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a) VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 
 
Zůstává změnou nedotčeno. Zastavěné území se nerozšiřuje. 
    
b) KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT 
 
b. 1) Koncepce rozvoje řešeného území 
 
Změna č. 1 nevymezuje nové rozvojové plochy.  
Navrženou změnou Z1/1 dojde ke zrušení etapizace u rozvojových ploch  označených v územním 
plánu Z2, Z3 a Z8. 
Další změnou Z1/3 dojde k rozdělení zastavitelné plochy označené v územním plánu Z1(Bv) na dvě 
zastavitelné plochy- Z1/3a plochu pro bydlení v rodinných domech- venkovské (Bv) a Z1/3c plochu 
pro výrobu a skladování zemědělská výroba (Vz),  mezi plochami bude v šíři 10 m umístěna plocha 
zeleně ochranné a izolační (Zo) Z1/3b .  
Změna Z1/4 se týká průtočného rybníka, který má vzniknout na místě původního rybníka a zeleně 
v centru obce. 
 
Přehled navrhovaných změn: 

Označení lokality Označení lokality v 
ÚP 

Údaje o dosavadním 
využití 

Požadovaný způsob 
využití 

Z1/1 (Bv) Z2,Z3,Z8 (Bv) Plochy Z2, Z3 jsou 
vymezené pro 

zástavbu v 1. etapě, 
plocha Z8 ve 2. 

etapě. 

 

Spojení 3 
zastavitelných ploch 

v jednu, bez 
rozdělení do etap. 

Pozemky ležící na 
rozhraní dvou etap 

se v současnosti 
nedají zastavět. 

Z1/2 (Bv) Zs Zeleň soukromá a 

vyhrazená 
v zastavěném území 

Plochy pro bydlení 

v rodinných domech- 
venkovské 

Z1/3:  

Z1/3a (Bv) 

Z1/3b (Zo) 

Z1/3c (Vz) 

Z1 (Bv) Plocha vymezená 

pro bydlení 
v rodinných 

domech- venkovské 

Rozdělení plochy na 

dvě zastavitelné 
plochy-  plochu pro 

bydlení v rodinných 
domech- venkovské 

Z1/3a a plochu pro 
výrobu a skladování- 

zemědělská výroba 
Z1/3c. Mezi plochami 

bude v šíři 10 m 
umístěna plocha 

zeleně ochranné a 
izolační Z1/3b. 

Plocha Z1/3a je 
zařazena do ploch 
podmíněně 
přípustného využití 
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pro bydlení, tzn. že 
před povolením 
umístění staveb musí 
být prokázán soulad 
s požadavky 
právních předpisů 
před hlukem a 
vibracemi 
v chráněných 
prostorech 
definovaných v §30 
odst.3 zákona. 

Z1/4 W, Pv, Zv Zeleň na veřejných 

prostranstvích, vodní 
plocha 

Průtočný rybník na 

místě původního 
rybníka mj. z důvodu 

zvýšení hladiny 
podzemní vody a 

vytvoření biotopu pro 
život vodních a na 

vodu vázaných 
živočichů. 

 

b. 2) Ochrana hodnot vyplývajících z historického a urbanistického vývoje 
 
Hodnoty a způsob jejich ochrany se změnou č. 1 nemění. 
 

b. 3) Ochrana hodnot vyplývajících z přírodních a dalších podmínek území 
 
Změna č. 1 se dotkne vymezení části lokálního biokoridoru CBR002-CBR003 v zastavěném území. 
Lokální biokoridor bude zúžen v ploše, kterou ÚP vymezil jako ZS (zeleň soukromá a vyhrazená), 
změna tuto plochu vymezuje jako BV (bydlení v rodinných domech – venkovské). 
 

c)URBANISTICKÁ KONCEPCE VČETNĚ VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH, PLOCH 
PŘESTAVBY A SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ 
 
Urbanistická koncepce obce není změnou č. 1 ovlivněna. Nejsou vymezeny nové zastavitelné 
plochy.  
Systém sídlení zeleně se doplňuje o plochu Z1/3b v rámci zastavitelné plochy Z1/3, kde bude  mezi 
plochou pro bydlení a plochou pro výrobu a skladování umístěna plocha zeleně ochranné a izolační 
v šíři 10 m. 

 
d)KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY A DALŠÍHO OBČANSKÉHO VYBAVENÍ 
VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEJICH UMÍSŤOVÁNÍ 
 

d. 1) Dopravní infrastruktura: 
 
Základní komunikační síť vymezena územním plánem bude zachována. 
 

d. 2) Technická infrastruktura  
 
Technická infrastruktura nebude změnou č. 1 dotčena. 
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d. 3) Občanská vybavenost  
 
Změna č. 1 nevymezuje nové plochy občanské vybavenosti. 
 

e) KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY VČETNĚ VYMEZENÍ PLOCH A STANOVENÍ 
PODMÍNEK PRO ZMĚNY V JEJICH VYUŽITÍ, ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILIT, 
PROSTUPNOST KRAJIN, PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ, OCHRANA PŘED POVODNĚMI, 
REKREACE, DOBÝVÁNÍ   NEROSTŮ 
 
Změna č. 1 se dotkne vymezení části lokálního biokoridoru CBR002-CBR003 v zastavěném území. 
Lokální biokoridor bude zúžen v ploše, kterou ÚP vymezil jako ZS (zeleň soukromá a vyhrazená), 
změna tuto plochu vymezuje jako BV (bydlení v rodinných domech – venkovské). 

