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zákona

Zadání územního plánu Chyňava
(1) Důvodem pro pořízení nového územního plánu
Chyňava (dále též jen „ÚP“) je usnesení zastupitelstva obce Chyňava č. 10/4/2019 ze dne 9.12.2019,
kterým bylo rozhodnuto o pořízení nového územního plánu.
(2) Toto zadání je zpracováno dle ust. § 47 zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“ nebo „SZ“) a jeho osnova přesně respektuje přílohu č. 4 vyhlášky 500/2006 Sb., o
územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně
plánovací činnosti, v platném znění (dále jen „vyhl.
500/2006 Sb.“).
A.

určením a charakterem oblastí, os, ploch a koridorů vymezených v PÚR ČR.
-

Podporovat polycentrický rozvoj sídelní struktury.

-

Vytvářet předpoklady pro polyfunkční využívání
opuštěných areálů a ploch (tzv. brownfields průmyslového, zemědělské-ho, vojenského a jiného
původu).

-

Vytvářet územní podmínky pro zajištění migrační
propustnosti krajiny pro volně žijící živočichy a pro
člověka, zejména při umísťování dopravní a technické infrastruktury.

-

Vymezit a chránit ve spolupráci s dotčenými obcemi před zastavěním pozemky nezbytné pro vytvoření souvislých ploch veřejně přístupné zeleně
(zelené pásy) v rozvojových oblastech a v rozvojových osách a ve specifických oblastech, na jejichž
území je krajina negativně poznamenána lidskou
činností, s využitím její přirozené obnovy; cílem je
zachování souvislých pásů nezastavěného území
v bezprostředním okolí velkých měst, způsobilých
pro nenáročné formy krátkodobé rekreace a dále
pro vznik a rozvoj lesních porostů a zachování prostupnosti krajiny.

-

Vytvářet podmínky pro rozvoj a využití předpokladů území pro různé formy cestovního ruchu
(např. cykloturistika, agroturistika, poznávací turistika), při zachování a rozvoji hodnot území.

-

Podle místních podmínek vytvářet před-poklady
pro lepší dostupnost území a zkvalitnění dopravní
a technické infrastruktury s ohledem na prostupnost krajiny.

-

Vytvářet podmínky pro preventivní ochranu území
a obyvatelstva před potenciálními riziky a přírodními katastrofami v území (záplavy, sesuvy půdy,
eroze, sucho atd.) s cílem minimalizovat rozsah
případných škod.

-

Při řešení problémů udržitelného rozvoje území využívat regionálních seskupení (klastrů) k dialogu
všech partnerů, na které mají změny v území dopad a kteří mohou posilovat atraktivitu území investicemi ve prospěch územního rozvoje.

-

Vytvářet územní podmínky pro rozvoj decentralizované, efektivní a bezpečné výroby energie z obnovitelných zdrojů, šetrné k životnímu prostředí, s
cílem minimalizace jejich negativních vlivů a rizik
při respektování přednosti zajištění bezpečného
zásobování území energiemi.

POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE
ÚZEMÍ OBCE, VYJÁDŘENÉ ZEJMÉNA V CÍLECH
ZLEPŠOVÁNÍ DOSAVADNÍHO STAVU, VČETNĚ
ROZVOJE OBCE A OCHRANY HODNOT JEJÍHO
ÚZEMÍ, V POŽADAVCÍCH NA ZMĚNU CHARAKTERU
OBCE, JEJÍHO VZTAHU K SÍDELNÍ STRUKTUŘE A
DOSTUPNOSTI VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY

a.1

Požadavky na urbanistickou koncepci, zejména na
prověření plošného a prostorového uspořádání zastavěného území a na prověření možných změn,
včetně vymezení zastavitelných ploch
(3) Z aktualizované Politiky územního rozvoje ČR
(dále jen „APÚR“) vyplývá požadavek respektovat
tzv. Republikové priority územního plánování pro
zajištění udržitelného rozvoje území, a to především v bodech:
-

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.

-

Při plánování rozvoje venkovských území a oblastí
dbát na rozvoj primárního sektoru při zohlednění
ochrany kvalitní zemědělské, především orné půdy
a ekologických funkcí krajiny.

-

Při stanovování způsobu využití území v územně
plánovací dokumentaci dávat přednost komplexním řešením před uplatňováním jednostranných
hledisek a požadavků, které ve svých důsledcích
zhoršují stav i hodnoty území. Vhodná řešení
územního rozvoje je zapotřebí hledat ve spolupráci
s obyvateli území i s jeho uživateli a v souladu s
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-

Žádný konkrétní záměr pro správní území obce z
APÚR nevyplývá. Politika sice vymezuje rozvojovou oblast „OB1 Metropolitní rozvojová oblast
Praha“ souslovím „území obcí ze správních obvodů obecních úřadů obcí s rozšířenou působností
Beroun (jen obce ve střední a severní části)“,
nicméně navazující Zásady územního rozvoje Středočeského kraje již nezahrnují správní území obce
Chyňava do této rozvojové oblasti ani do jiné rozvojové oblasti, osy nebo specifické oblasti.

(4) Ze Zásad územního rozvoje Středočeského kraje,
zejména ze stanovených priorit územního plánování kraje pro zajištění udržitelného rozvoje území,
vyplývá pro správní území Obce Chyňava následující:
-

upřesnit a zapracovat do ÚPD obcí cílové charakteristiky krajiny; e) vytváření podmínek pro šetrné
využívání přírodních zdrojů.
-

V územních plánech obcí navrhovat nahrazení cyklotras nezávisle vedenými cyklostezkami, a to
zejména v případech dálkových cyklotras, v území
rozvojových oblastí (vč. jejich okolí) a v turisticky
atraktivních územích.

