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1. Důvody k pořízení změny č. 6 ÚPM Velvary a vymezení řešeného
území
Město Velvary má platnou územně plánovací dokumentaci, a to územní plán města
Velvary (ÚPM Velvary), schválený dne 27. března 2003 (účinnost 14. dubna 2003). V následujícím období byly pořízeny jeho čtyři změny, a to změna č. 1 schválena dne 22. září
2005 (účinnost 7. října 2005), změna č. 2 schválena dne 21. prosince 2006 (účinnost 8. ledna
2007), změna č. 3 vydaná dne 30. září 2010 (účinnost 15. října 2010) a změna č. 4 vydaná
dne 17. prosince 2013 (účinnost 1. ledna 2014). Změna č. 5 je ve fázi po společném jednání.
Zastupitelstvo města Velvary schválilo usnesením č. 4/2016 ze dne 16. června 2016
pořízení změny č. 6 ÚPM Velvary (dále jen „změna č. 6“) v souladu s § 6 odst. 5 písm. a)
a § 44 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), na návrh společnosti METAL
TRADE COMAX, a.s., IČ 49684442, v návaznosti na § 55 odst. 2 stavebního zákona s použitím § 188 odst. 3 a 4 stavebního zákona.
Pořizovatelem změny č. 6 je Městský úřad Velvary, který zajistil v souladu s § 6 odst. 2
stavebního zákona splnění kvalifikačních požadavků pro výkon územně plánovací činnosti podle
§ 24 stavebního zákona uzavřením smlouvy s výkonným pořizovatelem, právnickou osobou,
společností PRISVICH, s.r.o., IČ 27101053, jejíž pracovník, Ing. Ladislav Vich, má osvědčení Ministerstva vnitra o zvláštní odborné způsobilosti v územním plánování č. 800017664
a splňuje kvalifikační požadavky vzdělání a praxe. Uzavření smlouvy se společností PRISVICH,
s.r.o., na pořízení změny č. 6 schválila Rada města Velvary usnesením č. 12/2016 ze dne
27. června 2015 podle § 6 odst. 6 písm. b) stavebního zákona.
Současně se schválením pořízení změny č. 6 Zastupitelstvo města Velvary pověřilo
usnesením č. 4/2016 ze dne 16. června 2016 starostu Mgr. Radima Woláka, jako „určeného
zastupitele“ pro spolupráci s pořizovatelem změny č. 6 ve smyslu § 47 odst. 1 a násl. stavebního zákona.
Důvodem pořízení změny č. 6 je realizovat usnesení Zastupitelstva města Velvary,
které požaduje prověřit změnu pravidel využití a uspořádání území stanovených a vymezených územním plánem města Velvary v rozsahu lokalit Z6-1 až Z6-3.
Řešené území změny č. 6 je vymezeno v grafických přílohách. Podrobné informace
o požadavcích na změnu platného ÚPM Velvary jsou uvedeny v kapitole 4 tohoto zadání.

2. Upřesnění požadavků vyplývajících z politiky územního rozvoje,
územně plánovací dokumentace vydané krajem, popřípadě z dalších
širších územních vztahů
Území města Velvary není součástí žádné rozvojové oblasti či rozvojové osy vymezené
Aktualizací č. 1 Politiky územního rozvoje České republiky (PÚR ČR), schválená usnesením vlády České republiky dne 15. dubna 2015.
Pro řešení změny č. 6 nevyplývají z Aktualizace č. 1 PÚR ČR žádné konkrétní požadavky.
Územně plánovací dokumentace kraje, Zásady územního rozvoje Středočeského
kraje (ZÚR Stč. kraje), byla vydána dne 7. února 2012 podle § 41 stavebního zákona na základě usnesení Zastupitelstva Středočeského kraje č. 4-20/2011/ZK ze dne 19. prosince 2011
a účinnosti nabyla dne 22. února 2012. Usnesením č. 007-18/2015/ZK ze dne 27. července
–3–
Zadání Změny č. 6 ÚPM Velvary [konečné (schválené) znění]

2015 schválilo Zastupitelstvo Středočeského kraje vydání 1. aktualizace ZÚR Stč. kraje,
která nabyla účinnosti dne 26. srpna 2015.
Koncepční záměry stabilizované v ZÚR Stč. kraje nebudou řešenou změnou dotčeny.
Změnou č. 6 se dále požaduje, aby byla zajištěna koordinace využívání území, zejména s ohledem na širší územní vztahy a s ohledem na platné územní plány sousedních obcí a z
textové části odůvodnění musí být zcela zřejmé, jak se změna č. 6 vypořádala s konkrétními
jevy Aktualizace č. 1 PÚR ČR a ZÚR Stč. kraje, ve znění Aktualizace č. 1, a zejména musí
být prokázáno, jak je dle § 43 odst. 3 stavebního zákona změna č. 6 v souladu se ZÚR Stč.
kraje, ve znění Aktualizace č. 1, a s Aktualizace č. 1 PÚR ČR a jak v souvislostech a podrobnostech území obce zpřesňuje a rozvíjí cíle a úkoly územního plánování z nich vzešlé.
S městem Velvary sousedí obce – město Kralupy nad Vltavou, obce Černuc, Hobšovice,
Chržín, Kamenný Most, Nelahozeves, Neuměřice, Olovnice, Uhy a Žižice.

