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Použité zkratky:
ÚP – území plán
ÚAP – územně analytické podklady
LBC – lokální biocentrum
LBK – lokální biokoridor
RK – regionální biokoridor
RBC – regionální biocentrum
NK – nadregionální biokoridor
ÚSES – územní systém ekologické stability
ZÚ – zastavěné území
Z*x– označení plochy změn(*-číselné označení plochy, x-sídlo, kde je
plocha navrhována)
ČOV – čistírna odpadních vod
VKP – významný krajinný prvek
PUR ČR – Politika územního rozvoje České republiky
ZUR SK – Zásady územního rozvoje Středočeského kraje
EO – ekvivalentní počet obyvatel
RD – rodinné domy
ZPF – zemědělský půdní fond
PUPFL – pozemky určené k plnění funkce lesa
BV- Plochy bydlení - v rodinných domech
BH- Plochy bydlení – v bytových domech
VS- Plochy smíšené výrobní
OV- Plochy občanského vybavení – veřejná infrastruktura
OM- Plochy občanského vybavení – komerční zařízení malá a střední
OS- Plochy občanského vybavení - tělovýchovná a sportovní zařízení
RI- Plochy rekreace – stavby pro rodinnou rekreaci
RH- Plochy rekreace – plochy staveb pro hromadnou rekreaci
VL- Plochy výroby a skladování - lehký průmysl
PV- Plochy veřejných prostranství- veřejná prostranství
ZV- Plochy veřejných prostranství – veřejná zeleň
DS- Plochy dopravní infrastruktury – silniční
DM- Plochy dopravní infrastruktury – komunikace místního významu
TI- Plochy technické infrastruktury
NZ- Plochy zemědělské – orná půda (NZo), plochy zemědělské – trvalé
travní porosty (NZt), plochy zemědělské – zahrady a sady (NZz)
NL- Plochy lesní – les
W- Plochy vodní a vodohospodářské
NS- Plochy smíšené nezastavěného území
NP- Plochy přírodní
VVTL- vysokotlaký plynovod
STG - Skupina typů geobiocénů
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1. Postup pořízení územního plánu.
O pořízení územního plánu (ÚP) rozhodlo zastupitelstvo obce Chrustenice
svým usnesením č.5, ze dne 7.3.2016. Zastupitelstvo zároveň rozhodlo, že
určeným zastupitelem pro zpracování a pořízení územního plánu je starosta
obce pan Ing. Radomil Urban. Zastupitelstvo obce Chrustenice stejným
usnesením schválilo pořizovatelem územního plánu – Městský úřad Beroun,
odbor územního plánování a regionálního rozvoje. Žádost o pořízení územního
plánu byla doručena pořizovateli dne 28.2.2017.
Zpracovatelem územního plánu obec vybrala Ing. Lenku Cârovou, která
počátkem roku 2017 zpracovala doplňující průzkumy a rozbory území, jako
jeden z podkladů pro zadání územního plánu.
Obec Chrustenice zveřejnila doplňující průzkumy a rozbory území na svých
internetových stránkách s tím, že občané mohou podávat k nově tvořenému
územnímu plánu své podněty ještě do 30.6.2017.
Při vypracování návrhu zadání vycházel pořizovatel z územně analytických
podkladů ORP Beroun, z požadavků obce, požadavků vlastníků pozemků
doporučených obcí a doplňujících průzkumů a rozborů území vyhotovených
zpracovatelem územního plánu.
Návrh zadání územního plánu Chrustenice byl zpracován ve stanoveném
rozsahu přílohy č. 6 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických
podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně
plánovací činnosti. Městský úřad Beroun - odbor územního plánování a
regionálního rozvoje, jako orgán územního plánování dle § 6, odst. 1 písm.
c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném
znění (dále jen „stavební zákon“) v souladu s ustanovením § 47 odst. 2
stavebního zákona zaslal dne 17.1.2018 návrh zadání územního plánu
Chrustenic jednotlivě dotčeným orgánům, krajskému úřadu, sousedním obcím a
oprávněným investorům a zajistil zveřejnění návrhu zadání územního plánu a
jeho vystavení k veřejnému nahlédnutí po dobu 30 dnů ode dne (17.1.2018)
vyvěšení oznámení o jeho projednávání na úřední desce obce Chrustenice a
úřední desce u pořizovatele. K návrhu zadání bylo uplatněno 9 podání
dotčených orgánů, ve kterých vyjádřily své požadavky, krajský úřad uplatnil
ve stanovené lhůtě souhrnné vyjádření včetně stanoviska orgánu posuzování
vlivů na životní prostředí. Žádná ze sousedních obcí neuplatnila podnět k
návrhu zadání. Dále byla uplatněna jedna připomínka Ředitelství silnic a
dálnic ČR. Z řad veřejnosti nebyla uplatněna žádná připomínka k návrhu
zadání územního plánu. Orgán posuzování vlivů na životní prostředí ve svém
stanovisku ze dne 12.2.2018 sdělil, že nepožaduje zpracovat vyhodnocení
vlivů územního plánu Chrustenice na životní prostředí. Požadavky,
stanoviska
a
připomínky
uplatněné
k návrhu
zadání
územního
plánu
Chrustenice jsou shrnuty v dokumentu „Vyhodnocení projednávání návrhu
zadání územního plánu Chrustenice“, který obsahuje i informace o jejich
vlivu na úpravy návrhu zadání, je součástí dokladů o pořizování územního
plánu. Zadání územního plánu Chrustenice, upravené dle § 47 odst. 4
stavebního zákona, bylo dne 27.2.2018 pořizovatelem předloženo k projednání
zastupitelstvu obce Chrustenice. Zadání schválilo Zastupitelstvo obce
Chrustenice svým usnesením č. 7 ze dne 12.3.2018.
Návrh územního plánu doručil projektant pořizovateli dne 27.05.2019.
Společné jednání o návrhu územního plánu se podle § 50 odst. 2
stavebního zákona uskutečnilo dne 20.062019 od 09:00 hodin v místnosti C
304 Městského úřadu Beroun.
V souladu s § 50 odstavec 3 doručil pořizovatel návrh územního plánu
Chrustenice veřejnou vyhláškou, vyvěšeno 04.06.2019, svěšeno 20.07.2019.
Zároveň
pořizovatel
zaslal
návrh
územního
plánu
Krajskému
úřadu
Středočeského kraje (dále jen KUSK) na posouzení dle § 50 odstavec 5 a 7
stavebního zákona.
V zákonem stanovené lhůtě bylo k návrhu územního plánu doručeno 7
stanovisek dotčených orgánů, jedna připomínka oprávněného investora a jedna
připomínka veřejnosti, resp. vlastníka pozemku na území obce. Vyhodnocení
společného
jednání
provedl
pořizovatel
ve
spolupráci
s
určeným
zastupitelem, Ing. Radomilem Urbanem za účasti zpracovatelky návrhu
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územního plánu Ing. Lenky Cârové. Dokument vyhodnocení projednávání návrhu
územního plánu je součástí pořizovací dokumentace.
Nesouhlas s nezemědělským využitím lokalit Z23 – plochy bydlení v rodinných
domech a Z24 – plochy smíšené výrobní a vymezení zastavěného území plochy
OS – plochy občanského vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení
vyjádřil dotčený orgán ochrany ZPF Krajský úřad Středočeského kraje ve svém
stanovisku ze dne 12.07.2019. Proto byl návrh vymezení dotčených ploch
upraven a na základě této úpravy vydal KÚ Středočeského kraje změnu
stanoviska na souhlasné stanovisko dne 18.12.2019.
Dále dle § 50 odstavec 7 stavebního zákona zaslal pořizovatel stanoviska a
připomínky Krajskému úřadu Středočeského kraje, odboru územního plánování a
stavebního řádu k vydání stanoviska
z hledisek zajištění koordinace
využívání území s ohledem na širší vztahy, soulad s PÚR a ZÚR. Odbor
územního plánování a stavebního řádu KUSK svým stanoviskem ze dne
26.08.2019 pod čj. 114280/2019/KUSK konstatoval, že neshledal žádné rozpory
a lze postupovat v dalším řízení o územním plánu.
Veřejné projednání návrhu územního plánu podle § 52 odst. 1 stavebního
zákona s výkladem projektanta, nařídil pořizovatel podle § 22 odst. 1
stavebního zákona na 26.srpna 2020 od 17 hodin v prostorách obecního úřadu
obce
Chrustenice.
K veřejnému
projednání
byla
uplatněna
2
podání
s námitkami, připomínky uplatněny nebyly. Dotčené orgány uplatnily celkem 5
stanovisek – všechna souhlasná.
Dle vyhodnocení veřejné projednání dle §53 odst.1 stavebního zákona byl
zpracován návrh rozhodnutí o námitkách k Územnímu plánu Chrustenice a
vyhodnocení připomínek. Tento návrh byl zaslán dotčeným orgánům, které
k němu uplatnily 2 stanoviska (souhlasná).
Dne 21.6.2021 zastupitelstvo obce na svém veřejném jednání schválilo
rozhodnutí o námitkách a vypořádání připomínek a vydání územního plánu.

2. Soulad návrhu územního plánu s politikou územního rozvoje ČR a s
územně plánovací dokumentací vydanou krajem.
Z politiky České republiky, ve znění Aktualizace č.1 schválené
usnesením vlády České republiky, ze dne 15. dubna 2015, vyplývá, že
obec Chrustenice se nachází v rozvojové oblasti OB1 a rozvojové ose
OS1.
Z celorepublikových priorit územního plánování pro zajištění
udržitelného rozvoje území jsou respektovány zejména následující
body:
(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.
Bránit upadání venkovské krajiny jako důsledku nedostatku lidských
zásahů.
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- Územní plán vytváří předpoklady pro udržitelný rozvoj území,
spočívající ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní
prostředí,
pro
hospodářský
rozvoj
a
pro
soudržnost
společenství obyvatel.
- Územní plán chrání a rozvíjí stávající přírodní hodnoty,
zejména lokální systém ekologické stability, plochy sídelní a
krajinné zeleně a plochy lesa. Územní plán stanovuje podmínky
pro ochranu územního systému ekologické stability. Územní plán
stabilizuje plochy výroby a skladování – lehký průmysl a
plochy smíšené výrobní, které navrhuje k rozšíření ve východní
části sídla, neboť tyto plochy jsou podstatné pro hospodářský
pilíř řešeného území. Plochy bydlení jsou navrhovány výhradně
po obvodu zastavěného území a přirozeně doplňují stávající
půdorys sídla.
(14a) Při plánování rozvoje venkovských území a oblastí dbát na
rozvoj
primárního
sektoru
při
zohlednění
ochrany
kvalitní
zemědělské, především orné půdy a ekologických funkcí krajiny.
- Územní plán respektuje v plném rozsahu pozemky plnící funkci
lesa, tak aby byl umožněn rozvoj primárního sektoru, neboť pro
Chrustenice je charakteristické zalesnění téměř 80% z celkové
rozlohy správního území obce. Zároveň územní plán navrhl
lokální územní systém ekologické stability a zároveň upřesnil
průběh nadregionálního biokoridoru NK54 Pochvalovská stráňKarlštejn, Koda. Jeho osa vede východně nad říčkou Loděnicí.
Zároveň bylo upřesněno regionální biocentrum Blýskava a na
toto biocentrum navazující regionální biokoridory RK 1185
(Blýskava – Nučice) a RK 1184 (Blýskava – M. Plešivec).
(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.
- Územní plán komplexně řeší stávající využití jednotlivých ploch
v řešeném území. Na základě průzkumů a rozborů, byla zjištěna
zejména potřeba rozvoje ploch bydlení – v rodinných domech.

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

negativní

důsledky

- Území je využíváno hospodárně a zastavitelné plochy jsou
navrhovány v souladu s charakterem stávající zástavby. Rozvoj
je
navrhován
v souladu
s potřebou
zastavitelných
ploch
v řešeném území.
(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).
- Územní plán podporuje cestovní ruch prostřednictvím stabilizace
plochy rekreace – plochy staveb pro hromadnou rekreaci,
v severní části řešeného území.
(24)
Vytvářet
podmínky
pro
zlepšování
dostupnosti
území
rozšiřováním a zkvalitňováním dopravní infrastruktury s ohledem na
potřeby veřejné dopravy a požadavky ochrany veřejného zdraví,
zejména uvnitř rozvojových oblastí a rozvojových os. Možnosti nové
výstavby je třeba dostatečnou veřejnou infrastrukturou přímo
podmínit. Vytvářet podmínky pro zvyšování bezpečnosti a plynulosti
dopravy, ochrany a bezpečnosti obyvatelstva a zlepšování jeho
ochrany před hlukem a emisemi, s ohledem na to vytvářet v území
podmínky pro environmentálně šetrné formy dopravy (např. železniční,
cyklistickou).
- Územní plán respektuje koncepci veřejné dopravy.
(24a) Na územích, kde dochází dlouhodobě k překračování zákonem
stanovených mezních hodnot imisních limitů pro ochranu lidského
zdraví, je nutné předcházet dalšímu významnému zhoršování stavu.
Vhodným uspořádáním ploch v území obcí vytvářet podmínky pro
minimalizaci negativních vlivů koncentrované výrobní činnosti na
bydlení. Vymezovat plochy pro novou obytnou zástavbu tak, aby byl
zachován dostatečný odstup od průmyslových nebo zemědělských areálů.
- Tento bod územní plán respektuje. Nově navrhované plochy
bydlení nejsou navrhovány v kontaktu s plochami výroby a
skladování – lehký průmysl.
(25) Vytvářet podmínky pro preventivní ochranu území a obyvatelstva
před potenciálními riziky a přírodními katastrofami v území
(záplavy, sesuvy půdy, eroze, sucho atd.) s cílem minimalizovat
rozsah případných škod. Zejména zajistit územní ochranu ploch
potřebných pro umísťování staveb a opatření na ochranu před
povodněmi a pro vymezení území určených k řízeným rozlivům povodní.
Vytvářet podmínky pro zvýšení přirozené retence srážkových vod v
území s ohledem na strukturu osídlení a kulturní krajinu jako
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alternativy k umělé akumulaci vod. V zastavěných územích a
zastavitelných plochách vytvářet podmínky pro zadržování, vsakování
i využívání dešťových vod jako zdroje vody a s cílem zmírňování
účinků povodní.
- Srážkové vody se musí přednostně zasakovat vhodným technickým
zařízením do terénu (vegetační plochy a pásy, zatravňovací
tvárnice, příkopy a vsakovací jámy apod.) na pozemcích
producentů, nebo odvádět samostatnou dešťovou kanalizací do
recipientu. Konkrétní způsob likvidace dešťových vod je
předmětem
následné
dokumentace.
Řešené
území
není
bezprostředně ohrožováno přírodními katastrofami.
(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.
- Územní plán respektuje záplavové území potoka Loděnice.
(28) Pro zajištění kvality života obyvatel zohledňovat nároky
dalšího vývoje území, požadovat jeho řešení ve všech potřebných
dlouhodobých
souvislostech,
včetně
nároků
na
veřejnou
infrastrukturu. Návrh a ochranu kvalitních městských prostorů a
veřejné infrastruktury je nutné řešit ve spolupráci veřejného i
soukromého sektoru s veřejností.
- Koncepce rozvoje řešeného území je navrhována včetně rozšíření
veřejných prostranství a dostatečně dimenzované technické a
dopravní infrastruktury.
(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.
- Kapacita technické infrastruktury v obci je dostatečná.
Územně plánovací dokumentace vydaná krajem
Pro územní plán jsou závazné „Zásady územního rozvoje ZÚR
Středočeského kraje ve smyslu 1. aktualizace, která byla vydána
zastupitelstvem kraje dne 27.7. 2015“ (tato aktualizace se řešeného
území nijak nedotýká).
Z této dokumentace vyplývají pro řešené území následující
požadavky:
 respektovat veřejně prospěšnou stavbu P01-VVTL plynovod
Drahelčice – Háje
 nadregionální biokoridor – NK54 -Pochvalovská stráň –
Karlštejn, Koda
 regionální biocentrum RC 1415 – Blýskava
 regionální biokoridor RK – 1184 – Blýskava – M. Plešivec a
 regionální biokoridor RK – 1185 – Blýskava - Nučice
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Obr. 1: Výřez z koordinačního výkresu ZUR SK

Obec Chrustenice
významu.

se

nenachází

v rozvojové

oblasti

krajského

Stanovení priorit územního plánování kraje pro zajištění
udržitelného rozvoje území
Základní priority
(01) Pomocí nástrojů územního plánování vytvářet podmínky pro
vyvážený
rozvoj
Středočeského
kraje,
založený
na
zajištění
příznivého životního prostředí, stabilním hospodářském rozvoji a
udržení
sociální
soudržnosti
obyvatel
kraje.
Vyváženost
a
udržitelnost rozvoje území kraje sledovat jako základní požadavek
při zpracování územních studií, územních plánů, regulačních plánů a
při rozhodování o změnách ve využití území.
- Územní plán komplexně řeší stávající využití jednotlivých ploch
v řešeném území. Koncepce rozvoje je založena na přirozeném
rozvoji zastavitelných ploch v návaznosti na zastavěné území,
tak aby byl respektován přirozený charakter Chrustenic, tzn.
jsou respektovány přirozeně se mísící funkce bydlení a výroby.
Rozsáhlá plocha rekreace – plochy staveb pro hromadnou
rekreaci, je v území stabilizována a s ohledem na svůj,
rozsah, charakter a umístění, nemá na sídlení strukturu vliv.
Tato plocha posiluje ekonomickou základnu obce a vytváří
možnost kvalitní letní rekreace nejen pro občany Chrustenic.
Posílení ekologické stability území je zajištěno navržením
lokálního
ÚSES
a
upřesněním
regionálního
biocentra
a
biokoridorů a nadregionálního biokoridoru.
(02) Vytvářet podmínky pro realizaci mezinárodně a republikově
významných záměrů stanovených v Politice územního rozvoje ČR z roku
2008 (PÚR 2008; schválena vládou ČR 20. 7. 2009) a pro realizaci
významných krajských záměrů, které vyplývají ze strategických cílů a
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opatření
stanovených
v
Programu
rozvoje
Středočeského
kraje
(aktualizace schválena 18. 9. 2006).
- Územní plán respektuje navržený koridor P01-VVTL plynovod
Drahelčice – Háje.
- Územní plán upřesnil průběh NK54 – Pochvalovská stráň –
Karlštejn, Koda, RK – 1184 – Blýskava – M. Plešivec a RK –
1185 – Blýskava – Nučice, RC – 1415 – Blýskava.
(06) Vytvářet podmínky pro péči o přírodní, kulturní a civilizační
hodnoty na území kraje, které vytvářejí image kraje a posilují vztah
obyvatelstva kraje ke svému území. Přitom se soustředit zejména na:
a) zachování a obnovu rozmanitosti kulturní krajiny a posílení její
stability;
b) ochranu pozitivních znaků krajinného rázu;
c) zachování a citlivé doplnění výrazu sídel, s cílem nenarušovat
cenné městské i venkovské urbanistické struktury a architektonické i
přírodní dominanty nevhodnou zástavbou a omezit fragmentaci krajiny
a srůstání sídel;
d) upřesnit a zapracovat do ÚPD obcí cílové charakteristiky krajiny;
e) vytváření podmínek pro šetrné využívání přírodních zdrojů.
- Územní plán respektuje veškeré pozemky plnící funkci lesa. Je
upřesněn
průběh
nadregionálního
biokoridoru
NK
54,
regionálního
biokoridoru
RK
1184
a
1185
a
regionální
biocentrum Blýskava.
- Územní plán chrání urbánní strukturu sídel, prostřednictvím
podmínek využití ploch s rozdílným způsobem využití.
- Součástí návrhu ÚSES je i zapracování cílové charakteristiky
krajiny.
(07)
Vytvářet
podmínky
pro
stabilizaci
a
vyvážený
rozvoj
hospodářských činností na území kraje zvláště ve vymezených
rozvojových oblastech a vymezených rozvojových osách. Přitom se
soustředit zejména na:
a) posílení kvality života obyvatel a obytného prostředí, tedy
navrhovat
přiměřený
rozvoj
sídel,
příznivá
urbanistická
a
architektonická řešení sídel, dostatečné zastoupení a vysoce
kvalitní řešení veřejných prostranství a velkých ploch veřejné
zeleně vč. zelených prstenců kolem obytných souborů, vybavení sídel
potřebnou
veřejnou
infrastrukturou
a
zabezpečení
dostatečné
prostupnosti krajiny;
b) vyvážené a efektivní využívání zastavěného území a zachování
funkční
a
urbanistické
celistvosti
sídel,
tedy
zajišťovat
plnohodnotné využití ploch a objektů v zastavěném území a preferovat
rekonstrukce a přestavby nevyužívaných objektů a areálů v sídlech
před výstavbou ve volné krajině, vyšší procento volné zeleně v
zastavěném území;
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c) intenzivnější rozvoj aktivit cestovního ruchu, turistiky a
rekreace - vytvářet podmínky k vyššímu využívání existujícího
potenciálu, zejména v oblastech:
- poznávací a kongresové turistiky,
- cykloturistiky rozvojem dálkových cyklostezek a cyklostezek v
příměstském území hl. m. Prahy a dalších rozvojových oblastech,
- vodní turistiky, zejména na řekách Sázavě a Berounce,
- rekreace ve vazbě na vodní plochy, zejména na vodních nádržích ve
středním Povltaví,
- krátkodobé rekreace především nekomerčních forem, zejména v
rozvojové oblasti Praha.
d) rozvoj ekonomických odvětví s vyšší přidanou hodnotou, zejména
aplikovaného výzkumu, strategických služeb (znalostní ekonomika);
e) na uplatnění mimoprodukční funkce zemědělství v krajině, zajistit
účelné členění pozemkové držby prostřednictvím pozemkových úprav a
doplnění krajinných prvků zvyšujících ekologickou stabilitu krajiny
a eliminujících erozní poškození;
f) na uplatnění mimoprodukční funkce lesů zejména v rekreačně
atraktivních oblastech, s cílem umožnit intenzivnější rekreační a
turistické využívání území;
g) rozvíjení systémů dopravní obsluhy a technické vybavenosti,
soustav zásobování energiemi a vodou a na využití surovinových
zdrojů pro výstavbu, s cílem zabezpečit podmínky pro hospodářský
rozvoj vybraných území kraje a pro stabilizaci hospodářských
činností v ostatním území kraje.
- Územní plán respektuje intenzivně zalesněnou krajinu. Je
navržen a upřesněn ÚSES, který posiluje stabilitu krajiny a
zároveň stabilizuje plochy stávající krajinotvorné zeleně
prostřednictvím ploch smíšených nezastavěného území – krajinná
zeleň.
-Územní plán chrání urbánní strukturu sídel, prostřednictvím
podmínek využití ploch s rozdílným způsobem využití.
- Součástí návrhu ÚSES je i zapracování cílové charakteristiky
krajiny.

