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Obec Podveky 
 
Č.j.:       V Podvekách dne  
 

Územní plán Podveky 
 

Opatření obecné povahy 
 

Zastupitelstvo Obce Podveky, příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve 
spojení s § 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 
předpisů a § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, 
územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění 
pozdějších předpisů 

vydává 

 

Územní plán Podveky, 

 
 I. Textová část územního plánu 
(viz Územní plán Podveky – textová část, která je nedílnou součástí tohoto opatření obecné 
povahy jako příloha) 
1. Vymezení zastavěného území  
2. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot  
3. Urbanistická koncepce,  
4. Koncepce veřejné infrastruktury 
5. Koncepce uspořádání krajiny 
6. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití 
7. Vymezení veřejně prospěšných staveb a opatření, pro které lze práva k pozemkům a 
stavbám vyvlastnit  
8. Vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejných prostranství, pro které lze uplatnit 
předkupní právo  
9.  Stanovení kompenzačních opatření 
10. Vymezení ploch a koridorů územních rezerv 
11. Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno 
zpracováním územní studie 
12. Údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické části  
  
II. Grafická část územního plánu 
(viz Územní plán Podveky – grafická část, která je nedílnou součástí tohoto opatření obecné 
povahy jako příloha) 
 
výkres č. A2 Výkres základního členění území ............................................ měřítko 1 : 5 000 
výkres č. A3 Hlavní výkres ........................................................................... měřítko 1 : 5 000 
výkres č. A4Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací ........... měřítko 1 : 5 000 
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O d ů v o d n ě n í 
 

Odůvodnění územního plánu Podveky zpracované projektantem (Ing. arch. Jiří Marek, ČKA 
č. 00458; zhotovitel Ing. arch. Aleš Lána, IČO 75899795)  obsahuje  textovou a grafickou 
část (výkres č. B2 – koordinační výkres 1 : 5 000;  výkres č. B3 – Výkres širších vztahů 1 : 
50 000; výkres č. B4 – Výkres předpokládaných záborů půdního fondu 1 : 5 000) a je 
nedílnou součástí tohoto územního plánu. 
 
1. Postup pořízení  
Zastupitelstvo obce Podveky (dále jen „zastupitelstvo“)  rozhodlo  dne 14.9.2016 usnesením 
č. 10  o pořízení Územního plánu Podveky, zároveň byl schválen určený zastupitel (starostka 
obce) pro spolupráci při pořizování územního plánu.   
Dne 18.1.2015 obdržel Městský úřad Kutná Hora, odbor regionálního rozvoje a územního 
plánování jako obecní úřad obce s rozšířenou působností ( “úřad územního plánování“)jako 
pořizovatel žádost Obce Podveky o pořízení územního plánu. 
Návrh zadání byl projednán podle § 47 stavebního zákona. Veřejná vyhláška: „Oznámení o 
projednávání návrhu zadání Územního plánu Podveky byla vyvěšena od 23.10.2017 do 
23.11.2017 na úřední desce Městského úřadu Kutná Hora a  Obecního úřadu Podveky od 
23.10.2017 do 24.11.2017, zároveň byly obeslány příslušné dotčené orgány, správci sítí a 
ostatní organizace.  
Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství: 

- vyloučil vliv předložené koncepce na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost  
evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti. 

- nepožadoval zpracování vyhodnocení vlivů Územního plánu Samopše na životní 
prostředí (tzv. SEA), neboť se nepředpokládají významné střety zájmů nebo závažné 
problémy v oblasti ochrany životního prostředí a veřejného zdraví, nebo významné 
vlivy koncepce na udržitelný rozvoj území. (koordinované stanovisko k návrhu zadání 
č.j.: 127099/2017/KUSK ze dne 10.11.2017). Na základě výše uvedeného stanoviska 
nebylo požadováno ani vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj. 

Projednané a upravené zadání územního plánu  schválilo zastupitelstvo obce Podveky  
usnesením č. 15/2017 dne 7.12.2017. 
Na základě schváleného zadání vypracoval projektant návrh územního plánu. 
Návrh  byl projednán podle ustanovení § 50, 51, 52, 53, 54 stavebního zákona.  
Dne 11.12.2018 se o tomto návrhu uskutečnilo společné jednání. Dotčené orgány mohly po 
tomto jednání do 30 dnů uplatnit svá stanoviska. Zároveň byl návrh doručen veřejnou 
vyhláškou (vyvěšena od 26.11.2018 do 10.1.2019 na úřední desce Městského úřadu Kutná 
Hora a Obecního úřadu Podveky od 26.11.2018 do 10.1.2019)  a každý mohl do 30 dnů ode 
dne doručení veřejné vyhlášky uplatnit písemné připomínky. Registrovaní oprávnění investoři 
byly informováni o doručení návrhu územního plánu a možnosti podat připomínky. 
Dotčený orgán na úseku ochrany zemědělského půdního fondu nesouhlasil s předloženým 
návrhem z důvodu naddimenzovaného rozsahu zastavitelných ploch. Rozsah zastavitelných 
ploch byl zredukován a dotčený orgán byl požádán o změnu stanoviska. Na základě snížení 
rozsahu zastavitelných ploch byl vydán dotčeným orgánem souhlas s návrhem územního 
plánu. 
V této fázi bylo uplatněno 9  připomínek. Na základě došlých stanovisek a některých 
připomínek byl návrh  územního plánu upraven. 
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Návrh byl spolu s podklady (stanoviska, připomínky a výsledky konzultací) zaslán 
nadřízenému orgánu územního plánování pro obce k posouzení. Krajský úřad sdělil pod č.j.: 
073064/2019/KUSK ze dne 5.6.2019, že shledal v předloženém návrhu nedostatky. Na 
základě předloženého návrhu, v němž byly nedostatky odstraněny, bylo doručeno  souhlasné 
stanovisko krajského úřadu č.j. 092796/2019/KUSK ze dne 4.7.2019. 
 
