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A

TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE

1.

Vymezení zastavěného území

Obě lokality Změny č. 4 ÚPO Lety leží v katastrálním území Lety u Dobřichovic (číslo k. ú.
680761). Lokality změny jsou vymezeny v grafické části Změny č. 4 ÚPO Lety a na níže přiloženém
zákresu.
Zastavěné území bylo aktualizováno k 15. 7. 2017, aktualizace byla provedena v řešeném
území a jeho těsném sousedství a to především na základě platných údajů z katastru nemovitostí.
Po této aktualizaci bylo zastavěné území zvětšeno v lokalitách Změny č. 4 o 0,19 ha (viz
tabulka Přehled lokalit změn uvedená dále v textu).

Obr 1. Hranice řešeného území

2.

Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot

Změnou č. 4 ÚPO Lety se nemění základní koncepce rozvoje území obce stanovená v platném
ÚPO Lety, respektive v jeho změnách 1‐3, které tuto koncepci plně přejímají. V zadání Změny č. 4
ÚPO Lety proto nebyly stanoveny žádné požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území.
Lokality Změny č. 4 ÚPO Lety (Z4‐1, Z4‐2) jsou částečně součástí stávajících zastavitelných
ploch definovaných v platném ÚPO, jak je patrné z grafické části návrhu (výkres č. 01 Výkres
základního členění území). Části které jsou za hranicí těchto zastavitelných ploch, jsou v přímé
návaznosti na zastavěné (zastavitelné) území. Změnou č. 4 dojde k rozšíření zastavitelné plochy o
0,76 ha ha (viz tabulka Přehled lokalit změn uvedená dále v textu). Toto rozšíření zastavitelných ploch
s ohledem na jeho lokální charakter v rámci území obce Lety nijak neovlivní hodnoty stávající
urbanistické struktury.
Změna č. 4 nezasahuje do koncepce veřejné dopravy platného ÚPO. Obě změnové lokality
budou obslouženy sítí stávajících pozemních komunikací přes stávající areály prodejen Billa a Lidl a
společnosti Swah, s.r.o..
Změna č. 4 respektuje všechny trasy technické infrastruktury včetně jejich ochranných pásem
a nevytváří žádné požadavky na změnu koncepce technické infrastruktury.
GeddesKaňka, s.r.o
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2.1

Požadavky na ochranu nemovitých kulturních památek

V lokalitách Změny č. 4 nejsou umístěny žádné nemovité kulturní památky ani jejich ochranná
pásma, nedojde k dotčení zájmů státní památkové péče.
2.2

Požadavky na ochranu přírody a krajiny

Změna č. 4 plně přejímá koncepci uspořádání krajiny. Lokality nezasahují do chráněných
území přírody a krajiny (CHKO Český Kras, prvky ÚSES – biokoridor, biocentrum).
Dle požadavku zadání byl vypuštěn v návaznosti na lokalitu Z4‐1 navrhovaný interakční prvek.
Změna č. 4 má pouze místní význam, nemůže se projevit v rámci širších vztahů a vztahů se
sousedními správními obvody. Změna č. 4 proto neovlivňí plošné a prostorové uspořádání krajiny.
2.3

Požadavky na vodní hospodářství

Je požadováno zajištění likvidace srážkových vod v místech jejich vzniku, tedy buď vsakem
nebo retencí na pozemku.
2.4

Požadavky na ochranu zpf a pupfl

Na lokalitě Z4‐1 Změny č. 4 ÚPO dojde k záboru zemědělského půdního fondu, lokalita Z4‐2
není vymezena na pozemcích ZPF, přestože je v platném ÚPO stanoveno využití OP‐orná půda (stav)
a SZ‐sady a zahrady (návrh).
Navržené lokality změny rozšiřují stávající podnikatelské areály, zábory ZPF není proto možné
přesunout do jiných lokalit bez ochrany půdního fondu.
Řešené území Změny č. 4 se nedotýká PUPFL, ani neleží ve vzdálenosti do 50 m od okraje
lesa.
2.5

Požadavky na ochranu ovzduší

Záměry v lokalitách změny č. 4 nebudou mít negativní vliv na kvalitu ovzduší. Požadavky na
ochranu ovzduší se nestanovují.
2.6

Požadavky na odpadové hospodářství

Záměry v lokalitách změny č. 4 nebudou zdrojem nebezpečného odpadu nebo jeho
extrémních množství. Požadavky na ochranu ovzduší se nestanovují.

