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ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU
1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE
V současné době platí pro správní území obce Chotýšany ( k.ú. Chotýšany a
k.ú. Městečko u Chotýšan ) Územní plán sídelního útvaru Chotýšany.
Územní plán sídelního útvaru Chotýšany ( dále ÚPnSÚ ) byl zpracován v roce 1997
a schválen obecním zastupitelstvem obce Chotýšany dne 18. 12. 1998 ( usnesení č. 14/98 ).
Od doby schválení ÚPnSÚ byly pořízeny dvě změny, z toho poslední Změna č. 2 ÚPnSÚ
byla schválena Zastupitelstvem obce Chotýšany dne 29. 12. 2006 ( usnesení č. 10/2006 ).
O pořízení Územního plánu ( ÚP ) Chotýšany rozhodlo zastupitelstvo obce Chotýšany.
Územní plán Chotýšany je zpracován podle zákona 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu ( stavební zákon ) a v souladu s prováděcími předpisy, t.j. s vyhláškou
č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci
a způsobu evidence územně plánovací činnosti a s vyhláškou 501/2006 Sb., o obecných
požadavcích na využívání území.
1.1 HLAVNÍ CÍLE ÚZEMNÍHO PLÁNU
Územní plán ( dále ÚP ) Chotýšany stanovuje základní koncepci rozvoje území obce,
ochrany jeho hodnot, urbanistickou koncepci sídel, koncepci uspořádání krajiny a koncepci
veřejné infrastruktury. Územní plán Chotýšany je koncepčním materiálem dlouhodobého
charakteru, který bude koordinovat a usměrňovat rozvoj a obnovu obce, celého správního
území obce Chotýšany ( k.ú. Chotýšany a k.ú. Městečko u Chotýšan ) v předem
promyšlených postupných krocích. Tím lze zamezit případným nekoncepčním
rozhodnutím, která se mohou časem projevit jako zábrana harmonického rozvoje obce.
Územní plán Chotýšany vytváří předpoklady k zabezpečení trvalého souladu všech
přírodních, civilizačních a kulturních hodnot v území. Zvláštní zřetel kromě zabezpečení
rozvoje sídla je přitom brán na péči o životní prostředí, ochranu přírody a vodních zdrojů.
1.2 VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ
Územní plán Chotýšany bude zpracován pro celé správní území obce Chotýšany, které
zahrnuje dvě katastrální území ( dále k.ú. ), t.j. k.ú. Chotýšany a k.ú. Městečko u Chotýšan.
V grafické části ÚP ( výkresy A, B, C ) je přehledně vyznačena :
Hranice řešeného území
( hranice správního území Chotýšany - k.ú. Chotýšany a k.ú. Městečko u Chotýšan )
Celková výměra správního území obce Chotýšany je 1 396, 7780 ha. Z toho výměra
pro jednotlivá katastrální území činí :
 k.ú. Chotýšany
- 669, 6108 ha
 k.ú. Městečko u Chotýšan - 727, 1672 ha
( údaje o výměrách k.ú. byly převzaty z katastru nemovitostí dne 28. 03. 2011 ).
5

V k.ú. Chotýšany je situováno hlavní sídlo Chotýšany, dvě menší sídla Křemení a
Pařezí. Křemení leží v západní části a Pařezí v jihovýchodní části k.ú Chotýšany. Ve volné
krajině je pak na k.ú. Chotýšany situováno několik rekreačních chat a ve východní části
k.ú. u vodoteče Chotýšanka leží sportovně rekreační areál.
V k.ú. Městečko u Chotýšan je situováno sídlo Městečko, na východním okraji k.ú.
usedlost Lhotka a v jižní části k.ú. usedlost Věžníky. Podél vodního toku Chotýšanka leží v
k.ú. Městečko u Chotýšan chatové osady a množství volně roztroušených rekreačních chat.
Obec Chotýšany ( správní území Chotýšany )
Obec Chotýšany sousedí svým správním územím, které zahrnuje dvě katastrálních
území ( k.ú. Chotýšany a k.ú. Městečko u Chotýšan ) se správním územím pěti obcí, tj.
s územím města Vlašim ( k.ú. Domašín, k.ú. Hrazená Lhota, k.ú. Nesperská Lhota ) a obcí
Struhařov ( k.ú. Bořeňovice, k,ú. Býkovice ), Postupice ( k.ú. Postupice, k.ú. Jemniště,
k.ú. Milovanice a k.ú. Čelivo ), Bílkovice ( k.ú. Bílkovice ) a Radošovice ( k.ú. Radošovice
u Vlašimi ).

2. SOULAD ÚZEMNÍHO PLÁNU S POLITIKOU ÚZEMNÍHO ROZVOJE
A ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ VYDANOU KRAJEM
dle § 53 odst. 4, písmene a) stavebního zákona
2.1 SOULAD NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU S POLITIKOU ÚZEMNÍHO ROZVOJE
Územní plán Chotýšany je zpracován v souladu s Politikou územního rozvoje České
republiky ( dále PÚR ) ve znění Aktualizace č.1, schválené usnesením vlády ze dne
15. dubna 2015 č. 276 o Aktualizaci č. 1 Politiky územního rozvoje České republiky.
Politika územního rozvoje České republiky je nástroj územního plánování, který na
celostátní úrovni koordinuje územně plánovací činnost krajů a obcí a poskytuje rámce pro
konkretizaci úkolů územního plánování uvedených ve stavebním zákoně.
Politika územního rozvoje stanovuje priority územního plánování pro zajištění
udržitelného rozvoje území, který spočívá ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé
životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel v území.
Politika územního rozvoje vymezuje oblasti se zvýšenými požadavky na změny v území
z důvodů soustředění aktivit mezinárodního a republikového významu nebo které svým
významem přesahují území jednoho kraje ( rozvojové oblasti a rozvojové osy ).
Republikové priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území
Pro území obce Chotýšany dále vyplývají z PÚR České republiky republikové priority
územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území obsažené v kapitole 2.2 :
(14) „Ve veřejném zájmu chránit a rozvíjet přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území,
včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Zachovat ráz
jedinečné urbanistické struktury území, struktury osídlení a jedinečné kulturní
krajiny, které jsou výrazem identity území, jeho historie a tradice. Tato území mají
značnou hodnotu, např. i jako turistické atraktivity. Jejich ochrana by měla být
provázána s potřebami ekonomického a sociálního rozvoje v souladu s principy
udržitelného rozvoje.“
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Územní plán Chotýšany je proveden s citlivým přístupem k vyváženému všestrannému
rozvoji obce; za účelem zachování rázu urbanistické struktury sídel, zohledňuje specifické
podmínky území, včetně dopadu urbanistického řešení na krajinný ráz.
(14a) Při plánování rozvoje venkovských území a oblastí dbát na rozvoj primárního

sektoru při zohlednění ochrany kvalitní zemědělské, především orné půdy a
ekologických funkcí krajiny.
Návrh ÚP vytváří předpoklady pro rozvoj primárního sektoru při zohlednění ochrany
kvalitní zemědělské, především orné půdy a ekologických funkcí krajiny.
(22) Vytvářet podmínky pro rozvoj a využití předpokladů území pro různé formy

cestovního ruchu (např. cykloturistika, agroturistika, poznávací turistika), při
zachování a rozvoji hodnot území. Podporovat propojení míst, atraktivních z
hlediska cestovního ruchu, turistickými cestami, které umožňují celoroční využití pro
různé formy turistiky (např. pěší, cyklostezky, lyžařské trasy, hipostezky).
Územní plán Chotýšany vytváří předpoklady pro rozvoj cestovního ruchu, navrhuje
rozšíření účelové cestní sítě, cyklostezek, které by měly umožnit nadstandardní prostupnost
krajiny, možnost vytvářet okruhy, zpřístupnit stávající přírodní, kulturní či technické
atraktivity v území a zajistit návaznost na pěší a cyklistické trasy v okolních sídlech.
(25) Vytvářet podmínky pro preventivní ochranu území a obyvatelstva před potenciálními

riziky a přírodními katastrofami v území (záplavy, sesuvy půdy, eroze atd.) s cílem
minimalizovat rozsah případných škod. Zejména zajistit územní ochranu ploch
potřebných pro umísťování staveb a opatření na ochranu před povodněmi a pro
vymezení území určených k řízeným rozlivům povodní. Vytvářet podmínky pro
zvýšení přirozené retence srážkových vod v území s ohledem na strukturu osídlení a
kulturní krajinu jako alternativy k umělé akumulaci vod. V zastavěných územích
a zastavitelných plochách vytvářet podmínky pro zadržování, vsakování i využívání
dešťových vod jako zdroje vody a s cílem zmírňování účinků povodní.
Územní plán Chotýšany vytváří předpoklady ochranu území a obyvatelstva před
potenciálními riziky a přírodními katastrofami v území. V rámci opatření ke snížení
ohrožení území povodněmi a ke zvýšení retenční schopnosti krajiny, ochrany sídel před
vodními srážkami a snížení půdní eroze jsou v ÚP navrženy trvalé zatravnění na svažitých
pozemcích podél vodotečí. V krajině byly na základě rozborů erozního ohrožení půd a
terénní rekognoskace identifikovány plochy nejsilněji ohrožené vodní erozí. Zde byla
navržena a doporučena realizace protierozních opatření, zejména jde o zatravnění svažitých
pozemků a několika výraznějších údolnic jako drah soustředěného odtoku. Na erozí silně
ohrožovaných a devastovaných plochách je navržena a doporučena realizace technických
protierozních opatření. Zejména jde o obnovu mezí, zatravnění svažitých pozemků a
výraznějších údolnic jako drah soustředěného odtoku. V zastavěných územích a na
zastavitelných plochách územní plán stanovuje podmínky pro zadržování, vsakování i
využívání dešťových vod jako zdroje vody a s cílem zmírňování účinků povodní.
(28) Pro zajištění kvality života obyvatel zohledňovat nároky dalšího vývoje území,

požadovat jeho řešení ve všech potřebných dlouhodobých souvislostech, včetně
nároků na veřejnou infrastrukturu. Návrh a ochranu kvalitních městských prostorů a
veřejné infrastruktury je nutné řešit ve spolupráci veřejného i soukromého sektoru s
veřejností. (Viz také Lipská charta, bod I. 1)
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Územní plán Chotýšany vytváří předpoklady pro komplexní rozvoj sídel na území obce
Chotýšany. V ÚP Chotýšany je navržen rozvoj všech sídlotvorných složek, zahrnující
zejména rozvoj bydlení, občanského vybavení, rekreace, podnikatelských aktivit ve výrobě,
dopravní a technické infrastruktury, veřejných prostranství a rozšíření ploch sídelní zeleně.
V Územním plánu Chotýšany jsou přiměřeně vymezeny plochy občanského vybavení
veřejné infrastruktury, veřejných prostranství, veřejné zeleně a ploch dopravní a technické
infrastruktury. Zároveň strukturou navržených ploch vytváří územní plán prostor pro plné
uplatnění soukromých záměrů v oblasti bydlení, rekreace a podnikatelských aktivit.
(30) „Úroveň technické infrastruktury, zejména dodávku vody a zpracování odpadních

vod je nutno koncipovat tak, aby splňovala požadavky na vysokou kvalitu života v
současnosti i v budoucnosti.“
V návrhu ÚP Chotýšany je řešena pro zastavitelné plochy dodávka pitné vody, vytváří
předpoklady pro likvidaci odpadních vod v centrálních ČOV ( čistírna odpadních vod ) a je
koncipován tak, aby i do budoucna splňoval požadavky na vysokou kvalitu života.
Územní plán Chotýšany respektuje v PÚR České republiky, ve znění Aktualizace č.1,
stanovené priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území,
tj. vyváženého vztahu územních podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský
rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel v území.
Území obce Chotýšany ( k.ú. Chotýšany a k.ú. Městečko u Chotýšan ) se nachází mimo
v PÚR České republiky vymezené rozvojové oblasti a rozvojové osy, nepatří mezi
specifické oblasti a není dotčeno vymezenými koridory a plochami dopravní infrastruktury
a koridory a plochami technické infrastruktury. Na návrh řešení ÚP Chotýšany se
nevztahují žádné požadavky vyplývající z těchto vymezených oblastí, ploch a koridorů.
Na návrh Územního plánu Chotýšany se nevztahují žádné další požadavky vyplývající
z PÚR České republiky, ve znění Aktualizace č.1.