 
Oznámení o konání veřejného projednání bylo doručeno veřejnou vyhláškou (vyvěšena od 
13.8.2019 do 12.9.2019 na úřední desce Městského úřadu Kutná Hora a na úřední desce 
Obecního úřadu Podveky od 2.8.2019 do 13.9.2019). Jednotlivě byly 30 dnů před veřejným 
projednáním přizvány Obec Podveky, dotčené orgány, krajský úřad, sousední obce a 
registrovaní oprávnění investoři. Veřejné projednání se konalo 12.9.2019. 
 
 
Ve lhůtě 7 dnů ode dne veřejného projednání bylo podáno 9 námitek a 3 připomínky.  
Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem vyhodnotil výsledky projednání, zpracoval 
s ohledem na veřejné zájmy návrh rozhodnutí o námitkách a vyhodnocení připomínek.  Návrh 
rozhodnutí o námitkách a vyhodnocení připomínek vzalo zastupitelstvo usnesením č. 30/2019 
ze dne 11.12.2019 na vědomí. Návrh byl doručen dotčeným orgánům a krajskému úřadu. 
Došlá stanoviska k návrhu byla souhlasná.  
Na základě výsledků vyhodnocení a z nich vyplývajících podstatných úprav návrhu územního 
plánu bylo přistoupeno k 1. opakovanému veřejnému projednání, které se mělo konat 
16.4.2020. Toto jednání bylo zrušeno z důvodu vyhlášení nouzového stavu v souvislosti 
s prokázáním koronaviru. 
Oznámení o konání 1. opakovaného veřejného projednání bylo následně opětovně  doručeno 
veřejnou vyhláškou (vyvěšena od 18.5.2020 do 18.6.2020 na úřední desce Městského úřadu 
Kutná Hora a od 13.5.2020 do 18.6.2020 na úřední desce Obecního úřadu Podveky).  
Jednotlivě byly 30 dnů před 1. opakovaným veřejným projednáním přizvány Obec Podveky, 
dotčené orgány, krajský úřad, sousední obce a registrovaní oprávnění investoři. 1. opakované 
veřejné projednání se konalo 18.6.2020. 
Při 1. opakovaném veřejném projednání bylo podáno 7 námitek a 6 připomínek. Pořizovatel 
ve spolupráci s určeným zastupitelem vyhodnotil výsledky tohoto projednání, zpracoval 
s ohledem na veřejné zájmy návrh rozhodnutí o námitkách a vyhodnocení připomínek. Návrh 
byl doručen dotčeným orgánům a krajskému úřadu. Došlá stanoviska k návrhu rozhodnutí o 
námitkách a vyhodnocení připomínek byla souhlasná. 
Na základě výsledků vyhodnocení a z nich vyplývajících podstatných úprav návrhu územního 
plánu bylo přistoupeno k  2. opakovanému veřejnému projednání. 
Oznámení o konání 2. opakovaného veřejného projednání bylo doručeno veřejnou vyhláškou 
(vyvěšena od 16.10.2020 do 19.11.2020 na úřední desce Městského úřadu Kutná Hora a na 
úřední desce Obecního úřadu Podveky od 14.10.2020 do 19.11.2020). Jednotlivě byly 30 dnů 
před veřejným projednáním přizvány Obec Podveky, dotčené orgány, krajský úřad, sousední 
obce a registrovaní oprávnění investoři. Veřejné projednání se konalo 19.11.2020. 
Při 2. opakovaném veřejném projednání bylo podána 1 námitka a 3 připomínky. Pořizovatel 
ve spolupráci s určeným zastupitelem vyhodnotil výsledky tohoto projednání, zpracoval 
s ohledem na veřejné zájmy návrh rozhodnutí o námitkách a vyhodnocení připomínek. Návrh 
byl doručen dotčeným orgánům  a krajskému úřadu. Došlá stanoviska k návrhu rozhodnutí o 
námitkách a vyhodnocení připomínek byla souhlasná. Vzhledem k tomu, že na základě 
vyhodnocení výsledků došlo jen k drobným úpravám a aktualizaci již platného skutečného 
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stavu návrhu územního plánu, vyhodnotil pořizovatel s určeným zastupitelem, že další 
opakované veřejné projednání již není třeba. 
 
Pořizovatel přezkoumal dle ust. § 53 odst. 4 a 5 stavebního zákona soulad návrhu územního 
plánu uvedený v jednotlivých bodech odůvodnění a předložil zastupitelstvu obce návrh na 
vydání územního plánu. 
 
 
2. Vyhodnocení souladu se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních 
předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů 
Územní plán je v souladu se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů. 
Úřad územního plánování zajistil společné jednání o návrhu územního plánu dne 11.12.2018. 
V rámci společného jednání  bylo níže uvedeným oznámeno konání společného jednání a byly 
vyzvány k uplatnění stanovisek a připomínek: 

 
Dotčené orgány: 

- Městský úřad Kutná Hora 
 - odbor životního prostředí 
 - odbor památkové péče a školství  
 - odbor dopravy a silničního hospodářství 

- Krajský úřad Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5, IDDS: keebyyf 
- Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, územní pracoviště v Kutné 

Hoře,  U Lorce 40, 284 01 Kutná Hora,IDDS: hhcai8e 
- Ministerstvo životního prostředí, OVSS I, Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10,IDDS:9gsaax4 
- Obvodní báňský úřad v Kladně, pracoviště Praha, Kozí 4, P.O. Box 31, 110 01 Praha 1, 

IDDS:ixaaduf 
- Úřad pro civilní letectví ČR, odbor řízení letového provozu a letišť, letiště Ruzyně, 160 08 

Praha 6, IDDS: v8gaaz5 
- Ministerstvo obrany, Sekce ekonomická a majetková, Odbor ochrany územních zájmů a řízení 

programů nemovité infrastruktury, oddělení ochrany územních zájmů Pardubice, Teplého 
1899, 530 02 Pardubice, IDDS: hjyaavk 

- Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, územní odbor Kutná Hora, U Zastávky 280, 
284 01 Kutná Hora, IDDS: f3ahpz8 

- Státní pozemkový úřad, pobočka Kutná Hora, Benešova 97, 284 01 Kutná Hora, IDDS: 
z49per3  