3.
Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a
systému sídelní zeleně
Změna č. 4 ÚPO Lety nemění urbanistickou koncepci určenou v platném ÚPO Lety. Členění
území a základní třídění zastavitelných ploch dle platného ÚPO Lety zůstává nezměněno.
V rámci Změny Z4 dojde ke změně funkčního využití ploch v obou změnových lokalitách. To je
upraveno z původního využití OP (orná půda ‐ stav), respektive SZ (sady a zahrady ‐ návrh) na KA
(komerční aktivity nerušivé ‐ stav+návrh). Obě změnové lokality navazují na stávající plochy s využitím
KA a nově ho rozšiřují. Zároveň dojde k drobnému rozšíření zastavitelných ploch, o 0,76 ha.
Rozšíření zastavitelných ploch a změna funkčního využití těchto změnových ploch jsou
lokálního rozsahu a jsou v souladu s koncepcí zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, v platném
znění a jeho zásadami únosného zatížení životního prostředí a trvale udržitelného rozvoje.
Nejsou vymezovány žádné plochy přestavby.
V rámci Změny č. 4 je zkrácen návrhový interakční prvek v části lokality Z4‐1, toto opatření
nemění systém sídelní zeleně.
GeddesKaňka, s.r.o
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Přehled lokalit změny:

Ozn.
lokality

Z4‐1

Z4‐2

Dotčené
pozemky
parc. č.
(k.ú. Lety u
Dobřichovic)
1365/3 (část)
1365/4 (část)
1365/36
1365/42 (část)
1365/57 (část)
1365/64 (část)
1365/91
1365/92 (část)
1365/76
(část)
1365/77
(část)
1365/78
1365/79
(část)
1365/80
(část)
1365/85
Celkem

Rozloha
lokality
[ha]

Funkční využití území

Aktualizace
zastavěného
území [ha]

Rozšíření
zastavitelné
plochy [ha]

Dle platného
ÚPO

Navrhované
Změnou Z4

0,55

OP – orná
půda (stav)

KA –
komerční
aktivity
nerušivé
(stav+návrh)

0,18

0,37

0,4

OP – orná
půda (stav)
SZ – sady a
zahrady
(návrh)

KA –
komerční
aktivity
nerušivé
(stav+návrh)

0,01

0,39

0,19

0,76

0,95

4.

Koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umísťování

4.1

Koncepce dopravní infrastruktury

Změna č. 4 nezasahuje do koncepce dopravy schváleného ÚPO. Lokality Z4‐1 a Z4‐2 jsou
obslouženy sítí stávajících pozemních komunikací přes stávající areály prodejen BILLA a LIDL a
společnosti SWAH s napojením na silnice II/115.
4.2

Koncepce technické infrastruktury

Změna č. 4 respektuje všechna zařízení technické infrastruktury, včetně příslušných
ochranných pásem. Zvětšením ploch pro KA – komerční aktivity nerušivé nevznikají požadavky na
změnu koncepce technické infrastruktury.
4.3

Vodohospodářské sítě

Změna č. 4 se nedotýká koncepce zásobování území obce pitnou vodou a koncepce
odkanalizování. K odkanalizování pozemků změny a pro jejich zásobování pitnou vodou budou
využity stávající sítě v území.
Projektová příprava staveb navrhovaných na lokalitách Změny č. 4 zajistí zásobování pitnou
vodou a nezávadnou likvidaci splaškových vod dle platných předpisů. Zároveň bude zajištěna
maximální likvidace srážkových vod v místě jejich vzniku – tedy využívání zasakování srážkových vod,
popřípadě retence na vlastním pozemku.

