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Opatření obecné povahy č. 1/2018/OOP
l

ZMĚNA Č. 6
ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA VELVARY
***************************************************************
Zastupitelstvo města Velvary, příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“),
podle § 43 odst. 4 stavebního zákona, § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), § 13 a § 16 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně
analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 500/2006 Sb.“), ve spojení s § 55 odst. 2, 6 a 7 a § 188 odst. 3
a 4 stavebního zákona, usnesením č. 5/2018 ze dne 1. srpna 2018

vydáv á
změnu č. 6 územního plánu města Velvary
ve formě opatření obecné povahy (dále také jen „změna č. 6“), jejíž územně plánovací dokumentaci zhotovila společnost PRISVICH, s.r.o., IČO 27101053, projektantem Ing. arch. Akad. arch. Petrem Foglarem, autorizovaným architektem ČKA 02667, kterou se mění a doplňuje závazná část územního plánu města Velvary, schváleného dne 27. března 2003 (dále také jen „ÚPM Velvary“ nebo jen „územní
plán města“), jehož závazná část byla vyhlášena obecně závaznou vyhláškou města Velvary č. 1/2003
(dále jen „OZV č. 1/2003“), ve znění změny č. 1, schválené dne 22. září 2005, jejíž závazná část byla vyhlášena obecně závaznou vyhláškou města Velvary č. 3/2005, změny č. 2, schválené dne 21. prosince
2006, jejíž závazná část byla vyhlášena obecně závaznou vyhláškou města Velvary č. 8/2006, změny č. 3,
účinné dne 15. října 2010, a změny č. 4, účinné dne 1. ledna 2014, takto:
1. Změnou č. 6 se mění ÚPM Velvary ve 3 lokalitách, a to Z6-1, Z6-2 a Z6-3, rozdělené na části
Z6-3A a Z6-3B, v rozsahu dle textové a grafické části změny č. 6 v katastrálním území Velvary
města Velvary.
2. V lokalitách Z6-1, Z6-2 a Z6-3 se mění funkční využití území a v lokalitě bez označení se zpřesňuje koridor pro umístění dopravní stavby D032 (přeložka silnice I/16 – Slaný – Velvary).
3. Pro lokality Z6-1 až Z6-3 změny č. 6 se stanovují podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití (dále jen „funkční využití“) takto
a) lokalita Z6-1 jako „území smíšené“,
b) lokality Z6-2 a Z6-3 jako „území výrobních a komerčních areálů“ a „území luk a ostatní
krajinné zeleně“.
4. Změnou č. 6 je aktualizováno zastavěné území ke dni 30. dubna 2018 vymezené nad hlavním
výkresem – funkčním využitím území ÚPM Velvary v katastrálních území Ješín, Velká Bučina
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a Velvary v souladu s § 58 odst. 3 stavebního zákona, jak je uvedeno pod písm. a) textové části
změny č. 6 a v samostatném výkresu „Výkres základního členění území“ grafické částí změny č. 6.
5. Lokalita Z6-1 se změnou č. 6 vymezuje podle § 43 odst. 1 stavebního zákona jako plocha přestavby Z6-P2 požadovaného způsobu využití (návrh).
6. Lokality Z6-2 a Z6-3 se změnou č. 6 vymezují jako zastavitelné plochy požadovaného způsobu
využití (návrh).
7. Změnou č. 6 se doplňuje „Základní koncepce rozvoje území města, ochrany a rozvoje jeho
hodnot“, „Urbanistická koncepce včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby
a systému sídelní zeleně“, „Koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umisťování“ a „Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro
změny v jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní
opatření, ochrana před povodněmi, rekreace, dobývání nerostů a podobně“ závazné části
ÚPM Velvary, jak je uvedeno pod písmeny b), c), d) a e) textové části změny č. 6.
8. Podmínky funkčního využití a prostorového uspořádání (dále jen „regulativy“) platného ÚPM
Velvary a uvedené v OZV č. 1/2003 se pro lokality Z6-1, Z6-3 a Z6-3“ mění a doplňují, jak je
uvedeno pod písm. f) „Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití“
textové části změny č. 6.
9. Změnou č. 6 se vymezují koridory veřejně prospěšných staveb dopravní infrastruktury, kterými
se doplňuje ÚPM Velvary, jak jsou uvedeny pod písm. g) „Vymezení veřejně prospěšných staveb,
veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu
a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit“ textové části změny č. 6 a ve výkrese č. 3 „Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací“ grafické části
změny č. 6 takto
a) D2 – stavba silničního obchvatu obce Ješín pro umístění dopravní stavby D032 dle ZÚR – přeložky silnice I/16 Slaný – Velvary,
b) D7 – úpravy a rozšíření jižního obchvatu města – silnice I/16.
10. Část lokality Z6-1 změny č. 6, označená ve výkresu č. 1 „Základní členění území – výřez 1“, se
v souladu s § 43 odst. 2 stavebního zákona vymezuje jako plocha, v níž je rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním územní studie „US-Z6-1“ a podmínky pro její pořízení
jsou součástí písm. j) „Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách
v území podmíněno zpracováním územní studie“ textové části změny č. 6.
11. Změna č. 6 nevymezuje veřejně prospěšné stavby a veřejná prostranství, pro které lze uplatnit
předkupní právo a nemění se jejich vymezení dle ÚPM Velvary.
12. Změna č. 6 nestanovuje kompenzačních opatření podle § 50 odst. 6 stavebního zákona.
13. Nedílnou součástí změny č. 6 je její textová část a grafická část, kterou se mění a doplňuje ÚPM
Velvary. Grafická část změny č. 6 obsahuje výkresy
a) výkres 1 Výkres základního členění území – výřez č. 1, 1 : 5000,
b) výkres 1 Výkres základního členění území – výřez č. 2, 1 : 5000,
c) výkres 2 Hlavní výkres – výřez č. 1, 1 : 5000,
d) výkres 2 Hlavní výkres – výřez č. 2, 1 : 5000,
e) výkres 2 Hlavní výkres – výřez č. 3, 1 : 10 000,
f) výkres 3 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací – výřez č. 3, 1 : 10 000,
g) výkres 3 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací – výřez č. 4, 1 : 10 000.
h) samostatný výkres: Výkres základního členění území, 1 : 10 000, s vymezením zastavěného
celého území města ke dni 30. dubna 2018.
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14. Ode dne účinnosti změny č. 6 (§ 55c stavebního zákona a § 173 odst. 1 správního řádu) platí nadále závazná část ÚPM Velvary a OZV č. 1/2003, ve znění pozdějších změn, pokud toto opatření
obecné povahy, tj. změna č. 6, nestanoví jinak.