-

Vymezení těchto konkrétních prvků nadregionálního a regionálního ÚSES: regionální biocentrum
RC 1529 Malý Plešivec (Beroun, Chyňava, Hýskov,
Železná), regionální biokoridor RK 1183 Malý Plešivec . Dřevíč I. (Chyňava, Hýskov, Nižbor), regionální biokoridor RK 1184 Blýskavá - Malý Plešivec
(Beroun, Chrustenice, Chyňava, Vráž).

-

V rámci řešení je nutné respektovat ochranné hodnoty krajiny zvláštních krajinných hodnot (H10) a
CHKO Křivoklátsko a dále je nutné v rámci řešení
respektovat chráněná území: NATURA 2000 Ptačí
oblast, NATURA 2000 EVL Vůznice druhy a biotopy, biotopy zvláště chráněných druhů velkých
savců (jádrové území a migrační koridory), UNESCO biosférická rezervace, síť ÚSES, Národní přírodní rezervace Vůznice, Přírodní park Povodí Kačáku, Přírodní památka Markův mlýn vč. ochranného pásma, existující přírodní rezervace a další
prvky krajiny chráněné dle zákona o ochraně přírody a krajiny.

-

Správní územní obce Chyňava není zahrnuto do
žádné rozvojové oblasti, osy ani specifické oblasti.

Pomocí nástrojů územního plánování vytvářet
podmínky pro vyvážený rozvoj Středočeského
kraje, založený na zajištění příznivého životního
prostředí, stabilním hospodářském rozvoji a udržení sociální soudržnosti obyvatel kraje. Vyváženost a udržitelnost rozvoje území kraje sledovat
jako základní požadavek při zpracování územních
studií, územních plánů, regulačních plánů a při rozhodování o změnách ve využití území.

-

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 městské i
venkovské urbanistické struktury a architektonické i přírodní dominanty nevhodnou zástavbou a
omezit fragmentaci krajiny a srůstání sídel; d)
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(5) Požadavky vyplývající ze zpracovaných územně
analytických podkladů pro ORP Beroun:
-

Jako aktuální problémy mimo oblast řešitelnou
ÚPD jsou definovány: střet zájmů těžby s ochranou

Zadání územního plánu Chyňava
ŽP, vyjížďka ekonomicky aktivních obyvatel mimo
území.
-

Jako problémy řešitelné v součinnosti s ÚPD
územně navazujících obcí nebo správního centra
jsou určeny: nesjednocená data ÚSES, nepostačující kapacita MŠ, střet výstavby dálkového vodovodního řadu s CHLÚ (chráněným ložiskovým územím).

-

Jako problémy řešitelné v rámci příslušné obce:
zhoršení veřejné dopravy, nedostatek rozvojových
ploch pro bydlení, střet výstavby vodojemu (VDJ
Chyňava) s CHLÚ, střet venkovního vedení elektrické sítě ZVN 400+ kV, střet zastavitelné plochy
s II. zónou CHKO.

-

SWOT analýza obce Chyňava stanovila v ÚAP následující výhody, nevýhody, hrozby a příležitosti –
viz příloha č. 3 tohoto zadání.

(6) Požadavky vyplývající ze zpracované a pořízené
územní studie krajiny SO ORP Beroun - vzít v úvahu
hodnoty, rámcová doporučení a rámcové podmínky využití karet č. C1, C2 a C3.

-

V místní části Malé Přílepy je v plánu zrealizovat
projekt výstavby kanalizace a vodovodu, na který
bude navazovat kvalitní povrchová úprava komunikací.

-

Vzhledem k narůstajícímu počtu žáků je třeba vyřešit současný kapacitní problém základní i mateřské školy.

-

Zpracovat důslednou koncepci na využití areálu
bývalých kasáren v Chyňavě. V současné době je
využita pouze jeho část, probíhá zde realizace
sběrného místa. Nabízí se další využití jeho obrovského potenciálu jak pro potřeby obce, tak např. k
bydlení nebo pro individuální podnikatelské aktivity. Může zde vzniknout nová škola nebo domov
pro seniory.

(8) Z provedených doplňujících průzkumů a rozborů
(„P+R“) vyplynuly potřeby řešit následující oblasti a
okruhy problémů:
-

VEŘEJNÝ ŽIVOT: (1) Definovat přirozená těžiště a
místa setkávání v jednotlivých sídlech v obci - kvalitní veřejný prostor v obci. Do ÚP zaznačit místa
sloužící jako veřejný prostor v každé z částí obce a
v jejich okolí se snažit umístit obecní vybavenost
tak, aby zde mohlo vzniknout přirozené centrum.
(2) Definovat cesty/trasy, které propojují populární
cíle výletů v obci, tj. v mapě vyznačit souvislou síť
cest v krajině, která bude propojovat území obce s
okolím a umožní bezproblémovou průchodnost
okolní krajiny, bez ohrad/průchozí ohrady, do koordinačního výkresu zakreslit turistické trasy. (3)
Zvážit zajištění prostoru pro občanskou vybavenost v obci - určit potřebné druhy OV a definovat
vhodné lokality jejich vznik