 
Změnou č. 1 se nemění zábor ZPF. 
 
                                                                                                                                                 
f) STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ 
S URČENÍM PŘEVAŽUJÍCÍHO ÚČELU VYUŽITÍ (HLAVNÍ VYUŽITÍ), PŘÍPUSTNÉHO VYUŽITÍ, 
NEPŘÍPUSTNÉHO VYUŽITÍ, PŘ. PODMÍNĚNÉHO PŘÍPUSTNÉHO VYUŽITÍ TĚCHTO PLOCH A 
STANOVENÍ PODMÍNEK PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ, VČETNĚ ZÁKLADNÍCH 
PODMÍNEK OCHRANY KRAJINNÉHO RÁZU (NAPŘ. VÝŠKOVÉ REGULACE ZÁSTAVBY, 
INTENZITY VYUŽITÍ POZEMKŮ V PLOCHÁCH) 
 
Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití se změnou č. 1 nemění: 
 
Plochy pro bydlení - v rodinných domech venkovské BV 
Hlavní využití: 
 -pozemky rodinných domů  s možností chovatelského  a pěstitelského zázemí 
   pro  samozásobení s příměsí nerušících obslužných funkcí místního významu 
  -pozemky související dopravní a technické infrastruktury  
 
Přípustné využití: 
  -parkování a garážování osobních vozidel majitelů a obyvatel domů, u novostaveb RD  
   garáže vestavěné nebo přistavené 
  -užitkové a rekreační zahrady, okrasná zeleň 
 
Podmíněně přípustné využití pro plochu Z1/3a: 
  - před povolením umístění staveb musí být prokázán soulad s požadavky právních předpisů před 
    hlukem a vibracemi v chráněných prostorech definovaných v §30 odst.3 zákona. 
 
Nepřípustné využití: 
  -výstavba výrobních, skladových a dopravních zařízení 
  -výstavba staveb pro individuální rekreaci /chaty/ 
  -všechny druhy činností, které svými negativními vlivy přímo nebo nepřímo narušují  
   pohodu prostředí 
 
Podmínky prostorového uspořádání: 
Zastavitelnost ploch v zastavěném území je nutno řešit při umisťování staveb diferencovaně,              
s ohledem na existující stavby, zpevněné plochy a na terén. Výšková hladina nových staveb, 
nástaveb a přístaveb nesmí překročit stávající výškovou hladinu střech v okolí. 
Nové stavby, nástavby a přístavby by měly být  přizpůsobeny stávajícím hodnotným stavbám 
venkovského charakteru. To se týká zejména tvaru střech, obvodových stěn a barev. 
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Plochy dopravní infrastruktury - silniční DS 
Hlavní využití: 
  -pozemky staveb a zařízení pozemních komunikací-silnic II. tříd, místních komunikací 
  -pozemky, na kterých jsou umístěny součásti komunikace-(náspy, zářezy, opěrné   
   zdi, mosty, doprovodná a izolační zeleň) 
  -pozemky staveb dopravních zařízení (odstavné a parkovací plochy)                                                    
  -čekárny a zastávky hromadné dopravy 
 
Nepřípustné využití: 
  -výstavba všeho druhu 

 
Plochy zeleně-zeleň ochranná a izolační ZO 
Hlavní využití: 
  -ekologická funkce 
  -estetická funkce 
  -součást hygienických opatření 
 
Přípustné využití: 
  -hospodářská funkce (ovocné aleje) 
 
Nepřípustné využití: 
  -výstavba všeho druhu 
  -těžba nerostů a humolitů 
  -činnosti narušující základní funkce zeleně 
 
Plochy vodní a vodohospodářské W 
Hlavní využití: 
  -pozemky vodních ploch, koryt, vodních toků a jiné pozemky určené pro převažující   
   hospodářské využití 
 -odvodnění území/potoky/,kanály, regulace vláhových poměrů v půdě 
 -ekologická funkce 
 -požární účely /nádrže/ 
 
Přípustné využití: 
  -aplikace netradičních forem získání energie (po projednání s vodohospodářskými  
   orgány) 
 
Podmíněně přípustné využití: 
  -k údržbě vodních ploch je nutno zpřístupnit břehovou část pro orgány správy povodí, 
   v nezastavěném území 6 metrů od břehové čáry, v zastavěném území dle možnosti 
 
