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Zastupitelsťvo
příslušné
obce Klokočná,
podle $ 6 odst.5 písrn.cJ zákonač'1B3/2006
Sb.,o územnímplánovánía stavebnímřádu (stavební
zákonJ,v souladus 5 54 odst' 2
zákonač.LB3/2006Sb.,o územním
plánovánía stavebním
řádu fstavebnízákon),za
použití$ 43 odst.4 zákomač,LB3/2006
plánovánía stavebnímřádu
Sb.,o územním
zákon),
v
souladu
s
13
vyhlášky
č'
500/2006
Sb., o územněanalytic\ich
S
fstavební
podkladech,územně plánovacídokumentaci a způsobuevidenceúzemněplánovací
činnosti,za použitís 171-,I72 a následujících
zákona č.500/2004 Sb.,správní řád,
v souladus s 35 odst.2 a s 84 odst.2 písm..x

vydává
územníplán Klokočná
kteý obsahujetextovoua grafickoučásta odůvodnění'

odůvodnění
Čt.l.

Postup pořízeníúzemníhoplánu
o pořízeníúzemníhoplánu Klokočnározhodlo zastupitelstvoobce Klokočná
usnesením
ze dne 11.5,201'1'
Žádost o pořízeníÚr uyta doručenaMěstskémuúřadu v Říčanech,odboru
plánovánía regionálníhorozvoje,dne 1'0,6,z0I1'
územního
Na základě schválenéhopodnětu byl obcíKlokočnávybrán projektantúzemního
plánu - IVAN PLICKA STUDI0,s.r.o.- Ing.arch.IvanPlicka'Po uzavřenísmlouvyprovedl
projektantdoplňujícíprůzkumya rozbory' Za použití
průzkumůa
těchto doplňujících
rozborů a územně analytic\ých podkladů oRP Říčanybyl zpracován návrh zadání
územního
plánu.
Dne ]-9.4' 2012 pod č.ev. 1-34388/2OL2 by|o zahájenoprojednávánínávrhu zadáníIJP
dle $ 47 zákona č,.LB3/2006 Sb',ve zněnípozdějších
předpisů,o územním
plánovánía
stavebnímřádu (stavebníákon).
V rámci projednávánínávrhu zadáníÚp KokočnáuplatnilKrajs\f úřadStředočeského
kraje stanoviskoč.j.103361/z0L2/KUsI(.oŽP/Tuč
ze dne 263,Z01]-,ve kterémdále
nepoŽadovalzpracovánírrylhodnocení
vlivů ÚP Klokočnáz trlediskavlivů na životní
prostředí' Na základě uplatněných připomínek a požadavkůbyl návrh zadání ÚP
Klokočnáupraven (ve spolupráci pořizovatele s určenýmzastupitelem)a před|ožen
Zastupitelstvuobce KIokočnáke schválení'

Zadání územníhoplánu bylo schválenozastupitelstvemobce dne 25. 9' 2012 pod
usnesenímč.U-40.6/ 201-2,
Na základě schválenéhozadánízajistilpořizovatelzpracovánínávrhu ÚP.
Dle S 50 zákona č, L83/2006 Sb. o územnímplánovánía stavebnímřádu [stavební
zákon) by|o zahájenoprojednánínáwhu Úp Kokočná,společnéjednánís dotčenými
orgány se konalo dne 15. 5. 2013.Toto jednáníbylo oznámeno dotčenýmorgánům,
Krajskémuúřadu,obci Klokočnáa sousedním
obcímjednotlivěpod č.evid.25276/201'3
a současněbylo doručenoveřejouvyhláškou.
Krajs\ý úřad uplatnil koordinovanéstanovisko č.j. 065802/?,013/KUSK Ze dne
3 L . 5 . 2 0 1-3 .
Pořizovatel zaslal dne LL.7,20L3,č.ev. 40850/20L3 Žádostna Krajslqýúřadv souladu
s ustanovenímdle S 50, odst.7, zákonaLB312006Sb. Krajs(i úřad ve svémstanovisku
ze dne 26,7'20L3 (č.j.ILL663/201-3/KUSK)
uvedl, že neshledal Žádné rozpory
jejnásledněprojednatve smys|uustanovení
v předloženém
návrhuÚP, a protoje možné
5 52 ažS 54 stavebníhozákona.
Pořizovatels určenýmzastupitelema projektantem
vyhodnotiluplatněnépřipomínky.
Na základě uplatněnýchstanovisekdotčených
orgánůbyl návrh Úe plánu upraven.
Pořizovatel oznámil termínveřejného
projednání(dle $ 52 zákona č,LB3/2006Sb.]pod
č.ev. 1'4265/2014.Veřejnéprojednánínávrhu Úp t<lokočná
se uskutečnilo26'4'201'4
v zasedacímístnostiMěstského
úřaduv Říčanech.
Pořizovatel ve spolupráci s určenýmzastupitelema projektantem Vypracovalnávrh
rozhodnutío námÍtkácha návrhvyhodnocení
připomínek.
Návrh vyhodnocenípřipomínekuplatněnýchknávrhu územníhoplánu dle S 50 SZ a
návrh rozhodnutío námitkácha návrh vyhodnocení
připomínekuplatněnýchk návrhu
územníhoplánu dle $ 52 SZ byl doručen
dotčeným
orgánůa krajskémuúřadu(v souladu
s ustanovením$ 53,odst.Lzákonač.LB3/2006.Sb.).
Pořizovatel předloŽÍlnávrh na vydáníÚP Zastupitelstvu
obce Klokočnápodle S 54 odst.
1 stavebníhozákona dne 19.9.201'4'

