
Opatření obecné povahy č. 1/2022/OOP


ZMĚNA Č. 1
ÚZEMNÍHO PLÁNU BOJANOVIC

***************************************************************
Zastupitelstvo obce Bojanovice, příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územ-
ním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zá-
kon“), podle § 43 odst. 4 stavebního zákona, § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve zně-
ní pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územ-
ně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu plánovací činnosti, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 500/2006 Sb.“), ve spojení s § 55 odst. 1 a 6 a § 55b odst. 10
stavebního zákona, usnesením č. 24/2/2022 ze dne 27. dubna 2022

v y d á v á
změnu č. 1 územního plánu Bojanovic

ve formě opatření obecné povahy (dále také jen „změna č. 1“), jejíž územně plánovací dokumentaci
zhotovila společnost PRISVICH, s.r.o., IČO 27101053, projektantem Ing. arch. Akad. arch. Petrem Fo-
glarem, autorizovaným architektem ČKA 02667, kterou se mění a doplňuje územní plán Bojanovic,
vydaný jako opatření obecné povahy č. 1/2013/OOP dne 28. března 2013 a účinný dne 12. dubna 2013
(dále také jen „ÚP Bojanovic“ nebo jen „územní plán“), zejména takto:

1. Změnou č. 1 se mění a doplňuje textová část ÚP Bojanovic, jak je uvedeno v bodu 2 „Změnou č. 1
je doplněna a upravena textová část platného ÚP Bojanovic v těchto kapitolách následujícím
způsobem“ v kapitolách nebo subkapitolách takto
a) v kapitole Aa. „VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ“,
b) v kapitole Ab. „ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZ-

VOJE JEHO HODNOT“ v subkapitole Ab1. „Rozvoj území obce“,
c) v kapitole Ac. „URBANISTICKÁ KONCEPCE, VČETNĚ VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH

PLOCH, PLOCH PŘESTAVBY A SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ“ v subkapitolách Ac1.
„Urbanistická koncepce“,, Ac2. „Vymezení zastavitelných ploch“, Ac3. „Vymezení ploch pře-
stavby“ a Ac5. „Přehled navrhovaných ploch“,

d) v kapitole Ad. „KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY, VČETNĚ PODMÍNEK PRO
JEJÍ UMÍSŤOVÁNÍ“ v subkapitolách Ad1. „Doprava“, Ad2. „Vodní hospodářství“ a Ad3.
„Energetika a spoje“,

e) v kapitole Ae. „KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY, VČETNĚ VYMEZENÍ PLOCH A
STANOVENÍ PODMÍNEK PRO ZMĚNY V JEJICH VYUŽITÍ, ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLO-
GICKÉ STABILITY, PROSTUPNOST KRAJINY, PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ, OCHRANA

čj.:  232/22/Boj. V Bojanovicích dne:  28. dubna 2022
Vyřizuje: Ing. Vich, PRISVICH, s.r.o.

tel. 241444053, mobil 606638956 
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PŘED POVODNĚMI, REKREACE, DOBÝVÁNÍ LOŽISEK NEROSTNÝCH SUROVIN
APOD.“ v subkapitolách Ae1. „Uspořádání krajiny“, Ae2. „ÚSES“ a Ae5. „Rekreace“,

f) v kapitole Af. „STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSO-
BEM VYUŽITÍ, VČETNĚ ZÁKLADNÍCH PODMÍNEK OCHRANY KRAJINNÉHO RÁZU“,

g) v kapitole Ag. „VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, VEŘEJNĚ PROSPĚŠ-
NÝCH OPATŘENÍ, STAVEB A OPATŘENÍ K ZAJIŠTĚNÍ OBRANY A BEZPEČNOSTI
STÁTU A PLOCH PRO ASANACI, PRO KTERÉ LZE PRÁVA K POZEMKŮM A STAV-
BÁM VYVLASTNIT“,

h) v kapitole Ak. „VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ ÚZEMNÍCH REZERV A STANOVENÍ
MOŽNÉHO BUDOUCÍHO VYUŽITÍ, VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEHO PROVĚŘENÍ“,

i) v kapitole Am. „VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE ROZHODOVÁNÍ
O ZMĚNÁCH V ÚZEMÍ PODMÍNĚNO ZPRACOVÁNÍM ÚZEMNÍ STUDIE, STANOVENÍ
PODMÍNEK PRO JEJÍ POŘÍZENÍ A PŘIMĚŘENÉ LHŮTY PRO VLOŽENÍ DAT O TÉTO
STUDII DO EVIDENCE ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ ČINNOSTI“,

textové části změny č. 1 označené jako „Textová část“.
2. Změnou č. 1 je aktualizováno zastavěné území ke dni 10. ledna 2021 v souladu s § 58 odst. 3

stavebního zákona v katastrálních územích Bojanovice, Malá Lečice a Senešnice, jak je uvedeno
v kapitole Aa. „VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ“ bodu 2 textové části změny č. 1, vyme-
zené ve výkresech č. B1 „Výkres základního členění území – k. ú. Bojanovice“ a č. B1 „Výkres
základního členění území – k. ú. Malá Lečice a k. ú. Senešnice“ grafické části změny č. 1.

3. Změnou č. 1 se mění ÚP Bojanovic ve 2 lokalitách, a to Z1-1 a Z1-2, v rozsahu dle textové a gra-
fické části změny č. 1 v katastrálním území Bojanovice obce Bojanovice.

4. Změnou č. 1 se v lokalitách Z1-1 a Z1-2 stanovují podmínky pro využití ploch s rozdílným způ-
sobem využití takto
a) lokalita Z1-1 jako plocha „BV – bydlení v rodinných domech – venkovské“ a „DS – plochy

dopravní infrastruktury – silniční“,
b) lokalita Z1-2 jako „SV – plochy smíšené obytné – venkovské“,
dle výkresu č. B2 „HLAVNÍ VÝKRES – k. ú. Bojanovice“ grafické části změny č. 1.

5. Lokality Z1-1 a Z1-2 změny č. 1 se vymezují jako plochy přestavby stanoveného způsobu vy-
užití dle předchozího bodu 4.

6. Změnou č. 1 se vypouští veřejně prospěšná opatření WU5, WU6, WU7 a WU8 územního systé-
mu ekologické stability a doplňují se veřejně prospěšná opatření WU9, WU10, WU11 a WU12
k založení prvků územního systému ekologické stability, pro která lze práva k pozemkům a stav-
bám vyvlastnit.

7. Změna č. 1 nemění základní koncepci rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot a kon-
cepci uspořádání krajiny uvedené takto v ÚP Bojanovic.

8. Změna č. 1 nestanovuje kompenzačních opatření podle § 50 odst. 6 stavebního zákona.
9. Nedílnou součástí změny č. 1 je její textová část a výkresy grafické části změny č. 1, kterými se

mění, ruší a nahrazuje obsah grafické části ÚP Bojanovic takto
a) samostatný výkres č. B1 „VÝKRES ZÁKLADNÍHO ČLENĚNÍ ÚZEMÍ – k. ú. Bojanovice,

1 : 5000“ změny č. 1, nahrazuje výkres č. B1 „VÝKRES ZÁKLADNÍHO ČLENĚNÍ ÚZEMÍ
– k. ú. Bojanovice, 1: 5000“ územního plánu v plném rozsahu,

b) samostatný výkres č. B1 „VÝKRES ZÁKLADNÍHO ČLENĚNÍ ÚZEMÍ – k. ú. Malá Lečice
a k. ú. Senešnice, 1 : 5000“ změny č. 1, nahrazuje výkres č. B1 „VÝKRES ZÁKLADNÍHO
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ČLENĚNÍ ÚZEMÍ – k. ú. Malá Lečice a k. ú. Senešnice, 1: 5000“ územního plánu v plném
rozsahu,

c) samostatný výkres č. B2 „HLAVNÍ VÝKRES – k. ú. Bojanovice, 1 : 5000“ změny č. 1, na-
hrazuje výkres č. B2 „HLAVNÍ VÝKRES – k. ú. Bojanovice“ územního plánu v plném roz-
sahu,

d) samostatný výkres č. B2 „HLAVNÍ VÝKRES – k. ú. Malá Lečice a k. ú. Senešnice, 1 : 5000“
změny č. 1, nahrazuje výkres č. B2 „HLAVNÍ VÝKRES – k. ú. Malá Lečice a k. ú. Senešnice“
územního plánu v plném rozsahu,

e) samostatný výkres č. B3 „VÝKRES VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, OPATŘENÍ
A ASANACÍ – k. ú. Bojanovice, 1 : 5000“ změny č. 1, nahrazuje výkres č. B3 „VÝKRES
VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, OPATŘENÍ A ASANACÍ – k. ú. Bojanovice“ územ-
ního plánu v plném rozsahu,

f) samostatný výkres č. B3 „VÝKRES VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, OPATŘENÍ
A ASANACÍ – k. ú. Malá Lečice a k. ú. Senešnice, 1 : 5000“ změny č. 1, nahrazuje výkres
č. B3 „VÝKRES VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, OPATŘENÍ A ASANACÍ – k. ú.
Malá Lečice a k. ú. Senešnice“ územního plánu v plném rozsahu,

g) výkresy č. B3 „VÝKRES KONCEPCE DOPRAVY“ a č. B4 „VÝKRES KONCEPCE TECH-
NICKÉ INFRASTRUKTURY“ územního plánu Bojanovic se zrušují.