Nepřípustné využití: 
  -chov ryb a kachen (s výjimkou chovných rybníků) 
  -odvádění a jímání splaškových vod 
  -závlahy soukromých pozemků 
  -těžba a poškozování břehů a dna 
  -všechny činnosti, které zhoršují kvalitu vody a narušují vodohospodářskou funkci 

 
Plochy výroby a skladování, zemědělská výroba VZ 
Hlavní využití: 
  -pozemky staveb a zařízení pro výrobu a skladování 
  -chov hospodářských zvířat 
  -sklady a úpravny produktů 
  -sklady a opravny zemědělské techniky 
  -administrativní a hygienické zařízení zaměstnanců 
  -technická infrastruktura 
  -ochranná zeleň bariérové formy 
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Podmíněně přípustné využití: 
  -ochranná pásma ze zemědělských provozů nesmí zasahovat do obytných objektů   
 sousedů, hlučnost a prašnost z provozu nesmí přestoupit hygienickou /normovou/mez. Parkování 
vozidel pouze na vlastním pozemku. Počty zvířat jsou limitovány emisními čísly. 
                                                                                                                                                                       
Nepřípustné využití: 
  -bydlení (s výjimkou majitele), veřejné stravování, rekreace a činnosti, které narušují  
   zemědělskou činnost či kvalitu produktu 
  -u soukromého zemědělství bydlení vlastníka v ochranném pásmu možné 
Podmínky prostorového uspořádání: 
Formu a rozměr zemědělských staveb určuje především technologie provozu a způsob větrání a také 
dosah ochranného pásma příslušného provozu. Každý záměr zemědělské stavby bude posuzován 
individuálně v závislosti na okolí. 
 

Plochy občanského vybavení se doplňují: 
 
f.1.f) Plochy občanského vybavení - tělovýchovná a sportovní zařízení OS 
Hlavní využití: 
  -pozemky staveb a zařízení občanského vybavení pro tělovýchovu a sport a dětská hřiště 
  -plochy pro diváky 
  -pozemky související dopravní a technické infrastruktury 
 
Přípustné využití: 
  -malé zařízení pro občerstvení diváků 
 
Podmíněně přípustné využití: 
  -parkování návštěvníků na vyhrazeném místě u hřiště 
 -plochy občanské vybavenosti musí být vymezeny v přímé návaznosti na kapacitně   
  dostačující plochy dopravní infrastruktury a být z nich přístupné 
 
Nepřípustné využití: 
  -střelecký sport, bydlení, výroba a skladování nesouvisející se sportem 
 

 
g) VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ, 
STAVEB A   OPATŘENÍ K ZAJIŠŤOVÁNÍ OBRANY A BEZPEČNOSTI STÁTU A PLOCH PRO 
ASANACI, PRO KTERÉ LZE PRÁVA K POZEMKŮM A STAVBÁM VYVLASTNIT 
 
Změna č. 1 se dotkne vymezení části lokálního biokoridoru CBR002-CBR003 v zastavěném území jako 
veřejně prospěšná opatření. 
Lokální biokoridor bude zúžen v ploše, kterou ÚP vymezil jako ZS (zeleň soukromá a vyhrazená), 
změna tuto plochu vymezuje jako BV (bydlení v rodinných domech – venkovské). 

 
h)VYMEZENÍ DALŠÍCH VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB A VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH 
OPATŘENÍ, PRO KTERÉ LZE UPLATNIT PŘEDKUPNÍ PRÁVO 
 
Změna č. 1 nevymezuje žádné nové veřejně prospěšné stavby ani veřejně prospěšná opatření, pro 
které lze uplatnit předkupní právo. 
 

i)ÚDAJE O POČTU LISTŮ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU A POČTU VÝKRESŮ K NĚMU 
PŘIPOJENÉ GRAFICKÉ    ČÁSTI 
 
NÁVRH  
Textová část: 10 listů  A4 
Grafická část: 3 výkresy 
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ODŮVODNĚNÍ 
Textová část: 9 listů A4 
Grafická část: 4 výkresy 

 
j)VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ ÚZEMNÍCH REZERV A STANOVENÍ MOŽNÉHO 
BUDOUCÍHO VYUŽITÍ VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEHO PROVĚŘENÍ 
 
Změna č. 1 nevymezuje žádné nové plochy rezerv. 
  

k)VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE PROVĚŘENÍ ZMĚN JEJICH VYUŽITÍ 
ÚZEMNÍ  STUDIÍ PODMÍNKOU PRO ROZHODOVÁNÍ A DÁLE STANOVENÍ LHŮTY PRO 
POŘÍZENÍ ÚZEMNÍ   STUDIE,JEJÍ SCHVÁLENÍ POŘIZOVATELEM A VLOŽENÍ DAT O TÉTO 
STUDII DO EVIDENCE ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ ČINNOSTI 
 
Nově takové plochy vymezeny nebudou. Změna č. 1 ruší prověření změny využití plochy Z8.  