VYMEZENÍ CÍLOVÝCH CHARAKTERISTIK KRAJINY
Řešené území je rozděleno na dva krajinné typy. Východní část
obce se nachází v krajině zvýšených hodnot, neboť se nachází
v Přírodním parku Povodí Kačáku.
Přírodní park Povodí Kačáku se nachází na pomezí okresů Prahazápad a Beroun. Vymezují ho obce Loděnice a Unhošť (na jihu a
severu) a Libečov a Úhonice (na západě a východě). Park vznikl v
roce 1988 a jeho rozloha činí 47 kilometrů čtverečních. Důvodem
zřízení parku je Loděnický potok, zvaný Kačák, který svým výrazným
terénem vytváří unikátní prostředí, v němž žije řada vzácných
živočichů a roste mnoho chráněných rostlin.
Západní část obce se nachází v krajině příměstské, neboť je silně
urbanizována.
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Obr.2: Výřez z výkresu ZUR SK
- I.3 oblasti se shodným krajinným typem

6.2. KRAJINA PŘÍMĚSTSKÁ (U)
(210) ZÚR vymezují krajinu příměstskou v územích odpovídajících
těmto charakteristikám:
a) polyfunkční charakter s významným zastoupením bydlení;
b) její části jsou dotčeny civilizačními jevy;
(211) ZÚR stanovují tyto zásady pro plánování změn v území a
rozhodování o nich:
a) vytvářet kvalitní prostředí pro krátkodobou rekreaci obyvatel
vlastního území i centra (center) osídlení;
b) změny využití území nesmí snižovat její rekreační potenciál a
prostupnost pro nemotorovou přepravu.
- Územní plán respektuje a stabilizuje plochy rekreace – plochy
staveb pro hromadnou i rodinnou rekreaci a plochy občanského
vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení.
6.7. KRAJINA ZVÝŠENÝCH HODNOT (H)
(220) ZÚR vymezují krajinu zvýšených hodnot v územích odpovídajícím
těmto charakteristikám:
a) větší výskyt lokalit vyšší přírodní nebo kulturní hodnoty; jejich
rozsah přesahuje běžný průměr, ale není důvodem zájmu ochrany
přírody a krajiny;
b) její ochranu umožňuje v řadě případů vymezení přírodních parků.
(221) ZÚR stanovují tyto zásady pro činnost v území a rozhodování o
změnách v území:
a) zachování stávajících přírodních a kulturních hodnot;
b) neohrozit důvody ochrany přírodních a krajinářských hodnot.
- Územní plán respektuje hranici Přírodního parku Povodí Kačáku.
Veškeré zastavitelné plochy jsou navrhovány mimo přírodní
park, ve kterém jsou pouze stabilizovány zastavěné plochy,
jedná se o plochu rekreace- plochy staveb pro rodinnou
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rekreaci a plochu technické infrastruktury. Podmínky využití
ploch
s rozdílným
způsobem
využití
umožňují
zachování
stávajících přírodních a kulturních hodnot.
3. Soulad návrhu územního plánu s cíli a úkoly územního plánování,
zejména s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických
hodnot území a požadavky na ochranu nezastavěného území.
ÚP je zpracován v souladu s cíli a úkoly územního plánování, dle
§18 a §19 stavebního zákona.
Územní plán vytváří předpoklady pro ochranu a rozvoj přírodních,
civilizačních a kulturních hodnot území a respektuje stávající
jedinečné urbanistické struktury území, struktury osídlení a
kulturní krajiny. Zastavitelné plochy jsou navrhovány výhradně v
návaznosti na zastavěné území a korespondují s přirozeným rozvojem
sídla. Podmínky využití území ploch s rozdílným způsobem využití
jsou stanoveny s ohledem na charakter stávající zástavby a
s ohledem na kulturní krajinu. Územní plán stabilizuje současně
zastavěné území jasně definovanými plochami s rozdílným způsobem
využití a stanovuje jim podmínky využití tak, aby byly respektovány
základní urbanizační principy, které jsou sídlu vlastní.
Územní plán byl zpracován v souladu s požadavky uvedenými v
zadání územního plánu. V návrhu územního plánu byly tyto požadavky
respektovány a došlo ke koordinaci veřejných i soukromých zájmu v
území. Byly v maximální možné míře respektovány limity v území. U
ploch, které jsou těmito limity dotčeny, jsou stanoveny podmínky
využití těchto ploch tak, aby bylo možné v následných řízeních tyto
střety vyřešit nebo v maximální možné míře eliminovat.
V nezastavěném území územní plán nevylučuje žádné stavby,
zařízení a jiná opatření dle § 18 odst.5 stavebního zákona.
4. Soulad návrhu územního plánu s požadavky stavebního zákona a jeho
prováděcích právních předpisů.
Územní plán respektuje a rozvíjí hodnoty řešeného území, které
vyplývají z ÚAP ORP Beroun a z vlastního průzkumu projektanta.
Limity využití území jsou znázorněny v koordinačním výkrese a
jejich výčet je uveden v odůvodnění v kapitole 9 odstavec a).
Koncepce rozvoje území koresponduje se stávajícím charakterem
sídla. V současné době obec poskytuje možnost kvalitního bydlení
v pěkném přírodním prostředí, v dobré dojezdové vzdálenosti do
hlavního města Prahy a do Berouna, který je zároveň pověřenou obcí
s rozšířenou
působností.
Návrh
zastavitelných
ploch
vychází
z původní platné územně plánovací dokumentace. Cílem tohoto řešení
je zajištění kontinuity územně plánované dokumentace. Územní plán
stanovil podmínky využití území jednotlivých ploch tak, aby byla
zachována stávající kompaktní urbanistická struktura. Zároveň
územní plán stanovil zásady, které je vhodné respektovat pro
novostavby, ale i při rekonstrukci a rozšiřování stávajících
staveb. Územní plán navrhl a upřesnil prvky ÚSES a respektuje
pozemky plnící funkci lesa, které zaujímají 80% správního území
obce.
Územní plán je navržen tak, aby bylo umožněno využívání území
obce pružně a v maximální možné míře, ale zároveň vytváří ochranu
hodnot, které jsou pro obec charakteristické a jedinečné v řešeném
území.
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Zákon č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (Stavební zákon)
§2
Veškeré termíny použité v textové i grafické části ÚP jsou v souladu se základními
pojmy vymezenými v §2 Stavebního zákona.
§4
Územní plán je zpracován v součinnosti s úřadem územního plánování a dotčenými
orgány. Stanoviska dotčených orgánů jsou Územním plánem respektována.
§5 Územní plán je zpracován v koordinaci se zastupitelstvem obce, dotčenými orgány a
s ohledem na vydaná správní rozhodnutí v řešeném území.
§18 §19
Územní plán je zpracován v souladu s cíli a úkoly územního plánování.
§20 §24
Dokumentace respektuje zákonný postup při pořízení územního plánu.
§25 Územní plán využívá Územně analytických podkladů, jako základní podklad a zdroj
§30
informací o území v rozsahu správního území obce Chrustenice.
§31Územní plán respektuje požadavky stanovené Politikou územního rozvoje České republiky
§42
a Zásadami územního rozvoje Středočeského kraje.
§43 Územní plán respektuje postup pořízení Územního plánu v souladu s požadavky
§55
Stavebního zákona. Územní plán je zpracován invariantně.
§58 Územní plán vymezuje zastavěné území v souladu s §58 Stavebního zákona na základě
§60
hranice intravilánu a evidence katastru nemovitostí a vydaných správních rozhodnutí.
§ 61Územní plán nevymezuje plochy pro pořízení regulačního plánu.
§ 75
§ 76 Územní plán respektuje platná správní rozhodnutí ve správním území obce Chrustenice,
§ 96
vydaná před zahájením a v průběhu zpracování ÚP.
§97 Na území obce Chrustenice v současné době neexistují platná územní opatření o
§100
stavební uzávěře ani územní opatření o asanaci území.
§101
Územní plán nevymezuje veřejně prospěšné stavby ani veřejně prospěšná opatření, pro
které lze uplatnit předkupní právo.
§169
Při zpracování Územního plánu byly respektovány všechny obecné požadavky na výstavbu.
§170

Veřejně prospěšnou stavbu P01-VVTL plynovod Drahelčice – Háje

Veřejně prospěšné opatření NK54 – Pochvalovská stráň – Karlštejn, Koda

Veřejně prospěšná opatření RK – 1184 – Blýskava – M. Plešivec a RK – 1185 –
Blýskava - Nučice

Veřejně prospěšné opatření RC – 1415 - Blýskava

Vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a
způsobu evidence územně plánovací činnosti
§3
Územní plán je zpracováván na podkladu digitální katastrální mapy.
§11
Územní plán respektuje a využívá jako základní podklad ÚAP ORP. V souladu s požadavky
schváleného Zadání ÚP Chrustenice je Návrh ÚP zpracován invariantně.
§13
Územní plán obsahuje textovou i grafickou část, obsahově respektuje přílohu č. 7
vyhlášky. Grafická část je zpracována nad mapovým podkladem katastrální mapy v
měřítku 1: 5 000. Výkres širších vztahů je v měřítku 1 : 100 000.
Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území nebylo zpracováno.
Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území
§1 Územní plán respektuje vymezení pojmů i obecné požadavky na vymezování ploch a na
§19
vymezování ploch s rozdílným způsobem využití.
Plochy jsou rozděleny v závislosti míry změny využití na plochy stabilizované a
plochy změn.
§20 Jsou respektovány požadavky na vymezování a využívání pozemků a jsou integrovány do
§22
podmínek využití ploch s rozdílným způsobem využití.

5. Soulad návrhu územního plánu s požadavky zvláštních právních
předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních
právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů.
Soulad návrhu územního plánu s požadavky zvláštních právních
předpisů:
 Územní plán respektuje právní předpisy upravující ochranu
životního prostředí.
 Územní plán respektuje základní principy ochrany přírody, tzn.
územní plán navrhuje systém ekologické stability a stabilizuje
v území pozemky plnící funkci lesa, vodní toky a plochy.
 Vyhodnocení vlivů na životní prostředí nebylo zpracováno.
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 ÚP stanovuje podmínky využití území ploch s rozdílným způsobem
využití v souladu s právními předpisy o ochraně veřejného
zdraví.
 V řešeném území se nenachází žádná ochranná pásma hygienické
ochrany zemědělských areálů.
 ÚP respektuje silnice I. a III. třídy včetně ochranných pásem.
 ÚP nevymezuje žádné samostatné plochy dopravní infrastruktury –
letecké.
 Územní plán respektuje technickou infrastrukturu v řešeném
území.
 Stavby a zařízení pro zajišťování obrany státu, včetně plochy
pro zajištění obrany a bezpečnosti státu se v řešeném území
nenachází.
 Územní plán respektuje budovu hasičské zbrojnice.
 V souladu s vodním zákonem Územní plán chrání povrchové a
podzemní vody, stanovuje podmínky pro hospodárné využívání
vodních zdrojů a zachování i zlepšení jakosti povrchových a
podzemních vod a vytváří podmínky pro snižování nepříznivých
účinků sucha. ÚP vytváří podmínky k zajištění zásobování
obyvatel pitnou vodou a zajištění ochrany vodních ekosystémů a
na nich přímo závisejících suchozemských ekosystémů.
 Územní plán respektuje požadavky právních předpisů o ochraně
ovzduší. Plochy vymezené územním plánem jsou určeny pro
nerušivé funkce, s vyloučením či maximální možnou redukcí
negativních dopadů na životní prostředí obce včetně kvality
ovzduší.
 ÚP zajišťuje hospodárné využití půdního fondu přednostním
umísťováním rozvojových ploch na nižších třídách ochrany ZPF.
 Pro plochy se záborem ZPF je zpracováno vyhodnocení v rozsahu
tabulkové a textové části a samostatný výkres předpokládaných
záborů půdního fondu.
 Územní plán stabilizuje a respektuje plochy lesa.
 Územní plán respektuje stávající systém nakládání s odpady.
 Územní plán respektuje chráněná ložisková území.
Soulad se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních
předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů.
Stanoviska k návrhu územního plánu při společném jednání dle § 50
stavebního zákona uplatnily tyto dotčené orgány:
 Krajský úřad Středočeského kraje – nesouhlas s nezemědělským
využitím plochy Z23 a Z24 a s vymezením zastavěného území –
návrh byl s dotčeným orgánem projednán a na základě výsledků
projednání upraven, s úpravou návrhu krajský úřad vyslovil
souhlas a vydal změnu stanoviska na souhlasné
 Ministerstvo průmyslu a obchodu – souhlasné stanovisko
 Ministerstvo dopravy – požadavek doplnění ochranných pásem
letišť do koordinačního výkresu - doplněno
 Ministerstvo životního prostředí – požadavek doplnit konkrétně
poddolované plochy – limity doplněny do odůvodnění územního
plánu
 Ministerstvo obrany – souhlasné stanovisko
 Obvodní báňský úřad – souhlasné stanovisko
 Městský úřad Beroun, odbor životního prostředí – požadavek na
úpravu formulace podmínek využití zastavitelných ploch ve
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vzdálenosti do 50 m od kraje lesa – podmínka byla zahrnuta do
úpravy návrhu
Další dotčené orgány své stanovisko k návrhu územního plánu
neuplatnily.
Při pořizování návrhu byly akceptovány požadavky dotčených
orgánů, které uplatnily ve svých stanoviscích.
Ve fázi společného jednání o návrhu územního plánu nebyly řešeny
žádné rozpory postupem podle § 136 odst. 6 správního řádu.
Návrh je v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů a se
stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů.
Stanoviska k návrhu územního plánu k veřejnému projednání dle § 52
odst.3 stavebního zákona uplatnily tyto dotčené orgány:

 NET4GAS, s.r.o. – nezasahuje do bezpečnostního pásma VTL
plynovodu
 Obvodní báňský úřad pro území Hlavního města Prahy a kraje
Středočeského – území je situováno mimo hranice stávajících
dobývacích prostorů
 Ministerstvo průmyslu a obchodu – s návrhem územního plánu
souhlasí
 Městský úřad Beroun, odbor životního prostředí – nemá námitek
 Krajský úřad Středočeského kraje – souhlasí
Stanoviska k návrhu rozhodnutí o námitkách dle § 53 odst. 1 stavebního
zákona uplatnily tyto dotčené orgány:

 Obvodní báňský úřad
Středočeského – nemá
 Krajská hygienická
v Praze - s návrhem

pro území Hlavního města Prahy a kraje
námitky
stanice Středočeského kraje se sídlem
souhlasí

6. Zpráva o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území obsahující
základní informace o výsledcích tohoto vyhodnocení včetně
výsledků vyhodnocení vlivů na životní prostředí.
Krajský úřad Středočeského kraje neuplatnil požadavek na
zpracování vyhodnocení vlivu na životní prostředí a vyloučil vliv
na evropsky významné lokality uvedené v národním seznamu evropsky
významných lokalit (nařízení vlády č.132/2005 Sb.) nebo vyhlášené
ptačí oblasti ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a
krajiny, ve znění pozdějších předpisů.
Z výše uvedených důvodů, s ohledem na ust.§47 odst.3 zákona č.
183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, není v územním plánu
provedeno vyhodnocení z hlediska vlivů na udržitelný rozvoj území.
7. Stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst.5 stavebního zákona.
Není krajským úřadem vydáno. Není zpracováváno vyhodnocení vlivů
územního plánu na udržitelný rozvoj území.
8. Sdělení, jak bylo stanovisko podle § 50 odst.5 stavebního zákona
zohledněno, s uvedením závažných důvodů, pokud některé požadavky
nebo podmínky zohledněny nebyly.
Stanovisko podle § 50 odst.5 není vydáno.
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9. Komplexní zdůvodnění přijatého řešení včetně vybrané varianty.
a)

Odůvodnění koncepce rozvoje území obce

Koncepce rozvoje území obce respektuje základní kompoziční vztahy
v území. Cílem územního plánu je vytvořit podmínky pro růst počtu
obyvatel a stabilizaci ekonomické základny obce, tzn. stabilizaci
ploch výroby skladování – lehký průmysl a plochy smíšené výrobní.
Územní plán rovněž stabilizuje rozsáhlou plochu rekreace – plochy
staveb pro hromadnou rekreaci. Tato plocha je v území v letních
měsících hojně využívána a podporuje tak cestovní ruch v obci a
díky této ploše lze využívat i intenzivně zalesněnou krajinu
Chrustenic.
Základní hodnotou území je právě intenzivně zalesněná krajina,
kdy lesy tvoří 80% správního území obce. Zároveň se Chrustenice
nachází ve výborné dojížďkové vzdálenosti do hlavního města a do
obce s rozšířenou působností Beroun a obec může poskytnout kvalitní
zázemí pro bydlení na venkově se základní občanskou vybaveností,
která odpovídá charakteru sídla.
Územní plán tyto hodnoty respektuje a v základní koncepci i
nadále rozvijí.
Územní plán navrhuje krom ploch bydlení i plochy občanského
vybavení –veřejná infrastruktura, neboť při dalším rozvoji obce je
nutné rozšířit i základní občanskou vybavenost, která je obecně
v suburbanizačních zónách hlavního města Prahy, nedostatečná.
Územní
plán
stabilizuje
stávající,
historicky
zachovalou,
strukturu sídla.
Zastavitelné plochy jsou navrhovány v souladu s přirozeným
rozvojem obce a vytváří předpoklad pro vyvážený rozvoj obce. Územní
plán chrání nezastavěné území před zakládáním nových jader zástavby
v krajině a dalším nevhodným využitím.
Územní plán navrhuje v první etapě zastavitelné plochy Z1,Z2,
Z3, Z4, Z5, Z6, Z7, Z8, Z10, Z11, Z12, Z13, Z14, Z15, Z16, Z17, Z18,
Z19, Z20, Z21, Z22, Z24 a Z25.
Územní plán navrhuje v druhé etapě plochu Z23. Tato plocha bude
využita až po vyčerpání kapacity 80% všech ostatních zastavitelných
ploch bydlení v obci. Vyčerpáním kapacity zastavitelných ploch se
v tomto případě rozumí vydání stavebního povolení příp. územního
rozhodnutí na 80% rozsahu všech zastavitelných ploch navrhovaných
v první etapě.
Územní plán navrhuje rozšíření ploch bydlení, navrhuje rozvoj
ploch zeleně v krajině- prostřednictvím lokálních prvků ÚSES a
plochy Z25 – veřejná prostranství- veřejná zeleň a stabilizuje
ekonomickou základnu obce, prostřednictvím ploch VL a VS.
Územní plán vytváří předpoklad pro ochranu a rozvoj civilizačních
hodnot v území prostřednictvím podmínek využití ploch s rozdílným
způsobem
využitím
ploch
dopravních
a
ploch
technické
infrastruktury.
Pro posílení krajinářské hodnoty zájmového území je nutná ochrana
veškeré stávající krajinné zeleně a doplňování liniové zeleně podél
komunikací a vodotečí. Důležitá je ochrana všech významných
krajinných prvků a jejich doplňování.
Koncepci rozvoje území obce Chrustenice ovlivňují následující
limity využití území:
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b)

Koridor P01 ze ZUR SK
Ochranné pásmo komunikací
vodovod včetně ochranného pásma
kanalizace včetně ochranného pásma
vysokotlaký plynovod včetně ochranného a bezpečnostního pásma
telekomunikační kabel včetně ochranného pásma
venkovní vedení el. energie 22 kV – ochranné pásmo 7m
trafostanice – OP 7m
poddolované území 1864 – Malé Přílepy – uhlí černé – železné
rudy
poddolované území 2039 – Nučice – železné rudy
ochranné pásmo leteckých pozemních zařízení radionavigačních
celé řešené území se nachází v ochranném pásmu s výškovým
omezením staveb a ochranném pásmu se zákazem laserových
zařízení – sektor B letiště Praha/Ruzyně
ochranné pásmo vnější vodorovné plochy letiště Praha Ruzyně
ochranné pásmo kuželové plochy letiště Bubovice
lokální prvky ÚSES – navržené územním plánem
NK 54-Pochvalovská stráň – Karlštejn, Koda
regionální biocentrum RBC 1415 – Blýskava
regionální biokoridor RK 1184, RK 1185
záplavové území Kačáku
vzdálenost 50m od lesa
meliorace
vodní toky a plochy
Demografické předpoklady rozvoje obce

Obec Chrustenice leží v atraktivní oblasti v druhé suburbanizační
zóně Prahy a prochází jimi hranice přírodního parku Povodí Kačáku.
Navíc při jižním okraji obce prochází dálnice D5, exit 10 je
vzdálený přibližně 2 km.
V denní dojížďkové vzdálenosti leží
okresní město Beroun (10 km), ale především Praha (27 km do centra,
15 km k metru Zličín).
Demografické předpoklady:
V roce 1869, tj, při prvním moderním sčítání, žilo v obci
Chrustenice 278 obyvatel, což je 3 krát méně než počet z posledního
censu v roce 2011 (861 obyvatel) – tab. 1, obr. 3. Trend ve vývoji
počtu obyvatel je od té doby v podstatě neustále rostoucí.
K poklesu došlo jen mezi lety 1930 až 1950 (vliv 2. světové války,
útlum těžby v železnorudném dole). V následujících 50 letech byl
nárůst mírný, na přelomu tisíciletí se však Chrustenice staly
součástí suburbanizačního zázemí Prahy (suburbanizace je stěhování
lidí z velkých měst na jejich okraje (rekoncentrace), které je
podmíněno především touhou po kvalitnějším bydlení v příjemnějším
prostředí; v podmínkách ČR se menší sídla se stávají rezidenčním
zázemím) a nárůst se prudce zvýšil.
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Tab. 1: Vývoj počtu obyvatel obce Chrustenice v letech 1869 – 2011
(podle výsledků sčítání od roku 1869).
Rok
1869
1880
1890
1900
1910
1921
1930
Počet
278
294
480
475
491
581
689
obyvatel
Rok
1950
1961
1970
1980
1991
2001
2011
Počet
568
614
593
644
601
632
861
obyvatel
Zdroj: Český statistický úřad

Obr. 3: Vývoj počtu obyvatel obce Chrustenice v letech 1869 – 2011
(podle výsledků sčítání od roku 1869).

Zdroj: Český statistický úřad

Z tab. 2, obr.4 je zřejmé, že v 90. letech počet obyvatel
stagnoval na hodnotě kolem 600. Pak ale začal výrazný a neustálý
nárůst. Za 6 let již v obci žilo o sto obyvatel více (710 v roce
2006), za dalších 5 let přibylo dalších sto (818 v roce 2011),
další stovka přibyla v následujících 3 až 4 letech (900 v roce
2014, 910 v roce 2015). V posledních třech letech již není tempo
nárůstu tak dramatické, ale počet obyvatel i nadále roste. Od roku
2000 do roku 2016 se počet obyvatel zvýšil o 55%.
Tab. 2: Vývoj počtu obyvatel obce Chrustenice 1992 – 2016 (podle
průběžné evidence – k 1. 1. daného roku).
Rok

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

Počet obyvatel

589

591

586

588

589

592

602

Rok

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Počet obyvatel

597

592

618

631

646

659

674

Rok

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Počet obyvatel

710

713

751

780

791

818

844

Rok

2013

2014

2015

2016

Počet obyvatel

867

900

910

919
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Zdroj: Český statistický úřad
Poznámka: Rozdíl údajů tab. 1 a tab. 2 je způsoben odlišným rozhodným okamžikem
– v případě sčítání je to noc z 2. 3. na 3. 3. 1991 resp. noc z 28. 2. na 1. 3
2001 resp. noc z 25. 3. na 26. 3. 2011, průběžná evidence uvádí počet obyvatel
k 1. 1. daného roku.

