém využití. Protipovodňová opatření Neratovic PP13 jsou 
určena pro liniové prvky protipovodňové ochrany města těsně obepínající jeho zastavěné 
území nebo se jedná o protipovodňová opatření spojená s odbahněním bývalých říčních 
ramen. V měřítku ZÚR nebyl pro PP13 zábor ZPF kvantifikován, reálně bude velmi malý nebo 
žádný a jeho numerickou kvantifikaci bude objektivně možné provést v podrobnějším stupni 
územně plánovací činnosti nebo v rámci projektové přípravy stavby.  

 

TABELÁRNÍ VYHODNOCENÍ 

Tabelární podoba vyhodnocení záborů ZPF odpovídá příloze Tabulka č. 2 vyhlášky 
č. 271/2019 Sb. 
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S ohledem na charakter úprav ve vymezení ploch a koridorů provedených návrhem 
3A ZÚR SK (viz úvod kap. 10.) je kvalifikovaný odhad záborů ZPF prezentován v následující 
struktuře: 

 zábory nově vymezených ploch a koridorů, 

 zábory ploch a koridorů se změnou v plném rozsahu vymezení, 

 zábory ploch a koridorů s dílčí změnou vymezení, 

 plochy ZPF uvolněné zrušením koridoru z důvodu neaktuálnosti záměru, 

 souhrnný odhad záborů návrhu 3A ZÚR SK. 

 

Plochy a koridory nově vymezené návrhem 3A ZÚR SK 

Označení 
plochy / 
koridoru 

Navržené 
využití 

Odhad 
záboru 

(ha) 

Výměra záboru podle tříd ochrany (ha) 

Odhad 
výměry 
záboru, 
na které 
bude 
provede
na 
rekultiva
ce na 
zeměděl
skou 
půdu 

Inform
ace o 
existe
nci 
závlah 

Informac
e o 
existenci 
odvodně
ní 

Informa
ce o 
existen
ci 
staveb 
k 
ochraně 
pozemk
u před 
erozní 
činností 
vody 

I. II. III. IV. V.         

D030a D 7,87 1,69 0,00 0,95 5,23 0,00 0,00 Ne Ne Ne 

D030b D 12,84 6,63 6,19 0,00 0,02 0,00 0,00 Ne Ne Ne 

D030c D 4,64 3,49 0,59 0,08 0,48 0,00 0,00 Ne Ne Ne 

D030d D 6,59 6,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ne Ne Ne 

D057 D 16,19 15,64 0,34 -0,31 -0,17 0,69 0,00 Ne Ano Ne 

D084a D 8,17 1,41 0,21 3,20 2,58 0,78 0,00 Ne Ano Ne 

D084b D 12,03 3,40 1,33 2,91 3,81 0,58 0,00 Ne Ano Ne 

D301 D 28,15 0,00 28,15 0,00 0,00 0,00 0,00 Ne Ano Ne 

D302 D 92,02 57,77 18,26 8,63 7,34 0,01 0,00 Ne Ano Ne 

D303 D 116,36 3,28 6,47 24,77 51,46 30,38 0,00 Ne Ano Ne 

D304 D 69,80 40,96 0,02 14,63 5,65 8,54 0,00 Ne Ano Ne 

D305 D 43,01 14,11 6,88 8,69 10,77 2,56 0,00 Ne Ano Ne 

D306 D 53,04 19,40 9,08 4,08 6,05 14,42 0,00 Ne Ano Ne 

D307 D 157,15 25,65 16,31 34,16 73,10 7,92 0,00 Ano Ano Ne 

D308 D 17,05 7,19 0,65 9,21 0,00 0,00 0,00 Ne Ne Ne 

D309 D 15,15 15,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ne Ne Ne 

D312 D 26,47 20,44 4,16 1,87 0,00 0,00 0,00 Ne Ano Ne 

D314 D 18,25 7,58 1,03 0,00 8,91 0,73 0,00 Ne Ano Ne 

D316 D 12,53 12,31 0,00 0,05 0,00 0,18 0,00 Ne Ano Ne 

D317 D 13,42 7,25 2,45 0,00 3,52 0,20 0,00 Ne Ne Ne 

D319 D 8,55 0,82 0,63 0,00 4,27 2,82 0,00 Ne Ano Ne 

D320 D 6,71 0,00 0,00 1,68 3,18 1,85 0,00 Ne Ano Ne 

Koridory silniční 
dopravy - celkem 745,97 270,75 102,74 114,6 186,22 71,66 0,00       

D322 Z 135,01 26,99 10,63 13,53 79,73 4,14 0,00 Ano Ano Ne 

D322a Z 2,43 0,00 0,00 0,00 2,43 0,00 0,00 Ne Ano Ne 

D322b Z 4,49 1,74 0,00 0,00 2,75 0,00 0,00 Ne Ano Ne 

D323 Z 4,35 1,55 2,24 0,00 0,00 0,55 0,00 Ano Ne Ne 

D324 Z 19,22 0,00 0,84 15,42 2,96 0,00 0,00 Ne Ano Ne 
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D325 Z 6,87 2,06 2,66 1,77 0,01 0,38 0,00 Ne Ano Ne 