- Ministerstvo dopravy, nábřeží Ludvíka Svobody 12, P.O. Box 9, 110 15 Praha 1, IDDS: 
n75aau3 

- Státní energetická inspekce, Gorazdova 1969/24, 120 00 Praha, IDDS: hq2aev4  
- AOPK ČR, krajské středisko Praha a střední Čechy, Podbabská 2582/30, 160 00 Praha 6, 

IDDS: ffydyjp 
- Ministerstvo průmyslu a obchodu, Na Františku 32, 110 15 Praha 1, IDDS: bxtaaw4 
- Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Středočeský kraj, Veterinární 

inspektorát Kutná Hora, Čáslavská 92, 284 01 Kutná Hora, IDDS: wx98b5p 
 
 

Sousední obce: 
- Městys Rataje nad Sázavou, IDDS: 793bxp4 
- Obec Soběšín, IDDS: h8qbzgj 
- Obec Zbizuby, IDDS: 9agbi46 
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Společného jednání se zúčastnily:  
Obec Podveky 
Městský úřad Kutná Hora, odbor regionálního rozvoje a územního plánování (pořizovatel) 
Městský úřad Kutná Hora, odbor životního prostředí 
Projektant 
 
 
Vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů podaných v rámci společného jednání: 
 
• Ministerstvo průmyslu a obchodu 
Dotčený orgán s návrhem souhlasil bez připomínek.  
 
• Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, územní pracoviště 
v Kutné Hoře 
S návrhem souhlasí za splnění podmínky, že u ploch Z19, Z27, Z28, Z39 a Z40 je nutné doplnit podmínečné 
využití s tím, že navrhovaný venkovní chráněný prostor staveb musí splňovat požadavek limitních hladin hluku 
z dopravy z konkrétní komunikace. 
Vyhodnocení stanoviska: 
Požadavek je do územního plánu zapracován. 
 
• Ministerstvo obrany, Sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních zájmů  
Výše uvedený dotčený orgán požaduje zapracovat limit do návrhu územního plánu:  jev 119.  Do grafické části 
pod legendu koordinačního výkresu zapracovat textovou poznámku: “Celé správní území obce je situováno 
v zájmovém území Ministerstva obrany ČR“. 
Vyhodnocení stanoviska: 
Požadavek je do územního plánu zapracován. 
 
• ČR – Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, územní odbor Kutná Hora 
Souhlasné stanovisko. 
 
• Krajský úřad Středočeského kraje 
Odbor životního prostředí 
Na úseku ochrany přírody a krajiny sděluje, že lze vyloučit významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany 
nebo celistvost evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí. Z hlediska ochrany zvláště chráněných území 
kategorie přírodní rezervace a přírodní památka, evropsky významných lokalit a ptačích oblastí soustavy Natura 
2000 a zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů připomínky, z hlediska regionálního a nadregionálního 
územního systému ekologické stability, zvláště chráněných území v kategorii přírodní rezervace a přírodní 
památky a jejich ochranných pásem a zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů, rovněž sděluje, že nemá 
připomínky k návrhu územního plánu Podveky. 
Na úseku ochrany zemědělského půdního fondu nesouhlasil spředloženým návrhem územního plánu Podvekypro 
společné jednání s navrhovaným záborem ZPF v rozsahu 13,48 ha. Téměř 70% záboru ZPF představují plochy 
pro bydlení, přitom vývoj počtu obyvatel v dané obci má klesající trend. Orgán ochrany ZPF požadoval, aby byl 
zejména rozsah zastavitelných ploch pro bydlení redukován tak, aby odpovídal demografickému vývoji v obci 
popsanému v kapitole 8.2. ZDŮVODNĚNÍ NEZBYTNÉHO ROZSAHU ZASTAVITELNÝCH PLOCH 
posuzovaného návrhu, a to se zohledněním skutečných - reálných stavebních záměrů v obci i se zohledněním 
zásad plošné ochrany ZPF definovaných v ustanovení § 4 zákona o ochraně ZPF. Skutečnost, že jsou některé 
rozvojové lokality přebírány z předchozí – platné územně plánovací dokumentace, není dostatečným 
argumentem pro jejich nezemědělské využití i v budoucnu. Naopak – pokud nebyly tyto plochy využity pro 
navrhovaný účel v době platnosti stávající územně plánovací dokumentace, nemohou být považovány za 
nezbytný zábor ZPF.  
Vyhodnocení stanoviska: 
Rozsah zastavitelných ploch byl zredukován a dotčený orgán byl požádán o změnu stanoviska. Na základě 
snížení rozsahu zastavitelných ploch byl vydán dotčeným orgánem souhlas s návrhem územního plánu. 
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Orgán posuzování vlivů na životní prostředí doporučuje snížit počet zastavitelných ploch pro bydlení. Celková 
potřeba nových zastavitelných ploch je naddimenzovaná. 
Doporučení je respektováno. 
 
Odbor životního prostředí na úseku státní správy lesů, ochraně ovzduší, prevenci závažných havárií nemá 
připomínky. 
 
Odbor dopravy 
Nemá připomínky. 
 
Odbor kultury a památkové péče 
sdělil, že není příslušný k uplatnění stanoviska. 
 
 
 
• Městský úřad Kutná Hora, odbor životního prostředí 
Dotčený orgán na úseku ochrany přírody a krajiny požadoval  

- Prověřit a případně doplnit lokální biocentrum „Hušálek“ a jeho propojení do sítě lokálního systému 
ekologické stability. 

- V textové části upravit u ploch zemědělských (NZ) podmíněně přípustný způsob stanovení podmínek 
pro využití ploch s rozdílným způsobem využití  - písm. c) Oplocení, pokud je nezbytné z chovných 
důvodů nebo z důvodů pěstování intenzivních sadů. 

- V textové části upravit u ploch smíšených nezastavěného území (NS) podmíněně přípustný způsob 
stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití  - písm. c) Oplocení, pokud je 
nezbytné z chovných důvodů nebo z důvodu ochrany nových výsadeb dřevin maximálně na dobu 7 let.  