Odůvo d n ě n í
Odůvodnění změny č. 6 obsahuje textovou a grafickou část takto:
A. TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ
1. Textová část odůvodnění územně plánovací dokumentace změny č. 6 zpracovaná projektantem v rozsahu části II odst. 1 přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., jako samostatná část
změny č. 6 označená „2. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 6 ÚPM VELVARY“ je nedílnou součástí tohoto odůvodnění.
2. Postup při pořizování změny č. 6 územního plánu města Velvary
Pořízení změny č. 6 ÚPM Velvary schválilo Zastupitelstvo města Velvary usnesením č. 4/2016
ze dne 16. června 2016 v souladu s § 6 odst. 5 písm. a) a § 44 písm. d) stavebního zákona na návrh společnosti METAL TRADE COMAX, a.s., IČO 49684442, s použitím § 55 odst. 2 a § 188
odst. 3 a 4 stavebního zákona, kterým se požadovala prověřit změna pravidel využití a uspořádání území stanovených a vymezených ÚPM Velvary v rozsahu lokalit Z6-1 až Z6-3, a to
a) lokalita Z6-1 – plocha přestavby bývalého areálu Českých dřevařských závodů z území nerušící
výroby a služeb na území smíšené;
b) lokalita Z6-2 – rozšíření stávajícího areálu společnosti METAL TRADE COMAX, a.s., o zastavitelnou plochu území výrobních a komerčních areálů;
c) lokalita Z6-3 – rozšíření stávajícího areálu prodejny společnosti METAL TRADE COMAX,
a.s., o zastavitelnou plochu území výrobních a komerčních areálů.
Pořizovatelem změny č. 6 byl 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 prostřednictvím výkonného pořizovatele, Ing. Ladislava Vicha, který má
osvědčení Ministerstva vnitra o zvláštní odborné způsobilosti v územním plánování č. 800017664
a splňuje kvalifikační požadavky vzdělání a praxe. Ing. Ladislav Vich je pracovníkem právnické
osoby, společnosti PRISVICH, s.r.o., IČO 27101053, se kterou byla uzavřena smlouva na pořízení
a zhotovení změny č. 6. Uzavření smlouvy se společností PRISVICH, s.r.o., oprávněnou k územně plánovací činnosti, schválila Rada města Velvary usnesením č. 12/2016 ze dne 27. června
2016 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 člena zastupitelstva PhDr. Radima Woláka, starostu města,
k tomu, aby spolupracoval s pořizovatelem změny č. 6 jako tzv. „určený zastupitel“ ve smyslu
§ 47 a násl. stavebního zákona (dále jen „určený zastupitel“).
Při pořizování a vydávání změny č. 6 bylo postupováno v rozsahu změny podle § 55 odst. 2
a § 188 odst. 3 a 4 stavebního zákona v etapách „zadání“ a „návrh“ a obdobně podle § 43 až 46
a § 50 až 54 stavebního zákona a přiměřeně podle § 47 stavebního zákona. Zpracování variantního
řešení návrhu změny č. 6 nebylo zadáním požadováno.
Návrh zadání změny č. 6 zpracoval podle předchozího usnesení č. 4/2016 Zastupitelstva města
Velvary pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem, starostou města PhDr. Radimem Wolákem, a doručil jej veřejnou vyhláškou čj. MEUVELVARY/0255/STAR-2017 ze dne 23. ledna
2017 s jeho vystavením k veřejnému nahlédnutí po dobu 30 dnů ode dne vyvěšení veřejné vyhlášky podle § 20 odst. 1 stavebního zákona, a to od 26. ledna 2017 do 24. února 2017, a současně
jej pořizovatel zaslal jednotlivě subjektům uvedeným v § 47 odst. 2 stavebního zákona v příloze
oznámení čj. MEUVELVARY/0260/STAR-2017 ze dne 23. ledna 2017.
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Na základě vyhodnocení uplatněných vyjádření, stanovisek, podnětů a připomínek k návrhu zadání změny č. 6, které provedl pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem, starostou města
PhDr. Radimem Wolákem, upravil pořizovatel návrh zadání změny č. 6 a na základě požadavku
zpracovat posouzení vlivů změny č. 6 na životní prostředí, tzv. vyhodnocení SEA, uplatněnému dotčeným orgánem ve svém stanovisku k návrhu zadání změny č. 6, doplnil pořizovatel návrh zadání
podle § 47 odst. 3 stavebního zákona o požadavek na vyhodnocení vlivů změny č. 6 na udržitelný rozvoj území, a předložil jej dne 13. dubna 2017 ke schválení Zastupitelstvu města Velvary.
Zadání změny č. 6 ÚPM Velvary schválilo Zastupitelstvo města Velvary usnesením č. 3/2017
ze dne 19. dubna 2017 podle § 6 odst. 5 písm. b) a § 47 odst. 5 ve spojení s § 55 odst. 2 a § 188
odst. 3 stavebního zákona a bylo předáno dne 26. dubna 2017 zhotoviteli, společnosti PRISVICH,
s.r.o.
Návrh změny č. 6 zhotovila v srpnu 2017 společnost PRISVICH, s.r.o., IČO 27101053, projektantem Ing. arch. Akad. arch. Petrem Foglarem, autorizovaným architektem ČKA 02667, na základě schváleného zadání a v rozsahu změny č. 6 podle § 55 odst. 2 stavebního zákona, s použitím
§ 188 odst. 3 a 4 stavebního zákona, vyhlášky č. 500/2006 Sb. a vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů.
Vyhodnocení vlivů návrhu změny č. 6 na udržitelný rozvoj území (dále také jen „VVURÚ“)
zhotovila v říjnu 2017 rovněž společnost PRISVICH, s.r.o., IČO 27101053, v subdodávce společností ECODIS s.r.o., Na Dlouhém lánu 16, 160 00 Praha 6, IČO 24818771, Ing. Romanem Kovářem, PhD., držitelem autorizace MŽP v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí čj. 12060/
/1834/OPVŽP/01, prodloužené čj. 13109/ENV/15 s platností do 31. prosince 2021, na základě
schváleného zadání, přílohy stavebního zákona (část A VVURÚ) a přílohy č. 5 vyhlášky č. 500/
/2006 Sb. (části B až F VVURÚ).
Obě dokumentace byly dne 27. října 2017 předány pořizovateli, Městskému úřadu Velvary.
Společné jednání o návrhu změny č. 6 a vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj území se
podle § 50 odst. 2 stavebního zákona uskutečnilo dne 21. listopadu 2017 od 10.00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Velvary, náměstí Krále Vladislava 1, a oznámeno bylo dotčeným orgánům, krajskému úřadu, obci Velvary a sousedním obcím jednotlivě pořizovatelem
oznámením čj. MEUVELVARY/3740/HSO-2017 ze dne 31. října 2017. Současně pořizovatel