                                                                                                                                                                       
l) VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE POŘÍZENÍ A VYDÁNÍ REGULAČNÍHO 
PLÁNU  PODMÍNKOU PRO ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH JEJICH VYUŽITÍ A ZADÁNÍ 
REGULAČNÍHOPLÁNU V ROZSAHU DLE PŘÍLOHY Č. 9 
 
Regulační plán pro žádnou z rozvojových ploch nebude navrhován. 
 
 
m) VYMEZENÍ ARCHITEKTONICKY NEBO URBANISTICKY VÝZNAMNÝCH STAVEB, PRO 
KTERÉ MŮŽE VYPRACOVÁVAT ARCHITEKTONICKOU ČÁST PROJEKTOVÉ 
DOKUMENTACE JEN AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT 
 
Změna č. 1 nevymezuje žádné takovéto architektonicky nebo urbanisticky významné stavby.  
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a) POSTUP PŘI POŘÍZENÍ ZMĚNY č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU 
 
O pořízení změny č. 1 rozhodlo zastupitelstvo obce Vykáň na svém zasedání dne 1. 10. 2014 
usnesením č. 3. Zpracovatelem změny č. 1 územního plánu je ing. arch. Petra Novotná. 
Pořizovatelem zadání a návrhu změny č. 1 územního plánu je Městský úřad Český Brod, úřad 
územního plánování (dále jen „pořizovatel“).  
Návrh zadání změny č. 1 územního plánu obce Vykáň byl zaslán dotčeným orgánům státní 
správy, ostatním organizacím a orgánům územního plánování sousedních obvodů. Dále byl 
návrh Zadání změny č. 1 územního plánu obce Vykáň vystaven k veřejnému nahlédnutí od 
2.6.2015 do 3.7.2015 na Obecním úřadě Vykáň a u pořizovatele, dále na internetových 
stránkách obce Vykáň: www.vykan.cz a internetových stránkách pořizovatele: www.cesbrod.cz. 

Požadavky dotčených orgánů státní správy byly respektovány a zapracovány. Zadání změny č. 1 bylo 

schváleno dne 21. 1. 2016 usnesením zastupitelstva obce. 
Opatřením ze dne 15.8.2016 pořizovatel oznámil zahájení projednání návrhu územního plánu a 
na den 27.9.2016 svolal jeho společné projednání, ze kterého byl pořízen protokol. Požadavky 
dotčených orgánů státní správy byly respektovány a zapracovány. 
Opatřením ze dne 31.1.2017 pořizovatel předložil návrh územního plánu k posouzení 
nadřízenému orgánu podle § 50 odst. 2-4 stavebního zákona. Krajský úřad Středočeského kraje 
stanoviskem č.j. 025913/2017/KUSK ze dne 20.2.2017 sdělil, že v návrhu neshledal žádné rozpory 
a lze pokračovat v dalším řízení o územním plánu. 
Proto opatřením ze dne 1.3.2017 pořizovatel oznámil zahájení řízení o územním plánu a na den 
5.4.2017 svolal jeho veřejné projednání v zasedací místnosti obecního úřadu Vykáň. Současně 
veřejnost poučil o tom, kde je možné se s  územním plánem seznámit a jakým způsobem 
uplatnit námitky a připomínky k územnímu plánu. Současně vyzval dotčené orgány k uplatnění 
stanovisek. Z průběhu veřejného projednání byl pořízen záznam. Požadavky dotčených 
orgánů státní správy byly respektovány a zapracovány. 
Po veřejném projednání obdržel námitku k územnímu plánu zaslanou MUDr. Dagmar Pejšlovou, 
námitka byla uplatněna v zákonem stanovené lhůtě k podání námitek a připomínek. Námitkou 
podatelka žádá o zařazení pozemku parc. č. 108/23 v k.ú. Vykáň do návrhové plochy 
k výstavbě vesnického bydlení, resp. smíšeného bydlení. Pořizovatel proto ve spolupráci 
s pověřeným zastupitelem vypracoval návrh rozhodnutí o námitkách tak, že podané námitce 
vyhověl. Návrh rozhodnutí o námitkách pak zaslal k vyjádření dotčeným orgánům. Od orgánů 
hájících zájmy na úseku ochrany životního prostředí (jak Krajského úřadu Středočeského kraje, 
tak i Městského úřadu Český Brod) obdržel pořizovatel nesouhlasné stanovisko s návrhem 
rozhodnutí o námitkách, návrh proto upravil tak, aby byl v souladu se stanovisky dotčených 
orgánů, a námitku zamítl.  
Upravený návrh územnímu plánu pořizovatel předložil zastupitelstvu obce ke schválení. 
 
 
b) VYHODNOCENÍ SOULADU S POLITIKOU ÚZEMNÍHO ROZVOJE A ÚZEMNĚ 
PLÁNOVACÍ  DOKUMENTACÍ VYDANOU KRAJEM, VYHODNOCENÍ 
KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ 
 
b. 1) Vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje ČR 
 
Obec Vykáň spadá do rozvojové oblasti OB1 (Rozvojová oblast Praha). 
 