GeddesKaňka, s.r.o
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4.4

Zásobování zemním plynem
Změna č. 4 se nedotýká koncepce zásobování území obce zemním plynem.

4.5

Zásobování elektrickou energií

Změna č. 4 se nedotýká koncepce zásobování území obce elektrickou energií. K zásobování
elektrickou energií budou využity stávající rozvody elektro v území.
Lokalita Z4‐2 leží na hranici OP nadzemní trasy VN, které plně respektuje.
4.6

Nakládání s odpady
Změna č. 4 se nedotýká koncepce likvidace odpadů na území obce.

V lokalitách změny nejsou přípustné žádné stavby nebo provozy, které by produkovaly
nebezpečný odpad nebo jeho extrémní množství.
4.7

Požadavky na řešení občanského vybavení
Změna č. 4 nevymezuje nové plochy pro občanskou vybavenost.

4.8

Požadavky na řešení veřejných prostranství

Změnou č. 4 nejsou vymezována žádná nová veřejně přístupná prostranství ani plochy dle §7
a §2 vyhlášky č. 501/2006 Sb, o obecných technických požadavcích na využívání území, ve znění
pozdějších předpisů. Obě změnové lokality budou sloužit stávajícím uzavřeným areálům, na které
navazují.

5.
Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro
změny v jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní
opatření, ochranu před povodněmi, rekreaci, dobývání ložisek nerostných surovin apod.
Změna č. 4 plně přejímá koncepci uspořádání krajiny schválenou v platném ÚPO Lety a v
navazujících změnách 1‐3, které jí přejímaly.
5.1

Vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich využití
Změnou č. 4 nejsou vymezeny ani dotčeny plochy Významných krajinných prvků.
Rozšířením zastavitelných ploch nedochází k zásahu do uspořádání krajiny.

5.2

Prvky ÚSES a ochrany přírody a krajiny

Lokality Změny č. 4 leží mimo chráněná území přírody a krajiny (CHKO Český Kras, prvky Úsek
– biokoridor, biocentrum). Dle požadavku zadání byl vypuštěn v návaznosti na lokalitu Z4‐1 návrhový
interakční prvek – zatím nerealizovaná výsadba kopírující vnější hranici sídla.
Změna č. 4 má pouze lokální význam, nemůže se projevit v rámci širších vztahů a vztahů se
sousedními správními obvody. Zkrácení interakčního prvku v rámci Změny č. 4 neovlivňuje plošné a
prostorové uspořádání krajiny.
5.3

Prostupnost krajiny
Změna č. 4 zachovává stávající prostupnost krajiny.

5.4

Ochrana území před povodněmi, protierozní opatření

Lokality řešené Změnou č. 4 leží mimo záplavová území řeky Berounky a Karlického potoka,
včetně jejich aktivní zóny.
Nejsou požadována žádná protierozní opatření.
GeddesKaňka, s.r.o
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5.5

Rekreace
Změnou č. 4 nejsou vymezeny ani dotčeny plochy pro sport a rekreaci.

5.6

Dobývání nerostů

V řešeném území Změnou č. 4 se nevyskytuje žádné chráněné ložiskové území, dobývací
prostor ani výhradní ložisko, které by bylo nutné respektovat.

6.
Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením převažujícího
účelu využití (hlavní využití), pokud je možné jej stanovit, přípustného využití,
nepřípustného využití (včetně stanovení, ve kterých plochách je vyloučeno umísťování
staveb, zařízení a jiných opatření pro účely uvedené v § 18 odst. 5 stavebního zákona),
popřípadě stanovení podmíněně přípustného využití těchto ploch a stanovení podmínek
prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu (například
výškové regulace zástavby, charakteru a struktury zástavby, stanovení rozmezí výměry pro
vymezování stavebních pozemků a intenzity jejich využití)
Změna č. 4 ÚPO Lety nestanovuje nové podmínky využití ploch. Podmínky využití ploch a
prostorová regulace vycházejí ze stávajícího platného ÚPO Lety. Změna č. 4 pouze mění stávající
využití ploch ve změnových lokalitách Z4‐1, Z4‐2 z OP – orná půda (stav) a SZ – sady a zahrady
(návrh) na nové funkční využití na KA ‐ komerční aktivity nerušivé (stav+návrh).