D326 Z 4,99 4,52 0,47 0,00 0,00 0,00 0,00 Ne Ano Ne 

Koridory železniční a 
ost. kolejové dopravy - 
celkem   177,37 36,86 16,83 30,72 87,88 5,07 0,00       

PP15 W 10,48 6,01 0,00 3,09 1,38 0,00 0,00 Ano Ne Ne 

PP16 W 26,49 25,35 0,00 0,00 0,41 0,73 0,00 Ano Ano Ne 

Plochy vodních nádrží a 
PPO 36,97 31,36 0,00 3,09 1,79 0,73 0,00       

CELKEM   960,31 338,97 119,58 
148,4

1 275,89 77,45 0,00       

 

Plochy a koridory se změnou v plném rozsahu vymezení36 

Označení 
plochy / 
koridoru 

Navržené 
využití 

Odhad 
záboru 

(ha) 

Výměra záboru podle tříd 
ochrany (ha) 

Odhad 
výměry 
záboru, na 
které bude 
provedena 
rekultivace 
na 
zemědělskou 
půdu 

Informace 
o 
existenci 
závlah 

Informace 
o 
existenci 
odvodnění 

Informace 
o 
existenci 
staveb k 
ochraně 
pozemku 
před 
erozní 
činností 
vody 

I. II. III. IV. V.         

D017 D 4,05 0,13 -0,11 2,75 -0,12 1,41 0 Ne Ano Ne 

D018 D 0,07 0,00 -0,50 0,81 -0,25 0,00 0 Ne Ano Ne 

D035 D 0,43 0,00 0,16 0,99 0,16 -0,87 0 Ne Ano Ne 

D051 D 1,49 -0,20 0,97 0,00 0,00 0,72 0 Ano Ano Ne 

D052 D 1,80 -0,62 -1,06 3,48 0,00 0,00 0 Ne Ano Ne 

D080 D 7,94 0,00 4,98 0,33 0,73 1,89 0 Ne Ano Ne 

D092 D 4,56 2,27 0,47 0,21 1,10 0,50 0 Ne Ano Ne 

D161 D 1,21 1,28 -0,21 -2,69 2,82 0,00 0 Ne Ano Ne 

Koridory 
silniční 
dopravy 
celkem D 21,54 2,86 4,71 5,89 4,45 3,64 0       

PP12 W 73,11 1,59 70,88 10,70 4,29 -14,35 0 Ne Ano Ne 

Plochy 
PPO - 
celkem W 73,11 1,59 70,88 10,70 4,29 -14,35 0       

CELKEM   94,66 4,45 75,59 16,58 8,75 -10,71 0       

 

                                                
36 Hodnoty vyjadřují rozdíl mezi navrhovaným a původním vymezení plochy, resp. koridoru. Barevně vyznačeny 

jsou případy, kdy návrhem 3A ZÚR dochází ke snížení záboru ZPF. 
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Plochy a koridory s dílčí změnou vymezení37 

Označení 
plochy / 
koridoru 

Navržené 
využití 

Odhad 
záboru 

(ha) 

Výměra záboru podle tříd 
ochrany (ha) 

Odhad 
výměry 
záboru, na 
které bude 
provedena 
rekultivace 
na 
zemědělskou 
půdu 

Informace 
o 
existenci 
závlah 

Informace 
o 
existenci 
odvodnění 

Informace 
o 
existenci 
staveb k 
ochraně 
pozemku 
před 
erozní 
činností 
vody 