Vyhodnocení: vzhledem k místnímu významu Změny č. 1 územního plánu Vykáň není 
předpoklad nesouladu s cíli a úkoly Politiky územního rozvoje ČR. 

 
b. 2) Vyhodnocení souladu s požadavky vyplývajícími z územního plánu 
velkého územního celku Pražský  region 
 
Územní plán velkého územního celku Pražského regionu (ÚP VÚC PR) byl schválen 
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Zastupitelstvem Středočeského kraje dne 18. 12. 2006, usnesením č. 55-15/2006/ZK. Z tohoto 
nadřazeného územního plánu pro dané území vyplývá požadavek respektovat navrhovaný 
koridor pro vysokorychlostní trať D202 Praha-Brno, úsek Praha-Poříčany. 
 
Vyhodnocení: požadavek se nedotýká řešeného území změny č. 1, ale pouze zasahuje do 
katastrálního území obce. 
 

b. 3) Vyhodnocení souladu s požadavky ze Zásad územního rozvoje 
Středočeského kraje 
 
ZUR Středočeského kraje vydané byly vydány dne 19.12.2011 usnesením Zastupitelstva 
Středočeského kraje. 
Obce Vykáň se týká záměr vysokorychlostní tratě D202 Praha-Brno, úsek Praha-Poříčany, který 
územní plán vymezuje jako veřejně prospěšnou stavbu. 
Vyhodnocení: uvedený záměr se nedotýká řešeného území změny č. 1, ale pouze zasahuje 
do katastrálního území obce. 

 
 
c)  VYHODNOCENÍ SOULADU S CÍLI A ÚKOLY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ 
 
Změna č. 1 Územního plánu je v souladu s cíli a úkoly územního plánování, nic nebrání 
předpokladu zabezpečení udržitelného rozvoje a souladu všech přírodních, civilizačních a 
kulturních hodnot 
v území. 

 
 
d) VYHODNOCENÍ SOULADU S POŽADAVKY STAVEBNÍHO ZÁKONA A JEHO  
   PROVÁDĚCÍCH PŘEDPISŮ 
 
Návrh změny č. 1 územního plánu Vykáň byl zpracován na základě schváleného zadání.  
Je vypracován tak, aby vyhověl požadavkům vyhlášky č. 500/ 2006 Sb.  o územně 
analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidenci územně 
plánovací činnosti.  
Návrh změny č. 1 územního plánu je v souladu s požadavky stavebního zákona a jeho 
prováděcích právních předpisů. 
 

 
e) VYHODNOCENÍ SOULADU S POŽADAVKY ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ- 
 SOULAD SE STANOVISKY DOTČENÝCH ORGÁNŮ PODLE ZVLÁŠTNÍCH     
 PŘEDPISŮ, POPŘÍPADĚ S VÝSLEDKEM ŘEŠENÍ ROZPORŮ 
 
Stanoviska krajského úřadu a vyjádření dotčených orgánů uplatněná k projednání návrhu 
zadání podle § 47 stavebního zákona byla do zadání, schváleného Zastupitelstvem obce 
Vykáň.  
 
Požadavky z nich vyplývající byly zapracovány do návrhu územního plánu k projednání 
podle § 50 odst. 2 a 3 stavebního zákona (společné jednání, písemné projednání s veřejností). 
 
Do návrhu územního plánu k řízení o územním plánu s veřejným projednáním podle § 52 
stavebního zákona byly zapracovány požadavky uplatněné ve stanoviscích krajského úřadu 
a dotčených orgánů v rámci projednání návrhu územního plánu podle § 50 stavebního 
zákona, popř. výsledky jejich následného dohodovacího procesu. 
 
Rozpory ve smyslu ust. § 4 odst.7 stavebního zákona a ust. § 136 odst.6 správního řádu při 
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projednávání návrhu změny č. 1 ÚP Vykáň nebyly řešeny. 
 
Návrh změny č. 1 ÚP Vykáň je v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů. 

 
Stanovisko krajského ú řadu podle §50 odst. 5 stavebního zákona 
Vzhledem k tomu, že se nezpracovávalo vyhodnocení vlivů změny č. 1 územního plánu Vykáň 
na udržitelný rozvoj, nevydává příslušný úřad stanovisko. 
 

Stanoviska k zadání změny č. 1 územního plánu: 

• Souhrnné vyjádření Krajského úřadu Středočeského kraje č.j. 079347/2015/KUSK ze dne 

26.6.2015 – bez připomínek 
• Vyjádření Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze spis. zn. 