-

ROZVOJ: (1) Definovat charakter a využití nové zástavby v obci tak, aby byl v souladu s charakterem
a využití existující zástavby. Nastavit takové regulace, které umožní potřebnou novou výstavbu, ale
zároveň nenaruší výstavbu v obci. Zachovat vysoký podíl zahrad v sídle, nesnižovat podíl stávající
sídelní zeleně. (2) Zvážit vhodná místa pro novou
výstavbu a nastavit kapacitu a etapizaci nové výstavby tak, aby odpovídala kapacitám technické
infrastruktury (především kapacitám vodovodu a
kanalizace) a zároveň kapacitě krajiny. Zvážit kapacity obce a navrhnout místa vhodná k nové výstavbě taková, která nebudou kolidovat s chráněnými krajinnými celky a zároveň budou přiléhat k
současným zastavěným částem obce. Nastavit
etapizaci výstavby tak, aby nová výstavba nepředstavovala přetížení stávající technické infrastruk-

(7) Požadavky vyplývající ze zpracovaného a schváleného Strategického plánu obce Chyňava (do návrhu promítnout vždy jen v rozsahu, který umožňuje územní plán jako komplexní nástroj územního
plánování řešící vždy celé správní území dané
obce):
-

Rozšíření základní občanské vybavenosti jako je
kanalizace, vodovod a plynovod do všech místních
částí.

-

Pokračovat v započatém rozvoji sportovního areálu Chyňava tak, aby zde vznikl multifunkční komplex využitelný pro nejširší spektrum pohybových
aktivit a občanů.

-

Dokončit opravu silnice v ulici Sobočina a První a
Druhé ulice.

-

Provést opravu a odvodnění prostoru Vápenice,
kde je nutné opravit i část kanalizace.

-

Zajistit bezpečnosti na komunikacích - je potřeba
vyřešit ucelení nenavazujících chodníků a na kritických místech vybudovat přechody pro chodce a
rozmístit retardéry.

-

V Libečově je po dokončení všech prací na projektu kanalizace a vodovodu nezbytné dokončit
povrchové úpravy všech vozovek včetně cesty k
přilehlé čerpací stanici.
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tury. (3) Navázat sídla v obci na okolní krajinu. Vytvořit takovou cestní síť v krajině, která bude navazovat na cesty v obci. Zároveň se pokusit o větší
propojení obce a krajiny. (4) Definovat charaktery
vstupů do sídel - zaměřit se na místa kolem dopravní infrastruktury. Definovat nové využití nejasně určených míst kolem dopravních komunikací. (5) Definovat nové využití pro chátrající místa
v obci (brownfieldy). Definovat využití a regulace
Kasáren a staré pily (6) Naplánovat vodovod a kanalizaci do nezasíťovaných částí obce s ohledem
na limity vyšších řadů. (7) Korigovat rozvoj chatařských oblastí, zamezit nadměrnému rozvoji sídel
mimo hranice zastavěného území v okrscích s vysokou estetickou hodnotou a kulturním potenciálem, řešit rostoucí požadavky na rekreační využívání krajiny, upřednostňovat výstavbu směřující ke
kompaktním sídlům, minimalizovat nepřiměřené a
nevhodné rozrůstání sídel do okolní krajiny, zajistit
návaznost nových staveb na charakter a strukturu
hodnotné stávající zástavby, respektovat a rozvíjet
kulturní a stavební dědictví i hodnoty krajiny. (8)
Určit vztah mezi zemědělskými aktivitami a životem v obci. Ověřit možnosti odhlučnění kravína,
případně změna jeho využívání pro menší množství dobytka. (9) Zvážit pro které rozvojové lokality
bude vyžadována podrobnější územně plánovací
dokumentace (ÚS, RP). (10) Stanovit závazné regulativy pro zastavitelné území. (11) Stanovit koeficient zeleně pro plochy využitelné jako plochy dopravní infrastruktury.
-