I. II. III. IV. V.         

D007 D -12,15 0,00 -0,84 -2,50 -4,93 -3,88 0 Ne Ano Ne 

D010 D -0,36 -0,46 0,10 0,00 0,00 0,00 0 Ne Ano Ne 

D015 D 5,76 0,04 5,50 0,22 0,00 0,00 0 Ne Ano Ne 

D019 D -1,61 0,00 -1,86 0,00 0,25 0,00 0 Ne Ano Ne 

D025 D -0,31 0,02 0,29 -0,57 -0,06 0,00 0 Ne Ano Ne 

D026 D 0,36 0,09 0,00 0,44 -0,17 0,00 0 Ne Ano Ne 

D030 D 4,20 1,76 0,00 1,04 1,40 0,00 0 Ne Ano Ne 

D031 D 5,11 1,82 0,00 0,31 2,98 0,00 0 Ne Ano Ne 

D043 D -0,18 0,00 0,00 0,00 -0,18 0,00 0 Ano Ne Ne 

D050 D -18,74 -13,94 -3,76 0,00 -0,77 -0,28 0 Ne Ne Ne 

D066 D -1,44 -0,82 -0,18 0,00 -0,44 0,00 0 Ne Ano Ne 

D089 D 1,13 0,00 0,09 0,00 1,03 0,00 0 Ne Ano Ne 

D090 D 1,45 0,08 0,00 1,37 0,00 0,00 0 Ne Ano Ne 

D091 D 0,47 -0,23 0,06 0,29 -0,07 0,42 0 Ne Ano Ne 

D146 D 0,42 0,00 -0,01 0,43 0,00 0,00 0 Ne Ano Ne 

D152 D -0,14 0,00 -0,14 0,00 0,00 0,00 0 Ne Ano Ne 

Koridory 
silniční 
dopravy - 
celkem D -16,04 -11,63 -0,74 1,04 -0,96 -3,74 0       

D204 Z 41,59 0,17 19,39 12,01 4,94 5,08 0 Ne Ano Ne 

Koridory 
železniční 
a ost. 
kolejové 
dopravy - 
celkem   Z 41,59 0,17 19,39 12,01 4,94 5,08 0       

CELKEM   25,55 -11,46 18,65 13,05 3,97 1,34 0       

 

                                                
37 Hodnoty vyjadřují rozdíl mezi navrhovaným a původním vymezení plochy, resp. koridoru. Barevně vyznačeny 

jsou případy, kdy návrhem 3A ZÚR dochází ke snížení záboru ZPF. 
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Plochy ZPF uvolněné zrušením koridoru z důvodu neaktuálnosti záměru 

Označení 
plochy / 
koridoru 

Navržené 
využití 

Odhad 
záboru 

(ha) 

Výměra záboru podle tříd ochrany 
(ha) 

Odhad 
výměry 
záboru, na 
které bude 
provedena 
rekultivace 
na 
zemědělsko
u půdu 

Inform
ace o 
existe
nci 
závlah 

Inform
ace o 
existen
ci 
odvod
nění 

Inform
ace o 
existe
nci 
staveb 
k 
ochra
ně 
pozem
ku 
před 
erozní 
činnos
tí vody 

I. II. III. IV. V.         

D009 D -7,05 -7,05 0,00 0,00 0,00 0,00  0 Ne Ne Ne 

D013 D -7,03 0,00 -6,86 0,00 -0,17 0,00  0 Ne Ne Ne 

D014 D -7,06 0,00 -6,90 0,00 -0,16 0,00  0 Ne Ne Ne 

D020 D -16,28 0,00 -1,48 -5,59 -9,21 0,00  0 Ne Ne Ne 

D023 D -2,40 -2,40 0,00 0,00 0,00 0,00  0 Ne Ne Ne 

D024 D -1,34 -1,34 0,00 0,00 0,00 0,00  0 Ne Ne Ne 

D075 D -3,26 0,00 -1,77 0,00 -0,94 -0,56  0 Ne Ano Ne 

D084 D -3,56 -1,27 0,00 -0,49 -1,11 -0,69  0 Ne Ano Ne 

D087 D -5,48 0,00 -2,62 -1,51 0,00 -1,35  0 Ne Ano Ne 

D103 D -3,48 -3,48 0,00 0,00 0,00 0,00  0 Ne Ne Ne 

D131 D -4,01 -1,86 -0,57 0,00 -0,89 -0,69  0 Ne Ne Ne 

Koridory 
silniční 
dopravy 
celkem D -60,97 -17,41 

-
20,19 -7,60 

-
12,49 -3,29 

 0 

      

D203 Z -11,15 -1,63 -2,30 -4,91 -1,48 -0,84  0 Ne Ano Ne 

Koridory 
železniční a 
ost. kolejové 
dopravy - 
celkem Z -11,15 -1,63 -2,30 -4,91 -1,48 -0,84 

 0 

      

CELKEM   -72,12 -19,03 
-

22,48 
-

12,50 
-

13,97 -4,13 
 0 

      

 

Souhrnný odhad záborů návrhu 3A ZÚR SK 

Ozn. 
Třída ochrany ZPF (ha) 

ZPF Celkem (ha) 

I. II. III. IV. V. 

Plochy a koridory nově vymezené 338,97 119,58 148,41 275,89 77,45 960,31 

Plochy a koridory se změnou vymezení v plném rozsahu 4,45 75,59 16,58 8,75 -10,71 94,66 



Návrh 3. Aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje - Odůvodnění 

 

307 

Plochy a koridory s dílčí změnou ve vymezení -11,46 18,65 13,05 3,97 1,34 25,55 

Plochy ZPF uvolněné -19,03 -22,48 -12,50 -13,97 -4,13 -72,12 

CELKEM 312,93 191,34 165,54 274,64 63,96 1 008,41 

 

 

10.3. POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCÍ LESA (PUPFL) 

 

10.3.1. Metodika 

Kvalifikovaný odhad záborů PUPFL je zpracován dle zákona 289/1995 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů, o lesích. Lesní zákon člení PUPFL do těchto tří kategorií: 

 Lesy zvláštního určení – lesy v pásmech hygienické ochrany vodních zdrojů I. 
stupně, v ochranných pásmech zdrojů přírodních léčivých a stolních minerálních 
vod, na území národních parků, v prvních zónách chráněných krajinných oblastí, 
v národních přírodních rezervacích, v přírodních rezervacích, v národních 
přírodních památkách a v přírodních památkách, lesy lázeňské, příměstské a 
další lesy se zvýšenou rekreační funkcí, lesy sloužící lesnickému výzkumu a 
lesnické výuce, lesy se zvýšenou funkcí půdoochrannou, vodoochrannou, 
klimatickou nebo krajinotvornou, lesy potřebné pro zachování biologické 
různorodosti, v uznaných oborách a v samostatných bažantnicích, lesy v nichž 
jiný důležitý veřejný zájem vyžaduje odlišný způsob hospodaření. 

