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Stanovisko orgánu ochrany přírody 

Věc: Opakované veřejné projednání upraveného návrhu ÚP Rudná. 

Městský úřad Černošice, orgán ochrany přírody, uplatňuje podle § 52 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon), 
k návrhu upraveného územního plánu Rudné následující stanovisko: 

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

Orgán ochrany přírody a krajiny upozorňuje na zásadní problém Návrhu ÚP Rudná, který postrádá 
návaznost prvků ÚSES jak v rámci řešeného území, tak také na jeho hranicích.  

Systém ekologické stability je návrhem ÚP destabilizován. Základní cíl dle Zadání ÚP Rudná „základní 
koncepce rozvoje území města je tvořena vyváženým a udržitelným rozvojem složek hospodářských, 
ekologických a sociálních“ nebyl naplněn, dle předloženého návrhu dochází ke snížení hodnoty 
ekologické složky, včetně jejího potenciálu do budoucna. V návrhu ÚP Rudná není také řešena retence 
vody v krajině a revitalizace potoků, což jsou také požadavky Zadání.  

Orgán ochrany přírody vychází ze svých předchozích stanovisek a z nového územně plánovacího 
podkladu – Územní studie krajiny ORP Černošice (dále „ÚSK“), která byla schválena dne 9. 12. 2019 a 
o jejíž existenci byly informovány jak stavební úřady, tak obce v rámci ORP Černošce. Příprava  ÚSK 
proběhla ve spolupráci s obcemi. ÚSK představuje návrh využití krajiny tak, aby nedocházelo ke 
zhoršení jejích přirozených přírodních funkcí. Představuje souvislou síť ÚSES, navazující mezi 
jednotlivými obcemi. Předložený návrh ÚP Rudná s koncepcí ÚSES zřejmě vůbec nepracoval, neboť 
postrádá, jak je uvedeno výše, návaznost.  

Návrh počítá se změnami využití, které způsobí úbytek ploch, na kterých je zároveň vymezován ÚSES. 
Návrh neřeší náhradu záboru ploch pro ÚSES. Jedná se o záměry v rámci X02, která ruší část 
biokoridoru LBK 01, X03 ruší část LBC 01, LBK 03, X03 nerespektuje lokální biokoridor v územním 
plánu sousední obce Jinočany a registrovaný významný krajinný prvek „Remíz u Jinočan“, X10 a X01 
ruší významnou část LBC01. Významný krajinný prvek „Remíz u Jinočan“ je oficiálně registrován podle 
§ 6 zákona o ochraně přírody a krajiny ode dne 25. 3. 2020. Avšak již před touto registrací byl 
v územním plánu Jinočan veden jako významný krajinný prvek v návaznosti na lokální biokoridor.  

OOP požaduje zapracování koncepce ÚSES s respektem k prvkům ÚSES při hranici řešeného a ke 
koncepci ÚSES dle ÚSK (včetně označení prvků ÚSES v návrhu ÚP Rudná podle ÚSK). Jedná se 
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především o biokoridory LK 316, LK 2844 a LK 68, které zajišťují návaznost na prvky ÚSES 
v navazujícím území sousedních obcí. OOP požaduje zahrnutí rybníka Dolík do biocentra LC 84 dle 
ÚSK, přesunutí biocentra z původní lokalizace u Dolíku směrem k dálnici D5 není možné z důvodu 
snížení jeho přírodní hodnoty, přesunem bude degradován na izolační zeleň dálnice. 

OOP dále požaduje doplnění v kapitole 3.1 kromě cílového stavu prvků ÚSES také současný stav, dále 
opatření v zájmu dosažení cílového stavu a dále které činnosti nebo vlivy mohou stav a funkčnost 
daného prvku ÚSES poškodit, případně znemožnit dosažení cílového stavu.  

Plochy změn v krajině – K03, K05 – ve verzi návrhu ÚP pro společné řízení byla plocha označena jako 
stávající lesní plocha, což odpovídá i situace dle leteckého snímku, nejde tedy ve skutečnosti o novou 
plochu zeleně. Není tedy na místě vykazovat plochu změny v krajině, jedná se pouze o formální změnu 
funkčního využití dle současného stavu.  

OOP požaduje, aby ve skladebných částech ÚSES nebylo možné umístit žádné stavby, zařízení ani 
opatření dle ust. § 18 odst. 5 stavebního zákona, s výjimkou veřejně prospěšných staveb, pokud se 
prokáže, že není možné je realizovat jinak. Prvky ÚSES jsou vymezeny ve zcela minimálních 
parametrech a vzhledem k urbanizaci jejich okolí tedy hrozí, že umísťováním dalších staveb i do těchto 
„zbytkových“ prvků ÚSES může dojít k jejich zániku.  

OOP usnesením č.j. MUCE 46649/2020 OŽP/Hru zrušil své předchozí stanovisko č.j. MUCE 
21608/2019 OŽP/Hau dne 29. 3. 2019, které bylo učiněné na základě dohody, kterou uznal jako 
nezákonnou, neboť postrádá zdůvodnění.  

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

Vyřizuje: Ing. Hrubá 

  

Toto stanovisko nenahrazuje rozhodnutí ani opatření jiných orgánů státní správy. 

 

 

                               

  JUDr. Markéta Fialová  

 vedoucí odboru životního prostředí 

 

 
Na dodejku: 

Městský úřad Rudná, Masarykova 94, 252 19 Rudná (datovou schránkou) 
Ing. arch. Kindl (datovou schránkou: crwve5k) 
 
Na vědomí: 

Městský úřad Černošice, Odbor územního plánování, Karlštejnská 259, 252 28 Černošice 
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