10. Ode dne účinnosti změny č. 1 ÚP Bojanovic (§ 55 odst. 7 stavebního zákona a § 173 odst. 1
správního řádu) platí nadále ÚP Bojanovic, ve znění změny č. 1, pokud toto opatření obecné po-
vahy, tj. změna č. 1, nestanoví jinak.

O d ů v o d n ě n í
Odůvodnění změny č. 1 obsahuje textovou a grafickou část takto:

A. TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ
1. Textová část odůvodnění územně plánovací dokumentace změny č. 1 zpracovaná projektan-

tem v rozsahu části II odst. 1 přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., jako samostatná část
změny č. 1 označená „ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚP BOJANOVIC“ je nedílnou součástí
tohoto odůvodnění. 

2. Postup při pořizování změny č. 1 územního plánu Bojanovic
Změna č. 1 územního plánu Bojanovic byla pořízena na základě zprávy o uplatňování územ-
ního plánu Bojanovic za období od jeho vydání dne 28. března 2013 v souladu s § 55 odst. 1
stavebního zákona a § 15 vyhlášky č. 500/2006 Sb., obsahující pokyny pro zpracování návrhu
změny č. 1 ÚP Bojanovic.
Pořízení zprávy o uplatňování územního plánu Bojanovic v uplynulém období od jeho vydá-
ní dne 28. března 2013 (dále také jen „Zpráva“) podle § 55 odst. 1 stavebního zákona, schválilo
Zastupitelstvo obce Bojanovice svým usnesením č. 17/2017 ze dne 20. září 2017 podle § 6 odst. 5
písm. a) a § 44 písm. a) stavebního zákona z vlastního podnětu, a současně pověřilo Helenu Duf-
kovou, starostku obce, k tomu, aby spolupracovala s pořizovatelem Zprávy jako tzv. „určený za-
stupitel“ ve smyslu § 47 a násl. stavebního zákona (dále jen „určený zastupitel“). Po komunál-
ních volbách 2018 byl usnesením č. 6/2019 Zastupitelstva obce Bojanovice ze dne 20. února
2019 pověřen určeným zastupitelem Mgr. Bc. Václav Branný, starosta obce.
Pořizovatelem Zprávy byl Obecní úřad Bojanovice, který zajistil v souladu s § 6 odst. 2 staveb-
ního zákona splnění kvalifikačních požadavků pro výkon územně plánovací činnosti podle § 24
stavebního zákona uzavřením smlouvy právnickou osobou, společností PRISVICH, s.r.o., IČO
66473021, jejíž pracovníci, Ing. Ladislav Vich a Bc. Ladislav Vich, DiS., mají osvědčení zvláštní
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odborné způsobilosti Ministerstva vnitra ČR v územním plánování č. 800017664 a č. 800062677
a splňují kvalifikační požadavky vzdělání a praxe. Uzavření smlouvy se společností PRISVICH,
s.r.o., oprávněnou k územně plánovací činnosti, schválilo Zastupitelstvo obce Bojanovice usnese-
ním č. 17/2017 ze dne 20. září 2017 podle § 6 odst. 6 písm. b) stavebního zákona.
Před zpracováním návrhu Zprávy byly pořizovatelem posouzeny podle § 46 odst. 2 a 3 staveb-
ního zákona a připraveny k rozhodnutí zastupitelstvu obce celkem 4 návrhy na pořízení změny č. 1
ÚP Bojanovic, jak byly uplatněny do dne 28. února 2018 u obce Bojanovice, o kterých rozhodlo
Zastupitelstvo obce Bojanovice usnesením č. 21/2018 ze dne 16. května 2018 a schválilo zařadit
do Zprávy s pokyny pro zpracování změny č. 1 pouze 2 návrhy na pořízení změny č. 1, jimž bylo
vyhověno. Nebylo vyhověno 2 návrhům, a to zejména z důvodu dotčení pozemků zemědělského
půdního fondu. K zařazeným návrhům nebyly připojeny žádné vlastní podněty obce Bojanovice.
Ihned po rozhodnutí Zastupitelstva obce Bojanovice o návrzích na pořízení změny č. 1 ÚP, byly
jejich navrhovatelé obcí Bojanovice dne 11. června 2018 informováni o výsledku jednání zastupi-
telstva podle § 46 odst. 3 stavebního zákona.
Při pořizování Zprávy bylo postupováno podle § 55 odst. 1 stavebního zákona s použitím § 47
odst. 1 až 5 stavebního zákona v etapě „zpráva o uplatňování“. Zpracování variantního řešení
návrhu změny č. 1 nebylo pokyny pro zpracování návrhu změny č. 1 Zprávy požadováno.
Návrh Zprávy s pokyny pro zpracování návrhu změny č. 1 zpracoval pořizovatel ve spoluprá-
ci s určeným zastupitelem podle § 47 odst. 1 s použitím § 55 odst. 1 stavebního zákona, a doručil
jej veřejnou vyhláškou čj. 213/18/Boj ze dne 25. června 2018 s jejím vystavením k veřejnému na-
hlédnutí po dobu 30 dnů ode dne vyvěšení veřejné vyhlášky podle § 20 odst. 1 stavebního zákona,
a to od 3. července 2018 do 1. srpna 2018, a současně ji pořizovatel zaslal jednotlivě subjektům
uvedeným v § 47 odst. 2 stavebního zákona v příloze oznámení pořizovatele čj. 212/18/Boj ze
dne 25. června 2018.
Na základě výsledků projednání, tj. vyhodnocení uplatněných vyjádření, stanovisek, podnětů
a připomínek k návrhu Zprávy s pokyny pro zpracování návrhu změny č. 1, pořizovatel s určeným
zastupitelem, starostkou obce Helenou Dufkovou, upravil návrh Zprávy s pokyny pro zpracování
návrhu změny č. 1 a předložil jej dne 12. září 2018 ke schválení Zastupitelstvu obce Bojanovice.
Zprávu o uplatňování územního plánu Bojanovic za období od vydání dne 28. března 2013,
jejíž součástí byly pokyny pro zpracování návrhu změny č. 1 ÚP Bojanovic, schválilo Zastu-
pitelstvo obce Bojanovice usnesením č. 23/2018 ze dne 19. září 2018 podle § 6 odst. 5 písm. b)
a § 47 odst. 5 ve spojení s § 55 odst. 1 stavebního zákona a dne 3. října 2018 byla předána zho-
toviteli, společnost PRISVICH, s.r.o., IČO 27101053. Schválená Zpráva byla zaevidována v regist-
ru územně plánovací činnosti na základě návrhu pořizovatele čj. 2018/140/Vi ze dne 3. října 2018.
Při projednávání návrhu Zprávy o uplatňování územního plánu Bojanovic z června 2018, obdr-
žel pořizovatel souhrnné vyjádření Krajského úřadu Středočeského kraje, ředitele krajského
úřadu, čj. 085188/2018/KUSK ze dne 25. července 2018 (dále jen „souhrnné vyjádření“), jehož
součástí bylo také stanovisko Krajského úřadu Středočeského kraje, odboru životního prostředí
a zemědělství, jako věcně a místně příslušného orgánu posuzování vlivů na životní prostředí (dále
jen „orgán SEA“) podle § 20 písm. b) a § 22 písm. e) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů
na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na ži-
votní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 100/2001 Sb.“), uplatněné u po-
řizovatele podle § 47 odst. 2 s použitím § 55 odst. 1, v souladu s § 4 odst. 2 písm. b) stavebního
zákona, ve kterém orgán SEA na základě § 10i odst. 2 zákona č. 100/2001 Sb. k předložené Zprá-
vě a kritérií uvedených v příloze č. 8 zákona č. 100/2001 Sb. požaduje v následujících etapách
pořizování územně plánovací dokumentace zpracovat vyhodnocení vlivů změny č. 1 ÚP Boja-
novic na životní prostředí (dále jen „vyhodnocení SEA“), po obsahové stránce dle přílohy sta-
vebního zákona.
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Po komunálních volbách 2018 byla s určeným zastupitelem, Mgr. Václavem Branným, starostou
obce, revidována potřeba a účelnost zpracování vyhodnocení SEA, resp. důvody, které k jeho po-
žadování orgán SEA vedly a výsledkem bylo, že pořizovatel podal dne 25. dubna 2019 žádost
čj. 2019/077/Vi ze dne 25. dubna 2019 o změnu souhrnného vyjádření čj. 085188/2018/KUSK
