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Přílohy odůvodnění
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I. Kopie stanoviska Krajského úřadu
Středočeského kraje k návrhu úpravy
územního plánu Jenštejn ze dne 17. 4.
2014

V Praze dne:

17.4.2014

Spisová značka: SZ 062635/2014/KUSK REG/MP
065528/2014/KUSK
Č. j.:
Vyřizuje:

Ing. Pavlátová / 257 280 717

Městský úřad Brandýs nad Labem - Stará
Boleslav, odbor územního rozvoje a
památkové péče
nám. Republiky 3/2
110 00 Praha

Stanovisko k návrhu úpravy územního plánu Jenštejn
Krajský úřad Středočeského kraje, odbor regionálního rozvoje, jako nadřízený správní orgán územního
plánování pro obce (dále jen „krajský úřad“) podle § 178 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění,
příslušný podle § 5 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební
zákon“) obdržel žádost o posouzení návrhu úpravy územního plánu obce Jenštejn (dále jen „návrhu úpravy
územního plánu“), podle § 50 odst. 7 stavebního zákona, kterou dne 13. 4. 2014 podal úřad územního plánování
- Městský úřad Brandýs nad Labem - Stará Boleslav (dále jen „pořizovatel“). Předloženou územně plánovací
dokumentaci zpracoval doc.Ing.arch. Michal Kohout, autorizovaný architekt, číslo autorizace u České komory
architektů 1003, který je oprávněnou osobou dle ustanovení § 158 odst. 1 stavebního zákona.

Krajský úřad posoudil podle ustanovení § 50 odst. 7 stavebního zákona návrh úpravy územního plánu
z hlediska zajištění koordinace využívání území, zejména s ohledem na širší územní vztahy a z hlediska souladu
s politikou územního rozvoje a s územně plánovací dokumentací vydanou krajem a konstatuje, že neshledal
žádné rozpory a lze postupovat v dalším řízení o územním plánu.
Krajský úřad upozorňuje na špatnou formulaci následujících regulativů, která vede ke ztížení
využitelnosti územně plánovací dokumentace pro rozhodování v území:
-

„stavby o celkové hrubé podlažní ploše do 100m2“ stavební zákon a jeho prováděcí vyhláška umožňují
regulovat intenzitu využití pozemku v plochách (maximální zastavěnou plochu pozemku), pojem „hrubá
podlažní plocha“ tyto předpisy nedefinují

-

„2 nadzemní podlaží, včetně podkroví“ vzhledem k tomu, že nadzemní podlaží a podkroví jsou dva
různé pojmy rozdílně definované českými technickými normami, nelze říci, že 2 nadzemní podlaží
v sobě zahrnují podkroví – jsou včetně podkroví

Ing. Michaela Pavlátová
odborný referent

II. Doručené připomínky a námitky
veřejnosti a sousedních obcí

Ověřovací doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě
Ověřuji pod pořadovým číslem 52632878-16190-131008072458, že tento dokument, který vznikl
převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické, skládající se z 1 listů, se doslovně
shoduje s obsahem vstupu.
Zajišťovací prvek: bez zajišťovacího prvku
Ověřující osoba: Lenka Balounová
Vystavil: Obec Radonice
Radonice dne 08.10.2013

52632878-16190-131008072458

Číslo doporuč.

M ě stský ú ř ad
Brandýs n. L. Stará BoIesIv
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Věc: P řipomínky k návrhu úpravy územního plánu Jenštejn

Jako vlastník pozemk ů a staveb dot čených řešením podávám námitky v souladu § 52 odst. 2
odst. 2 zákona č . 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve
zn ě ní pozd ějších p ředpis ů , zasílám p řipomínky k řízení o návrh úpravy územního plánu
Jenštejn, který byl zve řejn ě n ve řejnou vyhláškou ze dne 2. 9. 2013.

Připomínka I

Uvést do souladu text od ůvodn ě ní zm ě ny územního plánu, kterou dochází ke zm ě n ě, s
územn ě plánovací dokumentací z roku 2006
V textu odů vodnění se uvádí, že podstatou je úprava stávající územn ě plánovací
dokumentace v podob ě zm ěny č. 2 ze dne 28. 6. 2006 a to do podoby, která bude v souladu
s platnou legislativou, rozší řenou o seznam ve řejně prosp ěšných staveb o WT14 kanaliza ční propojku Jenštejn - Dehtáry, která byla zrove ň dopiněna do příslušného
výkresu. Navrhovaná zm ěna tak vychází z aplikace ustanovení podle SZ § 188 1, kdy je
deklarována podstata zm ěny jako „uvedení do souladu". Přes tuto deklaraci se však jedná o
standardní „zm ěnu územního plánu". Požadavek na zm ě nu územn ě plánovací dokumentace
Jenštejn vyjad řuji dlouhodob ě a vždy jsem byla odkázána na skute čnost, že zm ě na
územního plánu není v plánu. Uvád ě né tvrzení, že návrh zm ě ny územního plánu
„neumož ň uje zasahovat do navržených rozvojových ploch" (viz část III, bod II), s tím že
spoč ívá zejména ve vymezení nových regulativ ů neobsažených ve stávajícím územním
plánu, není p řesné a neodpovídá skute čnosti. Zákon stanoví, že v rozsahu provedené
úpravy je nutné návrh řádným postupem p ředem projednat. Rozhodnutí o úprav ě územního
plánu podle §188 je pin ě v p ů sobnosti po řizovatele. Omezení nem ůže jít proti zákonu.
Úprava z pohledu digitalizace, ale navíc rozši řuje nap říklad seznam ve řejn ě prosp ěšných
staveb o WT14 - kanaliza ční propojku Jenštejn - Dehtáry, která byla zárove ň dopin ě na do
p říslušného výkres ů , upravuje nov ě funk ční využití ploch, vypouští n ě které plochy (viz nap ř.
č ást lil, kapitola 3). Úprava územního plánu je standaídní zm ě nou územního plánu, kdy celý
proces musí být provád ě n v souladu se zákonem.' Uvád ě né od ů vodn ě ní návrhu zm ě ny je
nepřesné a zavád ějící.
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odst. 1 Územn ě plánovací dokumentaci sídelního útvaru nebo zóny, územní plán obe a regula č ní plán
schválené p ř ed 1. lednem 2007 lze do 31. prosince 2020 podle tohoto zákona upravit, v rozsahu provedené
úpravy projednat a vydat, jinak pozbývají platnosti.

Připomínka 2
Návrh zm ě ny úzmn ě plánovací dokumentace v části 7 stanovuje podmínky pro
využití ploch bez pot řebné analýzy a odvodn ě ní.
Návrh zm ě ny územního plánu není jen deklarovaná digitalizace a uvedení do souladu, ale
dochází i ke zm ěnám využití ploch. Zm ěna využití ploch neodpovídá p ůvodní schválené
územn ě plánovací dokumentaci z roku 2006. Bez od ů vodnění zp řesň uje, resp. zužuje využití
ploch, oproti územnímu plánu z roku 2006. Pro tuto zm ěnu je však nezbytné, aby vycházela
z napin ění zákona, tedy aby p ředložený návrh zm ě ny odpovídal Politice územního rozvoje.
V tomto sm ěru se jedná zejména o soulad s republikovými prioritami:
že při stanovování zp ůsobu využití území v územn ě plánovací dokumentaci se má
dávat přednost komplexním řešením p řed uplatň ováním jednostranných hledisek a
požadavků, které ve svých d ů sledcích zhoršují stav i hodnoty území, zohled ňovat
také požadavky na zvyšování kvality života obyvatel a hospodá řského rozvoje území.
Návrh totiž počítá s rozvojem bydlení, aniž řeší rozvoj území s ohledem na kvalitu
života ob čan ů. Nárů st obyvatel obce Jenštejn, z 1000 obyvatel na cílový stav cca
2630, je tak řešen bez vazby na ob čanskou vybavenost obce a vytvá ření nap říklad
zázemí pro tvorbu nových pracovních míst, trát ř ení volného času (viz či. 16 a 20 PÚR
ČR 2006).
návrh zm ěny by m ěl vytvá řet p ředpoklady pro polyfunkční využívání ploch (tzv.
brownfields bývalého zem ědělského družstva). Bez pot řebné analýzy Q navíc bez
předchozích projednání s majiteli dot čených pozemků není reálné a hospodárné
definovat využívání zastav ěného území (zm ěna výlučně na bydlení) s tím, že navíc
dochází z urbanistického hlediska k fragmentaci. (Viz také Čl. 22 PÚR ČR 2006)
Cílem by m ělo být účelné využívání a uspo řádání území, které bude vycházet
z koordinace ve řejných a soukromých zájm ů rozvojového území a omezí se negativní
důsledky sub urbanizace pro udržitelný rozvoj území (d ůraz pouze na bydlení bez
vytvoření podmínek pro zam ěstnanost a služby, zejména pro starší osoby a matky
s détmi, školní mládež atd.).
vycházet z požadavku, že návrh by m ěl umožnit a podpořit podmínky pro rozvoj a
využití předpokladů území pro různé formy cstovního ruchu (nap ř trávení volného
č asu v rámci potenciálu cykloturistiky, agroturistiky), které umož ňují celoro ční využití
pro např. pro p ěší. cyklo, hipo. (viz Čl. 24 PÚR ČR 2006).
řešení revitalizace území bývalého zem ědělského družstva je nesporn ě území s
potenciálem pro řešení udržitelného rozvoje území s vazbou na podporu a vznik
místa pro podnikání, nap ňklad formou podmínek pro regionální seskupené (klastr ů),
zejména ve vazb ě na potraviná řství, rozvoj sektoru koní, sociálních a dalších služeb.
Návrhy by m ěly vzejít prostřednictvím dialogu partnerů, aktérů, kterých se dot čené
území dotýká a kte ří mohou navíc posílit atraktivitu území investicemi ve prosp ěch
územního rozvoje. (Viz také UAEU, část III. 3 či. 18, 19)
Předložený návrh zm ě ny územního plánu na úpravu využití ploch ( část 7) vykazuje
absenci analýz, jednání s vlastníky dotčených pozemk ů a navíc předložení návrhu
bez zjevné snahy o koordinaci ve řejných a soukromých zájm ů.

Dlouhodobě usiluji a p ředkládám obci Jenštejn systémová řešení, na které není reagováno.
Zm ě na územn ě plánovací dokumentace obce Jenštejn by m ě la být, ve smyslu napin ě ní
Politiky územního rozvoje p ř íležitostí zajistit podmínky pro rozvoj, obce s dlouhodobým
výhledem, v četn ě realizovatelnosti, nikoliv jen oddalováním řešení.

Připomínka 3
Vymezení nových regulativ ů obsažených v návrhu neodpovídá skute č nosti (viz, mapa
lokality), neodpovidá tedy skute č nému stavu území, které je deklarováno jako základ
nových regulativ ů .

Návrh nereflektuje sou časný stav tak, Jak je v textu deklarováno. Zm ěny využití území
neodpovídají stávajícímu stavu územního plánu a Jeho zm ě nám od roku 2006. Navíc „lokalita
V" je uvedena jako území pro bydlení, s odkazem na územní plán z roku 2006, není však
vyřešena její návaznost na inženýrské sít ě, ani na věcné b řemeno, které vyplývá z území
mezi lokalitou III a V. Jde dlouhodob ě od roku 2006, kdy byl zpracován a schválen územní
plán, o území nikoliv s ornou p ůdou, ale s plochou rekreace (R) 2 a zelen ě (Z). Popis území
v textu části III odů vodnění proto neodpovídá skute čnosti a je zavádějící.
Pon ě vadž je deklarovaná zm ěna územního plánu sice deklarována jako zm ěna v důsledku
uvedení do souladu se zákonem, p řesto by m ěla popisovat a odrážet skute čný stav. Navíc
jestliže dochází v návrhu ke zm ěně s odů vodněním, že „vyjmutí dosud nerealizované části
lokality Nový Jenštejn dochází z d ůvodu, že se jedná o dnes území prokazateln ě
nezastavěné", pak' stejný p řípad je možné uvésti pro lokalitu V. Tato lokalita je nov ě
vymezena jako „plocha SX -smíšená obytná plocha se specifickým využitím". Schází však
řádné od ů vodně ní a promítnutí do všech souvisiosfí. Vedení hranice „zastavitelného území"
dě lí m ůj pozemek s tím, že část pozemku spadá do nezastavitelného území, aniž je
od ů vodn ě no, na základ ě čeho ke stanovení hranice mezi nezastavitelným a zastavitelným
územím došlo, resp. dochází. Navíc „nezastavitelné území" lokality mezi V a III není ornou
p ů dou. Na pozemku se nachází rekonstruované stáje, prostory bývalé zahrac(ní školky je
typickým územím pro rekreaci (R). Reálné využití území proto neodpovídá popisu, který je
veden jako „orná p ůda".
V lokalitě V je popis zvoleného řešení „urbanistické koncepce" naprosto nelogické. „Lokality
III a V' jsou rozvojovými plochami, kde „lokalita III" nemá vazbu na inženýrské sít ě , „lokalita
V' je územím, které vyžaduje komplexní řešení. Cíle územního plánu v krajin ě mají být
stanoveny tak, aby vytvá řely vhodné podmínky pro využití ploch s rozdílným zp ů sobem
využití. Návrh úpravy územního plánu by proto m ě la definovat „rozvojovou plochou" zejména
s vazbou na nárů s po čtu obyvatel. Je nepochybné, že tento aspekt musí být promítnut do
návrhu zm ě ny územního plánu. Požaduji, na základ ě výše uvedené, aby plocha území mezi
lokalitou V a III byla vymezena jako území pro rekreaci (R)'s ob čanským vybavením (OS) 3
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vymezení systému sídelní zelen ě podle p ř ílohy Č . 7, Části., odst. 1, písm. c. vyhlášky Č .50012006 Sb.
plochy ob č anského vybaveni (0)- str. 11 MINIS

Připomínka 4
Urbanistická koncepce obce v části lokalit III a V, tedy rozd ě lení území, které je již
p ů vodním vymezením rozvojových ploch, rozd ě lení na „zastav ě né" a „nezastav ě né
území" jednak v rozporu se skute č ností (vizi p řipomínka 4), jednak nelogickým
urbanistickým řešením.
Rozvojová plocha Vje nerealizovatelnou částí lokality, pokud nedojde ke shod ě vlastník ů .
Pokud je tedy deklarováno, že návrh zm ě ny neumož ň uje zasahovat do navržených
rozvojových ploch. Otázkou je, pro č není dodrženo p ů vodní užiti ploch, pak neodpovídá
požadavku a pot řebám vyplývajícím z Politiky územního rozvoje. Problém rozd ě lení
pozemku na části s r ůzným druhem užití, navíc mimo hranici vym ěřených pozemk ů
zapsaných v katastru nemovitostí vyžaduje podrobné od ůvodně n'í, nebo jiný p řístup.
Sou časný návrh se negativn ě dotýká jak zájm ů ve ve řejném zájmu, tak i vlastník ů . Vzhledem
k tornu, že dochází k vymezení nových regulativ ů , které nejsou obsažených ve stávajícím
územním plánu, je nutné dodržet postupy uvedené v Politice územního rozvoje. Návrh
úpravy územního plánu je proto možné považovat za návrh, který je p ředložen v rozporu
s Politikou územního rozvoje z roku 2006. Ten vyžaduje, aby návrh na úpravu využití ploch
(část 7) vyplýval z analýzy a jednání s vlastníky dot čených pozemk ů se snahou o koordinaci
veřejných a soukromých zájm ů. Změna je navíc deklarována, že reflektuje skute čný stav a
zm ě ny území, ke kterým došlo od vydání stávajícího územhího plánu a jeho zm ě n.
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Ing. Milan Honců, nar. 17.11.1976,
bytem: Vinořská 6, Radonice 250 73 Jenštejn

Připomínky vůči návrhu úpravy územního plánu obce Jenštejn

Osobně

Utvar: 140

Ve věci v rubrice tohoto podání uvedené p říslušný orgán státní správy vystavil
k veřejnému nahlédnutí návrh úpravy územního plánu obce Jenštejna (dále jen „návrh") s tím,
že ve lhůtě do 17. 10. 2013 je možné uplatnit písemné p řipomínky.
S ohledem na shora uvedené a ve stanovené lh ůtě činím jako účastník a vlastník
dotčených v textu jmenovaných nemovitostí následující
p ř ipomínky:
1)
Jsem vlastníkem řady pozemků a vě tšiny budov (nikoli ale staveb) v areálu bývalého
ZD Jenštejn v návrhu ozna č eném jako P1 (plocha SX). Tj. navrhované zm ěny
se mě bezprostředně dotýkají. S návrhem d ůrazně nesouhlasím. Konkrétně nesouhlasím
s novým využitím dot č ené plochy dle návrhu pro bytovou výstavbu. Naopak požaduji,
aby bylo zachováno urč ení a využití tohoto areálu dle dosavadního schváleného územního
plánu (včetně jeho všech schválených změn). To přesto, že i v minulosti jsem m ěl ohledně
této lokality k územnímu plánování výhrady.
Předmětný areál byl vybudován postupn ě v druhé polovině minulého století jako
2)
velkokapacitní provoz zem ědělské výroby. Moje rodina se na výstavb ě areálu nijak
nepodílela, budovy získala v rámci restitu čního procesu. Určení areálu je přitom historicky
dané a jeho využití úzce omezené. Po uskute čněných přestavbách a rekolaudacích jej lze také
navíc využívat jako provozovny a sklady. Avšak p ředstava, že by zmín ěný areál bylo možné
přestavět např. na byty je zcela absurdní. Je p řitom zřejmé, že takové úvahy jsou motivem
návrhu změn územního plánu. Namítám tak, že d ůvodem změny územního plánu není obecný
(veřejný) zájem, nýbrž ni čím neopodstatněný zájem obce na tom, aby prakticky veškerá
lokalita obce byla určena primárně k bydlení. V této souvislosti namítám, že jako vlastník
dotčených nemovitostí jsem navrženým plánem, resp. jeho p řípadnou realizací, p římo dotčen
na svých právech.
Pokud takové představy skutečně obec rozvíjí (jednozna čně to z návrhu vyplývá),
3)
může toto území od vlastník ů vykoupit a své představy zde realizovat. Další možností obce
je vyhledat takového investora, který by cht ěl tuto nikoliv přestavbu, ale demolici a novou
výstavbu podstoupit a po vykoupení nemovitostí od p ůvodních vlastníků úpravu územního
plánu řešit až s ním. To, že by toto cht ěl někdo z developerů podstoupit lze však
s pravděpodobností blížící se jistot ě vyloučit. Bylo by to pro něj krajně nevýhodné. Stejně
nevýhodné jako pro m ě, pokud budou bezd ůvodné plány obce napiněny.
4)
Je zřejmé, že pokud bude předmětný návrh schválen, znamenalo by to, že na celém
k. ú. Obce Jenštejn mimo jedné plochou nevelké provozovny nezbude žádný prostor
pro podnikání. Bude-li obec v ůči mým připomínkám argumentovat tím, že podnikání
je v předmě tném areálu i nadále p řípustné, nepovažuji toto za relevantní argumentaci.
Je zřejmé, na základ ě jakých úvah je nový územní plán navrhován. V d ůsledku navržených
změ n pak primárním využitím mých pozemk ů přestane být podnikání, o živo čišné výrobě
nemluvě, ke které jsou dosud ně které stavby kolaudovány. Takové řešení považuji za velmi
nešt'astné s ohledem na jednozna č nou ajednostrannou využitelnost areálu. To navíc za
situace, kdy je areál na kraji zastav ěného i zastavitelného území obce a od bytové zástavby je
oddě len. Nevidím proto žádného rozumného d ůvodu, proč by se navržené změny měly
z podstatné části mého areálu týkat.