2.2 SOULAD NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU SE ZÁSADAMI ÚZEMNÍHO ROZVOJE
STŘEDOČESKÉHO KRAJE
( územně plánovací dokumentace vydaná krajem )
Územní plán Chotýšany je v souladu Zásadami územního rozvoje ( dále ZÚR )
Středočeského kraje, schválenými zastupitelstvem Středočeského kraje dne 19. 12. 2011.
Zásady územního rozvoje ( dále ZÚR ) Středočeského kraje stanovují zejména základní
požadavky na účelné a hospodárné uspořádání území kraje, vymezují plochy a koridory
nadmístního významu a stanovují požadavky na jejich využití, zejména plochy a koridory
pro veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření, stanovují kriteria pro
rozhodování o možných variantách nebo alternativách změn v jejich využití. Součástí ZÚR
je i vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území.
Zásady územního rozvoje Středočeského kraje v nadmístních souvislostech území kraje
zpřesňují a rozvinují cíle a zásady územního rozvoje a úkoly územního plánování v
souladu s Politikou územního rozvoje České republiky 2008, určují strategii pro jejich
naplňování a koordinují územně plánovací činnosti obcí.
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1. Stanovení priorit územního plánování kraje pro zajištění udržitelného rozvoje území
Z úkolů pro územní plánování platí pro území Chotýšany ze ZÚR Středočeského kraje
zejména priority obsažené v odstavcích :
(06) Vytvářet podmínky pro péči o přírodní, kulturní a civilizační hodnoty na území kraje,
které vytvářejí image kraje a posilují vztah obyvatelstva kraje ke svému území.
Přitom se soustředit zejména na :
a) zachování a obnovu rozmanitosti kulturní krajiny a posílení její stability;
b) ochranu pozitivních znaků krajinného rázu;
c) zachování a citlivé doplnění výrazu sídel, s cílem nenarušovat cenné venkovské
urbanistické struktury a architektonické i přírodní dominanty nevhodnou
zástavbou a omezuje fragmentaci krajiny;
d) upřesňuje a zapracovává do ÚPD cílové charakteristiky krajiny;
e) vytváří podmínky pro šetrné využívání přírodních zdrojů.
(07) Vytvářet podmínky pro stabilizaci a vyvážený rozvoj hospodářských činností na
území kraje zvláště ve vymezených rozvojových oblastech a vymezených
rozvojových osách. Přitom se soustředit zejména na:
a) posílení kvality života obyvatel a obytného prostředí, tedy navrhovat přiměřený
rozvoj sídel, příznivá urbanistická a architektonická řešení sídel, dostatečné
zastoupení a vysoce kvalitní řešení veřejných prostranství a velkých ploch
veřejné zeleně, vybavení sídel potřebnou veřejnou infrastrukturou a zabezpečení
dostatečné prostupnosti krajiny;
b) vyvážené a efektivní využívání zastavěného území a zachování funkční a
urbanistické celistvosti sídel, tedy zajišťovat plnohodnotné využití ploch a
objektů v zastavěném území a preferovat rekonstrukce a přestavby
nevyužívaných objektů a areálů v sídlech před výstavbou ve volné krajině, vyšší
procento volné zeleně v zastavěném území;
Řešení v Územním plánu Chotýšany :
Územní plán respektuje priority územního plánování kraje pro zajištění udržitelného
rozvoje území. Územní plán vytváří podmínky pro péči o přírodní, kulturní a civilizační
hodnoty na území obce Chotýšany, které je situována ve vymezené . rozvojové ose
krajského významu OSk3 Benešov - Vlašim Ve zvýšené míře se zasazuje chránit krajinný
ráz a dotvářet krajinu s cílem zvýšení její estetické hodnoty a ekologické stability, v krajině
je navrženo zvýšení podílu přírodní zeleně a zatravněných ploch.
Územní plán vytváří podmínky pro stabilizaci a vyvážený rozvoj sídel, pro posílení
života obyvatel a obytného prostředí, pro vyvážené a efektivní využívání zastavěného
území, pro ochranu a rozvoj urbanistického, architektonického a archeologického dědictví.
Územní plán se soustředí zejména na posílení kvality života obyvatel a obytného
prostředí. Jedná se zejména vytváření podmínek pro posílení života obyvatel a obytného
prostředí, vytváření podmínek pro vyvážené a efektivní využívání zastavěného území a
zachování funkční a urbanistické celistvosti sídel, plnohodnotné využití ploch a staveb
v zastavěném území. ÚP vytváří i podmínky pro rozvoj aktivit cestovního ruchu.
Zastavěné území obce je plně a hospodárně využíváno, rozvoj bytové zástavby je
navržen na vnitřních rezervách v omezené míře na plochách v prolukách ( např. plochy
přestavby P01, P10 ). V obci nebyly nalezeny žádné další nevyužívané areály vhodné pro
výstavbu rodinných domů a ani objekty vhodné pro rekonstrukci na stavby určené pro
bydlení. Rozvoj volné veřejné zeleně v zastavěném území je navržen na ploše P07.
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2. Zpřesnění vymezení rozvojových oblastí a rozvojových os, vymezených v PÚR ČR
a vymezení rozvojových oblastí, rozvojových os a rozvojových center krajského
významu
Území obce Chotýšany se nachází mimo rozvojové oblastí a rozvojové osy vymezené
v PÚR České republiky, ve znění Aktualizace č.1.
Rozvojová osa krajského významu OSk3 Benešov - Vlašim
Území obce Chotýšany se nachází podle ZÚR Středočeského kraje v rozvojové ose
krajského významu OSk3 Benešov - Vlašim.
V rozvojové ose OSk3 Benešov - Vlašim se v ZÚR Středočeského kraje stanovují
zásady pro usměrňování územního rozvoje a rozhodování o změnách v území. Území obce
Chotýšany se týkají stanovené zásady pro usměrňování územního rozvoje a rozhodování o
změnách v území obsažené v bodech a) a c) :
a) sledovat zlepšení parametrů silnice II/112 Benešov - Vlašim;
c) rozvoj bydlení uvažovat zejména ve městě Vlašim a dále v obcích Chotýšany a
Postupice v koridoru silnice II/112 a regionální železniční trati (222) Benešov –
Vlašim – Trhový Štěpánov.
V rozvojové ose OSk3 Benešov - Vlašim ZÚR Středočeského kraje stanovují tyto úkoly
pro územní plánování. Všechny úkoly se týkají území obce Chotýšany :
a) ověřit možnosti zlepšení parametrů silnice II/112;
b) ověřit rozsah zastavitelných ploch v sídlech a stanovit směry jejich využití s ohledem
na kapacity obsluhy dopravní a technickou infrastrukturu, limity rozvoje území a
ochranu krajiny;
c) respektovat požadavky na ochranu přírodních hodnot, zejména evropsky významné
lokality Vlašimská Blanice;
d) respektovat požadavky na ochranu a upřesnit vymezení skladebných částí ÚSES :
d.1) regionálních biocenter 752 Bolinský les, 945 Kalamajka.
Řešení v Územním plánu Chotýšany :
Územní plán naplňuje požadavky na rozvoj a rozhodování o změnách v území a
požadavky úkoly pro územní plánování ve vymezené ose OSk3 Benešov - Vlašim.
Územní plán respektuje stávající trasu silnice II/112 a připouští úpravy silnice spojené
především s odstraňováním dopravních závad a s postupnou rekonstrukcí silnice do
normovaných kategorií, pokud to umožní prostorové uspořádání zástavby.
V Územním plánu jsou vymezeny dostatečně a přiměřeně velké rozvojové plochy
určené pro bydlení, které vytvářejí předpoklady pro vyvážený rozvoj obce. Rozsah
zastavitelných ploch v sídlech a jejich využití byl v návrhu prověřen s ohledem na kapacity
obsluhy dopravní a technickou infrastrukturu, limity rozvoje území a ochranu krajiny.
V Územním plánu jsou respektovány požadavky na ochranu přírodních hodnot, zejména
evropsky významné lokality Vlašimská Blanice. V Územním plánu jsou respektovány
požadavky na ochranu skladebných částí ÚSES. V Územním plánu Chotýšany jsou
zpřesněny všechny skladebné částí ÚSES, včetně regionálního biocentra 945 Kalamajka,
které je vymezeno z velké části na území obce Chotýšany.
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3. Zpřesnění specifické oblasti, vymezené v PÚR ČR a vymezení specifické oblasti
krajského významu
Území obce Chotýšany se nachází mimo specifické oblasti vymezené v PÚR ČR 2008
a mimo v ZÚR Středočeského kraje vymezené specifické oblasti krajského významu.
4. Zpřesnění ploch a koridorů vymezených v PÚR ČR a vymezení ploch a koridorů
krajského významu
Na území obce Chotýšany ( k.ú. Chotýšany a k.ú. Městečko u Chotýšan ) jsou vymezeny
a zpřesněny prvky regionálního ÚSES podle vymezení v ZÚR Středočeského kraje. Jedná
se o regionální biocentrum RC 945 - Kalamajka. Severně od RC byla vymezena navazující
trasa RK 1325 - Čengrovka - Kalamajka, sledující tok Chotýšanky. Jižně od RC pokračuje
RK 389 - Kalamajka - Nesperská Lhota, který byl v návaznosti na hranice trvalého
rozdělení lesa vymezen v lesním komplexu Kladina. Uvedené regionální prvky zasahují do
území podél východní hranice správního území obce Chotýšany.
Území obce Chotýšany se nachází mimo plochy a koridory vymezené v PÚR ČR.
Území obce Chotýšany ( k.ú. Chotýšany a k.ú. Městečko u Chotýšan ) není dotčeno v
ZÚR Středočeského kraje vymezenými koridory a plochami dopravní infrastruktury a
koridory a plochami technické infrastruktury.
5. Upřesnění územních podmínek koncepce ochrany a rozvoje přírodních, kulturních a
civilizačních hodnot území
V ZÚR Středočeského kraje nejsou na území obce Chotýšany zvlášť vymezená území
s přírodními, kulturními a civilizačními hodnot území.
6. Vymezení cílových charakteristik krajiny
Severní část území obce Chotýšany ( k.ú. Chotýšany ) je v ZÚR Středočeského kraje
zařazena do typu krajiny s komparativními předpoklady zemědělské produkce a jižní část
území obce ( k.ú. Městečko u Chotýšan ) je zařazena do typu krajiny relativně vyvážené.
Územní plán Chotýšany respektuje cílové využití krajiny, a to jak pro severní část území
obce ( k.ú. Chotýšany ), tak pro jižní část území obce ( k.ú. Městečko u Chotýšan ).
Pro severní část území obce ( k.ú. Chotýšany ) je v ÚP předepsáno, že je třeba zasazovat
se o zachování komparativních výhod pro zemědělské hospodaření a neohrozit podmínky
pro vysokou nebo specifickou zemědělskou funkci /dle ZÚR obsažených v odstavci (215)/.
Pro jižní část území obce ( k.ú. Městečko u Chotýšan ) je v ÚP Chotýšany předepsáno,
že je třeba zasazovat se o dosažení relativně vyváženého poměru ekologicky labilních a
stabilních ploch. Změny využití území nesmí narušit relativně vyváženou krajinu nebo
zabránit dosažení vyváženého stavu /dle ZÚR obsažených v odstavci (219)/.
7. Vymezení veřejně prospěšných staveb a opatření, staveb a opatření k zajišťování
obrany a bezpečnosti státu a asanačních území nadmístního významu, pro které lze
práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit
Na území obce Chotýšany nejsou v ZÚR Středočeského kraje vymezeny žádné veřejně
prospěšné stavby a opatření, stavby a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a
asanační území nadmístního významu.
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8. Stanovení požadavků nadmístního významu na koordinaci územně plánovací činnosti
obcí
Na území obce Chotýšany se ze ZÚR Středočeského kraje nevztahují žádné požadavky
nadmístního významu na koordinaci územně plánovací činnosti obcí.

Jevy a limity vymezené v ZÚR Středočeského kraje
Návrh řešení Územního plánu Chotýšany respektuje všechny jevy a limity vymezené
v ZÚR Středočeského kraje. Jevy a limity jsou graficky vyznačeny na výkresu odůvodnění
Územního plánu Chotýšany, na výkresu „E - Výkres širších vztahů“, jehož mapovým
podkladem je výřez z koordinačního výkresu ZÚR Středočeského kraje.
Návrh řešení územního plánu respektuje stávající trasy VTL plynu a regulační stanici
(RS), stávající trasu železniční trati č. 222 a ochranná pásma letiště. Návrh řešení územního
plánu upřesňuje skladebné prvky ÚSES, které jsou koordinovány s návazností na skladebné
prvky ÚSES vymezených na území sousedních obcí. Návrh řešení územního plánu
respektuje vymezenou Evropsky významnou lokalitu CZ 0213009 Vlašimská Blanice a
vyhlášená záplavová území.
Na řešení Územního plánu Chotýšany se nevztahují žádné jiné zvláštní požadavky
vyplývající ze ZÚR Středočeského kraje a ani žádné požadavky vyplývající ze širších
vztahů v území. ÚP Chotýšany respektuje záměry ZÚR Středočeského kraje, t.j. nejsou
v něm vytvořeny překážky, které by záměry ZÚR Středočeského kraje znemožňovaly.
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3. SOULAD S CÍLY A ÚKOLY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ,
zejména s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot
v území a požadavky na ochranu nezastavěného území
dle § 53 odst. 4, písmene b) stavebního zákona
Posouzení souladu s cíly územního plánování
Územní plán Chotýšany je řešen v souladu s cíly územního plánování. V sídle
Chotýšany vytváří územní plán předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území,
spočívající ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský
rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území a který uspokojuje potřeby současné
generace, aniž by ohrožoval podmínky života generací budoucích.
Územní plán Chotýšany vytváří předpoklady k zajištění udržitelného rozvoje území
svým komplexním řešením účelného využití a prostorového uspořádání území s cílem
dosažení obecně prospěšného souladu veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území. Za
tím účelem sleduje společenský a hospodářský potenciál rozvoje.
Územní plán Chotýšany koordinuje veřejné i soukromé záměry změn v území, výstavbu
a jiné činnosti ovlivňující rozvoj území a konkretizuje ochranu veřejných zájmů
vyplývajících ze zvláštních právních předpisů. Konkrétně jsou v územním plánu vymezeny
veřejně prospěšné stavby a opatření.
V Územním plánu Chotýšany jsou přiměřeně velikosti a významu sídla navrženy plochy
občanského vybavení veřejné infrastruktury, veřejných prostranství, veřejné zeleně a ploch
dopravní a technické infrastruktury. Zároveň strukturou navržených ploch vytváří ÚP
prostor pro plné uplatnění soukromých záměrů v oblasti bydlení a podnikatelských aktivit.
Rozsah nově navržených rozvojových veřejných prostranství ( veřejná prostranství
mimo místní komunikace, veřejná zeleň ) je vymezen přiměřeně a s ohledem na rozsah
nových zastavitelných ploch pro bydlení a občanské vybavení.
V Územním plánu Chotýšany je navržen rozvoj všech sídlotvorných složek, zahrnující
zejména rozvoj bydlení, občanského vybavení, výroby a skladování, dopravní a technické
infrastruktury. Zastavitelné plochy tak vytváří předpoklady k přiměřenému komplexnímu
rozvoji. Rozsah zastavitelných ploch odpovídá velikosti a významu sídla v širším okolí.
Územní plán Chotýšany vytváří předpoklady k budoucímu rovnoměrnému rozvoji sídel
v krajině, soustředěných okolo historických jader. Navržené zastavitelné plochy přímo
navazují na současně zastavěné území sídel a jsou vymezeny s ohledem na potenciál
rozvoje území a míru využití zastavěného území. Převážná část zastavitelných ploch je již
vymezena ve stávajícím původním ÚPnSÚ Chotýšany a byla do ÚP Chotýšany přenesena.
Vzhledem k prioritám územního plánování kraje pro zajištění udržitelného rozvoje
území stanoveným v Zásadách územního rozvoje ( ZÚR ) Středočeského kraje byla
převážná část původních zastavitelných ploch vymezených ve stávajícím původním
ÚPnSÚ Chotýšany v návrhu ÚP Chotýšany na základě projednání ÚP Chotýšany vyjmuta.
V době zpracování původního ÚPnSÚ Chotýšany nebyla v platnosti tzv. „nadřazená“ ÚPD,
tj ZÚR Středočeského kraje, která pro nový Územní plán Chotýšany již závazně platí.
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V Územním plánu Chotýšany je stanoveno, že v nezastavěném území v krajině lze v
souladu s jeho charakterem umisťovat stavby, zařízení a jiná opatření pouze pro
zemědělství ( např. seníky, hnojiště, technická zařízení na pastvinách - ohrady, napajedla,
přikrmovací zařízení, přístřešky na pastvinách, zimoviště, apod. ), lesnictví ( např. lesnické
inženýrské stavby, revitalizace vodních toků, krmelce, apod. ), pro ochranu přírody a
krajiny, pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování
jejich důsledků, a dále taková technická opatření a stavby, které zlepší podmínky jeho
využití pro účely rekreace a cestovního ruchu, například cyklistické stezky, hygienická
zařízení, ekologická a informační centra. V Územním plánu Chotýšany je stanoveno, že
v nezastavěném území lze výjimečně a podmíněně umístit veřejnou technickou
infrastrukturu způsobem, který neznemožní jejich dosavadní užívání.
Územní plán Chotýšany ve veřejném zájmu chrání a rozvíjí přírodní, kulturní a
civilizační hodnoty území, včetně urbanistického, architektonického a archeologického
dědictví. Přitom chrání krajinu jako podstatnou složku prostředí života obyvatel a základ
jejich totožnosti. S ohledem na to určuje podmínky pro hospodárné využívání zastavěného
území a zajišťuje ochranu nezastavěného území a nezastavitelných pozemků.
Cílem krajinného plánu je pak zajistit předpoklady pro obnovu přírodních zdrojů a
založit v území strategii tzv. trvale udržitelného rozvoje, tedy takového rozvoje, který
zajišťuje dostatečnou prosperitu ekonomickým aktivitám v území, ale současně s tím
zabezpečuje trvalé obnovování těch zdrojů, které jsou pro vývoj využívány.

Posouzení souladu s úkoly územního plánování
Územní plán Chotýšany je řešen v souladu s úkoly územního plánování.
Návrh územního plánu je zpracován na základě zjištění a posouzení stavu území, jeho
přírodních, kulturních a civilizačních hodnot. V územním plánu je stanovena koncepce
rozvoje území, včetně urbanistické koncepce s ohledem na hodnoty a podmínky území.
Na území obce Chotýšany se jedná o zejména o přírodní hodnoty. Mezi kulturní a
civilizační hodnoty pak patří zejména kulturní památky a dochovaná urbanistická struktura
historických jednotlivých sídel na území obce Chotýšany.
V územní plánu Chotýšany byly prověřeny a posouzeny potřeby změn v území, veřejný
zájem na jejich provedení, jejich přínosy, problémy, rizika s ohledem například na veřejné
zdraví, životní prostředí, vliv na veřejnou infrastrukturu a na její hospodárné využívání.
Navržené přípustné změny způsobu využití ploch vytváří předpoklady k přiměřenému
komplexnímu rozvoji jednotlivých sídel na území obce. V územní plánu Chotýšany jsou
stanoveny podmínky pro obnovu a rozvoj sídelní struktury a pro kvalitní bydlení.
V územní plánu Chotýšany byla posouzena potřeba změny využití ploch v zastavěném
území. Zatím účelem jsou navrženy plochy přestavby. Jsou situovány zejména v prolukách
současné zástavby nebo v místech, kde je původní využití ploch nevhodné nebo kde již u
těchto ploch pozbyla účelnost stanovení jejich původního využití i v budoucnosti.
V územní plánu Chotýšany byly stanoveny požadavky na využívání a prostorové
uspořádání území a na jeho změny, pro nové zastavitelné plochy zejména pak s ohledem na
stávající urbanistickou strukturu a na stávající vhodné využití ploch v zastavěném území.
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V územní plánu jsou vytvořeny podmínky pro snižování nebezpečí ekologických a
přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků, a to přírodě blízkým způsobem. Ve
volné krajině se v ÚP navrhuje zvýšení podílu trvale zatravněných ploch a ostatních ploch
smíšené zeleně. Jedná se zejména o lokality na svažitých lokalitách, kde hrozí půdní eroze.
V územní plánu jsou vytvořeny podmínky pro hospodárné vynakládání prostředků z
veřejných rozpočtů na změny v území. Koncepce dopravní a technické infrastruktury
odpovídá oprávněným požadavkům na rozvoj území obce. Návrh zastavitelných ploch
vytváří předpoklady k celkovému komplexnímu rozvoji sídel na území obce Chotýšany.