ze dne 25. 7. 2018 Krajského úřadu Středočeského kraje, ředitele krajského úřadu, v působnosti
orgánu posuzování vlivů na životní prostředí (orgánu SEA), upuštěním od požadavku zpracování
vyhodnocení SEA návrhu změny č. 1 ÚP Bojanovic.
Na základě žádosti pořizovatele vydal Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního pro-
středí a zemědělství, změnové stanovisko čj. 056525/2019/KUSK ze dne 6. srpna 2019, ve kte-
rém se zpracování vyhodnocení SEA nepožaduje. Pro zajištění podmínek životního prostředí
bude v lokalitě Z1-1 postačující splnění podmínky prokázání nepřekročení hygienických hluko-
vých limitů akustickou studií pro hluk z možných zdrojů v okolí lokality Z1-1, která bude uvedena
v podmínkách (regulativech) využití lokality Z1-1 textové části návrhu změny č. 1 ÚP Bojanovic.
Po změnovém stanovisku Krajského úřadu Středočeského kraje, čj. 056525/2019/KUSK ze
dne 6. srpna 2019, kterým bylo změněno souhrnné vyjádření Krajského úřadu Středočeského kraje
čj. 085188/2018/KUSK ze dne 25. července 2018, jako příslušného orgánu SEA, bylo upraveno
znění kapitol 6 a 7 Zprávy o uplatňování územního plánu Bojanovic, schválené usnesením Zastu-
pitelstva obce Bojanovice ze dne 19. září 2018, z níž byl vypuštěn požadavek na zpracování vy-
hodnocení SEA, a tato úprava byla schválena usnesením č. 11/2019 Zastupitelstva obce Bojano-
vice ze dne 14. října 2019.
Následně bylo pořizovatelem zpracováno a vydáno úplné znění Zprávy platné ke dni 14. října
2019, které bylo zveřejněno rovněž způsobem umožňujícím dálkový přístup v souladu s § 165
odst. 3 stavebního zákona a bylo podkladem pro zpracování návrhu Změny č. 1.
Při schvalování Zprávy rozhodlo Zastupitelstvo obce Bojanovice stejným usnesením č. 11/2019
ze dne 14. října 2019, že změna č. 1 ÚP Bojanovic bude, s použitím schválené Zprávy s pokyny
pro zpracování návrhu změny č. 1 ÚP Bojanovic, pořizována zkráceným postupem podle § 55b
odst. 1 stavebního zákona, ve znění účinném od 1. ledna 2018.
Pořizovatelem Návrhu změny č. 1 byl Obecní úřad Bojanovice, který zajistil v souladu s § 6
odst. 2 stavebního zákona splnění kvalifikačních požadavků pro výkon územně plánovací činnosti
podle § 24 stavebního zákona prostřednictvím výkonného pořizovatele, Ing. Ladislava Vicha,
který má osvědčení Ministerstva vnitra o zvláštní odborné způsobilosti v územním plánování
č. 800017664 a splňuje kvalifikační požadavky vzdělání a praxe. Ing. Ladislav Vich je pracovníkem
právnické osoby, společnosti PRISVICH, s.r.o., IČO 27101053, se kterou byla uzavřena smlouva
na pořízení a zhotovení územně plánovací dokumentace změny č. 1 ÚP Bojanovic a úplného
znění ÚP Bojanovic po vydání změny č. 1. Uzavření smlouvy se společností PRISVICH, s.r.o.,
oprávněnou k územně plánovací činnosti a dodávce projektových prací, schválilo Zastupitelstvo
obce Bojanovice usnesením č. 6/5/2019 ze dne 20. února 2019 podle § 6 odst. 6 písm. b) staveb-
ního zákona a § 2586 a násl. občanského zákoníku.
Návrh změny č. 1 zhotovila v květnu 2021 společnost PRISVICH, s.r.o., IČO 27101053, projek-
tantem Ing. arch. Akad. arch. Petrem Foglarem, autorizovaným architektem ČKA 02667, na zákla-
dě schválené Zprávy podle § 55b odst. 1 stavebního zákona a v rozsahu změny č. 1 podle § 55
odst. 6 stavebního zákona, a vyhlášky č. 500/2006 Sb. a dne 8. června 2021 jej předala pořizova-
teli. Vyhodnocení vlivů změny č. 1 na udržitelný rozvoj území se nezpracovávalo, jeho zpracová-
ní nebylo Zprávou s pokyny pro zpracování návrhu změny č. 1 požadováno.
Pořizovatel doručil návrh změny č. 1 ÚP Bojanovic z 05/2021 v příloze dopisu čj. 2021/060/Vi
ze dne 18. června 2021 podle § 55b odst. 1 stavebního zákona dne 21. června 2021 obci Bojano-
vice a dne 21. června 2021 Krajskému úřadu Středočeského kraje, jako nadřízenému orgánu,
k posouzení podle § 55b odst. 4 stavebního zákona, ve stanovené lhůtě, a to nejméně 30 dnů přede
dnem veřejného projednání návrhu změny č. 1.
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Veřejné projednání návrhu změny č. 1 ve zkráceném způsobu pořizování podle § 55b odst. 2
stavebního zákona, obdobně s použitím § 52 odst. 1 a 2 stavebního zákona, s výkladem projektan-
ta zhotovitele, Ing. arch. Akad. arch. Petra Foglara, nařídil pořizovatel podle § 22 odst. 1 stavební-
ho zákona na čtvrtek dne 22. července 2021 od 16:00 hodin v budově čp. 102 v Bojanovicích.
Veřejné projednání bylo oznámeno dotčeným orgánům, krajskému úřadu, obci Bojanovice, sou-
sedním obcím a oprávněným investorům (§ 23a stavebního zákona) jednotlivě pořizovatelem
oznámením čj. 336/21/Boj ze dne 12. června 2021. Současně pořizovatel doručil návrh změny č. 1
veřejnou vyhláškou čj. 335/21/Boj ze dne 12. června 2021 a ode dne vyvěšení veřejné vyhlášky
zajistil jeho vystavení k veřejnému nahlédnutí minimálně po dobu 30 dnů, a to ode dne 22. červ-
na 2021 do dne 29. července 2021. Veřejného projednání se nezúčastnil žádný zástupce přizva-
ných dotčených orgánů, krajského úřadu či sousedních obcí.
Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem, starostou obce Mgr. Bc. Václavem Branným,
vyhodnotil podle § 53 odst. 1 stavebního zákona výsledky veřejného projednání a konstatoval, že
ve stanovené lhůtě do 7 dnů ode dne veřejného projednání, tj. do dne 29. července 2021, byly
uplatněny 3 podání s námitkami dotčených osob (§ 52 odst. 2 stavebního zákona) a byly uplat-
něny 3 podání s připomínkami subjektů uvedených v § 172 odst. 4 správního řádu. Dotčené or-
gány uplatnily celkem 10 podání se stanovisky podle § 55b odst. 2 stavebního zákona.
Po ukončení fáze veřejného projednání návrhu změny č. 1 byly podle § 55b odst. 4 stavebního
zákona krajskému úřadu jako nadřízenému orgánu doručeny dne 19. srpna 2021 v příloze dopisu
pořizovatele čj. 2021/086/Vi ze dne 19. srpna 2021 stanoviska, námitky a připomínky uplatně-
né při veřejném projednání podle § 55b odst. 2 stavebního zákona se žádostí o vydání stanoviska
podle § 55b odst. 4 stavebního zákona. Krajský úřad Středočeského kraje, odbor územního pláno-
vání a stavebního řádu, vydal stanovisko čj. 108794/2021/KUSK ze dne 1. září 2021, se závěrem,
že „neshledal žádné rozpory a lze postupovat v dalším řízení o změně územního plánu“.
Na základě výsledků veřejného projednání byly pořizovatelem ke dni 11. dubna 2022 stanoveny
„Pokyny pro nepodstatnou úpravu návrhu změny č. 1 ÚP Bojanovic před vydáním“ k provede-
ní nepodstatné úpravy návrhu změny č. 1 před vydáním, kterou provedl projektant před podá-
ním návrhu na vydání změny č. 1. Protože se v souladu s § 53 odst. 2 stavebního zákona nejedná
o podstatnou úpravu návrhu změny č. 1 po veřejném projednání, ale pouze zpřesnění textové části
návrhu změny č. 1, nenařídil pořizovatel opakované veřejné projednání.
Upravený návrh změny č. 1 z dubna 2022 pořizovatel dne 20. dubna 2022 předložil společně
s odůvodněním a návrhem na vydání změny č. 1 Zastupitelstvu obce Bojanovice podle § 54
odst. 1 stavebního zákona.