2

Jako vlastník pozemku parc. č. 171/5 a 171/6 v k.ú. Jenštejn dále nesouhlasím,
5)
s umístěním trafostanice v návrhu označené WT1 na těchto pozemcích, jak je tornu v návrhu.
V návrhu je totiž trafostanice umíst ěna (ne-li přímo na něm) tak v bezprostřední blízkosti
mého hlavního uzávěru plynu. Takový návrh bohužel pramení z neznalosti situace na míst ě
a nejednání obce či zpracovatele s vlastníky areálu bývalého ZD Jenštejn, kde má být rovn ěž
umístěna tato trafostanice. Je t řeba umístění trafostanice opravit a posunout ji,
ato na sousední můj pozemek 171/3, kde s umíst ěním budu souhlasit, konkrétně na rohu
tohoto pozemku s pozemky 211/2 a 315/2 vše v k. ú. Jenštejn.
Z opatrnosti již v tuto chvíli jako ob čan obce Radonice dále nesouhlasím s bytovou
7)
zástavbou v lokalit ě k.ú. Jenštejna v návrhu označené Z16. A to za předpokladu pokud
by odkanalizování nové výstavby k.ú. Jenštejna bylo vedeno do sítí obce Radonice. Nemusím
rozvádět, že již v tuto chvíli je kanaliza ční sít' obce Radonice zna čně přetížena. Nechci p říliš
spekulovat, ale domnívám se, že mé obavy o tom, že by měla být v tomto směru využita
kanalizace obce Radonice, jsou reálné, nebo ť návrh s kanalizační sítí (obce Jenštejna)
nepočítá.
Jako vlastník pozemk ů 215 až 218 v k.ú. Jenštejn a dalších pozemk ů nesouhlasím
8)
s vedením biokoridoru zeleně přes tyto pozemky, nebot' se jedná o intenzivn ě využívané
zemědělské pozemky. Navrhovatel této zm ěny mě jako vlastníka dotčených pozemků
neoslovil, nedojednal žádné podmínky z řízení zamýšlené zm ěny. V případě, že dojde
k nápravě, jsem ochoten o této změně jednat. Nicmén ě vzhledem k tornu, že m ě návrh
ekonomicky poškozuje, budu požadovat odškodn ění, na které mám v tomto případě nárok.

9)
Jako vlastník sousedního pozemku 89/1 v k.ú. Jenštejn nesouhlasím s obnovou
prastaré polní cesty v návrhu ozna čené „Jenštejn - Vino ř". Tato polní cesta d říve sloužila
k přístupu na malá polí čka drobných hospodářů. Dnes je však situace v zemědělství naprosto
jiná. Jednalo by se o cestu „odnikud nikam". Navrhovaná cesta za číná v prakticky neobydlené
části u obce, která je de facto pro ob čany nepřístupná. Navíc se její trasa (p řinejmenším
u obce směrem a blízkou polohou) „kryje" s trasou cesty v návrhu ozna čené „Jenštejn Radonice". Dle mých zkušeností tyto málo používané cesty slouží k vytvá ření černých
skládek, které se následn ě rozšiřují na okolní pozemky. Nemusím dodávat, že obec Jenštejn
má s tímto poměrně bohaté zkušenosti. Na základ ě uvedeného navrhuji cestu neobnovovat.
Dotčené pozemky pak ponechat pro zem ědělské účely jako ornou p ůdu. Ostatně takto byla
po desetiletí využívána. Dle mého názoru by v takovém p řípadě bylo možno účelněji využít
propojky mezi citovanými navrhovanými cestami podél Radonického potoka s mnohem
zajímavějšími krajinnými prvky, na kterou by pak navazovala cesta dál podél Radonického
potoka až směrem k domovu důchodců. Ale myslím si, že i zbývající část mnou zmi ňované
cesty, která by se snad m ěla obnovit, a to nap ř. po pozemku parc. č . 348/2 v k. ú. Jenštejn,
je vlastně zbytečná, protože její trasa je velmi podobná nov ě zřízené cestě v těchto místech,
která byla vybudována v posledních letech
10)
Již v předchozím bodu jsem zmínil cestu podél Radonického potoka až sm ěrem
k domovu důchodců, kterou zachycuje v návrhu mapa dopravy. Tato je však zachycena
v rozporu s faktickým stavem po hranicích pozemk ů. S tímto vedením jako vlastník pozemk ů
74/4 a 81 a dalších pozemk ů v k.ú. Jenštejn, nesouhlasím. Skute čné vedení trasy sou časné
cesty na obou svých pozemcích nyní toleruji a hodlám tolerovat. To i p řesto, že mi přináší
řadu negativ (např. černé skládky). Navrhuji proto zákres do mapy opravit dle faktického
stavu. Tj. na hranici porostů dřevin a nikoliv po obdělávané orné p ůdě. S takto upraveným
návrhem budu souhlasit.
3

11)
Jako vlastník pozemků 74/4 a 81 v k.ú. Jenštejn zásadn ě nesouhlasím s novou
výsadbou lesa na polích na těchto pozemcích dle návrhu. V této lokalit ě v návrhu označené
K12 přinejmenším po posledních 150 let žádný les nebyl, jak vyplývá z mapy v p říloze (která
dle údaj ů portálu Seznam vznikla v letech 1842-1852). Tento bod návrhu m ě ekonomicky
poškozuje. Aktivně využívaná orná půda se má totiž dle návrhu zakonzervovat do izola ční
zeleně . Není navíc vůbec jasné, zda se bude lesnímu porostu na p ředmětné půdě dařit.
To do svých úvah nezahrnuji ani to, že po p řípadném osazení lokality stromy,
lze předpokládat s ohledem na polohu, že dřeviny by byly rozkrádány (váno ční stromečky,
jiné využití). Zmi ňuji se o tom z toho důvodu, že s tím mám na stran ě poškozené značně
nedobré zkušenosti. Pokud snad d ůvodem nové výsadby má být izolace proti hluku v ůči
možné ale dosud nejisté výstavb ě Pražského okruhu, vnímám toto opat ření jako nadbyte čné,
ne-li zbyte čné. Obec je dostate čně vzdálena od uvažované výstavby a navíc je chrán ěna
údolíčkem Radonického potoka a svahem nad ním, který je už nyní uspokojiv ě zalesněn.
Takže nízko položený les, který je návrhem plánován na mých polích, nem ůže ve vztahu
k obci výrazn ěji napomoci s odhlučněním dosud nejisté stavby Pražského okruhu. Pokud
by k případné výstavb ě nakonec mělo dojít, daleko lépe hluk odcloní výstavba protihlukových
stěn. Jejich výstavba se dá p řitom očekávat, nebot' trasa uvažovaného okruhu povede patrn ě
přemostěním přes zastavěné území Pražské m ěstské části Vinoř. Zbytkový hluk za t ěmito
stěnami pak zachytí stávající lesní porost.
12)
Na závěr naopak postrádám širší řešení následující problematiky a k tornu sice jako
občan sousední obce, který ale je v Jenštejn ě i několikrát denně, dále navrhuji a v p řípadě
potřeby jsem ochoten i jako vlastník řady pozemků nejen v předmětném katastru ale zejména
v navazujícím k.ú. Radonice u Prahy k tomu poskytnout p řiměřené části pozemků:
a. využít a k tornu účelu uzpůsobit zřejmě ve spolupráci s okolními obcemi starou silnici
k bývalému Vinořskému cukrovaru k rekreaci (procházkám, projíž ďkám na kolech apod.)
místních občanů a občanů dalších obcí
b. vybudovat v katastru obce cyklistické stezky, aby cyklisté byli co nejvíce izolováni
od stále narůstající automobilové dopravy

I g. Mil an
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Př ipomínka k návrhu úpravy územního plánu
Mestsky urad Brandys nad Labem

C. 1.: 5785112013
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Listulpriloh: 11
18.10.2013

Městský úř ad Brandýs nad Labem - Stará Boleslav I
Odbor územního rozvoje a památkové pé če
Nám. Republiky 3
__ 11001 Praha l

Utvar: 140

Věc: P řipomínka k návrhu úpravy územního plánu obce Jenštejn, č.j. 048022/2013-140

jméno a příjmení:

Miloslav Müller

datum narození:

12. 5. 1953

adresa trvalého pobytu:

Podolanka

Popis nebo vymezení území dot čeného připomínkou
(může být v samostatné grafické p říloze):

Byvaly areal JZD, lokalita c. 3

‚

‚

-

Cvrčovice 170, 250 73 Jenštejn

‚

Text připomínky:
Žádám o ponechání stávajícího stavu, tj. využití ploch jako plochy obytné smíšené a plochy pro nerušící výrobu a
služby.

Odůvodnění:
Jsem mimo jiné rovn ěž vlastníkem budov, které jsou umíst ěny na cizích pozemcích a nemám v úmyslu je
odstraňovat, ale naopak využívat, kdy v sou časné době jednám s ostatními vlastníky pozemk ů, abych mohl své
nemovitosti udržovat, zrekonstruovat je a zajistit k nim p řístup a nerušené užívání, kdy hodlám v budoucnu tyto
nemovitosti užívat práv ě pro administrativní účely a skladové plochy. V současné době probíhá na stavebním
úřadu v Brandýse nad Labem jednání se všemi vlastníky pozemk ů a budov v bývalém areálu JZD za ú čelem
vyřešení situace a nápravy neut ěšeného stavu. Cílem tohoto jednání je dosp ět mezi vlastníky ke shod ě ohledně
komplexního zabezpečení areálu, jeho vy č ištění a zajištění budov. Majetkoprávní vztahy jsou složité, nebot'
umístění budov neodpovídá p ůvodním pozemkům. V současné době jednám s ostatními vlastníky o variantách
řešení situace, bud' formou prodeje budov na cizích pozemcích, p říp. výměnou pozemk ů tak, aby umíst ění budov
odpovídalo rovn ěž pozemk ům. V minulosti mě oslovilo několik zájemc ů o prodej budov. Tato jednání bohužel
vždy selhala v d ůsledku nevyřešených majetkových vztah ů, kdy využívání budov pro sjednané ú čely by mohlo
narážet na četná úskalí vzhledem k tomu, že na cizích pozemcích nejsou z řízena věcná břemena ani jejich užívání
není zajištěno jiným smluvním instrumentem. Mým záměrem je vyjednat s ostatními vlastníky ideáln ě výměnu
pozemk ů, objekt zrekonstruovat a využívat jej jako administrativní budovu, prodejní či skladovací prostory.
V případě, že by měl soukromý investor p říp. obec o tyto nemovitosti zájem, nebráním se jejich prodeji. Nicmén ě
odstranění budov bez náhrady nep řichází v úvahu, neboť jsem sám ochoten, jakmile budou vy řešeny majetkové
vztahy, objekt nadále využívat pro ú čely nerušící výroby a služeb, at' už osobn ě nebo formou pronájmu objektu
případným zájemcům.

V Jenštejnu dne 14. 10. 2013
podpis

Mes$k uad BandVS nad Labem

C..: 7587I2013
M Ě STSKÝ Ú ŘAD BRANDÝS NAD LABEM - STARÁ BOLESLAV
Odbor územního rozvoje a památkové pé če
Ing. ak. arch. Sylva Mat ějková
nám. Republiky 3
11000 Praha 1
M ě stský ú řad
Brandýs n.L - Stará Boleslav
DošI.dne

16 -- 2013

l\\

11

17.10.201 3

Zprocovot.1:

v Dehtárech,, dne 13.10.2013

Věc: P ř
ipomínka k návrhu úpravy (dle 188 stavebního zákona) územrního plánu obce
Jenštejn

Dle 50, odst. (3) stavebního zákona vznáším p ř
ipomínku k návrhu úpravy územního plánu
obce Jenštejn a to konkrétn ě k textové č
ásti dokumentu „Úprava ú;emn ě plánovací
dokumentace obce Jenštejn", č
ást III., bod 3.3 - Ochranná pásma technické infrastruktury.
Ochranná pásma zde uvedená nejsou v souladu s platnou legislativou.
Žádám o úpravu dle zákona Č . 458/2000 Sb.,ve zn ě
ní pozdějších p ředpi; ů , § 46, odst. 6,
který stanoví velikost ochranného pásma.

Za kladné vy ř ízení žádosti p ředem d ěkuji.

Ing. Aleš Moudrý
Dehtáry 17, 250 91 Jenštejn

UWa 140

Mestsky urad BrandVs nad Labem

C.j.: 5758412013
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M Ě STSKÝ Ú ŘAD BRANDÝS NAD LABEM - STARÁ BOLESLAV
Odbor územního rozvoje a památkové pé če

Listu/priloh:
17.10.2013

2/

Utvar: 140

-- JI

Ing. ak. arch. Sylva Mat ějková
nám. Republiky 3
11000 Praha 1
Mtký ú ř ad
Bradýsn.L StaráBolesl

16 -10- 23

C540
, dopo

zPracovotui

Dehtárech, dne 13.10.2013
Pflo

I
Věc : Námitka k návrhu úpravy (dle §188 stavebního zákona) územního plánu obce
Jenštejn

Jako majitelé pozemk ů parc. č . 94, 84, 82, 102, 103/1, 103/3 a 104v kú. Dehtáry (lokality
ZlO a Zil) podáváme námitku k návrhu úpravy (dle §188 stavebního zakona) územního
plánu obce Jenštejn.
Žádáme, aby pozemky (pop ř. dot čené části pozemk ů ) parc. č . 94, 84, 82, 102, 103/1, 103/3 a
104 v k.ú. Dehtáry (lokality ZlO a Z1 1) byly zahrnuty do I. etapy plochy se Zpúsobem využití
smíšeným obytným venkovským nebo aby etapizace úpravy územního plánu byla úpin ě
zrušena. Jako nep řijatelné považujeme, že dle etapizace úpravy územního plánu, je pro
zahájení výstavby ve II. etap ě požadováno napin ě ní kapacity I. etapy z 80 °ĺü,.
Od ů vodn ě ní: Z celého územního celku Jenštejna a Dehtár jsou do U. etapy plochy se
zp ů sobem využití smíšeným obytným venkovským zahrnuty pouze tyto dv ě malé lokality
v Dehtárech. Jejich za řazení do II. etapy je v porovnání s ohromnou I. etapou zcela
nelogické a nesmyslné. Dle podmínek etapizace, zmín ě né v textové části územního plánu,
kdy m ůže být II. etapa zahájena až po napin ě ní kapacity 80% I. etapy je jasné, že tyto dv ě
lokality jsou na desítky let prakticky vy řazeny z možnosti výstavby. Vzhledem k této
skute č nosti se jako majitelé cítíme poškozeni a diskriminováni. P řitom na části lokality Z1 již
probíhají návrhy a práce na parcelaci, za n ěž již byly vynaloženy finan č ní náklady.
Lokality ZlO a Zli p řitom oproti n ě kterým jiným lokalitám smíšeným obytným venkovským
v Dehtárech a Jenštejn ě p římo navazují na stávající zastav ě nou část obce a jsou napojeny
na komunikaci 111/0114.