Vyhodnocení stanoviska: 
Dokumentace byla dle stanoviska upravena. 
 

 
Žádná z obeslaných sousedních obcí neuplatnila připomínky. 
 
Při veřejném projednání územně plánovací dokumentace uplatnily stanoviska tyto dotčené 
orgány: 
• ČR – Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, územní odbor Kutná Hora 
Souhlasné stanovisko. 
• Krajský úřad Středočeského kraje 
Nemá připomínky. 
• Ministerstvo průmyslu a obchodu 
Požaduje opravit označení ložiska nevyhrazeného nerostu – stavebního kamene č. 3084800 Ježovice - Stařechov 
v Koordinačním výkresu a v textové části. (Označeno nesprávně jako nevýhradní zdroj těžby.) 
Dokumentace je dle požadavku upravena. 
• Městský úřad Kutná Hora, odbor památkové péče, školství a kultury 
Dotčený orgán uvádí výčet nemovitých kulturních památek, které budou uvedeny v textové části. 
Tento požadavek měl být uplatněn ve fázi společného jednání. Při veřejném projednání mají dotčené orgány 
možnost se vyjádřit pouze k těm částem, které byly od společného jednání změněny.  
Požadované je v územním plánu uvedeno. 
 
Při 1. opakovaném veřejném projednání územně plánovací dokumentace uplatnily stanoviska 
tyto dotčené orgány: 
• Obvodní báňský úřad pro území Hlavního města Prahy a kraje Středočeského 
Nemá námitky. 
• ČR – Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, územní odbor Kutná Hora 
Souhlasné stanovisko. 



 
 
Územní plán Podveky – Opatření obecné povahy 

 
Stránka 7 z 20 

 

• Krajský úřad Středočeského kraje 
Nemá připomínky. 
 
Při 2. opakovaném veřejném projednání územně plánovací dokumentace uplatnily stanoviska 
tyto dotčené orgány: 
• Ministerstvo průmyslu a obchodu 
Souhlasné stanovisko. 
• ČR – Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, územní odbor Kutná Hora 
Souhlasné stanovisko. 
• Krajský úřad Středočeského kraje 
Koordinované souhlasné stanovisko. Nemá připomínky. 
 
 
3. Stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst. 5 stavebního zákona včetně sdělení, jak bylo 
stanovisko podle § 50 odst. 5 stavebního zákona zohledněno, s uvedením závažných důvodů, 
pokud některé požadavky nebo podmínky zohledněny nebyly 
 
Vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území nebylo zpracováno. Vyhodnocení vlivů 
územního plánu na udržitelný rozvoj území nebylo dotčenými orgány požadováno. Orgán 
posuzování vlivů záměrů na životní prostředí nepožadoval zpracovat vyhodnocení vlivů  
územního plánu na životní prostředí (SEA).  
Orgán ochrany přírody vyloučil významný vliv předloženého návrhu samostatně i ve spojení 
s jinými koncepcemi nebo záměry na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost jakékoli 
evropsky významné lokality a ptačí oblasti stanovené příslušnými vládními nařízeními.  
Stanovisko dle § 50 odst. 5 stavebního zákona nebylo vydáno. 
 
 
4. Rozhodnutí o námitkách uplatněných proti  návrhu a jejich odůvodnění 
Veřejné projednání návrhu Územního plánu Podveky se uskutečnilo dne 12.9.2019. 
Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání mohli vlastníci pozemků a staveb 
dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti uplatnit své námitky. 
Ve stanovené lhůtě bylo k návrhu uplatněno 9 námitek. 
1. opakované veřejné projednání se uskutečnilo dne 18.6.2020. V této fázi projednání bylo 
možné podávat námitky pouze k těm částem řešení, které byly od veřejného projednání 
upraveny. 
 
Námitky podané ve fázi veřejného projednání: 
Námitka č. N1:  
Zdeňka Vyhnánková, Ježovice 1, 285 06 Sázava námitkou uplatněnou dne 10.9.2019, č.j.: MKH/090121/2019 
jako vlastník pozemku p.č. 1/1  k.ú. Ježovice nesouhlasí se zařazením jen části pozemku o výměře cca 1900 m2 

do zastavitelné plochy a požaduje zařazení celého pozemku o výměře 4600 m2do plochy určené pro zástavbu, 
tak jak je to v současně platném územním plánu.   
Rozhodnutí o námitce č. N1: 
Námitka se zamítá. 
Odůvodnění: 
Obec měla zájem zařadit v co možná nejvyšším rozsahu všechny zastavitelné plochy ze současně platného 
územního plánu do rozvojových ploch v projednávaném návrhu územního plánu, což dokladuje i návrh pro 
společné jednání, ve kterém byl uvedený pozemek zařazen k výstavbě v  rozloze 0,30 ha.  
Již po společném jednání byla navržená rozloha zastavitelného území na základě stanoviska orgánu ochrany ZPF 
rozporována a bylo požadováno její zmenšení.   
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Dotčený orgán ve svém stanovisku po společném jednání požadoval, aby byl zejména rozsah zastavitelných 
ploch pro bydlení redukován tak, aby odpovídal demografickému vývoji v obci, a to se zohledněním skutečných 
- reálných stavebních záměrů v obci i se zohledněním zásad plošné ochrany ZPF. Skutečnost, že jsou některé 
rozvojové lokality přebírány z předchozí – platné územně plánovací dokumentace, není dostatečným 
argumentem pro jejich nezemědělské využití i v budoucnu. Naopak – pokud nebyly tyto plochy využity pro 
navrhovaný účel v době platnosti stávající územně plánovací dokumentace, nemohou být považovány za 
nezbytný zábor ZPF. Uvedený pozemek je zařazen do I. třídy ochrany ZPF, do této třídy spadají zemědělské 
půdy vysoce chráněné, které lze odejmout ze ZPF pouze v případech, kdy jiný veřejný zájem výrazně převažuje 
nad veřejným zájmem ochrany ZPF. 
Po vyčerpání většiny navržených zastavitelných ploch vhodnějších pro zástavbu v celém správním území obce  
je možné tento požadavek zařadit do nejbližší následující změny územního plánu nebo řešit výměnou za jiné 
zastavitelné plochy, které budou při vyhodnocování uplatňování územního plánu překlasifikovány jako 
nevyužitelné pro zástavbu. 
 