7.
Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a
opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k
pozemkům a stavbám vyvlastnit
Změnou č. 4 ÚPO Lety nebudou doplněny, vypuštěny ani upraveny žádné veřejně prospěšné
stavby ani veřejně prospěšná opatření.

8.
Vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejných prostranství, pro které lze
uplatnit předkupní právo, s uvedením v čí prospěch je předkupní právo zřizováno,
parcelních čísel pozemků, názvu katastrálního území a případně dalších údajů podle § 5
odst. 1 katastrálního zákona
Změnou č. 4 ÚPO Lety nebudou doplněny, vypuštěny ani upraveny žádné veřejně prospěšné
stavby ani veřejně prospěšná opatření.

9.

Stanovení kompenzačních opatření podle § 50 odst. 6 stavebního zákona

Kompenzační opatření nebudou stanovena, Změna č. 4 nemá žádný vliv na evropsky
významnou lokalitu nebo ptačí oblast.

10.

Údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů grafické části

Návrh Změny č. 4 územního plánu obsahuje:
Textová část:

8 listů

Grafická část:

2 výkresy
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Záznam o účinnosti

LEGENDA:
HRANICE KN
(dle stavu ke dni 15. 7. 2017)

Správní orgán, který vydal Změnu č. 4 ÚPO

HRANICE ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ
(dle stavu ke dni 15. 7. 2017)
HRANICE ZASTAVITELNÉHO ÚZEMÍ
DLE ÚPO LETY PO ZMĚNĚ Č. 3

Zastupitelstvo obce Lety
usnesením č. 4/8/2017 ze dne 18. prosince 2017
jako opatření obecné povahy č. 1/2017/OOP
3. ledna 2018

Datum nabytí účinnosti Změny č. 4 ÚPO

Ing. Barbora Tesařová

Oprávněná úřední osoba pořizovatele

starostka obce, Obecní úřad Lety

HRANICE ZASTAVITELNÉHO ÚZEMÍ
DLE ZMĚNY Č. 4 ÚPO LETY
HRANICE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ
= HRANICE LOKALIT ZMĚNY

Z4-x

Podpis

Otisk úředního razítka

OZNAČENÍ LOKALIT ZMĚNY
ŘEŠENÉ PLOCHY
ROZŠÍŘENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH

výřez č. 1

© GeddesKaňka, s.r.o.

Z4-2

Objednatel

Obec Lety
Na Návsi 160,
252 29 Lety, Česká republika
T: +420 257 711 180

Z4-1

ou@obeclety.cz
http://www.obec-lety.cz
Přizovatel

Obecní úřad Lety
Na Návsi 160,
252 29 Lety, Česká republika
T: +420 257 711 180
ou@obeclety.cz
http://www.obec-lety.cz

Výkonný pořizovatel

PRISVICH, s.r.o.
Nad Orionem 140,
252 06 Davle, Česká republika
T: +420 241 444 053
prisvich@prisvich.cz
www.prisvich.cz

Projektant

GeddesKaňka, s.r.o.
Pod Hybšmankou 2339/19,
150 00 Praha 5, Czech Republic
T: +420 257 210 364
info@geddeskanka.cz
www.geddeskanka.cz

Akce

Datum

12 / 2017

Stupeň

ZÚPO

Formát

A3

Měřítko

1:5000

Architekt

Ing. arch. Tomáš Kaňka, autorizovaný architekt ČKA 03697

Spolupráce

Ing. arch. Daniela Štegerová

Výkres

Výřez č. 1
Výkres základního členění
(na podkladě mapy katastru nemovitostí převedené
do měřítka 1:5000 s ponecháním parcelních čísel)