Za kladné vy řízení žádosti p ředem d ě kujeme.

..
ĺ(ž
Tomáš Šístek, bytem Dehtáry 20, 250 91 Jenštejn
spoluvlastník pozemku parc. č. 103/3 v k.ú. Dehtáry

.....

..............

........

PavJav ů rek a Dagmar Javúrková, bytem Svémyslice 2, 250 91 Svémyslic'e
spolóvlastníci pozemku parc. č . 103/3 v k.ú. Dehtáry
..........

ch,1

~f É,

Josef Šístek, bytem Královická 236, 250 01 Zápy
vlastník pozemku parc. č. 103/1 v kú. Dehtáry

Marie Štastna a Jaroslav Stastny, bytem Csl. armády 53/71, 25091 Zelenec
vlastníci pozemku parc. č . 84 a 104v kú. Dehtáry

ĺ....... .......................................................

Libúše Moudrá, bytem Dehtáry 17, 250 91 Jenštejn
spoluvlastník pozemku parc. č. 82 v kú. Dehtáry

Libuše Náhlovská, bytem Dehtáry 17, 250 91 Jenštejn
spoluvlastník pozemku parc. č. 82 v kú. Dehtáry

Ji ří Miksa, bytem Ke Školce 148, 252 41 Zlatníky-Hodkovice
spoluvlastník pozemku parc. č . 94 v k.ú. Dehtáry

L1
Renata Preissová Erboli, bytem Rose čská 1541/13, 14000 Praha
spoluvlastník pozemku parc. č. 94 v k.ú. Dehtáry

-

Krč
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Nový Jenštejn, a.s.
M ě stský ú ř
ranciys n. L.
detaovanépracr

Lis!u/priloh:
17.10.2013
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Utvar: 140
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Městský úřad Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
ODBOR ÜZEMNÍHO ROZVOJE A PAMÁTKOVÉ PÉ ČE
pracoviště Praha 1
nám. Republiky 3, 11001 Praha 1, 221 621 111
k rukám: Ing. Ak. Arch. Sylva Mat ějková
Č .j.: 04802212013-140

.

1

Došlo dne:
C

ic znak
___

P ř ílohy

Věc: P řipomínky k návrhu úpravy územního plánu obce Jenštejn

Dle § 50 odst.(3) stavebního zákona uplat ňujeme následující p řipomínky
k návrhu úpravy územního plánu obce Jenštejn.

Připomínka Č.!:
V lokalitě II, rozvojové území Z3 navrhujeme ponechat stávající využití
území „Plochy občanské vybavenosti".
Odůvodnění připomínky Č . 1:
1)Jako vlastník pozemků a developer území „Nového Jenštejna"
bychom rádi v další plánované etap ě výstavby v lokalitě „Nového Jenštejna"
zřídili objekty občanské vybavenosti, které jsou v obci Jenštejn a zejména
v lokalitě „Nového Jenštejna" zatím poddimenzované.
2)Rozvojové území Z3 má pro tento ú čel ideální umístění, nebot' se
nachází při vjezdu do obce ze směru Cerný Most, zárove ň leží v rozcestí
mezi starou a novou částí obce a tudíž je p ředpoklad, že služby zde umíst ěné
by byly využívány jak obyvateli „Nového Jenštejna", tak i obyvateli p ůvodní
části obce.
3)Další navržené plochy ob čanské vybavenosti jsou uvažovány
v poměrně velké vzdálenosti od stávající zástavby obce a jejich praktická
využitelnost připadá v úvahu až po poměrně velkém rozvoji výstavby
v lokalitě IV - „Nový Jenštejn".

Připomínka č.2:
Nezastavěné území K4, mezi lokalitami II a IV navrhujeme zm ěnu využití
území na ú čel využití PV - Plochy ve řejných prostranství.
Nový Jenštejn, a.s. - tel: +420 241 480 400-2, fax: +420 241 480 404
se sídlem Praha 1, Palackého 715, Ps č 11000
kancelář: Praha 4, Jemnická 34515, Ps č 14000
zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném M ěstským soudem v Praze oddíl B, vložka 11238

Ičo -27618277

Nový Jenštejn, a.s.
Odůvodnění p řipomínky č.2:
1) Území se nachází p ři vjezdu do obce ze smě ru Cerný Most, zárove ň se
nachází v „Hluché oblasti starou a novou částí obce a při v návrhu
uvažovaném využití území „Plochy luk a pastvin" dojde časem ke
zpustnutí území a hrozí silné nebezpe čí toho, že pokud by toto území
nebylo oplocené, obyvatelé z okolní zástavby budou na toto území
využívat pro vyvážení zahradního a stavebního odpadu tak jak se již
v hojné míře děje po celém obvodu výstavby „Nového Jenštejna".
2) Území luk a pastvin v úzkém pruhu mezi dv ěmi lokalitami obytné
výstavby není příliš účelné.
3) Kultivací území v rámci využití „Plochy ve řejného prostranství" vznikne
oblast, která bude vybízet obyvatele staré i nové zástavby k spole čnému
pobytu v oblasti a dojde tak k morálnímu i fyzickému propojení
původního jádra obce s novou zástavbou.
4) V souvislosti s návrhem připomínky č. 1 by v území došlo k vhodnému
propojení služeb občanské vybavenosti s možností p řidružených
pobytových ploch, či parkových ploch a tudíž ob ě funkce území by se
vzájemně vhodně doplňovaly a na sebe navazovaly.
5) Vzhledem k blízkosti mate řské školy by veřejné prostranství bylo
rozhodně vhodnějším využitím, než pruh zelen ě pro oddělení staré a nové
zástavby.
Připomínka č.3
Vzhledem k velikosti rozvojových ploch Jenštejna a p ředpokladu
navýšeni počtu obyvatel o cca.! 500 je nutné již v tomto územním plánu
svědomitě řešit rezervy pro likvidaci odpadních vod jiným zp ůsobem, než
propojením na COV ve Vinoři.
Odůvodnění připomínky č.3:
1) Vzhledem k tornu, že od doby po řízení územního plánu vždy varianta
odvodu odpadních vod směrem na Vinoř byla jednotlivými zastupitelstvy
obce vždy zamítnuta pro neúm ěrně vysoké provozní náklady, spojené
s poplatky za p řipojení na čistírnu ve Vinoři, je velmi nepravděpodobné,
že by tato alternativa byla i do budoucna pro obec vhodná a ekonomicky
unosna.
2) Z hlediska provozních a po řizovacích nákladů je nutné uvažovat bud':
a) s rozšířením stávající obecní čističky,
nebo
b) s vytvořením rezervy pro výstavbu nové čističky pro rozvojové
oblasti obce. (Lokality III, IV, V). Pro tuto alternativu si dovolujeme
Nový Jenštejn, a.s. - tel: +420 241 480 400-2, fax: +420 241 480 404

se sídlem Praha 1, Palackého 715, Ps č 11000
kancelář: Praha 4, Jemnická 34515, PSC 14000
zapsaná v obchodním rejst říku, vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 11238
Ičo - 27618277

Nový Jenštejn, a.s.
navrhnout zřízení rezervy pro vybudování nové Čov na pozemku č.
parc. 202/6 km. Jenštejn, ke kterému je možné a pom ěrně jednoduché
dovést kanalizační řád ze všech velkých rozvojových ploch
navržených v územním plánu.

S Pozdravem

V Praze dne 16.10.2013
Za objednatele:

en
~r
~l 2
NoÃéj

vy Jštejn a.

Ing. Martin Tatíček
se sídlem Praha 1, Palackého 715, Psč 11000
kancelář: Praha 4, Jemnická 345/5, Psč 14000

Ičo -27618277

tel: +420 241 480 400-2, fax: +420 241 480 404
Nový Jenštejn, a.s.
se sídlem Praha 1, Palackého 715, Psč 11000
kancelář: Praha 4, Jemnická 34515, Psč 14000
zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném M ěstským soudem v Praze oddíl B, vložka 11238
-

Ičo- 27618277
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K čj. 04802212013-140

Připomínky k návrhu územního plánu Jenštejn

Vážení,
tímto podávám v souladu s § 50 odst. 3 zákona Č . 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon) v zákonné lh ůtě připomínky, které od ůvodňuji takto.
Z návrhu úpravy územního plánu obce Jenštejn vyplývá, že zm ěnou územního plánu jsou dot čeny
pozemky v mém výluč ném vlastnictví, a to pozemek parc. č . 159/5, o vým ěře 2.996 rn2 zapsané na
LV Č. 286 katastru nemovitostí, vedeného Katastrálním ú řadem pro Středočesky kraj, Katastrální
pracoviště Praha - východ, pro obec Jenštejn, k.ú. Dehtáry.
,

Uvedené pozemky jsou za řazeny jak v části 10, tak v části 11 Úpravy územn ě plánovací dokumentace
obce Jenštejn (dále jen „dokumentace"). Část 10 této dokumentace vymezuje ve řejně prospěšné
stavby, pro které lze práva k pozemk ům a stavbám vyvlastnit. Mé pozemky mají být dot čeny veřejně
prospčšnou stavbou trafostanice a kabelového p ř ipojení a mají sloužit pro zbudování dopravní
infrastuktury. V části 11 dokumentace jsou p ředmětné pozemky uvedeny v souvislosti se
zbudováním veřejně prospěšné stavby - silni č ního obchvatu obce Dehtáry a v souvislosti se
vybudováním trafostanice a kabelového p řipojení TSI 1 a TS 12.
S vybudováním plánovaných veřejně prospěšných staveb na mých pozemcích a se z řízením
předkupního práva k nim ze zásadních věcných i právních d ůvodů nesouhlasím. Jedná se o
pozemky, které tvo ří jeden celistvý prostor a mají sloužit výlu čně pro soukromé účely rodiny, tj. mé a
mého bratra pana Milana Hanyše. Naším cílem je, aby byly pozemky v uzav řeném prostoru.
Zařazením pozemků do změny územního plánu by došlo k neod ůvodněnému zásahu do mých
vlastnických práv za situace, kdy lze ú čelu sledovaného vybudováním veřejně prospěšných staveb
docílit jiným způsobem. Mé pozemky sousedí s pozemkem parc. č . 189, o výměře 2.680 rn2, jež náleží
České repubice, p řičemž právo hospoda řit s nimi má Státní pozemkový úřad. Na tomto pozemku je
zbudována přístupová cesta, kterou lze využít namísto mých pozemk ů . Pravou stranu mých pozemk ů
lemují pozemky parc. č. 54/2, o výměře 171 m2 a parc. č . 193/4, o výměře 748 m2, ostatní
komunikace, které lze využít k vybudování dopravní infrastruktury.

D 100-13/10-00499

V souladu s konstantní judikaturou musí být p ři tvorbě územního plánu dodržena zásada subsidiarity a
minimalizace zásahu, která p ředpokládá, že veškerá omezení vlastnických a jiných v ěcných práv
z územního plánu vyplývající mohou být činěna jen v nezbytné mí ře a nejšetrnějším ze způsobů
vedoucích ještě k rozumn ě zamýšlenému cíli, nediskrimina čním způsobem a s vyloučením libovůle.
Za předpokladu dodržení zásady subsidiarity a minimalizace zásahu m ůže územním plánem (jeho
změnou) dojít k omezením vlastníka nebo jiného nositele v ěcných práv k pozemk ům či stavbám v
území regulovaném tímto plánem, nep řesáhnou-li spravedlivou míru. Prost ředky zvolené k dosažení
cíle musí být nejenom vhodné, ale zárove ň nesmí jít nad rámec nezbytn ě nutného.
Z výše uvedeného vyplývá, že realizaci zám ěru sledovaného zm ěnou územního plánu lze zajistit
jiným způsobem, než dotčením mých pozemků a nuceným omezením vlastnického práva. Z tohoto
důvodu tak je třeba návrh územního plánu považovat za nezákonný. Žádám proto, aby v této části byl
návrh územního plánu Jenštejn zm ěněn a aby byly mé pozemky z části 10 a 11 dokumentace
vypuštěny.
S pozdravem

Martina Kop řivová
(
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Připomínky k návrhu územního plánu Jenštejn

Vážení,
tímto podávám v souladu s § 50 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon) v zákonné lh ůtě připomínky, které od ůvodňuji takto.
Z návrhu úpravy územního plánu obce Jenštejn vyplývá, že zm ěnou územního plánu jsou dotčeny
pozemky v mém výlučném vlastnictví, a to pozemek parc. č. 159/3, o výměře 1.115 rn2 , orná půda a
pozemek parc. č . 159/1, o vým ěře 7.015 rn2 , orná půda, zapsané na LV Č . 285 katastru nemovitostí,
vedeného Katastrálním ú řadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracovišt ě Praha - východ, pro obec
Jenštejn, k.ú. Dehtáry.
Uvedené pozemky jsou zařazeny jak v části 10, tak v části 11 Úpravy územn ě plánovací dokumentace
obce Jenštejn (dále jen „dokumentace"). Cást 10 této dokumentace vymezuje ve řejně prospěšné
stavby, pro které lze práva k pozemk ům a stavbám vyvlastnit. Mé pozemky mají být dot čeny veřejně
prospěšnou stavbou trafostanice a kabelového p řipojení a mají sloužit pro zbudování dopravní
infrastuktury. V části 11 dokumentace jsou p ředmětné pozemky uvedeny v souvislosti se
zbudováním veřejně prospěšné stavby - silni čního obchvatu obce Dehtáry a v souvislosti se
vybudováním trafostanice a kabelového p řipojení TS 11 a TS 12.
S vybudováním plánovaných ve řejně prospěšných staveb na mých pozemcích a se z řízením
předkupního práva k nim ze zásadních věcných i právních d ůvodů nesouhlasím. Jedná se o
pozemky, které tvo ří jeden celistvý prostora mají sloužit výlu čně pro soukromé ú čely rodiny, tj. mé a
mé sestry paní Martiny Kop řivové. Naším cílem je, aby byly pozemky v uzav řeném prostoru.
Zařazením pozemků do změny územního plánu by došlo k neod ůvodněnému zásahu do mých
vlastnických práv za situace, kdy lze ú čelu sledovaného vybudováním veřejně prospěšných staveb
docílit jiným zp ůsobem. Mé pozemky sousedí s pozemkem parc. č. 189, o výměře 2.680 M2 , jež náleží
České repubice, p řičemž právo hospoda řit s nimi má Státní pozemkový ú řad. Na tomto pozemku je
zbudována přístupová cesta, kterou lze využít namísto mých pozemk ů. Pravou stranu mých pozemk ů
lemují pozemky parc. č. 54/2, o výměře 171 m2 a parc. č. 193/4, o výměře 748 rn2 , ostatní
komunikace, které lze využít k vybudování dopravní infrastruktury.

D 100-13/10-00499

V souladu s konstantní judikaturou musí být p ři tvorbě územního plánu dodržena zásada subsidiarity a
minimalizace zásahu, která p ředpokládá, že veškerá omezení vlastnických a jiných v ěcných práv
z územního plánu vyplývající mohou být činěna jen v nezbytné míře a nejšetrn ějším ze způsobů
vedoucích ještě k rozumně zamýšlenému cíli, nediskrimina čním způsobem a s vyloučením libov ůle.
Za předpokladu dodržení zásady subsidiarity a minimalizace zásahu m ůže územním plánem (jeho
změnou) dojít k omezením vlastníka nebo jiného nositele v ěcných práv k pozemk ům č i stavbám v
území regulovaném tímto plánem, nep řesáhnou-li spravedlivou míru. Prost ředky zvolené k dosažení
cíle musí být nejenom vhodné, ale zárove ň nesmí jít nad rámec nezbytn ě nutného.
Z výše uvedeného vyplývá, že realizaci zám ěru sledovaného zm ěnou územního plánu lze zajistit
jiným způsobem, než dotčením mých pozemk ů a nuceným omezením vlastnického práva. Z tohoto
důvodu tak je třeba návrh územního plánu považovat za nezákonný. žádám proto, aby v této části byl
návrh územního plánu Jenštejn zm ěněn a aby byly mé pozemky z části 10 a II dokumentace
vypuštěny.
S pozdravem

Milan Hanyš
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III. Doručená vyjádření dotčených
orgánů státní správy

St ředo český kraj
KRAJSKÝ Ú Ř AD

Praha:
Cĺslo jednací:
Spisová značka:
Vyřizuje:
Značka:

10. 10. 2013
129578/2013/KUSK
SZ_I 29578/201 3/KUSK
Mr. Lucie Tučková / I. 773
OZP/Tuč

Městský úřad Brandýs nad Labem Stará Boleslav
Odbor územního rozvoje
a památkové péče
pracoviště Praha I
nám. Republiky 3
11001 PRAHA I

Krajský úřad Středočeského kraje, se sídlem Zborovská II, Praha 5, jako věcně a místně
příslušný správní orgán, uplat ňuje u pořizovatele podle ustanovení § 50 odst. 2, v souladu
s ust. § 4 odst. 2 písm. b) a § 4 odst. 7 zákona Č . 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu (stavební zákon), ve zn ění pozdějších předpisů, toto

KOORDINOVANÉ

STANOVISKO

k návrhu - úpravě územního plánu podle ustanovení * 188 stavebního zákona

Jenštejn
Zastavěné území bylo vymezeno k 7. 1. 2013. Rozvoj území obce byl převzat z dosavadně
platné územn ě plánovací dokumentace, v upraveném UP se nevymezují nové zastavitelné
plochy.
Rozvoj obce je primárn ě navržen ve dvou lokalitách: v lokalit ě Nový Jenštejn (lokality IV,
IVa) a v okolí obce Dehtáry (lokality 2 až 4). Nový Jenštejn reaguje na pot řebu příměstského
bydlení vznikem kompaktního vesnického prost ředí s pinohodnotnou hierarchií ve řejných
prostranství. Rozvoj obce Dehtáry je reakcí na existující ekonomický potenciál v podob ě
blízkosti významného dopravního tahu silnice RIO a je zam ěřen na rozvoj drobné výroby,
skladů a služeb.
Rozvoj obytné zástavby - v rozvojových lokalitách se celkem p ředpokládá nárůst počtu
obyvatelstva na cca 2630.
Rozvoj komerčních ploch a ploch výroby - předpokládá se vzhledem k blízkosti silnice RIO
(ekonomické důvody, ochrana obce proti hluku) na jihu obce Dehtáry v celkovém rozsahu
cca 8,5 ha a také v menším rozsahu v transforma čním území bývalého JZD.
Význam obce Jenštejn je dán p říznivou polohou u silnic 610 a RIO, umož ňující snadnou
dostupnost z Prahy spolu s p říměstskou MHD, kdy vzdálenost metra trasy B je okolo
pouhých deseti minut.
Obec Jenštejn se stává typickou oblastí trvalého p říměstského bydlení, jehož využití se
konstantn ě zvyšuje. O nové obytné, ale i komerční plochy je zájem i v obci Dehtáry.