doručil návrh změny č. 6 a vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj území veřejnou vyhláškou čj. MEUVELVARY/3741/HSO-2017 ze dne 31. října 2017 a zajistil jejich vystavení k veřejnému nahlédnutí po dobu 30 dnů, a to ode dne 23. ledna 2017 do dne 9. března 2017 formou
nahlédnutí do tištěného vyhotovení na městském úřadu nebo do elektronické prezentace na stránkách města či výkonného pořizovatele PRISVICH, s.r.o.
Krajskému úřadu Středočeského kraje, jako nadřízenému orgánu a orgánu posuzování vlivů na
životní prostředí, byla k posouzení podle § 50 odst. 5 až 7 stavebního zákona předána dne 2. listopadu 2017 dokumentace návrhu změny č. 6 spolu s VVURÚ podle § 50 odst. 2 stavebního zákona v příloze dopisu pořizovatele čj. 2017/144/Vi ze dne 2. listopadu 2017.
Pro fázi společného jednání bylo pořizovatelem stanoveno, že stanoviska a připomínky k návrhu
změny č. 6 a VVURÚ je možné uplatňovat nejpozději do dne 21. prosince 2017. Po skončení
lhůty pořizovatel došlé stanoviska a připomínky a žádost o vydání stanoviska k návrhu koncepce, čj. 2018/036/Vi ze dne 29. ledna 2018, podle § 10g 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, doručil dne 30. ledna 2018 Krajskému úřadu
Středočeského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, podle § 50 odst. 5 stavebního zákona jako příslušnému úřadu k posuzování vlivů na životní prostředí.
Pořizovatelem byly podle § 50 odst. 7 stavebního zákona dne 13. února 2018 doručeny Krajskému úřadu Středočeského kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu (dále jen „krajský
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úřad“) jako nadřízenému orgánu pro obce v příloze dopisu pořizovatele čj. 2018/040/Vi ze dne
13. února 2018 stanoviska a připomínky uplatněné při společném jednání podle § 50 odst. 2 a 3
stavebního zákona se žádostí o vydání stanoviska podle § 50 odst. 7 stavebního zákona, který ve
stanovené lhůtě 30 dnů nevydal stanovisko a dne 11. dubna 2018 pouze vrátil předaný návrh
změny č. 6 a VVURÚ. V případě, že krajský úřad nezašle stanovisko do 30 dnů od obdržení stanovisek a připomínek je možné změnu č. 6 vydat i bez jeho stanoviska, jak je uvedeno v § 50
odst. 7 stavebního zákona.
Vyhodnocení společného jednání o návrhu změny č. 6 podle § 51 odst. 1 stavebního zákona provedl pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem, starostou města PhDr. Radimem Wolákem,
a na základě závěrů uvedených ve „Vyhodnocení společného jednání o návrhu změny č. 6 územního plánu města Velvary“ zpracoval pořizovatel „Pokyny pro úpravu návrhu změny č. 6 územního
plánu města Velvary po společném jednání“ a předal je dne 23. dubna 2018 projektantovi, Ing.
arch. Akad. arch. Petru Foglarovi, k provedení úpravy návrhu změny č. 6 před veřejným projednáním. Ke společnému jednání byla uplatněna pouze 1 připomínka, a to městem Velvary, pro
které se změna pořizuje. Dotčené orgány uplatnily celkem 10 stanovisek.
Úpravu návrhu změny č. 6 provedl v květnu 2018 zhotovitel, společnost PRISVICH, s.r.o., projektantem Ing. arch. Akad. arch. Petrem Foglarem, na základě pokynů pro úpravu návrhu změny č. 6
po společném jednání a dne 11. května 2018 jej předal pořizovateli. Dokumentace vyhodnocení
vlivů návrhu změny č. 6 na udržitelný rozvoj území upravována nebyla.
Veřejné projednání posouzeného a upraveného návrhu změny č. 6 a vyhodnocení vlivů jeho vlivů na udržitelný rozbor území (bez úpravy z října 2017) podle § 52 odst. 1 stavebního zákona
s výkladem projektanta zhotovitele, Ing. arch. Akad. arch. Petra Foglara, nařídil pořizovatel podle
§ 22 odst. 1 stavebního zákona na 20. června 2018 od 16.00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Velvary, náměstí Krále Vladislava 1, Velvary. Veřejné projednání bylo oznámeno dotčeným orgánům, krajskému úřadu, městu Velvary a sousedním obcím jednotlivě pořizovatelem
oznámením čj. MEUVELVARY/1866/HSO-2018 ze dne 14. května 2018. Současně pořizovatel
doručil návrh změny č. 6 veřejnou vyhláškou čj. MEUVELVARY/1865/HSO-2018 ze dne 14.
května 2018 a ode dne vyvěšení veřejné vyhlášky zajistil jeho vystavení k veřejnému nahlédnutí
minimálně po dobu 30 dnů, a to ode dne 21. května 2018 do dne 27. června 2018. Veřejného
projednání se nezúčastnil žádný zástupce přizvaných dotčených orgánů a krajského úřadu.
Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem, starostou města PhDr. Radimem Wolákem, vyhodnotil podle § 53 odst. 1 stavebního zákona výsledky veřejného projednání a konstatoval, že ve
stanovené lhůtě do 7 dnů ode dne veřejného projednání, tj. do dne 27. června 2018, nebyly uplatněny žádné námitky dotčených osob (§ 52 odst. 2 stavebního zákona) a byla uplatněna 1 připomínka subjektem uvedenými v § 172 odst. 4 správního řádu. Dotčené orgány uplatnily celkem
5 stanovisek podle § 52 odst. 3 stavebního zákona.
Na základě vyhodnocení výsledků veřejného projednání nebyly provedeny žádné úpravy návrhu
změny č. 6 a pořizovatel podal dne 23. července 2018 návrh na vydání změny č. 6 Zastupitelstvu města Velvary podle § 54 odst. 1 stavebního zákona.
3. Výsledek přezkoumání souladu návrhu změny č. 6 s politikou územního rozvoje a územně
plánovací dokumentací vydanou krajem [§ 53 odst. 4 písm. a) stavebního zákona]
Soulad návrhu změny č. 6 s Politikou územního rozvoje České republiky, schválenou usnesením
vlády České republiky č. 929 ze dne 20. července 2009, ve znění Aktualizace č. 1 PÚR ČR, schválené usnesením vlády České republiky č. 276 ze dne 15. dubna 2015 (dále jen „PÚR ČR“), a soulad se Zásadami územního rozvoje Středočeského kraje, účinnými dne 22. února 2012, ve znění
1. aktualizace účinné dne 26. srpna 2015 (dále je „ZÚR Středočeského kraje“), jako územně
plánovací dokumentací vydanou Zastupitelstvem Středočeského kraje, přezkoumal pořizovatel
s použitím odstavce 2.1.2 „Vyhodnocení souladu návrhu změny s politikou územního rozvoje