4. SOULAD S POŽADAVKY STAVEBNÍHO ZÁKONA
A JEHO PROVÁDĚCÍCH PŘEDPISŮ
dle § 53 odst. 4, písmene c) stavebního zákona
Územní plán Chotýšany je zpracován v souladu s požadavky stavebního zákona
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ( stavební zákon ) v platném znění a
v souladu s prováděcími předpisy, t.j. s vyhláškou č. 500/2006 Sb., o územně analytických
podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací
činnosti v platném znění a s vyhláškou 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na
využívání území v platném znění.
VYMEZENÍ PLOCH SÍDELNÍ ZELENĚ
V Územním plánu Chotýšany jsou vymezeny na urbanizovaných plochách v rámci
v zastavěného území a zastavitelných ploch tři druhy ploch sídelní zeleně :
PLOCHY SÍDELNÍ ZELENĚ
v zastavěném území a zastavitelných plochách
ZV PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ

zeleň na veřejných prostranstvích
ZS PLOCHY ZELENĚ

zeleň soukromá a vyhrazená - sady a zahrady
ZO PLOCHY ZELENĚ

zeleň ochranná a izolační
Vymezením výše uvedených ploch sídelní zeleně ZS a ZO byly doplněny plochy
rozdílným způsobem využití stanovené ve vyhlášce č. 501/2006 Sb., o obecných
požadavcích na využívání území ( Hlava II - Plochy rozdílným způsobem využití ).
Doplnění těchto druhů ploch zeleně bylo nezbytné mimo jiné pro vymezení systému
sídelní zeleně podle přílohy č. 7, část I., odstavec 1, písmeno c) vyhlášky č.500/2006 Sb.,
o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence
územně plánovací činnosti.
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5. SOULAD S POŽADAVKY ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ
dle § 53 odst. 4, písmene d) stavebního zákona
V územním plánu Chotýšany jsou respektovány všechny limity využití území stanovené
podle zvláštních předpisů.
Graficky zobrazitelné limity využití území jsou graficky vyznačeny na výkresu :
D KOORDINAČNÍ VÝKRES ( v měřítku 1 : 5 000 ).
Na koordinačním výkresu D nejsou vyznačeny ( s ohledem na měřítko a přehlednost
výkresu ) některé technické limity, například inženýrské sítě a ochranná pásma těchto sítí
( vodovody, kanalizace, elektrická NN vedení, sdělovací kabely, apod. ), které jsou vedeny
v plochách veřejných prostranství ( hlavní funkce ) v zastavěném území.
5.1 OCHRANA ZDRAVÍ
Urbanistická koncepce, navržená v ÚP Chotýšany vytváří předpoklady k tomu, aby u
nových obytných objektů bylo i v budoucnu zajištěno bydlení v kvalitním prostředí,
umožňujícím nerušený a bezpečný pobyt a každodenní rekreaci a relaxaci obyvatel.
5.2 POŽÁRNÍ OCHRANA
Územní plán Chotýšany obsahuje zásady pro požární ochranu v kapitole d) „Koncepce
veřejné infrastruktury“, podkapitole 3. „Občanské vybavení“, 3.2 Ochrana obyvatelstva.
Obsahuje zásady pro přístup požární techniky ke stavbám a zásobování požární vodou.
5.3 OCHRANA KULTURNÍCH HODNOT
V Územním plánu Chotýšany je předepsáno, že na území obce Chotýšany
( k.ú. Chotýšany a k.ú. Městečko u Chotýšan ) musí být respektována ochrana kulturního
dědictví. Doklad kulturního dědictví představují v územním plánu nejenom kulturní
památky ale také dochované urbanistické struktury sídel a archeologické nálezy.
Kulturní památky
Na území obce Chotýšany jsou evidovány státem chráněné nemovité kulturní památky
( chráněné ve smyslu zákona č. 20/1987 ), t.j. památky zanesené v ÚSKP ( Ústřední
seznam kulturních památek ) :
Katastrální území Chotýšany :
 kostel Sv. Havla - rejstříkové číslo 35288/2-60
 zámek s parkem, se sochou sv. Jana Nepomuckého - rejstříkové číslo 40942/2-61
( s omezením: bez zahradního pavilónu )
Katastrální území Městečko u Chotýšan:
 zvonička - rejstříkové číslo 21829/2-2857
V Územním plánu Chotýšany je předepsáno, že veškerá činnost, která by mohla vést
k poškození nemovitých kulturních památek a jejich bezprostředního okolí a také
kulturních památek místního významu a jejich bezprostředního okolí je nepřípustná.
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Ochrana dochované urbanistické struktury sídel
V územním plánu je v koncepci prostorového uspořádání předepsáno, že dochovaná
historická urbanistická podoba sídel ( Chotýšany, Křemení, Pařezí, Městečko, statky v
krajině ) musí být zachována. Jedná se zejména o půdorysnou strukturu, výškovou hladinu
původní zástavby, měřítko a dochovaný historicky cenný architektonický výraz některých
původních zemědělských statků. Venkovský charakter zástavby sídla musí být zachován,
nové stavby musí kontext původní zástavby respektovat.
Ochrana archeologických nálezů
Celé správní území obce území obce Chotýšany ( k.ú. Chotýšany a k.ú. Městečko
u Chotýšan ) je v Územním plánu Chotýšany posuzováno jako území s archeologickými
nálezy. U všech zásahů do terénu bude tedy proveden dle příslušných předpisů
archeologický průzkum a stavba ohlášena příslušnému orgánu památkové péče.

5.4 OCHRANA PŘÍRODNÍCH HODNOT
Územní plán Chotýšany vytváří předpoklady k ochraně přírody a krajiny. V území jsou
vytvářeny předpoklady zejména k posílení ekologické stability prostřednictvím návrhu
konkrétního vymezení ÚSES ( územního systému ekologické stability ). Cílem je zajistit
předpoklady pro obnovu přírodních zdrojů a založit v území strategii tzv. trvale
udržitelného rozvoje, tedy takového rozvoje, který zajišťuje dostatečnou prosperitu
ekonomickým aktivitám v území, ale současně s tím zabezpečuje trvalé obnovování těch
zdrojů, které jsou pro vývoj využívány.
Ochrana přírody a krajiny
 Evropsky významná lokalita - EVL
v soustavě NATURA 2000
Do území zasahuje Evropsky významná lokalita CZ0213009 - Vlašimská Blanice,
a to úsekem toku Holčovického potoka podél JZ hranice k.ú. Městečko. Předmětem
ochrany je výskyt prioritních druhů páchníka hnědého, mihule potoční, vydry říční
a velevruba tupého. EVL je vymezena vlastním korytem toku, do sítě prvků ÚSES
je pak zařazena šířeji v rámci vymezeného lokálního biokoridoru LK 14.
V Územním plánu Chotýšany se vylučuje se umísťování záměrů, které by
samostatně či ve spojení s jinými mohly významně ovlivnit evropsky významnou
lokalitu v soustavě Natura 2000. Územní plán nemá nepříznivý vliv na stav
předmětu ochrany ani celistvost EVL CZ0213009 - Vlašimská Blanice.
 Hranice biochory
( z ÚAP ORP Benešov )
Ochrana lesa
 Vzdálenost 50 m od okraje lesa ( PUPFL - pozemky určené k plnění funkce lesa ).
( §14 zákona 289/1995 Sb., zákon o lesích ) je v ÚP Chotýšany respektována.
Ochrana vod
 Na území obce Chotýšany je vyhlášeno záplavové území vodního toku Chotýšanka,
V záplavovém území vodního toku Chotýšanka není v ÚP Chotýšany navržena
nová zástavba, záplavové území vodního toku je v ÚP Chotýšany respektováno.
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 Podél vodních toků je v Územním plánu Chotýšany je respektováno nezastavěné
volné pásmo ( manipulační pruh ) z důvodů jejich správy a údržby, u významných
vodních toků o šíři 10 m u ostatních drobných vodních toků v řešeném území o šíři
6 m ( podle § 49 a § 67zákona č. 254/2001 Sb. „vodní zákon“).
 PHO I. a II. stupně vodních zdrojů pro místní vodovody jsou v ÚP respektována.

5.5 TECHNICKÉ LIMITY
V Územním plánu Chotýšany jsou respektovány limity technické infrastruktury , limity
dopravní infrastruktury a ochranná pásma výroby.
Dopravní infrastruktura
 Silnice II třídy ( II/112 )
ochranné pásmo 15 m od osy vozovky k
 Silnice III třídy ( III/1129, III/11210, III/11118, III/11212 )
ochranné pásmo 15 m od osy vozovky
 Železnice ( trať č. 222 Benešov - Vlašim - Trhový Štěpánov )
ochranné pásmo 60 m od osy železnice
Technická infrastruktura
 VTL plynovod - stav
ochranné pásmo od osy potrubí DN 250 - 20 m
 VN 22 kV vzdušná elektrická vedení - stav
ochranné pásmo 7 (10) m od krajního vodiče
 Vodovod - stav
ochranná pásma 2 m od osy potrubí
 Sdělovací dálkové kabely - DK - stav
ochranná pásma 1 m od osy kabelu

5.6 OCHRANA OVZDUŠÍ
V ÚP Chotýšany je respektována ochrana čistoty ovzduší. V kapitole b) „Základní
koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoj jeho hodnot“, podkapitole 1. „Základní
koncepce rozvoje území obce“ je předepsáno, že v území nesmí být umístěny nové výrobní
ani jiné činnosti, které by svým vlivem negativně ovlivnily čistotu ovzduší. Pro vytápění
domů je třeba postupně hledat alternativní zdroje ( např. plynofikace, elektrifikace, tepelná
čerpadla, solární systémy, kotle na dřevní hmoty a na biomasy, apod. ).

5.7 OCHRANA NEROSTNÉHO BOHATSTVÍ
Na území obce Chotýšany není vyhlášeno žádné chráněné ložiskové území ( CHLÚ ) a
nejsou evidovány lokality poddolovaného území z minulých těžeb.
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6. ZPRÁVA O VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ
obsahující základní informace o výsledcích tohoto vyhodnocení včetně
výsledků vyhodnocení vlivů na životní prostředí
( dle § 53 odst. 5, písmene b) stavebního zákona )
V souladu se zadáním ÚP Chotýšany a v souladu se stanoviskem Krajského úřadu
Středočeského kraje, odboru životního prostředí ( ŽP ) k návrhu zadání ÚP Chotýšany není
posuzován návrh ÚP Chotýšany z hlediska vlivů na životní prostředí ( SEA ) a vlivu na
udržitelný rozvoj území, neboť se v řešeném území ( k.ú. Chotýšany a k.ú. Městečko
u Chotýšan ) nejedná o záměry, které by mohly závazně ovlivnit životní prostředí.

7. STANOVISKO KRAJSKÉHO ÚŘADU
( podle § 50 odst. 5 stavebního zákona )
Stanovisko Krajského úřadu podle §50 odst. 5 stavebního zákona není obsaženo
v odůvodnění ÚP Chotýšany, neboť k návrhu územního plánu nebylo v souladu se zadáním
ÚP Chotýšany zpracováno vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území.

8. SDĚLENÍ, JAK BYLO STANOVISKO KRAJSKÉHO ÚŘADU ZOHLEDNĚNO
Sdělení, jak bylo stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst. 5 stavebního zákona
zohledněno, s uvedením závažných důvodů, pokud některé požadavky nebo
připomínky zohledněny nebyly.

Sdělení, jak bylo stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst. 5 stavebního zákona
zohledněno není obsaženo v odůvodnění ÚP Chotýšany, neboť stanovisko nebylo vydáno.
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9. KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ
( dle § 53 odst. 5, písmene e) stavebního zákona )
Územní plán Chotýšany vymezuje zastavěné území, stanovuje základní koncepci
rozvoje území obce, urbanistickou koncepci, koncepci veřejné infrastruktury, koncepci
uspořádání krajiny, podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití, vymezení
ploch územních rezerv a vymezení veřejně prospěšných staveb a opatření.
Vymezení zastavěného území
V Územním plánu Chotýšany je vymezeno zastavěné území k datu předání mapových
podkladů, tj. ke dni15. 06. 2015, kdy byly předány aktuální mapové podklady, KMD pro
k.ú. Chotýšany a pro k.ú. Městečko u Chotýšan. Od té doby mohlo v průběhu zpracování
a projednání ÚP Chotýšany dojít k naplnění ( zastavění ) některých zastavitelných ploch,
které jsou vymezeny ve stávajícím platném ÚPnSÚ Chotýšany shodně s návrhem nového
Územního plánu Chotýšany.
Hranice zastavěného území je vedena po hranici zastavěných parcel. Do zastavěného
území jsou zahrnuty zastavěné pozemky, stavební proluky ( v rozsahu maximálně dvou /2/
nezastavěných parcel ), pozemní komunikace nebo jejich části, ze kterých jsou vjezdy na
ostatní pozemky zastavěného území, ostatní veřejná prostranství a další pozemky, které
jsou obklopeny ostatními pozemky zastavěného území.
Základní koncepce rozvoje území obce, ochrana a rozvoj jeho hodnot
V Územním plánu Chotýšany se stanovuje základní koncepci rozvoje území obce,
ochrany jeho hodnot. Územní plán Chotýšany je koncepčním materiálem dlouhodobého
charakteru, který bude koordinovat a usměrňovat rozvoj a obnovu obce, celého správního
území, v předem promyšlených postupných krocích. Tím lze zamezit nekoncepčním
rozhodnutím, která se mohou časem projevit jako zábrana harmonického rozvoje obce.
Základem koncepce rozvoje území obce je v územním plánu Chotýšany zejména
zachování a podpoření charakteru a struktury osídlení. Hlavním cílem řešení územního
plánu je ochrana stávajících kulturních a přírodních hodnot, harmonické zapojení nových
rozvojových zastavitelných ploch do urbanistického i architektonicko stavebního kontextu
obce Chotýšany a vytvoření předpokladů pro jeho obohacení o nové urbanistické a
architektonické kvality. Územní plán vytváří předpoklady pro vyvážené řešení rozvojových
aktivit obce Chotýšany tak, aby byl umožněn přirozený rozvoj sídel na území obce
Chotýšany a zároveň potvrzen charakter krajiny.
Urbanistická koncepce
V Územním plánu Chotýšany je navržen rozvoj všech sídlotvorných složek, zahrnující
zejména rozvoj bydlení, občanského vybavení, rekreace podnikatelských aktivit ve výrobě,
dopravní a technické infrastruktury, veřejných prostranství a rozšíření ploch sídelní zeleně.
Návrh zastavitelných ploch vytváří předpoklady k přiměřenému komplexnímu rozvoji
všech sídel na území obce Chotýšany. Rozsah zastavitelných ploch odpovídá velikosti a
významu jednotlivých sídel, přičemž těžiště rozvoje připadá na hlavní sídlo Chotýšany.
Rozložení zastavitelných ploch do několika lokalit vytváří předpoklady k budoucímu
rovnoměrnému rozvoji kompaktních sídel v krajině.
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Koncepce územního plánu nepodporuje zejména vznik rozsáhlých urbanistických
novotvarů ( satelitů ), prorůstání sídel, rozšiřování nových zastavitelných ploch vybíhající
radiálně do volné krajiny, tj. koncepce ÚP nepodporuje negativní zásahy do současné
urbanistické struktury sídel - dochovaného kulturního dědictví a do krajinného rázu.
Navržené zastavitelné plochy jsou nejvýhodnější z hlediska prostorového uspořádání
tohoto sídel, z hlediska komunikačního přístupu a z hlediska možnosti napojení na
inženýrské sítě. Těžištěm nové obytné zástavby jsou zastavitelné plochy Z09, Z10 a Z11,
Z13, Z14 a Z17, které zahrnují celkem vždy jakési „velké proluky“ mezi několika částmi
zastavěného území sídla Chotýšany. Tyto plochy jsou nejvýhodnější ze všech hledisek,
zejména pak z hlediska možnosti dopravního napojení a napojení na inženýrské sítě.
Územní plán Chotýšany vytváří předpoklady k zabezpečení trvalého souladu všech
přírodních, civilizačních a kulturních hodnot v území. Zvláštní zřetel kromě zabezpečení
rozvoje sídel je přitom brán na péči o životní prostředí, ochranu přírody a vodních zdrojů.
Koncepce veřejné infrastruktury
V Územním plánu Chotýšany je navržena koncepce veřejné dopravní infrastruktury,
technické infrastruktury, veřejných prostranství a koncepce občanského vybavení.
Dopravní infrastruktura
Koncepce veřejné dopravní infrastruktury zahrnuje zejména pozemní komunikace, tj.
silniční síť a síť obslužných komunikací ( místních a účelových ).
Územní plán Chotýšany nemá zásadní vliv na silniční síť, ponechává silnice ve
stávajících trasách. Na celém území obce Chotýšany jsou přípustné postupné úpravy silnic
spojené především s odstraňováním dopravních závad a postupná rekonstrukce silnic do
normovaných kategorií, pokud to umožní prostorové uspořádání stávající zástavby.
Technická infrastruktura
V Územním plánu Chotýšany je navržena koncepce veřejné technické infrastruktury,
která zahrnuje vodní hospodářství ( vodovod a kanalizace ), zásobování elektrickou
energií, zásobování plynem, zásobování teplem a odpadové hospodářství. Kapacita veřejné
technické infrastruktury byla prověřena, zejména s ohledem na předpokládaný rozvoj obce.
Koncepce uspořádání krajiny
V Územním plánu Chotýšany je navržena koncepce uspořádání krajiny, která tvoří spolu
s návrhem urbanistického řešení součást celku s cílem plnit a zajistit požadavky
udržitelného a vyváženého rozvoje celého území Chotýšany. Koncepce zahrnuje zejména
stanovení cílové charakteristiky krajiny, koncepci uspořádání krajiny, koncepci uspořádání
ploch v krajině s vymezením ploch s rozdílným způsobem využití, vymezení ploch změn
v krajině, koncepci ochrany vod, záplavová území, ochranu před povodněmi a vymezení
územního systému ekologické stability ( ÚSES ).
V řešeném území je zapracováno vymezení regionálního USES ze ZÚR Středočeského
kraje. Na něj navazuje návrh lokálního ÚSES. Pro všechny prvky ÚSES jsou v územním
plánu stanoveny regulativy využití a tabulce prvků ÚSES jsou pro jednotlivé prvky ÚSES
popsány charakteristiky a stanoven cílový typ. Návrh ÚSES vychází z přírodních
podmínek: geomorfologicky náleží území k Divišovské vrchovině, tvoří jej členitá, středně
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zalesněná partie ve výškách od 355m (niva Chotýšanky na SV hranici katastru) po 499m
(Vápenný vrch na SZ území) rozčleněná hlubokými úzkými údolími Chotýšanky a
Holčovického potoka. Klima mírně teplé v oblasti MT10.
Geologicky leží území v oblasti masivu hornin středočeského plutonu, povrch tvoří
především permokarbonské magmatity - granity, granodiority až křemenné diority
benešovského typu, JV od Městečka se nachází okrsek zpevněných sedimentů (pískovce,
prachovce, slepence) Blanické brázdy; drobnými okrsky vystupují k povrchu i starší
proterozoické horniny moldanubika - ruly a migmatity, resp. ojedinělé vložky erlanu a
serpentinitu. Kvartér je zastoupen omezeně - ostrůvky deluviálních sedimentů v úpatích
svahů a deluvofluviálními a fluviálními sedimenty v údolnicích a úzkých nivách. V
potenciální vegetaci převažují acidofilní doubravy Luzulo - Quercetum a Abieti Quercetum, v detailu v členitějším reliéfu svahů střídané dle expozice ostrůvky hájů
Melampyro - Carpinetum a acidofilních i květnatých bučin (Luzulo - Fagetum, Tilio
cordatae - Fagetum), v nivách luhy Stellario - Alnetum. Náhradní vegetací jsou louky svazů
Arrhenatherion. Calthion, méně Molinion, Violion caninae i Koelerio - Phleion, v nivách
Alopecurion, resp. křoviny Berberidion. Fytogeograficky spadá území do Mezofytika,
okres 42b-Táborsko-vlašimská pahorkatina. Potenciálně je přítomna nepříliš pestrá květena
kyselých hercynských pahorkatin, obohacená pestřejšími ostrůvky na vložkách vápnitých
hornin či hadců, aktuálně značně degradovaná antropogenními vlivy.
Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití
Pro jednotlivé plochy jsou stanoveny podmínky pro rozdílný způsob využití a podmínky
prostorového uspořádání. Podmínky pro využití ploch obsahují stanovený rozdílný způsob
využití s určením převažujícího účelu využití ( hlavní využití ), přípustného využití,
nepřípustného využití, popřípadě stanovení podmíněně přípustného využití těchto ploch.
Stavby a jiná zařízení, která stanovenému způsobu využití ploch neodpovídají, nelze
umístit nebo povolit a rovněž nelze umístit nebo povolit změny staveb nebo změny
v užívání staveb v rozporu se stanoveným způsobem využití ploch.
Podmínky pro prostorového uspořádání jsou stanoveny pro plochy urbanizované
a obsahují stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek
ochrany krajinného rázu ( například výškové regulace zástavby, struktury zástavby,
stanovení rozmezí výměry pro vymezování stavebních pozemků a intenzity jejich využití ).
V urbanizovaném území v zastavěném území a na zastavitelných plochách platí pro
jednotlivé plochy rovněž podmínky a požadavky na prostorové uspořádání uvedené
v kapitole c) „Urbanistická koncepce ; subkapitola 3. Koncepce prostorového uspořádání podmínky a požadavky na prostorové uspořádání“.
Na plochách v krajině v nezastavěném území je přípustné umísťovat stavby a technická
opatření a povolovat změny způsobu využití ploch podle zásad uvedených v kapitole
e) „Koncepce uspořádání krajiny ; subkapitola 3. Koncepce uspořádání ploch v krajině,
společné zásady v nezastavěném území“.
Vymezení ploch, kde změny prověří územní studie
V Územním plánu Chotýšany se vymezují zastavitelné plochy, ve kterých je uloženo
prověření změn jejích využití územní studií. Zastavitelné plochy, ve které je uloženo
prověření změn jejích využití územní studií jsou svou rozlohou převážně větší, pohledově
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exponované lokality nebo lokality, nebo lokality kde je potřeba vyřešit detailněji dopravní
obslužnost. Urbanistické kompozici a prostorovému uspořádání území a poté i jednotlivých
staveb musí být věnována odpovídající pozornost.
Vymezení veřejně prospěšných staveb a opatření
V ÚP Chotýšany jsou vymezeny veřejně prospěšné stavby ( VPS ). Zahrnují zejména
stavby pro veřejnou dopravní infrastrukturu zahrnující důležité obslužné komunikace :
VVD1 - dopravní obsluha ploch výroby ( stávajících i rozvojových ) mimo zastavěné
území sídla Chotýšany, dopravní propojení areálů výroby na silnici II/112,
VVD2 - propojení stávající slepé komunikace,
VVD3, VVD4 - dopravní obsluha severní části sídla Chotýšany a paralelní komunikační
propojení pro případ havárie na jediné páteřní komunikaci v sídle Chotýšany,
VVD2 - komunikační propojení sídel Chotýšany a Křemení mimo silnici II/112,
VVD6, VVD7, VVD8 - dopravní obsluha západní části sídla Městečko,
VVD9 - pěší a cyklistické komunikační propojení sídel Chotýšany a Městečko.
a pro veřejnou technickou infrastrukturu zahrnující čistírny odpadních vod.
čistírna odpadních vod - ČOV Chotýšany
VVT1
VVT2
čistírna odpadních vod - ČOV Křemení
čistírna odpadních vod - ČOV Pařezí
VVT3
VVT4
čistírna odpadních vod - ČOV Městečko
V Územním plánu Chotýšany jsou dále vymezeny veřejně prospěšná opatření ( VPO ).
Zahrnují zejména opatření nestavební povahy sloužící ke zvýšení retenční schopnosti
krajiny k založení prvků ÚSES ( územního systému ekologické stability ).

10. VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ
A VYHODNOCENÍ POTŘEBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH
( dle § 53 odst. 5, písmene f) stavebního zákona )
Využití zastavěného území
V územním plánu Chotýšany je vymezené zastavěné území obce plně využíváno, rozvoj
bytové zástavby lze uskutečňovat pouze na vnitřních rezervách v omezené míře na
plochách v prolukách ( např. plochy přestavby P01, P10 ). V obci nebyly nalezeny žádné
další nevyužívané areály vhodné pro výstavbu rodinných domů a ani objekty vhodné pro
rekonstrukci na objekty bydlení.
Vymezení zastavitelných ploch
Požadavek na rozvoj obytné zástavby na zastavitelných plochách v obci Chotýšany je
proto zcela opodstatněný. Návrh zastavitelných ploch vytváří předpoklady k přiměřenému
a komplexnímu rozvoji všech sídel na území obce Chotýšany.
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Území obce Chotýšany leží v rozvojové ose OSk3 Benešov - Vlašim, vymezené
v Zásadách územního rozvoje ( ZÚR ) Středočeského kraje. Jedním z požadavků ze zásad
pro usměrňování územního rozvoje a rozhodování o změnách v území je i požadavek na
rozvoj bydlení v obci Chotýšany , uvedený v odstavci č. (59), písm. c) „rozvoj bydlení
uvažovat zejména ve městě Vlašim a dále v obcích Chotýšany a Postupice v koridoru
silnice II/112 a regionální železniční trati (222) Benešov – Vlašim – Trhový Štěpánov“.
Územní plán naplňuje požadavek v tomto bodě ZÚR Středočeského kraje. V Územním
plánu Chotýšany jsou vymezeny dostatečně a přiměřeně velké rozvojové plochy určené pro
bydlení, které vytvářejí předpoklady pro vyvážený rozvoj obce. Rozsah zastavitelných
ploch v sídlech a jejich využití byl v návrhu prověřen s ohledem na kapacity obsluhy
dopravní a technickou infrastrukturu, limity rozvoje území a ochranu krajiny.
Geografická poloha obce Chotýšany mezi městy Benešov a Vlašim, výrazný vzrůst
mobility obyvatel a zejména přírodní, kulturní a estetické hodnoty v současné době
vyvolávají a budou pravděpodobně vyvolávat i nadále trvalý zájem o bydlení v této obci
( za posledních pět let bylo dokončeno v obci 11 rodinných domů ) a mohou vyvolat také
zvýšený zájem o rozvoj podnikatelských aktivit. Rozsah zastavitelných ploch odpovídá
vždy velikosti a významu sídla v širším okolí. Rozložení rozlohou větších i menších
rozvojových zastavitelných ploch do několika lokalit přiléhajících vždy současně
zastavěnému území vytváří předpoklady k budoucímu rovnoměrnému a harmonickému
rozvoji kompaktních sídel v krajině se zástavbou soustředěnou okolo historického jádra.
Zastavitelné plochy vymezeny s ohledem na reálný potenciál rozvoje obce Chotýšany.
O bydlení v obci je stálý velký zájem. Zastavitelné plochy, vymezené v současně platném
územním plánu nejsou plně naplňovány z důvodů nadměrné regulace, která neumožňuje
reálné dělení pozemků pro rodinné domy, např. v současné době konkrétně na ploše Z09.
Chotýšany mají charakter spádové obce s plně vyhovujícím občanským vybavením.
V obci je stávající základní škola I. stupně. Vzhledem k velkému zájmu žáků se základní
škola dále rozvíjí, již v roce 2017 se bude škola rozšiřovat o II. stupeň základní školy.
V obci Chotýšany jsou stávající kulturní a společenská zařízení, velmi dobré vybavení
pro sportovní vyžití a nezbytná zařízení z oblasti maloobchodu a služeb. Stávající občanské
vybavení plně vyhovuje předpokládanému rozvoji bydlení v obci a nárůstu obyvatelstva.
V Chotýšanech je dostatek pracovních příležitostí ve stávajících areálech výroby, v obci
je registrováno 70 podnikatelských subjektů ( dle údajů ČSÚ ke dni 3.1.2016 ), z toho 14
právnických osob ( 9 obchodních společností, 2 akciové společnosti a 2 družstva ). To je
rovněž předpokladem pro poměrně velký zájem o bydlení v této obci.
Těžištěm nové obytné zástavby jsou zastavitelné plochy Z09, Z10 a Z11, Z13, Z14
a Z17, které zahrnují celkem vždy jakési „velké proluky“ mezi několika částmi
zastavěného území sídla Chotýšany. Tyto plochy jsou nejvýhodnější ze všech hledisek,
zejména pak z hlediska možnosti dopravního napojení a napojení na inženýrské sítě.
Vzhledem k prioritám územního plánování kraje pro zajištění udržitelného rozvoje
území stanoveným v Zásadách územního rozvoje ( ZÚR ) Středočeského kraje byla
převážná část původních zastavitelných ploch vymezených ve stávajícím původním
ÚPnSÚ Chotýšany v návrhu ÚP Chotýšany na základě projednání ÚP Chotýšany vyjmuta.
V době zpracování původního ÚPnSÚ Chotýšany nebyla v platnosti tzv. „nadřazená“ ÚPD,
tj ZÚR Středočeského kraje, která pro nový Územní plán Chotýšany již závazně platí.
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11. VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA
ŠIRŠÍCH VZTAHŮ V ÚZEMÍ
( dle vyhlášky č. 500/2006 Sb., příloha č.7 část II odst.1 a) )
Obec Chotýšany sousedí svým správním územím, které zahrnuje dvě katastrálních
území ( k.ú. Chotýšany a k.ú. Městečko u Chotýšan ) se správním územím pěti obcí, tj.
s územím města Vlašim ( k.ú. Domašín, k.ú. Hrazená Lhota, k.ú. Nesperská Lhota ) a obcí
Struhařov ( k.ú. Bořeňovice, k,ú. Býkovice ), Postupice ( k.ú. Postupice, k.ú. Jemniště,
k.ú. Milovanice a k.ú. Čelivo ), Bílkovice ( k.ú. Bílkovice ) a Radošovice ( k.ú. Radošovice
u Vlašimi ).
Koordinace dopravní a technické infrastruktury
Koordinace prvků dopravní a technické infrastruktury při hranicích řešeného území obce
Chotýšany se sousedními obcemi je zajištěna prostřednictvím stávajících zařízení.
Koordinace vymezení územního systému ekologické stability ( ÚSES )
Koordinace vymezení místního územního systému ekologické stability ( ÚSES ) je
v návrhu ÚP Chotýšany zajištěna. V územním plánu Chotýšany je zapracováno vymezení
regionálního USES ze ZÚR Středočeského kraje a zpřesněno do měřítka územního plánu.
Návrh ÚSES navazuje na regionální síť zasahující do území podél jeho jihovýchodní
hranice v údolí potoka Chotýšanky a v navazujícím lesním komplexu na jižní území. Zde
bylo konkrétně vymezeno RBC 945 - Kalamajka. Severně od RBC byla vymezena
navazující trasa RBK 1325 - Čengrovka-Kalamajka, sledující tok Chotýšanky.. Jižně od
RBC pokračuje RBK 389 - Kalamajka - Nesperská Lhota, který byl v návaznosti na hranice
trvalého rozdělení lesa vymezen v lesním komplexu Kladina.
Návrh Plánu ÚSES vychází z následujících územních podkladů: ZÚR Středočeského
kraje, původního Generelu místních ÚSES zahrnutého v ÚAP ORP Benešov, ÚP okolních
obcí (Vlašim, Bílkovice, Radošovice, Struhařov, Postupice).

12. VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ ZADÁNÍ
( dle vyhlášky č. 500/2006 Sb., příloha č.7 část II odst.1 b) )
Územní plán Chotýšany je zpracován v souladu se zadáním Územního plánu Chotýšany
a splňuje jeho požadavky.
a) Požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje a z územně plánovací
dokumentace vydané krajem
Vyhodnocení požadavků je popsáno v kapitole:
2. Soulad územního plánu s politikou územního rozvoje územně plánovací
dokumentací vydanou krajem
b) Požadavky vyplývající z územně analytických podkladů
V návrhu Územního plánu Chotýšany jsou respektovány všechny sledované jevy
z ÚAP ORP Benešov, limity které se v území vyskytují.
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c) Požadavky na rozvoj území obce
Obec Chotýšany měla v době schválení zadání celkem cca 490 trvale bydlících
obyvatel v celém svém správním území.Návrh Územního plánu Chotýšany ve své
konečné podobě realizace má podle zadání ÚP předpokládat nárůst obyvatelstva cca
o 30 % na cca 600 až 650 obyvatel.
V návrhu ÚP jsou vymezeny rozvojové plochy pro bydlení o výměře 14, 0300 ha
( BI - Plochy bydlení - bydlení čisté v rodinných domech - 1, 6100 ha a BV - Plochy
bydlení - bydlení venkovské - 12, 4200 ha ). V bilanci těchto ploch jsou zahrnuty
rovněž veřejná prostranství pro umístění obslužných komunikací a veřejné zeleně ( ty
jsou v ÚP vymezeny konkrétně zejména u významných komunikací a důležitých
centrálních ploch zeleně ), tj. plochy, u kterých se předpokládá podíl cca 20% celkové
výměry zastavitelných ploch. Za předpokladu výměry pozemku 1200 m2 až 1500 m2
pro jeden rodinný dům, umožňuje návrh ÚP Chotýšany výstavbu cca 100 rodinných
domů, to znamená nárůst o cca 300 obyvatel v dlouhodobém časovém horizontu.
Oproti požadavku zadání ÚP na rozvoj se jedná nárůst rozvojových ploch bydlení,
způsobený podrobnější analýzou možného rozvoje sídel v rámci zpracování návrhu
ÚP, návrhem využití celých „velkých proluk“ ( bez ploch zemědělských zbytkových,
obtížně obhospodařovatelných ) mezi několika částmi zastavěného území sídla
Chotýšany ( zastavitelné plochy Z09, Z10 a Z11, Z13, Z14 a Z17 ) a zejména
respektováním již vymezených zastavitelných ploch ve stávajícím platném ÚPnSÚ
Chotýšany. Převážná část zastavitelných ploch je z ÚPnSÚ do návrhu ÚP Chotýšany
přenesena ( vyplývá z §102 stavebního zákona ). Přehled a porovnání zastavitelných
ploch je uveden v tabulce v kapitole odůvodnění ÚP Chotýšany : 14. „Vyhodnocení
vlivu řešení na pozemky určené k plnění funkce lesa a vlivu na zemědělský půdní
fond“, v podkapitole 14.2 „Zemědělský půdní fond - vyhodnocení předpokládaných
důsledků navrhovaného řešení ÚP Chotýšany na zemědělský půdní fond - ZPF“.
Zastavitelné plochy vymezeny s ohledem na reálný a velmi dobrý potenciál rozvoje
obce Chotýšany jako obce spádové s vyhovujícím občanským vybavením ( v obci je
m.j. základní škola, která se dále rozvíjí, velmi dobré vybavení pro sportovní vyžití )
a dostatek pracovních příležitostí ve stávajících areálech výroby.
d) Požadavky na plošné a prostorové uspořádání území ( urbanistickou koncepci a
koncepci uspořádání krajiny )
Návrh řešení Územního plánu Chotýšany splňuje požadavky na plošné a prostorové
uspořádání území ( urbanistickou koncepci a koncepci uspořádání krajiny ).
Urbanistická koncepce
Územní plán Chotýšany stabilizuje stávající plochy v zastavěném území a vytváří
předpoklady pro rozvoj bydlení, občanského vybavení, sportu a rekreace, služeb a
podnikání, a to za předpokladu zajištění ekologické stability území, zlepšení
dopravního a technického vybavení území. Zastavitelné plochy vymezeny s ohledem
na reálný a velmi dobrý potenciál rozvoje obce Chotýšany jako obce spádové
s vyhovujícím občanským vybavením ( v obci je m.j. základní škola, která se dále
rozvíjí, velmi dobré vybavení pro sportovní vyžití ) a dostatek pracovních příležitostí.
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Koncepce ÚP nepodporuje zejména vznik rozsáhlých urbanistických novotvarů
( satelitů ), prorůstání sídel, rozšiřování nových zastavitelných ploch vybíhající
radiálně do volné krajiny, tj. koncepce ÚP nepodporuje negativní zásahy do současné
urbanistické struktury sídel - dochovaného kulturního dědictví a do krajinného rázu.
Územní plán Chotýšany stanovuje podmínky pro využití jednotlivých ploch
s rozdílným způsobem využití s určením převažujícího účelu využití ( hlavní využití )
a podmínky prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného
rázu ( např. výšková regulace zástavby, intenzita využití pozemků, apod.). Pro objekty
bydlení je předepsán venkovský charakter zástavby tvarově i objemově, zastavěnost
pozemků je předepsána u ploch bydlení do 30%.
Zastavitelné plochy navazují na stávající zastavěné území, využívány jsou
přednostně proluky v zástavbě. Na území obce Chotýšany nejsou v ÚP navrhovány
žádné výraznější rozvojové plochy ( nové zemědělské a průmyslové areály ), které by
mohly samostatně či ve spojení s jinými mohly významně ovlivnit životní prostředí.
ÚP Chotýšany obsahuje plochy pro dopravní a technickou infrastrukturu, tj. plochy
pro nové ČOV nejen v sídle Chotýšany, ale i ve všech místních částech ( Městečko,
Křemení a Pařezí ), komunikace jsou situované na plochách veřejných prostranstvích,
veřejná prostranství a veřejná zeleň zejména v centrech sídel. Specifikované plochy
s rozdílným způsobem využití zahrnují kompletně celé řešené území.
Koncepce uspořádání krajiny
V návrhu Územního plánu Chotýšany jsou splněny požadavky na uspořádání
krajiny. V návrhu ÚP je prověřena možnost rozčlenění zemědělských pozemků
travnatými mezemi, zřízení souvislých pásů luk podél vodotečí a zatravnění úžlabí
ohrožených vodní erozí. V návrhu ÚP je prověřena možnost rozšíření lesních ploch na
„chudší“ zemědělské půdě a v plochách nevhodných k zemědělskému obdělávání.
V Územním plánu Chotýšany jsou vymezeny plochy pro nová zalesnění o celkové
rozloze 0, 7900 ha. Jedná se o plochy změn v krajině K01, K02, K03.
Návrh ÚP Chotýšany zahrnuje lokální územní systém ekologické stability ÚSES.
Zastavitelné plochy jsou v sídlech navrženy tak, aby nebyl porušen ráz krajiny.
e) Požadavky na řešení veřejné infrastruktury
V návrhu ÚP jsou splněny požadavky na řešení veřejné infrastruktury.
Dopravní infrastruktura
V návrhu ÚP Chotýšany je popsáno jaký má řešení ÚP vliv na silniční síť a síť
místních komunikací ( dále MK ).
Návrh řešení územního plánu Chotýšany nemá zásadní vliv na silniční síť, silnice
ponechává ve stávajících trasách. Na celém území obce Chotýšany ( k.ú. Chotýšany a
k.ú. Městečko u Chotýšan ) jsou přípustné úpravy silnic spojené především s
odstraňováním dopravních závad a s postupnou rekonstrukcí silnic do normovaných
kategorií, pokud to umožní prostorové uspořádání zástavby.
Za účelem dopravní obsluhy ploch výroby ( stávajících i rozvojových ) mimo
zastavěné a obydlené území sídla Chotýšany ( chráněná zástavba ) je navrženo nové
komunikační propojení na silnici II/112 východně od sídla Chotýšany ( dopravní
propojení stávajících i rozvojových areálů výroby na silnici II/112 ).
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Návrh ÚP respektuje železniční trať č. 222 Benešov - Vlašim - Trhový Štěpánov.
Technická infrastruktura
V Územním plánu je navržena koncepce veřejné technické infrastruktury, která
zahrnuje vodní hospodářství ( vodovod a kanalizace ), zásobování elektrickou energií,
zásobování plynem, zásobování teplem a odpadové hospodářství. Kapacita technické
infrastruktury byla prověřena, zejména s ohledem na předpokládaný rozvoj obce.
f)

Požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území
V návrhu ÚP jsou splněny požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území.
Ochrana kulturních hodnot území
V návrhu Územního plánu Chotýšany jsou splněny požadavky na ochranu
kulturních památek. Řešení územního plánu respektuje nemovité kulturní památky a
jiné hodnotné stavby.
V návrhu územního plánu jsou splněny požadavky na ochranu urbanistických
hodnot. Územní plán vytváří předpoklady zejména pro zachování charakteru zástavby.
Celé správní území Chotýšany je v územním plánu posuzováno jako území
s možnými archeologickými nálezy.
Ochrana přírodních hodnot území
V návrhu ÚP byly řešeny a jsou splněny požadavky na ochranu stávajících
přírodních hodnot řešeného území, tj. ochranu přírody a krajiny, ochranu vod,
pozemků určených k plnění funkce lesa - PUPFL, zemědělského půdního fondu - ZPF.

g) Požadavky na veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a asanace
V územním plánu Chotýšany jsou vymezeny veřejně prospěšné stavby a veřejně
prospěšná opatření, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit. Vymezení
opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze
práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit není ÚP Chotýšany obsaženo.
Vymezené veřejně prospěšné stavby ( VPS ) zahrnují zejména stavby pro veřejnou
dopravní infrastrukturu zahrnující zejména obslužné komunikace a pro veřejnou
technickou infrastrukturu zahrnující čistírny odpadních vod.
Vymezené veřejně prospěšná opatření ( VPO ) zahrnují zejména opatření
nestavební povahy sloužící ke zvýšení retenční schopnosti krajiny k založení prvků
ÚSES ( územního systému ekologické stability ).
h) Požadavky vyplývající ze zvláštních právních předpisů
V návrhu řešení Územního plánu Chotýšany jsou respektovány všechny limity a
požadavky, vycházející ze zvláštních předpisů, z hlediska ochrany zdraví, požární
ochrany, ochrany kulturních hodnot, ochrany přírodních hodnot, technických limitů,
ochrany ovzduší, ochrany nerostného bohatství.
Vyhodnocení požadavků je popsáno v kapitole:
5. Soulad s požadavky zvláštních právních předpisů
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i)

Požadavky a pokyny na řešení hlavních střetů zájmů a problémů v území
V návrhu řešení Územního plánu Chotýšany jsou respektovány požadavky a pokyny
na řešení hlavních střetů zájmů a problémů v území. V návrhu ÚP byly prověřeny a
řešeny hlavní střety zájmů a problémů v území, zejména střet zájmů stavebního
rozvoje obce se zájmy ochrany zemědělského půdního fondu ( ZPF ) na rozvojových
zastavitelných plochách mimo zastavěné území.

j)

Požadavky na vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby s ohledem na
obnovu a rozvoj sídelní struktury a polohu obce v rozvojové oblasti nebo ose
Území obce Chotýšany se nachází mimo rozvojové oblastí a rozvojové osy
vymezené v PÚR ČR 2008 a mimo v ZÚR Středočeského kraje vymezené rozvojové
oblasti, rozvojové osy a rozvojová centra krajského významu.
Rozvojové zastavitelné plochy jsou navrženy v návaznosti na zastavěné území.
Rozvoj sídel je přizpůsoben vždy stávající dochované urbanistické struktuře a
hodnotám v území. Územní plán respektuje měřítko a charakter stávající zástavby
v jednotlivých sídlech.
Ve volné krajině není navržena žádná zastavitelná území ( zejména pro bydlení)
s výjimkou liniových staveb technického vybavení a dopravy.

k) Požadavky na vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude uloženo prověření
změn jejích využití územní studií
V Územním plánu Chotýšany se vymezují zastavitelné plochy, ve kterých je
uloženo prověření změn jejích využití územní studií. Jedná o lokality :
Z01, Z02 + Z38 ; Z17, Z31 + Z38 ; Z09 ; Z10 a Z11 ; Z13 a Z14 a Z53

Zastavitelné plochy, ve které je uloženo prověření změn jejích využití územní studií
jsou svou rozlohou převážně větší, pohledově exponované lokality nebo lokality, nebo
lokality kde je potřeba vyřešit detailněji dopravní obslužnost. Urbanistické kompozici
a prostorovému uspořádání území a poté i jednotlivých staveb musí být věnována
odpovídající pozornost.
l)

Požadavky na vymezení ploch a koridorů, pro které budou podmínky pro
rozhodování o změnách jejích využití stanoveny regulačním plánem
V návrhu Územního plánu Chotýšany nejsou navrženy žádné zastavitelné plochy,
kde by bylo vhodné a účelné uložit prověření změn jejích využití regulačním plánem.

m) Požadavky na vyhodnocení vlivů změny územního plánu na udržitelný rozvoj
území
Na návrh řešení Územního plánu Chotýšany se v zadání ÚP nevztahují požadavky
na vyhodnocení vlivů Územního plánu Chotýšany na udržitelný rozvoj území.
n) Požadavky na zpracování konceptu a zpracování variant
Na návrh řešení Územního plánu Chotýšany se v zadání ÚP nevztahuje požadavek
na zpracování konceptu ÚP a zpracování variant řešení.
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o) Požadavky na uspořádání obsahu návrhu ÚP ( Územního plánu Chotýšany )
V návrhu ÚP Chotýšany jsou splněny požadavky na uspořádání obsahu návrhu
Územního plánu Chotýšany. Textová část i grafická část návrhu Územního plánu
Chotýšany je zpracována v rozsahu přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb.

13. VÝČET ZÁLEŽITOSTÍ NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU
( dle vyhlášky č. 500/2006 Sb., příloha č.7 část II odst.1 c) )
Územní plán Chotýšany nevymezuje záležitostí nadmístního významu, které nejsou
řešeny v ZÚR Středočeského kraje ( § 43 odst. 1 stavebního zákona ).

14. VYHODNOCENÍ VLIVU ŘEŠENÍ NA POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ
FUNKCE LESA A VLIVU NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND
( dle vyhlášky č. 500/2006 Sb., příloha č.7 část II odst.1 d) )
14.1 POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCE LESA
Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení Územního plánu
Chotýšany na pozemky určené k plnění funkce lesa - PUPFL
Lesy ( pozemky určené k plnění funkce lesa - PUPFL ) pokrývají část správního území
Chotýšany ( k.ú. Chotýšany a k.ú. Městečko u Chotýšan ) o celková rozloze 447, 6724 ha.
Z toho 179, 9899 ha ( k.ú. Chotýšany ) a 267, 6825 ha ( k.ú. Městečko u Chotýšan ).
Výměry lesních pozemků jsou převzaty ze statistických údajů KÚ - stav ke dni 20.12.2015.
Pozemky určené k plnění funkce lesa ( PUPFL ) jsou graficky znázorněny na výkresu :
F VÝKRES PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁBORŮ PŮDNÍHO FONDU
V Územním plánu Chotýšany jsou vymezeny dva předpokládané zábory stávajících
lesních pozemků, t. j. pozemků určených k plnění funkce lesa.
Jedná se o plochy :
1 - Plocha o rozloze 0, 05 ha, která je součástí rozvojové zastavitelné plochy Z40
určená pro umístění PV - veřejných prostranství pro umístění místní komunikace.
V grafické části odůvodnění ÚP Chotýšany je na koordinačním výkresu D graficky
vyznačena 50-ti metrová vzdálenost od okraje lesa - PUPFL ( 50 m od hranice stávajících
lesních pozemků ). V Územním plánu Chotýšany je tato vzdálenost 50 m od okraje lesa
( pozemků určených k plnění funkce lesa - PUPFL ) respektována. S jakoukoliv stavbou
v50-ti metrové vzdálenosti od okraje lesa musí být udělen souhlas ( výjimka ) dle § 14
lesního zákona č. 289/1995 Sb., v platném znění.
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Nová zalesnění
V Územním plánu Chotýšany jsou vymezeny plochy pro nová zalesnění o celkové
rozloze 0, 7900 ha. Jedná se o plochy změn v krajině K01, K02, K03.
V Územním plánu Chotýšany je předepsáno, že na všech plochách zemědělského
půdního fondu ( ZPF ) lze podmíněně povolovat nová zalesnění, t.j. změnu využití ploch
zemědělských ( NZo a NZt ) na plochy lesní ( NL ), tj. na pozemky určené pro plnění
funkce lesa. Před realizací nových zalesnění musí být v dalších stupních prokázáno, že
nebudou mít negativní vliv na cenné přírodní plochy a lokality. Nová zalesnění mohou být
realizovány rovněž pouze za předpokladu prokázání zachování funkčnosti melioračních
soustav na navazujících pozemcích.

14.2 ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND
Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení Územního plánu
Chotýšany na zemědělský půdní fond - ZPF
Vyhodnocení předpokládaných záborů zemědělské půdy je provedeno podle zákona
č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu ( ZPF ) ve znění pozdějších
platných předpisů a podle přílohy č. 3 k vyhlášce č. 13/1994 Sb..
Vyhodnocení kvality zemědělské půdy
( dle bonitovaných půdně ekologických jednotek - BPEJ )
Kvalita zemědělské půdy je charakterizována bonitovanou půdně ekologickou
jednotkou BPEJ, ze které vychází zařazení zemědělské půdy do pěti tříd ochrany.
Vyhodnocení kvality zemědělské půdy a její zařazení do tříd ochrany odpovídá
Metodickému pokynu MŽP České republiky č.j. OOLP / 1097 / 96, ze dne 1. 10. 1996, k
odnímání půdy ze zemědělského půdního fondu, dle zákona č. 334 / 1992 Sb., o ochraně
zemědělského půdního fondu, ve znění zákona č. 10 / 1993 Sb.
Kód BPEJ, bonitovaná půdně ekologická jednotka vyjadřuje soubor agronomicky
významných činitelů, které jsou charakteristické pro jednotlivé typy zemědělské půdy.
První číslice kódu BPEJ značí klimatický region. Druhá a třetí číslice vyjadřuje hlavní
půdní jednotku ( dále HPJ ), čtvrtá je kód kombinace sklonitosti a expozice. Pátá číslice
označuje kód kombinace skeletovitosti a hloubky půdního profilu.

Vliv řešení ÚP Chotýšany na zábory zemědělské půdy
Celková výměra předpokládaných záborů zemědělské půdy vyvolaná vlivem řešení
Územního plánu Chotýšany na celém území ( k.ú. Chotýšany, k.ú. Městečko u Chotýšan )
činí celkem na celém území 30, 4300 ha.
Na části zemědělské půdy je navržena změna kultury z orné půdy na trvalé zatravnění.
Protože zemědělská půda bude nadále sloužit zemědělským účelům, nejsou uvedené
plochy zahrnuty do bilance záborů.
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Struktura záborem dotčené zemědělské půdy (ha) :
katastrální území

orná půda

travní porost

sady, zahrady

Celkem

Chotýšany

15, 7700

7, 2100

2, 0700

25, 0500

Městečko u Chotýšan

0, 6500

4 7200

0, 0100

5, 3800

Celkem

17, 0200

12, 7700

2, 0800

30, 4300

Podíl rozvojových ploch s rozdílným způsobem využití
na předpokládaném záboru zemědělské půdy
( zastavitelné plochy, plochy přestaveb a plochy změn v krajině celkem )
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------1, 6100 ha
BI Plochy bydlení - bydlení čisté v rodinných domech
BV Plochy bydlení - bydlení venkovské
11, 7900 ha
SV Plochy smíšené obytné - smíšené venkovské obytné
0, 6500 ha
OV Plochy občanského vybavení - veřejná infrastruktura
0, 4800 ha
OM Plochy občanského vybavení - komerční zařízení malá
1, 6100 ha
TI Plochy technické infrastruktury - technická zařízení
0, 3700 ha
VD Plochy výroby a skladování - drobná výroba
0, 6900 ha
VZ Plochy výroby a skladování - zemědělská výroba
0, 5900 ha
PV Plochy veřejných prostranství - komunikace, veřejné prostory
3, 3700 ha
ZV Plochy veřejných prostranství - zeleň na veřejných prostranstvích
0, 9600 ha
ZS Plochy zeleně - zeleň soukromá a vyhrazená - sady a zahrady
1, 4100 ha
ZO Plochy zeleně - zeleň ochranná a izolační
0, 8300 ha
0, 7900 ha
NL Plochy lesní - pozemky určené k plnění funkce lesa
NS Plochy smíšené nezastavěného území - krajinná zeleň
5, 2800 ha
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------CELKEM
30, 4300 ha
Struktura záborem dotčené zemědělské půdy podle ochrany ZPF (ha) :
k.ú.

I. třída

II. třída

III. třída

IV. třída

V. třída

CELKEM

Chotýšany

0, 3400a

5, 4600

14, 5900

1, 8600

2, 8000

25, 0500

Městečko
u Chotýšan

0, 0900

1, 6100

2, 5800

0, 7000

0, 4000

5, 3800

CELKEM

0, 4300

7, 0700

17, 1700

2, 5600

3, 2000

30, 4300
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Zdůvodnění navrhovaného řešení
Rozsah navržených zastavitelných ploch odpovídá stávající velikosti obce Chotýšany a
předpokládanému demografickému vývoji. Geografická poloha obce Chotýšany v této
malebné části Středočeské pahorkatiny mezi městy Benešov a Vlašim, výrazný vzrůst
mobility obyvatel a zejména kulturní, přírodní a estetické hodnoty v současné době
vyvolávají budou pravděpodobně vyvolávat i nadále trvalý zájem o trvalé bydlení v této
obci a mohou vyvolat také zájem o rozvoj podnikatelských aktivit.
Územní plán Chotýšany vytváří předpoklady k zajištění udržitelného rozvoje území
svým komplexním řešením účelného využití a prostorového uspořádání území s cílem
dosažení obecně prospěšného souladu veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území. Za
tím účelem sleduje společenský a hospodářský potenciál rozvoje obce.
V Územním plánu Chotýšany je navržen rozvoj všech potřebných sídlotvorných složek,
zahrnující zejména rozvoj bydlení, občanského vybavení, podnikání, dopravní a technické
infrastruktury. Návrh zastavitelných ploch tak vytváří předpoklady k přiměřenému
komplexnímu rozvoji obce. Územní plán Chotýšany vytváří předpoklady k budoucímu
rovnoměrnému rozvoji sídel v krajině, soustředěných okolo původních historických jader.
V obci Chotýšany je základní veřejné občanské vybavení, včetně základní školy ( která
se dále rozvíjí ) a velmi dobré vybavení pro sportovní vyžití. To je důležitým
předpokladem pro zájem o bydlení v této obci. Jelikož je další rozvoj reálný, jsou v návrhu
Územního plánu Chotýšany jsou zahrnuty rozvojové plochy občanskou vybavenost.
V obci je několik areálů výroby a služeb skýtajících dostatek pracovních příležitostí
přímo v obci. V Chotýšanech je registrováno 70 podnikatelských subjektů ( dle údajů ČSÚ
ke dni 3.1.2016 ), z toho 14 právnických osob ( 9 obchodních společností, 2 akciové
společnosti a 2 družstva ). To je rovněž předpokladem pro zájem o bydlení v této obci.
Vzhledem dobrému občanské vybavení a dostatku pracovních příležitostí v obci a tím
i reálnému budoucímu rozvoji obce tvoří největší podíl na předpokládaných záborech ZPF
zastavitelné plochy navržené plochy pro bydlení ( BI - bydlení čisté v rodinných domech
a BV - bydlení venkovské ). Navržené zastavitelné plochy jsou nejvýhodnější z hlediska
prostorového uspořádání zástavby sídel, situované přednostně v prolukách a v návaznosti
na zastavěné území, s komunikačním přístupem a s možností napojení na inženýrské sítě.
Převážná část zastavitelných ploch je již vymezena ve stávajícím původním ÚPnSÚ
Chotýšany a byla do ÚP Chotýšany přenesena ( vyplývá z §102 stavebního zákona ).
Přehled a porovnání zastavitelných ploch je uveden v následující tabulce :
ZASTAVITELNÉ PLOCHY
Porovnání stavu zastavitelných ploch ve stávajícím platném Územním plánu sídelního
útvaru ( ÚPnSÚ ) Chotýšany a návrhu nového Územního plánu ( ÚP ) Chotýšany
označení
plochy

výměra
( ha )

stav plochy
v ÚPnSÚ

stav plochy
v návrhu ÚP

Z01

1, 04

ano

ano

vhodně navazuje na severní okraj sídla

Z02

0, 29

ano

ano

vhodně navazuje na severní okraj sídla
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odůvodnění

