
  

 

 
 
 
 
Město Černošice 
Městský úřad Černošice – Odbor životního prostředí 
Podskalská 1290/19 
120 00  Praha 2 
zivotni@mestocernosice.cz 
 
Vyřizuje:  Ing. Nela Radová 
Telefon:  221 982 322 
E-mail:  podatelna@mestocernosice.cz 

V Praze dne 14. 9. 2017 
Spis. zn.: S-MUCE 47314/2017 OŽP/Rad 
Č. j.:  MUCE 55590/2017 OŽP/Rad 
 

Stanovisko odboru životního prostředí 

Věc: Návrh ÚP Rudná. 

Městský úřad Černošice, Odbor životního prostředí, uplatňuje podle § 50 odst. 2 zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
stavební zákon), k návrhu územního plánu následující stanovisko: 

Vodoprávní úřad (zákon č. 254/2001 Sb., vodní zákon, ve znění pozdějších předpisů): 

Vodoprávní úřad upozorňuje: 
- na probíhající řízení, kterým bude stanoveno záplavové území Radotínského potoka, včetně 

aktivní zóny záplavového území; 
- že je vhodné mít koncepci, která stanovuje hospodaření se srážkovými vodami v zastavěném 

území a v zastavitelných plochách na území, podloženou vyhodnocením reálných 
hydrogeologických a hydrologických podmínek území a poté případně vymezit potřebné 
plochy a koridory v území a stanovit podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití; 

- že není v odůvodnění návrhu nového územního plánu dostatečně prokázáno, jak jsou, 
v souladu s prioritu č. 24 Politiky územního rozvoje ČR, nově vymezené zastavitelné plochy 
dostatečně zajištěny zásobením vodou a odvodem odpadních splaškových vod a srážkových 
vod; 

- že ve Výkrese koncepce technické infrastruktury č.I.2d není jasně rozlišitelný zákres koncepce 
stávajících a navrhovaných vodovodů a kanalizací.  

Toto je stanovisko ve smyslu § 4 odst. 2 písm. b) stavebního zákona. 

Vyřizuje: Stehlíková 

Orgán ochrany přírody (zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších 
předpisů): 

Orgán ochrany přírody má k návrhu ÚP Rudná následující připomínky: 

1) Nesouhlasí se zahrnutím plochy Z04 do plochy zastavitelné z důvodu ochrany krajinného rázu. 
Toto území navazuje na otevřenou krajinu zemědělského charakteru a parcelace pro rodinné 
domy v takovém měřítku OOP považuje za silný zásah do místního krajinného rázu. 

 

Dle rozdělovníku 
 



Č. j.: MUCE 55590/2017 OŽP/xxx 

 

 
2 

2) Požaduje vymezit plochu ZO do plochy Z26 při její jihovýchodní hranici, a to z důvodu zajištění 
přítomné ochranné a izolační zeleně uvnitř zástavby. 

3) Do plochy Z22 nezahrnout pozemky č. parc. 430/21 a 430/29, ale vymezit je jako plochu NSp 
vzhledem k přirozené návaznosti na prvky ÚSES a významný krajinný prvek vodní tok. 

4) Vymezit plochu ZO v západní části plochy Z17, kde jsou v současnosti přítomny porosty dřevin 
rostoucích mimo les, a to z důvodu podpory ochrany krajinného rázu a podpory prvků zeleně 
v dotčené lokalitě.  

5) Při případném vyjmutí pozemků č. parc. 338/2-7 v kat. ú. Dušníky u Rudné a pozemků č. parc.  
167/1, 167/13 v kat. území Hořelice z PUPFL požaduje OOP jejich zařazení do plochy NSp, pro 
zachování návaznosti na ostatní plochy NSp a prvky ÚSES.  

6) Nové cyklostezky ve volné krajině budou umisťovány a technicky řešeny tak, aby jejich realizace 
nesnižovala estetickou a přírodní hodnotu krajinného rázu a retenci vody v krajině, proto orgán 
ochrany přírody požaduje, aby byly nově navržené cyklostezky nezpevněné či mlatové cesty. 

7) OOP požaduje, aby minimální výměra pozemků v zastavitelných plochách a plochách přestavby 
v plochách BI byla minimálně 900 m2 pro stavbu s jednou bytovou jednotku a 1200m2 pro stavbu se 
dvěma bytovými jednotkami, z důvodu ochrany krajinného rázu větším rozvolněním zástavby 
v okrajových částech města, kde zástavba navazuje na otevřenou krajinu. Z pohledu OOP je 
žádoucí, aby zástavba v takových lokalitách nebyla nahuštěná ale charakterově plynule navazovala 
na volný prostor krajiny. 