 Lesy ochranné – lesy na mimořádně nepříznivých stanovištích (sutě, kamenná 
moře, prudké svahy, strže, nestabilizované náplavy a písky, rašeliniště, odvaly a 
výsypky apod.), vysokohorské lesy pod hranicí stromové vegetace chránící níže 
položené lesy a lesy na exponovaných hřebenech, lesy v klečovém lesním 
vegetačním stupni. 

 Lesy hospodářské jsou lesy, které nejsou zařazeny v kategorii lesů ochranných 
nebo lesů zvláštního určení.  

Ve smyslu § 15 odst. 1 lesního zákona je kvalifikovaný odhad záborů zpracován 
pro trvalé odnětí z PUPFL. Dočasné odnětí z PUPFL nebo omezení PUPFL (trvalé nebo 
dočasné) nezakládá podnět pro definitivní vynětí pozemků z PUPFL, není proto předmětem 
hodnocení. Součástí odhadu dále není vstup ploch a koridorů do vzdálenosti 50 m od okraje 
lesa. Dotčení pozemků, které do této vzdálenosti zasahují, není vyloučeno, podléhá však 
souhlasu příslušného orgánu státní správy lesů. 

Odhad záborů PUPFL je zpracován obdobně jako v případě záborů ZPF, tzn. žeb se 
jedná o kvalifikovaný odhad „bilance“ zastoupení jednotlivých kategorií lesa v ploše 
vymezeného koridoru. Konkrétní hodnoty záborů jednotlivých staveb je nezbytné upřesnit 
v měřítku územních plánů dotčených obcí a návazně v rámci procesu rozhodování o změnách 
v území. V případě ploch a koridorů, u kterých návrh 3A ZÚR SK upravuje vymezení (v celém 
rozsahu nebo z části) vyjadřuje odhad rozdílové hodnoty mezi novým návrhem a původním 
vymezením v platných ZÚR SK ve znění 1. a 2. aktualizace. Plochy a koridory návrhem 3A 
ZÚR SK vypuštěné jsou do této bilance zahrnuty pouze v případech neaktuálnosti záměrů, pro 
které byly předmětné plochy, resp. koridory vymezeny. Plochy a koridory vypuštěné 
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v důsledku realizace příslušné stavby nejsou do následujících přehledů zahrnuty, neboť 
v těchto případech již došlo k odnětí PUPFL. 

Oproti hodnocení záborů ZPF je odlišně postupováno v případě koridorů technické 
infrastruktury. Byť i v případě lesů platí, že dle § 15 odst. 3 lesního zákona odnětí z PUPFL 
nepodléhají mj. šachty podzemních vedení nebo stožáry nadzemních vedení do celkové 
rozlohy 30 m2 a dále např. přečerpávací stanice, vrty, studny, stanice nadzemního nebo 
podzemního vedení pokud nepřesahují rozlohu 55 m2. Obdobně platí, že v měřítku ZÚR 1:100 
000 nelze přesně určit např. polohu stožárových míst u nadzemních elektrických vedení nebo 
polohu regulačních stanic na plynovodní síti. Nicméně vzhledem k povaze liniových staveb 
technické infrastruktury je jejich realizace a provoz podmíněna respektováním ochranných 
pásem, v rámci nichž platí specifická omezení např. pro vysazování dřevin. Z těchto důvodů 
jsou tyto koridory zahrnuty do kvalifikovaného odhadu. 

Plochy vymezené pro rozvoj technické infrastruktury jsou hodnoceny v rozsahu 
vymezených polygonů. 

 

10.3.2. Vyhodnocení a odůvodnění záborů PUPFL 

Návrh 3A ZÚR SK vymezuje nebo upravuje ve vymezení řadu koridorů dopravní 
i technické infrastruktury. Jsou to koridory pro dálnice, silnice I. – III. třídy, dále pro železnice, 
tramvajové tratě, nadzemní elektrická vedení, trubní vedení technické infrastruktury a plochy 
pro budoucí vodohospodářské nebo protipovodňové účely. Hlavní důvody převažujícího 
veřejného zájmu na odnětí pozemků určených k plnění funkcí lesa pro uvedené účely jsou 
shrnuty  v kap. 10.2.2. tohoto Odůvodnění. 

 

DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA 

Většina dopravních staveb, pro které jsou návrhem 3A ZÚR SK vymezeny koridory, 
má charakter rekonstrukce, resp. rozšíření stávajících komunikací. Z toho lze dovodit, že ve 
většině případů nepůjde o novou fragmentaci lesů, ale pouze o odnětí z PUPFL v rozsahu 
rozšíření stávajících průseků.  