–5–
Opatření obecné povahy č. 1/2018/OOP – změna č. 6 ÚPM Velvary

a územně plánovací dokumentací vydanou krajem“ kapitoly 2.1 „VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ V ÚZEMÍ, …“ textové části
odůvodnění návrhu změny č. 6.
Regulační plán není pro území města Velvary Středočeským krajem vydán, ZÚR Středočeského
kraje nevymezily žádnou plochu či koridor, ve kterých by rozhodování o změnách v území bylo
podmíněno vydáním regulačního plánu.
ZÁVĚR: Návrh změny č. 6 je v souladu s Politikou územního rozvoje České republiky, ve znění
Aktualizace č. 1, a v souladu se ZÚR Středočeského kraje, ve znění 1. aktualizace.
4. Výsledek přezkoumání souladu návrhu změny č. 6 s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území a požadavky na ochranu nezastavěného území [§ 53 odst. 4 písm. b) stavebního zákona]
Soulad návrhu změny č. 6 s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na ochranu
architektonických a urbanistických hodnot území a požadavky na ochranu nezastavěného území
přezkoumal pořizovatel s použitím odstavce 2.1.3 „Vyhodnocení souladu s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot
v území a požadavky na ochranu nezastavěného území“ kapitoly 2.1 „VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ V ÚZEMÍ, …“ textové
části odůvodnění návrhu změny č. 6.
ZÁVĚR: Návrh změny č. 6 je v souladu s cíli a úkoly územního plánování.
5. Výsledek přezkoumání souladu návrhu změny č. 6 s požadavky stavebního zákona a jeho
prováděcích právních předpisů [§ 53 odst. 4 písm. c) stavebního zákona]
Soulad návrhu změny č. 6 s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů
přezkoumal pořizovatel s použitím odstavce 2.1.4 „Vyhodnocení souladu návrhu změny s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů“ kapitoly 2.1 „VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ V ÚZEMÍ, …“
textové části odůvodnění návrhu změny č. 6.
ZÁVĚR: Návrh změny č. 6 je v souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích
právních předpisů.
6. Výsledek přezkoumání souladu návrhu změny č. 6 s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů [§ 53 odst. 4 písm. d) stavebního zákona]
Soulad návrhu změny č. 6 s požadavky zvláštních právních předpisů přezkoumal pořizovatel s použitím kapitoly 2.8 „VYHODNOCENÍ SOULADU S POŽADAVKY ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ“ textové části odůvodnění návrhu změny č. 6.
Při pořizování návrhu změny č. 6 byly akceptovány požadavky dotčených orgánů, které uplatnily
ve svých stanoviscích při společném jednání či byly výsledkem změny jejich stanovisek nebo dohadovacích jednání. Pořizovatel spolu s určeným zastupitelem, starostou města PhDr. Radimem
Wolákem, vyhodnotil uplatněné stanoviska a učinil závěry, které podle jejich charakteru promítl
do pokynů pro úpravu návrhu změny č. 6 po společném jednání. Podle těchto pokynů byl návrh změny č. 6 upraven a dán do souladu s požadavky zvláštních právních předpisů a stanovisky dotčených orgánů a předložen při veřejném projednání podle § 52 odst. 1 stavebního zákona dne 20. června 2018.
Na základě vyhodnocení výsledků veřejného projednání návrhu změny č. 6, provedeného ve
spolupráci s určeným zastupitelem, starostou města PhDr. Radimem Wolákem, nebyla provedena
žádná úprava návrhu změny č. 6 a takto byl předložen Zastupitelstvu města Velvary dne 23. července 2018 k vydání.
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Podrobnosti jsou uvedeny v dokumentech označených jako „Vyhodnocení společného jednání
o návrhu změny č. 6 územního plánu města Velvary“, „Pokyny pro úpravu návrhu změny č. 6
územního plánu města Velvary po společném jednání“ a „Vyhodnocení veřejného projednání
návrhu změny č. 6 územního plánu města Velvary“, které jsou součástí dokladů o pořizování a vydání změny č. 6 ÚPM Velvary.
Při pořizování návrhu změny č. 6 ÚPM Velvary nebyly řešeny žádné rozpory postupem podle
§ 136 odst. 6 správního řádu.
Formou dohodovacího jednání pořizovatele s dotčeným orgánem byl řešen nesouhlas orgánu
ochrany přírody a krajiny, uvedený ve stanovisku Městského úřad Slaný, odboru životního prostředí, čj. MUSLANY/49193/2017/OŽP ze dne 29. listopadu 2017, uplatněném ke společnému
jednání o návrhu změny č. 6 ÚPM Velvary. Výsledkem bylo odstranění nesouhlasu na základě
zápisu z dohodovacího jednání konaného dne 7. února 2018 na Městském úřadu Slaný, odboru
životního prostředí. Závěry byly na základě „Pokynů pro úpravu návrhu změny č. 6 územního plánu města Velvary po společném jednání“ zpracovány do návrhu změny č. 6 pro veřejné projednání
konaném dne 20. června 2018.
ZÁVĚR: Návrh změny č. 6 je v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů.