Číslo výkresu

Paré

B1

Záznam o účinnosti

LEGENDA:
HRANICE KN
(dle stavu ke dni 15. 7. 2017)

Správní orgán, který vydal Změnu č. 4 ÚPO

Z4-x

HRANICE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ
= HRANICE LOKALIT ZMĚNY

Datum nabytí účinnosti Změny č. 4 ÚPO

OZNAČENÍ LOKALIT ZMĚNY

Oprávněná úřední osoba pořizovatele

Zastupitelstvo obce Lety
usnesením č. 4/8/2017 ze dne 18. prosince 2017
jako opatření obecné povahy č. 1/2017/OOP
3. ledna 2018
Ing. Barbora Tesařová
starostka obce, Obecní úřad Lety

FUNKČNÍ VYUŽITÍ ÚZEMÍ A OCHRANA PŘÍRODY
STAV

NÁVRH

KA

KA

REZERVA

Podpis

Otisk úředního razítka

KOMERČNÍ AKTIVITY NERUŠIVÉ
LOKÁLNÍ BIOCENTRUM
LOKÁLNÍ BIOKORIDOR

výřez č. 1

INTERKAČNÍ PRVEK

LBC

INTERKAČNÍ PRVEK

HRANICE A LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ
LBK 7

STAV

NÁVRH

HRANICE OBCE, HRANICE K.Ú.
HRANICE SOUČASNÉ ZASTAVĚNÉHO
ÚZEMÍ
HRANICE ZASTAVITELNÉHO ÚZEMÍ
HRANICE CHKO ČESKÝ KRAS

© GeddesKaňka, s.r.o.
Objednatel

Z4-2

Obec Lety
Na Návsi 160,
252 29 Lety, Česká republika
T: +420 257 711 180

KA

Z4-1

ou@obeclety.cz
http://www.obec-lety.cz

KA
Přizovatel

Obecní úřad Lety

KA

Na Návsi 160,
252 29 Lety, Česká republika
T: +420 257 711 180
ou@obeclety.cz
http://www.obec-lety.cz
Výkonný pořizovatel

PRISVICH, s.r.o.
Nad Orionem 140,
252 06 Davle, Česká republika
T: +420 241 444 053
prisvich@prisvich.cz
www.prisvich.cz

Projektant

GeddesKaňka, s.r.o.
Pod Hybšmankou 2339/19,
150 00 Praha 5, Czech Republic
T: +420 257 210 364
info@geddeskanka.cz
www.geddeskanka.cz

Akce

Datum

12 / 2017

Stupeň

ZÚPO

Formát

A3

Měřítko

1:5000

Architekt

Ing. arch. Tomáš Kaňka, autorizovaný architekt ČKA 03697

Spolupráce

Ing. arch. Daniela Štegerová

Výkres

Výřez č. 1
Hlavní výkres
(na podkladě mapy katastru nemovitostí převedené
do měřítka 1:5000 s ponecháním parcelních čísel)

Číslo výkresu

Paré
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C

TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE

1.
Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území, souladu
s politikou územního rozvoje a s územně plánovací dokumentací vydanou krajem, souladu
s cíli a úkoly územního plánování a souladu návrhu změny s požadavky stavebního zákona
a jeho prováděcích právních předpisů
1.1.

Vyhodnocení z hlediska širších územních vztahů

Obec Lety má platnou územně plánovací dokumentaci ‐ územní plán, schválený dne 28.
února 2001. V dalších letech byly pořízeny jeho tři změny, a to Změna č. 1 (schválena dne 5. června
2003), Změna č. 2 (schválena dne 31. května 2004) a Změna č. 3 (účinná dne 1. října 2013).
Pořízení Změny č. 4 ÚPO Lety zastupitelstvo obce Lety schválilo usnesením č. 11/1/2017 ze
dne 15. února 2017.
Z hlediska širších územních vztahů nedojde Změnou č. 4 k žádným zásahům ani úpravám vazeb
na sousední obce – města Dobřichovice a Řevnice a obce Hlásná Třebaň, Karlík a Mořinka.