3. Upřesnění požadavků vyplývajících z územně analytických podkladů,
zejména z problémů určených k řešení v územně plánovací
dokumentaci a případně z doplňujících průzkumů a rozborů.
Řešené území je součástí ORP Slaný, pro něž byly pořízeny územně analytické podklady (ÚAP) ve smyslu § 26 stavebního zákona. Vzhledem k charakteru změn a vymezení
dotčeného území nevyplývají ze zpracovaných ÚAP pro řešení změny č. 6 takové požadavky, které by měly negativní vliv na možnost prověřit jednotlivé záměry na změnu funkčního využití území. Z územně analytických podkladů ORP Slaný vyplývají dva limity pro
využití jižní části lokality Z6-3:
– trasa vodovodu (Slanovod),
– trasa komunikačního vedení.
Obě trasy jsou podél severní strany silnice I/16. V rámci návrhu změny č. 6 budou tyto
limity zohledněny.
Jako podklad pro návrh zadání dále sloužil platný územní plán a pracovní doplňující
průzkumy a rozbory zpracovatele k vyhodnocení limitů území a jeho hodnot.

4. Požadavky na rozvoj území města
Změnou č. 6 se požadují prověřit následující záměry:
Rozšíření
zastavitelné
plochy
[ha] (orient.)

Označení
lokality

Výměra
lokality
[ha] (orient.)

Z6-1

2,68

· území nerušící výroby a služeb
(plochy P4-13 a P4-14) – stav
· veřejné prostranství (plocha P401) – stav

· území smíšené (plocha přestavby bývalého areálu
Českých dřevařských závodů a další pozemky v bloku
ploch P4-13 a P4-14) – návrh
· veřejné prostranství (plocha P4-01) – stav

—

Z6-2

25,00

· území zemědělské půdy – stav
· území sadů – návrh
· území luk a ostatní krajinné
zeleně – stav

· území výrobních a komerčních areálů (rozšíření
stávajícího výrobního areálu METAL TRADE COMAX,
a.s.) – návrh cca 6,52 ha
· území výrobních a komerčních areálů (rozšíření
stávajícího výrobního areálu METAL TRADE COMAX,
a.s.) – územní rezerva cca 7,67 ha
· území luk a ostatní krajinné zeleně – stav a návrh
cca 10,81 ha s protihlukovým valem

6,52

Funkční využití území
dle platného ÚPM

navrhované změnou č. 6
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Označení
lokality

Výměra
lokality
[ha] (orient.)

Z6-3

2,25

Funkční využití území
dle platného ÚPM

· území zemědělské půdy – stav
· území lesů – výhled

navrhované změnou č. 6

· území výrobních a komerčních areálů (rozšíření
stávajícího areálu prodejny STŘECHY COMAX + zahradnictví) – návrh cca 1,69 ha
· území luk a ostatní krajinné zeleně – návrh na cca
¼ plochy lokality cca 0,56 ha

Rozšíření
zastavitelné
plochy
[ha] (orient.)

1,69

Poznámky k lokalitě Z6-1
Jedná se o plochu přestavby ze stávajícího funkčního využití území nerušící výroby
a služeb na navrhované území smíšené, týkající se zejména bývalého areálu společnosti České
dřevařské závody Praha, a.s., představující plochu P4-13, ke které byla připojena i plocha P4-14
stejného funkčního využití, včetně spojující plochy veřejného prostranství P4-01 tak, aby lokalita Z6-1 byla řešena uceleně.
Poznámky k lokalitě Z6-2
V grafické příloze č. 2 zadání je naznačeno rozložení zastavitelné plochy pro území
výrobních a komerčních areálů s koeficientem zastavění max. 70 % spolu s územní rezervou
tohoto funkčního využití a nezbytnou plochou nezastavěného území luk a ostatní krajinné
zeleně, do které je zařazena stávající zeleň, ale zejména navržena nová plocha zeleně s ochranným protihlukovým valem k odclonění výrobního areálu společnosti METAL TRADE COMAX,
a.s., od obytné zástavby a ke snížení dopadu na krajinný ráz.
V lokalitě Z6-2 bude v podmínkách využití území mj. uvedeno jako nepřípustné využití bioplynová stanice a spalovna odpadu.
Poznámky k lokalitě Z6-3
Zastavitelná plocha území výrobních a komerčních areálů navazuje na stávající halu
podnikové prodejny STŘECHY COMAX a dle grafické přílohy č. 2 zadání se požaduje její
další členění na plochu pro rozšíření prodejny, která by neměla přesáhnout max. jednou takovou velikost, jaká je velikost prodejny současná, a na plochu pro zahradnictví. Přibližně čtvrtina lokality Z6-3 by měla být vyčleněna jako nezastavěné území luk a ostatní krajinné zeleně
k zajištění ochrany krajinného rázu při dálkových pohledech v poměrně rovinatém území na
západ od Velvar.