Obr. 4: Vývoj počtu obyvatel obce Chrustenice v letech 1992 –
2016 (podle průběžné evidence – k 1. 1. daného roku).

Zdroj: Český statistický úřad

Takový vývoj je ovlivněn především migrací (tab. 3, obr. 5).
Celkový přírůstek v podstatě kopíruje křivku migračního přírůstku.
Migrační přírůstek se od roku 2000 pohybuje v řádu několika málo
desítek.
Výrazný
výkyv
v roce
2006
byl
vyrovnán
zvýšeným
přistěhovalectvím v letech 2005 a 2007. V roce 2014 a 2015 došlo
k poklesu na hladinu jedné desítky. Přirozený přírůstek se do roku
2005 pohyboval v záporných hodnotách. Díky přistěhování především
mladých rodin se v druhé polovině desetiletí překlopil do kladných
hodnot. Přirozený přírůstek je v řádu do 10 jedinců. Takovýto vývoj
svědčí z čistě demografického hlediska o příznivém vývoji obce.
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Tab. 3: Demografické ukazatele obce Chrustenice v letech 2000 2015 (podle průběžné evidence – k 31. 12. daného roku).

1
5

1
4

1
3

1
0

2006

1
3

7

3
3

7

1

2

8

1
2008

5

8

5

2
2009

4
3
6

1
1

2011

1

2012

1
1

2014

6

Celkový
přírůstek

Migrační
přírůstek

2

2
9

8

1
1

1

1
7

4

1
8

2
2

4

2
6

1
9

8

2
3

2
5

2

1

3
3

9

1
0

2
7

3
8

4
3

7

3

3
2

1

3

7

3

0

3
2015

3

1

3

8

7

6

5
9

1

1

3

3

3
5

1

5

1

3

1

3

6

1

7

3

0
2013

3

7

-

1
5

3

4

1

2

4
4

1
0

1
8

4

1
2010

3

1

9
1

1
5

4
2007

Přirozený
přírůstek

Vystěhovalí

Přistěhovalí

Zemřelí

Narození
2004

1

1

9

0

Zdroj: Český statistický úřad
Poznámka: Rozdíl údajů tab. 2 a tab. 3 je způsoben upravením průběžné evidence
podle výsledků sčítání lidu, domů a bytů.

Obr. 5: Demografické ukazatele obce Chrustenice v letech
2000 - 2015 (podle průběžné evidence – k 31. 12. daného roku).

Zdroj: Český statistický úřad
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Vývoj demografického ukazatele průměrný věk, který slouží
k posuzování vývoje věkové struktury, je v rámci vyšších územně
správních celků (okresu Beroun, Středočeského kraje i ČR) velmi
příznivý – tab. 4 a obr.6. Až do roku 2011 klesal z původní hodnoty
39,4, která byla srovnatelná s věkem v okrese Beroun a ve
Středočeském kraji a o něco vyšší než byl průměr celé ČR, až na
hodnotu 37,3 (v ČR se již tato hodnota vyšplhala na 41,1, ve
Středočeském kraji na 40,3). Poté i v Chrustenicích začal nárůst,
na konci roku 2015 byl průměrný věk 38,1 roku. To je o 3,8 roku
méně než v ČR, o 2,7 méně než v „mladém“ Středočeském kraji.
Z Chrustenic se během několika let (díky vysokému přistěhovalectví)
stala výrazně „mladá“ obec.
Tab 4: Průměrný věk v obci Chrustenice a nadřízených územních
celcích v letech 2000 – 2015 (podle průběžné evidence – k 31. 12.
daného roku).
Rok
Územní celek
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
obec Chrustenice 39,4 39,0 38,6 39,1 38,7 38,4 38,9 38,4
okres Beroun
39,4 39,5 39,7 39,9 40,0 40,1 40,2 40,2
Středočeský kraj 39,0 39,3 39,5 39,7 39,8 39,9 40,0 40,0
ČR
38,8 39,0 39,3 39,5 39,8 40,0 40,2 40,3
Rok
Místní část
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
obec Chrustenice 38,0 38,0 37,9 37,3 37,5 37,7 38,1 38,1
okres Beroun
40,2 40,3 40,4 40,0 40,6 40,8 40,9 41,0
Středočeský kraj 40,0 40,0 40,1 40,3 40,4 40,6 40,7 40,8
ČR
40,5 40,6 40,8 41,1 41,3 41,5 41,7 41,9
Zdroj: Český statistický úřad

Obr. 6: Průměrný věk v obci Chrustenice a nadřízených územních
celcích v letech 2000 – 2015 (podle průběžné evidence – k 31. 12.
daného roku).

Zdroj: Český statistický úřad
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Odhad budoucího demografického vývoje
Pro takto malé území nelze vytvářet klasickou projekci počtu
obyvatel založenou na úmrtnostních tabulkách a plodnosti podle
věkových kategorií. Přesto se lze pokusit odhadnout, jakým směrem
se bude vyvíjet počet obyvatel.
Podle nejpravděpodobnější střední varianty „Projekce obyvatelstva
České republiky do roku 2100“, kterou vydal Český statistický úřad
v roce 2013 na základě výsledků SLDB 2011, bude počet obyvatel
České republiky do roku 2018 růst (na hodnotu přibližně 10,54
milionu osob). V následujících letech už zahraniční migrace nebude
schopna kompenzovat zvyšující se rozdíl mezi počtem zemřelých a
narozených a nastane celkový pokles. Prodlužování délky života a
současně nižší počet narozených dětí bude mít za následek výrazné
zvýšení podílu osob starších 65 let v populaci.
Vzhledem k existenci příznivého vývoje průměrného věku lze
předpokládat, že v populaci jsou obyvatelé v reprodukčním věku.
Proto je možné v blízké budoucnosti odhadovat opětovné zvýšení
přirozeného přírůstku. Nárůst spojený s tímto trendem se bude ve
střednědobém horizontu pohybovat v řádech až několika málo desítek
jedinců.
Vliv zahraniční migrace na obec Chrustenice nelze určit. I nadále
lze
předpokládat
intenzivní
meziobecní
migraci
s převahou
přistěhovalecké
složky.
Její
rozpětí
se
ale
s velkou
pravděpodobností mírně sníží. V následujících 25 letech migrace
přinese řádově 100 - 200 obyvatel.
Ve střednědobém výhledu (v následujících 25 letech) je možné
střízlivě očekávat zvýšení počtu obyvatel v řádu až 100 – 250
obyvatel.
Domovní a bytový fond
Za posledních 140 let se počet domů v obci Chrustenice zvýšil
téměř osm krát - z 32 na 252 (viz tab. 5, obr. 7). Až do roku 1921
se počet zvyšoval jen mírně a stabilně, ale v období 1921 – 1950 se
prudce zvýšil (až na 116 domů). Tento rozvoj obce souvisí
s narůstající těžbou v dolech i blízkostí městyse Loděnice.
Důležitým faktorem je v tomto případě změna metodiky sčítání –
v roce 1950 se sčítaly i víkendové chaty, jejichž započítání
navyšuje celkový počet. Tomu odpovídá i stagnace v následujícím
desetiletí. Do roku 1980 se počet domů nadále mírně zvyšoval.
V dalších desetiletích ale intenzita trendu sílila, až mezi lety
2001 a 2011 vzrostl počet domů ze 180 na 252, tedy přibylo 72 domů,
což představuje nárůst o 40 %. Podle průběžné statistiky bylo od
roku 2011 do konce roku 2015 dokončeno 28 bytů (v rodinných
domech), tempo výstavby se tedy mírně snížilo.
Tab. 5: Vývoj počtu domů v obci Chrustenice v letech 1869 – 2011
(podle výsledků sčítání od roku 1869).
1880
1890
1900
1910
1921
1930
Rok
1869
Počet domů

32

33

40

44

55

66

101

Rok

1950

1961

1970

1980

1991

2001

2011

Počet domů

116

117

124

131

148

180

252

Zdroj: Český statistický úřad
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Obr. 7: Vývoj počtu domů v obci Chrustenice v letech 1869 – 2011
(podle výsledků sčítání od roku 1869).

Zdroj: Český statistický úřad

Při posledním sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 bylo v obci
Chrustenice 252 domů. Z nich bylo trvale obydlených 223, tj. 88 %
(což je oproti republikovému průměru 83 % nadprůměrná hodnota).
Obydlenost při předchozím sčítání byla o něco nižší – 80 % (144
obydlených ze 180 domů celkem).
V oblasti bytového fondu zůstala obydlenost přibližně stejná (227
obydlených bytů z 269 v roce 2001 a 300 z 364 v roce 2011
představuje přibližně 82 %). Počet bytů stoupl o 35 %, počet
obydlených o 32 %. V roce 2001 ze 42 neobydlených bytů 10 sloužilo
k rekreaci (tj. 24 % z neobydlených bytů a 4 % z bytů celkem), o
dekádu
později
to
bylo
9
z 64
neobydlených
bytů
(14
%
z neobydlených bytů, 2 % z bytů celkem). Lze tedy předpokládat, že
byly udržované. Žádný byt nebyl klasifikován jako nezpůsobilý
k bydlení.
Z 223 trvale obydlených domů v roce 2011 bylo 22 postaveno (nebo
rekonstruováno) do roku 1919, 53 v letech 1920-1970, 28 v letech
1971-1980, 14 v letech 1981-1990, 26 v letech 1991-2000 a 68
v letech 2001-2011. Průměrné stáří obydlených domů bylo 39,1 let.
Oproti ČR je domovní fond o 10,7 let mladší. Naprostou většinu domů
vlastnila soukromá fyzická osoba, jen 7 vlastní obec nebo stát a 12
bylo ve spoluvlastnictví vlastníků bytů. V roce 2011 bylo 13 domů
bytových, postaveny byly převážně do roku 1980 (průměrné stáří
bytových domů bylo 65,2, tj. o 12,8 roku více než je průměr ČR). Je
v nich celkem 79 bytů, 10 je obydlených.
171
obydlených
domů
obsahuje
1
byt,
39
je
dvouaž
třígeneračních, 13 patří do kategorie 4-11 bytů. 201 domů má 1-2
nadzemní podlaží, 10 domů je s 3-4 nadzemními podlažími. Stěnové
panely jako materiál nosných zdí jsou deklarovány u 9 domů.
Na vodovod bylo v roce 2011 napojeno 191 domů, na plyn 132,
ústředním topením bylo vytápěno 186 domů. To představovalo 223 bytů
vytápěno ústředním topením (v 74 z nich se používala pevná paliva,
125 plyn). V 26 bytech bylo etážové topení (20 z nich na plyn),
kamny se vytápělo 29 bytů (11 využívalo elektřinu, 2 uhlí, 6 dřevo,
9 plyn).
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Podle Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Středočeského kraje je
obec napojena na skupinový vodovod BKDZH, resp. vodojem Loděnice.
Ten umožňuje připojení téměř všech obyvatel Chrustenic. Ostatní
trvale i přechodně bydlící obyvatelé jsou zásobeni pitnou vodou ze
soukromých studní. Kvalita této vody však není zcela vyhovující
(zvýšené hodnoty železa, dusičnanů a bakteriologického znečistění).
V obci je od roku 2015 nová kanalizace s ČOV (pouze na splaškovou
vodu). Již v říjnu 2015 byla připojena minimálně třetina EO
(ekvivalentních obyvatel).
Postupně se na ní připojují další
domácnosti
V oblasti domovního a bytového fondu se v obci Chrustenice
využívá přednosti venkovského (v tomto případě i suburbánního)
prostředí - bydlení v rodinných domech. Domovní fond stále narůstá
a je poměrně nový. Původně se jednalo o návesní ulicovou zástavbu.
Postupně se začala zástavba rozrůstat do prostoru a především
směrem k dolům. V poslední dekádě přibylo nejvíce domů v oblasti
napojení na intravilán obce Loděnice. Připravena k rozvoji je však
i severní část obce, která není exponovaná k dálnici.
c)

Odůvodnění
urbanistické
koncepce,
včetně
vymezení
zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně

Urbanistická
koncepce
sídla
je
založena
na
principu
respektování stávajícího charakteru sídla. Územní plán navrhuje
rozsáhlou plochu občanského vybavení – veřejná infrastruktura – Z18
v centru sídla. Jedná se o plochu přestavby bývalého zemědělského
areálu.
Územní plán respektuje stávající plochy bydlení a v souladu
s koncepcí, kterou návrh územní plán obce, navrhuje rozvoj ploch
bydlení
v západní
části
sídla
prostřednictvím
ploch
Z3-Z17.
Navrhovaná plocha Z2, v severní části sídla, je navrhována jako
plocha přestavby, kde chata bude rekolaudována na rodinný dům.
V přímé návaznosti na tuto plochu má obec vymezenou plochu Z1-plochu
občanského vybavení – veřejnou infrastrukturu a rovněž tak i plochu
Z20 v centru sídla.
Územní plán dále navrhuje na východním okraji plochu Z19 pro 2
rodinné domy a plochu Z21 pro 1 rodinný dům a plochu Z22 pro 2
rodinné domy. Rozsáhlá plocha pro bydlení je navržena v jižní části
sídla –Z23. Pro tuto plochu je stanovena podmínka územní studie,
která musí řešit umístění plochy veřejného prostranství, ale zároveň
i hladinu hluku z dálnice D5 a případně navrhnout protihluková
opatření.
Na jihovýchodě sídla je navržena plocha Z24-plocha smíšená
výrobní. Pro tuto plochu je rovněž stanovena podmínka územní studie,
která bude řešit nejen objemovou strukturu nových staveb, ale
zejména dopravní obslužnost a napojení této plochy mimo stávající a
navrhované plochy bydlení a v přímé návaznosti na komunikaci II/605.
Územní plán v souladu s platným územním plánem obce a
schváleným zadáním územního plánu navrhuje plochu Z25-plochu
veřejných prostranství -veřejná zeleň v bývalém zemědělském areále,
situovaném západně od sídla.
Územní plán stabilizuje plochy individuální rekreace, ale i
plochy hromadné rekreace v severní části řešeného území.
Plochy výroby a skladování – lehký průmysl, v návaznosti na
k.ú. Loděnice a v jiho-východní části obce, jsou územním plánem
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respektovány a jsou stabilizovány prostřednictvím podmínek využití
ploch s rozdílným způsobem využití.
V obci se nachází celkem tři významné plochy občanského
vybavení – tělovýchovné a sportovní zařízení. Tyto plochy územní
plán respektuje a z důvodu zvýšených hladin hluku zde nevymezuje
nové zastavitelné plochy pro bydlení, vyjma rekolaudace chaty na
rodinný dům.
Stávající bytový fond obce, budova obecního úřadu, hasičské
zbrojnice, obchodu a restaurace jsou územním plánem respektovány a
územní plán zajišťuje dostatečnou ochranu zejména pro plochy
bydlení, aby i nadále byl zachován vysoký standart kvality životního
prostředí v zázemí hlavního města Prahy.

Z1

Plocha
občanského
vybavení
–
veřejná
infrastruktura
0,137

Z2

Plochy bydlení –
v rodinných
domech
0,187

Plochy bydlení –
v rodinných
domech
Z3

0,217

Plochy bydlení –
v rodinných
domech
Z4

0,115
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Orientační kapacita
(slouží pouze pro
dimenzování veřejné
infrastruktury obce)

Odůvodnění /
charakteristika
návrhu plochy

Rozloha (ha)

Způsob využití

Označení plochy změn

Tab. 6: Územní plán navrhuje konkrétně tyto zastavitelné plochy:

Plocha navazuje na
stávající plochy rekreaceplochy staveb pro
hromadnou rekreaci,
pozemek se nachází ve
vlastnictví obce a
nedaleko je plocha
občanské vybavenosti –
tělovýchovná a sportovní
zařízení.
Návrh plochy přestavby na
ploše rekreace – plochy
staveb pro rodinnou
rekreaci, bude zde chata
rekoludována na rodinný
dům.
Plocha je vymezena již
v zastavitelné ploše
v platném územním plánu
obce, navazuje na
vybudovanou komunikaci a
inženýrské sítě a doplňuje
zastavitelné území obce
v severním sektoru sídla.
Plocha je vymezena již
v zastavitelné ploše
v platném územním plánu
obce, navazuje na
vybudovanou komunikaci a
inženýrské sítě a doplňuje
zastavitelné území obce
v severním sektoru sídla.

-

-

2

1

Z6

0,113

Plochy bydlení –
v rodinných
domech
Z7

0,135

Plochy bydlení –
v rodinných
domech
Z8

0,314

Plochy bydlení –
v rodinných
domech
Z10

0,465

Plochy bydlení –
v rodinných
domech
Z11

Plocha je vymezena již
v zastavitelné ploše
v platném územním plánu
obce, navazuje na
vybudovanou komunikaci a
inženýrské sítě a doplňuje
zastavitelné území obce
v severním sektoru sídla.
Plocha je vymezena již
v zastavitelné ploše
v platném územním plánu
obce, navazuje na
vybudovanou komunikaci a
inženýrské sítě a doplňuje
zastavitelné území obce
v severním sektoru sídla.
Plocha je vymezena již
v zastavitelné ploše
v platném územním plánu
obce, navazuje na
vybudovanou komunikaci a
inženýrské sítě a doplňuje
zastavitelné území obce
v severním sektoru sídla.
Plocha je vymezena již
v zastavitelné ploše
v platném územním plánu
obce, navazuje na
vybudovanou komunikaci a
inženýrské sítě a doplňuje
zastavitelné území obce
v severním sektoru sídla.

Orientační kapacita
(slouží pouze pro
dimenzování veřejné
infrastruktury obce)

1

1

2

3

0,140

Plocha je vymezena již
v zastavitelné ploše
v platném územním plánu
obce, navazuje na
vybudovanou komunikaci a
inženýrské sítě a doplňuje
zastavitelné území obce v
západním sektoru sídla.

2

0,536

Plocha je vymezena již
v zastavitelné ploše
v platném územním plánu
obce, navazuje na
vybudovanou komunikaci a
inženýrské sítě a doplňuje
zastavitelné území obce v
západním sektoru sídla.

4

Plochy bydlení –
v rodinných
domech
Z12

Odůvodnění /
charakteristika
návrhu plochy

Rozloha (ha)

Způsob využití

Označení plochy změn

Plochy bydlení –
v rodinných
domech
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Z13

0,129

Plochy bydlení –
v rodinných
domech
Z14

0,0847

Plochy bydlení –
v rodinných
domech
Z15

Z16

0,268

Plochy bydlení –
v rodinných
domech

0,214

Plochy bydlení –
v rodinných
domech
Z17

Z18

Z19

0,754

Plocha
občanského
vybavení
– 1,171
veřejná
infrastruktura
Plochy bydlení –
v rodinných
domech
0,199

28

Orientační kapacita
(slouží pouze pro
dimenzování veřejné
infrastruktury obce)

Odůvodnění /
charakteristika
návrhu plochy

Rozloha (ha)

Způsob využití

Označení plochy změn

Plochy bydlení –
v rodinných
domech

Plocha je vymezena již
v zastavitelné ploše
v platném územním plánu
obce, navazuje na
vybudovanou komunikaci a
inženýrské sítě a doplňuje
zastavitelné území obce v
západním sektoru sídla.
Plocha je vymezena již
v zastavitelné ploše
v platném územním plánu
obce, navazuje na
vybudovanou komunikaci a
inženýrské sítě a doplňuje
zastavitelné území obce
v západním sektoru sídla.
Plocha je vymezena již
v zastavitelné ploše
v platném územním plánu
obce, navazuje na
vybudovanou komunikaci a
inženýrské sítě a doplňuje
zastavitelné území obce v
západním sektoru sídla.
Jedná se o navrženou
plochu přestavby
v návaznosti na
navrhovanou plochu OV
v centru obce a stávající
plochy bydlení v rodinných
domech.
Plocha je vymezena již
v zastavitelné ploše
v platném územním plánu
obce, navazuje na
vybudovanou komunikaci a
inženýrské sítě a doplňuje
zastavitelné území obce
v severním západním sídla.

1

1

3

2

10

Přestavbová plocha je
navrhována na místě již
nevyužívaného zemědělského
areálu v centru obce.

-

Zastavitelná plocha je
navrhována v přímé
návaznosti na zastavěné
území. Tato plocha byla
vymezena již platnou
územně plánovací
dokumentací.

2

Z21

0,139

Plochy bydlení –
v rodinných
domech
Z22

0,164

Plochy bydlení –
v rodinných
domech

Z23

3,684
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Orientační kapacita
(slouží pouze pro
dimenzování veřejné
infrastruktury obce)

Odůvodnění /
charakteristika
návrhu plochy

Rozloha (ha)

Způsob využití

Označení plochy změn

Z20

Plocha
Plocha přestavby v centru
občanského
Chrustenic je navrhována
vybavení
– 0,0827 pro výhradní potřebu obce,
jako součást veřejné
veřejná
infrastruktury.
infrastruktura
Plocha je navrhována
Plochy bydlení –
v souladu s platným
v rodinných
územním plánem obce, tato
domech

plocha je určena pro max.
jeden rodinný dům, neboť
pozemek je limitován
nadzemním vedením el.
energie 22kv, resp.
ochranným pásmem tohoto
vedení.
Zastavitelná plocha je
navržena v souladu
s platným územním plánem
obce, je nutno u této
plochy respektovat limit,
el. vedení 22 kV. Plocha
doplňuje ve východní části
obce zastavěné území o dva
rodinné domy.
Rozsáhlá plocha na jihu
řešeného území je navržena
v souladu s platným
územním plánem. Tato
plocha doplňuje zastavěné
území v jižní části sídla
Chrustenice a zároveň
plynule navazuje na
severní zastavěné území
obce Loděnice. Podmínkou o
rozhodování v území je
územní studie, která
navrhne parcelaci této
plochy, ale zároveň
navrhne protihluková
opatření a veřejná
prostranství.