KRAJINA/PROSTŘEDÍ: (1) Navazovat na historii
prostředí a podporovat identitu obce. Podporovat
malebnost krajiny a její kulturně-historické kvality.
Ctít krajinný ráz (oblasti a místa krajinného rázu).
(2) Navazovat na prostorové kvality krajiny. Chránit dálkové pohledy (zejména na kostely a jiné krajinné partie) a průhledy na významné stavební dominanty, případně na další památky a hodnotné
stavby. Chránit vymezená místa vyhlídek před zástavbou nebo umístěním jiné pohledové bariéry.
Chránit pohledové horizonty před odlesněním, rozvojem zástavby a umisťováním výškových staveb
nebo zařízení. Chránit krajinné veduty a významné
krajinné dominanty. Rozvoj zástavby v okolí významných krajinných dominant podřídit ochraně
veduty obce a krajiny. (3) Navazovat na hodnoty
krajiny. Zachovat fragmenty historické krajinné
struktury (fragmenty historické plužiny, úvozové
cesty, stromořadí, historické meze, prvky montánní - hornické krajiny apod.). V okrscích se zvý-
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šenou estetickou hodnotou upřesňovat rozvoj zástavby regulačními plány a důsledně posuzovat
vliv záměrů na krajinný ráz. Dále omezit vizuální
znečištění (zejména reklamními zařízeními). evidovat, chránit, udržovat a obnovovat historické
krajinné prvky a struktury (drobné sakrální stavby,
hranečníky, meze, aleje, remízy, porosty na významných místech, drobné technické památky náhony, skluzy, apod.). V okrscích se sníženou estetickou hodnotou zvýšit podíl trvalých kultur,
zejména rozptýlené zeleně. Revitalizovat drobné
vodní toky a prvky v krajině (vegetační doprovody
vodotečí, odtrubnění vodotečí, prodloužení vodotečí), podpořit retenci vody v krajině (obnova mokřadů a periodických tůní, protierozní op.). Přijímat
opatření k předcházení negativních dopadů změny
klimatu. (4) Chránit hodnoty krajiny a podpořit ekologické funkce krajiny. Chránit půdu před vodní a
větrnou erozí protierozními opatřeními. Podporovat opatření zadržující vodu v kraji a zamezující vytěžení krajiny. Zvýšit diverzitu polních kultur. Zvýšit podíl trvalých zemědělských kultur (trvalé travní
porosty, ovocné sady). Revitalizovat drobné vodní
toky a prvky v krajiny (vegetační doprovody vodotečí, odtrubnění vodotečí, prodloužení vodotečí),
podpořit retenci vody v krajině (obnova mokřadů a
periodických tůní, protierozní opatření), prevence
živelných pohrom. (5) Zvážit definování lesních porostů do kategorie les. Podpořit přirozený ráz lesů.
Zvyšovat podíl lesa. Převodem volně rostoucí zeleně na pozemky PUPFL posílit jejich ochranu a
existenci. (6) Nastavit limity zemědělského využívání krajiny. Regulovat velikost a využití zastavitelné plochy určené k zemědělskému využití tak,
aby jejich provoz nevytěžoval krajinu. Regulací
podporovat přírodě blízké zemědělství. (7) Při navrhování nových území výstavby vzít v úvahu bonitní třídy ochrany I a II. (8) Prověřit možnosti zvýšení podílu rozptýlené zeleně. Obnova stromořadí
kolem cest. Posílit zelenou infrastrukturu podél komunikací, na mezích, kolem zastavěných území
obce - přirozená clona staveb a pozitivní vliv na retenci dešťových srážek a bezpečnější průběh přívalových dešťů. Možný nástroj pro řešení hranic
zastavěného a nezastavěného území. (9) Prověřit
možnost zvýšené podílu trvalých kultur a zelené infrastruktury v okrscích s vysokým podílem rozsáhlých nedělených ploch orné půdy. (10) Návrh chybějících prvků ÚSES. (11) Obnovit cesty v krajině
pro využití pěších a cyklistů. Zvýšit prostupnost
krajiny v okrscích s nadměrnou blokací polních pozemků. Na základě historických map znovu určit
cesty v krajině a uspořádat je spolu s existujícími
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a novými cestami do jednoho systému. (12) Zklidnit dopravu v obci. Nastavit maximální šířku silničních profilů. Dát doporučení k rychlosti na komunikací v obci a kolem obce. (13) Uzpůsobit profil silnic třem základním druhům dopravy (pěší, cyklistická, automobilová). Pomocí šířky profilů a doporučení.
(9) Urbanistická koncepce bude primárně stanovena
rozdělením ploch dle jejich funkčního využití. Bude
přitom respektováno ust. §§ 4-19 vyhl. 501/2006
Sb., o obecných požadavcích na využívání území,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhl.
501/2006 Sb.“). Jen ve skutečně výjimečných případech bude užito ustanovení § 3 odst. (4) o podrobnějším členění (konkrétně zemědělské plochy
bude děleny na plochy orné, trvale travní porosty,
případně plochy sadů a plochy zahrad či pastvin
s možností oplocení) a skutečně jen zcela výjimečně budou tímto ÚP definovány nové typy
funkčního využití ploch.
(10) Bude přiměřeno vycházeno ze stávajícího územního plánu obce Chyňava ve znění změny č. 1 a 2
tak, aby bylo minimalizováno riziko sporů o náhrady za změny v území dle ust. § 102 stavebního
zákona. Je také zájmem vedení města i pořizovatele, aby nový územní plán byl evolucí, nikoliv revolucí z hlediska využití území a dalšího rozvoje
města.
(11) Při vymezování konkrétní rozvojových záměrů, zastavitelných ploch a ploch přestaveb bude vycházeno z provedených doplňujících průzkumů a rozborů (provedl zodpovědný projektant nového
územního plánu) a z provedených anket, a rovněž
ze zaevidovaných územních studií (Územní studie
krajiny SO ORP Beroun, Územní studie pro plochu
C-18 v ÚP obce Chyňava), ze zpracovaných územních studií (Územní studie pro plochu C-20 v ÚP
obce Chyňava), z připravované změny č. 3 ÚPO
Chyňava, a dále z požadavků dotčených orgánů,
oprávněných investorů, sousedních obcí a veřejnosti vč. podnikatelských subjektů uplatněných
během veřejného projednání tohoto zadání.
(12) V návrhu se objeví požadavek na revitalizaci nevzhledných areálů umístěných v západní části
obce Chyňava, jedná se o bývalý areál kasáren, jde
o tzv. „brownfields“.
(13) V návrhu ÚP budou stanoveny rámcové prostorové regulativy staveb (výška zástavby stanovením max. možného počtu NP, max. % zastavěné
plochy pozemku dle ust. § 2 odst. 7 SZ a min. %
zeleně na pozemku, minimální velikost pozemku
7|Strana

pro nové zastavitelné plochy), kdy bude velmi zodpovědně hodnoceno, zda se jedná o nové plochy
ve volné krajině, kde bude preferována velmi rozvolněná zástavba, až po dostavbu proluk nebo
vnitřní dvorů ve městě, kde naopak s ohledem na
historický charakter dochované zástavby může být
% zastavění velmi vysoké (ve výjimečných případech i 100%).
(14) V rámci kap. „urbanistická koncepci, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně“, bude v rámci podkapitoly
„stanovená urbanistická koncepce“ deklarováno,
že je nutné se vyvarovat necitlivých a nevhodných
stavebních zásahů do stávajících objektů.
a.2