5. Požadavky na základní koncepci rozvoje území města
5.1. Požadavky na urbanistickou koncepci
Změnou č. 6 se požaduje prověřit dopad nově navrhovaných změn na urbanistickou
koncepci stanovenou schváleným ÚPM Velvary, včetně změn č. 1 až 4.
Probíhající změnou č. 5 ÚPM Velvary, jejíž návrh byl již zveřejněn ve fázi společného
jednání, není pořizování změny č. 6 dotčeno, neboť změna č. 5 řeší prostorově oddělenou část
území „Nové Uhy“, které není bilancované v potřebě vymezení zastavitelných ploch pro bydlení ve vztahu ke změně č. 6. Změna č. 6 nebude vymezovat zastavitelnou plochu pro bydlení,
území smíšené v lokalitě Z6-1 je plochou přestavby a v bilanci potřeby zastavitelných ploch
tak nebude figurovat.
5.2. Požadavky na koncepci veřejné infrastruktury
Požadavky na řešení dopravní infrastruktury
Změna č. 6 nezasahuje do koncepce dopravy schváleného územního plánu města. Je
požadováno plně respektovat ochranné pásmo letiště Sazené jako limit využití území.
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U lokality Z6-1 se požaduje vytvoření průchodu, popř. průjezdné místní komunikace
mezi ulicemi Chržínská a Na Průhoně.
V souvislosti se změnou v lokalitě Z6-2 je třeba posoudit, zda rozšíření území výrobních a komerčních areálů neovlivní intenzitu dopravy ve městě a též zvážit a vyhodnotit možnost přímého napojení na silnici I/16 – mimo obytnou zástavbu.
Vyjádřením Ministerstva dopravy, odboru infrastruktury a územního plánu, čj. 94/
/2017-910-UPR/2 ze dne 17. února 2017, je požadováno
a) respektovat silnice I/16 včetně silničního ochranného pásma;
b) vymezit koridor pro veřejně prospěšnou s tavbu přeložky silnice I/16 Slaný –
Velvary, pro kterou bylo vydáno územní rozhodnutí, minimálně v šířce 10 m od
hranice silničního tělesa stávající komunikace s odpovídajícím rozšířením v prostoru
MUK a se zahrnutím plánovaných přeložek;
c) lokalitu Z6-3, která je situovaná u připravované přeložky silnice I/16, v úseku připojení na stávající silnici, vymezit mimo silniční pozemek připravované přeložky
a přípravu objektů v této lokalitě koordinovat s přípravou a realizací přeložky silnice I/16, dopravní obsluhu lokality Z6-3 řešit bez nového připojení na silnici I/16;
d) dopravní obsluhu lokality Z6-3 řešit bez nového připojení na silnici I/16.
Žádné další požadavky se nestanovují.
Požadavky na řešení koncepce technické infrastruktury
Změna č. 6 bude respektovat stávající i nově navrhovaná zařízení technické infrastruktury, včetně příslušných ochranných pásem.
Vodohospodářské sítě
Koncepce zásobování území města pitnou vodou bude v návrhu změny č. 6 doplněna
o údaje, vyplývající z požadovaných bilancí nově navrhovaných ploch.
Změna č. 6 bude řešit koncepci odkanalizování nově definovaných území a bude se
podle potřeby zabývat řešením dopadů nově zastavovaných ploch na odtokové poměry v území.
Zásobování zemním plynem
Změna č. 6 se nedotýká koncepce zásobování města Velvary zemním plynem.
Zásobování elektrickou energií
Změna č. 6 se nedotýká koncepce zásobování města Velvary elektrickou energií.
Nakládání s odpady
Změna č. 6 se nedotýká koncepce likvidace odpadů na území města Velvary.
Požadavky na řešení občanského vybavení
Změna č. 6 nevymezuje nové plochy pro občanskou (veřejnou) vybavenost.
Požadavky na řešení veřejných prostranství
Vzhledem k charakteru změny se požadavky na veřejná prostranství nestanovují.
5.3. Požadavky na koncepci uspořádání krajiny
Změnou č. 6 se požaduje, z důvodu nárůstu zastavitelných ploch, prověřit ovlivnění
plošného a prostorového uspořádání krajiny.