-

1

2

30

smíšené

Z24

0,95

Plochy veřejných
prostranství
–
veřejná zeleň

Z25

3,866

Orientační kapacita
(slouží pouze pro
dimenzování veřejné
infrastruktury obce)

Odůvodnění /
charakteristika
návrhu plochy

Rozloha (ha)

Způsob využití

Označení plochy změn

Plochy
výrobní

Tato plochy je navržena
v jihovýchodní části sídla
a navazuje na plochy
obdobného charakteru. Tuto
plochu navrhoval již
územní plán obce.
Rozšiřuje zastavěné území
„souběžně“ s dálnicí D5.
Pro tuto plochu je
stanovena územní studie,
neboť je třeba vyřešit
dopravní napojení této
plochy a zároveň je nutné
řešit objemovou regulaci,
aby zde nevznikla nevhodná
pohledová dominanta.
Zastupitelstvo obce
rozhodlo a pořídilo změnu
územního plánu, která mění
bývalý zemědělský areál na
plochy veřejné zeleně.
Toto rozhodnutí
zastupitelstvo nezměnilo a
zůstává i nadále
v platnosti, dle
rozhodnutí v zadání
územního plánu. Územní
plán toto plně respektuje
a navrhuje zde plochy
veřejných prostranství –
veřejná zeleň.

-

-

Podmínky využití ploch s rozdílným způsobem využití jsou
stanoveny tak, aby byl umožněn rozvoj území, ale zároveň byla
zajištěna ochrana území proti nežádoucím nejen suburbanizačním
jevům. Územní plán stanovil charakter a strukturu stávající zástavby
sídla a prostorové podmínky využití ploch s rozdílným způsobem
využití, tak aby nebyl narušen stávající charakter obce Chrustenice.
d)

Ochrana hodnot řešeného území

Územní plán z důvodu ochrany a rozvoje hodnot území stanovuje
následující plochy s rozdílným způsobem využití:
BV: Plochy bydlení - v rodinných domech
Hlavní využití:

plochy rodinných domů s chovatelským a pěstitelským zázemím pro
samozásobení s příměsí nerušících obslužných funkcí místního významu
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BH: Plochy bydlení – v bytových domech
Hlavní využití:

plochy bytových domů s příměsí nerušících obslužných funkcí
místního významu
VS: Plochy smíšené výrobní
Hlavní využití:

plochy smíšené výrobní jsou vymezeny na východě sídla,
v návaznosti na plochy výroby a skladování – lehký průmysl, součástí
ploch výroby jsou i rodinné domy majitelů
OV: Plochy občanského vybavení – veřejná infrastruktura
Hlavní využití:

plochy převážně nekomerční občanské vybavenosti - sloužící
například pro vzdělávání a výchovu, sociální služby a péči o rodiny,
zdravotní služby, kulturu, veřejnou správu, ochranu obyvatelstva.
OM: Plochy občanského vybavení – komerční zařízení malá a střední
Hlavní využití:

plochy převážně komerční občanské vybavenosti
- sloužící
například
pro
administrativu,
obchodní
prodej,
ubytování,
stravování, služby; vliv činností na těchto plochách a vyvolaná
dopravní obsluha nenarušuje sousední plochy nad přípustné normy pro
obytné zóny;
OS: Plochy občanského vybavení - tělovýchovná a sportovní zařízení
Hlavní využití:

plochy pro tělovýchovu a sport
RI: Plochy rekreace – stavby pro rodinnou rekreaci
Hlavní využití:

plochy staveb pro rodinnou rekreaci ("chat" či "rekreačních
domků"), u kterých jsou obvykle stanoveny prostorové regulativy
omezující zejména výšku stavby a zastavěnou plochu; pokud prostorové
a stavebně technické parametry staveb odpovídají rodinným domům, je
vhodné takové plochy vymezovat jako plochy bydlení)
RH: Plochy rekreace – plochy staveb pro hromadnou rekreaci
Hlavní využití:

plochy staveb sloužících převážně pro hromadnou rekreaci (např.
rekreační areály se stavbami pro ubytování, stravování, sport,
odpočinek a další služby spojené s rekreací)
VL: Plochy výroby a skladování - lehký průmysl
Hlavní využití:

plochy výrobních areálů lehkého průmyslu
(negativní vliv nad přípustnou mez nepřekračuje hranice areálu)
PV: Plochy veřejných prostranství- veřejná prostranství
Hlavní využití:

plochy významné prostorotvorné a komunikační funkce
ZV: Plochy veřejných prostranství – veřejná zeleň
Hlavní využití:

významné plochy zeleně v sídlech, výjimečně i v nezastavěném
území, většinou parkově upravené a veřejně přístupné, jedná se o
plochy parků apod., které nemohou být součástí jiných typů ploch;
součástí těchto ploch mohou být i drobné vodní plochy a toky
DS: Plochy dopravní infrastruktury – silniční
Hlavní využití:

Plochy silniční dopravy zahrnují zpravidla silniční pozemky
dálnic, silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací I. a II.
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třídy, výjimečně též místních komunikací III. třídy, které nejsou
zahrnuty do jiných ploch, včetně pozemků, na kterých jsou umístěny
součásti komunikace, například náspy, zářezy, opěrné zdi, mosty a
doprovodné a izolační zeleně, a dále pozemky staveb dopravních
zařízení a dopravního vybavení, například autobusová nádraží,
terminály, odstavná stání pro autobusy a nákladní automobily,
hromadné a řadové garáže a odstavné a parkovací plochy, areály
údržby pozemních komunikací, čerpací stanice pohonných hmot
DM: Plochy dopravní infrastruktury – komunikace místního významu
Hlavní využití:
 Plochy komunikací místních a účelových včetně doprovodné
zeleně, opěrných zdí, zastávek atd.
TI: Plochy technické infrastruktury
Hlavní využití:

plochy areálů technické infrastruktury, zařízení na vodovodech
a kanalizacích (např. úpravny vody, vodojemy, ČOV), na
energetických
sítích
(např.
regulační
stanice,
rozvodny
vysokého napětí), telekomunikační zařízení a další plochy
technické infrastruktury
NZ: Plochy zemědělské – orná půda (NZo), plochy zemědělské – trvalé
travní porosty (NZt), plochy zemědělské – zahrady a sady (NZz)
Hlavní využití:

plochy zemědělského půdního fondu
NL: Plochy lesní – les
Hlavní využití:

pozemky PUPFL
W: Plochy vodní a vodohospodářské
Hlavní využití:

plochy zahrnující pozemky vodních ploch, koryt vodních toků a
jiné pozemky určené pro převažující vodohospodářské využití
NS: Plochy smíšené nezastavěného území
Hlavní využití:

významné plochy krajinné zeleně a biokoridorů
NP: Plochy přírodní
Hlavní využití:

plochy lokálních biocenter
Ochrana přírody a krajiny
Krajina
Území obce Chrustenice leží v členité lesnaté krajině. Nadmořská
výška území obce se pohybuje od 258 m n.m. v údolí Loděnice až po
435,4 m n.m. na hřebenu Blýskavy ve východní části území.
Území obce téměř celé spadá z hlediska geomorfologického do
okrsku Chyňavská pahorkatina.
Geomorfologické členění (Demek, 1987):
Soustava:
Podsoustava:
Celek:
Podcelek:
Okrsek:

Poberounská soustava
Brdská podsoustava
Křivoklátská vrchovina
Zbirožská vrchovina
Chyňavská pahorkatina

Území obce je tvořené převážně lesní půdou (cca 80 %), zemědělská
půda tvoří jen 12 %.
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Krajinu, zde formovaly přírodní podmínky a člověk svou činností.
Přírodní podmínky jsou geologická stavba, hydrologická síť,
klimatické a vegetační poměry. Lidská činnost spočívá v exploataci
přírodních zdrojů, zemědělským obhospodařováním, osídlením, dopravou
a pod.
Zdejší krajina je již od pradávna osídlená dle archeologických
nálezů zde byla zjištěna Knovízká kultura z doby kolem roku 500 před
n. l. Velmi členitý terén však nepřál intenzivnímu zemědělskému
využívání, proto většinu území obce dodnes pokrývá les.
Pro výsadby krajinné zeleně je nutné použít výhradně původní
přirozené druhy dřevin, odpovídající potenciální přirozené vegetaci.
V daném území se jedná o jednotky potenciální přirozené vegetace
(dle Neuhäuslové a kol.: Mapa potenciální přirozené vegetace České
republiky, Praha 1998): na většině území 7 – Černýšová dubohabřina
(Melampyro nemorosi-Carpinetum), v západní části území pak 36 –
Biková a/nebo jedlová doubrava (Luzulo albidae-Quercetum petraeae,
Abieti-Quercetum).
Jedná se především o následující druhy:
dub zimní řidčeji letní, (Quercus petraea, Q. robur), bříza
(Betula pendula), habr (Carpinus betulus), buk (Fagus sylvatica),
lípa srdčitá (Tilia cordata), jeřáb (Sorbus aucuparia), jasan
ztepilý (Fraxinus excelsior) a javor klen popř. mléč (Acer
pseudoplatanus, A. platanoides) třešeň – Cerasus avium).
Územní plán ctí hodnoty krajiny v řešeném území, především lesní
i krajinnou zeleň. Územní plán zachovává hodnotnou strukturu
drobných lesních porostů, remízů, rozptýlené zeleně a doprovodné
zeleně podél vodních toků a komunikací v území.
Pro zachování a posílení vysoké krajinářské hodnoty zájmového
území je nutná ochrana veškeré stávající krajinné zeleně a
doplňování liniové zeleně podél komunikací a vodotečí. Důležitá je
ochrana všech významných krajinných prvků a jejich doplňování.
Zeleň v sídle
V rámci územního plánu jsou vymezeny nové plochy pro veřejnou
zeleň. Veškerá stávající sídelní zeleň je územním plánem zachovávána
a ctěna.
KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY
Dle Studie vyhodnocení krajinného rázu na území středočeského
kraje (I. Vorel 2008) kterou pořídil Středočeský kraj, se řešené
území nachází při jižní hranici oblasti krajinného rázu ObKR
Nižborsko. Jen nepatrně svými jižními okraji území zasahuje do
oblasti krajinného rázu Rakovnicko-jih.
ObKR Nižborsko převážně zaujímá poměrně zalesněné území Hudlické
vrchoviny s nevýrazným přechodem lesnatou částí k severní části
Křivoklátska. Území tvoří přechodový prostor mezi Křivoklátskem,
Hořovickem a Karlštejnskem a tvoří specifický krajinářsky se
odlišující územní prostor, který je rozdělen Berounkou, vytvářející
zaříznuté údolí, na dvě části: Chýňavsko a Hudlicko.
Území je zalesněno cca z 60% smíšenými porosty dubu, modřínu a
borovice s četnými bučinami, dobravami, dubohabřinami a smrkovými či
borovými porosty.
Do řešeného území zasahuje přírodní park Povodí Kačáku. Přírodní
park Povodí Kačáku zahrnuje území rozkládající se na středním toku
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Loděnického potoka - Kačáku. Potok se svým okolím je díky dochovaným
přírodním a krajinným hodnotám domovem pro řadu vzácných živočichů a
chráněných rostlin.
Nižborsko leží v jihovýchodní části Křivoklátska, se kterým je
historicky úzce spjato. Přestože přírodní podmínky, husté lesy,
rozeklaný terén, chudší půdy a málo teplé podnebí, nevytvářely
ideální podmínky pro nejstarší osídlení jako nedaleká stará sídelní
oblast Kladenska a Slánska či přiléhající Hořovická brázda, objevují
se zde lidská sídliště již z doby kamenné (vrch Velíz u Kublova,
Broumy). Zejména řeka Berounka vytvářela odpradávna přirozenou vodní
tepnu, podél které se sem rozšířilo i lidské osídlení. Ve východní
části oblasti postupovalo osídlení podél toku Kačáku. Archeologické
nálezy z okolí svědčí o tom, že zde člověk žil trvale již v době
bronzové (2000-750 př. n. l.) možná však i dříve. Ve střední době
bronzové zde vznikla starší únětická a mohylová kultura i období
kultury knovízské (Hýskov, Zdejcina či vrch Velíz).
Oblast krajinného rázu se prostorově skládá z několika výrazných
celků. Je to hluboké údolí Berounky mezi Berounem a Zbečnem a
jihozápadně se rozkládající náhorní poloha plošší Hudlické vrchoviny
s výraznými terénními dominantami a kontrastem otevřených enkláv
zemědělské krajiny a souvislých lesních porostů. Severovýchodně od
koridoru Berounky leží velmi členitá krajina Chyňavské pahorkatiny
po obvodu rozřezaná zahlubujícími se údolími Chyňavského,
Hýskovského a Přílepského potoka. Západní části oblasti dominuje
údolí Loděnice s četnými přítoky, vytvářejí v krajině výraznou osu.
Koridor Loděnice je zahrnut do Přírodního parku Povodí Kačáku.
Prostorová struktura přírodního parku je díky poměrně protáhlému
území zahrnujícímu různorodé úseky toku Loděnice dosti proměnlivá a
to jak v rámci základních geomorfologických podmínek Loděnické a
Chyňavské pahorkatiny, tak i v rámci mikromorfologie jednotlivých
částí. Estetická atraktivnost spočívá především ve výraznosti
vymezení prostoru, ve výrazné morfologii prostorů, v harmonickém
měřítku a převaze lesních porostů a nelesní zeleně v koridoru údolí
a přiléhajících segmentech krajiny.
V oblasti krajinného rázu je třeba dbát na minimalizaci zásahů a
zachování významu znaků krajinného rázu, které jsou zásadní nebo
spoluurčující pro ráz krajiny a které jsou dle cennosti v rámci
státu či regionu jedinečné nebo význačné. Jedná se o následující
zásady ochrany krajinného rázu, z nichž některé jsou obecně
použitelné pro ochranu přírody a krajiny a některé pro územně
plánovací činnost:


Zachování hodnot lesních interierů v lesních hospodářských
plánech, v technologii údržby a managementu krajiny.



Respektování dochované a typické urbanistické struktury. Rozvoj
venkovských sídel bude v cenných polohách orientován do současně
zastavěného území (s respektováním znaků urbanistické struktury)
a do kontaktu se zastavěným územím.



Zachování dimenze, měřítka a hmot tradiční architektury u nové
výstavby
situované
v
cenných
lokalitách
se
soustředěnými
hodnotami
krajinného
rázu.
V
kontextu
s cennou
lidovou
architekturou bude nová výstavba respektovat i barevnost a
použití materiálů.
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Omezení možnosti výstavby nových průmyslových, skladových a
velkokapacitních zemědělských staveb a areálů na území Kublova a
Karlova



Respektování krajinářských úprav zemědělské krajiny v okolí.



Zachování významu kulturních dominant v krajinné scéně,



Ochrana siluet kulturních dominant a historické zástavby,



Zlepšování charakteru prostředí odstraněním nevhodných a rušivých
staveb.

ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY
Hlavním cílem vytváření územních systémů ekologické stability
krajiny je trvalé zajištění biodiverzity, biologické rozmanitosti,
která je definována jako variabilita všech žijících organismů a
jejich společenstev a zahrnuje rozmanitost v rámci druhů, mezi druhy
a rozmanitost ekosystémů.
Určitou představu o zastoupení přírodních prvků na území obce
Chrustenice poskytuje koeficient ekologické stability Kes tj. podíl
výměry ploch relativně stabilních ku výměře ploch relativně
nestabilních (Míchal 1985).
Koeficient ekologické stability Kes v zájmovém území je 7,12
Klasifikace koeficientů Kes (Lipský, 1999):
Kes < 0.10: území s maximálním narušením přírodních struktur,
základní ekologické funkce musí být intenzívně a trvale nahrazovány
technickými zásahy
0.10 < Kes < 0.30: území nadprůměrně využívané, se zřetelným
narušením přírodních struktur, základní ekologické funkce musí být
soustavně nahrazovány technickými zásahy
0.30 < Kes < 1.00: území intenzivně využívané, zejména zemědělskou
výrobou, oslabení autoregulačních pochodů v agroekosystémech
způsobuje jejich značnou ekologickou labilitu a vyžaduje vysoké
vklady dodatkové energie
1.00 < Kes < 3.00: vcelku vyvážená krajina, v níž jsou technické
objekty relativně v souladu s dochovanými přírodními strukturami,
důsledkem je i nižší potřeba energomateriálových vkladů
Kes > 3,00: stabilní krajina s převahou přírodních a přírodě
blízkých struktur
Z výše uvedeného vyplývá, že krajinu obce Chrustenice tvoří stabilní
krajina s převahou přírodních a přírodě blízkých struktur.
Podstatou územních systémů ekologické stability je vymezení sítě
přírodě blízkých ploch v minimálním územním rozsahu, který už nelze
dále snižovat bez ohrožení ekologické stability a biologické
rozmanitosti území. Je však zřejmé, že vymezení, ochrana a případné
doplňování chybějících částí této sítě je pouze jedním z kroků k
trvale udržitelnému využívání krajinného prostoru, protože existence
takovéto struktury v území nemůže ekologickou stabilitu ani
biodiverzitu zajistit sama o sobě; je pouze jednou z nutných
podmínek pro její zajištění.
Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění,
územní systém ekologické stability definuje jako vzájemně propojený
soubor přirozených i pozměněných, avšak přírodě blízkých ekosystémů,
které udržují přírodní rovnováhu. Vymezení a hodnocení ÚSES patří
podle tohoto zákona mezi základní povinnosti při obecné ochraně
přírody a provádí ho orgány územního plánování a ochrany přírody ve
spolupráci s orgány vodohospodářskými, ochrany zemědělského půdního
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fondu a státní správy lesního hospodářství. Ochrana systému
ekologické stability je povinností všech vlastníků a nájemců pozemků
tvořících jeho základ, jeho vytváření je veřejným zájmem, na kterém
se podílejí vlastníci pozemků, obce i stát.
Z hlediska územního plánování představují ÚSES jeden z limitů
využití území (§2 stavebního zákona), který je třeba při řešení
územního plánu respektovat jako jeden z „předpokladů zabezpečení
trvalého souladu všech přírodních, civilizačních a kulturních hodnot
v území“.
Zpracování Plánu ÚSES vycházelo z metodiky MŽP ČR "Metodika
vymezování územního systému ekologické stability", L. Bínová a
spolupracovníci, MŽP Praha, 2017.
Jako podklady pro zpracování plánu ÚSES byly použity údaje z ÚAP,
územní plány sousedních obcí a ZÚR Středočeského kraje.
V rámci návrhu územního plánu Chrustenice bylo upraveno číslování
(kód) skladebných částí lokálního ÚSES. Důvodem změny označení prvků
je jednoznačnost číslování s ohledem na území obce v níž jsou prvky
vymezovány. Kód každého biocentra obsahuje označení obce (CH) a
pořadové číslo v řešeném území. Kód biokoridorů označuje, která
biocentra (reg. biokoridor) jsou biokoridorem propojena.
Při realizaci lokálního SES bude nutné brát v úvahu současný stav
krajiny a časové parametry vzhledem k cílovému stavu SES. Prvky SES
je vhodné budovat postupně za pomoci přirozené sukcese. Uměle není
možné přirozený porost vytvořit. Na základě empirických poznatků
jsou potřebná tato časová rozpětí pro regeneraci narušených nebo
vznik nových typů ekosystémů.
1 - 4 roky
- společenstva jednoletých plevelů a jejich fauna
8 - 15 let
- vegetace eutrofních stojatých vod
10 - 15 let
- vegetace mezí a větrolamů bez specializovaných
druhů
desetiletí
- xerothermní nebo hydrofilní nelesní společenstva a
to často jen s neúplnou druhovou garniturou
staletí
- vznik vyspělých karbonátových profilů v půdě, vznik
lesní geobiocenózy včetně specializovaných lesních druhů vyšších
rostlin
tisíciletí
- vznik vyspělých humusových profilů vývojově
zralých půd reprodukce zaniklého klimaxového společenstva s druhově
nasycenými společenstvy v dané krajině
Předkládaný plán územního systému ekologické stability je dalším
krokem, který směřuje k aktivnímu přístupu při zabezpečování
ekologické stability krajiny. Vymezení ÚSES dává pouze předpoklad k
založení biocenter a biokoridorů (stabilních ploch), které by měly
být základem pro rozvíjení nutných prvků a procesů zvyšujících
odolnost krajiny k antropickým tlakům. Dalšími nutnými předpoklady k
větší stabilitě krajiny jsou ekologičtější způsoby hospodaření jak v
lese, tak i na zemědělské půdě, zajištění čistoty ovzduší, vod atd.
Cílovým stavem prvků ÚSES jsou přirozená společenstva což v daném
území jsou především lesní porosty, dle mapy potenciální přirozené
vegetace, to je na většině území 7 – Černýšová dubohabřina
(Melampyro nemorosi-Carpinetum), v západní části území pak 36 –
Biková a/nebo jedlová doubrava (Luzulo albidae-Quercetum petraeae,
Abieti-Quercetum).
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Tabulková část
V tabulkové části jsou popsány prvky ÚSES (biocentra a biokoridory)
v řešeném území.
Kód
bioch
ory
2

Číslo
název
1
RBC
RC1415
Blýskava

-3VM
-3BM

K54/CH45
RK1184/C
H39
RK1184/C
H40
RK1184/C
H41
RK1184/C
H42
RK1184/C
H43
RK1184/C
H44
NRBK
K54/CH45
-1415
NRBK
K54/1415
-NU65
RK1184
Blýskava
– M.
Plešivec
RK1185
Blýskava
– Nučice
LBK
CHY600RK1184
LBK
NE266RC1415

Kód STG

Potenciální
ekosystémy

Současný
stav

Cílový
stav

Návrh
opatření

Výměra
[ha]

3

4

5

6

7

8

Biocentra
L2, L3,
LE
L6, T1,
K4. X9

-3BM
-3BE

1AB1,
1AB2,
2AB3, 2B3,
2BD3
2B3, 2B4
3B3, 3B4

DH, AD, SD

AD
AD

L2, X9
X9

-3VM

2B3, 2B4

AD

-3VM

2B3, 2B4

-3BM
-3VM

Legisleti
vní stav
9

10

11

1

103,55

ZÚR, ÚP

LE
LE

2+3
2+3

4,58
4,77

ÚP
ÚP

L3, X9

LE

2

7,47

ÚP

AD

L3

LE

1+2

3,01

ÚP

2B4

AD

L3

LE

1+2

3,08

ÚP

AD

L3, T1,
X9
L6

LE

1+2

3,85

ÚP

-3VM

2AB1, 2BD
2-3
2BD3

LE

1+2

4,29

ÚP

-3VM
-3BM

2AB3, 2B3,
2BC3, 2BD3

DH, AD, BU

1+2

6,57

ZÚR, ÚP

-3VM

2B3

DH

1+2

5,84

ZÚR, ÚP

-3VM
-3BM
-3BE

2AB4, 2B3,
2BC3, 3B3

DH, AD

L2, L3,
L6, K3,
X9, X11

LE

2+3

195,56

ZÚR, ÚP

-3VM
-3BM

2AB3, 2BD3

DH, AD

L3, L6,
K3

LE

1+2

41,92

ZÚR, ÚP

-3BE

2AB4,
3AB4, 3B3

AD

L2, X9

LE

2+3

0,36

ÚP

-3BM

2BC4, 2B5

VO, LO, MT

L2, T1,
M1, X1

LE, VMS

2+3

0,61

ÚP

AD

Biokoridory
L2, L3,
LE
L5, L7,
X9
L6
LE

Skladebné části jsou popsány a
řešené území

plochy jsou uváděny

pouze pro

Vysvětlivky
sloupec 4 (potenciální ekosystémy)
VO - bylinná vodní a mokřadní vegetace, rákosiny, ostřicové
mokřady (vodní a bažinná společenstva)
MT –
slaniska)

hygrofilní

a

mezofilní

trávníky

(louky,

LO – mokřadní a pobřežní křoviny a lesy
SD – šípákové a subxerofilní doubravy
AD – acidofilní březové, borové a jedlové doubravy
DH – habrové a lipové doubravy (dubohabřiny)
BU – bučiny a jedliny
Sloupec 5 (současný stav)
T1 – louky a pastviny
K3 – vysoké mezofilní a xerofilní křoviny
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pastviny

a

K4 – nízké xerofilní křoviny
L2 – lužní lesy
L3 – dubohabřiny
L5 – bučiny
L6 – teplomilné doubravy
L7 – acidofilní doubravy
X1 – urbanizovaná území
X9 – lesní kultury s nepůvodními dřevinami
X11 – paseky s nitrofilní vegetací
Sloupec 6 (cílový stav)
LE – lesní ekosystémy
VMS – vodní a mokřadní společenstva
Sloupec 7 (návrh opatření)
1 – bez opatření
2 – s dílčími opatřeními
3 – založit
Sloupec 12 (legislativní stav)
ZÚR – zprac. v ZÚR Středočeského kraje
ÚP – zprac. V ÚP Chrustenice

e)

Zdůvodnění koncepce veřejné infrastruktury

V návrhu se vychází z projektovaného počtu 80 rodinných domů,
celkem cca 300 EO.
Bilanci
potřeb
pitné
vody
a
množství
odpadních
vod
pro
podnikatelské
aktivity
v rámci
plochy
Z24
a
ploch
občanské
vybavenosti – veřejné infrastruktury nelze určit bez konkrétního
záměru.
Plochy občanského vybavení
Územní plán stabilizuje stávající plochy občanského vybavení –
obecní úřad, mateřskou školu, budovu hasičské zbrojnice.
Územní plán navrhuje nové plochy občanského vybavení – veřejná
infrastruktura – Z1, Z20 a Z18.
•

Občanské vybavení – ochrana obyvatelstva
 Varování a vyrozumění obyvatelstva je zabezpečeno pomocí
sirény, která je umístěna na budově obecního úřadu.
 Pro
účely
shromažďování
a
provizorního
ubytování
evakuovaného obyvatelstva bude využita budova obecního
úřadu a mateřské školy.
 V případě ohrožení území obce bude evakuace obyvatelstva
probíhat z veřejných prostranství u obecního úřadu.
 Na území obce lze jako hromadné stravovací zařízení
využít jídelnu mateřské školy a restauraci.
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Uskladnění nezbytného množství materiálu civilní ochrany
bude zajištěno v budově obecního úřadu.
Pro zabezpečení obyvatelstva je k dispozici nemocnice
v Praze Motole.
Zdroje nebezpečných látek se v řešeném území nenacházejí.
K záchranným likvidačním a obnovovacím pracím a přežití
obyvatelstva bude využita plocha hřiště.