7. Zpráva o vyhodnocení vlivů návrhu změny č. 6 na udržitelný rozvoj území obsahující základní informace o výsledcích tohoto vyhodnocení včetně výsledků vyhodnocení vlivů na životní prostředí [§ 53 odst. 5 písm. b) stavebního zákona]
Na základě zadání změny č. 6 schváleného dne 19. dubna 2017 byla společně s návrhem změny č. 6
zpracována dokumentace „Vyhodnocení vlivů návrhu změny č. 6 na udržitelný rozvoj území“
podle přílohy č. 5 vyhlášky č. 500/2006 Sb. Toto vyhodnocení zpracované v říjnu 2017 bylo společně vystaveno i při veřejném projednání upraveného a posouzeného návrhu změny č. 6.
Základní informace o výsledcích vyhodnocení vlivů návrhu změny č. 6 na udržitelný rozvoj
území obsahuje textová část odůvodnění návrhu změny č. 6 v kapitole 2.4 „ZPRÁVA O VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ OBSAHUJÍCÍ ZÁKLADNÍ
INFORMACE O VÝSLEDCÍCH TOHOTO VYHODNOCENÍ VČETNĚ VÝSLEDKŮ VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ“ zpracovaná projektantem.
Závěry vyhodnocení vlivů návrhu ZMĚNY Č. 6 na udržitelný rozvoj území byly na základě vyhodnocení výsledků společného jednání návrhu územního plánu promítnuty pořizovatelem do
„Pokynů pro úpravu návrhu změny č. 6 po společném jednání“, a to zejména na základě stanoviska Krajského úřadu Středočeského kraje jako příslušného dotčeného orgánu na úseku posuzování
vlivů na životní prostředí.
Podmínky pro fázi vydání a uplatňování územního plánu Nučic, uvedené v souhlasném stanovisku orgánu SEA k návrhu změny č. 6, čj. 015581/2018/KUSK ze dne 16. února 2018, byly na
základě jejich vyhodnocení a závěrů pořizovatele promítnuty do „Pokynů pro úpravu návrhu změny č. 6 po společném jednání“. Návrh změny č. 6 byl upraven projektantem před řízením o změně
č. 6 podle § 51 odst. 1 stavebního zákona.
Stanovisko krajského úřadu k vyhodnocení vlivů návrhu změny č. 6 na životní prostředí bylo
zohledněno tak, že podmínky, které lze ve změně č. 6 dle § 43 stavebního zákona akceptovat
z hlediska jejich charakteru a podrobnosti, byly zapracovány do textové a grafické části návrhu
změny č. 6. Splnění povinnosti zohlednění požadavků a podmínek dle § 10g odst. 4 zákona č. 100/
/2001 Sb., vyplývajících ze stanoviska k vyhodnocení na životní prostředí a veřejné zdraví, bude
uvedeno v usnesení Zastupitelstva města Velvary o vydání změny č. 6 ÚPM Velvary, které bude
společně se změnou č. 6 zveřejněno podle § 10g odst. 5 zákona č. 100/2001 Sb.
ZÁVĚR: Změna č. 6 byla vyhodnocena z hlediska vlivů na udržitelný rozvoj území podle § 19
odst. 2 stavebního zákona a orgán posuzování vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví vydal
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souhlasné stanovisko s podmínkami pro fázi vydání a uplatňování změny č. 6, které byly respektovány a do návrhu změny č. 6 zapracovány.
8. Stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst. 5 stavebního zákona [§ 53 odst. 5 písm. c) stavebního zákona]
Stanovisko Krajského úřadu Středočeského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství,
čj. 015581/2018/KUSK ze dne 16. února 2018, jako příslušného úřadu k posouzení vlivů provádění
změny č. 6 na životní prostředí dle ust. § 10i zákona č. 100/2001 Sb., tvoří přílohu tohoto bodu
odůvodnění a ve vyhodnocení společného jednání o návrhu územního plánu Nučic je pořizovatelem uvedeno pod položkou poř. č. 5.
ZÁVĚR: Ke změně č. 6 bylo před zahájením řízeno o změně č. 6 vydáno souhlasné stanovisko
krajského úřadu k posouzení vlivů provádění návrhu změny č. 6 ÚPM Velvary na životní prostředí a veřejné zdraví podle § 10i odst. 1 zákona č. 100/2001 Sb.
9. Sdělení, jak bylo stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst. 5 stavebního zákona zohledněno, s uvedením závažných důvodů, pokud některé požadavky nebo podmínky zohledněny
nebyly [§ 53 odst. 5 písm. d) stavebního zákona]
Na podkladě předloženého návrhu změny č. 6 z 08/2017 a vyhodnocení vlivů návrhu změny č. 6
na udržitelný rozvoj území z 10/2017, jehož součástí bylo podle přílohy č. 5 vyhlášky č. 500/2006
Sb. vyhodnocení vlivů návrhu změny č. 6 ÚPM Velvary na životní prostředí, zpracované podle
přílohy stavebního zákona Ing. Romanem Kovářem, PhD., autorizovanou osobou podle § 10i odst. 3
zákona č. 100/2001 Sb., vydal Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí
a zemědělství, souhlasné stanovisko k posouzení vlivů provádění změny č. 6 ÚPM Velvary na
životní prostředí, čj. 015581/2018/KUSK ze dne 16. února 2018, podle § 50 odst. 5 stavebního
zákona, jako příslušný úřad podle § 20 písm. b) a § 22 písm. e) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, ve kterém se navrhují podmínky