Změnou č. 6 se nepožaduje vymezit plochy, ve kterých se vylučuje umísťování staveb,
zařízení a jiných opatření pro účely uvedené v § 18 odst. 5 stavebního zákona.
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5.4. Požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území
Změna č. 6 bude v dotčených lokalitách změny usilovat o zajištění trvale udržitelného
rozvoje všech složek území a osídlení – tedy zachování historických, kulturních a přírodních
hodnot v území při zajištění podmínek pro rozvoj města.
Případné konkrétní požadavky na ochranu hodnot v území budou stanoveny při projednání tohoto zadání.
Ochrana nemovitých kulturních památek
Změnou č. 6 se nepředpokládá dotčení zájmů státní ochrany památkové péče.
Dotčení prvků ÚSES a zájmů ochrany přírody a krajiny
Změnou č. 6 nedojde k dotčení prvků územního systému ekologické stability (ÚSES).
Požaduje se prověřit ovlivnění krajinného rázu a navrhnou takové řešení, které na něj bude
mít minimální negativní dopady. Zejména u lokalit Z6-2 a Z6-3 se požaduje dbát na zachování
dálkových pohledů na město Velvary a jeho panoramatu. Hmota a umístění staveb nesmí překročit okolní měřítko a hmotu staveb. Záměry nesmí vytvářet nové zátěže na stávající okolní
obytné plochy či současné negativní vlivy zvyšovat.
Na základě vyjádření orgánu ochrany přírody a krajiny, Krajského úřadu Středočeského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, čj. 021007/2017/KUSK ze dne 6. února
2017, se vzhledem k tomu, že lokalita Z6-2 poskytuje podmínky pro výskyt zvláště chráněných druhů, požaduje provedení biologického průzkumu v rámci návrhu změny č. 6
ÚPM Velvary. V případě zjištění výskytu zvláště chráněných druhů, je třeba respektovat jejich ochranné podmínky dle § 49, resp. § 50, zákona č. 114/1992 Sb.
Městský úřad Slaný jako orgán ochrany přírody a krajiny ve vyjádření odboru životního prostředí k návrhu zadání čj. MUSLANY/4220/2017/OŽP ze dne 3. února 20174, požaduje u lokality Z6-2 dodržet velikosti navrhované plochy „nezastavěné území luk a ostatní
krajinné zeleně“, a plochu izolační zeleně okolo plochy navrhované jako územní rezerva pro
rozšíření areálu. Na základě nesouhlasu tohoto orgánu ochrany přírody s rozšířením stávající
prodejny firmy STŘECHY COMAX v lokalitě Z6-3, se požaduje prověřit a odůvodnit řešení
návrhu změny č. 6 tak, aby
a) zvětšením plochy stávající prodejny na okraji města nedošlo k nevhodnému rozšířením zastavěné plochy do volné krajiny;
b) zvětšením hmoty stávající prodejny nedošlo ke snížení hodnoty krajinného rázu podle § 12 zákona č. 114/1992 Sb.;
c) plocha zahradnictví respektovala navrhovaný lokální biokoridor ÚSES a šíři plochy
zeleně Z4-01b vymezené takto změnou č. 4 ÚPM Velvary;
d) tyto aspekty řešení byly předmětem vyhodnocení vlivů změny č. 6 na udržitelný rozvoj území dle kapitoly 11 tohoto zadání.
Vodní hospodářství
Z vodohospodářského hlediska se požaduje zajištění likvidace srážkových dešťových
vod v místech jejich vzniku. V co nejvyšší míře bude využíváno zasakování srážkových vod,
popřípadě retence na vlastním stavebním pozemku. Ve změně se stanoví, že nové stavby musí
mít vyřešeno zásobování pitnou vodou a nezávadnou likvidaci splaškových vod podle platných předpisů.
Ochrana zemědělského půdního fondu (ZPF)
Ve změně č. 6 bude provedeno vyhodnocení důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond.
Předběžná bilance záboru ZPF je shrnuta v následující tabulce:
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ZMĚNA Č. 6 ÚPM VELVARY – ZÁBORY ZPF
Označení
lokality