1.2.

Vyhodnocení souladu s Politikou územního rozvoje ČR (PÚR ČR)

Politika územního rozvoje ČR byla schválena usnesením vlády č. 929 ze dne 20. července
2009, o Politice územního rozvoje České republiky 2008. Aktualizace č. 1 PÚR ČR byla chválena dne
15. dubna 2015 usnesením vlády č. 276, o Aktualizaci č. 1 Politiky územního rozvoje České republiky.
Území obce Lety je dle platné Aktualizace č. 1 PÚR ČR součástí rozvojové oblasti „OB1
Metropolitní rozvojová oblast Praha“, vymezené pro řešené území správním obvodem města
Černošice, obce s rozšířenou působností. Úkoly pro územní plánování vyplývající z tohoto vymezení
jsou:
a) Pořídit územní studie řešící zejména vzájemné vazby veřejné infrastruktury.
b) Koordinovat rozvoj a využití území hlavního města Prahy a Středočeského kraje.
c) Pořídit územní studie řešící problémy suburbanizace, zejména nekoncepční rozvoj.

Žádný z těchto úkolů se přímo netýká obsahu Změny č. 4 Územního plánu obce Lety.
Obecně jsou respektovány všechny republikové priority územního plánování pro zajištění
udržitelného rozvoje území uvedených v kap. 2.2. Republikové priority, odst. 14 – 32.

1.3.

Vyhodnocení souladu se Zásadami územního rozvoje (ZÚR)

Územně plánovací dokumentace kraje, Zásady územního rozvoje Středočeského kraje, byla
vydána dne 7. února 2012 podle § 41 stavebního zákona na základě usnesení Zastupitelstva
Středočeského kraje č. 4‐20/2011/ZK ze dne 19. prosince 2011 a účinnosti nabyla dne 22. února
2012. Usnesením č. 007‐18/2015/ZK ze dne 27. července 2015 schválilo Zastupitelstvo Středočeského
kraje vydání 1. aktualizace ZÚR Středočeského. kraje, která nabyla účinnosti dne 26. srpna 2015.
Veřejně prospěšné stavby a opatření, ani plochy a koridory nadmístního významu vymezené
platnými ZÚR Středočeského kraje nebudou řešenou změnou dotčeny. Proto pro Změnu č. 4
nevyplývají ze ZÚR Středočeského kraje žádné konkrétní požadavky.
Zakreslení lokalit Změny č. 4 do Koordinačního výkresu ZÚR Středočeského kraje je součástí
grafické přílohy odůvodnění ‐ výkresu č. 01 Výkres širších vztahů.
GeddesKaňka, s.r.o
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1.4.
Vyhodnocení souladu návrhu Změny č. 4 s cíli a úkoly územního plánování, zejména
s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot území a požadavky na ochranu
nezastavěného území
Návrhu Změny č. 4 ÚPO Lety je v souladu s cíli a úkoly územního plánování, včetně požadavků
na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území a požadavky na ochranu
nezastavěného území.
Záměry v obou změnových lokalitách mají lokální charakter a neovlivňují významně plošné a
prostorové uspořádání krajiny. Urbanistická koncepce, stanovená ve schváleném ÚPO Lety, se
Změnou č. 4 nemění.
1.5.
Vyhodnocení souladu návrhu Změny č. 4 s požadavky stavebního zákona a jeho
prováděcích právních předpisů
Zadání, Návrh i Odůvodnění Změny č. 4 byly zpracovány v souladu s požadavky zákona
183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, respektive dle požadavků jeho
prováděcích vyhlášek (především vyhlášky č. 500/2006 Sb, o územně analytických podkladech,
územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších
předpisů a vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších
předpisů).

2.
Vyhodnocení splnění zadání Změny č. 4, popřípadě vyhodnocení v souladu s pokyny
v případě postupu podle §51 odst. 2 nebo §51 odst. 3 nebo §54 odst. 3 nebo §55 odst. 3
stavebního zákona a splnění pokynů na úpravu dokumentace po společném jednání
Při zpracování návrhu Změny č. 4 ke společnému jednání byly zohledněny veškeré požadavky,
vyplývající ze schváleného zadání.