Zborovská 11, 15021 Praha 5 tel.: 257 280773 fax: 257 280 170 tuckova2ikr-sez ww..kr-StreJocesky.cL
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Vzhledem k velikosti sídla a jeho zasazení v otev řené krajině se nepředpokládá rozsáhlý
systém sídelní zelen ě . Jeho nejvýznamnější částí je série rybník ů zasahující do obce ze
severozápadu a umož ňující přístup do údolí Vinořského potoka.

I. Odbor životního prost ředÍa zem ědělství
Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prost ředí a zemědělství na základě jemu
svěř ených kompetencí podle jednotlivých složkových zákon ů na úseku životního prostředí
vydává následující:
Stanovisko dle zákona Č. 11411992 Sb., o ochran ě přírody a krajiny, ve zn ění pozd ějších
předpisů (Ing. L. Merklová, Ph.D., I. 347)
Orgán ochrany p řírody příslušný dle ust. § 77a odst. 4 písm. x) zákona Č . 114/1992 Sb.,
o ochraně přírody a krajiny, ve zn ění pozdějších předpisů, sděluje, že z hlediska kompetencí
svěřených našemu úřadu (ti. z hlediska regionálních a nadregionálních územních systém ů
ekologické stability, zvláště chráněných území v kategorii p řírodní rezervace a p řírodní
památky a jejich ochranných pásem, zvlášt ě chrán ěných druhů rostlin a živočichů) nemá
k předloženému návrhu - úprav ě územního plánu Jenštejn připomínky.
Dále orgán ochrany p řírody příslušný podle ust. § 77a odst. 4. písm. n) zákona Č. 114/1992
Sb. sděluje, že v souladu s ust. § 45i odst. I citovaného zákona, lze vylou čit významný vliv
předloženého návrhu samostatn ě i ve spojení s jinými koncepcemi nebo zám ěry na příznivý
stav předmětu ochrany nebo celistvost na evropsky významné lokality a pta čí oblasti
vzhledem k tornu, že se v místě záměru žádná evropsky významná lokalita ani pta čí oblast
nenachází a vzhledem k charakteru zám ěru nepředpokládáme dotčení jakékoliv evropsky
významné lokality nebo ptač í oblasti.
Stanovisko dle zákona Č. 20112012 Sb., o ochran ě ovzduší
Orgán státní správy na úseku ochrany ovzduší p říslušný podle ust. * 27 odst. I písm. e)
zákona Č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší (dále jen zákon), na základ ě ust. § 11
odst. 2 písm. a) zákona k p ředloženému návrhu - úprav ě územního plánu Jenštejn sděluje:
Obecně by neměla těsně sousedit obytná zástavba a plocha pro výrobu/pr ůmysl nebo činnosti
omezující okolní obytnou zástavbu, zejména z d ůvodu předcházení problém ům obtěžování
obyvatel hlukem, emisemi, dopravou, ale i zápachem. Jakýkoli pr ůmysl by měl být umístěn
mimo obytnou zástavbu nebo v dostate čné vzdálenosti.
Pokud bude do areál ů/oblastí začleněna výroba nebo zdroj s dopady na ovzduší, je
provozovatel povinen dodržovat legislativu i v oblasti ochrany ovzduší, nap ř. požádat
• příslušná povolení k umístění, stavbě, provozu nových zdroj ů. Pokud bude uvažováno
• výstavbě stacionárního zdroje vyjmenovaného v příloze Č . 2 zákona, je kompetentní
rozhodovat krajský ú řad. U nevyjmenovaných stacionárních zdroj ů je kompetentní
rozhodovat místně příslušný obecní úřad s rozšÍřenou působností, dle § II odst. 3 zákona.
Stanovisko dle zákona Č. 10012001 Sb., o posuzování vliv ů na životní prost ředí a o zm ěně
některých souvisejících zákon ů , ve znění pozd ějších p ředpisů (Ing. D. Zemanová, I. 345)
Orgán posuzování vlivů na životní prost ředí, jako dotčený orgán podle § 101 odst. 3 zákona
Č . 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o zm ěně některých souvisejících
zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, na
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základě př edloženého návrhu ÚP a kritérií uvedených v p říloze Č . 8 citovaného zákona
nepožaduje zpracovaní vyhodnocení vliv ů (úpravy) územního plánu Jenštejn z hlediska
vlivů na životní prostředí (tzv.SEA).
Odůvodnění: Nový územní plán Jenštejn je po řizován jako úprava ÚPnSÚ Jenštejn na ÚP
Jenštejn. Úprava územního plánu spo čívá zejména ve vymezení nových regulativ ů
neobsažených ve stávajícím ÚPnSÚ a umožn ěných platnou legislativou a dále v úprav ě
vymezení regulativ ů tak, aby byly v souladu se skute čným stavem území a aby UP
reflektoval na změ ny stavu, ke kterým došlo od vydání stávajícího UPnSU v roce 2000 ajeho
změn Č . I v roce 2002 a Č . 2 v roce 2006.
Dále se jedná o úpravy vyplývající z PÚR ČR a ZÚR Středočeského kraje.
Základní urbanistická koncepce území tedy vychází ze stávajícího ÚPnSÚ a jeho zm ěn.
V novém UP nejsou vymezeny žádné další nové rozvojové plochy nad rámec již
schválených.
Rozvoj území je navržen v návrhu ÚP v parametrech dle p ředchozí ÚPD, a tedy nevyžaduje
hodnocení vlivů na životní prost ředí. Nejsou navrhovány nové požadavky, které by svým
rozsahem a charakterem zakládaly rámec pro realizaci zám ěrů uvedených v příloze Č . 1
zákona a koncepci tedy není nutné posuzovat dle zákona a dopl ňovat vyhodnocení SEA.
Upozorňujeme pouze na rozdílný zp ůsob využití sousedících ploch pro bydlení a ploch pro
výrobu a skladování - Komer ční zóny Dehtáry. Z d ůvodu možných budoucích st řetů zájmů
z hlediska negativních vlivů na obytnou zástavbu je nutné navrhnout ú činná opatření
zmírňující případné negativní vlivy využití ploch pro sklady, výrobu a komerci v ůči obytné
zástavbě.
Dále upozorňujeme, že konkrétní zám ěry připravované na plochách VD v k.ú. Dehtáry a na
ploše přestavby SX v k.ú. Jenštejn bude nutné v rámci jejich projektové p řípravy předložit
zdejšímu úřadu k vyjádření zda budou či nebudou předmětem posuzování ve smyslu * 4
odst. I zákona č . 100/2001 Sb.
Příslušný úřad požaduje zohlednit výše uvedená upozorn ění v rámci schvalování návrhu ÚP.
Krajsky úřad Středočeského kraje, Odbor životního prost ředí a zemědělství na základě jemu
svěřených kompetencí podle jednotlivých složkových zákon ů na úseku životního prostředí
sděluje, že všechna stanoviska a souhlasy, které byly vydány k probíhajícím řízením ve
věci pořizování územního plánu obce Svinaře dle zákonů Č. 28911995 Sb., o lesích a o změně
a dopinění některých zákon ů (lesní zákon), Č. 33411992 Sb., o ochraně zemědělského
půdního fondu, ve zn ění pozdějších předpisů, zůstávají platná.

2. Odbor dopravy

(H.Lacková,l. 139)

Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor dopravy, jako p říslušný silniční správní úřad
uplatňující stanovisko k územn ě plánovací dokumentaci z hlediska řešení silnic 11. a III. t řídy
podle ust. § 40 odst. 1, v souladu s § 40 odst. 3 písm. fl zákona Č . 13/1997 Sb., o pozemních
komunikacích, ve zn ění pozdějších předpisů, k předloženému návrhu - úpravě územního
plánu Jenštejn nemá žádné p řipomínky.

strana 4 / 4
3. Odbor kultury a namátkové pé če
Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor kultury a památkové pé če, není příslušný
k uplatnění stanoviska k předloženému návrhu — úpravě územního plánu Jenštejn. S novým
stavebním zákonem Č . 183/2006 Sb., byla přijata novela zákona Č. 20/1987 Sb., o státní
památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, kde je v § 26 odst. 2c), § 28 odst. 2c) a § 29
odst. 2c) dána příslušnost správního orgánu státní památkové pé če jako dotčeného orgánu
příslušného k uplatnění stanoviska k územn ě plánovací dokumentaci obci s rozší řenou
působností.

Ing. Zdeněk Štětina
ředitel Krajského úřadu Středočeského kraje

Č íslo dopor.

Meslsky urad Brandys nad Labem

'

C.j.: 5423012013

I!
Lislu/priloh:
( 02.10.2013
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M ě stský ú řad Brandýs nad Labem Stará Boleslav
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Návrh územního plánu Jenštejn

Dne 3.9.2013 jsme obdrželi oznámení spole čného jednání a zahájení vystavení návrhu úpravy
územního plánu Jenštejn. Správní území obce zahrnuje kú. Jenštejn a k.ú. Dehtáry.
UP vymezu ĺ e tyto zastavitelné plochy, plochy zm ě n v krajin ě a plochu p řestavby:
• plochy smíšené obytné, venkovské - Z1-Z5, Z7-Z11, Z14-Z16,
• plochy ve řejné infrastruktury - Z6,
• plochy výroby drobné a řemeslné - Zi 2, Zi 3,
• plochy zm ě n v krajin ě - K1-K14,
• plochy smíšené obytné se specifickým využitím - P1.
Část obce Jenštejn je odkanalizována do vlastní Čov, v p ř ípad ě vyčerpání kapacity bude t řeba vym ě nit
čerpadla ve stávající Čov a část splaškových vod bude odvád ě na na 00V ve Vino ř i. Odkanalizování části
obce Dehtáry je možné bu ď tlakovou nebo gravita č ní kanalizací s CS a výtlakem. Výtla č ný řad bude
zaústě n na stávající Č OV ve Svémyslicích. Možné je i napojení na kanalizaci v Jenštejn ě s nutností
rozší řeni kapacity Č OV.
Vyjád ření správce povodí:
V souvislosti s transformací ZVHS je Povodí Labe, státní podnik správcem drobných vodních tok ů
Vino ř ský potok (IDyl 10100608), Radonický potok (IDVT 10182720), Jenštejnský potok (IDVT 10182722),
Svémyslická svodnice - z Dehtár (IDVT 10182704), Svémyslický potok (IDVT 10185631) a jeho
levostranného bezejmenného p ř ítoku (IDVT 10182702).
Dle § 49 úpiného zn ě ní zákona č . 254/2001 Sb., o vodách a o zm ě n ě n ě kterých zákon ů (vodní zákon),
jak vyplývá z pozd ějších zm ě n, m ů že správce drobného vodního toku užívat pozemk ů sousedících
s korytem toku v ší řce do 6 m od b řehové čáry.
V rámci zastavitelných ploch Z9 a ZlO bude respektováno výše uvedené ochranné pásmo podél toku.
Vzhledem k množství navržených zastavitelných ploch p řipomínáme, že v území ur čeném k zástavb ě
je t řeba zabezpe č it, aby odtokové pom ě ry z povrchu urbanizovaného území z ů staly srovnatelné se stavem
p řed výstavbou, tj. aby nedocházelo ke zhoršení odtokových pom ě rů v tocích.

34496/201 3/PLa 38.09/S/20
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PVZfl 3/22459

Konkrétní zásahy do tok ů , b řehových porostů č i p ř ístupových cest požadujeme projednat p ř ímo s naším
provozním st řediskem v Brandýse nad Labem.

árnl podn'

VtaNCjed' QI
50(3j.kP
Mgr. etr Ferbar
vedoucí odboru
péče o vodní zdroje

Na vědomí

PL - závod St řední Labe

Městský úř ad Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Pracoviště Praha
nám. Republiky 3, 11001 Praha 1,
Č . jedn. : 100/52609/2013
Vy řizuje- Hamal č íková Eva
'Ä'221 621 455
M ě stský ú řad Brandýs n. L. - St. Boleslav
odbor územního rozvoje a památkové pé č e
zde

221 621 111
231 2 A!5

V Praze dne 24. zá ři 2013

Stanovisko vodoprávního ú řadu k návrhu úpravy územního plánu obce Jenštejn
K řešení územního plánu máme z vodohospodá řského hlediska následující p řipomínky:
1. Je nutné, aby vlivem urbanizace nedošlo ke zv ětšení odtoku v recipientech oproti
současnému stavu a ke zhoršení odtokových pom ěrů daného území.
2. Veškeré objekty v obci budou napojeny do centrální splaškové kanalizace
zakončené na centrální Čov a zásobovány budou vodovodní sítí v obci. Čov musí
být dostatečně kapacitní, současně musí být zajišt ěna dostate čná kapacita COV
Svémyslice a k tomuto upraveno povolení k nakládání s vodami vydané pro COV
Svémyslice zdejším odborem a toto projednáno s vlastníkem a provozovatelem
ü0v.
3. Požadujeme, aby nezne čištěné vody dešťové byly v max. možné míře zasakovány na
vlastních pozemcích.
4. Odkanalizování určené územním plánem musí být v souladu s plánem rozvoje
vodovodů a kanalizací, který zajišťuje, zpracovává a schvaluje kraj v samostatné
působnosti (§ 4 zák. č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro ve řejnou
potřebu a o změně některých zákon ů, v platném zn ění).
5. U provozovatele vodovodní sít ě je třeba si zajistit dostatečný bilanční příslib vody.
6. Odvodnění ploch a areál ů nesmí negativně ovlivnit průtoky vodních toků, z těchto
důvodů budou v případě nutnosti realizovány reten ční nádrže s regulovanými
odtoky dešťových vod, kontaminované dešťové vody závadnými látkami musí být
předčištěny na vhodných čistících zařízeních.
7. Je třeba respektovat ochranná pásma vodovodních řadů, kanalizačních stok a ČOV
tak, jak je uvedeno v § 23 zák. č . 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro
veřejnou potřebu, v úpiném znění.
8. V případě dotčení pozemků s melioračním nebo zavlažovacím za řízením bude
zachována jejich funk čnost a realizace zástavby bude projednána se správci,
provozovateli a s vlastníky t ěchto zařízení.
9. Budou dodrženy platné Č SN o prostorovém uspořádání sítí tech. vybavení.
10. Zástavba nebude zasahovat do území ohrožených povodn ěmi, nebudou dotčeny
vodní toky ani pozemky k nity sousedící, tj. pozemky do vzdálenosti 6 m od
břehové čáry vodních tok ů . území ohrožená povodn ěmi je třeba v grafické
Části vyznačit ve smyslu § 66 odst. 5 vodního zákona.

Záplavová území drobných vodních tok ů nejsou v tomto území určena. Pokud
nejsou záplavová území určena, ve smyslu § 66 odst. 5 zák. č. 254/2001 Sb., v platném
znění, zákon o vodách a o zm ěně některých zákon ů, lze o pravděpodobné hranici
území ohroženého povodn ěmi vycházet z dostupných podkladů správce povodí a
správců vodních toků.
Současně upozorňujeme na dodržení platného Na řízení vlády č. 262/2012 Sb. ze dne
4. července 2012, o stanovení zranitelných oblastí a ak čním programu, kam jsou
katastrální území obce Jenštejn zahrnuta.