3. Výsledek přezkoumání souladu návrhu změny č. 6 s politikou územního rozvoje, územním
rozvojovým plánem a územně plánovací dokumentací vydanou krajem [§ 53 odst. 4 písm. a)
stavebního zákona]
Soulad návrhu změny č. 1 s Politikou územního rozvoje České republiky, schválenou usnesením
vlády ČR č. 929 ze dne 20. července 2009, ve znění Aktualizace č. 1, schválené usnesením vlády
ČR č. 276 ze dne 15. dubna 2015, Aktualizací č. 2 a 3, schválených usneseními vlády ČR č. 629
a 630 ze dne 2. září 2019, Aktualizace č. 5, schválené usnesením vlády ČR č. 833 ze dne 17. srpna
2020 a Aktualizace č. 4, schválené usnesením vlády ČR č. 618 ze dne 12. července 2021 (dále jen
„PÚR ČR“), a soulad se Zásadami územního rozvoje Středočeského kraje, účinnými dne 22. úno-
ra 2012, ve znění 1. aktualizace, účinné dne 26. srpna 2015, a 2. aktualizace účinné dne 4. září
2018 (dále je „ZÚR Středočeského kraje“), jako územně plánovací dokumentací vydanou Zastu-
pitelstvem Středočeského kraje, přezkoumal pořizovatel s použitím odstavce 2.1.2 „Vyhodnoce-
ní souladu návrhu změny s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vy-
danou krajem“ kapitoly 2.1 „VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLE-
DISKA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ V ÚZEMÍ, …“ textové části odůvodnění návrhu změny č. 1.
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Soulad návrhu změny č. 1 s územním rozvojovým plánem České republiky nemohl být pořizova-
telem prokázán. Územní rozvojový plán ČR není Ministerstvem pro místní rozvoj vydán.
Regulační plán není pro území obce Bojanovice Středočeským krajem vydán, ZÚR Středočeského
kraje nevymezily žádnou plochu či koridor, ve kterých by rozhodování o změnách v území bylo
podmíněno vydáním regulačního plánu.
ZÁVĚR: Návrh změny č. 1 je v souladu s Politikou územního rozvoje České republiky, ve znění
pozdějších aktualizací, a v souladu se ZÚR Středočeského kraje, ve znění pozdějších aktualizací.

4. Výsledek přezkoumání souladu návrhu změny č. 1 s cíli a úkoly územního plánování, zejmé-
na s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území a požadav-
ky na ochranu nezastavěného území [§ 53 odst. 4 písm. b) stavebního zákona]
Soulad návrhu změny č. 1 s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na ochranu
architektonických a urbanistických hodnot území a požadavky na ochranu nezastavěného území
přezkoumal pořizovatel s použitím subkapitoly 2.1.3 „Vyhodnocení souladu s cíli a úkoly územ-
ního plánování, zejména s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hod-
not v území a požadavky na ochranu nezastavěného území“ kapitoly 2.1 „VYHODNOCENÍ
KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ V ÚZEMÍ, …“ texto-
vé části odůvodnění návrhu změny č. 1.
ZÁVĚR: Návrh změny č. 1 je v souladu s cíli a úkoly územního plánování.

5. Výsledek přezkoumání souladu návrhu změny č. 1 s požadavky stavebního zákona a jeho
prováděcích právních předpisů [§ 53 odst. 4 písm. c) stavebního zákona]
Soulad návrhu změny č. 1 s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů
přezkoumal pořizovatel s použitím subkapitoly 2.1.4 „Vyhodnocení souladu návrhu změny
s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů“ kapitoly 2.1 „VY-
HODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ
V ÚZEMÍ, …“ textové části odůvodnění návrhu změny č. 1.
ZÁVĚR: Návrh změny č. 1 je v souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích
právních předpisů.

6. Výsledek přezkoumání souladu návrhu změny č. 1 s požadavky zvláštních právních předpi-
sů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s vý-
sledkem řešení rozporů [§ 53 odst. 4 písm. d) stavebního zákona]
Soulad návrhu změny č. 1 s požadavky zvláštních právních předpisů přezkoumal pořizovatel s po-
užitím kapitoly 2.9 „VYHODNOCENÍ SOULADU S POŽADAVKY ZVLÁŠTNÍCH PRÁV-
NÍCH PŘEDPISŮ“ textové části odůvodnění návrhu změny č. 1.
Při pořizování návrhu změny č. 1 byly akceptovány požadavky dotčených orgánů, které uplatnily
ve svých stanoviscích při veřejném projednání. Na základě vyhodnocení výsledků veřejného
projednání návrhu změny č. 1 z 05/2021, provedeného ve spolupráci s určeným zastupitelem, sta-
rostou obce Mgr. Bc. Václavem Branným, byly pořizovatelem stanoveny pokyny k nepodstatné
úpravě návrhu změny č. 1 před vydáním spojené se zapracováním požadavků dotčených orgánů
uplatněných ve stanoviscích a podání ostatních subjektů k veřejnému projednání návrhu změny č. 1.
Nepodstatnou úpravu návrhu změny č. 1 provedl v dubnu 2022 projektant, a takto byl návrh
změny č. 1 z 04/2022 předložen Zastupitelstvu obce Bojanovice dne 20. dubna 2022 k vydání.
Podrobnosti jsou uvedeny v dokumentu označeném jako „Vyhodnocení veřejného projednání
návrhu změny č. 1 územního plánu Bojanovic“ a „Pokyny pro nepodstatnou úpravu návrhu změny
č. 1 územního plánu Bojanovic před vydáním“, které jsou součástí dokladů o pořizování a vydání
změny č. 1 územního plánu Bojanovic.
Při pořizování návrhu změny č. 1 ÚP Bojanovic nebyly řešeny žádné rozpory postupem podle
§ 136 odst. 6 správního řádu.
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ZÁVĚR: Návrh změny č. 1 je v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky
dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů.