Námitka č. N2:  
Zdeňka Vyhnánková a Marie Šmejkalová, Ježovice 1, 285 06 Sázava námitkou uplatněnou dne 10.9.2019, č.j.: 
MKH/090124/2019 jako vlastníci pozemků p.č. 6/1 a 9/2 a hospodářské usedlosti č.p. 1 a č.p. 23 k.ú. Ježovice 
nesouhlasí se zařazením do ploch se způsobem využití výroba a skladování – se specifickým využitím (VX) a 
plochy smíšené obytné – venkovské (SV), neboť neumožňuje chov hospodářských zvířat resp. jen pro vlastní 
potřebu a požaduje zařazení do plochy výroby a skladování – zemědělská výroba. 
Rozhodnutí o námitce č. N2: 
Námitce se částečně vyhovuje. 
Odůvodnění: 
Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití byly na základě této námitky upraveny tak, aby 
navrhovatelkám nebránily využívat dotčené pozemky takovým způsobem, jakým je využívaly doposud. Ze 
stejného důvodu byl na dotčených pozemcích upraven původně navržený rozsah ploch výroby a skladování – se 
specifickým využitím (VX). Požadované rozšíření čistě zemědělských kapacit je zajištěno návrhovou plochou 
výroby a skladování – zemědělské výroby (VZ), která byla vymezena v co největší možné vzdálenosti od 
stávajících smíšených obytných ploch a pro kterou byla stanovena specifická podmínka využití, která zajistí 
ochranu okolních ploch před zasažením nadlimitními hladinami hluku.   
 
Námitka č. N3: 
Zdeňka Vyhnánková a Marie Šmejkalová, Ježovice 1, 285 06 Sázava námitkou uplatněnou dne 17.9.2019, č.j.: 
MKH/092637/2019 jako vlastníci pozemků p.č. 6/1 a 9/2 a hospodářské usedlosti č.p. 1 a č.p. 23 k.ú. Ježovice 
nesouhlasí se zařazením do ploch se způsobem využití výroba a skladování – se specifickým využitím (VX) a 
plochy smíšené obytné – venkovské (SV), neboť neumožňuje chov hospodářských zvířat resp. jen pro vlastní 
potřebu a požadují zařazení do plochy výroby a skladování – zemědělská výroba. Přílohou námitky je registrace 
provozovny v Českomoravské společnosti chovatelů pro druh zvířat - skot a prasata. 
Rozhodnutí o námitce č. N3: 
Námitce se částečně vyhovuje. 
Odůvodnění: 
Obsah námitky je věcně shodný s námitkou N2 označenou takto pro účely územního plánu Podveky. Po 
veřejném projednání navrhovatelka doložila, že ve zmiňované usedlosti skutečně podniká a to v oblasti chovu 
hospodářských zvířat. 
Odůvodnění rozhodnutí o této námitce je tedy shodné s odůvodněním rozhodnutí o námitce N2, které je popsané 
v předešlém bodě.  
 
Námitka č. N4: Zdeňka Vyhnánková, Ježovice 1, 285 06 Sázava námitkou uplatněnou dne 17.9.2019, č.j.: 
MKH/092639/2019 jako vlastník pozemku p.č. 1/1  k.ú. Ježovice nesouhlasí se zařazením  jen části pozemku o 
výměře cca 1900 m2 do zastavitelné plochy a požaduje zařazení celého pozemku o výměře 4600 m2do plochy 
určené pro zástavbu, tak jak je to v současně platném územním plánu.   
Rozhodnutí o námitce č. N4: 
Námitka se zamítá. 
Odůvodnění: 
Námitka je totožná s námitkou označenou N1. Tato námitka je podaná po veřejném projednání. Odůvodnění 
rozhodnutí o této námitce je tedy totožné s odůvodněním rozhodnutí o námitce N1. 
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Námitka č. N5: 
Vladimír Šebor, Ježovice 24, 285 06 Podveky, IDDS: 6wpspqm,  námitkoi uplatněnou dne 17.9.2019, č.j.: 
MKH/092899/2019 jako vlastník pozemku p.č. 185/1, k.ú. Podveky nesouhlasí s využitím pozemku plocha 
zemědělská NZ a požaduje navrácení do využití plocha smíšená venkovská (SV), jak je v současně platném 
územním plánu, neboť tento pozemek z tohoto důvodu od obce koupil. Navrhovatel přiložil záměr z roku 2012. 
Rozhodnutí o námitce č. N5: 
Námitka se zamítá. 
Odůvodnění: 
Uvedený pozemek je v současně platném územním plánu veden jako „výhled“, což znamená, že je pouze 
rezervou pro daný způsob využití. Nejedná se proto o zastavitelnou plochu, ani o zastavěné území. Pozemek tedy 
v současně platném územním plánu není součástí ploch smíšených venkovských (SV), a to ani v návrhovém, ani 
ve stavovém režimu. Požadavku navrácení tohoto pozemku do ploch smíšených venkovských (SV) nelze tedy 
vyhovět proto, že tento pozemek do těchto ploch stávajícím územním plánem zařazen nikdy nebyl. 
Navrhovatelem uvedený záměr vybudování infocentra pro cyklisty lze za určitých podmínek realizovat i 
v nezastavěném území. Pro možnost vzniku zástavby, by ale na tomto pozemku bylo nutné vymezit 
zastavitelnou plochu, to ale není možné z toho důvodu, že je zařazen do I. třídy ochrany ZPF. Do této třídy 
spadají zemědělské půdy vysoce chráněné, které lze odejmout ze ZPF pouze v případech, kdy jiný veřejný zájem 
výrazně převažuje nad veřejným zájmem ochrany ZPF. O to se ale v tomto případě nejedná, a proto vymezení 
zastavitelné plochy na tomto pozemku není možné. 
 