Otisk úředního razítka

Ing. Vlastislav Horáček
vedoucí odboru životního prost ředí

Č R - Hasi čský záchranný sbor St ředo č eského kraje
územní odbor Mladá Boleslav
Adresa: Laurinova 1370, 293 01 Mladá Boleslav
Tel.: 950 861 011
Fax: 950 861 241
E-mail: spisovna.mbsck.izscr.cz

Ev. č . MB -3-35/2013/UP

Mladá Boleslav 4. 9. 2013

M ě stský ú ř ad
M ě stský ú řad Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
- starä Boleslav
biandýs fl; L
Od bor územního rozvoje a památkové pé če
Praha 1
detašované pracovišt ě
Pracovišt ě Praha 1
Nám. Republiky 3
10 -09- 2013
Došlo dne:
11001 PRAHA 1

Po čet list ů : 1
P ř íloha: 0/0

Č ise dop•

ZpracoV

Ukládac Lna:

Koordinované stanovisko dot č eného orgánu

P ř ílohy:

McstSV u ř ad BrandVS nad tahem

C. 4978112013

(Vy řizuje: por. Ivana Konývková DiS., tel.: 950 861 229, e-mail: ivana.konyvkovasck.izscr.c
nprap. Jaroslav Ších, tel.: 950 882 161 e-mail: iaroslav.sichsck.izscr.cz )

Místo stavby
Po ř izovatel
P ředložená dokumentace

\
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in q 2013
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: k. ú. Jenštejn, Dehtáry
: M ě stský ú řad Brandýs n. L. - St. Boleslav
: návrh úpravy (dle § 188 stavebního zákona) územního
plánu Jenštejn
'.' -- -

Hasi čský záchranný sbor St ředo českého kraje, jako dot čený orgán na úseku požární
ochrany a ochrany obyvatelstva, posoudil podle § 31 odst. 1 písm. b) zákona
č . 133/1985 Sb., o požární ochran ě , ve zn ě ní pozd ějších p ředpis ů a podle § 7 odst. 8 písm.
h) zákona č . 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a zm ě n ě n ě kterých
zákon ů , ve zn ě ní pozd ějších p ředpis ů , v souladu s vyhláškou č . 380/2002 Sb., k p ř íprav ě
a provád ě ní úkol ů ochrany obyvatelstva, výše uvedenou dokumentaci p ředloženou dne:
2.9.2013.
K uvedené dokumentaci vydává v souladu s § 4 zákona č . 183/2006 Sb., stavební zákon, ve
zn ě ní pozd ějších p ředpis ů
SOUHLASNÉ STANOVISKO S PODMÍNKAMI.
Toto stanovisko je vázáno na spin ě ní uvedených podmínek:
Obec dle § 29 odst. 1 písm. k) zákona 133/1985 Sb., o požární ochran ě , zabezpe č uje
zdroje vody pro hašení požár ů .
Odbě rní místa pro odb ě r vody k hašení požáru se doporu č uje řešit zejména hydranty v nad
zemním provedení.
Požární hydrant musí pinit tlakové a pr ů tokové parametry dle normy OSN 73 0873:2003

lČ

Bankovní spojeni (bank connection)
Č íslo ú čtu (Bank-konto, N/Nr.)

:70885371
: Č eská národní banka Praha
: 8609881/0710

lJW ar. 140

Česká republika - Ministerstvo obrany
Vojenská ubytovací a stavební správa Praha

Hradební 12/772, P. O. BOX 45, Praha 1 - Staré M ěsto, PSČ 110 05; IC: 60 16 26 94; lDS: h

vk

V Praze dne 23.92013
Výtisk jediný
Počet listů : 1
Počet p říloh: 1/1

(j. MOCR 32237-2/69599-ÚP/2013 —7 103/44

Mě stský úřad Brandýs na Labem-Stará Boleslav
iČ :00240079
Odbor územního rozvoje a památkové pé če
Náměstí Republiky 3
11001 Praha 1

Věc: Návrh úpravy územního plánu SÚ obce Jenštejn - společné jednání

Č eská republika- Ministerstvo obrany Č R,Vojenská ubytovací a stavební správa Praha Vám
sděluje, že obdržela žádost o projednání návrhu úpravy územního plánu SU obce Jenštejn.
Výše uvedená akce byla posouzena Ministerstvem obrany na základ ě ustanovení § 6,odst. 1,
písmeno h) zákona č .222/1999 Sb., o zajišt'ování obrany Ceské republiky v platných zn ěních a resortních p ředpisů .
Č eská republika - Ministerstvo obrany, jejíž jménem jedná Ing. Aleš MECNER, ředitel
Vojenské ubytovací a stavební správy Praha, ve smyslu ustanovení § 7, odst.2, zák. č .219/2000 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů , v souladu s Rozkazem ministra obrany č .39/201 I V ěstníku MO, ročník2011, částka 16
souhlasí
s p ředloženým „Návrhem úpravy územního plánu" obce Jenštejn.
Katastrální území Jenštejn se nachází v zájmovém území A Č R dle zákona 18312006
Sb., *175 (jev 102 a 103). Rozsah a pr ů běh tohoto zájmového území byl p ředán v rámci aktualizace dat pro UAP. Je nutno dodržet ustanovení * 175, zákona č.183/2006 Sb., viz p říloha
„Vyjmenované druhy staveb".
Kontaktní osoba: Janoušek - telefon 973 206 238, 973 206 246

Ředitel
Ing. Aleš MECNER

Česká republika - Ministerstvo obrany
Vojenská ubytovací a stavební správa Praha

Hradební 121772, P. O. BOX 45, Praha 1 - Staré M ěsto, PSC 11005; IC: 60 16 26 94; lDS: hjyaavk
K čj. MOCR 32237-2169599-ÚP/2013 —7 103144

Výtisk jediný
Počet listů:1

VYJMENOVANÉ DRUHY STAVEB,
pro které je k vydání územního rozhodnutí, stavebního povolení, v souladu s ustanovením *
175 zákona Č.18312006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „stavební zákon") vždy nutné souhlasné stanovisko VUSS Praha.
1) Návrhy ÚPD a návrhy na vydání územního rozhodnutí o chrán ěném území nebo o ochranném pásmu.
2) Výstavba, rekonstrukce, likvidace železni čních tratí, objektů na nich a přidružených objektů
a zařízení. Výstavba, rekonstrukce, likvidace dálnic, silni ční sítě 1.-III. třídy, včetně objektů
na nich a přidružených objekt ů a zařízení.
3) Výstavba, rekonstrukce, likvidace letiš ť všech druhů, včetně jejich ochranných pásem a p řidružených objektů a zařízení.
4) Výstavba, rekonstrukce, likvidace údolních p řehrad, vodních nádrží, kanál ů, průplavů,
splavných vodních toků a přidružených objektů a zařízení, v četně protipovodňových.
5) Výstavba, rekonstrukce, likvidace jaderných a energetických zdroj ů, transforma čních stanic,
rozvoden a rozvodů elektrické energie od 22 kV výše.
6) Výstavba, rekonstrukce, likvidace produktovod ů a ropovodů včetně přidružených objektů a
zařízení.
Trhací
práce, výstavba, rekonstrukce dol ů, lomů s použitím elektrického rozn ětu.
7)
8) Výstavba, rekonstrukce, likvidace uložiš ť vyhořelého jaderného paliva, sklad ů nebezpe čných toxických, hygienicky závadných materiál ů, látek a odpadů rozsáhlých skládek odpadů.
9) Výstavba, rekonstrukce, likvidace nemocnic, velkých výrobních závod ů, chemických závodů a podniků se zbrojní výrobou a výrobou munice.
10)Výstavba radioelektronických a telekomunika čních zařízení vyzařující elektromagnetickou
energii všeho druhu (radiové vysíla če, TV, TVP základnové stanice radiotelekomunika čních
sítí, radioreléová stanice, radioloka ční, radionavigační, telemetrická za řízení) včetně jejich
anténních systémů a nosičů (i těch, jejich stavba je povolována na základ ě oznámení) a požadovaných ochranných pásem.
11)Výstavba telekomunika čních budov, objektů a telekomunikačních sítí.
12)Výstavba objektů, konstrukcí a zařízení vyšších než 30 metr ů nad terénem.
13)Výstavba větrných a fotovoltaických elektráren
Vojenská správa si vyhrazuje právo zm ěnit pokyny pro civilní výstavbu, pokud si to
vyžádají zájmy AČR.
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Věc: Návrh úpravy územního plánu Jenštejn dle *188 stavebního zákona - stanovisko správce a vlastníka technické infrastruktury
Severovýchodním okrajem řešeného území prochází katodov ě chráněná trasa produktovodu ČEPRO,
a.s. sjejím ochranným pásmem. V koordinačním výkrese je správn ě proveden zákres i popis trasy
produktovodu a ochranného pásma.
Do ochranného pásma produktovodu zasahuje pouze koridor plochy maloplošné zelen ě označený K3.
Z výše uvedených d ůvodů nemáme připomínky k návrhu úpravy územního plánu Jenštejn.
Připomínáme, že všechny stavby a činnosti situované do ochranného pásma produktovodu musí
splňovat minimální vzdálenosti od produktovodu a musí být v rámci projek ční přípravy projednány
s naší společností CEPRO, a.s., která krom ě dozorové činnosti v tomto pásmu je také ú častníkem
územního, stavebního i kolauda čního řízení.
Polohopisnou situaci své technické infastruktury v digitální podob ě jsme předali orgánům územního
plánování v rámci spinění zákonné povinnosti dle z. 183/2006 Sb. * 27.

S pozdravem

ČEPRO, a.s.

Čil

I

Ing. Josef C1dý
agenda správy nemovitostí

Č EPRO, a

S

Dě lnická č. p. 213, Č . Or. 12
17004 Praha 7
Č eská republika

Tel.. +420 221 968 111
Fax: f420 221 968 300
E-mail: ceproas@ceproas.cz
http://www.ceproas C7

1

Zapsáno v Obchodním
rejst ř íku vedeném
M ě stským soudem v Praze,
oddíl 8, vložka 2341

I Č : 601 93531
DI Č CZ60193531
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Vyřizuje:

Ing. Veronika Fléglová
veronika.fIeglovacrsd.cz
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Věc: Návrh úpravy územního plánu Jenštejn
Ř SD Č R, oddě lení p ředinvesti č ní přípravy zasílá následující p řipomínky k návrhu úpravy
územního plánu Jenštejn.
Ř SD Č R je státní p říspěvková organizace zřízená Ministerstvem dopravy, pro které
vykonává vlastnická práva státu k nemovitostem tvo ř ícím dálnice a silnice I. t řídy, zabezpe č uje
výstavbu a modernizaci dálnic a silnic I. t ř ídy, spolupracuje s p říslušnými orgány státní správy
včetně orgán ů samosprávy, poskytuje jim podklady. Zpracovává p řipomínky k UPD, která jsou
podkladem pro stanovisko Ministerstva dopravy, které je v procesu územního plánování dot čeným
orgánem podle § 4 zákona č . 183/2006 Sb., (Stavební zákon).

Územím obce prochází koridor pro stavbu Silni č ního okruhu kolem Prahy (SOKP/ Ri).
Stavbu SOKP požadujeme dopinit mezi ve řejn ě prospěšné stavby, pro které lze práva
k pozemk ů m a stavbám vyvlastnit. Naopak, za řazení Ri mezi stavby, pro které lze uplatnit
p ředkupní právo nepožadujeme.

Ing. Michal k/o\tíšek
vedoucí odboru p řípravy staveb

Obdrží
1. Ministerstvo dopravy, Odd ě lení územního plánování, náb řeží Ludvíka Svobody 12, Praha 1, PS Č 11015
2. Městský ú řad Brandýs nad Labem, odb. územn. rozvoje a pam. pé če, pracovišt ě Praha 1, nám. Republiky 3, 11000 Praha 1

Mestaky urad Brandys nad Labem

C.j.: 56993/2013
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M ěstský ú řad
Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
Odbor územního rozvojea pam. pé če
nám. Republiky 3
11001 Praha I

VYŘ IZUJE / LINKA

Trédll 1311 115 334

MiSTO ODESLÁNÍ / DNE

Mladá Boleslav 8.10.2013

Návrh úprav územního plánu obce Jenštejn
Na základ ě zaslaného oznámeni Vám sd ě lujeme:

Projednání návrhu územního plánu obce Jenštejn požadujeme zpracovatelem konzultovat na
odd. Rozvoj sítí Mladá Boleslav, na základ ě jednání budou odsouhlaseny, p řípadn ě navrženy
úpravy DS (distribu ční soustava) podmi ň ující p řipojení budoucích zám ě rů , uvoln ě ní zájmových
lokalit (p řeložky).
Všeobecné podmínky:
V textové části požadujeme výslovn ě uvést upozorn ě ní na ochranná pásma rozvodných
za ř ízení VN, VVN a TS, podle zák. č .45812000 Sb. ve zn ě ní pozd ějších p ředpis ů 46, včetn ě
jejich vzdáleností. Dovolujeme si dále p řipomenout, že podle §98 odst. 2, z ů stavají zachována
ochranná pásma stanovená podle p ředpis ů platných p řed ú činností tohoto zákona.
K p řípadným p řeložkám rozvodných za ř ízení podotýkáme, že je na základ ě zák. č .45812000
Sb. ve zn ě ní pozd ějších p ředpis ů , §47 odst. 2 zajistí Č EZ Distribuce a.s. na náklady subjektu,
který jejich pot řebu vyvolá.
U navrhovaných lokalit určených k zástavbě (byty, rod. domy, podnikatelský zám ě r),
požadujeme do LIP poč ítat s plochami pro umístě ní nových trafostanic a p řívodních
napájecích vedení VN, pro zabezpe čení dodávky el. energie. Rozvoj distribu č ní soustavy (DS)
s možným posílením výkonu stávajících trafostanic, p řípadn ě zahušt ě ním dalších trafostanic
do sítě DS (pro zajišt ě ní el. energie jednotlivých lokalit), bude probíhat na základ ě posouzení
konfigurace a výpo čtu sítí NN. P řípadné umístě ní nových trafostanic VN/NN bude v rámci
možností voieno co nejblíže k p ředpokládanému centru odb ě ru včetn ě tras vedení VN a NN.

S pozdravem

Č EZ Distribuce, a.s.

Ing. Jaroslav Krafek
Vedoucí odd ě lení Rozvoj - region St řed
Č EZ Distribuce, a. s
D ěč ín, Děč ín lv-PodmokÍ
Teplická 874/8
Psč 405 02
54
l Č 2429035
Č EZ Distribuce, a. s .

Děč ín, D ěč ín IV—Podmokly, Teplická 87418, Ps č 405 02 I l Č : 247 29 035, DI Č : CZ247 29 035
tel. zákaznické služby: 840 840 840, tel poruchy: 840 850 860, fax 378 002 008
e-mail: cez@cez.cz, www.cez.cz I bank. spoj.: KB Praha 35-454458026710100
zapsán v obchodním rejst ř íku u rejst říkového soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2145
Zasílací adresa pro zákazníky: Guldenerova 2577119, 303 03 Plze ň

OBEC RADONICE
Na Skále 185, 25073 Radonice

M ěstský ú řad Brandýs nad Labem Stará Boleslav
odbor územního rozvoje a památkové pé če, pracoviště Praha I
Náměstí Republiky 3
11001 Praha

Váš dopis zna čky I ze dne
04761812013 / 29.082013

Naše č j.
105212013

Vyřizuje I linka
1ng. Ně mec 1286 855 410

Datum
07.10.2013

VĚ C: P řipomínky k návrhu úpravy územního plánu Jenštejn

Dne 0309.2013 jsme obdrželi Vaši výzvu k uplatn ě ni připomínek k návrhu úpravy
územního plánu obce Jenštejn. Rada obce Radonice p ředložený návrh projednala a má
k n ěmu následující p řipomínky:
Obec Radonice nesouhlasí s návrhem obytné plochy Z16. Plocha p řiléhá p římo
k hranici obce Radonice a její infrastruktu ře (komunikace, vodovod, splašková
kanalizace). Obec Radonice d ů razně upozorň uje, že potenciální zástavbu v této
lokalitě není možno v žádném p řípadě napojit na infrastrukturu v majetku obce
Radonice a to jak z d ů vod ů technických a kapacitních, tak z d ů vod ů ekonomických.
Potencionální obyvatelé takto vzniklé lokality by byli ob čany a da ňovými poplatníky
obce Jenštejn, kdežto veškeré náklady spojené s provozem infrastruktury by šly
k tíži obce Radonice.
2. V souvislosti s navrhovanou zástavbou v kú. Dehtáry a 2. etapy Nového Jenštejna
požadujeme zakomponovat do návrhu úpravy územního plánu dopravní napojení
na rychlostní silnici RiO tak, aby doprava nezat ěžovala obytnou zástavbu obce
Radonice. Odkazujeme na zm ě nu Z2 územního plánu obce Radonice, ve které je
navrženo vybudování obchvatu mezi obcí Radonice a osadou Dehtáry napojeného
na stávající silnici Zápská Č . 0103, která by m ěla být zkapacitn ě na a sloužit jako
páteřní komunikace pro odvedení dopravy mimo obydlená území obcí Jenštejn a
Radonice ze sm ěru od Brandýsa nad Labem na nájezd rychlostní komunikace RiO
u Horních Po černic.
3. Dále upozor ň ujeme na lokalitu na p.p. č. 156/10, 156111 a 156113 v kú. Jenštejn,
kde je již vydáno pravomocné územní rozhodnutí na výstavbu Rodinného parku
Radonice a tudíž by dot čené plochy mohly být p řesněji kvalifikovány (vodní plocha,
plochy pro rekreaci).
t

Ing. Stanislav N ě mec, MBA
starosta obce
Obdrží:
Adresát
Spisovna a stavební - Obec Radoníce,

Tel.: +420 286 855 410, ID datové schránky: 8jhbms5
E-mail: obec.radonice@radonice.Cz, www. radonice. cz
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Ověřovací doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zpráv ě
Ověřuji pod pořadovým č íslem 52632878-16190-131008072458, že tento dokument, který vznikl
převedením vstupu v listinné podob ě do podoby elektronické, skládající se z 1 list ů, se doslovn ě
shoduje s obsahem vstupu.
Zaj i št'ovací prvek: bez zaj išt'ovacího prvku
Ověřující osoba: Lenka Balounová
Vystavil: Obec Radonice
Radonice dne 08.10.2013
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NÁRODNÍ
PAMÁTKOVÝ ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠT Ě
ÚSTAV
STŘ EDNÍCH Č ECH V PRAZE

M ěstský ú řad

Meslsky urad Brandys nad Labem
C.j.: 5536712013

Číslo doporuč .:

Brandýs n.L.
Stará Boleslav
detašované pracovišt ě Praha 1
-

Došlo dne:

8 1

:;3

Zpracoval:

Ukládacl znak:

Přílohy:

Váš dopis čj. I ze dne

Naše čj.