Plochy veřejných prostranství
Územní plán nenavrhuje konkrétní plochy veřejných prostranství.
Na základě územní studie, pro plochu Z23, budou vymezena
veřejná prostranství, jejichž součástí bude místní komunikace a
zároveň plocha veřejného prostranství o výměře 1000m2 na každé 2ha
nově realizované zastavitelné plochy, jejichž součástí nebude
komunikace.
Územní plán v souladu s platným územním plánem obce a
schváleným zadáním územního plánu navrhuje plochu Z25-plochu
veřejných prostranství -veřejná zeleň v bývalém zemědělském areále,
situovaném západně od sídla.
Dopravní infrastruktura
Koncepce dopravní infrastruktury
územní plán ji plně respektuje.

je

v území

stabilizovaná

a

Silniční doprava
Řešeným územím prochází komunikace III/ 10129 a komunikace
III/10131. Jižním směrem od Chrustenic, v Loděnicích je možno se
napojit na komunikaci II/605 a dálnici D5.
Územní plán navrhuje koridor D01, pro výhledové zkapacitnění
dálnice D5, o šíři 20 metrů od tělesa dálnice. Toto rozšíření je
navrhováno na základě žádosti Ministerstva dopravy, které z důvodu
nárůstu intenzit dopravy vyplývajícího z výsledků celostátního
sčítání dopravy na dálniční a silniční síti v roce 2016 nechalo
zpracovat kapacitní posouzení dálnice D5 a na základě tohoto
posouzení byla zpracována studie zkapacitnění dálnice D5 v úseku
Praha – Beroun (AF CITYPLAN s.r.o. 08/2016), která je zpřesněna v
následně zpracované studii s názvem "D5 technická prověřovací studie
zkapacitnění dálnice D5 v úseku km 0 - 22" PGP 11/2017. Tento
koridor je chráněn pro veřejně prospěšnou stavbu v šíři 20 metrů od
tělesa dálnice.
Místní komunikace
Páteřní komunikací, pro místní komunikace, je silnice III/10129,
na kterou navazují komunikace místní a účelové. Stávající síť
komunikací místního významu a účelových cest je územním plánem
stabilizována.
Územní
plán
neřeší
zpřístupnění
jednotlivých
zastavitelných ploch, neboť jsou již přístupné ze stávajících
komunikací a dílčí dělení těchto ploch komunikacemi, bude řešeno
v následné dokumentaci, dle aktuálních potřeb v území.
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Parkovací a odstavné plochy
Územní plán nenavrhuje veřejné parkoviště. Parkovací stání budou
vždy řešena v dostatečné kapacitě, v rámci realizace záměru, který
vyvolá potřebu, nových parkovacích ploch.
Cyklostezky a cyklotrasy
Územní plán nenavrhuje cyklostezky a cyklotrasy.
Technická infrastruktura
Zásobování vodou
V obci Chrustenice je vybudován vodovod, ze kterého je zásobeno
téměř
veškeré
trvale
bydlící
obyvatelstvo.
Vlastníkem
a
provozovatelem vodovodního systému je VaK Beroun a.s..
Vodovodní systém je napojen na skupinový vodovod BKDZH, resp.
z vodojemu Loděnice o objemu 2 x 650 m3 s kótou max. hladiny 318,50
m n.m.. Voda z Loděnic je přiváděna do objektu bývalé úpravny vody,
dnešní čerpací stanice (Q = 5,8 l/s, H = 50 m) s akumulací 20 m3,
odkud
je
přečerpávána
do
celkem
dvou
zemních
vodojemů
za
3
spotřebištěm – vodojem nový o objemu 50 m (329,10 / 326,10 m .m.) a
vodojem starý o objemu 50 m3 (327,07 / 324,07 m .m.), který slouží
pro zásobování průmyslové oblasti obce. U VDJ – nový je pro výše
položenou zástavbu osazena AT stanice Na Pecích II o výkonu 3 l/s.
Vodovodní rozvody v obci jsou tvořeny převážně z PVC a litinových
trub DN 50 – 150.
Hygienické zabezpečení vody je prováděno chlorováním v objektu ČS.
Výpočet potřeby pitné vody:
Obyvatelstvo (stav)
930 obyvatel x 99 l
92 070 l/den = 92,070 m3/d
Obyvatelstvo (návrh)
300 obyvatel x 99 l
29 700 l/den =29,70 m3/d
Obyvatelstvo celkem (1230 obyvatel)
121 770 l/den = 121,77 m3/d
Mateřská škola
24 dětí x 40 l

960 l/den = 0,960 m3/d

Jídelna
24 dětí x 40 l

960 l/den = 0,960 m3/d

Restaurace
100 míst x 300 l

30 000 l/den = 30 m3/d

Administrativa a služby
10 zaměstnanců x 20 l

200 l/den = 0,2 m3/d

Výrobní služby
20 zaměstnanců x 20 l

400 l/den = 0,4 m3/d

Celkem
154 290 l/den = 154,29 m3/d
Průměrná denní potřeba vody
Qp = 154,29 m3/d= 6,43 m3/h = 1,78 l/s
Maximální denní potřeba vody
Qm = 1,5 x Qp = 1,5 x 154,29 = 231,345 m3/d = 9,64 m3/h = 2,68 l/s
Maximální hodinová potřeba vody
Qh = 1,8 x Qm = 1,8 x 9,64 = 17,352 m3/h = 4,82 l/s
Bilanci potřeb pitné vody pro podnikatelské aktivity v návrhových
plochách nelze určit bez konkrétního podnikatelského záměru.
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Návrh územního plánu je v souladu s Plánem rozvoje vodovodů a
kanalizací Středočeského kraje. Stavby a činnosti v řešeném území
budou respektovat ochranná pásma vodovodních řadů.
Vedení a zařízení základní technické vybavenosti je možné umístit
v souladu s podmínkami využití území jednotlivých ploch s rozdílným
způsobem využití.
Koncepce
zásobování
pitnou
vodou
zůstane
i
po
naplnění
zastavitelných ploch pro bydlení beze změn, neboť využitelný objem
zásobních vodojemů musí být minimálně 90m3, což odpovídá stávající
celkové kapacitě vodojemů.
Likvidace odpadních vod
Obec má vybudovaný systém veřejné kanalizace. Obec je napojena na
novou ČOV s kapacitou 2 x 700 EO, u vodního toku Loděnice (Kačák),
vyjma části obce v sousedství s obcí Loděnice – oblast pod Šachtou,
která je napojena na ČOV GZDM Loděnice.
Kapacita ČOV je dostačující i pro všechny navrhované zastavitelné
plochy.
Dešťové vody
Srážkové vody se musí přednostně zasakovat vhodným technickým
zařízením do terénu (vegetační plochy a pásy, zatravňovací tvárnice,
příkopy a vsakovací jámy apod.) na pozemcích producentů, nebo
odvádět samostatnou dešťovou kanalizací do recipientu.
Pokud jsou srážkové vody znečištěné (např. úkapy ropných látek
z parkovišť a ostatních nezastřešených ploch) je nutné je před
vypouštěním do dešťové kanalizace předčistit v souladu s povolením
vodoprávního úřadu takovým způsobem, aby byly dodrženy imisní
standardy ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod.
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Plochy výroby a skladování
(zaměstnanci ve výrobě)
Plochy výroby a skladování
(administrativa)
Školka

0

osoba

0

0

zaměstnanec (pracovní příležitost)

20

0

zaměstnanec (pracovní příležitost)

10

0

žák

24

1 žák = 0,2 EO

CELKEM STÁVAJÍCÍ STAV

Maximální denní přítok Qd

Maximální hodinový přítok Qh

1 obyv. = 1 EO

[kg/den]

PCELK.

[g/EO/den]

[kg/den]

NCELK.

[g/EO/den]

[kg/den]

NL105

[g/EO/den]

[kg/den]

CHSKCR

[g/EO/den]

[kg/den]

BSK5

[g/EO/den]

[m3/den]

Q24

[l/s]

Q24

[m3/den/EO]

Počet EO

Přepočtový
vztah na EO

Počet měrných
jednotek

Měrná jednotka

Výměra

STÁVAJÍCÍ STAV
Plochy bydlení

[m2]

q

930

0,15

139,500

1,615

60

55,800

120

111,600

55

51,150

11

10,230

2,5

2,325

1 PP = 0,5 EO

10

0,15

1,500

0,017

60

0,600

120

1,200

55

0,550

11

0,110

2,5

0,025

1 PP = 0,33 EO

3,3

0,15

0,495

0,006

60

0,198

120

0,396

55

0,182

11

0,036

2,5

0,008

4,8

0,15

0,720

0,008

60

0,288

120

0,576

55

0,264

11

0,053

2,5

0,012

1048,1

-

157,215

1,820

-

62,886

-

125,772

-

57,646

-

11,529

-

2,620

Qd

Qd

kd

[m3/den]

[l/s]

1,5

235,823

2,729

Qd

Qd

kh

[m3/den]

[l/s]

2,2

518,810

6,005
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0

osoba

0

1 obyv. = 1 EO 300 0,15 45,000 0,521

CELKEM NAVRHOVANÝ STAV

Maximální denní přítok Qd

Maximální hodinový přítok Qh

300

-

45,000 0,521

[g/EO/den]

[kg/den]

PCELK.

[kg/den]

NCELK.

[g/EO/den]

[kg/den]

[g/EO/den]

[kg/den]

NL105

60

18,000 120 36,000

55

16,500

11

3,300 2,5 0,750

-

18,000

-

16,500

-

3,300

Qd

Qd

kd

[m3/den]

[l/s]

1,5

67,500

0,781

Qd

Qd

kh

[m3/den]

[l/s]

2,5

168,750

1,953
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CHSKCR

[g/EO/den]

BSK5

[kg/den]

[l/s]

[m3/den]

Q24

[g/EO/den]

Q24

[m3/den/EO]

Počet EO

Přepočtový
vztah na EO

Počet měrných
jednotek

Měrná jednotka

Výměra

NAVRHOVANÝ STAV
Plochy bydlení

[m2]

q

-

36,000

-

0,750

CELKEM ZA LOKALITU

Maximální denní přítok
Qd

Maximální hodinový
přítok Qh

Počet
EO

Q24

Q24

BSK5

CHSKCR

[m3/den]

[l/s]

[kg/den]

[kg/den]

1348,1

202,215

2,340

80,886

161,772

Qd

Qd

Qd

kd

[m3/den]

[l/s]

[l/h]

1,5

303,323

3,511

12638,438

Qd

Qd

Qd

kh

[m3/den]

[l/s]

[l/h]

2,1

636,977

7,372

26540,719

44

NL105

NCELK.

PCELK.

[kg/den] [kg/den] [kg/den]
74,146

14,829

3,370

Zásobování el. energií
Koncepce zásobování el. energií se v řešeném území nemění.
Obec je zásobována el.energií z venkovního vedení VN 22 kV.
Územní plán nenavrhuje nové trafostanice. Ty je možno budovat,
v závislosti
na
aktuální
potřebě,
jako
nezbytnou
technickou
infrastrukturu.
Bilance potřeby elektrické energie zastavitelných ploch bydlení
a ploch smíšených obytných je uvedena v následující tabulce:
Zastavitelné plochy s rozdílným způsobem
využití
Plochy bydlení-v rodinných domech
(80 RD)

Instalovaný
výkon

Soudobý
výkon

[kW]

[kW]

1360

544

specifický příkon pro rodinný dům: 17 kW
součinitel soudobosti: 0,4

Bilance potřeby el.energií je řešena pouze pro plochy BV, neboť
není možno předem určit podnikatelské aktivity v návrhových plochách
VS a OV.
Zásobování plynem
Obec je kompletně plynofikována. Koncepce zásobování plynem je
vyhovující a nebude se v důsledku rozvoje obce měnit.
Bilance potřeby zemního plynu zastavitelných ploch bydlení je
uvedena v následující tabulce:
Zastavitelné plochy s rozdílným
způsobem využití

Průměrná
potřeba
[tis.m3/rok]

Plochy bydlení-v rodinných domech
Plochy smíšené obytné – venkovské
(80 RD)

320

Maximální
potřeba
[m3/h]
264

průměrná specifická potřeba ZP pro RD: 4 000 m3.rok-1
maximální hodinová potřeba ZP pro RD : 3,3 m3.hod-1

Bilance potřeby zemního plynu je řešena pouze pro plochy BV,
neboť není možno předem určit podnikatelské aktivity v návrhových
plochách VS a OV.
Spoje, zařízení spojů
Koncepce v oblasti spojů se územním plánem nemění a případné
nové trasy spojových kabelů lze realizovat jako nezbytnou technickou
infrastrukturu v rámci ploch s rozdílným způsobem využití. Stávající
kabelová vedení jsou územním plánem respektována.
Likvidace tuhých domovních odpadů
Likvidace komunálních odpadů, v řešeném území, probíhá
souladu s programem odpadového hospodářství obce tzn. svozem
ukládáním na skládku mimo řešené území obce.

v
a

10. Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení
potřeby vymezení zastavitelných ploch.
Územní plán respektuje zastavitelné plochy, které byly navrženy
platnou územně plánovací dokumentací.
Odborný odhad potřeby vymezení nových zastavitelných ploch pro
bydlení:
Požadavky vyplývající z demografického vývoje
Požadavky vyplývající z nechtěného soužití

75 RD
15 RD

Celková potřeba RD

90 RD

Předpokládaná směrná kapacita navrhovaných zastavitelných ploch
bydlení je celkem 90 rodinných domů. Návrh je v souladu s odborným
odhadem potřeby vymezení nových zastavitelných ploch pro bydlení,
resp. odhadovaný počet rodinných domů je o cca 10RD nižší, tzn.
v obci
je
stále
ještě
drobná
rezerva
na
případné
úpravy
zastavitelných ploch.
11. Vyhodnocení koordinace
vztahů v území.

využívání

území

z hlediska

širších

Obec Chrustenice leží v jihozápadní části Středočeského kraje
severovýchodně od Berouna (obr. 1a). Na severozápadě sousedí s obcí
Chyňava (resp. s místní částí Lhotka u Berouna a Malé Přílepy), na
severu s Nenačovicemi, na východě s Drahelčicemi a Rudnou (resp.
s místní částí Hořelice), na jihu s Nučicemi, Loděnicí a Vráží. Obec
je tvořena jednou místní části.
Z urbanistického
hlediska
se
obec
Chrustenice
nachází
ve
venkovské oblasti ve 2. suburbanizační zóně hlavního města Prahy
(centrum leží 25 km severovýchodním směrem) a v blízkosti okresního
města Beroun (10 km na jihozápad). V těsné blízkosti obce prochází
významná dopravní tepna – dálnice D5 (Praha – Plzeň), dálniční sjezd
č. 10 je 2 km vzdálený. Současným požadavkům na kvalitní bydlení
odpovídá i situace obce vůči přírodně cenným krajinotvorným prvkům
okolí, které slouží jako oddechové zázemí. Východní část obce (mimo
intravilán) leží v přírodním parku Povodí Kačáku, 3 km jižně se
nachází hranice CHKO Český kras, několik kilometrů západně začíná i
CHKO Křivoklátsko. Lze tedy konstatovat, že obec leží v atraktivní
lokalitě v širším zázemí hlavního města.
Územní plán navrhuje napojení plochy Z24 mimo plochy bydlení a to
znamená, že územní studie která toto bude řešit, bude muset prověřit
napojení ke katastrální hranici s obcí Loděnice tak, aby bylo možno
pokračovat na sousedním katastru tak, aby ani zde nebyly dotčeny
nově navrhovanou komunikací plochy bydlení a nedošlo tak ke snížení
kvality bydlení. Plochy Z24 musí být dopravně napojena na komunikaci
II/605 mimo plochy bydlení.
Pro návrh územního plánu bylo podstatné, z hlediska širších
územních vztahů zajistit návaznost prvků ÚSES, neboť řešeným územím
prochází nadregionální biokoridor NK54- Pochvalovská stráň –
Karlštejn, Koda, regionální biokoridory RK – 1184 – Blýskava – M.
Plešivec a RK – 1185 – Blýskava – Nučice a regionální biocentrum RC
– 1415 Blýskava.

Územní plán respektuje technickou a dopravní infrastrukturu,
která je v širších územních vztazích, stabilizována.
Územní plán v souladu se ZUR SK navrhuje veřejně prospěšnou
stavbu P01-VVTL plynovod Drahelčice – Háje.
Územní plán, v souladu se ZUR SK navrhuje veřejně prospěšné
opatření NK54 – Pochvalovská stráň – Karlštejn, Koda, veřejně
prospěšná opatření RK – 1184 – Blýskava – M. Plešivec a RK – 1185 –
Blýskava – Nučice a veřejně prospěšné
opatření RC – 1415 –
Blýskava.
Územní plán navrhuje koridor D01, pro výhledové zkapacitnění
dálnice D5, na základě požadavku Ministerstva dopravy. Tento koridor
je chráněn pro veřejně prospěšnou stavbu v šíři 20 metrů od tělesa
dálnice.
12. Vyhodnocení splnění požadavků zadání nebo vyhodnocení splnění
požadavků obsažených v rozhodnutí zastupitelstva obce o obsahu
změny územního plánu pořizované zkráceným postupem, popřípadě
vyhodnocení souladu
– se schváleným výběrem nejvhodnější varianty a podmínkami k
její úpravě v případě postupu podle § 51 odst. 2 stavebního
zákona,
Územní plán je vypracován invariantně.
– s pokyny pro zpracování návrhu územního plánu v případě
postupu podle § 51 odst. 3 stavebního zákona,
– s pokyny pro přepracování návrhu v případě postupu podle § 53
odst. 3 stavebního zákona,
Územní plán má zpracovaný návrh v souladu se schváleným zadáním
ÚP Chrustenice.
– s pokyny k úpravě návrhu územního plánu v případě postupu
podle § 54 odst. 3 stavebního zákona,
Bude případně doplněno na základě výsledku jednání zastupitelstva
obce.
– s rozhodnutím o pořízení územního plánu nebo jeho změny a o
jejím obsahu v případě postupu podle § 55 odst. 3 stavebního
zákona.
§ 55 odst. 3 stavebního zákona se procesu pořízení ÚP netýká.
Územní plán je vypracován v souladu se schváleným zadáním:
 Zastavitelné plochy
zábor
krajiny
a
urbanistické hodnoty
civilizační hodnoty,
využití.

jsou vymezovány tak, aby minimalizovaly
v maximální
míře
respektují
a
chrání:
sídla, kulturní hodnoty, architektonické a
prostřednictvím ploch s rozdílným způsobem

 Územní plán Chrustenice stanovil podmínky pro využití ploch s
rozdílným způsobem využití (hlavní využití, dále přípustné
využití, nepřípustné využití, případně podmíněně přípustné
využití se stanovením konkrétní podmínky).
 Podmínky pro využití navržených ploch v dostatečné podrobnosti
určují parametry, které je nutné respektovat při využití území,
především při návrhu, realizaci a užívání staveb. Plošné a
prostorové
uspořádání
ploch
stávající
zástavby
i
nově
vymezovaných
ploch
nepřekročí
dosavadní
výškovou
hladinu

tradiční zástavby obce a zohlednění dosavadní charakter a
strukturu zástavby. Pro zastavitelné plochy a plochy přestavby
je stanovena intenzita využití pozemků.
 Územní plán respektuje všechny stávající limity využití území
vyplývající z ÚAP a doplňujících průzkumů a rozborů, které jsou
vyznačeny v grafické části odůvodnění Územního plánu Chrustenice
v koordinačním výkrese.
 Územní plán respektuje stabilizované dopravní plochy vč.
ochranných pásem na území obce, zejména stávající komunikační
systém, železniční tratě a plochy pro dopravu v klidu.
 Nově vymezené zastavitelné plochy jsou napojeny na stávající
komunikační síť.
 Jsou respektovány stávající autobusové zastávky.
 Územní plán respektuje stávající
komunikací ve volné krajině.

síť

přístupových

účelových

 Územní plán respektuje stávající technickou infrastrukturu
včetně ochranných pásem,(elektrické vedení 22 kV, trafostanice,
kanalizace, vodovod, plynovod VTL, STL, telekomunikace).
 Územní plán posoudil a vyhodnotil dostatečnou kapacitu stávající
technické infrastruktury pro možné napojení nově vymezených
zastavitelných ploch.
 Územní plán navrhl plochy odpovídající potřebám obce z hlediska
požadavků na civilní ochranu obyvatel.
 Územní plán nevymezuje nové plochy veřejných prostranství v
souvislosti s navrhovanými zastavitelnými plochami pro bydlení.
Zastavitelná plocha Z23 bude prověřena územní studií, která
stanoví rozsah veřejného prostranství, jehož součástí není
místní komunikace.
 Územní plán upřesnil průběh nadregionálního a regionálního
biokoridoru a regionálního biocentra a navrhl lokální systém
ÚSES, v návaznosti na prvky ÚSES vymezené v sousedních obcích.
 Územní plán obsahuje návrh záboru pozemků ZPF, v tabulkovém a
grafickém přehledu záborů s uvedením charakteru záboru a
konkrétních údajů o výměře, kultuře a BPEJ.
 Územní plán respektuje pozemky určené k plnění funkcí lesa (dále
jen „PUPFL“).
 Územní plán navrhuje veřejně prospěšná opatření, pro které lze
práva k pozemkům vyvlastnit, NK 54, RBC 1415, RK 1184, RK 1185,
v souladu se ZUR SK.
 Územní plán nenavrhuje plochy VPS a VPO a asanace území pro
které lze uplatnit možnost předkupního práva.
 Územní plán nenavrhuje plochy a koridory, ve kterých bude
rozhodování o změnách v území podmíněno vydáním regulačního
plánu.
 Územní plán navrhuje plochy Z23 a Z24, ve které bude rozhodování
o změnách v území podmíněno vydáním územní studie.