Požadavky na koncepci veřejné infrastruktury,
zejména na prověření uspořádání veřejné infrastruktury a možnosti jejích změn
(15) Ke všem navrženým novým plochám bude též navrženo odpovídající dopravní napojení a bude též
řešen systém napojení na energie, pitnou vodu a
likvidace odpadních vod.
(16) Zásobování obce Chyňava je doposud vyhovující
ve stávajících lokalitách, ale není zde rezerva pro
nově vymezované rozvojové oblasti. Bude řešeno
dostavbou vodovodní sítě v případných částech
nové výstavby v obci, jejíchž realizace bude navázána na zkapacitnění hlavního vodovodu z Prahy,
plánovaná dostavba (předpoklad 2024). V části
Podkozí není realizován vodovod doposud. V návrhu ÚP bude preferováno napojení nových lokalit
na veřejný vodovod.
(17) Odkanalizování Obce Chyňava je vyhovující pouze
pro dnešní rozsah zástavby. Opět jsou ve správním
území sídla jako Podkozí, Lhotka nebo Přílepy,
které nejsou odkanalizována. Bude řešenu návrhem dostavby kanalizační sítě v dosud nezasíťovaných částech obce - Malé Přílepy, již naprojektováno, bude převzato do návrhu ÚP, Podkozí a
Lhotka budou napojeny výtlakem na ČOV do
Chyňavy. Bude určena vhodná úprava současné
ČOV tak, aby vyhovovala potřebám plánovaného
rozvoje obce. Dešťové vody sídel budou i nadále
odváděny stávajícím způsobem, ÚP závazně doporučí, aby se maximální množství srážkových vod
zasakovalo do půdy přirozeným způsobem a minimalizovalo se zpevňování ploch nepropustnými
materiály.
(18) V návrhu ÚP budou vymezeny plochy pro vedení
elektrické energie a plocha pro trafostanice (dále
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též jen „TS“) ve správním území obce Chyňava, pokud se to ukáže nutné pro zásobování nově navrhovaných zastavitelných ploch. U stávající zástavby je kapacita elektrické energie dostatečná.
V sídlech budou vedení VN a NN umísťovány do
podzemních kabelů, ÚP stanoví tuto preferenci.

hřiště, sportovních ploch, v lokalitě Kasárna,
Přední část.
(28) Zadáním se zapovídá následné vymezení nebo
rozšíření skládky, spalovny, odkaliště, objektu
s umístěnými nebezpečnými látkami skupiny A
nebo B. Zadání připouští v návrhu vymezení ploch
výroby a skladování nebo zemědělské výroby mající potenciálně negativní vliv na své okolí, ale musí
být stanoveno mezní rozsah pásma hygienické
ochrany a to na vlastním pozemku investora. Zadání zapovídá návrhy zařízení a objektů, které by
mohly mít potenciálně negativní vliv na životní prostředí, překročení norem kvality životního prostředí
nebo mezních hodnot.

(19) Na území Obce Chyňava je rozvoden zemní plyn,
s výjimkou sídla Podkozí. Kromě vytápění zemním
plynem bude ÚP výslovně preferovat využití obnovitelných zdrojů energií (tepelná čerpadla, spalování dřevní hmoty, pelety).
(20) S ohledem na krajinný ráz nebude preferováno povolování samostatných slunečních kolektorů, s výjimkou umisťování na střechách stávajících nebo
nově navrhovaných staveb. Umístění samostatně
stojících fotovoltaických elektráren nebo stožárů
větrných elektráren bude přímo zakázáno.
(21) Do textové části návrhu ÚP bude vložen pokyn
umožňující řešit nedostatečné parametry (šířkové
a směrové uspořádání) stávajících komunikací
procházejících obcí Chyňava i dalšími sídly.
(22) Do návrhu ÚP bude zapracován návrh regionálních
cyklostezek, případně i další návrhy cyklostezek.
(23) V návrhu prověřit možnost umístění domu s pečovatelskou službou, vymezit vhodnou rozvojovou
plochu občanské vybavenosti pro tento účel v lokalitě kasáren, objekt tzv. „Roty“, dle zastavující
studie, zahrnout jako VPS občanského vybavení
s možností uplatnění předkupního práva.
(24) V návrhu prověřit možnost úpravy parkovacích
ploch v prostoru širšího centra Obce Chyňava, lokalita Malá Strany a Vápenice (vyprojektované parkoviště pro cca 10 vozidel), řešit parkovací kapacity v rámci nově vymezovaných zastavitelných
ploch.
(25) V návrhu ÚP vymezit plochu pro zařízení základního občanského vybavení v oblasti zdravotnictví,
stávající zdravotní středisko v části sídla Velká
Strana – Kolonáda, formou plochy veřejné občanské vybavenosti - stávající.
(26) V návrhu ÚP bude jako stávající plocha technické
infrastruktury vymezen dnešní sběrny dvůr v lokalitě Kasárna – Zadní část jako stávající plocha. Návrh ÚP navrhne jeho přiměřené rozšíření s ohledem na množství navrhovaných zastavitelných
ploch a uvažovaný počet nových obyvatel.
(27) Návrhem ÚP budou fixována stávající sportoviště
jako plochy občanského vybavení – sport, a dále
bude řešeno vhodné vymezení nového víceúčelové
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a.3