Námitka č. N6:  
Zdeňka Vyhnánková, Ježovice 1, 285 06 Sázava námitkou uplatněnou dne 18.9.2019, č.j.: MKH/093464/2019 
jako vlastník pozemku p.č. 1/1  k.ú. žádá o úpravu zastavitelné plochy na tomto pozemku pro optimální využití 
pro stavbu rodinného domu – zarovnání se zastavěným územím podél komunikace při zachování stávající 
výměry. 
Rozhodnutí o námitce č. N6: 
Námitce se vyhovuje. 
Odůvodnění: 
Námitka N6 je upravená námitka N1 a N4 s požadavkem na úpravu tvaru zastavitelné plochy Z27s ponechání 
navržené výměry. Uvedená plocha bude tvarově upravena pro optimální využití na výstavbu rodinných domů, 
výměra navržené plochy bude zachována. 
 
Námitka č. N7:  
Karel Kmoch, Podveky 75, 285 06 Sázava námitkou uplatněnou dne 18.9.2019, č.j.: MKH/093465/2019 jako 
vlastník pozemku p.č. 54/1  k.ú. Podveky žádá o zařazení pozemku do ploch smíšených obytných – venkovských 
(SV), jak bylo v původním návrhu.  
Rozhodnutí o námitce č. N7: 
Námitce se vyhovuje.  
Odůvodnění: 
Pozemek se nachází v zastavěném území a v katastru nemovitostí je uveden jako druh pozemku ovocný sad. 
Na základě přehodnocení pozemků v zastavěném území, které jsou součástí stávající obytné zástavby a tvoří s ní 
celek, mnohdy pod jedním oplocením, bude nejenom pozemek navrhovatele ale i dalších majitelů pozemků 
v zastavěném území zařazen do stabilizované plochy stejné funkce, v níž je zařazen pozemek, na němž je stavba 
vlastníka registrovaná v katastru nemovitostí, ve výjimečných případech řešená jako proluka. 
 
Námitka č. N8:  
Ivo Vlasák, Zalíbená 2, 285 06 Sázava námitkou uplatněnou dne 18.9.2019, č.j.: MKH/093466/2019 jako 
vlastník pozemku p.č. 596/3 a spoluvlastník pozemků p.č. 627 a748/1 k.ú. Podveky nesouhlasí se zařazením do 
ploch se způsobem využití pro pozemky p.č. 748/1 a 627 k.ú. Podveky plochy smíšené nezastavěného území 
(NS) a pro pozemek p.č. 596/3 k.ú. Podveky plochy zemědělské (NZ) a požaduje zařazení pozemků 748/1 a 627 
k.ú. Podveky do plochy dopravní infrastruktury – místní (DM) a pozemku 596/3 do plochy smíšené obytné – 
venkovské (SV). 
Rozhodnutí o námitce č. N8: 
Námitce se částečně vyhovuje. 
Odůvodnění: 
Pozemky parc. č. 748/1 a 627 (oba k. ú. Podveky) 
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Pozemky parc. č. 748/1 a 627 (k. ú. Podveky) jsou v katastru nemovitostí vedeny jako „ostatní plocha / ostatní 
komunikace“. Většina plochy na těchto pozemcích i většina plochy, se kterou uvedené pozemky sousedí, je 
intenzivně zemědělsky využívána. Této skutečnosti musí odpovídat i druh plochy s rozdílným způsobem využití, 
který je navržen územním plánem.  
Bude-li v budoucnu nutné na uvedených pozemcích zřídit přístupovou cestu k zemědělským plochám (v 
současnosti tyto pozemky funkci přístupové cesty neplní, pouze se v jejich západní části nachází vjezd na 
rozsáhlou zemědělskou plochu a vjezd na část zastavěného území obce), je k tomuto účelu možné zřídit 
zemědělskou účelovou komunikaci. Toto opatření je možné realizovat v rámci ploch smíšených nezastavěného 
území (NS), do kterých byly tyto pozemky v návrhu ÚP Podveky zařazeny.  
Požadované kompletní zařazení pozemků parc. č. 748/1 a 627 do ploch dopravní infrastruktury za účelem 
zpřístupnění svého okolí, neodpovídá zemědělskému způsobu využití většiny navazujících ploch.  
Do ploch dopravní infrastruktury – místní (DM) tak byly na základě této námitky zařazeny pouze ty části 
dotčených pozemků, ze kterých je v současnosti zajištěn přístup na zastavěné území obce. Touto úpravou tak 
bylo zohledněno jejich skutečné využití.   
Pozemky parc. č. 626, 748/2 a st. 65 (k. ú. Podveky) mají společné oplocení a mají společného majitele, tvoří 
tedy jeden funkční celek (v námitce popsaný jako „hospodářský dvůr“), který je přístupný z těch částí pozemků 
parc. č. 748/1 a 627, které byly na základě této námitky zařazeny do ploch dopravní infrastruktury – místní 
(DM). Tento stávající způsob zpřístupnění plochy „hospodářského dvora“, jeho majitele ve stávajícím způsobu 
využití této plochy nijak neomezuje.  
Požadavek, týkající se vymezení plochy dopravní infrastruktury podél jižní hranice „hospodářského dvora“, tak 
představuje neodůvodnitelný zábor ZPF z toho důvodu, že stávající napojení „hospodářského dvora“ na plochy 
dopravní infrastruktury je vyhovující. Pro obsluhu této plochy proto není nutné zajišťovat další napojení. 
Pozemky parc. č. 748/1 a 627 nepředstavují ani „související přístupové komunikace“, jak je uvedeno v námitce 
s odkazem na vyhlášku 501/2006 Sb., protože k nutné obsluze přilehlého zastavěného území – kromě části 
zajišťující stávající napojení – nejsou zapotřebí.   
 
Pozemek parc. č. 596/3 (k. ú. Podveky) 
Plocha bývalého pozemku parc. č. 596/3 byla na základě této námitky zařazena do zastavěného území obce, do 
ploch smíšených obytných – venkovských (SV). 
         