Z03

0, 23

ne

vyjmuta

celkový nadměrný rozsah ploch bydlení

Z04

0, 49

ne

vyjmuta

celkový nadměrný rozsah ploch bydlení

Z05

0, 68

ne

vyjmuta

celkový nadměrný rozsah ploch bydlení

Z06

1, 97

ne

z části ano

zmenšena na 0, 32 ha tak, že prostorově
vhodně doplňuje ukončení komunikace

Z07

2, 38

ano

vyjmuta

neodůvodnitelný rozsah zastavitelných
ploch bydlení - k demografickému vývoji,
rozpor s PÚR, se ZÚR a SZ (§18, odst.4)

Z08

9, 00

ano

vyjmuta

neodůvodnitelný rozsah zastavitelných
ploch bydlení - k demografickému vývoji,
rozpor s PÚR, se ZÚR a SZ (§18, odst.4)

Z09

1, 92

ano

ano

výhodně v proluce mezi částmi sídla

Z10

0, 51

ano

ano

výhodně v proluce mezi částmi sídla

Z11

1, 01

ano

ano

výhodně v proluce mezi částmi sídla

Z12

0, 21

ano

vyjmuta

Z13

0, 73

z části ano

ano

prostorově doplňuje jižní okraj sídla

Z14

0, 77

z části ano

ano

prostorově doplňuje jižní okraj sídla

Z15

0, 58

ano

vyjmuta

celkový nadměrný rozsah ploch bydlení
a nevyhovující komunikační napojení

Z16

0, 53

ano

vyjmuta

celkový nadměrný rozsah ploch bydlení
a nevyhovující komunikační napojení

Z17

1, 63

ano

ano

vhodně navazuje na severní okraj sídla

Z18

2, 20

ano

vyjmuta

neodůvodnitelný rozsah zastavitelných
ploch bydlení - k demografickému vývoji,
rozpor s PÚR, se ZÚR a SZ (§18, odst.4)

Z19

2, 07

ano

vyjmuta

neodůvodnitelný rozsah zastavitelných
ploch bydlení - k demografickému vývoji,
rozpor s PÚR, se ZÚR a SZ (§18, odst.4)

Z20

0, 62

ano

ano

doplňuje severní okraj sídla Křemení

Z21

0, 92

ne

ano

doplňuje severní okraj sídla Křemení

Z22

2, 70

z části ano

zmenšena

zmenšena na 0, 56 ha tak, že prostorově
doplňuje prostor podél komunikace

Z23

0, 53

ne

vyjmuta

celkový nadměrný rozsah ploch bydlení

Z24

0, 77

ne

vyjmuta

celkový nadměrný rozsah ploch bydlení

Z25

0, 54

ano

vyjmuta

celkový neodůvodnitelný rozsah
zastavitelných obytných ploch
rozpor s PÚR, se ZÚR a SZ (§18, odst.4)

Z26

0, 14

ano

ano

prostorově doplňuje severní okraj sídla

Z27

0, 50

ano

ano

vhodně navazuje na stávající areál sportu

Z28

0, 17

ano

ano

vhodně doplňuje prostor u silnice

Z29

0, 27

ano

ano

vhodně doplňuje prostor u silnice
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neodůvodnitelný rozsah ploch bydlení

Z30

0, 52

ano

ano

vhodně doplňuje prostor u silnice

Z31

0, 49

ne

ano

prostorově doplňuje cíp území u silnice

Z32

0, 90

z části ano

zmenšena

zmenšena na 0, 25 ha tak, že prostorově
doplňuje prostor podél komunikace

Z33

0, 25

ano

ano

Z34

0, 65

ne

vyjmuta

Z35

0, 29

ano

ano

nezbytné technické zázemí - ČOV

Z36

0, 04

ano

ano

nezbytné technické zázemí - ČOV

Z37

0, 72

ne

ano

oprávněný rozvoj ploch drobné výroby
v návaznosti na stávající areály výroby

Z38

0, 54

ne

ano

zajištění dopravní obsluhy a propojení

Z39

0, 61

ano

vyjmuta

komunikace v rámci ploch Z03 a Z26

Z40

1, 54

ne

ano

zajištění dopravní obsluhy ploch výroby

Z41

0, 47

ne

ano

zajištění komunikačního propojení sídel

Z42

0, 10

ne

ano

nezbytný rozvoj ploch sídelní zeleně

Z43

0, 49

ne

vyjmuta

souvisí s vyjmutím ploch Z17 a Z18

Z44

0, 70

ne

vyjmuta

souvisí s vyjmutím ploch Z07 a Z08

Z45

0, 51

ne

vyjmuta

souvisí s vyjmutím plochy Z06

Z46

0, 23

ano

ano

Z47

0, 16

ne

vyjmuta

Z48

0, 50

ne

ano

Z49

0, 33

ne

vyjmuta

souvisí se zmenšením ploch Z22 a Z32

Z50

0, 64

ne

vyjmuta

protierozní opatření - ochrana sídla

Z51

0, 24

ano

ano

rozvoj ploch bydlení v proluce zástavby

Z52

0, 28

ano

ano

rozvoj ploch bydlení v proluce zástavby

Z53

0, 90

ano

ano

zastavitelná plocha byla již rozdělena na
pozemky pro rodinné domy

Z54

0, 63

ne

vyjmuta

celkový nadměrný rozsah ploch bydlení

Z55

1, 08

ne

vyjmuta

celkový nadměrný rozsah ploch bydlení

Z56

0, 65

ne

ano

rozvoj ploch zemědělské výroby

Z57

0, 09

ne

ano

oprávněný rozvoj areálu statku

Z58

0, 17

ano

vyjmuta

neodůvodnitelná zastavitelná plocha
občanského vybavení, nerealizováno,
záměr by vyžadoval zpracování SEA

Z59

0, 02

ne

vyjmuta

nesouhlas orgánu ochrany lesa

Z60

1, 21

ne

ano

zajištění dopravní obsluhy a propojení

Z61

0, 16

ne

ano

zajištění dopravní obsluhy a propojení

35

nezbytné technické zázemí - ČOV
souvisí s vyjmutím Z07, Z08, Z17 a Z18

zeleň doplňuje plochu Z14
souvisí s vyjmutím plochy Z15
izolační zeleň zemědělského areálu

Z62

0, 09

ne

ano

zajištění dopravní obsluhy a propojení

Z63

0, 24

ne

ano

zajištění dopravní obsluhy a propojení

Z64

0, 22

ne

vyjmuta

Z65

0, 04

ne

ano

Z66

0, 88

ne

vyjmuta

Z67

0, 42

ne

ano

rozvoj ploch sídelní zeleně

Z68

0, 62

ne

ano

rozvoj ploch sídelní zeleně v proluce

Z70

0, 34

ne

zahrnuta

zahrnuta na podnět obce Chotýšany,
důležité komunikační propojení sídel

ponechán sta zeleně
nezbytný rozvoj ploch sídelní zeleně
souvisí s vyjmutím plochy Z54

Velký podíl na předpokládaných záborech ZPF zahrnují také plochy „NS - smíšené
nezastavěného území“. Tyto plochy jsou v ÚP vymezeny jako změny v krajině zejména za
účelem založení prvků ÚSES ( územního systému ekologické stability ) a za účelem
zvýšení retenční schopnosti krajiny.
Ve smyslu § 4 písm. a) zákona o ochraně ZPF v platném znění se nepředpokládá, že
vlivem návrhu řešení ÚP Chotýšany dojde k narušení organizace zemědělského půdního
fondu, k narušení hydrologických a odtokových poměrů, k narušení sítě zemědělských
účelových komunikací, ke vzniku proluk a ke vzniku ztíženě obdělávatelných pozemků.
Předpokládané zábory pozemků ZPF, hranice BPEJ s příslušnými kódy BPEJ, třídou
ochrany zemědělské půdy a provedeným odvodněním jsou znázorněny na výkresu :
F ZEMĚDĚLSKÝ A LESNÍ PŮDNÍ FOND ( v měřítku 1 : 5 000 )
Následující tabulky uvádějí jednotlivé lokality záboru zemědělské půdy :
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44
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15. ÚPRAVY NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU PO SPOLEČNÉM JEDNÁNÍ
Návrh ÚP Chotýšany byl po společném jednání upraven. Došlo k následujícím úpravám :
a) Vymezení zastavěného území
V návrhu Územního plánu Chotýšany se změnilo datum vymezení zastavěného území
ke dni 15. 06. 2015 ( původně ke dni 31. 07. 2012 ), tj. ke dni předání nových aktuálních
mapových podkladů KMD pro k.ú. Chotýšany a pro k.ú. Městečko u Chotýšan, na které
byla grafická část návrhu ÚP Chotýšany a grafická část odůvodnění ÚP Chotýšany
( výkresy A, B, C návrhu ÚP a výkresy D a F odůvodnění ÚP ) přenesena.
b) Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoj jeho hodnot
V podkapitole 2. „Ochrana přírodních hodnot“ byly doplněny lokality výskytu zvláště
chráněných druhů rostlin a živočichů, na kterých byla podmíněna změna způsobu
využití přírodovědný výzkum a posouzení vlivu na tyto zvláště chráněné živočichy..
c) Urbanistická koncepce
Vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby :
1/ Vyjmutí zastavitelných ploch určených pro bydlení ( BI, BV a SV ) :
Z návrhu ÚP Chotýšany byly vyjmuty zastavitelné plochy určené pro bydlení :
Z03, Z04, Z05, Z07, Z08, Z12, Z15, Z16, Z18, Z19, Z23, Z24, Z25, Z54, Z55
( z toho zastavitelná plocha Z03 byla vymezena v jiné lokalitě - viz. bod 4 níže )
a plochy těmito vyjmutými zastavitelnými plochami související :
Z34 ( ČOV Chotýšany 2 ), Z43, Z44, Z45 47, Z49, Z54, Z55 ( izolační zeleň ).
V návrhu ÚP Chotýšany byly rovněž zmenšeny ( redukovány v rozsahu ) další
zastavitelné plochy určené pro bydlení : plochy Z06, Z17, Z21, Z22 a Z56.
Důvodem vyjmutí a zmenšení zastavitelných ploch určených pro bydlení je
neodůvodnitelný rozsah zastavitelných ploch bydlení vzhledem k demografickému
vývoji obce, rozpor s PÚR, se ZÚR ( viz. stanovisko Krajského úřadu
Středočeského kraje č.j. 116461/2013/KUSK ze dne 2.8.2013, podle §50, odst. 7
stavebního zákona ) a rozpor s ustanovením §18, odst.4 stavebního zákona.
Vzhledem k prioritám územního plánování kraje pro zajištění udržitelného rozvoje
území stanoveným v Zásadách územního rozvoje ( ZÚR ) Středočeského kraje
byla na základě projednání a nesouhlasného stanoviska KrÚ Středočeského kraje
v návrhu ÚP Chotýšany vyjmuta i část zastavitelných ploch vymezených ve
stávajícím ÚPnSÚ Chotýšany. Jedná se o plochy Z07, Z08, Z15, Z16, Z18, Z19.
V době zpracování ÚPnSÚ Chotýšany nebyla v platnosti tzv. „nadřazená“ ÚPD,
tj ZÚR Středočeského kraje, která pro nový ÚP Chotýšany již závazně platí.
2/ Vyjmutí zastavitelné plochy Z58 určené pro občanské vybavení ( OV ):
Z návrhu ÚP byla vyjmuta zastavitelná plocha Z58, určená pro občanské vybavení.
Vymezení plochy by vyžadovalo vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný
rozvoj území dle přílohy č. 5, vyhlášky č. 500/2006 Sb. ( viz. stanovisko KrÚ
Středočeského kraje č.j. 025793/2013/KUSK ze dne 5.4.2013 ).
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Jedná se ale o neodůvodnitelnou zastavitelnou plochu občanského vybavení, která
je vymezena ve stávajícím ÚPnSÚ Chotýšany, původní záměr nebyl ale realizován.
Důvodem vyjmutí zastavitelné plochy Z58 je rovněž nebezpečí fragmentace
krajiny, rozpor s PÚR a ZÚR ( viz. stanovisko Krajského úřadu Středočeského
kraje č.j. 116461/2013/KUSK ze dne 2.8.2013, podle §50, odst. 7 stavebního
zákona ) a rozpor s ustanovením §18, odst.4 stavebního zákona.
V návrhu ÚP Chotýšany byly rovněž zmenšeny ( redukovány v rozsahu ) další
zastavitelné plochy určené pro OM občanské komerční vybavení Z31 a Z32.
Plochy byly vyjmuty nebo redukovány vzhledem k prioritám územního plánování
kraje pro zajištění udržitelného rozvoje území stanoveným v ZÚR Středočeského
kraje V době zpracování ÚPnSÚ Chotýšany nebyla v platnosti tzv. „nadřazená“
ÚPD, tj ZÚR Středočeského kraje, která pro nový ÚP Chotýšany již závazně platí.
3/ Vyjmutí zastavitelné plochy Z59 určené pro individuální rekreaci ( RI ):
Z návrhu ÚP byla vyjmuta zastavitelná plocha Z59, zahrnující pozemek u stávající
rekreační chaty. Plocha zahrnovala zábor lesa ( PUPFL ) uvnitř rozsáhlého lesního
masívu a nebyl k ní vydán souhlas orgánu ochrany lesa ( viz. stanovisko KrÚ
Středočeského kraje č.j. 025793/2013/KUSK ze dne 5.4.2013 ).
4/ Úprava ploch v severní části sídla Chotýšany
( na základě žádosti majitele pozemku )
Návrh ploch veřejných prostranství pro umístění obslužné komunikace je posunut
na okraj zastavitelných ploch v rámci zastavitelných ploch Z03 a Z26 namísto
původně navržené plochy izolační zeleně ( Z39 ). Zastavitelné plochy Z03 a Z26
přímo souvisí se sousedními plochami přestavby P01 a P03 v zastavěném území,
předpokládá se, že budou realizovány vždy současně ( stejný majitel pozemků ).
Severní hranice zastavitelných ploch zůstává ve stejné poloze, celkový rozsah
zastavitelných ploch se nemění.
Zmenšen byl ale rozsah původně navržené zastavitelné plochy Z26. Důvodem
zmenšení plochy Z26 je neodůvodnitelný rozsah zastavitelných ploch bydlení
vzhledem k demografickému vývoji obce ( viz bod 1 výše ).
5/ Zastavitelná plocha Z69
( na základě žádosti majitele pozemku )
Zastavitelná plocha Z69 je situovaná v severovýchodní části k.ú. Chotýšany a je
určená pro rozvoj rekreace RH v návaznosti na stávající sportovně rekreační areál.
6/ Zastavitelná plocha Z70
( z podnětu obce Chotýšany )
Zastavitelná plocha Z70 je určená pro využití veřejných prostranství, pro umístění
pěší a cyklistické komunikace mezi sídly Chotýšany a Městečko. Tvoří
z bezpečnostního hlediska důležité komunikační propojení sídel pro nemotorovou
dopravu, dosud je spojení možné pouze po dosti frekventované silnici II/112.
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f) Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití
V návrhu ÚP bylo upraveno členění ploch na plochy urbanizované a plochy v krajině,
upraveny a upřesněny podmínky využití jednotlivých urbanizovaných ploch a pro
jednotlivé funkční plochy v krajině doplněny podmínky jejich využití :
Podmínky využití urbanizovaných ploch
1/ Plochy bydlení - BI bydlení čisté v rodinných domech
Byly upraveny a upřesněny podmínky prostorového uspořádání.
2/ Plochy bydlení - BV bydlení venkovské
Byly upraveny a upřesněny podmínky prostorového uspořádání.
3/ Plochy smíšené obytné - SV smíšené venkovské obytné
Byly upřesněny podmínky prostorového uspořádání.
4/ Plochy občanského vybavení - OV veřejná infrastruktura
Byly upřesněny podmínky prostorového uspořádání.
5/ Plochy občanského vybavení - OS tělovýchovná a sportovní zařízení
Bylo doplněno podmíněně přípustné využití plochy na zastavitelné ploše Z27.
Byly upřesněny podmínky prostorového uspořádání.
6/ Plochy občanského vybavení - OM komerční zařízení malá
Byly upřesněny podmínky prostorového uspořádání.
7/ Plochy technické infrastruktury - TI technická zařízení
Bylo doplněno podmíněně přípustné využití ploch Z33, Z35 a Z36.
8/ Plochy dopravní infrastruktury - DS silniční
Byly doplněny a upraveny podmínky využití ploch a nestanoveny nadbytečné
podmínky prostorového uspořádání.
9/ Plochy dopravní infrastruktury - DZ drážní
Byly doplněny a upraveny podmínky využití ploch a nestanoveny nadbytečné
podmínky prostorového uspořádání.
10/ Plochy veřejných prostranství - PV komunikace, veřejné prostory
Byly doplněny a upraveny podmínky využití ploch a nestanoveny nadbytečné
podmínky prostorového uspořádání.
11/ Plochy veřejných prostranství - ZV zeleň na veřejných prostranstvích
Byly doplněny a upraveny podmínky využití ploch a nestanoveny nadbytečné
podmínky prostorového uspořádání.
12/ Plochy zeleně - ZS zeleň soukromá a vyhrazená - sady a zahrady
Byly doplněny a upraveny podmínky využití ploch a podmínky prostorového
uspořádání.
13/ Plochy zeleně - ZO zeleň ochranná a izolační
Byly doplněny a upraveny podmínky využití ploch a nestanoveny nadbytečné
podmínky prostorového uspořádání.
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Podmínky využití ploch v krajině
1/ Plochy lesní - NL pozemky určené k plnění funkce lesa
Byly doplněny podmínky využití ploch.
2/ Plochy zemědělské - NZt trvalý travní porost, NZo orná půda
Byly doplněny podmínky využití ploch.
U ploch NZ - „Plochy zemědělské“, které jsou vyznačeny návrhu ÚP Chotýšany ve
dvou různých kulturách ( barvách ) byly v grafické části doplněny značky příslušné
kultury ZPF a v textové části stanoven rozdíl ve využití ploch NZt a NZo.
3/ Plochy smíšené nezastavěného území - NS přírodní, vodní, zemědělské, lesní
Byly doplněny podmínky využití ploch.
4/ Plochy vodní a vodohospodářské - VV vodní toky a vodní nádrže
Byly doplněny podmínky využití ploch.
Z návrhu ÚP byly vyjmuty nadbytečné odkazy na jiné právní předpisy a materiály.
Z návrhu ÚP Chotýšany byly odstraněny nadbytečné, zavádějící a protichůdné informace.
Úprava návrhu ÚP v souladu se zákonem 183/2006Sb.; ve znění pozdějších předpisů
V souladu s novelou zákona č.183/2006Sb.; ve znění pozdějších předpisů byla struktura
členění textové části návrhu ÚP Chotýšany dána do souladu se zákonem č.183/2006Sb.; a
struktura členění textové části Odůvodnění ÚP Chotýšany byla dána do souladu se
zákonem č.183/2006Sb.; a části II. přílohy č.7.
Aktuální mapové podklady KMD
Návrh Územního plánu (dále ÚP) Chotýšany byl převeden na aktuální mapový podklad,
tj. na katastrální mapu digitalizovanou (KMD), která byla Českým úřadem zeměměřickým
a katastrálním ( ČÚZK) pro k.ú. Chotýšany a pro k.ú. Městečko u Chotýšan vydaná dne
12.12.2013. Grafická část návrhu ÚP Chotýšany a grafická část odůvodnění ÚP Chotýšany
( výkresy A, B, C návrhu ÚP a výkresy D a F odůvodnění ÚP ) byla přenesena na
katastrální mapy digitalizované ( KMD ) pro k.ú. Chotýšany a k.ú. Městečko u Chotýšan.
KMD zahrnuje zejména podrobnější dělení pozemků v nezastavěném území podle
původní mapy pozemkového katastru. V počátku prací byla na návrh řešení ÚP Chotýšany
použita poměrně přesná účelová digitální katastrální mapa ve vektorové podobě, u níž jsou
hranice pozemků v zastavěném území téměř totožné ( vyjma zanedbatelných odchylek ) s
aktuální KMD. Převedení návrhu ÚP Chotýšany na mapový podklad KMD nemá tedy
podstatný vliv na návrh řešení ÚP Chotýšany, a to zejména vliv na vymezení zastavěného
území, na návrh vymezení zastavitelných ploch ( jejich polohu a velikost ) a žádný vliv na
vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření. Převedení návrhu
ÚP Chotýšany na mapový podklad KMD nemá rovněž žádný vliv na práva a zájmy
vlastníků pozemků a staveb. Oproti původní katastrální mapě je v nové KMD zahrnuto
zejména rozdělení pozemků podle původní mapy pozemkového katastru.
Koncepce již projednaných částí Územního plánu Chotýšany zůstává beze změn.
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16. ÚPRAVY ÚZEMNÍHO PLÁNU PO VEŘEJNÉM PROJEDNÁNÍ
Návrh ÚP Chotýšany byl po veřejném projednání upraven. Došlo k následujícím úpravám :
1/ Vyjmutí ( zrušení ) návrhu zastavitelné plochy Z69 - plocha pro rozvoj rekreace RH.
Návrh zastavitelné plochy Z69 byl do návrhu ÚP zařazen po společném jednání na
základě připomínky majitele pozemku zařazen. Plocha byla po veřejném projednání
vyjmuta na základě nesouhlasu orgánu ochrany PUPFL.
2/ V kapitole e) „Koncepce uspořádání krajiny“, subkapitole 3. „Koncepce uspořádání
ploch v krajině“, v odstavci (7) byly doplněny podmínky umístění oplocení
v nezastavěném území.
3/ V kapitole f) „Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití“ byly u
ploch NL „Plochy lesní“ doplněny podmínky umístění oplocení.
4/ V kapitole f) „Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití“ bylo u
ploch BV „Plochy bydlení“ doplněno podmíněn+ přípustné využití u zastavitelných
ploch Z14, Z22 a u plochy přestavby P01.
5/ Úprava plochy Z22 - plocha pro bydlení BV.
Plocha byla upravena podle stávajícího stavu parcelace v katastrální mapě.
6/ Vyjmutí ( zrušení ) návrhu plochy Z50 - plocha pro izolační zeleň ZO.
Plocha byla ponechána jako zemědělská, byla zařazena na trvalé zatravnění NZt.
7/ Změna využití plochy Z56 - plocha pro bydlení BV.
Plocha byla zařazena do ploch se způsobem podle skutečného stávajícího stavu
využití na VZ - zemědělská výroba .
8/ Vyjmutí ( zrušení ) návrhu plochy Z64 - plocha pro veřejnou zeleň ZV.
Plocha byla zařazena podle skutečného stávajícího stavu využití do smíšených
nezastavěného území NS.
9/ Úprava plochy Z57 - plocha pro využití smíšené obytné SV.
Rozloha zastavitelné plochy byla redukována na jednu třetinu původně navržené
rozlohy předpokládaného záboru ZPF.
10/ Na pozemku p.č 368/35, k,ú, Chotýšany bylo vymezeno současně zastavěné území
v souladu se skutečným stavem.
V odůvodnění ÚP Chotýšany byly opraveny v textové a výkresové části chybně uvedené
třídy ochrany ZPF u BPEJ 5.64.01, 5.46.00, 5.47.00, 7.47.00, 5.58.00.