Požadavky na koncepci uspořádání krajiny,
zejména na prověření plošného a prostorového
uspořádání nezastavěného území a na prověření
možných změn, včetně prověření, ve kterých plochách je vhodné vyloučit umísťování staveb, zařízení a jiných opatření pro účely uvedené v § 18
odst. 5 stavebního zákona
(29) V rámci stanovení koncepce uspořádání krajiny
bude max. vycházeno ze skutečného stavu
v území. Všechny plochy nezastavitelné budou definovány svým funkčním využitím v rozsahu dle
ust. §§ 4-19 vyhl. 501/2006 Sb. Žádná plocha v nezastavitelném území nezůstane bez stanoveného
funkčního využití. Budou stanoveny jasně podmínky pro umisťování staveb ve volné krajině jako
upřesnění a konkretizace ust. § 18 odst. 5 stavebního zákona. Nově budou plochy zemědělské děleny na plochy podle kultury jejich využití v KN, budou preferovány extenzivně využívané louky a
pastviny na úkor intenzivně obdělávaných ploch
orné půdy.
(30) Prvky nadregionálního a regionálního ÚSES budou
vymezeny v souladu se všemi účinnými aktualizacemi Zásad územního rozvoje Středočeského
kraje (dále jen „AZÚR“). Lokální ÚSES bude vymezen na základě podkladů Městského úřadu Beroun
v té podobě, jak je zanesen do územně analytických podkladů s tím, že bude konkretizován dle
mapy pozemkové držby v KN a upřesněn dle projednaných záměrů zastavitelných ploch a aktualizované hranice zastavěného území.
(31) Existující poddolovaná území budou vymezena dle
ÚAP a podkladů Geofondu ČR v rámci Koordinačního výkresu a nebude na něj primárně navrhována
žádná výstavba.
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(32) Vymezená záplavové území vodních toků budou
návrhem územního plánu plně respektovány, bude
zakresleno v rámci Koordinačního výkresu a nebude na něj primárně navrhována žádná výstavba
kromě zvlášť odůvodněných případů, viz ust. 26
APÚR. Do koordinačního výkresu bude rovněž zakreslena hranice aktivní inundace dle územně analytických podkladů a bude v něm zapovězena jakékoliv výstavba.
B.

ního plánu, pokud jsou stále aktuální nebo požadavek na ně vyplývá z nadřazené územně plánovací
dokumentace.
D.

(38) V rámci nového ÚP nebudou primárně vymezovány plochy a koridory, ve kterých by bylo rozhodování v území podmíněno předchozím zpracováním a pořízením regulačního plánu, pokud ovšem
nebude ze strany obce, dotčených orgánů nebo
majitelů dotčených ploch vznesen jako požadavek
na povinné pořízení RP. Totéž platí pro návrh na
povinné prověření měněných ploch územní studií
a/nebo dohodou o parcelaci.

POŽADAVKY NA VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ
ÚZEMNÍCH REZERV A NA STANOVENÍ JEJICH
VYUŽITÍ, KTERÉ BUDE NUTNO PROVĚŘIT
(33) Nový územní plán Chyňava nebude primárně vymezovat plochy územních rezerv. Nicméně pokud
by takovýto požadavek vzešel ze stanovisek dotčených orgánů, nebo by byl výsledkem uzavřené
dohody, toto zadání to připouští.

C.

POŽADAVKY NA PROVĚŘENÍ VYMEZENÍ VEŘEJNĚ
PROSPĚŠNÝCH STAVEB, VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH
OPATŘENÍ A ASANACÍ, PRO KTERÉ BUDE MOŽNÉ
UPLATNIT VYVLASTNĚNÍ NEBO PŘEDKUPNÍ PRÁVO

E.

(36) Pouze nezbytně nutné a nefunkční prvky ÚSES budou vymezeny jako veřejně prospěšná opatření,
existující a funkční prvky ÚSES nikoliv. Jiná veřejně
prospěšná opatření s možností vyvlastnění primárně vymezována novým ÚP nebudou. I zde ale
platí, že pokud by takovýto požadavek na vymezení veřejně prospěšných opatření vzešel ze stanovisek dotčených orgánů, nebo by byl výsledkem
uzavřené dohody, toto zadání to výslovně připouští.
(37) Výše uvedené se nepoužije u doposud nekonzumovaných veřejně prospěšných staveb a opatření
vymezených v původním územním plánu obce
Chyňava a jeho dnes účinných změnách. Tyto doposud nerealizované záměry veřejně prospěšných
staveb a opatření budou primárně opětovně vymezeny ve stejném rozsahu i v rámci nového územ9|Strana

PŘÍPADNÝ POŽADAVEK NA ZPRACOVÁNÍ VARIANT
ŘEŠENÍ
(39) Vzhledem k určitosti a podrobnosti řešení tohoto
zadání stanovující invariantní požadavky na řešení
návrhu se zpracování variant řešení nepředpokládá.

(34) Nový ÚP bude vymezovat jako plochy a koridory
VPS pouze nezbytně nutné navržené záměry technické a dopravní infrastruktury.
(35) Nový ÚP může, ale nutně nemusí, vymezovat záměry veřejně prospěšné občanské vybavenosti
s možností uplatnění předkupního práva, zejména
v nově navrhovaných rozvojových lokalitách (dle
ust. § 7 vyhl. 501/2006 Sb.).

POŽADAVKY NA PROVĚŘENÍ VYMEZENÍ PLOCH A
KORIDORŮ, VE KTERÝCH BUDE ROZHODOVÁNÍ O
ZMĚNÁCH V ÚZEMÍ PODMÍNĚNO VYDÁNÍM
REGULAČNÍHO PLÁNU, ZPRACOVÁNÍM ÚZEMNÍ
STUDIE NEBO UZAVŘENÍM DOHODY O PARCELACI

F.