7. Zpráva o vyhodnocení vlivů návrhu změny č. 1 na udržitelný rozvoj území obsahující zá-
kladní informace o výsledcích tohoto vyhodnocení včetně výsledků vyhodnocení vlivů na ži-
votní prostředí [§ 53 odst. 5 písm. b) stavebního zákona]
Při projednávání návrhu Zprávy s pokyny pro zpracování návrhu změny č. 1 ÚP Bojanovic Kraj-
ský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako příslušný dotčený
orgán na úseku ochrany přírody ve stanovisku čj. 088969/2018/KUSK ze dne 9. července 2018,
uvedl podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpi-
sů, že „…lze vyloučit významný vliv předloženého návrhu zprávy o uplatňování ÚP Bojanovic za
období od jeho vydání dne 28. března 2013, včetně pokynů pro zpracování změny č. 1 ÚP Bojano-
vic, samostatně i ve spojení s jinými koncepcemi nebo záměry, na předmět ochrany nebo celistvost
evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí.“ a své stanovisko odůvodnil „V řešeném úze-
mí předloženého návrhu zprávy o uplatňování ÚP Bojanovic, ani v jeho přilehlém okolí, se na
území v působnosti Krajského úřadu Středočeského kraje, nenachází žádná evropsky významná
lokalita ani ptačí oblast, která by mohla být tímto návrhem dotčena.“.
Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, v souhrnném vyjá-
dření ředitele krajského úřadu čj. 085188/2018/KUSK ze dne 25. července 2018, k návrhu Zprávy
s pokyny pro zpracování návrhu změny č. 1 ÚP Bojanovic jako příslušný dotčený orgán na úse-
ku posuzování vlivů na životní prostředí, uvedl, že „…na základě ust. § 10i odst. 2 zákona
k předložené zprávě o uplatňování ÚP a kritérií uvedených v příloze č. 8 zákona požaduje v násle-
dujících etapách pořizování ÚPD zpracovat vyhodnocení vlivů změny č. 1 ÚP Bojanovic na ži-
votní prostředí (tzv. SEA, dále jen vyhodnocení SEA), po obsahové stránce dle přílohy stavebního
zákona.“. Na základě žádosti pořizovatele čj. 2019/077/Vi ze dne 25. dubna 2019 o změnu sou-
hrnného vyjádření čj. 085188/2018/KUSK ze dne 25. července 2018 Krajského úřadu Středoče-
ského kraje, ředitele krajského úřadu, v působnosti orgánu posuzování vlivů na životní prostředí
(orgánu SEA), bylo od požadavku zpracování vyhodnocení SEA návrhu změny č. 1 ÚP Boja-
novic upuštěno.
Ve změnovém stanovisku Krajského úřadu Středočeského kraje, čj. 056525/2019/KUSK ze
dne 6. srpna 2019, kterým bylo změněno souhrnné vyjádření Krajského úřadu Středočeského kra-
je čj. 085188/2018/KUSK ze dne 25. července 2018, jako příslušného orgánu SEA, bylo uvedeno:
„Dle předložené žádosti o změnu stanoviska dojde k doplnění podmínky pro lokalitu Z1-1, kdy
bude možné realizovat stavby na lokalitě Z1-1 až po prokázání nepřekročení hygienických hluko-
vých limitu akustickou studií pro hluk z možných zdrojů v okolí lokality Z1-1. Orgán posuzování
vlivu záměru na ŽP jako dotčený orgán podle § 10i odst. 2 zákona č. 100/2001 Sb., na základě
upraveného návrhu zadání změny č. 1 územního plánu Bojanovice dále netrvá na požadavku po-
souzení vlivů upraveného návrhu zadání změny č. 1 územního plánu Bojanovice na životní pro-
středí, uvedeného v koordinovaném stanovisku zdejšího úřadu čj. 085188/2018/KUSK ze dne
25. července 2018 a nepožaduje posouzení vlivu návrhu zadání změny č. 1 územního plánu Bo-
janovice na životní prostředí tzv. SEA.“ a změnu svého stanovisko odůvodnil tím, že „Dle pře-
dložené žádosti o změnu stanoviska dojde k doplnění podmínky pro lokalitu Z1-1, kdy bude mož-
né realizovat stavby na lokalitě Z1-1 až po prokázání nepřekročení hygienických hlukových li-
mitu akustickou studií pro hluk z možných zdrojů v okolí lokality Z1-1. Takto stanovená pod-
mínka by měla zajistit přijatelné podmínky pro realizaci podnikatelských záměru na ploše výroby,
i přijatelné podmínky pro plnohodnotné využívání ploch bydlení.“ a dále, že „Na základě uprave-
ného návrhu zadání změny č. 1 ÚP Bojanovic, za předpokladu doplnění navržené podmínky, která
je uvedena výše, pro lokalitu Z1-1 lze od požadavku na vyhodnocení SEA ustoupit.“. 
Závěr k výše uvedenému je ten, že Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního pro-
středí a zemědělství, jako příslušný dotčený orgán na úseku posuzování vlivů na životní prostředí,
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nepožaduje zpracovat vyhodnocení vlivů změny č. 1 ÚP Bojanovic na životní prostředí (tzv.
vyhodnocení SEA).
Obdobný závěr přezkoumal pořizovatel s použitím kapitoly 2.4 „VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA
UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ, ZÁKLADNÍ INFORMACE O VÝSLEDCÍCH TOHOTO VY-
HODNOCENÍ VČETNĚ VÝSLEDKŮ VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ“
textové části odůvodnění návrhu změny č. 1.
ZÁVĚR: Na základě výše uvedeného nebylo zpracování „vyhodnocení vlivů návrhu změny č. 1
na udržitelný rozvoj území“ pokyny pro zpracování návrhu změny č. 1 Zprávy podle § 47 odst. 3
stavebního zákona požadováno.

8. Stanovisko krajského úřadu podle § 55b odst. 5 stavebního zákona [§ 53 odst. 5 písm. c) sta-
vebního zákona]
Vyhodnocení vlivů návrhu změny č. 1 na udržitelný rozvoj území se nezpracovávalo. Pořizo-
vatel proto nezaslal stanoviska a připomínky uplatněné k veřejnému projednání návrhu změny č. 1
podle § 55b odst. 5 stavebního zákona krajskému úřadu jako podklad pro vydání stanoviska k ná-
vrhu koncepce podle § 10g zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve
znění pozdějších předpisů.
ZÁVĚR: Stanovisko krajského úřadu podle § 55b odst. 5 stavebního zákona nebylo uplatněno,
vyhodnocení vlivů návrhu změny č. 1 na udržitelný rozvoj území se nezpracovávalo.

9. Sdělení, jak bylo stanovisko krajského úřadu podle § 55b odst. 5 stavebního zákona zohled-
něno, s uvedením závažných důvodů, pokud některé požadavky nebo podmínky zohledněny
nebyly [§ 53 odst. 5 písm. d) stavebního zákona]
Stanovisko krajského úřadu podle § 55b odst. 5 stavebního zákona nebylo uplatněno.
ZÁVĚR: Vyhodnocení vlivů návrhu změny č. 1 na udržitelný rozvoj území se nezpracovávalo.

10. Komplexní zdůvodnění přijatého řešení včetně vybrané varianty [§ 53 odst. 5 písm. e) staveb-
ního zákona]
Komplexní zdůvodnění přijatého řešení zpracoval projektant a je součástí textové části odůvodně-
ní návrhu změny č. 1 v kapitole 2.3 „KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ“.

11. Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení zastavi-
telných ploch [§ 53 odst. 5 písm. f) stavebního zákona]
Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných
ploch zpracoval projektant a je součástí textové části odůvodnění návrhu změny č. 1 v kapitole 2.8
„VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A POTŘEBY VYMEZENÍ
ZASTAVITELNÝCH PLOCH ZMĚNOU Č. 1 VE VAZBĚ KE STÁVAJÍCÍM VYMEZENÝM ZASTA-
VITELNÝM PLOCHÁM V ÚP“.

12. ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH k veřejnému projednání návrhu změny č. 1 územního plá-
nu Bojanovic z května 2021 konanému dne 22. července 2021 a jejich odůvodnění ve zkráce-
ném postupu pořizování.
Pořizovatel doručil veřejnou vyhláškou, čj. 335/21/Boj ze dne 12. června 2021, návrh změny č. 1
ÚP Bojanovic z května 2021 a současně oznámil konání veřejného projednání návrhu změny č. 1
ÚP Bojanovic na čtvrtek dne 22. července 2021 od 16:00 hodin podle § 55b odst. 2 s použitím
§ 52 odst. 1 stavebního zákona. Veřejného projednání se vyjma zástupců pořizovatele, zhotovi-
tele a výkonného pořizovatele, nezúčastnil žádný zástupce přizvaných dotčených orgánů, krajské-
ho úřadu či sousedních obcí. Pořizovatel ve lhůtě do 7 dnů ode dne veřejného projednání, tj. do
dne 29. července 2021, dle § 55b odst. 2 stavebního zákona, obdržel 3 podání s námitkami do-
tčených osob vymezených v § 55b odst. 2 s použitím § 52 odst. 2 stavebního zákona, tj. vlastníků
pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněných investorů a zástupců veřejnosti, uvedené
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pod pořadovými čísly 34 až 36 vyhodnocení veřejného projednání návrhu změny č. 1 ÚP Bo-
janovic z května 2021.
Zastupitelstvo obce Bojanovice jako příslušný správní orgán podle § 172 odst. 5 správního řádu
rozhodlo usnesením č. 24/2/2022 ze dne 27. dubna 2022 o námitkách uplatněných k veřejnému
projednání návrhu změny č. 1 ÚP Bojanovic z května 2021, na podkladě návrhu zpracovaného
s ohledem na veřejné zájmy pořizovatelem, Obecním úřadem Bojanovice, ve spolupráci s urče-
ným zastupitelem, starostou obce Mgr. Bc. Václavem Branným, takto:

Pořizovatel v souladu s obsahem podání a sub-
jektem jeho podatele vyhodnotil nadepsané „Při-
hlášení se k probíhající diskuzi a tvorbě ve věci
ÚP“ z opatrnosti jako námitku.
Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění: Využití pozemku parc. č. 363/40,
k. ú. Bojanovice, je stanoveno platným ÚP Boja-
novice jako stabilizovaná plocha lesní (NL-stav)
nezastavěného území v souladu s údaji katastru
nemovitostí, kde je pozemek parc. č. 363/40 ve-
den druhem pozemku jako lesní pozemek a s
ochranou jako pozemek určený k plnění funkcí
lesa. Změna využití pozemku parc. č. 363/40, ani
obnova stavby pro rodinnou rekreaci na něm,
není předmětem řešení návrhu Změny č. 1, a pro-
to se nelze námitkou zabývat, nepřihlíží se k ní.
Podle § 55 odst. 6 stavebního zákona se změna
ÚP včetně zkráceného postupu pořizování změny
zpracovává, projednává a vydává v rozsahu mě-
něných částí, kterou není pozemek parc.
č. 363/40, k. ú. Bojanovice.

Přihlášení se k probíhající diskuzi a tvorbě ve věci ÚP
Dovoluji si tímto jako vlastník pozemku č. parc. 363/40
(viz příloha LV) uplatnit a vstoupit plnohodnotně do
svých práv z vlastnictví vyplývajících.
Na pozemku, obklopený ze všech stran tradičními chata-
mi a veřejnou příjezdovou cestou, která dále na mém po-
zemku pokračuje soukromou odbočkou k plošině, na kte-
ré jsou zřejmé původní základy rekr. objektu hodlám ve
spolupráci s Vaším úřadem docílit obnovy rekr. objektu
po prastrýci, a to zhruba v poslední známé poválečné for-
mě, tzn. veranda, obytná místnost cca 7×4 m2, a podkroví.
Čistě náhodou jsem zjistil, že obec v současné době zpra-
covává ÚP, proto se tímto vstupem do něj se žádostí při-
pojuji.
Příloha: LV

Vilém Přibyl,
Hrdinova 1040/10,
196 00 Praha 9
(č. 35; D 28. 7. 2021;
čj. 423/21/Boj)

Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění: Zastavitelná plocha Z14, vymezená
platným ÚP Bojanovice jako plocha technické
infrastruktury – inženýrské sítě (TI-návrh) a plo-
cha dopravní infrastruktury – silniční (DS-návrh)
na pozemcích parc. č. 272/1 a 275/1, k. ú. Boja-
novice, není předmětem řešení návrhu Změny
č. 1, a proto se nelze námitkou zabývat, nepřihlí-
ží se k ní. Podle § 55 odst. 6 stavebního zákona
se změna ÚP včetně zkráceného postupu pořizo-
vání změny zpracovává, projednává a vydává
v rozsahu měněných částí, a zastavitelná plocha
Z14 není měněnou částí ÚP Bojanovic, a to ani
její vymezení jako veřejně prospěšné stavby WT2
„čistírna odpadních vod Bojanovice s příjezdo-
vou komunikací“.

NÁMITKY proti změně č. 1 ÚP Bojanovic
V předepsané lhůtě tímto podávám námitky proti změně
č. 1 ÚP Bojanovic.
Jsem vlastníkem pozemku parc. č. 272/1 v k. ú. Bojanovi-
ce (list vlastnictví číslo 417), který se nachází nedaleko
od obecního pozemku parc. č. 275/1 v k. ú. Bojanovice
(list vlastnictví číslo 10001) na němž má být dle ÚP umís-
těna čistička odpadních vod. Přes pozemek parc. č. 275/1
protéká Bojanovický potok a dle návrhu změny ÚP má
být čistička umístěna těsně u potoka. Potok se v období
dešťů rozvodňuje do malé říčky a stavba čističky by jeho
průtok ještě navýšila, což by vedlo k znehodnocování mé-
ho pozemku parc. č. 272/1, neboť by docházelo k inten-
zivnímu odplavování orné půdy z tohoto mého pozemku.
Nepomohlo by tomu ani případně zamýšlené částečné za-
trubnění potoka. Umístění ČOV na pozemku parc. č. 275/1
ani není vhodným řešením z hlediska obce Bojanovice
a povede k znehodnocování pozemků i dalších vlastníků.
Jsem osoba oprávněná podat námitky, neboť jsem vlastní-
kem pozemku, který je dotčen návrhem řešení v ÚP, neboť
můj výše uvedený pozemek parc. č. 272/1 s pozemkem
parc. č. 275/1 přímo sousedí. Dále jsem účastníkem řízení
z důvodu, že se jedná o veřejně prospěšnou stavbu ČOV.
Navrhuji, aby návrhu změny č. 1 ÚP Bojanovic nebyl
v části umístění čističky odpadních vod na pozemku parc.
č. 275/1 v k. ú. Bojanovice schválen a toto řešení bylo za-
mítnuto.
Příloha: plná moc

Miloslav Kohout,
Na Hůrkách 206,
262 03 Nový Knín;
na základě plné moci
zastupuje:
JUDr. Jaroslav Kolář,
advokát ČAK 03405,
28. října 661,
263 01 Dobříš
(č. 34; D 29. 7. 2021;
čj. 429/21/Boj)

Námitky dotčených osoby (§ 52 odst. 2 a 3 stavebního zákona) – 34 až 36 (dle vyhodnocení VP)

úplné znění nebo významná část námitkyúdaje o podateli*)

ROZHODNUTÍ
o námitkách a odůvodnění

NÁ M I T K Y
(k návrhu změny č. 1 ÚP Bojanovic z 05/2021 veřejně projednaného dne 22. 7. 2021)
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Použité zkratky:
*) V kulaté závorce je uvedeno pořadové číslo (č.) námitky dle „Vyhodnocení veřejného projednání návrhu změny č. 1 územního

plánu Bojanovic“, dále datum doručení pořizovateli (D) a číslo jednací, pod kterým bylo podání zapsáno (čj.).
stavební zákon = zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
k. ú. = katastrální území    RD = rodinný dům    ÚPD = územně plánovací dokumentace    ÚP = územní plán (Bojanovic)
ÚSES = územní systém ekologické stability    Změna č. 1 = změna č. 1 ÚP Bojanovic    ZPF = zemědělský půdní fond
ZÚR = zásady územního rozvoje    Zpráva = zpráva o uplatňování ÚP Bojanovic s pokyny pro zpracování návrhu Změny č. 1

Pořizovatel v souladu s obsahem podání a sub-
jektem jeho podatele vyhodnotil nadepsanou při-
pomínku z opatrnosti jako námitku.
Námitka vzata na vědomí.
Odůvodnění: Pozemek parc. č. 131/6, k. ú. Boja-
novice, je dle údajů katastru nemovitostí druhem
pozemku zahrada a v platném ÚP Bojanovic je za-
řazen do stabilizované plochy bydlení v rodinných
domech – venkovské (BV-stav) zastavěného území,
proto není důvod cokoliv měnit, o les se nejedná.