Co se týká koridorů pro kolejovou dopravu, tak jediným koridorem, který bude 
pravděpodobně spojen s vyšším záborem je D204 pro novou železniční trať. Půjde o novou 
stavbu vkládanou do území. V ostatních případech jsou koridory vymezeny pro rekonstrukce 
a modernizace stávajících tratí, reálný zábor PUPFL zde proto nebude významný a dojde 
k němu pouze v případech, kdy nebude možné úpravy na tratích provést v rámci současných 
drážních pozemků. Bez požadavku na odnětí z PUPFL jsou koridory pro tramvajové tratě 
D325 a D326. 

 

TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA 

Koridory pro nadzemní elektrická vedení na některých úsecích procházejí přes lesní 
porosty. Koridory elektrických vedení přenosové soustavy mají osu v trasách stávajících 
vedení 400 kV, tzn., že v rozhodující míře využijí  již existující lesní průseky a k omezení využití 
lesních pozemků dojde pouze v závislosti na případném rozšíření ochranného pásma.  

Vyšší hodnoty v případě koridorů 110 kV jsou ovlivněny tím, že se jedná většinou o 
zcela nové stavby. Na druhé straně šířka ochranného pásma vedení 110 kV je v porovnání 
s napěťovou hladinou 400 kV zhruba poloviční.  

Koridor pro plynovodní přípojku k elektrárně Mělník bude procházet lesním porostem 
na západním okraji Středočeského kraje. Předpokládaný zábor však není hodnocen jako 
vysoký, současně je koridor vymezen způsobem, který umožňuje trasování budoucího 
plynovodního potrubí lesním průsekem, kterým již vedou nadzemní elektrická vedení. 
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Maximální hodnoty záborů pro stavby nových skupinových vodovodů jsou dány šířkou 
ochranného pásma. Lze důvodně předpokládat, že v rámci vymezených koridorů budou 
konkrétní trasy umisťovány do souběhu se silniční, případně cestní sítí. Konkrétní rozsah 
odnětí bude v těchto případech jen omezený. 

Koridor produktovodu R05 nebude spojen s žádným záborem PUPFL, koridor 
je v rámci návrhu A3-ZÚR SK pouze upraven ve vymezení v lokalitě, kde se PUPFL 
nenachází.   

Návrh 3A ZÚR SK vymezuje plochy pro vodohospodářská opaření (vodní nádrže, 
protipovodňová opatření nebo poldry). U ploch PP12, PP14, PP15 a PP16 je předpokládáno 
odnětí z PUPFL malého rozsahu. Vymezené plochy totiž do lesů zasahují zpravidla pouze 
okrajově a je reálné, že v rámci upřesnění v rámci územně plánovací činnosti nebo projektové 
přípravě staveb dojde k umístění ploch nebo staveb mimo lesy. Protipovodňová opatření 
Neratovic PP13 (v 3A ZÚR SK vyjádřená bodem) jsou určena pro liniové prvky protipovodňové 
ochrany města těsně obepínající jeho zastavěné území nebo se jedná o protipovodňová 
opatření spojená s odbahněním bývalých říčních ramen. V měřítku ZÚR nebyl pro PP13 zábor 
PUPFL kvantifikován, reálně bude velmi malý nebo žádný a jeho numerickou kvantifikaci bude 
objektivně možné provést v podrobnějším stupni územně plánovací činnosti nebo v rámci 
projektové přípravy stavby. 

 

TABELÁRNÍ VYHODNOCENÍ 

S ohledem na charakter úprav ve vymezení ploch a koridorů provedených návrhem 
3A ZÚR SK (viz úvod kap. 10.) je kvalifikovaný odhad záborů, resp. odnětí PUPFL prezentován 
ve stejném členění jako v případě ZPF, tzn.  

 zábory nově vymezených ploch a koridorů, 

 zábory ploch a koridorů se změnou v plném rozsahu vymezení, 

 zábory ploch a koridorů s dílčí změnou vymezení, 

 plochy ZPF uvolněné zrušením koridoru z důvodu neaktuálnosti záměru, 

 Souhrnný odhad záborů návrhu 3A ZÚR SK. 
 