 Územní

plán nenavrhuje plochy, ve kterých bude rozhodování
o změnách v území podmíněno uzavřením dohody o parcelaci.

 Územní plán nenavrhuje cykloturistické a turistické trasy, neboť

stávající prostupnost krajiny formou polních cest je dostatečná
a v případě potřeby budování těchto cest je možno je umisťovat i
v nezastavěném území obce.

13. Výčet záležitostí nadmístního významu, které nejsou řešeny
v zásadách územního rozvoje (§ 43 odst.1 stavebního zákona),
s odůvodněním potřeby jejich vymezení.
Územní plán nenavrhuje záležitosti nadmístního významu, které
nejsou řešeny v Zásadách územního rozvoje Středočeského kraje.
14. Výčet prvků regulačního plánu s odůvodněním jejich vymezení
Územní plán nenavrhuje prvky regulačního plánu.
15. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení
zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa

na

Návrh územního plánu Chrustenice předpokládá rozvoj sídla též na
pozemcích vedených jako zemědělská půda.
Na vývoj půd v zájmovém území měl hlavní vliv reliéf terénu,
půdotvorný substrát a klimatické poměry. Půdy v zájmovém území jsou
popsány bonitovanými půdně ekologickými jednotkami (dále BPEJ).
Vlastnosti BPEJ jsou vyjádřeny pětimístným číselným kódem. První
číslo v kódu BPEJ charakterizuje klimatický region, druhé dvojčíslí
charakterizuje hlavní půdní jednotky a poslední dvojčíslí
charakterizuje kombinaci sklonitosti a expozice, přičemž poslední
číslo charakterizuje skeletovitost a hloubku půdy.
Rozvojem obce plánovaným v rámci návrhu ÚPD jsou postiženy půdy
těchto BPEJ:
4.10.10 4.26.11 4.26.14 4.26.41 4.26.51 4.26.54 4.41.78 4.58.00
Jedná se o půdy následujících charakteristik:
Charakteristika klimatického regionu:
4 – klimatický region MT 1 – mírně teplý, suchý
Charakteristiky hlavních půdních jednotek:
10 – Hnědozemě modální včetně slabě oglejených na spraších,
středně těžké s mírně těžší spodinou, bez skeletu, s příznivými
vláhovými poměry až sušší.
26 – Kambizemě modální eubazické a mezobazické na břidlicích,
převážně středně těžké, až středně skeletovité, s příznivými
vláhovými poměry.
41 – Půdy se sklonitostí vyšší než 12 stupňů, kambizemě,
rendziny, pararendziny, rankery, regozemě, černozemě, hnědozemě a
další, zrnitostně středně těžké až velmi těžké s poněkud
příznivějšími vláhovými poměry.

58 – fluvizemě glejové na nivních uloženinách, popřípadě s
podložím teras, středně těžké nebo středně těžké lehčí, pouze slabě
skeletovité, hladina vody níže 1 m, vláhové poměry po odvodnění
příznivé.
Charakteristiky sklonitosti a expozice (čtvrté číslo kódu BPEJ)
0
1
4
5
7

–
–
–
–
–

úplná rovina až rovina se všesměrnou expozicí
mírný sklon (3-7º) se všesměrnou expozicí
klimatický region MT 1 – mírně teplý, suchý
klimatický region MT2 – mírně teplý, mírně vlhký
klimatický region MT4 – mírně teplý, vlhký

Charakteristiky skeletovitosti a hloubky půdy (pátá číslice
kódu BPEJ)
0 – bezskeletovitá, s příměsí, hluboká
1 – bezskeletovitá, s příměsí, slabě skeletovitá, hluboká,
středně hluboká
4 – středně skeletovitá, hluboká, středně hluboká
8+) – středně skeletovitá, silně skeletovitá, hluboká, středně
hluboká, mělká
+) platí pouze pro půdy o sklonitosti větší než 12º, tj. HPJ 40,
41 a pro HPJ 39 nevyvinutých, rankerových půd.
Přehled ploch změn s uvedením výměry jednotlivých druhů pozemků
a bonity půd
lokalita

způsob
využití

třída
ochrany

výměra
záboru
zem. p.
dle
BPEJ
[ha]

druh pozemku
(dle KN)

z toho
zem. půd v
zastavěném
území [ha]

4.26.11

3

0,0008

orná půda

0,1335

4.26.51

4

0,1327

plocha
lokality
(dle KN)
[ha]

parcely
(dle
KN)

plocha
záboru
parcel dle
KN [ha]

BPEJ
(dle KN)

0,1335

130/153

0,1335

k.ú. Chrustenice
Z1

Z2

OV

BV

0,1135

191

0,0040

-

-

-

zastavěná pl. a
nádvoří

130/28

0,1055

4.26.51

4

0,0980

zahrada

0,1055

4.58.00

1

0,0075

4.26.51

4

0,0040

orná půda

0,0040

130/139
Z3

Z4

Z5

BV

BV

BV

0,2166

0,1157

0,8516

0,0040

153/139

0,1061

4.41.78

5

0,1061

trvalý travní
porost

153/180

0,1105

4.41.78

5

0,1105

orná půda

153/173

0,1157

4.26.11

3

0,0758

orná půda

4.41.78

5

0,0399

153/143

0,1492

4.41.78

5

0,1492

orná půda

153/144

0,1369

4.26.54

5

0,0436

orná půda

4.41.78

5

0,0933

4.26.11

3

0,0240

4.41.78

5

0,1232

153/146

0,1472

orná půda

153/183

0,1341

4.41.78

5

0,1341

trvalý travní
porost

153/184

0,1488

4.26.11

3

0,1346

orná půda

4.41.78

5

0,0142

4.26.54

5

0,0009

4.41.78

5

0,1345

153/188

0,1354

orná půda

investice
do půdy

lokalita

způsob
využití

plocha
lokality
(dle KN)
[ha]

parcely
(dle
KN)

plocha
záboru
parcel dle
KN [ha]

BPEJ
(dle KN)

třída
ochrany

výměra
záboru
zem. p.
dle
BPEJ
[ha]

druh pozemku
(dle KN)

Z6

BV

0,1544

153/185

0,1007

4.26.11

3

0,1007

orná půda

153/205

0,0487

4.26.11

3

0,0487

orná půda

153/214

0,0014

4.26.11

3

0,0014

orná půda

153/215

0,0036

4.26.11

3

0,0036

orná půda

Z7

BV

0,1345

153/202

0,1345

4.26.11

3

0,0854

orná půda

4.26.54

5

0,0491

Z8

BV

0,3168

153/190

0,1557

4.26.11

3

0,1557

orná půda

153/191

0,1611

4.26.11

3

0,1611

orná půda

153/193

0,1470

4.10.10

1

0,0073

orná půda

4.26.11

3

0,1397

4.10.10

1

0,0070

4.26.11

3

0,1439

4.10.10

1

0,0062

4.26.11

3

0,1350

4.10.10

1

0,0007

4.26.11

3

0,0178

Z10

BV

0,465

153/194

153/195

153/196

Z11

Z12

BV

BV

0,1388

0,5298

0,1509

0,1412

0,0185

orná půda

orná půda

orná půda

169/1

0,0702

-

-

-

169/2

0,0686

-

-

-

ostatní plocha
ostatní plocha

219/24

0,1987

-

-

-

ostatní plocha

219/100

0,0616

-

-

-

ostatní plocha

568/1

0,1348

-

-

-

ostatní plocha

568/2

0,1347

-

-

-

ostatní plocha

Z13

BV

0,1241

219/36

0,1241

-

-

-

ostatní plocha

Z14

BV

0,0847

219/90

0,0847

-

-

-

ostatní plocha

Z15

BV

0,2704

219/15

0,0889

-

-

-

ostatní plocha

566

0,0912

-

-

-

ostatní plocha

Z16

Z17

Z18

BV

BV

OV

0,2125

0,754

1,3764

582

0,0903

-

-

-

ostatní plocha

214

0,0154

-

-

-

zastavěná pl. a
nádvoří

219/99

0,1097

-

-

-

ostatní plocha

581

0,0874

-

-

-

ostatní plocha

219/32

0,0921

-

-

-

ostatní plocha

219/33

0,0855

-

-

-

ostatní plocha

219/34

0,0845

-

-

-

ostatní plocha

219/93

0,0908

-

-

-

ostatní plocha

219/94

0,0808

-

-

-

ostatní plocha

219/95

0,0794

-

-

-

ostatní plocha

219/96

0,0811

-

-

-

ostatní plocha

219/97

0,0813

-

-

-

ostatní plocha

219/98

0,0805

-

-

-

ostatní plocha

580

0,0929

-

-

-

ostatní plocha

11/1

0,5189

-

-

-

11/3

0,0644

-

-

-

zastavěná pl. a
nádvoří
zastavěná pl. a
nádvoří
zastavěná pl. a
nádvoří

203

0,0544

-

-

-

z toho
zem. půd v
zastavěném
území [ha]

investice
do půdy

lokalita

Z19

způsob
využití

BV

plocha
lokality
(dle KN)
[ha]

0,2000

parcely
(dle
KN)

plocha
záboru
parcel dle
KN [ha]

BPEJ
(dle KN)

třída
ochrany

výměra
záboru
zem. p.
dle
BPEJ
[ha]

204

0,0333

-

-

-

206

0,0621

-

-

-

219/14

0,1907

-

-

-

ostatní plocha

219/19

0,1795

-

-

-

ostatní plocha

219/20

0,0512

-

-

-

ostatní plocha

219/89

0,0611

-

-

-

ostatní plocha

219/92

0,1608

-

-

-

ostatní plocha

130/103

0,1005

4.26.11

3

0,1005

orná půda

130/104

0,0995

4.26.11

3

0,0995

orná půda

Z20

OV

0,0848

153/36

0,0848

4.26.14

4

0,0848

Z21

BV

0,1398

91/116

0,1398

4.26.11

3

0,1269

orná půda

4.26.41

4

0,0129

4.26.11

3

0,0750

4.26.41

4

0,0045

4.26.11

3

0,0706

4.26.41

4

0,0045

BV

0,1642

91/113

91/114

Z23

Z24

Z25

Celkem

BV

VS

ZV

3,6553

0,9525

3,9077

15,5634

0,0795

0,0751

0,0848

orná půda

orná půda

91/119

0,0053

-

-

-

lesní pozemek

91/120

0,0010

-

-

-

ostatní plocha

91/121

0,0033

-

-

-

ostatní plocha

95/1

3,6553

4.26.11

3

3,1667

orná půda

4.26.41

4

0,4886

101

0,7277

4.26.41

4

0,7277

orná půda

105/2

0,0874

4.26.41

4

0,0874

orná půda

105/19

0,0904

4.26.41

4

0,0904

orná půda

105/20

0,0470

4.26.41

4

0,0470

orná půda

218

0,0159

-

-

-

225

0,0013

-

-

-

226

0,0453

-

-

-

227

0,0897

-

-

-

228

0,0897

-

-

-

229

0,0896

-

-

-

230

0,0411

-

-

-

231

0,0924

-

-

-

232

0,0897

-

-

-

233

0,0895

-

-

-

vodní plocha
zastavěná pl.
nádvoří
zastavěná pl.
nádvoří
zastavěná pl.
nádvoří
zastavěná pl.
nádvoří
zastavěná pl.
nádvoří
zastavěná pl.
nádvoří
zastavěná pl.
nádvoří
zastavěná pl.
nádvoří
zastavěná pl.
nádvoří
zastavěná pl.
nádvoří

a
a
a
a
a
a
a
a
a
a

234/2

0,0004

-

-

-

589

2,9862

-

-

-

ostatní plocha

590

0,2769

-

-

-

ostatní plocha

15,6803

8,6945

investice
do půdy

zastavěná pl. a
nádvoří
zastavěná pl. a
nádvoří

trvalý travní
porost

Z22

z toho
zem. půd v
zastavěném
území [ha]

druh pozemku
(dle KN)

0,3278

0,0000

Vyhodnocení záboru ZPF je zpracováno dle společného metodického
doporučení Odboru územního plánování MMR a Odboru ochrany
horninového a půdního prostředí MŽP „Vyhodnocení předpokládaných
důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond v územním
plánu“ vydaného Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, Ministerstvem
životního prostředí ČR a Ústavem územního rozvoje 2013. Dle tohoto
metodického pokynu se v zastavěném území nevyhodnocuje zábor do
výměry 2 000 m2 a zábory pro plochy pro bydlení.

Návrh územního plánu předpokládá nové funkční využití vybraných
lokalit určených podle požadavků na plochy bydlení – v rodinných
domech (BV), plochy občanského vybavení – veřejná infrastruktura
(OV), plochy smíšené výrobní (VS), a plochy veřejných prostranství –
veřejná zeleň (ZV).
Celkový zábor zemědělských půd vyvolaný plánovaným rozvojem
obce činí celkem 9,7690 ha, z toho 0,3278 ha v zastavěném území.
Největší plocha záboru zemědělské půdy 3,6553 ha je tvořena
lokalitou Z23 plochy bydlení - v rodinných domech (BV). Celkový
hodnocený zábor mimo zemědělských půd zastavěné území, činí 9,4412
ha.
Půdy jsou podle BPEJ dle vyhlášky MŽP č. 48/2011 Sb. o
stanovení tříd ochrany, rozděleny do pěti tříd ochrany zemědělské
půdy.
Pozemky uvažované k rozvoji obce dle návrhu územního plánu jsou
tvořeny z 0,37 % půdami I. třídy ochrany, z 56,48 % půdami III.
třídy ochrany, z 31,34 % půdami IV. Třídy ochrany a z 11,81% půdami
V. třídy ochrany.
Řešené území leží v povodí 3. řádu Loděnice a Berounka od
Loděnice po ústí, hydrologické pořadí 1-11-05. Hlavním tokem dílčích
povodí v řešeném území je Loděnice. Dílčí povodí v území jsou:
č.h.p. 1-11-05-0230, 1-11-05-0230 Loděnice, 1-11-05-0240 Přílepský
potok a 1-11-05-0260 Krahulovský potok.
Povodí v území

zdroj:
http://heis.vuv.cz/data/webmap/isapi.dll?map=mp_heis_voda&TMPL=AJAX_MAIN&IFRAME=1&LEGEND_HIDE=
0&QUERY_SELECTION=1&FULLTEXT_CHECKED=1

Navrhovaný rozvoj obce bude znamenat samozřejmě rozšíření
zpevněných ploch, což může mít negativní důsledky na retenci vody
v území. Proto je nutné v maximální míře využívat v území zasakování
srážkových vod do půdy. Navrhovaný rozvoj obce se nedotýká ploch
s investicemi do půdy.
Značná část rozvojových ploch a tím i záborů zemědělské půdy
těsně navazuje na zastavěné území obce. Navrhované funkční využití
území nezvyšuje významně erozní ohrožení půd.

Při zpracování územního plánu Chrustenice byly respektovány
podmínky ochrany ZPF, vyplývající ze zákona ČNR č. 334/1992Sb. o
ochraně ZPF a vyhlášky MŽP č.13/1994 Sb. ve znění pozdějších úprav,
kterými se upravují některé podrobnosti ochrany ZPF.
Urbanistický návrh respektuje zásadu, aby plánovaná zástavba
byla navrhována zejména uvnitř zastavěného území, kde budou vyplněny
především nezastavěné proluky a dále je rozvoj sídla umístěn na
plochy, navazující na stávající zástavbu. Nově navrhované rozvojové
plochy neovlivňují významně organizaci zemědělského půdního fondu.
Zábory ZPF jsou vyznačeny v grafické části, kde je též
zakreslena hranice zastavěného území.
V následující tabulce jsou rozděleny zábory ZPF dle čísla
(označení) lokality a plánovaného využití ploch.

Zábor ZPF podle tříd ochrany
[ha]

Celkový

chmelnice

vinice

zahrady

ovocné
sady

trvalé
travní
porosty

zábor
ZPF
[ha]

Investice do
půdy

Zábor ZPF podle jednotlivých kultur
[ha]
orná půda

číslo lokality

Tabulky "Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond"

I.

Z3

Plochy bydlení - v rodinných domech

0,2166

0,1105

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0063

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,2166

0,0000

3,78

Z4

Plochy bydlení - v rodinných domech

0,1157

0,1157

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0758

0,0000

0,0399

0,0000

1,31

Z5

Plochy bydlení - v rodinných domech

0,8516

0,7175

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,1341

0,0000

0,0000

0,1586

0,0000

0,6930

0,0000

9,66

Z6

Plochy bydlení - v rodinných domech

0,1544

0,1544

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,1544

0,0000

0,0000

0,0000

1,75

Z7

Plochy bydlení - v rodinných domech

0,1345

0,1345

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0854

0,0000

0,0491

0,0000

1,53

Způsob využití plochy

II.

III.

IV.

V.

%

Katastrální území: Chrustenice

Z8

Plochy bydlení - v rodinných domech

0,3168

0,3168

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,3168

0,0000

0,0000

0,0000

3,59

Z10

Plochy bydlení - v rodinných domech

0,5045

0,5045

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0282

0,0000

0,5763

0,0000

0,0000

0,0000

7,99

Z19

Plochy bydlení - v rodinných domech

0,2000

0,2000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,2000

0,0000

0,0000

0,0000

2,27

Z21

Plochy bydlení - v rodinných domech

0,1398

0,1398

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,1269

0,0129

0,0000

0,0000

1,59

Z22

Plochy bydlení - v rodinných domech

0,1546

0,1546

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,1456

0,0090

0,0000

0,0000

1,75

Z23

Plochy bydlení - v rodinných domech

3,6553

3,6553

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

3,1667

0,4886

0,0000

0,0000

41,48

Plochy bydlení celkem
Z24

Plochy smíšené výrobní

Plochy smíšené výrobní celkem
D01

Koridor pro rozšíření dálnice D5

Koridor pro rozšíření dálnice D5
ZÁBOR ZPF CELKEM
%

6,8931

6,5361

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,3570

0,0282

0,0000

5,2390

0,5105

1,1154

0,0000

79,36

0,9525

0,9525

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,9525

0,0000

0,0000

10,80

0,9525

0,9525

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,9525

0,0000

0,0000

10,80

0,8657

0,8657

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,8657

0,0000

0,0000

9,82

0,8657

0,8657

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,8657

0,0000

0,0000

9,82

8,6945

8,3543

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,2402

0,0282

0,0000

5,3320

2,3287

0,9986

0,0000

100,0

100,00

95,95

0,00

0,00

0,00

0,00

4,05

0,39

0,00

60,51

26,42

12,67

0,00

100

Zdůvodnění navrhovaného řešení
Všechny nové rozvojové plochy včetně těch, které vyvolávají
zábory zemědělských půd, jsou navrženy v souladu se schváleným
zadáním územního plánu a platným územním plánem obce. Návrh všech
rozvojových ploch dále vychází z urbanistické koncepce rozvoje obce.
Podrobnější odůvodnění rozsahu a využití a popis jednotlivých
navrhovaných ploch je uvedeno v předešlých kapitolách tohoto
odůvodnění.
Návrh územního plánu využívá pro rozvoj obce v maximální míře
plochy uvnitř zastavěného území, případně v těsné návaznosti na něj
a také plochy nezemnědělské, ostatní.
Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na pozemky
určené k plnění funkcí lesa (PUPFL)
Lesy v zájmovém území obce Chrustenice spadají do přírodní
lesní oblasti (PLO) 8 – Křivoklátsko a Český kras, 8a – Křivoklátská
pahorkatina. Křivoklátská pahorkatina zahrnuje Zbirožsko křivoklátskou vrchovinu s Lánskou a Kralovickou pahorkatinou. Oblast
tvoří bývalé dno starohorního moře, které bylo vyzdviženo
vulkanickou činností. Území je výrazně modelováno korytem řeky
Berounky a jejími přítoky (Rakovnický a Zbirožský potok, Javorná,
Klucná, Vůznice, Klíčava, Výbrnice), které se zařezávají hlubokými
údolími. Utváření terénu je závislé na geologické stavbě. Převažuje
mírně zvlněný terén s ostře zaříznutými potočišti. Výrazná jsou tři
pásma různých hornin: na severu je pásmo Louštína (534 m n. m.) tvořené opukou. Středem prochází pásmo kambrických vyvřelin kupovitého
vzhledu, velmi členité, se značnými převýšeními (Těchovín 611 m n.
m„ Vlastec 609 m n. m.). Jižněji procházejí dvě pásma ordoviku Krušná hora (600 m n. m.), Jouglovka (561 m n. m.), Babí skála (550
m n. m.) a pásmo při jižním okraji od Trubska po Točník (451 m n.
m), Holý vrch (570 m n. m.) a Bukov (572 m n. m.). Výškové rozpětí
oblasti je 220 - 611 m n. m. Přirozená skladba dřevin, kde převládal
dub (44 %), méně buk (12 %), s velmi pestrou příměsí ostatních
dřevin (jedle, habr, javor, lípa, olše a další), byla značně
přeměněna protěžovaným smrkem, jinde výmladkovým způsobem
hospodaření, kde jsou hojné pařeziny dubu a habru. Dnešní zastoupení
dřevin je smrk 36 %, jedle 4 %, borovice 21 %, modřín 6 %, dub 16 %,
buk 8 %, habr 5 %, bříza 2 %, ostatní dřeviny 2 %.
Na území obce je vysoce nadprůměrné zastoupení lesa, a to 80,1
%.
Územní plán Chrustenice předpokládá zábor pozemků určených
k plnění funkcí lesa.
Zábor pozemků určených k plnění funkcí lesa činí 0,0053 ha.
Zábor PUPFL
Lokalita
/využití

k.ú.