Připomínky k Návrhu změny ÚP č. 1 Bojanovic (vyvě-
šeno 21. 6. 2021)
Žádám o zajištění souladu výše uvedené projednávané
změny ÚP s údaji v katastru nemovitostí na parcele
č. 131/6.
V katastru nemovitostí je celá parcela č. 131/6 vedena ja-
ko zahrada.
V ÚP je však na části této parcely zakreslen neidentifiko-
vatelný trojúhelník jako lesní pozemek.

Ing. Martina Vránová,
Tejnická 1311/3,
100 00 Praha 10
(č. 36; D 30. 6. 2021;
čj. 365/21/Boj)

Námitky dotčených osoby (§ 52 odst. 2 a 3 stavebního zákona) – 34 až 36 (dle vyhodnocení VP)

úplné znění nebo významná část námitkyúdaje o podateli*)

ROZHODNUTÍ
o námitkách a odůvodnění

NÁ M I T K Y
(k návrhu změny č. 1 ÚP Bojanovic z 05/2021 veřejně projednaného dne 22. 7. 2021)

Poučení:
Proti rozhodnutí o námitce se nelze odvolat ani podat rozklad (§ 172 odst. 5 správního řádu).

13. VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK uplatněných k veřejnému projednání návrhu změny č. 1
ÚP Bojanovic z května 2021 konanému dne 22. července 2021
Pořizovatel doručil veřejnou vyhláškou, čj. 335/21/Boj ze dne 12. června 2021, návrh změny č. 1
ÚP Bojanovic z května 2021 a současně oznámil konání veřejného projednání návrhu změny č. 1
ÚP Bojanovic na čtvrtek dne 22. července 2021 od 16:00 hodin podle § 55b odst. 2 s použitím
§ 52 odst. 1 stavebního zákona. Veřejného projednání se vyjma zástupců pořizovatele, zhotovi-
tele a výkonného pořizovatele, nezúčastnil žádný zástupce přizvaných dotčených orgánů, krajské-
ho úřadu či sousedních obcí. Pořizovatel ve lhůtě do 7 dnů ode dne veřejného projednání, tj. do
dne 29. července 2021, dle § 55b odst. 2 stavebního zákona, obdržel 3 podání s připomínkami
osob, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy mohou být návrhem změny č. 1 přímo dotčeny podle
§ 172 odst. 4 správního řádu, uvedené pod pořadovými č. 29, 31 a 32 vyhodnocení veřejného pro-
jednání návrhu změny č. 1 ÚP Bojanovic z května 2021.
Obecní úřad Bojanovice jako pořizovatel příslušný podle § 6 odst. 2 stavebního zákona, se připo-
mínkami zabýval a ve spolupráci s určeným zastupitelem, starostou obce Mgr. Bc. Václavem
Branným, je vyhodnotil a v souladu s § 55b odst. 10 a obdobně s použitím § 53 odst. 1 stavebního
zákona k nim učinil závěry, které jsou uvedeny v příloze č. 4 „Vyhodnocení veřejného projednání
návrhu změny č. 1 územního plánu Bojanovic“ usnesení č. 24/2/2022 Zastupitelstva obce Bojano-
vice ze dne 27. dubna 2022. Vyhodnocení připomínek uplatněných k veřejnému projednání
konanému dne 22. července 2021 pod pořadovými čísly 29, 31 a 32 je uváděno takto:

Připomínka akceptována.
Šíře ochranného pásma elektroenergetického
vedení V208 – 220 kV, ve vlastnictví podatele
připomínky, bude ve výkresu č. OD1 „Koordi-

Připomínka k návrhu Změny č. 1 ÚP Bojanovic podle
§ 52 stavebního zákona
ČEPS, a.s., provozovatel přenosové soustavy ČR ve smyslu
§ 24 zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon, oprávněný

ČEPS, a.s.,
IČO 25702556,
oddělení
Územní plánování,

Připomínky oprávněných investorů (§ 23a a § 52 odst. 2 a 3 SZ) – 29, 31 a 32 (dle vyhodnocení VP)

úplné znění nebo významná část připomínkyúdaje o podateli*)

ZÁVĚR A ODŮVODNĚNÍ
POŘIZOVATELE

PØ I P O M Í N K Y
(k návrhu změny č. 1 ÚP Bojanovic z 05/2021 veřejně projednaného dne 22. 7. 2021)
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Podání uvozené jako „vyjádření“ bylo poři-
zovatelem vyhodnoceno jako „připomínka“,
protože podle § 55b odst. 2 stavebního záko-
na nelze, vyjma stanovisek dotčených orgánů
a nadřízeného orgánu, uplatňovat jiná podání
nežli námitky a připomínky, a o námitku se

Návrh změny č. 1 ÚP Bojanovic – vyjádření správce po-
vodí a oprávněného investora
k. ú.: Bojanovice, Senešnice, Malá Lečice
Kraj: Středočeský
Obec: Bojanovice Vodoprávní úřad: Černošice
Č. h. p.: 1-08-05-1100-0-00 (Kocába),

Povodí Vltavy,
státní podnik,
IČO 70889953,
závod Dolní Vltava,
provozní středisko
povrchových

Podání, jehož obsahem je „sdělení“ bylo po-
řizovatelem vyhodnoceno jako „připomínka“,
protože podle § 55b odst. 2 stavebního záko-
na nelze, vyjma stanovisek dotčených orgánů
a nadřízeného orgánu, uplatňovat jiná podání
nežli námitky a připomínky, a o námitku se
nejedná, protože podatel, oprávněný registro-
vaný investor, nic nenamítá.
Připomínka vzata na vědomí.
Ze strany podatele připomínky se jedná for-
mou sdělení pouze o obecné informace, které
nemají žádnou vazbu na lokality Z1-1 a Z1-2
projednávaného návrh Změny č. 1 a jako
obecné připomínky jsou irelevantní. Projed-
návaný návrh Změny č. 1 uplatněné připomín-
ky z hlediska hlukových hygienických limitů,
buďto splňuje, nebo je bude řešit na základě
podmínek příslušného dotčeného orgánu
ochrany veřejného zdraví, Krajské hygienické
stanice Středočeského kraje, uvedených ve
stanovisku čj. KHSSC 32507/2021 ze dne
28. 7. 2021 – viz poř. č. 2 vyhodnocení veřej-
ného projednání. Příslušným dotčeným orgá-
nem podle § 40 odst. 3 písm. f) zákona č. 13/
/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve zně-
ní pozdějších předpisů, je Krajský úřad Stře-
dočeského kraje, odbor dopravy, jako přísluš-
ný silniční správní úřad uplatňující stanovis-
ko k ÚPD z hlediska řešení silnic II. a III. tří-
dy, který v koordinovaném stanovisku Kraj-
ského úřadu Středočeského kraje, ředitele
krajského úřadu, čj. 077773/2021/KUSK ze
dne 22. 7. 2021, uvedl, že z hlediska řešení
silnic II. a III. třídy nemá připomínky k návr-
hu Změny č. 1. Návrh Změny č. 1 neobsahuje
řešení silnic II. či III. třídy – viz poř. č. 4 vy-
hodnocení veřejného projednání.

Návrh změny č. 1 ÚP Bojanovic
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje jako
správce a zároveň zástupce Středočeského kraje jako vlast-
níka nemovitostí, tj. silnice III/1021 k výše uvedenému Ná-
vrhu změny č. 1 ÚP Bojanovic sděluje:
• Požadujeme prověřit kapacitu stávající silnice III/1021

v souvislosti s nárůstem dopravy ze zastavěných lokalit.
V případě, že by v daném území došlo k navýšení nákladní
dopravy z důvodu dopravního napojení výrobní zóny, je
nutné příslušným způsobem upravit i silniční síť, která by
touto dopravou byla zatížena.

• Vymezení zastavitelných ploch pro bydlení situovaných
u silnice III. třídy navrhnout tak, aby byly splněny limitní
hladiny hluku z dopravy ve vnitřních chráněných prosto-
rách staveb a ve venkovním chráněném prostoru staveb dle
Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před ne-
příznivými účinky hluku a vibrací, a zákona č. 258/2000
Sb., o ochraně veřejného zdraví. Upozorňuje, že v případě
prokázání nutnosti zajistit protihlukovou ochranu území
navržených pro bytovou zástavbu, nebudou na náklady
majetkového správce prováděna žádná protihluková opa-
tření. Veškerá nová obytná zástavba musí být řešena tak,
aby byly splněny hlukové hygienické standardy. Pokud bu-
dou nutná protihluková opatření (např. protihlukové stěny,
vály), musí být realizovány na náklady stavebníků obyt-
ných objektů.