Vy ř izuje i tel.

NPU-321/65284/2013 Kroupa/267

I
Listutpriloh:
08.10.2013
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II
Utvar: 140

M ě stský ú řad Brandýs nad Labem
Odbor územního rozvoje a památkové
pé č e
Pracovišt ě Praha 1,arch.S.Mat ějková
nám.Republiky č .3, Praha 1

Spisový znak
820.3.2

V Praze dne
3.10.2013

V ě c: Jenštejn, správní obvod obce Brandýs nad Labem, návrh úpravy územního plánu, odborné
vyjád ření podle zákona č .20/1987 Sb. v platném zn ě ní
V obci Jenštejn je areál hradu - kulturní památka ve smyslu zákona č .20/1987 Sb.
Žádost byla Národnímu památkovému ústavu doru č ena ve form ě oznámení M ě stského ú řadu
Brandýs nad Labem dne 2.9.2013. P ředm ě tem žádosti je návrh úpravy územního plánu Jenštejn.
Zpracovatelem návrhu je UNIT architekti s.r.o., duben 2013.
Obec Jenštejn p ředstavuje velmi významný urbanistický celek. Jeho jádrem je jednak areál hradní
z ř íceniny - kulturní památky a dále dochovaná polookrouhlice s radiáln ě koncipovanými statky a
s návsí uprost řed. Z ř ícenina gotického hradu je situována do sev řeného údolí chrán ě ného prudkým
okolním srázem. Hrad byl založen patrn ě ve druhé čtvrti 14.století a následn ě postupn ě stavebn ě
upravován. Sou č ástí opevn ě ní hradu byl p ř íkop. Byl-li p ř íkop suchý nebo byl-li napin ě n vodou, není
dnes jasné a bez archeologického pr ů zkumu nelze tuto otázku uspokojiv ě vyjasnit. Po skon č ení
funkce hradu bylo bezprost řední okolí postupn ě chátrající z ř íceniny zastavováno drobnou
domká řskou zástavbou až do dnešní podoby. Významnou dominantou je válcová v ě ž hradu, která je
viditelná do širokého okolí a tvo ř í významný historický krajinotvorný prvek. Sou částí širšího okolí
hradu je soustava rybník ů , tvo ř ících významnou sou č ást dochované kulturní krajiny.
Vlastní ves je situována jižn ě od areálu hradu. Je tvo řena celkem deseti rozlehlými statky v ějí řovit ě
rozloženými kolem úst ředního prostoru návsi. Štítová pr ůč elí usedlostí se obracejí sm ě rem do návsi.
Na vn ější strany usedlostí navazovala radiáln ě č len ě ná pole. S výjezdovými cestami.
Celek sídla, tj. hradu a vesnice, tvo ř í dnes jeden urbanistický celek. Jeho význam spo č ívá zejména
ve dvou oblastech. Jednak je hrad i ves nezastupitelným dokladem historického sídla vyvíjejícího se
od st ředov ě ku pod dnešek s mnoha dochovanými gotickými, barokními, klasicistními i mladšími
stavebními konstrukcemi. Hrad i ves jsou dále mimo řádn ě významnými urbanistickými celky,
tvo ř ícími stále z velké č ásti dochovanou hodnotnou kulturní krajinu. V ě ž hradní z říceniny je stále
dominantou v okolní krajin ě , hradní z ř ícenina je doposud obklopena p ů vodní domká řskou zástavbou,
usedlosti ve vesnici jsou ve své podstat ě dochovány v historicky hodnotných hmotách a
bezprost ř ední okolí obce si uchovalo svou návaznost na okolí kulturní krajinu v četn ě volných polí.
Uvedené kulturní hodnoty jsou natolik cenné, že by m ě ly být chrán ě né v odpovídající form ě
památková zóna, památkové ochranné pásmo apod. ) ve smyslu citovaného zákona o státní
památkové pé č i. Hodnota tohoto celku je mimo řádná.
Navržené zm ě ny územního plánu spo č ívají zejména v kultivaci prostoru bývalého areálu JZD,
navazujícího bezprost ředn ě na urbanismus obce na jejím jižním okraji (P1), dále v zástavb ě dvou

Národní památkový ústav, územní odborné pracovišt ě st ředních Čech v Praze I Sabinova 373/5, 130 11 Praha 3
1 E epodatelna@npu.cz 1 DS 2cy8h6t 1 i Č 75032333 1 oi č CZ75032333

T +420 274 008 1111 F +420 274 008 112

malých ploch na západní a východní stran ě obce (Z2 a Z3), ve zm ě nách v krajin ě a ve stanovení
regulativ pro novou výstavbu v prostoru obce a v jejím okolí.
Navržené zm ě ny jsou z hlediska památkové pé če akceptovatelné za p ředpokladu, že budou
respektovány následující podmínky:
1/ Z prostoru bývalého areálu JZD bude odstran ě na nevhodná novodobá stávající ú č elová zástavba a
toto území bude vhodným zp ů sobem kultivováno. Prostor bude nezastav ě ný a bude tak
rehabilitován p ů vodní urbanistický stav této části kulturní krajiny.

2/ P ř ípadné zm ě ny kulturní krajiny v okolí obce nenaruší její historickou hodnotu.
Výše uvedené podmínky je nutno zd ů vodnit následujícím zp ů sobem. Území bývalého areálu JZD je
v sou časné podob ě siln ě degradujícím prvkem pro historické a krajinné hodnoty obce a jejího okolí. A
to nejen v d ů sledku typu nehodnotné zástavby, nýbrž i obecným faktem, že tento prostor je
zastav ě ný a není v souladu s historickou situací volný. Požadavek na odstran ě ní staveb v tomto
prostoru bez náhrady je legitimní vzhledem ve zna č né kulturní hodnot ě celého území obce a jejího
okolí. Jakákoliv budoucí zástavba, která by nahradila objekty bývalého areálu JZD, by op ě t
degradovala p ů vodní urbanistickou a krajinnou situaci obce a jejího bezprost ředního okolí. Zástavba
by trvale narušila historické vazby obce na okolní krajinu.
Kulturní krajina v okolí obce je trvalou sou částí jejích kulturních hodnot. Krajina je doposud
v souladu s historickým stavem v zásad ě nezastav ě ná. Je protkaná historickými cestami, jsou v ní
p ů vodní krajinné prvky a je dochovaným dokladem hodnotné kulturní krajiny. Je proto t řeba tyto
hodnoty chránit a p ř ípadné zm ě ny kulturní krajiny musí být v souladu s jejími historickými a
urbanistickými hodnotami.

lng.Jan Žižka
vedoucí odboruo_památkový fond
Na v ě domí:
M ě stský ú řad Brandýs nad Labem
Odbor územního rozvoje a památkové pé če
Pracovišt ě Praha 1
K rukám paní Bc.Pavly Sobotkové
nám.Republiky č .3
Praha 1

Národní památkový ústav, územní odborné pracovišt ě st ř edních Č ech v Praze
T +420 274 008 111
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M ě stský ú řad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
nám. Republiky 3
11001 Praha 1

Váš dopis zna č ky
Ze dne
Naše zna č ka
PID
Vyřizuje/linka
Kontaktní e-mail
V Praze dne

047618/2013
29. 8. 2013
37223/2013/31100
M IPDXO1QIX7N
Košatka/2548
kosatka@mpo.cz
13. 9. 2013

Věc: Projednání návrhu úpravy ÚPO Jenštejn

Z hlediska p ůsobnosti MPO ve věci využívání nerostného bohatství a t ěžby nerostných surovin
neuplat ň ujeme podle ustanovení § 50 odst. 2 stavebního zákona a ustanovení § 15 odst. 2 horního zákona
k výše uvedené územn ě plánovací dokumentaci žádné p řipomínky, protože v U. jenštejn a Dehtáry se
nenacházejí výhradní ložiska nerostných surovin.

/
Ing. Zbyšek Sochor, Ph.D.
ředitel odboru hornictví a stavebnictví

Na Františku 32, 110 15 Praha 1
T +420 224 81 111
www.mpo.cz

Ověřovací doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zpráv ě
Ověřuji pod pořadovým č íslem 52013171-19195-130919091120, že tento dokument, který vznikl
převedením vstupu v listinné podob ě do podoby elektronické, skládající se z 1 list ů , se doslovně
shoduje s obsahem vstupu.
Zajišt'ovací prvek: bez zajišt'ovacího prvku
Ověřující osoba: Jaroslava Šilhánková
Vystavil: Ministerstvo prů myslu a obchodu

na Ministerstvu pr ů myslu a obchodu dne 19.09.2013

?

Ministerstvo dopravy

nábřeží Ludvíka Svobody 1222112
PO BOX 9, 110 15 Praha 1

Městský ú řad Brandýs nad LabemStará Boleslav
Odbor územního rozvoje
a památkové pé če
Náměstí Republiky 3
11001 Praha 1

Váš dopis značky / ze dne Naše zna čka
04761812013
76312013-910-UPR/2

Vyřizuje/linka
Praha
Šrámková Jarmila, Ing. 1225131428 11.10.2013

Věc: Jenštejn, návrh ÚP

Ministerstvo dopravy jako dot čený orgán ve věcech dopravy podle *40 odst. 2 písm. g)
zákona č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve zn ění pozdějších předpisů, podle *56 písm. d)
zákona č . 266/1994 Sb., o dráhách ve zn ění pozdějších předpisů, podle *88 odst.1 písm. s) a t)
zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví ve zn ění pozdějších předpisů a podle * 4 zákona
é. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě ve znění pozdějších předpisů, Vám zasílá následující
stanovisko k návrhu územního plánu Jenštejn podle * 4 odst. 2 písm. b) zákona Č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů.
Doprava na pozemních komunikacích
V řešeném území je veden koridor pro stavbu Silni čního okruhu kolem Prahy (SOKP).
Stavbu SOKP požadujeme dopinit mezi ve řejně prospěšné stavby, pro které lze práva k pozemkům
a stavbám vyvlastnit. Za řazení mezi stavby, pro které lze uplatnit p ředkupní právo, nepožadujeme.

Z hlediska drážní, letecké a vodní dopravy nemáme p řipomínky, nebof nejsou dotčeny námi
sledované zájmy.

Ing. Josef Kubovský
reulLel
Odbor infrastruktury a územního planu
.1•
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Středočeské vodárny, a.s.

Utvar: 140

DOPORU Č EN Ě

Č .j.

znak:

Městský ú řad Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
pracoviště Praha I
nám. Republiky 3
11001 Prahal

Přílohy:

Vaše zna čka:
04761812013

Naše zna č ka:
P13710025365

Vyřizuje:
Valentová

Telefon:
312812126

V Kladn ě dne:
25.9.2013

Jenštejn - návrh úpravy územního plánu
K návrhu nemáme p řipomínek.
Obec je mimo p ů sobnost naší spole čnosti St ředoč eské vodárny, a.s. a nenalézá se zde žádné
vodohospodá řské za řízení ani ochranné pásmo vodních zdroj ů v našem provozování.

Ing. Marie Ve če řovi
Manažer útvaru tect?nickéko vyjadřován!

Q V€OUA
VODA

St ředo č eské vodárny)
útvar technického vyjadřc.
1 Vodojemu 3os5, 272 80 Ki..

St ředočeské vodárny, a.s.
U Vodojemu 3085 . 272 8o Kladno
Zákaznická linka: 840 121 121 • E-mail: info@svas.cz • web: www.svas.cz
Společ nost je zapsána v obchodním rejst říku oddíl B, vložka 6699, u M ěstského soudu v Praze.
I Č : 26196620. DI Č : CZ26196620
Bankovní Spojení: KB Kladno Č . ú.:19672861024710100

ÚTVAR ROZVOJE HL. M. PRAHY
příspěvková organizace
M ě StSký ú ř ad

Stará Boleslav
BraflÝS n.L.
Praha 1
detašované pracovišt ě

Č Islo doponič .:

Meslsky u ř ad Brandys nad Labem

C.j.: 5807812013
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Ukládací

MÚ Brandýs nad Labem - Stará Boleslav,
odbor územního rozvoje a památkové pé če,
pracoviště Praha I
Nám.Republiky 3
11001 Praha 1

p řBohY

Váš dopis zn.

S-MHMP 1001180

ú. j. úRM
08942/13

Vyřizuje/odbor/linka
Ing.arch. Beneš/KPÚ/5645

1201310UP

Datum

16. 10, 2013

Připomínky k návrhu úpravy Územního plánu obce Jenštejn
Útvar rozvoje hl. m. Prahy podává jménem hlavního m ěsta Prahy jako sousední obce na základ ě
zřizovací listiny schválené usnesením Zastupitelstva hlavního m ěsta Prahy Č . 9/6 ze dne 20. 9.
2007, ve zn ění usnesení Č . 27/38 ze dne 28. 5. 2009 ( článek III. bod 40) p řipomínky ve smyslu
znění § 52 zákona Č . 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, následující
připomínky k návrhu úpravy územního plánu obce Jenštejn:
1- Upozorňujeme, že Zásady územního rozvoje, které vydalo Zastupitelstvo St ředočeského kraje
usnesením Č . 4-20/2011/ZK dne 19.12.2011, zp řesňují na území Středočeského kraje koridor
republikového významu (vymezené v PUR 2008) pro umíst ění stavby silni čního okruhu kolem
Prahy (R 1, SOKP) v chyb ějících segmentech sever (R7 - D8 - RiO) a jihovýchod (Dl - 1/ 12) v
úsecích mimo území hl. m. Prahy jako koridor pro ve řejně prospěšné stavby D001, D003 a
DOl 1. ZUR zároveň stanovují zajistit vymezení a územní ochranu koridoru v ší řce 600m pro
výše uvedené stavby ajejich koordinaci v územních plánech dot čených obcí.
Území obce Jenštejn se týká ve řejně prospěšná stavba DOl! Koridor silničního okruhu kolem
Prahy: úsek B řeziněves (D8) - RiO (+1 x MUK). Vymezení vlastní trasy okruhu ur č í pro
vedení trasy regulativy zajiš ťující ochranu životního prost ředí obce.
2 - Z hlediska technického vybavení - odkanalizování upozor ňujeme na skute čnost, že přilehlé
území Hl.m.Prahy se nachází v povodí lokální COV Vino ř . Její kapacita je v sou časné dob ě
vyčerpána a připojování dalších producent ů splaškových odpadních vod neumož ňuje. Nyní byla
zahájena její rekonstrukce, jejímž ú čelem je zvýšení kapacity COV ze sou časných 6 000 EO na
21 000 EO.
3 - Vzhledem ke skute čnosti, že v územním plánu Jenštejna je vymezen dostatek doposud
nenapiněných ploch určených zejména pro bydlení, doporu čujeme nevymezovat další nové
zastavitelné plochy. A to zejména v okolí obce Dehtáry, kde má vlivem jejich rozší ření dojít
k nárů stu počtu obyvatel o 450 ze sou časných 80 na 530. Nedostatek ob čanské vybavenosti
v obci bude vyvolávat nutnost využívání t ěchto zařízení na území Prahy a neúm ěrně zvyšovat
dopravní zátěž na území hlavního m ěsta.
Útvar rozvoje hl. m. Prahy, p ř íspěvková organizace
zapsána v obchodním rejst ř íku, vedeném M ě stským soudem v Praze, odd ĺl Pr, vložka 63
sídlo: Vyšehradská 57/2077,128 00 Praha 2- Nové M ěsto
teL:236005617, fax: 220514652,lDc2zmahu
e-mail: podatelna@urm.praha.eu, http//www.urm.cz
bankovní spojení: PPF banka, a.s., Evropská 2690/17,160 41 Praha 6
č íslo ú čtu: 200120000316000, i Č : 70883858, DI Č : CZ70883858

ÚTVAR ROZVOJE HL. M. PRAHY
p ř íspěvková organizace

Protože v obcích Jenštejn a Dehtáry není dostate čná nabídka pracovních p říležitostí, v ětšina
nově bydlících bude nucena do zam ěstnání dojíždět. Dá se p ředpokládat, že budou dojížd ět
hlavně do Prahy. Lokalita však leží mimo dostupnost kapacitní pražské integrované hromadné
dopravy (PID) což bude mít za následek, že se v ětšina dopravních vztah ů přenese na dopravu
individuální. Napojení území na hlavní komunika ční stopy ve směru do Prahy však již dnes
vykazuje kapacitní problémy a tímto budou pouze zv ětšeny. Je zjevné, že kapacitní nár ůst
obytných ploch v obcích sousedících s Prahou se tímto negativn ě promítne do kvality životního
prostředí hl. města Prahy.
4 - Souhlasíme s požadavkem územního plánu na prov ěření změn využití ploch v rozsahu
lokalit Z 7, Z 12, Z 13 a Z 1' územní studií, zahrnující vyhodnocení vyvolaných dopravních
nároků s dopadem na úze,nj hl. m. Prahy, jako podmínku pro rozhodování o zm ěnách
v území.