plocha
lokality
(ha)

parcely
(dle KN)

Z22
BV
Koridor
D01

Chrustenice

0,0053

91/119

Chrustenice

0,5860

112/1,
115/1

Zábor
PUPFL
celkem

plocha
záboru
parcel
(ha)
0,0053

lesní typ

0,5860

2D2, 2S2,
1C2, 2B6,
2I4

0,5913

56

2B2

Plocha lesních pozemků na území obce Chrustenice činí 538,6 ha.
Zábor 0,0052 ha pro plochy bydlení - v rodinných domech činí 0,001 %
z celkové výměry lesních pozemků a nebude významným zásahem do
PUPFL.
Pro koridor D01 - rozšíření dálnice D5, který je zároveň
navrhován jako veřejně prospěšná stavba, se předpokládá zábor 0,5860
ha PUPFL. Jedná se o zábor části lesního pozemku, který přímo
navazuje na dálnici D5 a nedojde tak k dělení pozemku a k významným
zásahům do uspořádání lesa, pouze dojde k záboru části lesního
pozemku podél jižního okraje, konkrétně na pozemcích p.č. 112/1 a
115/1. Tento koridor je navrhován na základě požadavku Ředitelství
silnic a dálnic, resp. Ministerstva dopravy, který je součástí
zadání územního plánu.
16. Rozhodnutí o námitkách včetně samostatného odůvodnění
Námitky uplatněné podle § 52 odst. 3 stavebního zákona

1)

Námitku uplatnil: GEISON REAL a.s., se sídlem Bucharova 1281/2,
Stodůlky, 158 00 Praha 5, IČ: 274 08 582, společnost zapsaná v
obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B,
vložka
14686
zastoupena
Ing.
Jakubem
Hanákem,
předsedou
představenstva a Tomášem Janečkem, členem představenstva; právo
vlastnické zapsané na listu vlastnictví č. 557 vedeném pro
katastrální území Chrustenice [654400] u katastrálního úřadu pro
Středočeský
kraj,
podaná
byla
dne
27.08.2020
/čj.MBE/53902/2020/ÚPRR-SkO/:

území dotčené námitkou:
pozemky parc. č. 153/6,153/136, 153/137, 153/140, 153/141, 207/5,
207/54, 207/55 v k.ú. Chrustenice
text námitky:
Nesouhlasíme se zařazením dotčených pozemků
plochy zemědělské - trvalé travní porosty.

do

kategorie

NZt

-

Navrhujeme zařazení dotčených pozemků do kategorie BV - bydlení v
rodinných domech.
Dotčené nemovitosti podél své východní hranice bezprostředně
navazují na soubor 33 stavebních pozemků lokality Dolejší alej etapa l, kterou Subjekt vlastními náklady ve spolupráci s obcí
úspěšně realizoval zasíťováním inženýrskými sítěmi (2010-2012),
prodejem konečným vlastníkům z řad FO, a na které aktuálně na
posledních pozemcích dobíhá výstavba rodinných domů.
Řešení inženýrských sítí lokality Dolejší alej - etapa l bylo
projektově dimenzováno, projednáváno a následně i realizováno s
očekávanou etapizací projektu, tzn. etapa č. 2 projektu Dolejší alej
spadá přesně do lokality Dotčených nemovitostí. Konkrétně uvádíme
vybrané investice Subjektu související s projektem Dolejší aleje
(etapa l a etapa 2 - Dotčené nemovitosti), které Subjekt realizoval
jako související i s etapou 2 - Dotčené nemovitosti:
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-

-

přeložka nadzemního vedení VN se realizovala tak, že až v SZ
kraji území, tj. na hranicích pozemků 153/6, 153/137 a 523/1 je
realizován stožár nadzemního vedení obsluhující směr Beroun
trafostanice na pozemku p.č. 153/182
tlaková čerpací stanice vody umístěná v centru obce
komunikace etapy l byly ukončeny obratištěm, tzn. jako slepé s
výhledem napojení na etapu 2 a s možností zokružnění celé
lokality po budoucí komunikaci na západní hranici lokality, tj
podél lesního pozemku p.č. 204

V celém průběhu projektu Dolejší alej - etapa l, tj. přípravná fáze,
projektová fáze, fáze územního a stavebního řízení, realizační fáze,
prodejní fáze. Subjekt prokazoval odpovědný a odborně kvalifikovaný
přístup ke všem zúčastněným subjektům, rovněž i k lokalitě samotné
(neexistence přerušení správních řízení, přerušení stavebních prací,
porušení předpisů, uvalení pokut či jiných sankcí apod. ).
Možnost realizace etapy 2, jejíž podmínkou je zařazení Dotčených
nemovitostí do skupiny BV - bydlení v rodinných domech, tak umožňuje
funkčně a z pohledu územního využití logicky naplnit zbytkové území
západní části obce. Pro představu uvádíme, že v rámci Dotčených
nemovitostí je dle dosavadní projektové dokumentace projektu Dolejší
alej navrženo 17 stavebních pozemků s výměrou od 1.200 m2 do 2.300
m2 (průměr 1.400m2/pozemek).

Dotčené nemovitosti byly již v minulosti (2008 - ca 2013) zařazeny
do projednávaného návrhu změny územního plánu obce Chrustenice,
která
získala
všechna
potřebná
odborná
posouzení
s kladným
stanoviskem:
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-

-

návrh
splňoval
všechny
předepsané
náležitosti
stanovené
ustanovením §46 odst. 1 stavebního zákona návrh byl v souladu s
ostatními právními předpisy
konečně MěÚ Beroun Odbor územního plánování a regionálního
rozvoje doporučil v r. 2008 Dotčené nemovitosti zahrnout do
území
zastavitelného
rodinnými
domy,
když
bezprostředně
navazují na navazují na zastavitelné plochy, zlepšují dopravní
obslužnost navazujících zastavitelných částí obce a ucelují
půdorys severozápadní části obce Chrustenice.

Další benefity pro obec Chrustenice je možné očekávat v případě
možnosti napojení Dotčených nemovitostí na ČOV:
-

-

možné zlepšení plnění dotačních kritérií souvisejících s
financováním výstavby ČOV, když dojde k napojení na ČOV nejen z
nových zdrojů odpadních vod na Dotčených nemovitostech, ale z
podstatné části z dodatečně napojených zdrojů lokality Dolejší
alej - etapa l,
pravidelný vyšší výnos pro obec Chrustenice odpovídající
participaci na složce stočného,
výrazně menší potřeba obce Chrustenice dotovat provozní objem
přítoku
ČOV
ze
zdrojů
podzemních
vod,
tzn.
výrazně
hospodárnější a k přírodě šetrnější hospodaření s podzemními
vodami.

Společnost GEISON REÁL a.s., jakožto dlouhodobý a výlučný vlastník
Dotčených nemovitostí je připravena odpovědně a racionálně jednat s
dotčenými subjekty z řad místní samosprávy, správních orgánů státní
správy a konečně obyvateli obce za účelem stanovení konsensuálních
parametrů,
které
budou
definovat
rozvoj
lokality
Dotčených
nemovitostí. Uvědomujeme si možná krátkodobá nefinanční negativa
spojená s výstavbou inženýrských sítí, samotných objektů hlavních
staveb rodinných domů, případně dočasně nekompenzovaných nákladů
obce spojených s navýšením obyvatelstva obce. V této souvislosti je
naše společnost připravena provázat případné rozvojové aktivity na
dotčených
nemovitostech
s
poskytnutím
finančního
daru
obci
Chrustenice ze strany naší společnosti, jehož využití bude plně v
kompetenci obce Chrustenice. Jako referenční nabídky odkazujeme v
minulosti předložené nabídky na poskytnutí daru obci Chrustenice ze
strany naší společnosti, a to i. nabídka účelového daru ve výši 3,5
mil. Kč jako příspěvek na financování systému kanalizace a ČOV
Chrustenice (nabídka z r. 2008), nebo ii. nabídka neúčelového daru
ve výši až 3,8 mil. Kč (nabídka z r. 2011).
Rozhodnutí o námitce:
Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění:
Územní plán navrhl pro rozvoj bytového fondu pouze plochy, které v
současné době jsou navrženy i v platném územním plánu obce.
Nenavrhuje další nové zastavitelné plochy, které by znamenaly
neúměrný nárůst počtu obyvatel, neboť již v současné době je problém
s pokrytím kapacity veřejné infrastruktury (vzdělávání - stále
nedostatečné
kapacity
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mateřských a základních škol, zdravotnictví), a to i v sousední
spádové obci Loděnice. Pro vymezení dalších ploch je nedostatečná i
technická infrastruktura, konkrétně kapacita vodovodu je vyhovující
limitně pouze pro návrhové plochy z platného územního plánu. I pro
tyto plochy je však navržena etapizace z důvodu plánování pozvolného
kontrolovaného rozvoje území.
Dalším důvodem je i skutečnost, že značná část plochy zasahuje do
vzdálenosti 50 m od okraje lesa a obytná zástavba v tomto pásmu je
nežádoucí, což vyplývá i ze stanoviska příslušného dotčeného orgánu.
Vymezení území dotčeného námitkou v návrhu územního plánu (NZt)
odpovídá skutečnému (stávajícímu) způsobu využití a je tedy
v souladu s ustanovením § 3 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných
požadavcích na využívání území.
Vlastník pozemku nemá individuální subjektivní právo na schválení
konkrétní podoby územního plánu podle jeho požadavku, tj. aby územní
plán umožňoval realizaci předem definovaného (stavebního) záměru
vlastníka.

2)

Námitku uplatnil: Světlana Mládková, nar. 20.12.1983, Lípová
408, 273 45 Hřebeč, zastoupena: JUDr. Petr Hošek, advokát se
sídlem Vysoká 92, 269 01 Rakovník, právo vlastnické zapsané na
listu vlastnictví č. 593 vedeném pro katastrální území
Chrustenice [654400] u katastrálního úřadu pro Středočeský kraj,
podaná byla dne 26.08.2020 /čj.MBE-MS/17/2020/ÚPRR-SkO/:

území dotčené námitkou:
plocha Z25, pozemky parc. č. St. 225, St. 226, St. 227, St. 228,
St. 229, St. 230, St. 231, St. 232, St. 233, St. 234/2, p. č. 218,
p. č. 589 a p. č. 590, v k.ú. Chrustenice
text námitky:
I.
Dne 26.8.2020 má proběhnout v prostorách obecního úřadu Chrustenice
veřejné projednání o návrhu územního plánu obce Chrustenice.
S navrhovaným územním plánem Světlana Mládková nesouhlasí, a protože je
dotčenou osobou ve smyslu ustanovení § 52 odst. 3 stavebního zákona (je
vlastníkem několika pozemků dotčených
novým návrhem – viz článek II), podává proti návrhu nového územního
plánu námitky, které níže podrobně odůvodňuje.
Světlana Mládková nesouhlasí se změnou plochy Z25 o celkové výměře
3,866 ha ze současného způsobu využití na v plánu uváděnou Plochu
veřejného prostranství – veřejná zeleň, neboť má za to,
že takováto změna je především v rozporu s platnými právními předpisy
II.
Navrhovaným územním plánem má být mj. dotčena plocha Z25, výlučným
vlastníkem pozemků
v této lokalitě je Světlana Mládková, kdy se konkrétně jedná o tyto
pozemky:
1) p. č. St. 225, zastavěná plocha a nádvoří,
2) p. č. St. 226, zastavěná plocha a nádvoří,
3) p. č. St. 227, zastavěná plocha a nádvoří,
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4) p. č. St. 228, zastavěná plocha a nádvoří,
5) p. č. St. 229, zastavěná plocha a nádvoří,
6) p. č. St. 230, zastavěná plocha a nádvoří,
7) p. č. St. 231, zastavěná plocha a nádvoří,
8) p. č. St. 232, zastavěná plocha a nádvoří,
9) p. č. St. 233, zastavěná plocha a nádvoří,
10) p. č. St. 234/2, zastavěná plocha a nádvoří,
11) p. č. 218, vodní plocha,
12) p. č. 589, ostatní plocha, a
13) p. č. 590, ostatní plocha,
to vše v obci Chrustenice, část obce Chrustenice, katastrální území
Chrustenice, zapsané na listu vlastnictví č. 593 u Katastrálního úřadu
pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Beroun.
Důkaz: List vlastnictví č. 593
III.
Níže
Světlana
Mládková
podrobně
zdůvodňuje
své
námitky
proti
navrhovanému novému znění územního plánu, jež ze stávajícího zařazení
lokality Z25 Veřejná zeleň s dětskými hřišti, s tím, že ve výhledovém
období zde má vzniknout čistě obytné území pro 12 rodinných domků (či 6
dvojdomků) s parkovou zelení na Plochu veřejného prostranství – veřejná
zeleň.
Současný stav:
Dle stále ještě aktuálního územního plánu obce Chrustenice le lokalita
3a (v navrhovaném plánu označena jako plocha Z25) určena pro veřejnou
zeleň s dětskými hřišti s tím, že ve výhledovém období zde má vzniknout
čistě obytné území pro 12 rodinných domků (či 6 dvojdomků) s parkovou
zelení. Od platnosti stávajícího územního plánu je vlastníkem těchto
pozemků Světlana Mládková, jež s nimi měla a dodnes má určité plány
spočívající ve výstavbě rodinných domů přesně dle pravidel daných
platným územním plánem. Za tímto účelem Světlana Mládková vynaložila
již značné finanční prostředky (k tomu viz níže), jež by se v důsledku
přijetí navrhované změny územního plánu staly zcela zbytečnými a
Světlana Mládková by tak byla nucena žádat jejich náhradu po orgánech,
jež takový stav zapříčinily.
K současnému stavu je nutno uvést, že v předmětné lokalitě byl dříve
zřízen areál tzv. drůbežárny, který byl zcela osamocený a právě na
jehož demolici vynaložila Světlana Mládková nemalé finanční prostředky.
Již v minulosti tak byla tato lokalita zcela zastavěna a pouze díky
dlouhodobé
snaze
Světlany
Mládkové
došlo
k
odstranění
zcela
nevyhovujících staveb a zařízení a tím ke vzniku velmi žádané lokality
pro rodinné bydlení. Jelikož na témže místě již v minulosti stála
zástavba (právě zmíněné drůbežárny), výstavbou plánovaných rodinných
domů či jiných stavebně technických zařízení (například sportovišť či
dětských hřišť) nedojde k dalšímu záboru tolik kvalitní půdy vhodné pro
zemědělské účely, s čímž navrhovaný územní plán počítá v jiných
lokalitách (například v lokalitě označené jako RH).
Kýženým zastavěním lokality Z25 (jemuž navrhovaný územní plán brání)
tak bude zcela vyhověno požadavkům stanovených v zákoně o ochraně
půdního fondu, jenž v ustanovení § 4 odst. 1 kogentně upřednostňuje
užít
pro
nezemědělské
účely
(tj.
i
pro
výstavbu)
především
nezemědělskou půdu, nezastavěné a nedostatečně využité pozemky v
zastavěném území nebo na nezastavěných plochách stavebních pozemků
staveb mimo tato území, stavební proluky a plochy získané zbořením
přežilých budov a zařízení. Právě s takovým využitím současný územní
plán počítá, neboť umožňuje ve výhledové době vznik staveb (konkrétně
rodinných domů) právě v plochách získaných zbořením budov činností paní
Mládkové (resp. jí za tímto účelem najatých společností).
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Jak je již blíže popsáno výše, současný faktický stav plochy Z25 vznikl
na místě původního areálu drůbežárny, která byla činností paní Mládkové
zbourána, čímž zde vznikla velmi atraktivní lokalita, jež je jednak
přírodní hranicí (lesem) oddělena od obce, a zároveň je v těsném
sousedství lesního komplexu, jedná se tak o klidné místo vhodné jednak
pro život rodiny s dětmi a jednak pro starší lidi žádající od bydlení
především dnes tolik vzácný klid a přitom relativně blízko
metropole Prahy. Právě s vidinou vytvoření takového (velmi žádaného)
bydlení činila Světlana Mládková veškeré časově a finančně velmi
náročné úpravy předmětných pozemků.
Náhrada škody vzniklé přijetím nového územního plánu
Změnou územního plánu (přijetím nového územního plánu představuje
takový zásah do vlastnického práva, za něž náleží Světlaně Mládkové
příslušná náhrada vyplývající zejména z ustanovení článku 11 odst. 4
Listiny základních práv a svobod, dle nějž vyvlastnění nebo nucené
omezení vlastnického práva je možné ve veřejném zájmu, a to na základě
zákona a za náhradu.
Zde je nutno doplnit, že dle judikatury náleží dotčené osobě náhrada v
případě významného snížení využitelnosti pozemků (viz např. rozsudek
Nejvyššího soudu sp. zn. 22 Cdo 1425/2014), což je i případ Světlany
Mládkové, když v jejím případě přijetím nového územního plánu dojde k
narušení rovnováhy mezi jejími soukromými zájmy vlastníka pozemků a
veřejným zájmem obce na smysluplné regulaci stavebního rozvoje svého
území.
Světlaně Mládkové by v případě přijetí nového znění územního plánu
vznikla zejména tato škoda, jíž by žádala nahradit:
1. Škoda spočívající ve snížené hodnotě pozemků:
jelikož Světlana Mládková nabyla pozemky v lokalitě Z25 jakožto pozemky
v budoucnu určené k zástavbě, byla cena takovýchto pozemků násobně
vyšší, než pozemku nezastavitelného, jak s ním počítá nový územní plán.
V takovém případě by Světlaně Mládkové náleží náhrada spočívající v
rozdílu v ceně pozemků zastavitelného podle původního územního plánu a
podle nové regulace, přičemž tento rozdíl sice bude stanoven znaleckým
posudkem, ale s ohledem na atraktivitu lokality Z25 bude výše této
škody v řádech miliónů, resp. desítek miliónů.
2. Škoda spočívající v již vynaložených nákladech na revitalizace a na
přípravu výstavby:
V rámci tohoto nároku bude Světlana Mládková nárokovat náhradu již
vynaložených výdajů na odstranění samotného areálu drůbežárny a
následně na revitalizaci celého areálu vč. nákladů na přípravu pozemků
k výstavbě. To vše kvůli tomu, že takto realizované výdaje nebude po
přijetí nové regulace možné využít pro další realizaci budoucí
výstavby. Takto vynaložené náklady (na Vaši žádost Světlana Mládková je
připravena je doložit) činí k dnešnímu dni částku přesahující
35.000.000,- Kč, což je škoda, jíž by Světlana Mládková v rámci tohoto
nároku žádala nahradit.
3. Ušlý zisk:
Jelikož Světlana Mládková započala s pozemky v lokalitě realizovat svůj
podnikatelský záměr (stavba rodinných domů v areálu drůbežárny) je výše
jejího ušlého zisku zřejmá, kdy počáteční hodnota je částka 6.200.000Kč, za níž pozemky v předmětné lokalitě pořídila a konečná je částka,
za něž by jednotlivé pozemky prodala. I v tomto případě se jedná o
částky v řádech miliónů korun.
Jak patrno z uvedeného, Světlana Mládková v rámci realizace obytného
území investovala nemalé úsilí a především pak značné finanční
prostředky, které by přišly naprosto vniveč, pokud by byl návrh nového
územního plánu přijat v aktuálním znění. Takovéto prostředky by
Světlana Mládková žádala jako náhradu škody za zmařenou investici po
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obci Chrustenice, jejíž zásah by v takovém případě předmětnou ztrátu
zapříčinil.
Závěrem v souvislosti s otázkou náhrady škody nelze nezmínit povinnost
obce postupovat s péčí řádného hospodáře, jakožto esenciální povinnost
plynoucí ze zákona o obcích. Podle § 38 odst. 1 obecního zřízení musí
být majetek obce využíván účelně a hospodárně v souladu s jejími zájmy
a úkoly vyplývajícími ze zákonem vymezené působnosti. Obec je povinna
pečovat o zachování a rozvoj svého majetku. Je nepochybné, že pokud
obec pro své záměry může využít plochu, u níž nehrozí vznik povinnosti
nahradit jejímu majiteli postupem obce vzniklou škodu, pak je povinna
takovou plochu upřednostnit, Opačný postup by byl zcela nepochybně
neobhajitelný a obec by nedostála svým zákonným povinnostem
Nedůvodnost předmětného návrhu
Jak je již uvedeno výše, v navrhovaném znění územního plánu má být
změněn účel užití plochy
Z25 na Plochu veřejného prostranství – veřejná zeleň s hlavním
využitím: „významné plochy zeleně v sídlech, výjimečně i v nezastavěném
území, většinou parkově upravené a veřejně přístupné, jedná se o
plochy parků apod., které nemohou být součástí jiných typů ploch;
součástí těchto ploch mohou být i drobné vodní plochy a toky.“
Zařazení plochy Z25 do plochy veřejného prostranství – veřejné zeleně
však citovanému využití vůbec neodpovídá, naopak je s ním v přímém
rozporu. Jednak přijetím navrhované změny dojde k zamezení jakékoliv
výstavby v dané lokalitě, a jelikož tam nejsou za stávajícího stavu
žádné stavby, nebude se tak jednat o významné plochy zeleně v
sídlech, s čímž navrhovaný územní plán počítá.
Navíc pozemky v dané lokalitě mohou být bezesporu součástí jiných ploch
a to ploch zastavěných, na nichž budou stát právě Světlanou Mládkovou
zamýšlené rodinné domky, s jejichž stavbou současný územní plán ve
výhledové době počítá.
Navrhovaný územní plán tak zcela odporuje stavu a vlastnostem pozemků v
lokalitě Z25, neboť jejich plánované zařazení je v přímém rozporu s
jejich vlastnostmi. Nad to nelze pominout, že plocha veřejného
prostranství – veřejná zeleň má být veřejně přístupná, přičemž Světlana
Mládková (jako výlučný vlastník všech pozemků v této lokalitě) je
oprávněna pozemky zcela oplotit a tím je učinit zcela veřejně
nepřístupnou. I tato skutečnost zcela vylučuje navrhovanou
změnu užití těchto pozemků. Z vysvětlení podávaného navrhovaným územním
plánem je zřejmé, že Plochami veřejného prostranství – veřejné zeleně
mají být plochy, jež nemohou mít žádné jiné vhodné využití. To však
není případ lokality Z25, neboť je tato lokalita nejen svojí polohou
ale též administrativně určena pro zastavění. Ostatně tak tomu bylo i v
minulosti, kdy zde stál areál drůbežáren.
Rozpor návrhu s právními předpisy
Jak již Světlana Mládková zmínila výše, stál původně v lokalitě Z25
areál zemědělské drůbežárny, tedy jednalo se donedávna o zastavěné
území, z něhož sice byly dlouhodobou činností společností najatých
Světlanou Mládkovou stavby odstraněny, ale doposud nedošlo k
úplnému odstranění následků předešlé zástavby, nadále se tak jedná o
pozemky, které byly odstraněnou zástavbou nenávratně poznamenány.
Jedná se tak o pozemky, jež jsou dle již zmíněného ustanovení § 4 odst.
1 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu1, předně
určeny pro nezemědělské účely, tj. i pro výstavbu rodinných domů k
rozšíření samotné obce Chrustenice.
Navrhovaným novým zněním územního plánu bude však na pozemcích v této
lokalitě jakákoliv stavba znemožněna, ačkoliv je tato lokalita pro
výstavbu vhodná (k tomu viz výše).
Oproti tomu nové znění územního plánu navrhuje změnu lokality v návrhu
označené jako RH (pozemky p. č. 130/73, p. č. 130/25, atd.) ze
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stávající krajinotvorné zeleně na Plochy staveb pro hromadnou rekreaci,
tj. tedy lokalitu s hlavním využitím spočívajícím ve stavbách chat,
bazénů a vodních atrakcí, restaurací, společenského sálu, služebních
bytů, hřišť a parkovišť pro potřebu rekreačního areálu a občanské
vybavenosti (viz podrobné vysvětlení k návrhu novému územního plánu),
tj. plochy se stálou výstavbou.
K tomu nutno podotknout, že právě například na pozemku p. č. 130/73
(lokalita RH) je půda I. bonitní třídy ochrany, u níž dle ustanovení §
4 odst. 3 zákona o ochraně zemědělského půdního fondu lze odejmou
ochranu pouze v případech, kdy jiný veřejný zájem převažuje nad
veřejným zájmem ochrany zemědělského půdního fondu. Takový zájem však
není v tomto případě dán, a proto je nově navrhované zařazení lokality
označené RH na Plochy staveb pro hromadnou rekreaci zcela nepřípustné.
Navíc ustanovení § 4 odst. 2 zákona o ochraně zemědělského půdního
fondu upřesňuje podmínky odnětí ochrany zemědělské půdy tak, že je to
možné v případě neexistence jiných ploch vhodných pro tentýž záměr v
dané lokalitě (myšleno obci), což je v případě obce Chrustenice právě
lokalita Z25.
Ze shora uvedeného je tak zřejmé, že v novém územním plánu navrhovaná
změna lokality RH ze stávající krajinotvorné zeleně na lokalitu určenou
pro stavbu určených pro hromadnou rekreaci je v přímém rozporu s
ustanovením § 4 zákona o ochraně zemědělského půdního fondu, neboť
umožňuje stavbu na půdě I. bonitní třídy ochrany, u níž je to platnými
právními předpisy vyloučeno.
Výše uvedené rovněž potvrzuje sdělení Odboru regionálního rozvoje
Krajského úřadu pro Středočeský kraj ke změnám územního plánu obce
Chrustenice ze dne 20.4.2010, sp. zn. SZ 041068/2010/KUSK REG/IP:
„současně s tímto dopisem postupujeme vaše podání obci, které
1 Pro nezemědělské účely je nutno použít především nezemědělskou půdu,
nezastavěné a nedostatečně využité
pozemky v zastavěném území nebo na nezastavěných plochách stavebních
pozemků staveb mimo tato území, stavební proluky a plochy získané zbořením
přežilých budov a zařízení.