Předmětem Změny č. 4 bylo především:
‐

rozšíření zastavitelné území v obou lokalitách změny

‐

změněna funkční využití ploch v obou lokalitách změny

‐

zkrácení návrhový interakční prvek navazující na lokalitu Z4‐1

‐

aktualizace zastavěného území v řešených lokalitách a jejich těsném sousedství

3.
Vyhodnocení souladu s pokyny k úpravě návrhu Změny č. 4 po společném jednání
podle § 51 odst. 1 stavebního zákona
bude doplněno

4.
Vyhodnocení souladu s pokyny k úpravě návrhu územního plánu před vydáním
podle § 53 odst. 1 stavebního zákona
bude doplněno
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07/2017
4/7

Změna č. 4 územního plánu obce Lety

5.

Komplexní zdůvodnění přijatého řešení

5.1.

Cíle řešení

Cílem Změny č. 4 bylo zapracování nových požadavků na funkční využití území v obou
lokalitách změny (změna původního funkčního využití OP – orná půda a SZ – sady na využití KA –
komerční aktivity nerušivé).
5.2.

Koncepce řešení

V rámci Změny č. 4 bylo změněno funkční využití ploch v řešených lokalitách. Celková
urbanistická koncepce ÚPO Lety je zachována.

6.
Výčet záležitostí nadmístního významu, které nejsou řešeny v zásadách územního
rozvoje (§ 43 odst. 1 stavebního zákona), s odůvodněním potřeby jejich vymezení
Předmětem Změny č. 4 ÚPO Lety nejsou žádné záležitosti nadmístního významu, které by
nebyly řešeny v zásadách územního rozvoje (§ 43 odst. 1 stavebního zákona).

7.
Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský
půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa
K novým záborům zemědělského půdního fondu (ZPF) dochází pouze v lokalitě Z4‐1. V
lokalitě Z4‐1 je zastavitelné území rozšířeno o 0,55 ha pro plochy KA – komerční aktivity nerušivé.
Záborem je dotčen ZPF třídy ochrany III.
Pozemky PUPFL nejsou Změnou č. 4 dotčeny.

Ozn.
lokality

Dotčené
pozemky
parc. č.
(k.ú. Lety u
Dobřichovic)

Rozloha
lokality
[ha]

Navrhované funkční
využití území dle
Změny č. 4

Zábor ZPF
[ha]

BPEJ

Třída
ochrany

Z4‐1

1365/3 (část)
1365/4 (část)
1365/36
1365/42 (část)
1365/57 (část)
1365/64 (část)
1365/91
1365/92 (část)

0,55

KA – komerční
aktivity nerušivé
(stav + návrh)

0,37

4.13.00

III.

Z4‐2

NENÍ DOTČEN ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND
Celkem

0,95

0,37

8.
Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení
zastavitelných ploch
Obě změnové lokality rozšiřují stávající podnikatelské areály a není možné jejich zvětšení
jiným způsobem než přímou návazností na jejich stávající vymezení.
GeddesKaňka, s.r.o
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Změnová lokalita Z4‐1 rozšiřuje areály firem BILLA a SWAH, které již využily zastavitelné
území vymezené platným ÚPO Lety a rozšíření směrem na sever je jejich jediná možnost rozvoje.
Změnová lokalita Z4‐2 rozšiřuje areál firmy LIDL a to na východ, kde je limitou rozsáhlejšího
rozšíření vedení VN a jeho ochranné pásmo a na sever, tak aby zůstal zachován kompaktní tvar
budoucího zvětšeného areálu.

9.

Vyhodnocení souladu návrhu Změny č. 4 s požadavky zvláštních právních předpisů

9.1.

Požadavky na ochranu veřejného zdraví

V rámci projektové přípravy objektů musí být zajištěno dodržení všech platných hygienických
předpisů.
9.2.