S pozdravem

ÚTVAR ROZVOJE
HLAVNÍHO MESTA PRAHY
Vyšehradská 57/2077, 12 00 Praha 2
IČ : 70883858 Př s$V) organizace

Tomáš Ctibor
pověřený řízením

Rozdě lovník:
1/Adresát
2/MHMP/OUP Jungmannova 25/39, 110 00 Praha I
3/MVDr. Josef Rihák, hejtman St ředočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5
4/URM - SR
5/ÚRM - KPÚ 2
6/ÚRM - Sk
7/ÚRM/ INFR
8/Ú RM - spisovna + spis

Útvar rozvoje hl. m. Prahy, p říspěvková organizace
zapsána v obchodním rejst říku, vedeném M ěstským soudem v Praze, oddíl Pr, vložka 63
sídlo: Vyšehradská 5712077,128 00 Praha 2— Nové M ěsto
tel.: 23600 5617, fax: 220 514 652, ID c2zmahu
e-mail: podatelna@urm.praha.eu, http://www.urm.cz
bankovní spojení: PPF banka, a.s., Evropská 2690/17,160 41 Praha 6
č íslo ú čtu: 2001200003/6000, l Č : 70883858, DI Č: CZ70883858
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PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ

1

Ukládací znak:

DISTRIBUCE, A. S.
CLEN KONCERNU PRAŽSKA
PUYNARENSKA,

Mesteky urad Brandys nad Labem

—I
I
Boleslav
odbor územ. rozvoje a památkové pé če
náměstí Republiky 3
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Návrh úpravy územního plánu Jenštejn
Podstatou úpravy územního plánu obce Jenštejn je úprava stávající územn ě plánovací
dokumentace v podobě změny Č. 2 ze dne 2 8.6.2006 a to do podoby, která bude v souladu
s platnou legislativou.
V předložených podkladech v kapitole „3.7 Zásobování zemním plynem" na str. 10 v úprav ě
územně plánovací dokumentace obce Jenštejn část 111 Odůvodnění upřesňujeme, že pro obec
Jenštejn není v současnosti zásobovacím zdrojem jen VTL regula ční stanice Vinoř 360
(3000 Nm3/hod), ale i VTL regulační stanice Radonice 409 (3000 Nm 3/hod), to znamená,
že popisované zokruhování plynovodní sítě Jenštejn - Radonice je již (od roku 2003) provedeno
(propojovacím STL plynovodem z PE o vn ějším průměru d0 110). V současné době z kapacitních
důvodů se neplánuje rekonstrukce VTL regulační stanice Vinoř 360 (3000 Nm3/hod) - reálně
je vytížená cca na 50 % svého jmenovitého instalovaného výkonu.
To samé se týká Části II - návrh textové části územního plánu, kapitola 5.2 - technická
infrastruktura - zásobování zemním plynem na str. 9.
Plynofikace středotlakými (STL) plynovody obce Jenštejn naší spole čností Pražská plynárenská
Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. je v ul. Vino řská - plynovod
z PB o vnějším průměru d 110, ul. Na Stráni - plynovod z PB o vn ějším průměru d 110,
ul. V Katovičkách - plynovod z PE o vnějším průměru d 50, ul. V Podhradí - plynovod
z PB o vnějším průměru d n 50, ul. 9. května - plynovod z PB o vnějším průměru d 501110,
ul. Radonická - plynovody z PB o vn ějším průměru d 63/110.
Plynofikace středotlakými (STL) plynovody v lokalit ě Nový Jenštejn naší společností Pražská
plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. je v ul. Hradní,
kde se nachází páteřní plynovod z PB o vnějším průměru dn 110, ul. Ke Křížku - plynovod
z PB o vnějším průměru d 40, ul. Cechovní - plynovody z PB o vn ějším průměru & 40/90,
ul. Zlatnická plynovody z PB o vn ějším průměru dn 40/50/63, ul. Kovářská - plynovod
z PB o vnějším průměru d 63. Vjižní části lokality Nový Jenštejn za naší spole čnost nejsou
vybudována žádná plynárenská za řízení.

Pražská plynárenská Distribuce, a.s.,

č len koncernu Pražská plynárenská, a.s.

www.ppdistribuce.cz
fax: 267 171 030
tel.: 267 171 111
U Plynárny 500, 145 08 Praha 4
č .ú.: 2046040218/2600
ní
složka
č
Bankovní
spojení:
Citibank
Europe
plc,
organiza
DI Č : CZ27403505
i Č : 27403505
SPOLEN OST JE ZAPSÁNA V OBCHOD NÍM REJST Ř ÍKU, VEDENÉM U M Ě STSKÉ HO SOUDU V PRAZE, V OD DÍLU B, VLOŽCE

Č . 10356
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Pro plynofikaci obce Dehtáry je navržen generel řešení gazifikace, zpracovaný Pražskou
plynárenskou, a.s., v roce 1997, kde je navrženo p řipojení na STL plynovod z PE o vnějším
průměru d 110 vybudovaný v území Nový Jenštejn s cílovou koncepcí výhledového propojení
páteřními plynovody (PE d n 110) Nový Jenštejn - Dehtáry - Radonice - Svémyslice, ze kterých
budou vysazeny odbočné řady pro rozvojové území.
Konkrétní technické podmínky napojení (trasování a dimenzování plynovod ů) pro zástavbu
na územích dle návrhu úpravy územního plánu budou nadále jednotlivým investor ům ze strany
naší a. s., stanovovány na základ ě žádostí o připojení k distribuční soustavě, podaných
prostřednictvím jimi zvolených dodavatel ů plynu (obchodníků s plynem). Seznam dodavatelů
plynu s udělenou licencí Energetického regula čm'ho úřadu (ERU) na obchod s plynem
spříslušnými kontakty je k dispozici na internetových stránkách ERÚ : httix//licence.eru.cz/
(vyhledávač držitelů licencí).
Uložení plynárenských zařízená je možno zjistit na provozu správy dat naší a. s., U Plynárny 500,
Praha 4 - Michle, budova č.19, 2.patro, č.dveří 332, návštěvní dny pondělí a středa
1'ze
yc
roki6
Pražská plynárenská Distribuce, a. s., člen koncernu Pražská plynárenská, a. s., zákresy v četně
geodetického zaměření dle S - JTSK (ve třídě přesnosti 3).
Pro respektování veškerých provozovaných i plánovaných plynárenských za řízení v rámci
navrhovaných změn požadujeme nadále zohlednit ustanovení zákona č.458/2000 Sb., v platném
znění, zvl. § 68 o ochranných pásmech, a p říslušných technických předpisů (zvi. Č SN 736005,
ČSN EN 12007(1-4), 12279 a technických pravidel G 702 01, 905 01. Plynárenská za řízení
distribuční soustavy jsou dle zák. č. 458/2000 Sb., v platném znění - obecná část 2 - vymezení pojmů - b) v plynárenství - odst. 1, zřizována a provozována ve veřejném zájmu,
což žádáme v návrhu úpravy územního plánu promítnout jejich za řazením do veřejně
prospěšných staveb.
V kapitole 11 části II - návrh textové části územního plánu, 11.6 - zásobování plynem
požadujeme opravit u propojovacích plynovod ů Nový Jenštejn - Dehtáry - Svémyslice
u předkupní právo ve prosp ěch nikoliv NET4GAS, s.r.o., ale naší spole čnosti Pražská
plynárenská Distribuce, a. s., člen koncernu Pražská plynárenská, a. s.
V případě, že tento stupe ň projednávání návrhu úpravy územního plánu nebude ukon čen do dvou
let od zaslání našeho stanoviska, požadujeme na zadavateli, aby si od naší a. s. vyžádal
stanovisko nové (aktuální). . .
Prazska plynárenská Distribuce, a.
č len koncernu Pražská plynárenská, a. s
Praha 4, U P náárn 500, PS Č 145 0
(12)

Fra tišek Maryška
vedoucí odboru
rozvoje distribuční soustavy

Meslsky urad BrandV$ nad Labem
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M ě stský ú řad Brandýs nad Labem
Odbor územního rozvoje a památkové
pé če
Pracovišt ě Praha 1,arch.S.Mat ějková
nám.Republiky č .3, Praha 1

-

znak:

p ř ílohy:
Váš dopis čj. I ze dne

Naše čj.

Vy ř izuje Itel

NPU-321/65284/2013 Kroupa/267

Spisový znak

820.3.2

V Praze dne

3.10.2013

Vě c: Jenštejn, správní obvod obce Brandýs nad Labem, návrh úpravy územního plánu, odborné
vyjád ření podle zákona č .20/1987 Sb. v platném zn ě ní
kulturní památka ve smyslu zákona č .20/1987 Sb.
Žádost byla Národnímu památkovému ústavu doru čena ve form ě oznámení M ě stského ú řadu
Brandýs nad Labem dne 2.9.2013. P ředm ě tem žádosti je návrh úpravy územního plánu Jenštejn.
Zpracovatelem návrhu je UNIT architekti s.r.o., duben 2013.
Obec Jenštejn p ředstavuje velmi významný urbanistický celek. Jeho jádrem je jednak areál hradní
z ř íceniny kulturní památky a dále dochovaná polookrouhlice s radiáln ě koncipovanými statky a
s návsí uprost řed. Z ř ícenina gotického hradu je situována do sev řeného údolí chrán ě ného prudkým
okolním srázem. Hrad byl založen patrn ě ve druhé čtvrti 14.století a následn ě postupn ě stavebn ě
upravován. Sou č ástí opevn ě ní hradu byl p ř íkop. Byl-li p ř íkop suchý nebo byl-li napin ě n vodou, není
dnes jasné a bez archeologického pr ů zkumu nelze tuto otázku uspokojiv ě vyjasnit. Po skon č ení
funkce hradu bylo bezprost řední okolí postupn ě chátrající z ř íceniny zastavováno drobnou
domká řskou zástavbou až do dnešní podoby. Významnou dominantou je válcová v ě ž hradu, která je
viditelná do širokého okolí a tvo ř í významný historický krajinotvorný prvek. Sou č ástí širšího okolí
hradu je soustava rybník ů , tvo ř ících významnou sou č ást dochované kulturní krajiny.
Vlastní ves je situována jižn ě od areálu hradu. Je tvo řena celkem deseti rozlehlými statky v ějí řovitě
rozloženými kolem úst ředního prostoru návsi. Štítová pr ůč elí usedlostí se obracejí sm ě rem do návsi.
Na vn ější strany usedlostí navazovala radiáln ě č len ě ná pole. S výjezdovými cestami.
Celek sídla, tj. hradu a vesnice, tvo ř í dnes jeden urbanistický celek. Jeho význam spo č ívá zejména
ve dvou oblastech. Jednak je hrad i ves nezastupitelným dokladem historického sídla vyvíjejícího se
od st ředov ě ku pod dnešek s mnoha dochovanými gotickými, barokními, klasicistními i mladšími
stavebními konstrukcemi. Hrad i ves jsou dále mimo řádn ě významnými urbanistickými celky,
tvo ř ícími stále z velké č ásti dochovanou hodnotnou kulturní krajinu. V ě ž hradní z ř íceniny je stále
dominantou v okolní krajin ě , hradní z ř ícenina je doposud obklopena p ů vodní domká řskou zástavbou,
usedlosti ve vesnici jsou ve své podstat ě dochovány v historicky hodnotných hmotách a
bezprost řední okolí obce si uchovalo svou návaznost na okolí kulturní krajinu v č etn ě volných polí.
Uvedené kulturní hodnoty jsou natolik cenné, že by m ě ly být chrán ě né v odpovídající form ě
V obci Jenštejn je areál hradu

-

-

památková zóna, památkové ochranné pásmo apod. ) ve smyslu citovaného zákona o státní
památkové pé č i. Hodnota tohoto celku je mimo řádná.
Navržené zm ě ny územního plánu spo č ívají zejména v kultivaci prostoru bývalého areálu JZD,
navazujícího bezprost ředn ě na urbanismus obce na jejím jižním okraji (P1), dále v zástavb ě dvou

Národní památkový ústav, územní odborné pracovišt ě st ředních Čech v Praze J Sabinova 373/5, 130 11 Praha 3
T +420 274 008 111 1 F +420 274 008 112 1 E epodatelna@npu.cz i OS 2cy8h6t 1 I Č 75032333 1 oi Č CZ75032333

Městský úřad Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A PAMÁTKOVÉ PÉČE
Pracoviště Praha 1
nám. Republiky 3, 11001 Praha 1, tel.: 221 621 111
Č . jednací: 48418/2013-140
Vyřizuje: Bc. Pavla Sobotková
tel.: 221 621 410

411.1 VIlO

pořizovatel územního plánu:
MěÚ Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
OÚRPP - pracoviště Praha 1
Nám. Republiky 3
11000 Praha!
V Praze dne 25. 10. 2013
STANOVISKO K NÁVRHU ÚPRAVY ÚZEMNÍHO PLÁNU JENŠTEJN
Městský úřad Brandýs n/L-Stará Boleslav, odbor územního rozvoje a památkové pé če
jako příslušný orgán státní památkové pé če uplatňuje v souladu s ust. § 29 odst. 2 písm. c)
zákona Č. 20/1987 Sb., o státní památkové pé či, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
o památkové pé či") k předloženému návrhu úpravy územního plánu Jenštejn následující
stanovisko:
Na území, pro které se navrhuje úprava územního plánu, se nachází kulturní památka
vedená v ústředním seznamu kulturních památek pod rej. Č. 22288/2-2072, hrad, zřícenina,
kde je jako památka vymezen areál hradu, zbytky hradních zdí a rybník.
Předložený návrh neakceptuje kulturní, historické a krajinné hodnoty, které se váží na
tuto kulturní památku. Vymezené plochy a regulativy ne zcela dostate čně chrání tento doklad
významného historického vývoje, životního zp ůsobu a prostředí společnosti, a nelze s nimi
souhlasit.
Odůvodnění:
Obec Jenštejn představuje významný urbanistický celek, jehož jádrem je jednak areál
hradní zř íceniny, dochovaná polookrouhlice s radiáln ě koncipovanými statky s návsí
uprostřed.
Zřícenina gotického hradu je situována do sev řeného údolí chrán ěného prudkým okolním
srázem. Hrad byl založen patrn ě ve druhé Čtvrti 14. století a následn ě postupně stavebně
upravován. Součástí opevnění hradu byl příkop, u kterého není zcela jednozna čně prokázáno,
zdali byl suchý či vodní.
Po funkčním období hradu bylo bezprostřední okolí postupn ě chátrající zříceniny zastavováno
drobnou domkář skou zástavbou až do dnešní podoby.
Významnou dominantou zůstává válcová vě ž hradu, která je viditelná do širokého okolí
a tvoř í významný historický krajinotvorný prvek. Okolí hradu je utvá řeno i soustavou
rybníků, tvořících významnou souč ást dochované kulturní krajiny.