pro fázi vydání a uplatňováni změny č. 6.
Podmínky pro fázi vydání a uplatňování změny č. 6, uvedené v souhlasném stanovisku k jeho
návrhu z 08/2017, byly na základě jejich vyhodnocení a závěrů pořizovatele promítnuty do „Pokynů pro úpravu návrhu změny č. 6 po společném jednání“ a návrh změny č. 6 byl podle nich
upraven před oznámením veřejného projednání konaném dne 20. června 2018. Na základě vyhodnocení výsledků veřejného projednání návrhu změny č. 6 z 05/2018 již nebylo třeba návrh
změny č. 6 upravovat, Krajský úřad Středočeského kraje, ředitel krajského úřadu, ve stanovisku
k veřejnému projednání návrhu změny č. 6 z 05/2018, čj. 062341/2018/KUSK ze dne 12. června
2018, neměl připomínky.
Stanovisko krajského úřadu k vyhodnocení vlivů na životní prostředí bylo zohledněno tak, že podmínky, které lze v územně plánovací dokumentaci změny č. 6 akceptovat z hlediska jejich charakteru a podrobnosti, byly zapracovány do textové a grafické části návrhu změny č. 6. Požadavek na
zohlednění ostatní podmínek při řešení záměrů v následných podrobnějších dokumentacích je uveden v usnesení č. 5/2018 Zastupitelstva města Velvary ze dne 1. srpna 2018 o vydání změny č. 6
v souladu s § 10g odst. 5 zákona č. 100/2001 Sb., které bude zveřejněno společně s vydanou změnou č. 6 územního plánu města Velvary.
ZÁVĚR: Návrh změny č. 6 zohlednil všechny požadavky a podmínky stanoviska krajského úřadu
k posouzení vlivů provádění změny č. 6 na životní prostředí dle ust. § 10i zákona č. 100/2001 Sb.
10. Komplexní zdůvodnění přijatého řešení včetně vybrané varianty [§ 53 odst. 5 písm. e) stavebního zákona]
Komplexní zdůvodnění přijatého řešení zpracoval projektant a je součástí textové části odůvodnění návrhu změny č. 6 v kapitole 2.3 „KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ, CÍLE
ŘEŠENÍ, KONCEPCE ŘEŠENÍ ZMĚNY č. 6“.
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11. Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch [§ 53 odst. 5 písm. f) stavebního zákona]
Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných
ploch zpracoval projektant a je součástí textové části odůvodnění návrhu změny č. 6 v kapitole 2.7
„VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A VYHODNOCENÍ POTŘEBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH ZMĚNOU Č. 6…“.
12. Rozhodnutí o námitkách k veřejnému projednání návrhu změny č. 6 ÚPM Velvary z května
2018 konanému dne 20. června 2018 a jejich odůvodnění
Pořizovatel doručil veřejnou vyhláškou, čj. MEUVELVARY/1865/HSO-2018 ze dne 14. května
2018, návrh změny č. 6 ÚPM Velvary z května 2018 a současně oznámil konání veřejného projednání návrhu změny č. 6 ÚPM Velvary na den 20. června 2018 od 16:00 hodin podle § 52 odst. 1
stavebního zákona. Veřejného projednání se vyjma zástupců pořizovatele, projektanta, zhotovitele, navrhovatele a výkonného pořizovatele, nezúčastnil žádný zástupce přizvaných dotčených
orgánů a krajského úřadu. Ze sousedních obcí se zúčastnil starosta obce Olovnice a za veřejnost se
zúčastnila pouze jedna osoba, pan Koucký. Pořizovatel ve lhůtě do 7 dnů ode dne veřejného projednání, tj. do dne 27. června 2018, dle § 52 odst. 3 stavebního zákona, neobdržel žádné námitky
dotčených osob uvedených v § 52 odst. 2 stavebního zákona, tj. vlastníků pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněných investorů a zástupců veřejnosti.
13. Vyhodnocení připomínek uplatněných ke společnému jednání o návrhu změny č. 6 ÚPM
Velvary z března 2017 konanému dne 21. listopadu 2017
Pořizovatel doručil podle § 50 odst. 3 stavebního zákona návrh změny č. 6 ze srpna 2017 a vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj území veřejnou vyhláškou, čj. MEUVELVARY/3741/HSO2017 ze dne 31. října 2017, s tím, že do 30 dnů ode dne doručení, tj. do dne 21. prosince 2017,
mohl každý uplatnit u pořizovatele písemné připomínky.
Pořizovatel v souladu s § 50 odst. 3 stavebního zákona obdržel 1 připomínku osoby, jejíž práva,
povinnosti nebo zájmy mohou být návrhem změny č. 6 přímo dotčeny podle § 172 odst. 4 správního řádu.
Městský úřad Velvary jako pořizovatel příslušný podle § 6 odst. 2 stavebního zákona, se připomínkou zabýval a ve spolupráci s určeným zastupitelem, starostou města PhDr. Radime Wolákem,
ji vyhodnotil a učinil k ní závěry, které jsou uvedeny v příloze č. 3 „Vyhodnocení společného jednání o návrhu změny č. 6 územního plánu města Velvary“ usnesení č. 5/2018 Zastupitelstva města
Velvary ze dne 1. srpna 2018. Vyhodnocení připomínky uplatněné k fázi společného jednání
pod poř. č. 19 je uváděno takto:
údaje o podateli
připomínky*)