Dotčené pozemky
parc. č.

v k. ú. Velvary

Výměra
lokality
[ha]
(orient.)

Navrhované využití dle změny č. 6

Zábor ZPF
[ha]
(orient.)

BPEJ

Třída
ochrany

Z6-1

pozemky
v zastavěném
území – bez
identifikace
parcel

2,68

· území smíšené (plocha přestavby bývalého
areálu Českých dřevařských závodů a další
pozemky v bloku ploch P4-13 a P4-14) – návrh
· veřejné prostranství (plocha P4-01) – stav

—

—

—

Z6-2

260
284/1 (část)
284/2
284/3
284/4
284/5
284/21
284/22
284/23
299
316/1
318

25,00

· území výrobních a komerčních areálů (rozšíření stávajícího výrobního areálu METAL
TRADE COMAX, a.s.) – návrh cca 6,52 ha
· území výrobních a komerčních areálů (rozšíření stávajícího výrobního areálu METAL
TRADE COMAX, a.s.) – územní rezerva
cca 7,67 ha
· území luk a ostatní krajinné zeleně – stav
a návrh cca 10,81 ha s protihlukovým valem

6,52

1.04.01
1.21.10

4

Z6-3

1420/2 (část)
1420/20
2061/32
2061/33
2061/34

2,25

· území výrobních a komerčních areálů (rozšíření stávajícího areálu prodejny STŘECHY
COMAX + zahradnictví) – návrh cca 1,69 ha
· území luk a ostatní krajinné zeleně – návrh
na cca ¼ plochy lokality cca 0,56 ha