Námitka č. N9:  
Ing. Antonín Vlasák, Zalíbená 2, 285 06 Sázava námitkou uplatněnou dne 18.9.2019, č.j.: MKH/093470/2019 
jako vlastník pozemku p.č. 596/2 a spoluvlastník pozemků p.č. 627 a 748/1 k.ú. Podveky nesouhlasí se 
zařazením do ploch se způsobem využití pro pozemky p.č. 748/1 a 627 k.ú. Podveky plochy smíšené 
nezastavěného území (NS) a pro pozemek p.č. 596/2 k.ú. Podveky plochy zemědělské (NZ) a požaduje zařazení 
pozemků p.č.748/1 a 627 k.ú. Podveky do plochy dopravní infrastruktury – místní (DM) a pozemku p.č. 596/2 
části do plochy smíšené obytné – venkovské (SV) a části  do plochy zeleň – soukromá a vyhrazená (ZS). 
Rozhodnutí o námitce č. N9: 
Námitce se částečně vyhovuje. 
Odůvodnění: 
Pozemky parc. č. 748/1 a 627 (oba k. ú. Podveky) 
Pozemky parc. č. 748/1 a 627 jsou v katastru nemovitostí vedeny jako „ostatní plocha / ostatní komunikace“. 
Většina plochy na těchto pozemcích i většina plochy, se kterou uvedené pozemky sousedí, je intenzivně 
zemědělsky využívána. Této skutečnosti musí odpovídat i druh plochy s rozdílným způsobem využití, který je 
navržen územním plánem. Zařazení uvedených pozemků do ploch smíšených nezastavěného území (NS) není v 
rozporu s možností jejich využití jako přístupové cesty k zemědělským plochám ve vlastnictví žadatele, ani jako 
přístupové cesty k zemědělským plochám sousedních vlastníků.  
Bude-li tedy v budoucnu nutné na uvedených pozemcích zřídit přístupovou cestu k zemědělským plochám (v 
současnosti tyto pozemky funkci přístupové cesty neplní, pouze se v jejich západní části nachází vjezd na 
rozsáhlou zemědělskou plochu a vjezd na část zastavěného území obce), je k tomuto účelu možné zřídit 
zemědělskou účelovou komunikaci. Toto opatření je možné realizovat v rámci ploch smíšených nezastavěného 
území (NS), do kterých byly tyto pozemky v návrhu ÚP Podveky zařazeny. 
Požadované kompletní zařazení pozemků parc. č. 748/1 a 627 do ploch dopravní infrastruktury za účelem 
zpřístupnění svého okolí, neodpovídá zemědělskému způsobu využití většiny navazujících ploch.  
Do ploch dopravní infrastruktury – místní (DM) tak byly na základě této námitky zařazeny pouze ty části 
dotčených pozemků, ze kterých je v současnosti zajištěn přístup na zastavěné území obce. Touto úpravou tak 
bylo zohledněno jejich skutečné využití. 
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Zástavba na pozemku 596/2 není z důvodů popsaných v dalším bodě možná. Využití pozemků 748/1 a 627 jako 
přístupové komunikace k ní proto ztrácí svůj důvod. Tvrzení, že je zařazením pozemků parc. č. 748/1 a 627 do 
ploch smíšených nezastavěného území (NS) zamezeno jejich využití jako přístupové komunikace k zamýšlené 
zástavbě na pozemku parc. č. 596/2, proto z hlediska příčiny a důsledku neodpovídá skutečné povaze problému.  
Zařazení pozemků parc. č. 748/1 a 627 z části do ploch smíšených nezastavěného území (NS) a z části do ploch  
dopravní infrastruktury – místní (DM)  je v souladu se skutečným způsobem využití území, a proto nebrání ani 
jeho dalšímu využití způsobem, jakým je využívané doposud . 
Pozemek parc. č. 626  (k. ú. Podveky) má společné oplocení a společného majitele s pozemky parc. č. 748/2 a    
st. 65 (k. ú. Podveky), dohromady tedy tvoří tyto pozemky jeden funkční celek (v námitce popsaný jako 
„hospodářský dvůr“). Tento „hospodářský dvůr“ je přístupný z těch částí pozemků parc. č. 748/1 a 627, které 
byly na základě této námitky zařazeny do ploch dopravní infrastruktury – místní (DM). Stávající způsob 
zpřístupnění plochy „hospodářského dvora“ jeho majitele ve využití pozemku parc. č. 626 nijak neomezuje.  
Zajištění samostatného přístupu na pozemek parc. č. 626, stejně jako požadavek, týkající se vymezení plochy 
dopravní infrastruktury podél „plochy SV“ (jak je uvedeno v námitce), tak představuje neodůvodnitelný zábor 
ZPF z toho důvodu, že stávající napojení zastavěného území na plochy dopravní infrastruktury je v těchto 
místech vyhovující. Pro jeho obsluhu proto není nutné zajišťovat další napojení. 
Pozemky parc. č. 748/1 a 627 nepředstavují ani „související přístupové komunikace“, jak je uvedeno v námitce 
s odkazem na vyhlášku 501/2006 Sb., protože k nutné obsluze přilehlého zastavěného území – kromě části 
zajišťující stávající napojení – nejsou zapotřebí.   
 
