
Město Rudná
Městský úřad Rudná
Masarykova 94/53 252 19 Rudná  
Určený zastupitel: p. Lubomír Kocman, starosta města 

V Rudné, 11. června 2020

Výzva k odložení opakovaného veřejného projednání návrhu územního plánu a k 
přepracování návrhu územního plánu.

Vážení, 

Městským úřadem Černošice – úřadem územního plánování byla 9. prosince 2019 přijata „Územní 
studie krajiny správního obvodu ORP Černošice“ (dále jen Studie). Tato studie je závazným 
podkladem pro pořizování územně plánovací dokumentace a pro rozhodování v území, do kterého 
spadá i město Rudná.

Dále byl rozhodnutím Městského úřadu Hostivice, odboru životního prostředí z 26. února 2020 
registrován významný krajinný prvek „Step u Jinočan“ (dále jen VKP). Tento VKP odpovídá 
prostoru bývalé „Andělské skály“, přímo navazuje v prodloužení ulice Václava Nováka na území 
města Rudná, svými porosty na území i zasahuje a byl registrován z důvodu vysokých 
biologických, společenských i ekologických hodnot. 

Předpokládám, že výše uvedené dokumenty jsou představitelům města známé, pokud se s nimi 
opomněli seznámit, zasílám je, vzhledem k jejich rozsahu elektronicky, na adresu pana starosty 
Kocmana i dalším zastupitelům.

Výzvu podávám z důvodu, že Návrh územního plánu města Rudná, (dále jen NÚP), tak jak je 
předkládán k opakovanému projednání 15. 7. 2020 je v rozporu s výše uvedenými přijatými 
dokumenty, zcela je opomíjí a jejich závěry a doporučení nebyly do NÚP zapracovány.

Uvádím pouze některé příklady kdy neodpovídá NÚP uvedené Studii a poškozuje a ohrožuje VKP:

1) Studie vymezuje biokoridory, které mají být v územních plánech „zpřesněné do ploch o 
konkrétních požadovaných šířkách, v rozsahu ekologicky stabilního ekosystému, pro propojení 
lokálních biocenter a zajištění prostupnosti krajiny pro volně žijící druhy živočichů“  (str. 211)

V prostoru východně od ulice M .Alše a jižně od Václava Nováka předpokládá NÚP celoplošnou 
zástavbu a frekventovanou komunikaci (označena jako VP 06 a VP 05 ). Komunikace je navržena 
přímo v trase ve Studii uvedených biokoridorů a přímo po hranici VKP, s tím, že zasáhne jeho 
porosty a negativně VKP ovlivní.
Tuto komunikaci není z prostorových důvodů nutné ani vhodné umísťovat na horizont a je možné 
zde vytvořit přiměřený odstup od plochy VKP i vymezených biokoridorů. (viz alespoň částečně 
současný územní plán)



Tato komunikace je navrhována primárně pro zajištění dopravy do nově navrhované satelitní 
výstavby na problematické ploše Z 04 , která nemá napojení na uliční síť města Rudná. 
Komunikace i zástavba ve svém rozsahu a navržené poloze zásadně a negativně ovlivní krajinu a 
životní prostředí v tomto území.

Uvádím výběr dalších zásad, které se této problematiky ve Studii týkají a které NÚP opomíjí:

- tyto plochy dále plošně rozvíjet, pokud to územní podmínky dovolí, navazovat na tyto plochy 
tvorbou nových ekologicky stabilních prvků v krajině
- uchovávat a zvyšovat přírodní rozmanitost krajinných prvků
- nepřipustit - zmenšování plochy krajinného prvku, poškození dřevinného / bylinného porostu
- krajinné prvky chránit před zástavbou, chránit před znečištěním lidskou činností
- vytvářet podmínky pro výsadbu rozptýlené zeleně

2) Dalším příkladem, kdy je NÚP v rozporu s přijatou Studií, je návrh celoplošné zástavby 
satelitního charakteru (Z 04) jižně od ulice Václava Nováka (nemá přitom možnost být ulicí 
Václava Nováka, pro bariéru nekvalitní zástavby, dopravně obsloužena). Plocha Z04 si navíc 
vynucuje brutální výše uvedenou komunikaci - „průchodnost motorových vozidel“ krajinou 
označenou v NÚP  VP 05 a VP 06.