úplné znění nebo významná část připomínky
ke společnému jednání o návrhu změny č. 6 ÚPM Velvary
z 08/2017 konanému dne 21. listopadu 2017

ZÁVĚR A ODŮVODNĚNÍ
POŘIZOVATELE

Připomínky obce, pro kterou se změna č. 6 pořizuje (§ 50 odst. 3 SZ) – 19 (dle vyhodnocení)
Město Velvary,
nám. Krále Vladislava 1,
273 24 Velvary
(č. 19; D 21. 12. 2017;
čj. MEUVELVARY/
/4330/HSO-2017)

Připomínky k návrhu změny č. 6 ÚPM Velvary
K předloženému návrhu máme tyto připomínky:
K Podmínkám prostorového uspořádání požadujeme v lokalitě
Z6-2 doplnit povinnost stanovení a dodržení výškové kóty,
která zajistí, aby budoucí výstavba nepřevyšovala výstavbu současnou.
Do podmínek dále požadujeme doplnit povinnost, že budoucí
výstavba v lokalitě Z6-2 bude podmíněna výsadbou zeleně a ta
bude vymezena územně plánovací smlouvou zahrnující plán výsadby a definující pravidla údržby.

Připomínky akceptovány.
Do podmínek využití plochy „území výrobních a komerčních areálů“ v lokalitě
Z6-2, stanovených textovou částí návrhu
Změny č. 6, bude doplněna povinnost
stanovení a dodržení výškové kóty staveb
tak, že výška hřebenů střech nebo výška
atik střech bez hřebenů nepřekročí kótu
211 m n. m., k zajištění, aby budoucí
stavby nepřevyšovaly stávající stavby.
Dále bude zástavba v lokalitě
Z6-2 podmíněna výsadbou zeleně, její
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údaje o podateli
připomínky*)

úplné znění nebo významná část připomínky
ke společnému jednání o návrhu změny č. 6 ÚPM Velvary
z 08/2017 konanému dne 21. listopadu 2017

Město Velvary,
nám. Krále Vladislava 1,
273 24 Velvary
(č. 19; D 21. 12. 2017; V lokalitě Z6-2 požadujeme definovat typ možné zástavby,
čj. MEUVELVARY/
která je nyní definována vágně jako „související s provozem za/4330/HSO-2017)
hradnictví“.
(DOKONČENÍ)

ZÁVĚR A ODŮVODNĚNÍ
POŘIZOVATELE

vymezení, plán výsadby a pravidla údržby se doporučuje stanovit plánovací
smlouvou – viz Pokyny (bod SJ*3).
Pro lokalitu Z6-3B (chybně uvedena lokalita Z6-2) bude v podmínkách využití
plochy „území výrobních a komerčních
areálů“, stanovených textovou částí návrhu Změny č. 6, doplněna definice „staveb a zařízení pro zahradnictví“ přípustného využití o příkladný výčet možných
staveb „např. kóje na zpevněné ploše pro
sypké zahradnické materiály (kompost,
zeminy, kameniva, mulčovací kůra, štěpka, apod. …), sociální a administrativní
zázemí k zahradnictví cca do 150 m2, garáže nebo přístřešky pro techniku a nářadí, skleníky)“ a koeficient zastavění pozemku v lokalitě Z6-3B max. 10 % – viz
Pokyny (bod SJ*4).

Použité zkratky:
*) V kulaté závorce je uvedeno pořadové číslo (č.) připomínky dle „Vyhodnocení společného jednání návrhu změny č. 6 územního
plánu města Velvary z 08/2017“, dále datum doručení pořizovateli (D) a číslo jednací, pod kterým bylo podání zapsáno (čj.).
Pokyny (bod SJ*x) = pokyny pro úpravu návrhu změny č. 6 územního plánu města Velvary po společném jednání – viz příloha č. 4
usnesení č. 5/2018 Zastupitelstva města Velvary ze dne 1. srpna 2018.
stavební zákon (SZ) – zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
správní řád – zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
ÚPM = územní plán města (Velvary) ÚPD = územně plánovací dokumentace Změna č. 6 = změna č. 6 ÚPM Velvary
ZPF – zemědělský půdní fond ZÚR – zásady územního rozvoje

14. Vyhodnocení připomínek uplatněných k veřejnému projednání návrhu změny č. 6 ÚPM
Velvary z května 2018 konanému dne 20. června 2018
Pořizovatel doručil veřejnou vyhláškou, čj. MEUVELVARY/1865/HSO-2018 ze dne 14. května
2018, návrh změny č. 6 ÚPM Velvary z května 2018 spolu s vyhodnocením jeho vlivů na udržitelný rozvoj území z 10/2017 a současně oznámil konání veřejného projednání návrhu změny č. 6
ÚPM Velvary na den 20. června 2018 od 16:00 hodin podle § 52 odst. 1 stavebního zákona. Veřejného projednání se vyjma zástupců pořizovatele, projektanta, zhotovitele, navrhovatele a výkonného pořizovatele, nezúčastnil žádný zástupce přizvaných dotčených orgánů a krajského úřadu. Ze sousedních obcí se zúčastnil starosta obce Olovnice a za veřejnost se zúčastnila pouze jedna osoba, pan Koucký. Pořizovatel ve lhůtě do 7 dnů ode dne veřejného projednání, tj. do dne
27. června 2018, dle § 52 odst. 3 stavebního zákona, obdržel 1 připomínku osoby, jejíž práva,
povinnosti nebo zájmy mohou být návrhem změny č. 6 přímo dotčeny podle § 172 odst. 4 správního řádu, uvedenou pod pořadovým č. 6 vyhodnocení veřejného projednání návrhu změny č. 6 ÚPM
Velvary z května 2018.
Městský úřad Velvary jako pořizovatel příslušný podle § 6 odst. 2 stavebního zákona, se připomínkou zabýval a ve spolupráci určeným zastupitelem, starostou města PhDr. Radimem
Wolákem, ji vyhodnotil a v souladu s § 53 odst. 1 stavebního zákona k ní učinil závěr, který je
uveden v příloze č. 6 „Vyhodnocení veřejného projednání návrhu změny č. 6 územního plánu města Velvary“ usnesení č. 5/2018 Zastupitelstva města Velvary ze dne 1. srpna 2018. Vyhodnocení
připomínky uplatněné k veřejnému projednání konanému dne 20. června 2018 pod pořadovým číslem 6 je uváděno takto:
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údaje o podateli
připomínky*)