Plochy a koridory nově vymezené návrhem 3A ZÚR SK 

Označení Navržené využití 

Kategorie lesa 

PUPFL 
celkem (ha) les hospodářský 

(ha) 
les ochranný 

(ha) 
les zvláštního 

využití (ha) 

D030a D 0,69 0,00 0,30 0,99 

D030b D 0,14 0,00 0,10 0,24 

D084a D 0,33 0,00 0,00 0,33 

D084b D 0,29 0,00 1,09 1,38 

D301 D 0,20 0,00 0,00 0,20 

D302 D 0,01 0,00 0,00 0,01 

D303 D 6,17 0,06 4,65 10,87 

D304 D 0,18 0,00 0,00 0,18 

D305 D 0,27 0,00 0,00 0,27 

D306 D 0,50 0,00 0,00 0,50 

D307 D 8,14 0,00 0,21 8,34 

D312 D 0,00 0,00 0,02 0,02 

D314 D 2,28 0,00 0,00 2,28 
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Označení Navržené využití 

Kategorie lesa 

PUPFL 
celkem (ha) les hospodářský 

(ha) 
les ochranný 

(ha) 
les zvláštního 

využití (ha) 

D316 D 0,00 0,00 0,00 0,00 

D317 D 0,00 0,00 0,00 0,00 

D319 D 0,04 0,00 0,00 0,04 

Koridory silniční dopravy celkem 19,24 0,06 6,37 25,66 

D322 Z 0,87 0,00 0,16 1,03 

D322b Z 0,61 0,00 0,00 0,61 

D323 Z 0,39 0,00 0,00 0,39 

D324 Z 0,06 0,00 0,00 0,06 

Koridory železniční a ost. kolejové dopravy celkem 1,93 0,00 0,16 2,09 

E23 E 0,24 0,00 0,00 0,24 

E27 E 0,43 0,00 0,00 0,43 

E28 E 0,55 0,00 0,00 0,55 

E30 E 0,01 0,00 0,00 0,01 

E31 E 0,56 0,02 0,12 0,70 

E32 E 1,96 0,00 0,21 2,18 

E33 E 0,44 0,00 0,44 0,88 

E34 E 0,05 0,00 0,00 0,05 

E35 E 6,45 0,07 1,78 8,30 

E36 E 3,34 0,07 0,33 3,73 

E37 E 0,03 0,00 0,00 0,03 

E40 E 0,47 0,05 0,10 0,63 

P09 P 0,17 0,00 0,00 0,17 

Koridory elektro- a plynoenergetiky celkem 14,70 0,21 2,98 17,89 

PP13 W 0,10 0,00 0,06 0,16 

PP15 W 0,17 0,00 0,00 0,17 

PP16 W 0,96 0,00 0,00 0,96 

Plochy vodních nádrží a protipovodňové ochrany 1,23 0,00 0,06 1,28 

V15 V 0,02 0,00 0,02 0,04 

V16 V 0,79 0,00 0,00 0,79 

V17 V 1,98 0,00 0,12 2,10 

Koridory pro zásobování vodou 2,80 0,00 0,14 2,94 

CELKEM   39,89 0,27 9,71 49,87 

 

Plochy a koridory se změnou v plném rozsahu vymezení38 

Označení Navržené využití 

Kategorie lesa 

PUPFL celkem 
(ha) les hospodářský 

(ha) 
les ochranný 

(ha) 
les zvláštního využití 

(ha) 

D017 D 0,00 0,00 0,00 0,00 

D035 D -1,71 0,00 0,00 -1,71 

D051 D -0,48 0,00 0,00 -0,48 

D052 D 0,01 0,00 0,14 0,15 

D092 D -0,07 0,00 0,00 -0,07 

                                                
38 Hodnoty vyjadřují rozdíl mezi navrhovaným a původním vymezení plochy, resp. koridoru. Barevně vyznačeny 

jsou případy, kdy návrhem 3A ZÚR dochází ke snížení záboru ZPF. 
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Označení Navržené využití 

Kategorie lesa 

PUPFL celkem 
(ha) les hospodářský 

(ha) 
les ochranný 

(ha) 
les zvláštního využití 

(ha) 

D080 D 0,00 0,00 0,00 0,00 

D161 D 0,00 0,00 0,09 0,09 

Koridory silniční dopravy celkem -2,26 0,00 0,23 -2,03 

PP12 W -8,92 0,00 0,63 -8,28 

Plochy protipovodňové ochrany -8,92 0,00 0,63 -8,28 

CELKEM   -11,18 0,00 0,86 -10,31 

 

Plochy a koridory s dílčí změnou vymezení39 

Označení Navržené využití 

Kategorie lesa 

PUPFL 
celkem (ha) les hospodářský 

(ha) 
les ochranný 

(ha) 
les zvláštního 

využití (ha) 

D007 D -0,33 0,00 -0,02 -0,35 

D010 D 0,00 0,00 0,00 0,00 

D015 D 0,00 0,00 0,00 0,00 

D019 D 0,00 0,00 0,00 0,00 

D066 D 0,00 0,00 -0,02 -0,02 

D089 D 0,02 0,00 0,02 0,04 

D090 D 0,00 0,00 0,00 0,00 

D091 D -0,04 0,00 0,00 -0,04 

D146 D 0,00 0,00 0,00 0,00 

D152 D 0,00 0,00 0,00 0,00 

D050 D -0,04 0,00 -0,02 -0,06 

Koridory silniční dopravy celkem -0,39 0,00 -0,04 -0,43 

D204 Z 8,68 0,00 4,94 13,62 

Koridory železniční a ost. kolejové dopravy celkem 8,68 0,00 4,94 13,62 

E09 E 0,04 0,05 0,00 0,09 

E20 E 0,00 0,00 0,00 0,00 

R05 R 0,00 0,00 0,00 0,00 

Koridory elektroenergetiky a produktovodů celkem 0,04 0,05 0,00 0,09 

CELKEM   8,33 0,05 4,89 13,27 

 