Požadavky na požární a civilní ochranu

1. Přístupové komunikace k objektům budou splňovat požadavky ČSN 7308, o požární bezpečnosti
staveb (přístupové komunikace musejí být min. šíře 3 m, vnitřní poloměry otáčení na komunikacích 7
m, u obratišť 10 m; v případě slepých jednopruhových komunikací o délce větší než 50 m, musí být
zřízena obratiště pro vozidla Hasičského záchranného sboru navržená o potřebných parametrech).
2. Zajištění potřeby požární vody bude provedeno z obecního vodovodu. Pro potřebu protipožárního
zabezpečení je třeba zajistit dodávku požární vody o vydatnosti 4 l/s při přetlaku 0,2 MPa u nejvýše
položeného vnějšího hydrantu a při rychlosti proudění 0,8m/s.
3. Budoucí stavby umísťované na lokalitách změny musí být orientovány tak, aby jejich požárně
nebezpečný prostor nezasahoval do jiných staveb, musí být splněn §41 ods. 1 písm b) vyhlášky č.
246/2001 Sb. a to dle požadavku na technologie provozu a stavebního využití plánované výstavby.
4. Změnou č. 4 nebudou dotčeny požadavky civilní ochrany stanovené v platném ÚPO Lety.
a) ochrana území před průchodem průlomové vlny vzniklé zvláštní povodní
‐ řešené území se nachází mimo území, kterým by mohla procházet průlomová vlna vzniklé
zvláštní povodní
b) zóny havarijního plánování
‐ ve spádovém území obce se nenachází provozy, které představují potenciální nebezpečí
průmyslové havárie. Změnou č. 4 se nemění údaje o havarijním plánování
c) ukrytí obyvatelstva v důsledku mimořádné události
‐ změna nemá vliv na plán ukrytí obyvatel
d) evakuace obyvatelstva a jeho ubytování
‐ změna nevymezuje významné plochy vhodné pro kapacitní ubytování obyvatelstva v
případě evakuace
e) skladování materiálu civilní ochrany a humanitární pomoci
‐ změna nevymezuje prostory pro skladování materiálu civilní ochrany a humanitární pomoci
f) vyvezení a uskladnění nebezpečných látek mimo současně zastavěná území a zastavitelná území
obce
‐ ve spádovém území obce se nenachází provozy, produkující nebezpečné látky
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g) návrh ploch pro potřeby záchranných, likvidačních a obnovovacích prací pro odstranění nebo
snížení škodlivých účinků kontaminace, vzniklých při mimořádné události
‐ vymezení těchto ploch na území obce je v kompetenci obecního úřadu
h) ochrany před vlivy nebezpečných látek skladovaných v území
‐ v rámci obce nedochází ke skladování nebezpečných látek
i) nouzového zásobování obyvatelstva vodou a elektrickou energií.
‐ Vyčíslení subjektů zajišťujících nouzové zásobování obyvatelstva vodou a el. energií není
zahrnuto do Změny č. 4.
‐ Varování obce bude zajištěno prostřednictvím místního rozhlasového systému a mobilních
prostředků varování a pomocí veřejných mediálních prostředků lokálního významu .
9.3.

Požadavky na obranu a bezpečnost státu
Žádné požadavky se nestanovují. Nebudou dotčeny zájmy obrany a bezpečnosti státu.

9.4.

Požadavky na ochranu ložisek nerostných surovin

V řešeném území se nevyskytuje žádné chráněné ložiskové území, dobývací prostor ani
výhradní ložisko, které by bylo nutné respektovat.
9.5.

Požadavky na ochranu geologické stavby území
Požadavky na ochranu geologické stavby se nestanovují.

9.6.

Požadavky na ochranu před povodněmi a jinými rizikovými přírodními jevy

S ohledem na charakter Změny č. 4 se požadavky nestanovují. Řešené území leží mimo
záplavová území řeky Berounky a Karlického potoka, včetně jejich aktivní zónu.
Rizikové přírodní jevy se v území nevyskytují.
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