Čt,tl.
Přezkoumání územního plánu podle s 53, odst. 4, zákona č. LB3/2oo6 sb.
pořizovatelem
Souladnávrhu ÚP
a) s politikouúzemního
rozvojea územněplánovacídokumentacívydanoukrajem
Politika územního
rozvojeČeské
republikyschválenáusnesenímvlády Čnr. gzg
dne ?01.2009 [dále jen rÚn Čn] obsahuje republikové prioriý územního
plánovánípro zajištěníudržitelného
rozvoje územía dále kritériaa podmínky
pro rozhodovánío změnáchv (lzemív jednotlÍých rozvojoqýchoblastech a
rozvojových osách. Návrh úzernního
plánu rozvíjía konkretizuje jednotlivé
priority stanovév pÚR ČR.
ZastupitelstvoStředočeského
kraje rozhodlo o vydání Zásad územního
rozvoje
.tZ..20LL
(ZÚR
Střeciočeského
kraje
sKj dne l.9.
usnesenímč'+_z0/TOiL/,ZK'

zÚn sx b1.lyvyclányformouopatřeníobecnépovahydne 7. z' 2OL2,ťrčinnosti
nabyly dne22. února201'2'Záméryze ZÚRbyly převzaý a zpřesněny'
Pořizovatelpo přezkoumánínávrhu ÚP konstatuje,ženávrh je v souladus PÚR a
popsánov kapitoleC přílohyč.2'
se ZÚR SK coŽ jeb|íže
b) s cíli a úkoly územního plánování, zejrnéna s požadavky na

ochranu
architektoniclqfcha urbanistic\ich hodnot v (lzemía požadavkyna ochranu
nezastavěného
území
Cíle a úko|yúzemníhoplánováníjsou v obecnérovině stanovenyv $1B a 19
p|ánovánív souladus ustanovením
zákona.Základníúkolyúzemního
stavebního
zákonaurčujetaképolitikaúzemního
rozvoje
$ 31 stavebního
Územní p|án nahrazuje doposud spíše kvantitativní rozvoj rozvojem
zdůrazňujícím
kvalitu a vyváženostprostředí- veřejnýchprostorů,vybavenosti,
prostupnosti území,dopravníhozklidnění a ze|enýchskutečněvyužitelných
ploch v obci. Územní plán je zpracovánvsouladu sprincipy udržitelného
rozvoje.Územníplán rozvijíhospodářský,sociálnía příroclnípilíř udržitelného
rozvoje.Cílemobce Klokočnái ýmu projektantav průběhupořizovánínávrhu ÚP
bylo nalezenísouladumezi soukromímia veřejnýmizájmy.
plánovánía regionálníhorozvoje
V rámci procesupořizováníodbor územního
jako pořizovatelÚp t<lokočná,
Městského
úřaduv Říčanech
koordÍnoval
veřejnéi
soukromézáměry změn v územía konkretizoval ochranu veřejných zájmťt
vyplývajícíchze zvláštníchprávních předpisů (viz s18, odst. 3 stavebního
zákonaJ. Ochranaarchitektonickýcha urbanisticlqichhodnot je specifikována
v kapitole B a C návrhu Úp. Soulad s cíli a úkolyúzemníhoplánováníje blíŽe
popsánv kapitoleC přílohyč'2.