Koncepce Územního plánu Chotýšany zůstává beze změn.
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17. ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH A VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK
Rozhodnutí o námitkách, vyhodnocení připomínek a stanovisek uplatněných
k veřejnému projednání o návrhu územního plánu Chotýšany :
Ze
dne

Č.j. DO

Instituce

Znění připomínky, požadavku, podnětu stručný obsah

22.8.
2017

KRPS2630191/ČJ20170100MN

Krajské ředitelství policie
Středočeského kraje,
Odbor správy majetku,
oddělení správy nemovitého
majetku, Na baních 1535,
150 00 Praha 5

Nemá připomínky

2

28.8.
2017

3628/17K
SUS/BNT/
SOU

Krajská správa a údržba
silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace,
Zborovská 11, 150 21 Praha
5,

1/ Počet připojení na komunikace omezit na
minimum
2/ U nových rozvojových lokalit vymezit
prostor pro umístění inženýrských sítí mimo
těleso komunikace
3/ U nové obytné zástavby navrhované
v bezprostřední blízkosti silničního tělesa
nebudou případná protihluková opatření
hrazena z prostředků správce silniční sítě
4/ Bližší podmínky pro nové inženýrské sítě
upřesní po předložení projektové
dokumentace

3

4.9.2
017

SVS/2017/ Krajská veterinární správa
104597-S Státní veterinární správy pro
Středočeský kraj,
Černoleská 1929, 25601
Benešov

4

6.9.2
017

5

6.9.2
017

ČP/18964 Česká pošta, s.p.,
5/2017/PČ Senovážné nám. 240/1,
JZ
37081 České Budějovice

6

11.9.
2017

MPO5473
7/2017

18.9.
2017

96872/201 Ministerstvo obrany ČR,
7-8201Sekce ekonomická a
OÚZ-PHA majetková, Odbor ochrany
územních zájmů Praha,
Tychonova 1, 160 01 Praja
6

19.9.
2017

50015865
99

Č.

1

7

8

Muzeum Podblanicka,
příspěvková organizace,
Zámek 1, 25801 Vlašim

Ministerstvo průmyslu a
obchodu, Na Františku 32,
110 15 Praha 1

Pořizovatelem navržený způsob
řešení , návrh rozhodnutí o
námitkách, návrh vyhodnocení
připomínek

Jedná se připomínky, které budou
řešeny až při stavebně správním
povolování jednotlivých staveb, jde o
detaily, které územní plán neřeší

Bez připomínek

Obecné požadavky pro stavebně správní
řízení

Jedná se o požadavky, které budou
řešeny až při stavebně správním
povolování jednotlivých staveb, jde o
detail, který územní plán neřeší

Nevyjadřují se

¨
Nemá připomínky

Souhlasí

GasNet, s.r.o.,
1/ požadují respektovat stávající
Klišská 940/96, Klíše, 40001 plynárenská zařízení
Ústí nad Labem
2/ zakreslit plynárenská zařízení ve
stávajícím stavu
3/ před zahájením prací na jednotlivých
stavbách si zajistit vyjádření o sítích

56

1/ a 2/ je respektováno
3/ jedná se o požadavky, které budou
řešeny až při stavebně správním
povolování jednotlivých staveb

9

3.10.
2017

SPU
Státní pozemkový úřad,
400575/20 Husinecká 1024/11a, 13000
17
Praha 3

Nemá připomínky

10

4.10.
2017

103637/20 Krajský úřad Středočeského Koordinované stanovisko
17/KUSK kraje, Zborovská 11,
Odbory a oddělení bez připomínek.
15021 Praha 5
Připomínky uplatnily jen
ZPF
1/ Nesouhlasí s navrženými zábory ZPF
v lokalitách
Z03, Z22, Z37, Z50, Z56, Z57, Z64, Z67,
K06

1/
Při společném jednání
v březnu 2013 nebylo uplatněno
nesouhlasné stanovisko. Oproti
stávajícímu územnímu plánu
územního plánu sídelního útvaru
Chotýšany navrhovaný územní plán
Chotýšany již navrhoval méně
návrhových ploch. Další plochy byly
zmenšeny po společném jednání ve
smyslu § 50 odst. 7 stavebního
zákona. Současné navržené
rozvojové plochy jsou podle obce ve
veřejném zájmu, kdy tyto plochy
přispějí k přiměřenému rozvoji obce.
Z03
Součástí plochy je
navržená veřejná infrastruktura, která
propojuje část obce, tato veřejná
infrastruktura tvoří přibližně 50%
navrhované lokality, zbylých 50%
navrhuje plochu pro bydlení. Tato
lokalita byla oproti původnímu
územnímu plánu sídelního útvaru
Chotýšany velice zmenšena.
Z22
Oproti společnému jednání,
ke kterému byl dán Váš souhlas
došlo ke zmenšení o přibližně ¾
velikosti lokality. U plochy Z22 dojde
k menšímu zvětšení z důvodu, že je
již vydané územní rozhodnutí v právní
moci na umístění stavby rodinného
domu v této lokalitě, půjde o
vyznačení skutečného stavu. Do ÚP
bude zanesena nová parcelace podle
stavu katastrální mapy a zastavitelná
plocha Z22 bude rozšířena o část
pozemku p.č. 368/50, k.ú. Chotýšany.
Z37
Plocha pro výrobu, územní
plán nenavrhuje v celém správním
území žádnou návrhovou lokalitu, kde
by bylo možné umístit plochy pro
výrobu. Úkolem územního plánování
je také, mimo jiné, posoudit
komplexní rozvoj sídla. V souladu
s tímto je plocha navržena, navazuje
již na stávající výrobní areál. Toto
souvisí také s novými pracovními
příležitostmi v sídle. Plocha je
situována vhodně mino obytná
území, u silnice v přímé návaznosti
na stávající areál výroby. Velikost
plochy je 0, 72 ha, což je velikost
nezbytně nutná plocha pro umístění
jedné středně velké firmy, nebo dvou
až tří menších výrobních zařízení
živnostenského charakteru. Na ploše
výroby musí být kromě umístění
vlastních výrobních zařízení a zázemí
výroby zajištěno vždy také parkování.
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10

4.10.
2017

Z50
Jde o protierozní opatření,
pozemek je ve strmém svahu, bude
změněno funkční využití
z urbanizovaných ploch ZO plochy
zeleně na plochy neurbanizované NZt
plochy zemědělské. Zastavitelná
plocha Z50 bude zrušena a původní
návrh protierozního opatření bude
na této ploše nahrazen návrhem
zatravnění - s návrhem způsobu
využití NZt.

103637/20 Krajský úřad Středočeského
17/KUSK kraje, Zborovská 11,
15021 Praha 5

Z56
V návrhové ploše jsou již
stavebně povolené objekty sloužící
pro zemědělskou činnost, bude
změněno funkční využití na plochy
zemědělské prvovýroby.
U
navržené zastavitelné plochy Z56
bude změněn návrh způsobu využití
podle skutečného stavu, bude
změněn na VZ - zemědělská výroba.
Z57
Bude sníženo o ¾ velikosti
návrhové plochy. Navržená
zastavitelná plocha Z57, určená pro
SV, bude zmenšena na nezbytně
nutnou velikost umožňující rozvoj
stávající farmy, v návaznosti na
zastavěné území.
Z64
Funkční plocha je navržena
proto, aby byly splněny předpisy,
kterými se řídí územní plánování, kde
na 2 hektary ploch pro bydlení musí
být navrženo min. 1000 m2 veřejného
prostranství. Jde o nevyužitý
pozemek, který bude sloužit i jako
rozliv při povodních. Plocha nelze
zemědělsky obdělávat. Navržená
zastavitelná plocha Z64 bude
zrušena a nahrazena současným
stavem v území - způsobem využití
NS - Plochy smíšené nezastavěného
území.
Z67
Navrhovaná plocha
respektuje stav, jak je dnes
využíváno. Jde o to, aby bylo možné
pozemek oplotit. Pozemek patří
náboženskému uskupení vyznávající
zdraví přírodní styl, na pozemcích
pěstují zeleninu a ovoce pro vlastní
potřebu, proto potřebují mít možnost
oplocení pozemku. V rámci plochy
Z67, určené pro ZS - sady a zahrady
a sousední stávající plochy ZS bude
zrušena část PV- obě plochy budou
zahrnuty ve způsobu využití ZS.
Plocha Z67, určená pro ZS, bude
tvořit funkční celek se stávající
plochou SV ( stávající farma ) a
navrženou plochou Z57 umožňující
rozvoj farmy.
K06
Jde o propojení zeleně,
jedná se o protierozní opatření a
záchytu vod.
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10

4.10.
2017

103637/20 Krajský úřad Středočeského 2/ V části Tabulky vyhodnocení záborů ZPF
17/KUSK kraje, Zborovská 11,
uvedeny nesprávné údaje týkající se
15021 Praha 5
zařazení zemědělské půdy do třídy ochrany
BPEJ
PUPFL
3/ Nesouhlasí se záměrem dotčení PUPFL
v lokalitě Z69
4/ Nebylo provedeno vyhodnocení
předpokládaných důsledků na PUPFL a
nebylo navrhnuto alternativní řešení

2/ V odůvodnění ÚP byly opraveny
v textové a výkresové části chybně
uvedené třídy ochrany ZPF u BPEJ
5.64.01, 5.46.00, 5.47.00, 7.47.00,
5.58.00.
3/ Návrh zastavitelné plochy Z69 byl
z ÚP vyjmut (zrušen). V ÚP byly u
ploch NL „Plochy lesní“ doplněny
podmínky umístění oplocení.
4/ Bylo prověřeno a doplněno
Alternativně
se
nabízí
změna
kategorie lesa dle § 8 odst. 2 písm. c)
lesního zákona. Změny kategorie
lesa se v ÚP neřeší. U ploch lesních
NL byly v ÚP upraveny a doplněny
podmínky umístění oplocení.

11

5.11.
2017

Ing. Tomek František,
Daňkova 3333/5,
14300 Praha 4

V novém územním plánu požaduje vymezit
plochy či koridory pro dipravní infrastrukturu
pro změnu dopravního napojení osady
Albatros mimo obytnou část osady
Městečko.
Požaduje vymezení plochy pro ČOV
v Městečku mimo oblast záplavového území
Q100 nebo tuto plochu bez náhrad vypustit

Zamítá se
K technickému
řešení
dopravní
infrastruktury a také k technickému
řešení technické infrastruktury nebyly
vzneseny připomínky od organizací
hájící své zájmy svěřené jim
speciálními zákony nebo dotčenými
orgány. Územní plán umožňuje
umístit v neurbanizovaném území
veřejnou infrastrukturu. Umístění
ČOV
bylo
projednáno
s vodohospodáři.

12

6.10.
2017

Zdeněk Laš,
Habrová 2640/5,
130 00 Praha 3

Nesouhlasí se zmenšením zastavitelné
plochy Z22, žádá o znovuzačlenění celého
pozemku parc. č. 368/50 do ploch bydlení
BV

Souhlasí se
Vzhledem k tomu, že je na pozemku
povolena stavba rodinného domu,
povolení je v právní moci, bude
zakresleno skutečné provedení

13

6.10.
2017

Jiří Granát
Chotýšany 58
Chotýšany

Nesouhlasí se zmenšením zastavitelné
plochy č. Z22. Žádá o znuvuzařazení celého
pozemku parc. č. 368/38 do plochy BV
plochy bydlení

Zamítá se.
Obec Chotýšany má navrženo
dostatečné
množství
nových
rozvojových ploch. ZPF nesouhlasil
při projednávání s celou plochou,
bylo dohodnuto, že zastavěná plocha
bude navržena alespoň na části
pozemku.