Uvádím zásady obsažené ve Studii, viz strana 261-262:

„Důsledně omezovat další plošný rozvoj zastavěného území sídel. Všechny platné záměry na další 
rozšiřování zastavitelných ploch podrobit kritické revizi. Redukovat či zcela vypustit nevhodné 
zastavitelné plochy“

„Nedopustit srůstání sídel ani vymezování zastavitelných ploch na hranici správních území obcí.  
Chránit volné krajinné prostory mezi zástavbou.“

 „Zástavbou nikdy nepřekračovat krajinné horizonty, chránit rozvodí vodních toků před 
zastavěním“

„Navrhnout využití často již jen zbytkových fragmentů volné krajiny mezi zástavbou sídel. Zabývat 
se přitom prevencí pokračujícího nežádoucího vzájemného srůstání zástavby sídel. 
Navrhnout zlepšení podmínek pro každodenní rekreaci obyvatel obcí, v pěší dostupnosti z ploch 
bydlení.“ str. 291

Rozpor mezi přijatou studií a NÚP je zde zcela zjevný, porušeny jsou všechny zásady. Může se 
týkat i ostatních navržených zastavitelných ploch.
U uvedené navrhované zastavitelné plochy Z04 je navíc značně problematické její „schválení“ ze 
strany odboru životního prostředí.  Dle mého názoru i názoru odborníků je „schválení“ či lépe 
řečeno „neprosazování nesouhlasu“ za hranou zákonných předpisů.

Závěrem Vás upozorňuji, že zvolený termín pro opakované projednání 15. 7. 2020 je velmi 
nevhodný, leží uprostřed 1. prázdninového měsíce a tím bude mnoha lidem znemožněna účast a 
možnost se k NÚP na projednání vyjádřit. 
Podobné termíny často volí zájmové nátlakové skupiny pro snadnější protlačení svých záměrů.



Z výše uvedených důvodů Vás vyzývám k odložení opakovaného veřejného projednání 
územního plánu a k jeho přepracování vzhledem k nedostatkům a nesouladu se závaznými 
podklady.

Mé výhrady v této výzvě se týkají převážně jedné části města. Obdobné nesrovnalosti mohou být i v
jiných částech, je však věcí zpracovatele NÚP a vedení města dát případné nesrovnalosti do souladu
se závaznými podklady.

Doufám, že v souvislosti s probíhající epidemií došlo i u občanů pověřených řízením tohoto města 
ke změně v hodnotové stupnici a i oni upřednostní ochranu prostředí a přírodních hodnot před 
problematickým okamžitým ziskem.

V době „koronavirové krize“ jsem v Rudné celodenně pečoval o svého nemocného otce a mohl se 
na vlastní oči přesvědčit, jak intenzivně byla zdejší část krajiny, NÚP určená k devastaci, využívána 
místními občany k vycházkám – jinde tu možnost není.
Nevratné poškození uvedených území by bylo neodpustitelné zejména z pohledu nových generací, 
kterým by neměla být předána zpustošená krajina.

Ing. Karel Bílek

M. Alše 345/30
252 19 Rudná

S výše uvedeným textem plně souhlasím a stvrzuji svým podpisem.

Ing. Richard Bílek
V. Nováka 1043
252 19 Rudná

Přílohy – odeslány na oficiální e-mailovou adresu starosty pana Kocmana i ostatních zastupitelů
1)  Územní studie krajiny správního obvodu ORP Černošice
2)  Rozhodnutí o registraci -  Významný krajinný prvek „Step u Jinočan“
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