doporučujeme, aby znovu zvážila váš návrh. podle politiky územního
rozvoje kap.2.2 patří mezi republikové priority územního plánování pro
zajištění udržitelného rozvoje území také (podle odst. 19}
vytvoření předpokladů pro polyfunkční využívání opuštěných areálů a
ploch (tzv. brownfieldy průmyslového, zemědělského, vojenského a jiného
původu), hospodárné využívání zastavěného území (podpora přestaveb,
revitalizací a sanací Území) a zajištění ochrany nezastavěného území
(zejména zemědělské a lesní půdy).“
Důkaz: Podrobné informace o pozemku p. č. 130/73
Sdělení Krajského úřadu pro Středočeský kraj
Informace o třídě ochrany pozemku p. č. 130/73
Nedostatečné odůvodnění návrhu nového územního plánu
Světlana Mládková rovněž proti předmětnému návrhu územního plánu namítá
jeho nedostatečné odůvodnění a s ním související nepřezkoumatelnost.
Jakkoliv je změna územního plánu v gesci přísl. orgánů obce, jedná se o
natolik podstatnou změnu poměrů, jež život v obci ovlivní na několik
desítek let dopředu, a proto musí každá změna v územním plánu patřičně
odůvodněna. V daném případě tomu tak však není.
Zpracovatel předmětného návrhu územního plánu zcela rezignoval na
jakékoliv odůvodnění (natož pak náležité), proč činí v případě lokality
Z25 takové změny, jež z plochy určené pro výstavbu rodinných domků
(resp. pro výstavbu klidné čtvrti vhodné pro rodinný život) činí
veřejnou zeleň, o níž nouzí nijak obec netrpí. Nad rámec uvedeného dále
v návrhu územního plánu zcela absentuje jakékoliv bližší vysvětlení
toho, zda jsou pro přijetí změny územního plánu dány dostatečné a
legitimní důvody a zda je
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změna regulace přiměřená. Toto vše však v projednávaném návrhu schází.
I z tohoto důvodu nelze s návrhem souhlasit.
Potenciál plochy:
Zpracovaný územní plán zcela trestuhodně pomíjí potenciál plochy Z25
pro bydlení. Přitom právě kvalita budoucího bydlení v dané lokalitě (s
nímž aktuální územní plán v budoucnu počítá) je na velmi vysoké úrovni
(nejspíše nejvyšší v obci Chrustenice), neboť se jedná o klidnou
část na okraji obce prostou negativních hygienických vlivů, atraktivní
již pouze pro otevřené výhledy, jimiž disponuje. K tomu nutno též
připočíst uzavřenost dané lokality ve spojení s
omezeními stanovenými aktuálním územním plánem (omezení počtu domků a
tedy i obyvatel,
kteří zde budou bydlet).
Nad to daná lokalita též zcela naplňuje potřebné podmínky dopravní
obslužnosti, neboť ta je již zajištěna stávajícími komunikacemi, které
budou s případnou zástavbou obnoveny. K tomu nutno zdůraznit, že
omezený počet obyvatel v dané lokalitě (omezení dáno kogentním počtem
domků k výstavbě) nebude mít pro kapacitu komunikací v obci a pro
okolní zástavbu žádný negativní dopad.
Jak již bylo opakovaně uvedeno výše, dlouhodobým cílem Světlany
Mládkové je vytvořit v lokalitě Z25 ideální podmínky pro rodinné
bydlení, což vylučuje jakýkoliv větší (a tedy nežádoucí) nárůst dopravy
v obci.
Rovněž tak jsou v dané lokalitě ideální podmínky napojení na technickou
infrastrukturu, neboť daná plocha již jednou na tuto infrastrukturu
napojena byla (byl zde areál drůbežárny provozně závislý právě
technické infrastruktuře – například je v lokalitě dostupný samostatný
zdroj vody (věžový vodojem), což jí činí zcela nezávislou na jiných
zdrojích vody a vhodnou pro plánovanou zástavbu.
Ačkoliv je plocha Z25 fakticky zcela oddělena vzrostlými stromy od
zbylé části obce, je z této lokality centrum obce dostupné i pro pěší
(vzdálenost cca 900 metrů), jedná se tak o lokalitu v
bezprostřední blízkosti jádra obce, což přidává na její atraktivitě.
Co se týče urbanistického aspektu dané lokality, ten je s ohledem na
její předešlou zastavěnost (nyní již odstraněna) velmi vysoký, neboť
předešlá zástavba lokalitu více než dostatečně připravila na plánovanou
výstavbu rodinných domků, neboť je pro to náležitě připravena to
jednak po administrativní stránce (v katastru nemovitostí pozemky
vedeny již jako zastavěná plocha a nádvoří – viz přiložený list
vlastnictví) a jednak po stránce stavební, kdy je z výše
přiložené mapy zřejmá stavební připravenost této lokality (zpevněné
plochy, zřejmé oddělení jednotlivých stavebních parcel, terénní
připravenost, apod.) .
Pro veškeré výše uvedené důvody si v dnešní době lze jen stěží
představit kvalitnější místo pro rodinné bydlení, neboť v dnešní době
takových lokalit (atraktivních a přitom s omezenými možnostmi výstavby)
moc není (v obci Chrustenice žádná) a je s podivem, že se jí
pořizovatel nového územního plánu chce zbavit, aniž by k bydlení
přinejmenším stejné kvality připravil jinou lokalitu (pozn. takto
kvalitní lokalita pro rodinné bydlení v obci zcela schází). Jedná se o
geograficky
a
zároveň
stavebně
technický
celek
s
vymezenou
infrastrukturou, dle katastru nemovitostí s plochami již vymezenými pro
stavbu jednotlivých domů – ideální příprava pro započetí stavby vč.
zajištěného vodovodu.
Omezení vlastnického práva
Projednávaná
změna
je
rovněž
významným
omezujícím
zásahem
do
vlastnických práv Světlany Mládkové, pro které však nelze spatřovat
žádný veřejný zájem, který by měl být chráněn navrhovanou změnou
územního plánu. Nelze totiž pominout, že dle Listiny základních práv a
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svobod má každý právo vlastnit majetek, přičemž vyvlastnění nebo nucené
omezení vlastnického práva je pouze možné ve veřejném zájmu, a to na
základě zákona a za náhradu. Pokud dochází pro vynětí ploch Z25 z ploch
určených k zastavění (byť v budoucnu), pak se o zásah do vlastnického
práva Světlany Mládkové jedná.
Světlana Mládková si je vědoma, že zákonodárce, potažmo obec
prostřednictvím územního plánu může vlastnické právo zákonem omezit z
důvodu ochrany práv druhých a ochrany obecných zájmů, zejména lidského
zdraví, přírody a životního prostředí. S ohledem na povinnost šetřit
podstatu a smysl vlastnického práva přitom však nesmí být vlastnické
právo takto omezeno ve větší než přiměřené míře (srov. nález Ústavního
soudu ze dne 8. 4. 2004, sp. zn. II ÚS 482/02). Ostatně rovněž Nejvyšší
správní
soud
konstatoval,
že
zásah
do
vlastnického
práva
prostřednictvím územního plánu je možný pouze za účelem dosažení
ústavně legitimních cílů za současného dodržení principu subsidiarity a
minimalizace zásahů do vlastnických a jiných věcných práv (srov.
rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ze dne 18. 11. 2009 sp. zn. 9 Ao
2009 rozhodnutí ze dne 21. 7. 2009, č. j. 1 Ao 1/2009).
Právě o legitimních cílech zpracovatele navrhovaného územního plánu ve
světle shora odůvodněných námitek Světlana Mládková pochybuje a důrazně
upozorňuje na to, že v souvislosti s plochou Z25 nebyla dodržena zásada
subsidiarity a minimalizace zásahů do vlastnických práv a jiných
věcných práv.
Je nutné si uvědomit, že účelem územního plánování je stanovit podmínky
pro realizaci určité činnosti v daných plochách, případně ochrana
veřejných zájmů jako jsou ochrana přírodního a kulturního dědictví nebo
civilizační,
architektonické
nebo
urbanistické
hodnoty.
Světlana
Mládková vědoma si této funkce územního plánování je však přesvědčena,
že v daném případě nedochází k žádnému zásahu do veřejných zájmů pokud
jde o možnost výstavby celkem 6 rodinných dvojdomků (či 12 rodinných
domků) na již dříve zastavěné ploše Z25,kterou za takovou výstavbu
dlouhodobě připravovala a zásah obce Chrustenice v podobě vynětí plochy
Z25 z ploch určených v budoucnu k zastavění považují za nepřiměřený
zásah do soukromého vlastnictví.
Citová vazba k dané lokalitě
Posledním důvodem, pro který Světlana Mládková nesouhlasí s navrhovaným
územním plánem je její velmi úzká citová vazba k předmětné lokalitě a
dlouhodobá snaha její (a jejího blízkého okolí) o přeměnu dřívějšího
areálu drůbežárny na ideální lokalitu pro vytvoření komplexu
vhodného pro rodinné bydlení.
Tyto aspekty spolu s výrazným potenciálem lokality k bydlení z hlediska
jejího umístění, směrování a otevřených výhledů z tohoto místa činí pro
budoucí mladé rodiny ideální plochu pro stavbu jejich rodinného domu,
což je kýžený dlouhodobý cíl Světlany Mládkové.
Jak již Světlana Mládková podrobněji uvedla výše, vyvinula již velké
úsilí a investovala značnou částku do přeměny areálu bývalé drůbežárny
v lokalitu ideální pro rodinné bydlení, to vše dle aktuálně platného
územního plánu.
Z toho důvodu je připravena bránit své vlastnictví prostřednictvím
všech zákonných prostředků k tomuto určených včetně možnosti vymáhání
náhrady škody způsobené změnou územního plánu dle projednávaného
návrhu.
IV.
S ohledem na vše shora uvedené Světlana Mládková v rámci námitek trvá
na tom, aby z návrhu nového územního plánu byly vyňaty změny týkající
se plochy Z25, resp. aby tato plocha byla i po případném přijetí nového
územního plánu nadále vedena jako Veřejná zeleň s dětskými hřišti, s
tím, že ve výhledovém období zde má vzniknout čistě obytné území pro 12
rodinných domků (či 6 dvojdomků) s parkovou zelení.
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V Rakovníku dne 26.8.2020 JUDr. Petr Hošek, advokát

Rozhodnutí o námitce:
Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění:
Návrh územního plánu vymezením ploch bydlení respektuje plochy
bydlení
vymezené
již
v současně
platném
územním
plánu
obce
schváleném v roce 2001 a jeho změně č. 1 schválené v r. 2004 bez
jejich dalšího rozšiřování.
Počet obyvatel - vzhledem k velkému nárůstu počtu obyvatel žijících
v obci (od roku 2000 do roku 2016 se počet obyvatel zvýšil o 55%) je
v současné době obtížné zajistit základní potřeby:
- dopravní obslužnost
- vzdělávání (stále nedostatečné kapacity mateřských a základních
škol),
- zdravotnictví
- bezpečnost v obci, atd.
Území bývalé drůbežárny, jehož část byla před rokem 2004 ve
"výhledu" (v současné terminologii „rezerva“) pro bydlení, je mimo
zastavěné území. Přístupová komunikace je velmi strmá. Obsluha
takového území (zimní údržba, sjízdnost, svoz odpadů, apod.) je
velmi obtížná a nákladná.
Z uvedených důvodů další vymezení ploch pro bydlení (v lese nebo v
blízkosti lesa) není žádoucí.
Plocha označená v návrhu územního plánu „Z25“ je v současně platném
územním plánu obce určena pro veřejnou zeleň s možností realizace
dětského hřiště. Etapa „výhled“ byla zrušena změnou č. 1 územního
plánu obce v roce 2004. Etapa „výhled“ nebyla nikdy převedena do
stavu návrh, tudíž nebyla ani posouzena s ohledem na platnou
legislativu, neboť dotčené orgány se vyjadřovaly a posuzovaly vždy
pouze etapu návrh. Pokud se plocha nachází v etapě výhled, je nutno
ji vždy přesunout změnou územního plánu do etapy návrh (viz
metodický pokyn UUR : http://www.uur.cz/1000-otazek/default.asp),
jinak není možno zde realizovat žádné stavby. Paní Mládková, pokud
prováděla úpravy pozemků v souladu s platným územním plánem obce,
bylo to za účelem realizace zeleně a dětského hřiště, ale rozhodně
nikoliv za účelem vybudování rodinných domů, neboť k tomuto účelu
nebyla fakticky nikdy plocha vymezena územním plánem obce a tedy ani
posouzena dotčenými orgány.
Zastupitelstvo obce rozhodlo o využití plochy Z25 v souladu
s platným územním plánem obce ve znění změny územního plánu č. 1 z
roku 2004, kdy byla definitivně zrušena etapa „výhled“ a byla
vymezena plocha veřejné zeleně. Plocha Z25 zůstala v návrhu územního
plánu se stejným využitím, tj. veřejnou zelení s těmito podmínkami
využití:
ZV: Plochy veřejných prostranství – veřejná zeleň
Hlavní využití:
- významné plochy zeleně v sídle, parkově upravené
Přípustné využití:
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- stávající využití území
- pěší a cyklistické cesty
- travnaté plochy s výsadbou okrasných dřevin
- vodní plochy a toky
- pozemky pro umístění mobiliáře
- dětské hřiště a hřiště pro míčové hry
Návrhem nového územního plánu Chrustenice nedochází ke změně využití
dotčené plochy oproti dosud platnému územnímu plánu obce.
Zastupitelstvo obce rozhoduje v souladu se správním řádem a zákonem
o obcích, tzn. zastupitelstvo rozhoduje i nadále předvídatelně a
kontinuálně, tzn. nemění názor a zůstává v platnosti původní
rozhodnutí, kdy plocha zůstává v plochách veřejné zeleně.
Jasným limitem využití území pro plochu Z25 je vzdálenost 50m od
okraje lesa, tzn., že podél okrajů plochy je nutno tento pás
respektovat. Toto pásmo nezasahuje pouze do centrální části plochy,
jedná se o rozlohu cca 1 ha, kde je případně možno umístit stavbu
dětského hřiště.
Plocha Z25 nenavazuje na zastavěné území ani na zastavitelné plochy
vymezené územním plánem. Plocha z tohoto důvodu nemůže být navržena
mezi zastavitelné plochy, neboť by podněcovala sociální segregaci
obyvatelstva a zároveň by zapříčinila vznik samoty v krajině, což je
v rozporu s nadřazenou územně plánovací dokumentací, konkrétně by
nebyla v souladu s republikovou prioritou (14) a (15) PURČR a s
prioritou územního plánování kraje pro zajištění udržitelného
rozvoje území (07) ZUR SK .
Plocha Z25 se nenachází v přímé návaznosti na zastavěné území,
výstavba rodinných domů by byla i v rozporu s chováním dobrého
hospodáře, neboť obec by byla nucena provozovat veřejné osvětlení
podél celé přístupové komunikace, udržovat v zimě komunikace ve
sjízdném stavu, zajistit odvoz komunálního odpadu. Tím, že je plocha
vzdálena od zastavěného území, znamená zvýšené náklady na zajištění
chodu celé lokality a to je v rozporu s principy správného
vynakládání veřejných financí.
Vlastník pozemku nemá individuální subjektivní právo na schválení
konkrétní podoby územního plánu podle jeho požadavku, tj. aby územní
plán umožňoval realizaci předem definovaného (stavebního) záměru
vlastníka.
17. Vyhodnocení připomínek
PŘIPOMÍNKY UPLATNĚNÉ PODLE §50 ODST. 3 STAVEBNÍHO ZÁKONA
1

Jaroslav Švehla
Kateřina Švehlová
Nad Máchovnou 575
267 01 Králův Dvůr
tel.: 601 211 148
Jaroslavsvehla@sez
nam.cz

MBE/49803/
2019/ÚPRR
-SkO
15.07.2019

Vážení,
V návaznosti na jednání na zastupitelstvu v
Chrustenicích bychom rádi uplatnili připomínku
k návrhu ÚP v Chrustenicích.
Jsme vlastníci domku na pozemcích parc. č.
130/28,139 a st. parc. 191, v kat. území
Chrustenice.
Na sousedním pozemku je iniciována změna
územního plánu Z1 z původně nezastavitelného
území na OV.
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Připomínka není
akceptována.
Plocha Z1-OV
zůstane v návrhu
vymezena, budou
doplněny
podmínky
prostorového
uspořádání
s ohledem na

charakter území.

S tímto návrhem změny Z1 zásadně
NESOUHLASÍME!
Stávající velice klidné místo pro rodinnou
rekreaci s bydlením mohou nepřípustně narušit
některé přípustné varianty nově navrhovaného
využití.
1) V žádném případě není tento pozemek
vhodný pro: kulturní domy, sportovní haly, dětská
hřiště a další hlukově a dopravně exponované
typy využití.
2) Pozemek není vhodný pro více podlažní
objekty (max. 1NP)
- Hlavním důvodem je oslunění naší nemovitosti,
významnou část dne s ohledem na
umístění lesa a severní svah, jdou právě
sluneční paprsky ze západní strany na naší
nemovitost
- Z důvodu nezastavitelnosti sousedního
pozemku s ohledem na oslunění, jsme se před
15-ti lety rozhodli naši nemovitost pořídit
3) Na pozemku není možné navrhnout běžnou
zastavěnost
- Umístění případné komunikace ke koupališti je
v pořádku
- Ostatní plochy max zastavitelnost 15%
(zejména s ohledem na přístup slunce na naší
nemovitost)
4) Umístění případné menší stavby na pozemku
by nemělo zastíněním ovlivnit kvalitu naší
nemovitosti.
Shrnutí:
V případě, že návrh ÚP v Chrustenicích
neumožňuje využití jiných vhodnějších ploch pro
OV, je bezpodmínečně nutné v této lokalitě
zajistit přesný regulativ možného využití ploch.
Koeficient by měl určit maximální zastavěnost
15%, podlažnost max 1NP, vhodné využití pro
městský úřad, rodinný dům, případně
objekty, které svou povahou hlukově,
dopravně a zastíněním neovlivní naší
nemovitost.
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PŘIPOMÍNKA OPRÁVNĚNÉHO INVESTORA
1

Povodí Vltavy, státní
podnik
závod Berounka
Denisovo nábřeží 14
301 00 Plzeň

PVL44248/2019
-340/Če
z 8.7.2019
Bc.S.Černo
hlávková
tel.:
377307373

Do odůvodnění územního plánu (Koordinační
výkres) požadujeme zakreslit všechny vodní toky
(otevřená koryta vodních toků, zatrubněná koryta
vodních toků, občasné vodní toky a HMZ), které
jsou evidovány v Centrální evidenci vodních toků
(zdroj:
portál
Ministerstva
zemědělství:
http://eagri.cz/public/web/mze/voda/aplikace/cevt
.html), tedy i ty toky a jejich části,
které nemají své parcelní vymezení.

Připomínka je
akceptována.
Ve smyslu
připomínky bude
doplněn
koordinační výkres.

Poučení:
Proti územnímu plánu Chrustenice, vydanému formou opatření obecné
povahy, nelze podat opravný prostředek (§ 173 odst. 2 zákona č.
500/2004 Sb., správní řád).
Ing. Radomil Urban
starosta obce

otisk
razítka

Pavel Dostál
místostarosta obce

Přílohy:.
výkres č. 1 – Širší územní vztahy, měřítko 1:100000
výkres č. 2 - Koordinační výkres, měřítko 1:5000
výkres č. 3 – Předpokládané zábory ZPF, měřítko 1:5000

70