zákonač.LB3/2006Sb.a jehoprováděcíchpředpisů
c) s požadavky
V souladu s S 15B stavebníhozákona byl územníplán zpracován ýzickýmí
osobami, které mají oprávnění k qfkonu vybraných činnostíve ýstavbě
(zpracováni
Úro1.
Územní plán a proces jeho pořizovánísplňujepožadavkystanovenéstavebním
zákonem a jeho prováděcímipředpisy' |e zpracován v souladu s cíli a úkoly
územníhoplánování stanovenýmiv $ 18 a L9 stavebního zákona, splňuje
požadavý na obsah územního
plánu stanovenév $ 43 stavebníhozákona a v
příloze č.7 k vyhlášceč.500/2006Sb., o územněanalyticlqichpodkladech,
územněplánovacídokumentacia způsobuevidenceúzemněplánovacíčinnosti.
na
Rovněžsplňujepožadavkyvyhláš}qy
č.501,/20a6
Sb.,o obecnýchpožadavcích
vvužívání
území.

d) s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčenýchorgánů
podle zvláštníchprávních přecipisů,popřÍpaoéa výsledkem řešenírozporů

Úp xlokočnáje zpracovánvsouladu s požadavkyzvláštníchprávníchpředpisů.
by|a dotčenýmiorgány
jednáník návrhu Úp t<tokočná
Y návaznostina společné
uplatněnastanoviska.Náwh Úl uyt upravenv souladus relevantnímipožadavky
a takto předloženna veřejnéprojednání.
Čt.ltt.
Výsledek přezkoumání Úp Klokočnádle $ 53, odst. 4 stavebníhozákona
plánupodleS 53,odst.4, zákonač.183/2006Sb.
územního
Na zákládě přezkoumání
pořizovatel konstatuje,že Úp Kotočná je v souladu s Politikou územníhorozvoje ČR
kraje.Tento soulad je potvrzeni
2008 i se ZásadamiúzemníhorozvojeStředočeského
stanoviskem Krajskéhoúřadu, odboru regionálníhorozvoje ze dne 26'7.201'3tč.j.
LLL663/20I.3/KUSK).Územníp|ánvyťvářípředpoklady pro udrŽitelnýrozvoj územía
přispívá k příznivémuživotnímuprostředí,hospodářskému rozr'oji a soudržnosti
společenstvíobyvatel území.Územní plán Klokočná plní úkoly a cíle územního
v $ 1.Ba 19 stavebníhozákona a není s nimi v rozporu. Při
plánování stanovené
plánu bylo postupovánodle příslušnýchustanovenístavebního
pořizování územního
na
zákona a jeho prováděcíchvyhlríšek.obsahová struktura odpovídápožadavkům
obsah územníhoplánu tak, jak jsou stanoveny stavebním zákonem a prováděcí
vyhláškou. ÚP Klokočnáje zpracován v souladu s požadavky zv|áštníchprávních
orgánů,v jejichŽpůsobnostije ochrana
dotčených
předpisůa se stanovislrypříslušných
zájmůz těchtopředpisůvypl1fuajících.
Zpráva o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území obsahuiící základní
informace o qýsledcíchtohoto vyhodnocenívčetněýstedků vyhodnocenívlivů na
životníprostředí
z hlediskavlivůna URÚ.
Úp Kokočná nebylposuzován
Stanovisko kraiskéhoúřadu podle $50,odst. 5 stavebníhozákona
vyhodnocenívlir'ůÚp na URÚ.
Stanoviskonebylovydáno,neboťse nezpracovávalo
Sdělení, iak bylo stanovisko podle s 50, odst. 5 stavebního zákona zohledněno,
suvedením závažných důvodů,pokud některé požadavky nebo podmínky
zohledněny nebyly
Stanoviskonebylovydáno.
Komplexní zdůvodněnípřijatéhořešenívčetněvybranévariant.v
Variantní řešenínebylozpracováno'Komplexnízdůvodněníje zpracovánov kapitole I
přílohyč.2.
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Vyhodnocení účelného využití zastavěného ílzemí a vyhodnocení potřeby
vymezení zastavitelných ploch
Zpracovánovkapitole I přílohy č.2.

čt.ry.
Poučení
Proti opatření obecnépovahy nelze dle ustanovení$ 173, odst 2 správního řádu podat
opravný prostředek.
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Seznam příloh,kteréjsou nedílnousoučástí
tohoto opatřeníobecnépovahy:
Příloha č.1 _ Úp Kokočná - textováa grafickáčást
Příloha č.2_ Odůvodnění
ÚP Klokočná- textováagrafická část
připomínekk Úp t<lokočná
Přílohač.3 Vyhodnocení
(dleS 50 odst.2 a3 SZ)
připomínekk Úp Kokočná (dle $
Přílohač.4 Rozhodnutío námitkácha vyhodnocení
52 odst.3 SZ)
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