• Řešit pěší a případně cyklistickou dopravu (vymezení
ploch pro vybudování chodníků a cyklostezek, rezerva pro
pokládku inž. sítí) a územní rezervy potřebné pro zajištění
dopravní obslužnosti ve smyslu příslušných platných ČSN

Krajská správa
a údržba silnic
Středočeského kraje,
příspěvková
organizace,
IČO 00066001,
TSÚ – oblast Kladno,
Zborovská 81/11,
150 00 Praha 5
(č. 31; D 19. 7. 2021;
čj. bez)

nační výkres“ grafické části odůvodnění návr-
hu Změny č. 1 upravena z cca 25 m na 20 m
od průmětu krajního vodiče na obě strany –
viz Pokyny (bod VP*3).

investor záměru ve smyslu § 23a stavebního zákona, vlast-
ník a provozovatel stavby elektroenergetického vedení V208
– 220 kV, podává tímto připomínku k návrhu Změny č. 1
ÚP Bojanovic.
Připomínka se týká špatně vymezeného ochranného pásma
zařízení přenosové soustavy v ÚP Bojanovic (dále také
„platná ÚPD“). Vedení V208 – 220 kV má ochranné pásmo
o šíři 20 m od průmětu krajního vodiče na obě strany.
V platné ÚPD je ochranné pásmo graficky znázorněno
chybně. Vyznačené ochranné pásmo v ÚPD je cca o 5 m šir-
ší, než je vymezeno v aktuálních ÚAP.
Vzhledem k této skutečnosti Vás žádáme o striktní přebírání
dat dle platných územně analytických podkladů, abychom
předešli sporným situacím, zda pozemek je či není dotčen
dle energetického zákona.

Elektrárenská 774/2,
101 52 Praha 10
(č. 29; D 20. 7. 2021;
čj. 402/21/Boj)

Připomínky oprávněných investorů (§ 23a a § 52 odst. 2 a 3 SZ) – 29, 31 a 32 (dle vyhodnocení VP)

úplné znění nebo významná část připomínkyúdaje o podateli*)

ZÁVĚR A ODŮVODNĚNÍ
POŘIZOVATELE

PØ I P O M Í N K Y
(k návrhu změny č. 1 ÚP Bojanovic z 05/2021 veřejně projednaného dne 22. 7. 2021)
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Použité zkratky:
*) V kulaté závorce je uvedeno pořadové číslo (č.) námitky dle „Vyhodnocení veřejného projednání návrhu změny č. 1 územního

plánu Bojanovic“, dále datum doručení pořizovateli (D) a číslo jednací, pod kterým bylo podání zapsáno (čj.).
stavební zákon = zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
k. ú. = katastrální území    RD = rodinný dům
Pokyny = pokyny pro nepodstatnou úpravu návrhu změny č. 1 ÚP Bojanovic před vydáním (VP*číslo bodu)
ÚPD = územně plánovací dokumentace    ÚP = územní plán (Bojanovic)
ÚSES = územní systém ekologické stability    Změna č. 1 = změna č. 1 ÚP Bojanovic    ZPF = zemědělský půdní fond
ZÚR = zásady územního rozvoje    Zpráva = zpráva o uplatňování ÚP Bojanovic s pokyny pro zpracování návrhu Změny č. 1

nejedná, protože podatel, oprávněný investor,
nic nenamítá.

A. Připomínka vzata na vědomí.
Podatel připomínky, registrovaný oprávněný
investor, souhlasí s návrhem Změny č. 1.
B. Připomínka vzata na vědomí.
Podatel připomínky, správce povodí dílčího
povodí Dolní Vltavy, nemá připomínky k návr-
hu Změny č. 1.

1-08-05-1090-0-00 (Novoveský potok)
VÚ povrchových vod: DVL_0100 Kocába od pramene po
ústí do toku Vltava
VÚ podzemních vod: 62500 Proterozoikum a paleozoi-
kum v povodí přítoků Vltavy
Dopisem čj. 335/21/Boj ze dne 12. 6. 2021 nám bylo veřej-
nou vyhláškou oznámeno zahájení řízení o změně č. 1 ÚP
Bojanovic. Návrh změny č. 1 ÚP Bojanovic byl zpracovaný
v květnu 2021 (zhotovitel PRISVICH, s.r.o., projektant
Ing. arch. Akad. arch. Petr Foglar).
Změna č. 1 nevymezuje žádné nové zastavitelné plochy. Změ-
na č. 1 doplňuje 2 nové plochy přestavby P8 a P9. V lokalitě
Z1-1 (pozemky p. č. st. 179, st. 180, st. 181, 295, 297/1,
297/4, 297/7, 297/8, 297/10, 297/13, 297/14, 307 a 310
v k. ú. Bojanovice) je změnou vymezena plocha přestavby
P8 pro venkovské bydlení (BV). V lokalitě Z1-2 (pozemek
p. č. 453/2 v k. ú. Bojanovice) je změnou vymezena plocha
přestavby P9. Koncepce zásobování vodou ani likvidace od-
padních vod se nemění.
Intravilán obce Bojanovice je protékán drobným vodním to-
kem LBP Kocáby ř.km 5,1 (IDVT 10272831) a jeho beze-
jmennými přítoky ve správě Lesů ČR, státní podnik. Části
obce Senešnice a Malá Lečice jsou protékány drobným vod-
ním tokem Novoveský potok (IDVT 10101913) a jeho beze-
jmennými přítoky ve správě Lesů ČR, státní podnik.
JV hranici k. ú. Malá Lečice a k. ú. Bojanovice tvoří vý-
znamný vodní tok Kocába (IDVT 10100074) ve správě Po-
vodí Vltavy, státní podnik. Tento VVT má v řešeném úseku
stanoveno záplavové území včetně aktivní zóny záplavové-
ho území.
Nové plochy přestavby P8 a P9 (Z1-1 a Z1-2) jsou situová-
ny mimo vodní toky, ochranná pásma vodních zdrojů
i CHOPAV.
A. Povodí Vltavy, státní podnik, jako oprávněný investor

nemá k návrhu změny č. 1 ÚP Bojanovic námitky.

B. Jako příslušný správce povodí, který vykonává správu
v dílčím povodí Dolní Vltavy, nemáme k návrhu změ-
ny č. 1 ÚP Bojanovic připomínky.

Bez přílohy.

a podzemních vod,
Grafická 429/36,
150 21 Praha 5
(č. 32; D 27. 7. 2021;
čj. bez)

Připomínky oprávněných investorů (§ 23a a § 52 odst. 2 a 3 SZ) – 29, 31 a 32 (dle vyhodnocení VP)

úplné znění nebo významná část připomínkyúdaje o podateli*)

ZÁVĚR A ODŮVODNĚNÍ
POŘIZOVATELE

PØ I P O M Í N K Y
(k návrhu změny č. 1 ÚP Bojanovic z 05/2021 veřejně projednaného dne 22. 7. 2021)

B. GRAFICKÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ
Grafickou část odůvodnění změny č. 1 ÚP Bojanovic tvoří výkresy
a) OD1 KOORDINAČNÍ VÝKRES – k. ú. Bojanovice, 1 : 5000 (samostatný výkres),
b) OD1 KOORDINAČNÍ VÝKRES – k. ú. Malá Lečice a k. ú. Senešnice, 1 : 5000 (samostatný

výkres),
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c) OD2 VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTAHŮ, 1: 15 000,
d) OD3 VÝKRES PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁBORŮ PŮDNÍHO FONDU – výřez č. 1, 1 : 5000.
které jsou nedílnou součástí odůvodnění změny č. 1.

Poučení:
Proti opatření obecné povahy č. 1/2022/OOP, tj. proti změně č. 1 územního plánu Bojanovic, nelze po-
dat opravný prostředek (§ 173 odst. 2 správního řádu).



Mgr. Bc. Václav Branný v. r.
starosta obce

Petr Záhora v. r.
místostarosta obce
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