Plochy PUPFL uvolněné zrušením koridoru z důvodu neaktuálnosti záměru 

Označení Navržené využití 

Kategorie lesa 

PUPFL 
celkem (ha) les hospodářský 

(ha) 
les ochranný 

(ha) 
les zvláštního 

využití (ha) 

D020 D -0,02 0,00 0,00 -0,02 

D087 D -1,39 0,00 0,00 -1,39 

Koridory silniční dopravy celkem -1,41 0,00 0,00 -1,41 

D203 Z -0,67 0,00 0,00 -0,67 

Koridory železniční a ost. kolejové dopravy 
celkem 

-0,67 0,00 0,00 -0,67 

E01 E -0,31 0,00 -0,01 -0,32 

                                                
39 Hodnoty vyjadřují rozdíl mezi navrhovaným a původním vymezení plochy, resp. koridoru. Barevně vyznačeny 

jsou případy, kdy návrhem 3A ZÚR dochází ke snížení záboru ZPF. 
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Označení Navržené využití 

Kategorie lesa 

PUPFL 
celkem (ha) les hospodářský 

(ha) 
les ochranný 

(ha) 
les zvláštního 

využití (ha) 

E02 E -0,42 -0,07 0,00 -0,49 

E21 E -0,01 0,00 0,00 -0,01 

R04 R -0,05 0,00 0,00 -0,05 

P09 P -5,28 0,00 -0,35 -5,64 

Koridory elektroenergetiky, 
plynovodů a produktovodů 
celkem   

-6,08 -0,07 -0,36 -6,51 

PP02 W 0,00 0,00 -0,14 -0,14 

PP08 W -0,04 0,00 0,00 -0,04 

PP10 W -0,01 0,00 0,00 -0,01 

Plochy protipovodňové ochrany -0,05 0,00 -0,14 -0,19 

V03 V -0,02 0,00 0,00 -0,02 

V09 V -2,69 -0,85 -1,31 -4,84 

V12 V -0,27 0,00 0,00 -0,27 

V13 V -0,38 0,00 -0,02 -0,40 

Koridory zásobování vodou -0,15 0,00 0,00 -0,15 

CELKEM   -8,37 -0,07 -0,50 -8,94 

 

Souhrnný odhad záborů PUPFL návrhu 3A ZÚR SK 

Označení 

Kategorie lesa 
PUPFL celkem 

(ha) les hospodářský 
(ha) 

les ochranný 
(ha) 

les zvláštního 
využití (ha) 

Plochy a koridory nově vymezené 
39,89 0,27 9,71 49,87 

Plochy a koridory se změnou vymezení 
v plném rozsahu -11,18 0,00 0,86 -10,31 

Plochy a koridory s dílčí změnou ve 
vymezení 

8,33 0,05 4,89 13,27 

Plochy PUPFL uvolněné 
-8,37 -0,07 -0,50 -8,94 

CELKEM 28,68 0,24 14,97 43,89 
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11. ZÁKLADNÍ INFORMACE O VÝSLEDCÍCH 

VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ 

ROZVOJ ÚZEMÍ VČETNĚ VÝSLEDKŮ 

VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

 

 

Vyhodnocení vlivů návrhu 3A ZÚR SK bylo zpracováno v rozsahu a struktuře přílohy 
č. 5 vyhl. č. 500/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.  

Z jeho závěrů vyplývá, že návrh 3. Aktualizace ZÚR Středočeského kraje, při dodržení 
stanovených podmínek pro rozhodování a plnění úkolů pro územní plánování a koordinaci 
územně plánovací činnosti obcí, neobsahuje (až na dvě výjimky ve vztahu k EVL soustavy 
Natura 2000) záměry s rizikem významných negativních vlivů na obyvatelstvo a složky 
životního prostředí. V případě ploch, resp. koridorů dopravní a technické infrastruktury, u 
kterých byly identifikovány tyto významné vlivy (koridor D019 – silnice I/9: úsek Libiš – Mělník 
a plocha PP12 – poldr protipovodňové ochrany „Nepokoj“ v povodí Mrliny) dokládá návrh 3A 
ZÚR SK ve svém Odůvodnění převažující veřejný zájem na jejich vymezení a formuluje kritéria 
a podmínky pro rozhodování, příp. úkoly pro územní plánování za účelem minimalizace 
předpokládaných vlivů. 

Ve vztahu k územním podmínkám pro hospodářský rozvoj a soudržnost společenství 
obyvatel v území nebyly v návrhu A-ZÚR KK zjištěny žádné negativní vlivy. 