POŽADAVKY NA USPOŘÁDÁNÍ OBSAHU NÁVRHU
ÚZEMNÍHO PLÁNU A NA USPOŘÁDÁNÍ OBSAHU
JEHO ODŮVODNĚNÍ VČETNĚ MĚŘÍTEK VÝKRESŮ A
POČTU VYHOTOVENÍ

f.1

požadavky na uspořádání obsahu návrhu ÚP
Chyňava vč. stanovení měřítek výkresů
(40) Textová část návrhu ÚP Chyňava bude zpracovaná
přesně a v rozsahu dle stavebního zákona a přílohy
č. 7 vyhlášky 500/2006 Sb.
(41) Pořizovatel zpracuje tyto dále uvedené kapitoly
odůvodnění:
-

vyhodnocení připomínek a návrh rozhodnutí o námitkách dle požadavků ust. § 172 odst. 5 správního řádu,

-

postup pořízení změny ve vazbě na splnění požadavků správního řádu na náležitosti rozhodnutí,

-

náležitosti odůvodnění vyplývající u ust. § 53 odst.
4 stavebního zákona s výjimkou vyhodnocení souladu řešení změny s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na ochranu architekto-

Zadání územního plánu Chyňava
nických a urbanistických hodnot v území a požadavky na ochranu nezastavěného území, komplexního zdůvodnění přijatého řešení včetně vybrané
varianty a vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch – to provede projektant.

(45) Výsledný návrh bude odevzdán též v elektronické
verzi ve formátu PDF, jak je uvedeno výše a dále v
nativním formátu ArcGIS (přednostně SHP a MXD,
možno též MDB nebo jiné geodatabáze) použitého
pro zpracování grafické části. Data musí být topologicky čistá (plošné jevy musí být obrysovou čarou zcela ohraničeny, plochy s charakterem souvislého pokrytí musí být zakresleny bez mezer a
překryvů, nedochází k přetažení nebo nedotažení
linií v místě dotyku atd.), bude zakresleno v souřadnicovém systému S-JTSK.

(42) Grafická část územního plánu Chyňava bude zpracovaná přesně dle stavebního zákona a přílohy č.
7 vyhlášky 500/2006 Sb., kdy se jedná zejména o
tyto výkresy
-

Výkres základního členění území 1 : 5 000,

-

Hlavní výkres 1 : 5 000,

-

Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a
asanací 1 : 5 000,

-

Výkres dopravní a technické infrastruktury 1 :
5 000,

G.

(46) Na základě stanoviska KÚ č.j. ………………………………
ze dne …………………………… BUDE/NEBUDE součástí
dokumentace návrhu ÚP vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území dle přílohy č. 5 vyhlášky
500/2006 Sb.

---------

Koordinační výkres 1 : 5 000,

-

Výkres širších vztahů 1 : 50 000,

-

Výkres předpokládaných záborů půdního fondu 1 :
5 000,

-

Výkres koncepce krajiny a vymezení ÚSES 1 :
5 000 – volitelně.

f.2

počet vyhotovení
(43) Tištěná (papírová) podoba bude odevzdána v počtu pare (viz níže) vždy po vydání souhlasného písemného zápisu o předání jednotlivé etapy a tím
potvrzení její správnosti:

f.3

-

návrh pro společné jednání o návrhu územního
plánu dle § 50 stavebního zákona - 2 pare,

-

návrh upraveného a posouzeného návrhu ÚP pro
veřejné projednání návrhu územního plánu dle §
52 stavebního zákona - 2 pare,

-

výsledný návrh - 4 pare.
další technické požadavky na návrh

(44) Každá etapa návrhu ÚP Chyňava bude odevzdána
ke kontrole v jednom pracovním výtisku a v souborech ve formátech PDF pro grafickou část a DOCX
pro texty. Po vydání souhlasného písemného zápisu o předání jednotlivé etapy a tím potvrzení její
správnosti pořizovatelem bude, kromě tištěné podoby, grafická část dané etapy též znovu předána
ve vektorové podobě ve struktuře PDF a textová
část ve formátu DOCX programu Microsoft Word.
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POŽADAVKY NA VYHODNOCENÍ
PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA
UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ.

H.

POŽADAVKY VZEŠLÉ Z PROJEDNÁNÍ NÁVRHU
ZADÁNÍ
(47) Na základě veřejného projednání návrhu zadání
dle ust. § 47 stavebního zákona byly uplatněny následující podněty ze strany dotčených orgánů – viz
příloha č. 1 návrhu zadání (bude doplněno po veřejném projednání). Pokyny pro zpracování návrhu
ÚP v pravém sloupci tabulky musí být plně respektovány.
(48) Další požadavky vyplynuvší z uplatněných požadavků veřejnosti jsou shrnuty v tabulce, která je
přílohou č. 2 tohoto zadání. Pokyny pro zpracování
návrhu ÚP v pravém sloupci tabulky musí být plně
respektovány, pokud je uvedeno „VYHOVĚT“, bude
požadavku plně vyhověno, pokud je uvedeno „NEVYHOVĚT“, nebude požadavek v návrhu dále řešen
a to ani v odůvodnění dokumentace územního
plánu, pokud bude uvedeno „PROVĚŘIT“, znamená
to, že konkrétní řešení daného požadavku se nechává na zodpovědném projektantovi územního
plánu a na dalších pokynech pořizovatele, projektant může požadavek i odmítnout v plném rozsahu, ale poté musí tuto negaci v odůvodnění vysvětlit a odborně odůvodnit, může také volit jiné
než požadované řešení, ale i zde musí svůj postup
odbornými a věcnými argumenty dostatečně vysvětlit a odůvodnit, nebo může plně vyhovět, ale i
poté musí, samozřejmě, zvolené řešení řádně odůvodnit.

Zadání územního plánu Chyňava
Příloha č. 1: vyhodnocení požadavků dotčených orgánů
Číslo / Identifikace dotčeného orgánu / č.j. / datum podání
Bude doplněno po projednání návrhu zadání.
Příloha č. 2: vyhodnocení požadavků občanů
Číslo / Identifikace žadatele / datum podání
Bude doplněno po projednání návrhu zadání.