1,69

1.04.01

4

CELKEM

29,93 ha

+8,21 ha

Plochy zemědělské půdy, navrhované k nezemědělskému využití, budou v návrhu
změny územního plánu doloženy konkrétními údaji o výměře, kultuře, třídě ochrany a bonitovaných půdně ekologických jednotkách, podklady budou zpracovány ve smyslu zásad ochrany ZPF, uvedených v ustanovení § 4 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, a § 3 a 4 vyhlášky č. 13/1994 Sb., kterou se upravují
některé podrobnosti zákona o ochraně ZPF, ve znění vyhlášky č. 153/2016 Sb.
V souladu se zásadami ochrany ZPF a nezastavěného území bude součástí odůvodnění
změny územního plánu vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch v souladu s § 53 odst. 5 písm. f) stavebního zákona.
U lokalit Z6-2 a Z6-3 změny územního plánu, které budou bezprostředně souviset se
záborem zemědělské půdy nebo na ni navazovat, se upozorňuje na nutnost zachování přístupu
na stávající zemědělsky obhospodařované pozemky.
Ochrana pozemků určených k plnění funkcí lesa (PUPFL)
Řešené území změny č. 6 se nedotýká PUPFL.
Ochrana ovzduší
Požadovanými rozvojovými záměry se nepředpokládá negativní ovlivnění kvality
ovzduší, ale u lokality Z6-2 bude třeba vyhodnotit vlivy dopravy a výroby na navazující stávající či budoucí obytnou zástavbu, která by mohla být ovlivněna hlukem, emisemi, dopravou
a zápachem, aby nedošlo k překročení limitních hodnot stanovených zákona č. 201/2012 Sb.,
o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů.
Odpadové hospodářství
Žádné požadavky se nestanovují. Nakládání s odpady bude zajištěno jejich původci
v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve
znění pozdějších předpisů.
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5.5. Požadavky vyplývající ze zvláštních právních předpisů
Požadavky na ochranu veřejného zdraví
V řešeném území musí být dodržovány všechny platné hygienické předpisy.
Požadavky na požární a civilní ochranu
Z hlediska zájmů požární a civilní ochrany bude změna obsahovat:
1. požadavky na parametry přístupových komunikací k objektům a zástavbám podle
charakteru jejich požárního nebezpečí vyplývajícího z požadavků ČSN o požární
bezpečnosti staveb;
2. jednoznačné řešení zásobování požární vodou dle ČSN 730873, vztahující se k zamýšleným lokalitám změn, a to ve vztahu k jejich charakteru;
3. požadavek na splnění § 41 odst. 1 písm. b) vyhl. č. 246/2001 Sb., a to v případě
nutnosti podle požadavku na technologie provozu a stavebního využití zamýšlené
zástavby;
4. požadavky civilní ochrany v souladu s § 19 odst. 1 písm. k) stavebního zákona, vyhláškou č. 380/2002 Sb. a v souladu s vyjádřením dotčeného orgánu na úseku
ochrany obyvatelstva, Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje, krajského ředitelství, čj. PCNP-112-2/2017/PD ze dne 20. února 2017, se požaduje,
v případě, že již zapracované požadavky civilní ochrany ve stávajícím ÚPM
Velvary budou vyhovovat i pro změnu č. 6, do textové části návrhu změny č. 6 vložit např. větu „Změna č. 6 ÚPM Velvary nebude mít vliv na již zapracované požadavky civilní ochrany.“, a v případě, že vyhovovat nebudou, je nutné dopracovat
do návrhu změny č. 6 úpravy (popř. nové řešení) požadavků civilní ochrany.
Požadavky nebo jejich změny budou součástí občanského vybavení (veřejná infrastruktura) územního plánu města a budou obsahovat návrh ploch (i víceúčelových) odpovídajících potřebám města, které vyplývají z požadavků civilní ochrany
uvedených v jednotlivých bodech § 20 vyhlášky č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva.
Požadavky na obranu státu a bezpečnost státu
Celé území města Velvary je situováno ve vymezeném území Ministerstva obrany ČR
z důvodu existence ochranného pásma leteckých zabezpečovacích zařízení Ministerstva obrany ČR (jev 103), které je nutno respektovat podle ustanovení § 37 zákona č. 49/1997 Sb.,
o civilním letectví, ve znění pozdějších předpisů, a § 175 odst. 1 stavebního zákona.
Ministerstvo obrany, sekce ekonomická a majetková, odbor ochrany územních zájmů
Praha, ve svém vyjádření k návrhu zadání změny č. 6, čj. 92786/2017-8201-OÚZ-LIT ze dne
8. února 2017, požaduje uvést např. formou následující textové poznámky pod legendu koordinačního výkresu, že „Celé území města Velvary je situováno ve vymezeném území Ministerstva obrany ČR“ z důvodu existence ochranného pásma leteckých zabezpečovacích
zařízení Ministerstva obrany ČR (jev 103), které je nutno respektovat podle ustanovení § 37
zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví, ve znění pozdějších předpisů, a § 175 odst. 1 stavebního zákona.
Požadavky na ochranu ložisek nerostných surovin
V řešeném území se nevyskytuje žádné chráněné ložiskové území, dobývací prostor
ani výhradní ložisko, které by bylo nutné respektovat.
Požadavky na ochranu geologické stavby území
Požadavky na geologické stavby se nestanovují.
Požadavky na ochranu před povodněmi a jinými rizikovými přírodními jevy
S ohledem na charakter změny č. 6 se požadavky nestanovují.
Rizikové přírodní jevy se v území nevyskytují.
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6. Požadavky na vymezení ploch a koridorů územních rezerv a na
stanovení jejich využití, které bude nutno prověřit
Stanovuje se požadavek na vymezení plochy územní rezervy s využitím „území výrobních a komerčních areálů“ v lokalitě Z6-2 o výměře cca 7,67 ha pro rozšíření stávajícího
výrobního areálu společnosti METAL TRADE COMAX, a.s.
Požadavky na vymezení koridorů územních rezerv se nestanovují, ve změně územního plánu se jejich vymezení nepožaduje.