KHSSC 25206/2015 ze dne 22.6.2015 – připomínka k nevhodnému navržení plochy Z/13 
z důvodu těsného sousedství plochy pro bydlení a plochy pro výrobu a skladování.  

Vyjádření bylo respektováno, zadání změny č. 1 územního plánu Vykáně bylo 
změněno a mezi plochu pro bydlení a plochu pro výrobu a skladování byla umístěna 

plocha zeleně. 
• Ve vyjádření ČR – Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje, územního 

odboru Kolín č.j. HSKL-1637-2/2015-KO ze dne 26.6.2015 byly požadavky na doplnění 
textové části z hlediska požadavků civilní ochrany, zabezpečení zdrojů vody pro 

hašení požárů, které byly respektovány a zapracovány 
• Vyjádření Městského úřadu Český Brod, odboru životního prostředí a zemědělství,  č.j. 

MUCB 15814/2015 ze dne 22.6.2015, ve kterém je požadováno u plochy Z ½ zachování 
lokálního biokoridoru v min. šířce 10 m od břehové čáry. Požadavku bylo vyhověno, 

lokální biokoridor zůstane zachován. 
• Vyjádření Městského úřadu Český Brod, odboru životního prostředí a zemědělství , č.j. 

MUCB 21016/2015 ze dne 29.7.2015 z hlediska vodního hospodářství bez námitek 
• Sdělení Ministerstva životního prostředí České republiky zn. 1242/50/15, 38103/ENV/15 

ze dne 1.7.2015, ve kterém je požadováno respektování chráněného ložiskového 
území č. 15390100 Vyšehořovice. Navrhovaná změna územního plánu do chráněného 

ložiskového území nezasahuje. 
• Souhlas Ministerstva obrany ČR, sekce ekonomické a majetkové, spis. zn. 82014/2015-

8201-OÚZ-LIT ze dne 18.6.2015 s předloženým návrhem 
• Vyjádření Ministerstva dopravy zn. 346/2015-910-UPR/2 ze dne 12.6.2015 – bez 

připomínek 
• Vyjádření Ministerstva průmyslu a obchodu zn. MPO 26082/2015 ze dne 1.6.2015 bez 

připomínek 
• Vyjádření ČR –Státní energetické inspekce zn. URP092-4.6/15/010.103 ze dne 10.6.2015 

bez požadavků 
• Stanovisko KÚSK, odboru životního prostředí a zemědělství ze dne 5.6.2015 jako orgánu 

ochrany přírody z hlediska vlivu na územní soustavu Natura 2000 – lze vyloučit 
významný vliv na hájené zájmy a proto DO nemá připomínky. 

Stanoviska DO ke společnému jednání: 

• Koordinované stanovisko Krajského úřadu Středočeského kraje č.j. 121961/2016/KUSK 
ze dne 13.9.2016 – bez připomínek 

• Vyjádření Městského úřadu Český Brod – odboru životního prostředí a zemědělství č.j. 
MUCB 23229/2016 ze dne 17.10.2016 
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• Stanovisko Státní energetické inspekce zn. SEI 1562/16/10.101/Čer – bez připomínek 

• Souhlasné stanovisko Ministerstva průmyslu a obchodu zn. MPO 44546/2016 ze dne 
17.8.2016 

• Souhlasné stanovisko Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze  
spis. zn. KHSSC ze dne 23.8.2016 

• Vyjádření Městského úřadu Český Brod, odboru stavebního a územního plánování – 
památkové péče – bez připomínek 

• Souhlasné stanovisko Ministerstva obrany ČR, sekce ekonomické a majetkové, spis. 
zn.90875/2016-8201-OÚZ-LIT ze dne 21.10.2016 

• Koordinované stanovisko ČR – HZS Středočeského kraje, územního odboru Kolín, č.j 
HSKL – 1637 – 4/2015/PD ze dne 18.10.2016 

 

Připomínky ke společnému jednání: 

• žádost obce Vykáň, aby do plochy občanské vybavenosti bylo možné umístit také 
dětská hřiště 

Stanoviska DO k veřejnému projednání: 

• Koordinované stanovisko Krajského úřadu Středočeského kraje č.j. 031549/2017/KUSK 
ze dne 22.3.2017 – bez připomínek 

• Souhlasné stanovisko Ministerstva obrany ČR, sekce ekonomické a majetkové, spis. zn. 
93520/2017-8201-OÚZ-LIT ze dne 5.4.2017 

Stanoviska DO k rozhodnutí o námitkách: 

• Koordinované stanovisko Krajského úřadu Středočeského kraje č.j. 064946/2017/KUSK 
ze dne 5.6.2017 – nesouhlasné stanovisko z hlediska ochrany ZPF, v dalších částech 

bez připomínek. 
Stanovisku bylo vyhověno, rozhodnutí o námitkách bylo změněno a námitka 

zamítnuta. 