Způsob vypořádání
Bude doplněno po projednání návrhu zadání.

Způsob vypořádání
Bude doplněno po projednání návrhu zadání.

Příloha č. 3: SWOT analýza pro Obec Chyňava dle zpracovaných ÚAP ORP Beroun

1

2
3
4

5

6

Silné stránky
+ existence ložiska
nerostných surovin,
dobývacího prostoru a
CHLÚ
+ přítomnost starého
důlního díla

Slabé stránky
- zatížení určitých částí
území těžbou
- chybí strategie
plánování těžby
nerostných surovin v
souladu s principy
trvale udržitelného
rozvoje v rámci kraje
V území se významnější zkoumané jevy nevyskytují.
V území se významnější zkoumané jevy nevyskytují.
+ na území se nachází
- chybí jednotná
CHKO, ptačí oblast,
koncepce ochrany
program Člověk a biopřírody a krajiny
sféra (MAB), PP
- úbytek přírodního
prostředí
- nekonzistentní data
ÚSES
+ vyvážený podíl lesů a
zemědělské půdy
+ relativně dobrý
zdravotní stav lesů
+ dobré silniční napojení
+ vyšší podíl obyvatel napojených na vodovod
a kanalizaci
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- větší množství
rekreačních objektů na
lesní půdě
- silniční síť je v horším
stavu
- nedostačující autobusové spojení na Prahu
- zhoršení situace
veřejné dopravy

Příležitosti
+ významný surovinový
potenciál
+ budoucí využití ložisek
nerostných surovin

Hrozby
- nekoncepční, případně
nedostatečná rekultivace
těžebních
ploch
- střety zájmů těžby
s ochranou životního
prostředí

+ využití Koncepce
environmentálního
vzdělávání, výchovy a
osvěty Středočeského
kraje
+ využití Krajské
koncepce ochrany
přírody a krajiny
Středočeského kraje
+ podpora zemědělství
+ podpora lesního
hospodářství

- nízká motivace obyvatel
ke zvyšování kvality
životního prostředí
svého okolí
- snižování druhové
rozmanitosti v krajině
- střety záměrů výstavby
s regulativy ochrany přírody
- pokračující zábor půdy
na výstavbu a těžbu

+ využití dotačních titulů
EU na zlepšení veřejné infrastruktury
+ rozvoj integrovaných
dopravních systémů

- omezování hromadné
dopravy
- omezení podpory z
fondů EU v dalším
období
- omezení rozvojových

+

0
0
+

0

+

Zadání územního plánu Chyňava

7

+ vyrovnaný přírůstek
obyvatel
+ obec má MŠ i ZŠ

- vysoký podíl stárnoucích obyvatel
- nízké hodnoty přírůstku
obyvatel obecně
- MŠ kapacitně nepostačuje

+ nabídka kvalitního
bydlení a pracovních
příležitostí obyvatelům
v produktivním věku
+ zajištění přístupu všech
obyvatel k informačním
zdrojům

8

+ kvalitní obytné území

+ využití dotačních
programů EU na
rekonstrukce domů a
zlepšení infrastruktury

9

+ výborné podmínky pro
rozličné druhy turistiky
+ cenné přírodní a
krajinné podmínky

- riziko narušení sídelní
struktury v případě
nekontextuální
zástavby
- nedostatek rozvojových
ploch pro bydlení
- nevhodnost území pro
masivní zimní rekreaci
- větší množství objektů
pro individuální rekreaci
umístěných na lesní
půdě
- turistika nemá v rámci
území obce žádný
podstatný přínos
- nedostatek investičních
zdrojů a základního kapitálu
- nedokončený ÚP

+ citlivý rozvoj zázemí
pro turistiku
+ podpora rozvoje
cestovního ruchu
+ jednotná standardizace
služeb

aktivit v chráněných
územích
- negativní projevy
suburbanizačních
procesů (sociální
segregace, konflikt
vyvolaný různým
způsobem života
starousedlíků a
přistěhovalců)
- odliv obyvatel do jiných
obcí
- blížící se konec
intervalu pro uplatnění
dotací z EU

- živelná výstavba
rekreačního zázemí
bez jednotného
konceptu a podporující
infrastruktury
- zájmy ochrany přírody
v konfliktu s rozsáhlejšími projekty

+

-

0

10 + výhodná poloha a
+ vznik nových
- snižování ekonomické
0
dostupnost regionu
pracovních míst ve
síly obyvatel
+ kvalifikovaná a ve
službách a v malých a
- odliv kvalifikované
srovnání s hl. m.
středních podnicích
pracovní síly
Prahou levnější
+ využití prostředků z roz- - vyjížďka ekonomicky
pracovní síla
vojových programů
aktivních obyvatel
+ vyvážený ekonomický
+ evidované území
mimo území
růst
přestavby
Vyhodnocení pilířů udržitelného rozvoje pro Obec Chyňava:
Pilíř
Téma
Vyhodnocení
Celkově
environmentální
1. horninové prostředí a geologie
+
+
2. vodní režim
0
3. hygiena životního prostředí
0
4. ochrana přírody a krajiny
+
5. zemědělský fond a pozemky určené k plnní funkcí lesa
0
sociální
6. veřejná dopravní a technická infrastruktura
+
+
7. sociodemografické podmínky
+
8. bydlení
9. rekreace
0
ekonomický
10. hospodářské podmínky
0
+
6. veřejná dopravní a technická infrastruktura
+
8. bydlení
9. rekreace
0
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