7. Požadavky na prověření vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně
prospěšných opatření a asanací, pro které bude možné uplatnit
vyvlastnění nebo předkupní právo
Na území města Velvary nebudou změnou č. 6 doplněny nebo z něj vypuštěny, popř.
upraveny, žádné veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření.
Změna č. 6 nepožaduje plošné asanační zásahy v území.

8. Požadavky na prověření vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude
rozhodování o změnách v území podmíněno vydáním regulačního
plánu, zpracováním územní studie nebo uzavřením dohody o parcelaci
Požadavky na vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude rozhodování o změnách
v území podmíněno uzavřením dohody o parcelaci se nestanovují.
Využití lokality Z6-1 se požaduje podmínit zpracováním územní studie z důvodu, že
se jedná o plochu přestavby uvnitř města a v blízkosti železnice.
Zadání změny č. 6 nestanovuje žádné požadavky na vymezení ploch a koridorů, ve
kterých by rozhodování o změnách v území bylo podmíněno vydáním regulačního plánu.

9. Požadavky na zpracování variant řešení návrhu změny územního
plánu
Vzhledem k rozsahu a charakteru změny č. 6 se zpracování variant nepožaduje, postačí
vyhodnotit aktivní a tzv. nulovou variantu.

10. Požadavky na uspořádání obsahu návrhu změny územního plánu a na
uspořádání obsahu jeho odůvodnění včetně měřítek výkresů a počtu
vyhotovení
Dokumentace změny č. 6 bude po obsahové stránce zpracována zejména dle požadavků
uvedených v tomto zadání a dále v souladu s § 55 odst. 2 a § 188 odst. 3 a 4 stavebního zákona a § 16 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací
dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů.
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Textová část návrhu změny č. 6 bude zpracována formou doplnění relevantních kapitol textové části platného ÚPM Velvary (kapitoly, které nejsou změnou č. 6 dotčeny, nebudou do textové části návrhu změny č. 6 zařazeny a zůstávají nadále platné v původním znění);
textová část odůvodnění bude zpracována v souladu s přílohou č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb.
Grafická část návrhu změny č. 6 zahrne výkresy (případně jejich aktuální výřezy)
dle struktury a členění v platném ÚPM Velvary, grafická část odůvodnění zahrne výkresy
(případně příslušné výřezy) ve smyslu přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb. Výkresy budou
zpracovány v měřítku a v pojetí shodném s grafickou částí platného ÚPM Velvary. Názvy
výkresů budou převzaty z odpovídajících výkresů platného územního plánu. Část odůvodnění
změny č. 6 bude obsahovat výkres širších vztahů a výkres předpokládaných záboru půdního
fondu dle přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb. V případě, že by se hlavní výkres ÚPM Velvary stal z důvodu vydaných změn nepřehledný, požaduje se pořídit hlavní výkres, zachycující
právní stav ÚPM po změně č. 6.
Grafická část bude zpracována nad mapovým podkladem mapy katastru nemovitostí,
která bude převedena do měřítka 1 : 5000 s ponecháním parcelních čísel.
Textová část odůvodnění bude ve zprávě o vyhodnocení vlivů změny č. 6 územního
plánu města Velvary na udržitelný rozvoj území v souladu s § 53 odst. 5 písm. d) stavebního
zákona obsahovat základní informace o výsledcích tohoto vyhodnocení včetně výsledků vyhodnocení vlivů na životní prostředí s uvedením, jak byly do návrhu změny č. 6 územního
plánu zapracovány podmínky a opatření navržené pro jednotlivé plochy a koridory ve vyhodnocení SEA, příp. bude odůvodněno, proč podmínky a opatření uvedené ve vyhodnocení SEA
zapracovány nebyly.
Návrh i odůvodnění změny č. 6 budou odevzdány ve 2 vyhotovení pro společné jednání a jednou pro veřejné projednání, po vydání (čistopis) pak ve 4 vyhotovení, vše bude odevzdáno také 1× na CD ve zdrojových (editovatelných) souborech a v PDF.
Navržené členění řešeného území – vymezení funkčních ploch, včetně regulace jejich
využití a uspořádání – bude vycházet z platného ÚPM Velvary a obecně závazné vyhlášky
města Velvary. Změnou č. 6 mohou být regulativy platného územního plánu upřesněny nebo
upraveny.
Na základě § 47 odst. 2 stavebního zákona krajský úřad stanovuje následující požadavky, které musí změna územního plánu splňovat a řádně odůvodňovat:
Krajský úřad Středočeského kraje jako nadřízený správní orgán územního plánování pro obce ve svém vyjádření čj. 024206/2017/KUSK ze dne 14. února 2017 k návrhu zadání změny č. 6 uvedl, že
1. dle § 43 odst. 3 stavebního zákona musí návrh změny č. 5 prokazovat soulad se
ZÚR Středočeského kraje a s PÚR ČR, ve znění Aktualizace č. 1, a v souvislostech
a podrobnostech území obce zpřesňovat a rozvíjet cíle a úkoly územního plánování
z nich vzešlé;
2. změnou č. 6 bude zajištěna koordinace využívání území, zejména s ohledem na
širší územní vztahy a s ohledem na platné ÚPD sousedních obcí;
3. ÚPM Velvary a jeho změnami byly vymezeny zastavitelné plochy. Vymezování
dalších zastavitelných ploch změnou územního plánu je možné pouze v případě,
že bude prokázána nemožnost využít již vymezené zastavitelné plochy a zároveň
prokázání potřeb vymezení nových zastavitelných ploch, jak ukládá § 55 odst. 4
stavebního zákona. Tato skutečnost musí být zcela zřejmá z odůvodnění návrhu
změny č. 6;
4. dále krajský úřad upozorňuje v souladu s ustanovením § 58 odst. 3 stavebního zákona na požadavek aktualizace zastavěného území při zpracování návrhu
Změny č. 6. Toto je nutné i v souvislosti s výše uvedeným, neboť je nezbytné vy– 11 –
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hodnotit využití již vymezených zastavitelných ploch a v případě jejich zastavění je
zahrnout do zastavěného území.