• Stanovisko Městského úřadu Český Brod, odboru životního prostředí a zemědělství, č.j. 

MUCB 32744/2017 ze dne 5.6.2017 – nesouhlas s návrhem rozhodnutí o námitkách 
z hlediska ochrany přírody, v dalších bodech bez námitek.  

Stanovisku bylo vyhověno, rozhodnutí o námitkách bylo změněno a námitka 

zamítnuta. 

• Stanovisko Státního pozemkového úřadu – Krajského pozemkového úřadu pro 
Středočeský kraj a hlavní město Praha, Pobočky Nymburk, č.j. SPU 253152/2017 ze dne 

26.5.2017 – navrhovaná změna ÚP není v kolizi s působností pozemkového úřadu 

 
 
f) ÚDAJE O SPLNĚNÍ ZADÁNÍ, POKYN 
 
závazným podkladem pro vypracování návrhu změny č. 1 územního plánu je schválené 
zadání. Požadavky plynoucí ze schváleného zadání změny č. 1 byly splněny. 
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g) KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ  
 
Změna č. 1 ÚP je zpracována v souladu s požadavky obce a pořizovatele, které vyplývají ze 
schváleného zadání. 
Důvodem pro změnu územně plánovací dokumentace jsou nové požadavky obce. 
 
Změna č. 1 územního plánu vymezuje 4 plochy změn: 
 
Z1/1  
V této ploše dojde ke spojení 3 zastavitelných ploch pro bydlení v rodinných domech- 
venkovské (Bv)  Z2,Z3,Z8 v jednu Z2, bez rozdělení do etap. Týká se pozemků č. 89/1,89/5,89/6. 
Zdůvodnění: Pozemky ležící na rozhraní dvou etap se v současnosti nedají zastavět. 
 
Z1/2 
V této zastavěné ploše dojde ke změně funkčního využití, plocha zeleně soukromé a 
vyhrazené (Zs) bude nově vymezena jako plocha pro bydlení v rodinných domech- 
venkovské (Bv). Týká se to pozemků č. 130, 200,221/12. S tím dojde k posunutí hranice  
lokálního biokoridoru CBR002-CBR003. 
Zdůvodnění: tato plocha změny navazuje na zastavěnou plochu intravilánu funkčně 
vymezenou jako plochu pro bydlení v rodinných domech venkovské, ale v současnosti svým 
vymezením znemožňuje výstavbu. 
 
Z1/3 
Tato zastavitelná plocha v územním plánu označena jako Z1  a vymezena pro bydlení 
v rodinných domech- venkovské (Bv) bude rozdělena  na dvě zastavitelné plochy- plochu 
pro bydlení v rodinných domech- venkovské (Bv)  a plochu pro výrobu a skladování- 
zemědělská výroba (Vz). Mezi těmito plochami bude v šíři 10 m umístěna plocha zeleně 
ochranné a izolační (Zo). 
Zdůvodnění: spodní část plochy ve stávajícím územním plánu vymezené jako Z1 leží v blízkosti 
potoka a je nevhodná pro zástavbu rodinnými domy. Z tohoto důvodu je změnou č. 1 nově 
vymezena jako plocha pro výrobu a skladování - zemědělskou výrobu. Od plochy pro 
bydlení v horní části pozemku bude oddělena pásmem izolační zeleně. 
   
 
Z1/4 
V zastavěném území obce dojde k rozšíření vodní plochy (W). Pozemky parc. č. 822/3, a část 
pozemku parc. č. 822/2 (levá část pozemku parc. č. 822/2 před komunikací ležící na 
pozemcích č. 790 a 815) budou nově zařazeny do plochy vodní plocha (W). 
Zdůvodnění: založení průtočného rybníka na místě původního rybníka mj. z důvodu zvýšení 
hladiny podzemní vody a vytvoření biotopu pro život vodních a na vodu vázaných živočichů. 
 

 
g. 1) Vymezení zastavěného území 
 
Změna č. 1 územního plánu se netýká vymezení zastavěného území. 

                                                                                                                                                                      
g. 2) Koncepce rozvoje území obce 
 
Koncepce rozvoje území obce nebude změnou č.1 dotčena. 

g. 3) Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch 
přestavby a systému sídlení zeleně 
 
Nové rozvojové plochy změna č. 1 územního plánu nevymezuje. 
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g. 4) Koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umísťování 
 
g. 4. a) Občanská vybavenost: 
 
Koncepce veřejné infrastruktury dle schválené územně plánovací dokumentace zůstane 
zachována. 
 