Toto je stanovisko ve smyslu § 4 odst. 2 písm. b) stavebního zákona. 

Vyřizuje: Ing. Radová 

Orgán ochrany ovzduší (zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších 
předpisů): 

V souladu s § 11 odst. 2 písm. a) zák. č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších 
předpisů, stanovisko k územnímu plánu a regulačnímu plánu obce v průběhu jeho pořizování vydává 
krajský úřad, v tomto případě Krajský úřad Středočeského kraje.  

Vyřizuje: Ing. Machalická 

Orgán veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství (zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, 
ve znění pozdějších předpisů): 

Orgán odpadového hospodářství nemá k návrhu ÚP Rudná připomínky. 

 Toto je stanovisko ve smyslu § 4 odst. 2 písm. b) stavebního zákona. 

Vyřizuje: Ing. Jansa 

Orgán ochrany ZPF (zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění 
pozdějších předpisů): 

Dle ust. § 17a písm. a) zákona je k vydání stanoviska k územně plánovací dokumentaci příslušný 
Krajský úřad Středočeského kraje, který je též dle § 18 odst. 5 zákona dotčeným orgánem v ostatních 
věcech souvisejících s územně plánovací dokumentací. 

Vyřizuje: Ing. Vyskočil 

Orgán státní správy lesů (zákon č. 289/1995 Sb., o lesích, ve znění pozdějších předpisů): 

Orgán státní správy lesů uplatňuje k předloženému návrhu územního plánu Rudná následující 
stanovisko: 
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1. Požaduje, aby lesní pozemky č. parc. 167/1, 167/13 v kat. území Hořelice (pozemky určené 
k plnění funkcí lesa - PUPFL) byly zařazeny do funkční plochy NL – plochy lesa. Zařazení do 
jiných funkčních ploch, jako stav, nerespektuje příslušnost pozemků k PUPFL a neodpovídá tak 
přípustnému využití PUPFL dle lesního zákona (zejména ust. § 13 odst. 1). Návrh změny 
funkčního využití lesních pozemků k jiným účelům je třeba v hlavním výkresu vyjádřit jako návrh 
– viz následující. 

2. Zdejší úřad doporučuje zvážit uvolnění lesních pozemků (PUPFL), které mají charakter 
větrolamů, z režimu PUPFL a prostřednictvím ÚP umožnit jejich trvalé odnětí plnění funkcí lesa. 
Tyto pozemky primárně neplní funkce lesa, jedná se o protierozní zeleň v krajině (polích) a 
vzhledem k jejich velikosti ani do budoucna nelze předpokládat využití pro lesní hospodářství. 
Jejich setrvání v PUPFL tak není účelné.  

3. V regulativech pro plochy NL – plochy lesa požaduje upřesnit, že 
a. pozemní komunikace jsou přípustné pouze účelové, tj. pro lesní hospodářství, s omezeným 

veřejným přístupem /viz zákaz vjezdu a stání motorovými vozidly v lese (§ 20 odst. 1 písm. 
g) lesního zákona)/.  

b. stezky pro pěší a cyklisty jsou přípustné pouze stávající a jejich vybavenost jen nezbytně 
nutná; stezky pro cyklisty jen po cestách pro dvoustopá vozidla /viz povolení cyklistiky 
v lesích jen po lesních cestách (§ 20 odst. 1 písm. j) lesního zákona) a definice lesní cesty 
dle § 2 vyhlášky č. 433/2001 Sb./. 

c. technická infrastruktura je přípustná jen v nezbytně nutných případech veřejného významu 
4. S plochou Z09 na lesním pozemku č. parc. 338/3 v kat. území Dušníky u Rudné souhlasí jen při 

naplnění bodu 2. V opačném případě by navrhovaná komunikace představovala nežádoucí 
dělení lesního pozemku - rozpor s ust. § 12 odst. 3 lesního zákona, které brání dělení lesních 
pozemků malých výměr.   

Toto je stanovisko ve smyslu § 4 odst. 2 písm. b) stavebního zákona. 

Vyřizuje: Ing. Pacholíková 

  

Toto stanovisko nenahrazuje rozhodnutí ani opatření jiných orgánů státní správy. 

 

 

                               

  JUDr. Markéta Fialová  

 vedoucí odboru životního prostředí 

 

 
Na dodejku: 

Město Rudná (datovou schránkou) 
Městský úřad Černošice, Odbor územního plánování, Riegrova 1209, 252 28 Černošice 
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