 

 

Na základě těchto skutečností je možné konstatovat, že návrh 3. Aktualizace ZÚR 
Středočeského kraje posiluje v rozsahu svých kompetencí předpoklady pro vyvážený vztah 
územních podmínek udržitelného rozvoje území ve smyslu § 18 odst. 1 stavebního zákona.  
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12. STANOVISKO DLE § 37 ODST. 6 STAVEBNÍHO 

ZÁKONA 

 

 

Bude doplněno po projednání návrhu 3A ZÚR SK dle § 37 stavebního zákona. 
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13. SDĚLENÍ O ZOHLEDNĚNÍ STANOVISEK DLE 

§ 37 ODST. 6 A ODST. 7 STAVEBNÍHO ZÁKONA 

 

 

Sdělení bude doplněno na základě výsledků projednání návrhu 3A ZÚR SK dle § 37 
stavebního zákona. 
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14. ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH VČETNĚ 

SAMOSTATNÉHO ODŮVODNĚNÍ 

 

 

Kapitola bude doplněna na základě výsledků veřejného projednání návrhu 3A ZÚR 
SK dle § 39 stavebního zákona. 
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15. VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK 

 

 

15.1 VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK Z PROJEDNÁNÍ 
NÁVRHU 3A ZÚR SK DLE § 37 STAVEBNÍHO ZÁKONA 

 

Vyhodnocení bude doplněno na základě výsledků veřejného projednání návrhu 3A 
ZÚR SK dle § 37 stavebního zákona. 

 

 

15.2 VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK Z VEŘEJNÉHO 
PR JEDNÁNÍ NÁVRHU 3A ZÚR SK DLE § 39 
STAVEBNÍHO ZÁKONA 

 

Vyhodnocení bude doplněno na základě výsledků veřejného projednání návrhu 3A 
ZÚR SK dle § 39 stavebního zákona. 
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VYSVĚTLENÍ POJMŮ 

 

 

Rekonstrukce pozemních komunikací   

Rekonstrukce pozemních komunikací  zahrnuje modernizaci či přestavbu stávající stavby 
(infrastruktury), která vede ke změně účelu stavby nebo jejich technických parametrů. 
Předpokládá se, že rekonstrukce stavby vyvolává nové územní nároky. Dle par. 139b odst. 3 
stavebního zákona představuje změnu stávající stavby.  

Pro účely 3A ZÚR SK použito u dopravní infrastruktury dálniční a silniční, u záměrů, u kterých 
se při jejich přestavbě jednoznačně předpokládají nové územní nároky a to v těchto spojeních: 

 rekonstrukce dálnice (ve smyslu rozšíření dálnice na 3+3 jízdní pruhy, přestavba na 
normové parametry původně rychlostních silnic na dálniční parametry s ponecháním 
2+2 jízdní pruhy); 

 rekonstrukce silnice (přestavba ve stávajícím šířkovém uspořádání s odstraněním 
dopravních závad, včetně úpravy nevyhovujících parametrů,  přestavba s úpravou 
šířkového uspořádání - rozšíření střídavě o 1 jízdní pruh);  

 rekonstrukce mimoúrovňové křižovatky (přestavba s úpravou nevyhovujících 
parametrů či prostorového uspořádání křižovatkových větví).  

 

Modernizace železniční trati  

Modernizace železniční  trati představuje souhrn opatření, která umožňují na dané trati zvýšení 
největší traťové rychlosti do 160 km/h včetně (s případnou stavební připraveností na rychlost 
vyšší, pokud se neúměrně nezvyšují investiční náklady), dosažení požadované třídy zatížení, 
dosažení požadované prostorové průchodnosti a provoz jednotek s naklápěcími skříněmi. 
Modernizace tratě zahrnuje stavební opatření typu rekonstrukcí, přeložek a novostaveb na 
souvislém úseku tratě.  

Pro účely 3A ZÚR SK je pojem modernizace u dopravní infrastruktury železniční použit v tomto 
spojení: 

 modernizace železniční tratě.  

 

Související stavby 

Stavby vedlejší ve smyslu § 2 odst. 9 stavebního zákona, tj. stavby a zařízení, které patří do 
celkové objektové skladby dopravní infrastruktury (DI) či technické infrastruktury (TI), nezbytné 
k zajištění provozu stavby DI či TI jako funkčního celku. U staveb pozemních komunikací patří 
mezi související stavby součásti a příslušenství komunikace a vyvolané stavby, jako např. 
opěrné zdi, mosty, tunely, protihlukové stěny větve křižovatek, přeložky silnic nižší třídy, 
místních a účelových komunikací, polních cest, dešťové usazovací nádrže, přeložky TI, 
přechody pro zvěř apod. U staveb TI to mohou být např. šachty, čerpací stanice, shybky, 
vyvolané přeložky jiné TI apod. Výjimkou jsou rozvodny, kompresorové stanice a další plošně 
náročná zařízení, pro které musí být zejména v územním plánu vymezovány samostatné 
plochy. Některé vedlejší (související) stavby, zejména vyvolané přeložky inženýrských sítí, 
nemohou být v celé své délce součástí koridoru, protože mnohdy zasahují do značné 
vzdálenosti od vymezeného koridoru. 

 

 

 