11. Požadavky na vyhodnocení předpokládaných vlivů změny územního
plánu na udržitelný rozvoj území
Vzhledem k rozsahu řešeného území se požaduje vyhodnocení vlivů změny č. 6 ÚPM
na udržitelný rozvoj území.
Na základě stanoviska uplatněného orgánem posuzování vlivů na životní prostředí k návrhu zadání změny č. 6, Krajského úřadu Středočeského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, čj. 013442/2017/KUSK ze dne 14. února 2017, se v souladu s § 47 odst. 3
stavebního zákona požaduje zpracování vyhodnocení vlivů změny č. 6 územního plánu
města Velvary na udržitelný rozvoj území, tj. vyhodnocení vlivů změny č. 6 na zlepšování
územních podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost
společenství obyvatel území a jejich soulad, v rozsahu přílohy č. 5 vyhlášky č. 500/2006 Sb.,
o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů, v částech A až F, bez části B „Vyhodnocení vlivů na evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti“, protože orgán ochrany přírody vyloučil významný vliv změny č. 6 na evropsky významné lokality a ptačí oblasti, a to
A) Vyhodnocení vlivů změny č. 6 územního plánu města Velvary na životní prostředí
zpracované podle přílohy stavebního zákona (tzv. vyhodnocení SEA).
B) Neobsazeno. Vyhodnocení vlivů na evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti
není požadováno, významný vliv je vyloučen.
C) Vyhodnocení vlivů na skutečnosti zjištěné v územně analytických podkladech.
D) Případné vyhodnocení vlivů na jiné skutečnosti ovlivněné navrženým řešením, avšak
nepodchycené v územně analytických podkladech, například skutečnosti zjištěné v doplňujících průzkumech a rozborech.
E) Vyhodnocení přínosu změny č. 6 k naplnění priorit územního plánování pro zajištění
udržitelného rozvoje území obsažených v politice územního rozvoje nebo v zásadách
územního rozvoje.
F) Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území – shrnutí.
Hodnotí se vlivy, které lze rozumně předpokládat, a to v rozsahu, podrobnosti a míře
konkrétnosti, jakou má pořizovaná územně plánovací dokumentace. Vlivy se stanoví odborným odhadem.
Důvodem požadavku vyhodnocení SEA je především realizace ploch, transformační
území většího rozsahu v centru sídla v návaznosti na plochy bydlení a dráhy, dále dvě plochy
pro rozšíření ploch výrobních a komerčních areálů, které budou prověřeny v rozsahu cca 8 ha.
Tyto plochy, které svým rozsahem a charakterem mohou zakládat rámec pro realizaci
záměrů uvedených v příloze č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, a dále prověření vhodnosti transformačního území pro
danou funkci vzhledem k umístění v sídle. Závažnými vlivy můžou být, větší zábor zemědělské půdy, změny v krajině, nárůst dopravy a s ní spojené vlivy, nárůst zpevněných plocha a s
ním spojené vlivy na hospodaření s dešťovými vodami a odtokové poměry a dále vlivy z rozšiřování výrobních areálů.
Koncepce z hlediska obsahu prověřuje plochy a změny, které svým charakterem,
využitím, rozsahem a lokalizací mohou být z hlediska vlivu na jednotlivé složky životního
prostředí a na veřejné zdraví v řešeném území významné a nelze vyloučit významné střety
v území z hlediska zájmů ochrany životního prostředí. S přihlédnutím ke kritériím uvedeným
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v příloze 8 cit. zákona orgán posuzování vlivů na životní prostředí dospěl k závěru, že koncepci je nutné posoudit podle zákona č. 100/2001 Sb. Vzhledem k obsahu a charakteru prověřovaných lokalit se nepožaduje zpracování variant řešení koncepce.
Vzhledem k potenciálnímu negativnímu ovlivnění životního prostředí a veřejného
zdraví orgán posuzování vlivů na životní prostředí stanovuje pro zpracování dokumentace
SEA následující požadavky:
§ vyhodnotit vlivy ploch na okolí a krajinný ráz,
§ vyhodnotit vlivy na obyvatelstvo a veřejné zdraví;
§ vyhodnotit a navrhnout vhodnou regulaci funkčního využití s důrazem kladeným na
ochranu veřejného zdraví a všech složek životního prostředí;
§ vyhodnotit možné střety zájmů sousedních ploch s různým funkčním využitím (zejména
se jedná o plochu přestavby Z6-1);
§ vyhodnotit dopravní napojení nových rozvojových ploch a případné důsledky na stávající dopravní řešení ve městě;
§ vyhodnotit vliv na podzemní a povrchové vody, odtokové poměry v území;
§ vyhodnotit vlivy z hlediska zěn v uspořádání krajiny a sídla a vliv na krajinný ráz;
§ požadavek na zpracování variantního řešení není uplatněn (postačí vyhodnotit aktivní
a tzv. nulovou variantu);
§ vyhodnocení vlivů navrhovaných požadavků územního rozvoje města, které mohou
významným způsobem změnit stav a kvalitu životního prostředí, je nutné zaměřit nejen přímo na řešené území, ale i na širší dotčené území;
§ součástí vyhodnocení bude návrh případných opatření k eliminaci, minimalizaci a kompenzaci negativních vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví;
§ ve vyhodnocení SEA se požaduje navíc zohlednit obdržená vyjádření dotčených orgánů z hlediska ochrany životního prostředí a veřejného zdraví k návrhu zadání
změny č. 6 ÚPM Velvary;
§ požaduje se klást důraz na vyhodnocení kritérií definovaných v příloze č. 8 zákona
č. 100/2001 Sb.
Ve vyhodnocení SEA se požaduje vypracovat kapitolu závěry a doporučení včetně návrhu stanoviska SEA dotčeného orgánu s uvedením jednoznačných závěrů, zda lze
z hlediska negativních vlivů na životní prostředí doporučit schválení jednotlivých návrhových ploch a schválení změny č. 6 jako celku, popřípadě budou navrženy a doporučeny podmínky nutné k eliminaci, minimalizaci či kompenzaci negativních vlivů na životní prostředí
a veřejné zdraví.
Vyhodnocení SEA bude zpracováno oprávněnou osobou podle ust. § 19 zákona č. 100/
/2001 Sb. Autorizovaná osoba případně vyhodnotí i jiné v návrhu zadání nebo výše neuvedené změny v koncepci zpracované ve fázi návrhu změny č. 6.
Lokality řešené změnou č. 6 nezasahují do evropsky významných lokalit nebo ptačích
oblastí soustavy Natura 2000.
K návrhu zadání změny č. 6 ÚPM Velvary vydal stanovisko Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako příslušný orgán ochrany přírody, čj. 021007/2017/KUSK ze dne 6. února 2017, podle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992
Sb., ve kterém sděluje, že lze vyloučit významný vliv předložené koncepce samostatně i ve
spojení s jinými záměry nebo koncepcemi na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost
evropsky významných lokalit (EVL) nebo ptačích oblastí (PO) stanovených příslušnými
vládními nařízeními, které jsou v působnosti krajského úřadu. Nejbližší území soustavy Natura 2000 je EVL Veltrusy (CZ0213083), jejíž předmětem ochrany je refugium xylofágních
druhů páchníka hnědého (Osmoderma eremita) a roháče obecného (Lucanus cervus). EVL
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je od místa předkládané koncepce vzdálená cca 5,3 km východním směrem a s ohledem na
charakter a lokalizaci koncepce nelze její negativní ovlivnění očekávat.

12. Grafické přílohy zadání změny č. 6 ÚPM Velvary
Příloha č. 1: Přehledná mapa oblasti na podkladě výřezu platného koordinačního výkresu
ZÚR Stř. kraje, grafické měřítko
Příloha č. 2: Vymezení lokalit změny Z6-1 až Z6-3 na podkladě výřezu platného územního
plánu města, grafické měřítko
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