14

6.10.
2017

Zbyněk Novotný,
Proutěná 423/36,
14900 Praha 4

Jako majitel pozemku parc. č. 368/35
v katastrálním území Chotýšany žádám aby
pozemek byl v územním plánu vyznačen
jako zastavěné území

Souhlasí se
Vzhledem k tomu, že je na pozemku
povolena stavba, stavební povolení je
v právní moci, bude zakreslen
skutečný stav.

6.10.
2017

Ladislav Šnajberk,
Na Tržišti 10,
25601 Benešov

Jako vlastník pozemku parc. č. 757/13
v katastrálním území městečko u Chotýšan,
požaduje, aby byl v územním plánu
pozemek nebo jeho část převeden na
stavební pozemek

Zamítá se
Pozemek
je
z velké
části
v ochranném pásmu lesa, pozemek
je
z urbanistického
hlediska
nevhodný k zástavbě.
Obec Chotýšany má navrženo
dostatečné
množství
nových
rozvojových ploch.

15
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16

06.10
.2017

KHSSC
Krajská hygienická stanice,
46580/201 územní pracoviště Benešov,
7
Černoleská 2053,
25601 Benešov

17

MVDr. Luboš Kuneš
25728 Chotýšany

Nesouhlasné stanovisko
Pro lokality Z14, Z22, PO1 nejsou
zapracovány podmínky uplatněné při
společném jednání

Bude doplněno do textové části

Zamítá se
Jako majitel pozemků parc. č. 732/8 a
Obech Chotýšany má navrženo
dostatečné množství rozvojových
1374/4, v katastrálním území Chotýšany
žádá aby na pozemku bylo možné realizovat ploch.
bydlení v rodinných domech.

Vyhodnocení připomínek a stanovisek dotčených orgánů, organizací hájících
veřejné zájmy podle zvláštních předpisů v předmětném území, sousedních obcí a
veřejnosti uplatněných ke společnému jednání o návrhu územního plánu
Chotýšany :
Kdo

Znění stanoviska či připomínky

1. Drážní úřad, Wilsonova
300/8, 121 06 Praha, ze
dne 21.2.2013

Bez připomínek

2. Ministerstvo obrany,
Vojenská a ubytovací a
stavební správa Praha,
Hradební 12/772,
P.O.BOX 45, Praha 1
Staré Město 110 05, ze
dne 5.3.2013

Bez připomínek

3. ČR – Státní energetická
inspekce, Územní
inspektorát pro Hlavní
město Prahu a
Středočeský kraj,
Legerova 49, 120 00
Praha 2, ze dne 27.3.2013

Bez připomínek

4. RWE GasNet, s.r.o.,
Klíšská 940/96, 401 17
Ústí nad Labem, ze dne
12.3.2013

Vyhodnocení

Požadují respektovat stávající plynárenská zařízení včetně
jejich ochranných a bezpečnostních pásem, aktuální
podklady je možné získat na gis.data_zapadwe.cz
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Je respektováno

5. Krajský úřad
Středočeského kraje,
Zborovská 11, 150 21
Praha 5 ze dne 5.4.2013

Koordinované stanovisko
Odbor životního prostředí a zemědělství
Stanovisko dle zákona č. 114/1992 Sb.
V následných fázích stavebního řízení požadují u
některých lokalit provést přírodovědný průzkum řešeného
území a v případě nutnosti posouzení technologie ČOV

Bude doplněno v textové části

Stanovisko orgánu ochrany přírody
Bez připomínek
Stanovisko dle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně
zemědělského půdního fondu
Požaduje doplnit tabulku vyhodnocení záborů ZPF
v kapitole e)
Stanovisko dle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích
Souhlasí za podmínek, že bude upraveno znění kapitoly f),
že bude vyloučeno z přípustného využití ploch umisťování
nových staveb na PUPFL

Bude doplněno

Bude doplněno

Stanovisko dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně
ovzduší
Bez připomínek
Stanovisko dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování
vlivů na životní prostředí a o změně některých
souvisejících zákonů
Budou odstraněny nepřesnosti v textové části
Dále bude provedeno posouzení územního plánu
Chotýšany z hlediska vlivů na ŽP (SEA)
Odbor dopravy
V grafické části upravit ochranná pásma silnic II. a III.
třídy

Bude doplněna textová část
Z návrhu ÚP byla vyjmuta zastavitelná
plocha Z58. Zpracování SEA není potřeba.

Bude upraveno

Odbor kultury a památkové péče
Není příslušný k uplatnění stanoviska
6. Městský úřad Benešov,
Odbor životního prostředí,
Masarykovo nám. 100,
Benešov 01, ze dne
15.4.2013

Stanovisko z hlediska zákona č. 524/2001 Sb.
Vyjmenované plochy budou řešeny územní studií

Bude respektováno

Stanovisko dle zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší
Bez připomínek
Z hlediska zákona č. 289/1995Sb., o lesích
Upozorňují na problematiku chatové zástavby v lesích a
nutností řešit stávající lesní pozemky
Nedoporučují umisťovat nové stavby blíže jak 50m od
hranic lesa
Umožnit mimo zastavěné území jednotlivých sídel
případné změny využití zemědělských a lesních
pozemků(zalesňování, stavby vodních nádrží apod.)
Trvají na zákazu trvalého zaplocování zemědělských a
lesních pozemků v nezastavitelném území
Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a
krajiny
Kde to bude možné prvky ÚSES doporučují vymezit na
celé pozemky
U všech ploch v krajině výslovně uvést do nepřípustného
využití – oplocování pozemků s výjimkou živých plotů
z místně původních druhů dřevina ohrazení zemědělských
pozemků pro pastvu hospodářských zvířat
Pokud obec ještě nemá zpracovaný přehled o veřejně
přípustných účelových komunikací, stezkách pěšinách –
doporučují zpracovat či aktualizovat v rámci nového
územního plánu
Z hlediska zákona č. 334/92 Sb., o ochraně ZPF
Bez připomínek
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Bude respektováno

Bude respektováno

7. Národní památkový
ústav, Územní odborné
pracoviště středních Čech
v Praze, Sahibova 373/5,
130 11 Praha 3, ze dne
16.4.2013

Při plánování zastavování nových ploch je nutné ochránit
urbanisticky hodnotné části sídel, udržet ráz krajiny a
ochránit dálkové pohledy a horizonty, zamezit umisťování
velkokapacitních hal a sil, fotovoltaických a větrných
elektráren. Obytné stavby by měly mít venkovský
charakter. V sídlech Městečko, Lhotka a Věžníky by měla
mít nová zástavba tradiční formu. Lokality Z06, 07, 08, 19
a 45, P01 a 04 mají pohledové vazby k historickému jádru
obce s kulturními památkami a tvoří panoráma sídla,
domy v těchto lokalitách by měly být přízemní., pro tyto
lokality by bylo vhodné zpracovat regulační plán.
Lokalita Z37 a Z57 by měla být vhodně zastavěna
menšími objekty tradičního vzhledu
Lokalita Z58 ve Věžníkách by měla být regulována. Vyjma
památek zapsaných v Ústředním rejstříku by bylo vhodné
v územním plánu vyznačit také nezapsané památkově
chráněné objekty (dvory ve Věžníkách a Lhotce a drobné
sakrální objekty)

8. Městský úřad Benešov,
Odbor financí a majetku,
památková péče,
Masarykovo nám. 100,
Benešov 256 01, ze dne
19.4.2013

Bez připomínek, jen upozorňují na kulturní památky
zapsané v Ústředním seznamu kulturních památek ČR

9. Ministerstvo průmyslu a
obchodu, Na Františku 32,
110 15 Praha 1, ze dne
21.2.2013

Bez připomínek

10. České dráhy, a.s.,
Generální ředitelství,
Odbor správy nemovitostí,
Oddělení stavební,
Nábřeží Ludvíka Svobody
1222/12, 110 15 Praha 1
ze dne 25.2.2013

Bez připomínek

11. Hasičský záchranný
sbor Středočeského kraje,
územní odbor Benešov,
Pod Lihovarem 1816, 256
01 Benešov, ze dne
4.4.2013

Souhlasí s podmínkami, že v návrhu územního plánu bude
zapracováno v textové i grafické části návrh ploch pro
požadované potřeby
a)

b)
c)
d)

e)
f)

g)

h)
i)
12. Čez Distribuce a.s.,
Teplická 874/8, 405 02
Děčín 4 – Podmokly, ze
dne 5.3.2013

Jde převážně o doporučení, které je nad
rámec pravomoci této organizace, nicméně
pokud bude možné, bude respektováno.

Bude zapracováno

ochrany území před průchodem průlomové vlny
vzniklé zvláštní povodní, zde je třeba zohlednit
mimo jiné i možnost působení místních
přívalových srážek
zón havarijního plánování
ukrytí obyvatelstva v důsledku mimořádné
události
evakuace obyvatelstva a jeho ubytování, tím se
rozumí případná možnost ubytování
evakuovaných osob z jiných míst
skladování materiálu civilní ochrany a
humanitární pomoci
vyvezení a uskladnění nebezpečných látek
mimo současně zastavěná území a zastavitelná
území obce
záchranných, likvidačních a obnovovacích prací
pro odstranění nebo snížení škodlivých účinků
kontaminace, vzniklých při mimořádné události
ochrany před vlivy nebezpečných látek
skladovaných v území
nouzové zásobování vodou a elektrickou energií

Je nutné zapracovat nové transformační stanice 22/04kV
a přívodní vedení VN22kv. V příloze zaslán seznam a
nákres.
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Bude respektováno

13. Marie a František
Hrstkovi, Městečko 18,
257 01 Postupice, ze dne
7.4.2013

Žádají zařadit pozemek č. kat. 320 (PK) do ploch
umožňujících zástavbu rodinným domem

14. Mgr. Kateřina Reucci,
Bří Čapků 12, 602 00
Brno, ze dne 1.3.2013

Vlastní parcely parc. č. 485/67 a 485/68 v k.ú. Chotýšany.

V návrhu ÚP Chotýšany je zastavitelná
plocha na části PK 320, k.ú. Městečko
u Chotýšan vymezena.Podmínkou výstavby
RD je zřízení vyhovující přístupové
komunikace. Část pozemku bude do ploch
pro bydlení zařazena.

Zamítá se
Parcela 485/67 je navržena jako PV plocha veřejného
prostranství, komunikace, veřejné prostory – s tímto
nesouhlasí
Žádá o rozšířená zóny P01 – BV (venkovské bydlení), jako
je tomu u sousední parcely 458/68 i na parcelu 485/67 a
současně, aby došlo k odsunu (posunu) komunikace PV a
ZO (plochy zeleně-zeleň ochranná a izolační) severně na
vedlejší parcelu 485/1

15. František Tomek,
Daňkova 3333, 143 00, ze
dne 19.3.2013

Z části se vyhovuje

Návrh územního plánu obsahuje nové
návrhové plochy pro zástavbu, není
v souladu s ustanoveními stavebního
zákona navrhovat další plochy pro zástavbu

Chalupa v Městečku č. 13 a okolní pozemek – plot mezi
PV a BV je zakreslen převážně dle skutečnosti. V místě
kůlny již ne, tedy hranice funkčního využití ploch a hranice
zastavěného území nerespektují stávající stav v území.

Z části se vyhovuje
Zástavba bude vymezena dle skutečného
stavu.

ČOV na levém břehu uvažovaná poloha ČOV v Městečku
by negativně ovlivnila průtok vody při povodních ČOV
požadují umístit mimo Q100.

Zamítá se
Zastupitelstvo obce rozhodlo o zachování
plochy pro ČOV v Městečku dle návrhu
zpracovatele.
Zastupitelstvo obce rozhodlo o zachování
stávajícího dopravního napojení osady
Albatros

Návrh územního plánu Chotýšany nedostatečně řeší
dopravní obslužnost chatové osady Albatros, požadují
vyřešení dopravního napojení chatové osady jiným
způsobem.

16. Mareš Josef,
Městečko 21, 257 01
Postupice, ze dne
15.4.2013

Žádá použít aktuální mapové podklady pro osadu
Městečko. Dále správně zakreslit místní komunikaci a na
obecním pozemku vyznačit používanou místní komunikaci

Souhlasí se
Zastupitelstvo obce rozhodlo o zařazení
komunikací v osadě Městečko dle návrhu
zpracovatele. Výjimkou je plocha Z53, která
bude v souladu se zpracovanou projektovou
dokumentací v návrhu
ÚP
rozdělena
komunikací.

17. Kapek Miloslav,
Famfulíkova 1133/14,
Praha 8 182 00, ze dne
19.3.2013

Žádá zařazení pozemků parc. č. 710/11 a část 708/2
v k.ú. M2stečko do ploch umožňujících výstavbu
rekreačního objektu. Na těchto pozemcích již rekreační
objekt je umístěn

Souhlasí se
Zastupitelstvo obce rozhodlo o zařazení
pozemků parc. č. 710/11 a části 708/2 v k.ú.
Městečko do návrhu ÚP jako plocha RI

18. Mgr. Jiří Čermák,
Zvonková 2639/5, Praha
10, ze dne 7.4.2013

Pozemek parc. č. 1348/17 a st. parc. č. 168 v k.ú.
Chotýšany, nesouhlasí se zařazením pozemků do RI,
konkrétně nesouhlasí s regulativy pro tuto plochu,
regulativy nevytvářejí rovné podmínky pro všechny

Zamítá se
Zastupitelstvo obce rozhodlo o zachování
pozemku p.č. 1348/17 a st. 168 v k.ú.
Chotýšany v návrhu ÚP jako plocha RI.
Zastupitelstvo obce rozhodlo o zachování
regulativů prostorového uspořádání ploch RI
v osadě Pařezí.

19. Ing. arch. Martina
Fialová, Zvonková 2639/5,
Praha 10, ze dne 6.4.2013

Pozemek parc. č. 1348/17 a st. parc. č. 168 v k.ú.
Chotýšany, nesouhlasí se zařazením pozemků do RI,
konkrétně nesouhlasí s regulativy pro tuto plochu,
regulativy nevytvářejí rovné podmínky pro všechny

Zamítá se
Zastupitelstvo obce rozhodlo o zachování
pozemku p.č. 1348/17 a st. 168 v k.ú.
Chotýšany v návrhu ÚP jako plocha RI.
Zastupitelstvo obce rozhodlo o zachování
regulativů prostorového uspořádání ploch RI
v osadě Pařezí.
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20. Ing. arch. Martina
Fialová, Zvonková 2639/5,
Praha 10, ze dne 6.4.2013

Rozvojové plochy BV v osadě Pařezí označené jako Z23 a
24 nemají příjezdovou komunikaci. , postačilo by aby byly
zařezeny do funkční plochy ZS

Souhlasí se
Zastupitelstvo obce rozhodlo o vyjmutí ploch
Z23 a Z24 z návrhu ÚP

21. Bohuslav a Jana
Kovářovi, Chotýšany 135,
Chotýšany 257 28, ze dne
22.4.2013

Pozemek parc. č. 291/9 v k.ú. Chotýšany je zařazen do
ploch veřejného prostranství-zeleň na veřejných
prostranstvích a plocha přestavby. S tímto nesouhlasí.
Pozemek chtějí zachovat jako soukromou zeleň, zahradu
či trvalý travní porost. Pozemek chtějí oplotit. A na
pozemku chtějí dále realizovat stavbu malého domu.

Souhlasí se
Zastupitelstvo obce rozhodlo o zařazení
pozemku parc. č. 291/9 do návrhu ÚP jako
ZS.
Zastupitelstvo obce rozhodlo o nezařazení
pozemku parc. č. 291/9 do návrhu ÚP jako
plocha bydlení.

22. Kuthan Jindřich,
Chotýšany 63, 257 28
CHotýšany, ze dne
20.4.2013

Žádají o vyčlenění pozemků z návrhu územního plánu
Z58 Ovčín, Z19 Chotýšany, Z41 Chotýšany (část)

Z části se vyhovuje
Zastupitelstvo obce rozhodlo o vyjmutí
plochy Z58 a plochy Z19 z návrhu ÚP.
Zastupitelstvo obce rozhodlo o zachování
plochy Z41 k rozšíření místní komunikace
mezi osadou Křemení a obcí Chotýšany
v návrhu ÚP.
Zastupitelstvo obce rozhodlo o nezařazení
jiných, než v návrhu ÚP zakreslených,
pozemků mezi obcí Chotýšany a osadou
Křemení do ÚP jako plochy určené
k zastavění do návrhu ÚP.

Dále žádají o začlenění pozemků do návrhu územního
plánu Chotýšany

Lokalita Chotýšany, pozemky mezi obcí Chotýšany a
Křemení

23. Tůma Jiří a Tůmová
Stanislava, Takonín 31,
256 01 Bílkovice
a
Klokočník Václav,
Třebešice 32, 257 26
Třebešice,
ze dne 16.4.2013

Začlenění části pozemků PK 366 a PK 361/3
v katastrálním území Chotýšany do funkčního využití ploch
jako bydlení venkovského typu s možností výstavby 5ti až
7mi rodinných domů severně podél stávající místní
komunikace (chotýšany – Křemení). Zeleň Z50 by byla
posunuta severním směrem nad námi navrženou
zástavbu.
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Zamítá se
zastupitelstvo obce rozhodlo o nezařazení
částí pozemků PK 366 a 361/3 v k.ú.
Chotýšany do návrhu ÚP jako plochy určené
k zastavění