úplné znění nebo významná část připomínky
(k veřejnému projednání návrhu změny č. 6 ÚPM Velvary
z 05/2018 konanému dne 20. června 2018)

ZÁVĚR A ODŮVODNĚNÍ
POŘIZOVATELE

Připomínky právnických a fyzických osob (§ 52 odst. 3 SZ) – 8 (dle vyhodnocení)
NET4GAS, s.r.o.,
IČO 27260364,
Na Hřebenech II 1718/8,
140 21 Praha 4
(č. 6; D 18. 6. 2018;
čj. MEVELVARY/2223/HSO2018)

Sdělení k Návrhu změny č. 6 ÚPM Velvary
Na základě Vašeho oznámení veřejného projednání návrhu
změny č. 6 ÚPM Velvary ze dne 14. 5. 2018 Vám sdělujeme
následující:
1. Do přiložené situace jsme Vám informativně zakreslili trasu stávajících inženýrských sítí ve správě NET4GAS, s.r.o.
v obci Velvary. Jedná se o tato zařízení:
– kabel protikorozní ochrany
– VTL plynovod nad 40 barů DN 700
– optický kabel
2. Ustanovením § 68 odst. 2 písm. c) energetického zákona je
pro uvedený stávající plynovod stanoveno ochranné pásmo
na 4 m a bezpečnostní pásmo na 200 m kolmé vzdálenosti
od půdorysu plynovodu na obě strany.
Ustanovením § 68 odst. 2 písm. g) energetického zákona je
ochranné pásmo telekomunikační sítě a kabelů PKO 1 m
od půdorysu kabelu na obě strany.
3. Na WEB portálu http://portal.geostore.cz/uap/ jsou pro pořizovatele územně analytických podkladů k dispozici aktuální údaje o území. V případě, že potřebujete nové přístupové údaje, zažádejte si o ně na adrese: data@net4gas.cz.
Data na webovém portále jsou vždy aktuální. Pasport č. 1
(údaje o území) se stahuje společně s daty. Stažením dat
pořizovatel ÚAP bere na vědomí, že data použije výhradně
pro potřeby ÚAP a při zapracování těchto dat do návrhu
nové úplné aktualizace územně analytických podkladů nedojde k jejich změně.
4. Umístění staveb v bezpečnostním pásmu plynových zařízení je dle § 69 zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon,
v platném znění, podmíněno předchozím vydáním písemného souhlasu provozovatele.
5. K návrhu změny č. 6 ÚPM Velvary vám sdělujeme, že
území označené Z6-1 a Z6-3 nezasahuje do ochranného
ani bezpečnostního pásma plynových zařízení NET4GAS,
s.r.o. Územím ozn. Z6-2 prochází optický kabel ve vlastnictví NET4GAS, s.r.o. Koridor pro umístění dopravní
stavby D032 – silniční obchvat obce Ješín I/16 kříží VTL
plynovod nad 40 barů DN 700. Ke všem záměrům, které
zasahují do ochranného či bezpečnostního pásma našich
zařízení požadujeme zaslat dokumentaci k vyjádření.
6. K návrhu změny č. 6 ÚPM Velvary nemáme připomínky.

Připomínka vzata na vědomí.
Ze strany podatele připomínky se jedná
formou sdělení pouze o informace o existenci stávajících inženýrských sítí ve
vlastnictví podatele připomínky, které
se uplatní při tvorbě nového územního
plánu Velvar, v ÚPM z roku 2003 nebyly tyto limity využití území uvedeny. VTL
plynovod je uveden ve výkresu č. OD-1
„Širší vztahy“ grafické části odůvodnění návrhu změny č. 6.

Použité zkratky:
*) V kulaté závorce je uvedeno pořadové číslo (č.) připomínky dle „Vyhodnocení veřejného projednání návrhu změny č. 6 územního plánu města Velvary z 05/2018“, dále datum doručení pořizovateli (D) a číslo jednací, pod kterým bylo podání zapsáno (čj.).
stavební zákon – zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
k. ú. – katastrální území ÚPD – územně plánovací dokumentace ÚPM – územní plán města (Velvary)
ÚSES – územní systém ekologické stability změna č. 6 – změna č. 6 ÚPM Velvary ZPF – zemědělský půdní fond

B. GRAFICKÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ
Grafickou část odůvodnění změny č. 6 tvoří výkresy
a) OD-1 Výkres širších vztahů, 1 : 20 000,
b) OD-2 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu, výřez č. 1, 1 : 5000,
c) OD-2 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu, výřez č. 2, 1 : 5000,.
které jsou nedílnou součástí odůvodnění změny č. 6.
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Poučení:
Proti opatření obecné povahy č. 1/2018/OOP, tj. proti změně č. 6 územního plánu města Velvary, nelze
podat opravný prostředek (§ 173 odst. 2 správního řádu).
* * *
PhDr. Radim Wolák v. r.
starosta města

Ing. Zdeněk Vojtěchovský v. r.
místostarosta města
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