Historicky významná ves je situována jižn ě od areálu bradu. Je tvo řena celkem deseti
rozlehlými statky v ějířovitě rozloženými kolem úst ředního prostoru návsi. Štítová pr ůčelí
usedlostí se obracejí sm ěrem k návsi.
Na vnější strany usedlostí navazovala radiáln ě členěná pole s výjezdovými cestami.
Celé sídlo, tj. hrad a stará zástavba vesnice, tvo ří dnes jeden urbanistický celek. Jeho význam
spočívá zejména ve dvou oblastech. Hrad i ves je nezastupitelným dokladem historického
sídla vyvíjejícího se od středověku po dnešek s mnoha dochovanými gotickými, barokními,
klasicistními i mladšími stavebními konstrukcemi. Hrad i ves jsou dále mimo řádně
významnými urbanistickými celky, tvo řící stále z velké části dochovanou hodnotnou kulturní
krajinu. Věž hradní zříceniny je stále dominantou v okolní krajin ě, hradní zřícenina je
doposud obklopena p ůvodní domkářskou zástavbou, usedlosti ve vesnici jsou ve své podstat ě
dochovány v historicky hodnotných hmotách a bezprost řední okolí obce si uchovalo svou
návaznost na okolní kulturní krajinu v četně volných polí.
Uvedené kulturní hodnoty jsou natolik cenné, že by m ěly být chrán ěné v odpovídající
formě, a to i zejména vhodných regulativ ů. Hodnota tohoto celku je mimo řádná.
Orgán státní památkové pé če navrhuje, aby regulativy územního plánu byly
zpracovány tak, aby:
- Prostor bývalého JZD byl postupn ě kultivován. Byly omezeny opravy a úpravy
nevhodné novodobé stávající ú čelové zástavby s cílem kultivovat toto území tak, aby
prostor zůstal nezastav ěn a byl rehabilitován p ůvodní urbanistický stav této části
kulturní krajiny;
- Další rozvojové plochy nebyly navrhovány, Či byly navrhovány pouze s velmi
omezující regulací, která by zajistila zachování historické hodnoty sou časné kulturní
krajiny.
území bývalého areálu JZD je v sou časné době silně degradujícím prvkem pro historické
a krajinné hodnoty. A to nejen v d ůsledku typu nehodnotné zástavby, nýbrž i obecným
faktem, že tento prostor je zastav ěný, a není v souladu s historickou situací volný. Jakákoliv
budoucí zástavba, která by nahradila objekty bývalého areálu JZD, by op ět degradovala
původní urbanistickou a krajinnou situaci. Zástavba by nenávratn ě narušila historické vazby
dochovaných hodnot vztahujících se ke kulturní památce na okolní krajinu.
Stav kulturní krajiny je zde doposud v souladu s historickým stavem. Krajina je
protkaná historickými cestami, jsou v ní p ůvodní krajinné prvky a je dochovaným dokladem
hodnotné kulturní krajiny. Je proto t řeba tyto hodnoty chránit a p řípadné zm ěny kulturní
krajiny usm ěrňovat tak, aby byly v souladu S jejími historickými a urbanistickými hodnotami.

Be. Pavla Sobotková
samostatný referent památkové pé če

WN
Ministerstvo životního prost ředí

Městský úřad Brandýs nad Labem-St. Boleslav
odbor územního rozvoje a památkové pé če
Nám Republiky 3
11001 Praha!

Naše zn.

Vaše zn.
047618/2013

2090/500/13, 61729íENV/13

Vyřizuje/tel
Mgr. Bauerová/234062218

v Praze
23. 10. 2013

daniela.bauerova@mzp.cz

Návrh územního plánu obce Jenštejn

Jako dotčený orgán státní správy na úseku ochrany nerostného bohatství, ve smyslu § 15
zákona č. 44/1988 Sb., horní zákon, v platném zn ění, a § 13 zákona č. 62/1988 Sb., zákon o
geologických pracích, v platném zn ění, sdělujeme:
Vzhledem k tornu, že do zájmového území nezasahují ložiska nerostných surovin, chrán ěná
ložisková území ani dobývací prostory a na území nejsou evidovány žádné další omezující
faktory jako sesuvy či poddolovaná území, nemáme k návrhu územního plánu obce Jenštejn
ve smyslu výše uvedených p ředpisů žádné připomínky.

Ing. Miloslav Kuklík
ředitel odboru výkonu státní správy I
pracoviště Kodaň ská 1441146, 10100 Praha 10

www.mzp.cz ‚ posta@mzp.cz
iČ 00164801
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M ěstský ú řad Brandýs n.L.-St.Boleslav
lng.ak.arch. Sylva Mat ějková
náměstí Republiky 3
11001 Praha 1

Ukládacl znak:

Přilohy:

Naše zna č ka:

Vy řizuje:

Datum:

672811 3/OVP/Z

Milada Albrechtová

21.10.2013

Toto stanovisko je vydáváno ve smyslu zákona č . 45812000 Sb., zákona č . 12712005 Sb.
a zákona č . 183/2006 Sb., má platnost 2 roky od data jeho vydání.
Věc: Návrh úpravy územního plánu Jenštejn
okres: Praha-východ
k.ú.: Jenštejn, Dehtáry
Dotč ené sítě :

Plynárenská za řízení:
VTL plynovod nad 40 bar ů DN 1000, provoz
VTL plynovod nad 40 bar ů DN 900, provoz
Telekomunika ční za řízení:
Metalický kabel
Optický kabel

Podmínky:
1. Na základ ě Společného jednání ze dne 27.9.2013 Vám sd ě lujeme, že plochy KS a Kil, týkající se zm ě n
v krajin ě , zasahují do bezpe čnostního pásma NET4GAS, proto požadujeme p ředložit ke schválení
projektovou dokumentaci k daným zám ě rů m.
2. Do p řiložené situace jsme Vám informativn ě zakreslili trasu stávajících a plánovaných inženýrských sítí ve
správě NET4GAS, s.r.o. Digitální data dot čených podzemních za řízení NET4GAS, s.r.o. si m ů žete
vyžádat na e-mailové adrese datanet4gas.cz .
3. Ustanovením § 98 odst. (3) energetického zákona je pro uvedené stávající plynovody stanoveno
ochranné pásmo na 4 m a bezpe čnostní pásmo na 200 m kolmé vzdálenosti od p ů dorysu plynovod ů na
obě strany.
Ustanovením § 102 odst. (2) zákona o elektronických komunikacích je pro telekomunika č ní trasy
stanoveno ochranné pásmo 1,5 m po stranách krajního vedení.
4. Každý zásah do ochranného a bezpe čnostního pásma musí být projednán s naším útvarem pro každou
plánovanou akci jednotliv ě .
5. Výstavbu obytných budov lze provád ět za hranicí bezpe čnostního pásma, tj. 200 m kolmé vzdálenosti od
p ů dorysu VTL plynovodu DN 900 a DN 1000.

6728/1 3/OVP/Z, str. I / 2
NET4GAS, s.r.o.

Na H řebenech 11171818
140 21 Praha 4— Nusle

Tel.: +420 220 221 111
Fax: +420 220 225 498

Email infonet4gas.cz
Web: www.net4gas.cz
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Příloha k vyjád ření:

1 /1
672811 3/OVP/2

LEGENDA:

PLYNOVOD DN 10- DN 250
PLYNOVOD DN 300
PLYNOVOD DN 500
PLYNOVOD DN 700
PLYNOVOD DN 800
PLYNOVOD DN 900
PLYNOVOD DN 1000
PLYNOVOD DN 1200
PLYNOVOD DN 1400
- - - - - - - -

PLYNOVOD PLÁNOVANÝ
OPTICKÝ KABEL
METALICKÝ KABEL

- - - - -

ANODOVÉ UZEMN Ě NÍ
KABEL PROTIKOROZNÍ OCHRANY

- - - - - - - - -

ELEKTROP Ř ÍPOJKA
OPLOCENÍ PLYNÁRENSKÉHO OBJEKTU
STANICE KATODICKÉ OCHRANY
ELEKTRICKÁ POLARIZOVANÁ DRENÁŽ

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE
STŘ EDO Č ESKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V PRAZE

Městský úřad Brandýs nad Labem Stará Boleslav

Váš dopis zn.: xxx
Ze dne: xxx

Odbor územního rozvoje a
památkové péče
Naše zn.: KHSSC 40331/2013

NJn, Pf'nllhHIrI,

Vyřizuje: Lisá
Tel.: +420234118203

Jenštejn Návrh úpravy územního plánu
odboru územního rozvoje
Na základě oznámení Městského úřadu Brandýs nad Labem
a památkové péče, Pracoviště Praha 1, se sídlem Nám. republiky 3,110 01 Praha 1, i Č 00240079
posoudila Krajská hygienická stanice St ředočeského kraje se sídlem v Praze jako dot čený správní
úřad podle § 77 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o zm ěně některých
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon"), p ředložený návrh úpravy
územního plánu obce Jenštejn.
Po zhodnocení souladu p ředloženého návrhu s požadavky p ředpisů v oblasti ochrany ve řejného
zdraví vydává Krajská hygienická stanice St ředočeského kraje se sídlem v Praze v souladu s § 4 odst.
2 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), toto
stanovisko:
S návrhem úpravy územního plánu obce Jenštejn
se souhlasí
Odůvodnění:
Výše citovaným podáním jste oznámili zpracování Návrhu úpravy územního plánu obce Jenštejn
(dále jen „UP"). Podstatou je úprava stávající územn ě plánovací dokumentace v podob ě změny č. 2
ze dne 28. 6. 2006 a to do podoby, která bude v souladu s platnou legislativou. Na základ ě
dodatečného požadavku obce (z jednání rozvojového výboru dne 03.04.2013) byl rozší řen seznam
veřej ně prospěšných staveb o WT 14 - kanaliza ční propojku Jenštejn - Dehtáry, která byla zárove ň
dopiněna do příslušného výkresu.
Vzhledem k tomu, že se nejedná o „zm ěnu" územního plánu, ale o „úpravu" dle § 188, odst. (1)
stavebního zákona, která p ředpokládá uvedení územního plánu do souladu s platnou legislativou
nelze v celkové koncepci řešení provádět změny a zasahovat do navržených rozvojových ploch.
Úprava proto spo čívá zejména ve vymezení nových regulativ ů neobsažených ve stávajícím územním
plánu a dále úpravu vymezení regulativ ů tak, aby byly v souladu se skute čným stavem území
a reflektovala zm ěny stavu, ke kterým došlo od vydání stávajícího územního plánu ajeho zm ěn.
a
Rozvoj obce je primárn ě navržen ve dvou lokalitách: V lokalit ě Nový Jenštejn (lokality IV, IVa)
v okolí obce Dehtáry (lokality 2 až 4). V obci Jenštejn se zm ěny týkaly funkčního využití ploch zejména bývalého zem ědělského areálu a rozší ření obytné lokality Nový Jenštejn. Dále byl navržen
objezd obce z východní strany tak, že plynule navazuje na stávající silnici 111/0 107, která zajiš ťuje
napojení na komunikaci 11/610 severn ě od obce Jenštejn.
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Obec Dehtáry je rozložena podél silnice 111/0114, v p ůvodním ÚPSÚ nebylo po čítáno s jejím
rozvojem - v této obci je velký zájem o nové obytné a komer ční plochy. S rozvojem obce Dehtáry
bylo také nutno řešit infrastrukturu - zejména vodovod a kanalizaci a zm ěnu trasy silnice 111/0114,
která nyní prochází středem obce.
Plochy pro novou obytnou zástavbu se nacházejí severn ě od nové komunikace v návaznosti na
současně zastavěné území obce, plochy pro nerušící výrobu a služby jsou situovány na jižní stranu
tak, aby vytvo řily bariéru v ůči komunikaci 1. třídy, která protíná jihovýchodní cíp řešeného území ve
vzdálenosti cca 800 m od obce.
Dále byla navržena zm ěna trasy biokoridor ů č.7 mezi obcí Jenštejn a Dehtáry a úprava polohy
biocentra č. 2 a 3 po konzultaci s odborem ŽP - MěU Brandýs nad Labem - Stará Boleslav.
Rozvoj komerčních ploch a ploch výroby
Předpokládá se vzhledem k blízkosti silnice RiO (ochrana obce proti hluku) na jihu obce Dehtáry
v celkovém rozsahu cca 8,5 ha a také v menším rozsahu v transforma čním území bývalého JZD.
Rozvojové území
Je územím v současnosti nezastav ěným, u něhož se však předpokládá budoucí stavební využití.
Rozvojové území tvo ří následující zastavitelné plochy:
V Katovičkách, Na Stráni, K D řevčicím, Nový Jenštejn východ Nový Jenštejn II, Nový Jenštejn, Za
Zahradami ‚ Za Zahradami H. ‚ Dehtáry sever, Ke Svémyslicím I, Ke Svémyslicím II, Komer ční
zóna Dehtáry I, Komer ční zóna Dehtáry 1I.,Ve Stromkách 1, Ve Stromkách II, Radonice sever.
Koncepce veřejné infrastruktury
Dopravní infrastruktura
Základní komunikační systém v obci zůstává bez významných zm ěn, s výjimkou navržených
obchvatů obcí Jenštej i Dehtáry, které budou provedeny jako silnice III. t řídy.
V území obce je vedena trasa navrhovaného pražského okruhu Ri. Koridor pro její umíst ění je
převzat ze Zásad územního rozvoje St ředočeského kraje.
S realizací pražského okruhu R I je z hlediska ochrany životního prost ředí a obyvatel třeba zbudovat
adekvátní protihluková opat ření a opatření chránící životní prost ředí, případně trasovat stavbu
s ohledem na tyto požadavky.
Technická infrastruktura
Zásobování pitnou vodou
Je zajištěno stávající vodovodní sítí, napojenou na nov ě vybudovaný přivaděč vody z Vinoře. Tento
přivaděč je v současnosti zakon čen v lokalitě Nový Jenštejn, kde byla ve výstavb ě vodovodní síť.
Napojení obce Dehtáry je možné z lokality Nový Jenštejn a dále propojením na Svémyslice
a Zeleneč, čímž dojde k propojení sít ě HMP z Vinoře až do Zelen če. V Zelen či je voda odebírána
z přivaděče Káraný - Praha. Z kapacitních d ůvodů se na přivaděči z Vinoře v Jenštejn ě předpokládá
vybudování vyrovnávacího vodojemu.
Kanalizace
Obec Jenštejn je odkanalizována do vlastní č istírny odpadních vod severozápadn ě od obce (mimo
řešené území). V p řípadě vyčerpání kapacity bude nezbytné vym ěnit čerpadla ve stávající COV a část
splaškových vod bude odvád ěna na čistírnu ve Vino ři.
Odkanalizování obce Dehtáry je možné bud' tlakovou nebo gravita ční kanalizací s čerpací stanicí
a výtlakem. Výtlačný řad bude zaústěn na stávající ČOV ve Svémyslicích. Lze také uvažovat
napojení na kanalizaci v Jenštejn ě, s nutností rozšíření kapacity COV.
Neznečištěné dešťové vody musí být v nejv ětší možné míře zasakovány na vlastních pozemcích.
Doporučuje se pouze odkanalizování místních komunikací a to s prvky pro retenci vody.
Zásobování elektrickou energií
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Je prováděno z místní sítě VN 22 kV. V rozvojovém území se p ředpokládá zřizování nových
trafostanic, v plánu ozna čených TS 10 až TS 15 v Dehtárech a TS 16 v lokalitě Nový Jenštejn.
Pro oblast Nový Jenštejn budou nové TS p řipojeny kabelovým vedením 22kV v zemi, které bude
připojeno zasmyčkováním na stávající TS.
Pro oblast Dehtáry bude provedena kabelovým svodem odbo čka VN 22kV pro nové TS. Vhodné
místo je třeba zvolit vzhledem k obslužnosti stanice, která činí 300m. Jednotlivé TS 10-15 budou
připojeny zasmyčkováním kabelového vedení 22kV v zemi, které bude dle požadavk ů STE a.s.
zokruhování.
V dané oblasti nedochází ke křížení venkovního vedení VN 22kV se zájmovou oblastí, p řeložky
vedení VN 22kV se proto neuvažovaly.
Vedení NN 0,4kV
Pro oblast Nový Jenštejn bude zástavba p řipojena sekundárními kabelovými vývody z TS7 a TS 16
uloženými v zemi. Trasa kabelového rozvodu NN bude up řesněna v další fázi zpracováni projektové
dokumentace pro danou oblast.
Pro oblast Dehtáry bude zástavba v daných lokalitách p řipojena sekundárními kabelovými vývody
NN 0,4kV, které budou vyvedeny z jednotlivých TS1O-15 a budou uloženy v zemi. Podrobné
rozložení kabelových sítí bude řešeno v návazném stupni zpracováni projektové dokumentace v četně
rozmístění přípojkových skříni pro jednotlivé objekty RD a provozoven komer ční zóny.
Ve stávající staré části obce Dehtáry je provedena rekonstrukce venkovního vedení NN 0,4kV. Ve
stávajícím UP bylo navrženo uložení do zem ě.
Byly vymezeny plochy ve kterých je prov ěření změn jejich využití územní studií podmínkou pro
rozhodování (Areál bývalého JZD Jenštejn, plocha P!, Za Zahradami plocha Z7 1, Komer ční zóna
Dehtáry plochy Z12 - Z13, Radonice - sever plocha Z16).

Plochy smíšené obytné se specifickým využitím jsou vymezené pro transformaci bývalého areálu
JZD. Přesné plošné vymezení pro umis ťování a poměr jednotlivých typologií musí ur čit územní
studie.
Návrh úpravy ÚP konkretizuje etapizace stávajícího územního plánu, kdy se pro zahájení výstavby
ve II. etap ě požaduje napin ění kapacity I. etapy z 80 %.z hlediska zastav ění plochy.
I. etapa
Do I. etapy je zařazena většina zastavitelných ploch rozvojového území a plocha transforma ční.
II. etapa
Do II. etapy spadají obytné a komer ční plochy ve východních Dehtárech, tj. celá lokalita 3. Ke
Svémyslicím a východní část lokality 4. Komerční zóna Dehtáry.
Otisk úředního razítka

Ing. Blanka Vávrová
vedoucí odd. hygieny obecné a komunální
Rozdělovník
Adresát
KHS, HOK aa..
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