Koncepce občanské vybavenosti není  navrhovanou změnou dotčena. 
 

g. 4. b) Technická infrastruktura: 
 
Koncepce technické infrastruktury není  navrhovanou změnou dotčena. 
 

g. 4. c) Dopravní infrastruktura 
 
Koncepce dopravní infrastruktury není navrhovanou změnou dotčena. 
 

g. 5) Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení 
podmínek pro změny v jejich využití, územní systém ekologické stability, 
prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochrana před povodněmi, dobývání 
nerostů 
 
Koncepce uspořádání krajiny není navrhovanou změnou dotčena. 
Se změnou Z1/2 dojde k posunutí hranice lokálního biokoridoru CBR002-CBR003.  

 
 
g. 6) Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití 
s určením převažujícího účelu využití (hlavní využití), přípustného využití, 
nepřípustného využití, př. podmíněného přípustného využití těchto ploch a 
stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek 
ochrany krajinného rázu (např. výškové regulace zástavby, intenzity využití 
pozemků v plochách) 
 
Změna č. 1 nemění podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití.   
 

 
g. 7) Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, 
staveb a   opatření k zajišťování obrany  a bezpečnosti státu, pro které  lze 
práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit 
 
Změna č. 1 se dotkne vymezení části lokálního biokoridoru CBR002-CBR003 v zastavěném území 
jako veřejně prospěšná opatření WU3 s možností vyvlastnění. 
 

g. 8) Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je prověření změn jejich využití 
územní  studií podmínkou pro rozhodování a dále stanovení lhůty pro pořízení 
územní   studie, její schválení pořizovatelem a vložení dat o této studii do 
evidence územně plánovací činnosti 
 
Na ploše změny  Z1/1dojde ke spojení tří zastavitelných Z2, Z3 a Z8 ploch do jedné. Změna č. 1 
ruší prověření změny využití plochy Z8. 
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g. 9) Limity využití území 
 
Limity využití  území vylučující nebo podmiňující umísťování staveb a využití území se netýkají 
ploch dotčených změnou č. 1. 
 

h) VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ A INFORMACE, 
    JAK BYLO RESPEKTOVÁNO STANOVISKO K VYHODNOCENÍ VLIVŮ  
    NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
 
Řešení navrhované změnou č. 1 územního plánu nemá zásadní vliv na celkový rozvoj území. 
Týká se pouze úprav lokálního významu. 

                                                                                                                                                                  

i) VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ  
    NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND A POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCE LESA 
 
Změnou č. 1 se nemění zábor ZPF, v případě plochy Z1/1 dojde ke zrušení etapizace  
u rozvojových ploch Z2, Z3 a Z8. U změny Z1/3 dojde k rozdělení zastavitelné plochy Z1. 
Viz Tabulka záborů:  
 
 
 
 
 
 
 
 

Označení 
záboru 
ve stáv. 
ÚP 

Označení 
záboru 
ve 
změně 
č.1 

Číslo 
Poze
m. 

Výměra 
(m2) 

Současné  
vymezení 

BPEJ Třída 
ochrany 

Nové 
funkční 
vymezení 

Z1 Z1/3a 

 

 

 

 

 

Z1/3c 

209/1 

 

201 

 

 

 

221/2 

 

 

200 

6783 

 

4794 

 

 

 

5758 

 

 

7021 

Trvalý travní 
porost 

 

Trvalý travní 
porost 

 

 

Trvalý travní 
porost 

 

 

20501 

 

20501(3119m2) 

20100(760m2) 

27101(915m2) 

 

20501(3129m2) 

27101(2629m2) 

 

27101(6468m2) 

3 

 

3 

1 

5 

 

3 

5 

 

5 

Plocha pro 
bydlení 

 

 

 

 

 

Plocha pro 
výrobu a 
skladování- 
zemědělská 
výroba 
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Trvalý travní 
porost 

20501(553m2) 3 

Z2 Z1/1 620/1 

620/8 

1634 

1547 

Orná půda 

Orná půda 

20610 

20610 

26100 

3 

3 

2 

Plocha pro 
bydlení 

Z3 Z1/1 620/7 

 

620/2 

 

1218 

 

1842 

 

Orná půda 

 

Orná půda 

20610-3123m2 

26100 (430m2) 

26100 

 

3 

2 

2 

 

Plocha pro 
bydlení 

Z8 Z1/1 620/4 

620/5 

 

620/1 

 

620/8 

 

620/7 

 

620/2 

1009 

1272 

 

3134 

 

3282 

 

2335 

 

2573 

Orná půda 

Orná půda 

 

Orná půda 

 

Orná půda 

 

Orná půda 

 

Orná půda 

 

 

20610  

26100 (539m2) 

20610 (733m2) 

20610 

 

20610 

26100 

20610 

26100 

26100 

3 

2 

 

3 

 

3 

2 

3 

2 

2 

 

Plocha pro 
bydlení 

Zábor celkem                                  44 202 m2= 4,42 ha  

Zastavitelné plochy pro bydlení   31 423 m2=  3,14 ha 

Zastavitelné plochy pro výrobu a skladování 12 779 m2= 1,28 ha 

 
 
 