Pozemek parc. č. 596/2 (k. ú. Podveky) 
Pozemek parc.č. 596/2 byl na základě této námitky zařazen do ploch zeleně – soukromé a vyhrazené (ZS). 
Vlastník pozemku v příloze námitky doložil, že v průběhu pořizování územního plánu došlo na části tohoto 
pozemku ke změně mapy BPEJ (rebonitací byla severní část pozemku zařazena do III. třídy ochrany 
zemědělského půdního fondu (ZPF), zbylá jižní část zůstává nadále v I. třídě ochrany ZPF) a že druh pozemku 
byl z kategorie „orná půda“ zařazen do kategorie „zahrada“.  
Jižní část pozemku p.č. 596/2 nelze tedy ani nadále zařadit do zastavitelných ploch, dle zákona č. 334/1992 Sb., 
o ochraně zemědělského půdního fondu lze zemědělskou půdu I. třídy ochrany odejmout ze ZPF pouze v 
případech, kdy jiný veřejný zájem výrazně převažuje nad veřejným zájmem ochrany ZPF. Vymezení zastavitelné 
plochy za účelem výstavby jednoho rodinného domu nepředstavuje veřejný zájem, který by výrazně převažoval 
nad veřejným zájmem ochrany ZPF. 
Severní část pozemku 596/2 s ochranou půdy III. třídy, však také nelze vymezit jako stavební, neboť vzhledem 
ke své poloze neumožňuje umístění, realizaci a užívání stavby pro navrhovaný účel tak, aby byl dopravně 
napojen na kapacitně vyhovující veřejně přístupnou pozemní komunikaci, jak je stanoveno v požadavcích na 
vymezování a využívání pozemků ve vyhlášce 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území. 
Dopravní napojení této plochy by tak bylo nutné zajistit vymezením zastavitelné plochy. Tu ale není možné vést 
jinak, než přes pozemky, na kterých se nachází půdy I. třídy ochrany ZPF. Zábor ZPF spojený s vymezením 
zastavitelné plochy sloužící k výhradní obsluze plochy pro výstavbu jednoho rodinného domu, nepředstavuje 
veřejný zájem, který by převažoval nad veřejným zájmem ochrany ZPF. Vymezení této zastavitelné plochy tak 
z hlediska ochrany ZPF není možné. 
Vymezení zastavitelné plochy na severní části pozemku p.č. 596/2 za účelem výstavby rodinného domu 
neumožňuje ani požadavek § 20 odstavce 7 vyhlášky 501/2006 Sb. ,  o obecných požadavcích na využívání 
území, neboť pro případnou stavbu rodinného domu na této ploše nelze zajistit takové místo, které leží ve 
vzdálenosti menší než 50 m od zpevněné pozemní komunikace. 
Vznik zástavby na pozemku p.č. 596/2 představuje nekoncepční urbanistický rozvoj, požadované vymezení 
zastavitelné plochy na tomto pozemku znamená stavební expanzi do volné krajiny, navzdory nevyužitým 
pozemkům uvnitř zastavěného území a v jeho prolukách. Jedná se tak o princip nehospodárného územního 
rozvoje, který opomíjí potřebu zacelení sídelní struktury a umožňuje další zábor zemědělských ploch. 
Individuální zájem je zde upřednostněn před zájmem ochrany volné krajiny. 
Tento důvod je v textové části návrhu odůvodnění Územního plánu Podveky uveden jako rozhodující k 
zamítnutí vymezení zastavitelné plochy na pozemku p.č. 596/2. Na základě této námitky byly do textové části 
návrhu odůvodnění ÚP Podveky doplněny i důvody popsané v předešlých odstavcích.  
Rozporovaný návrh situování zastavitelných ploch v Zalíbené vychází především ze zásady hospodárného 
územního rozvoje a ze snahy o zachování kontinuity s předcházející územně plánovací dokumentací. 
Hospodárným územním rozvojem jsou zde myšleny takové principy stavebního využití území, které kladou 
důraz na maximální využití nevyužitých částí zastavěného území a jeho proluk. 
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Dodržování této zásady je výhodné z hlediska využití stávající veřejné infrastruktury – kdy nevzniká potřeba 
výstavby infrastruktury nové – a hospodárné z hlediska záboru nových stavebních ploch.  
Princip stavební intenzifikace a scelení sídelní struktury je urbanistickým nástrojem k ochraně volné krajiny. 
Jeho opomíjení vede k živelnému záboru zemědělských ploch podle individuálních zájmů jednotlivých žadatelů, 
bez ohledu na zájem veřejný.  
Zastavitelné plochy byly v návrhu ÚP Podveky vymezeny podle výše popsaných kritérií a nikoliv za účelem 
zvýhodnění určité skupiny obyvatel před jinou. Návrh ÚP Podveky zachovává k uživatelům řešeného území 
rovný přístup, prosazování jejich individuálních zájmů je umožněno, není-li tak učiněno na úkor zájmů 
veřejných.  
 
Námitky podané ve fázi 1. opakovaného veřejného projednání: 
Námitka č. NIO1: 
Ing. Milan Flegl a Mgr. Jarmila Fleglová, Plovdivská 3525/3, 143 00 Praha 412, námitkou uplatněnou dne 
11.6.2020, č.j.: MKH/062615/2020 jako vlastníci pozemků p.č. 755 a st. 51  k.ú. Podveky nesouhlasí s koncepcí 
řešení kanalizace a ČOV. 
Rozhodnutí o námitce č. NIO1: 
Námitka se zamítá. 
Odůvodnění: 
Námitka je nerelevantní. Návrh územního plánu nebyl v této části řešení územního plánu pro fázi 1. 
opakovaného veřejného projednání změněn. 
Námitka je svým charakterem spíše připomínkou, přesto je o ní rozhodnuto jako o námitce. Navíc v uvedené 
námitce není jasně uvedeno jaká práva vlastníků a jakých pozemků by byla případně dotčena. Uvedené 
problémy územní plán neřeší, je možné se jimi zabývat v následných stupních řízení. 
 
Námitka č. NIO2: 
Ing. Milan Flegl a Mgr. Jarmila Fleglová, Plovdivská 3525/3, 143 00 Praha 412, námitkou uplatněnou dne 
23.6.2020, č.j.: MKH/068664/2020 jako vlastníci pozemků p.č. 755 a st. 51  k.ú. Podveky nesouhlasí s koncepcí 
řešení kanalizace a ČOV. 
Rozhodnutí o námitce č. NIO2: 
Námitka se zamítá. 
Odůvodnění: 
Námitka je nerelevantní. Návrh územního plánu nebyl v této části řešení územního plánu pro fázi 1. 
opakovaného veřejného projednání změněn. 
Námitka je svým charakterem spíše připomínkou, přesto je o ní rozhodnuto jako o námitce. Navíc v uvedené 
námitce není jasně uvedeno jaká práva vlastníků a jakých pozemků by byla případně dotčena. Uvedené 
problémy územní plán neřeší, je možné se jimi zabývat v následných stupních řízení. 
Navíc navrhovatel sám v námitce potvrzuje existenci  Územního rozhodnutí (č.j. MUUJ/5107/2019/po). 
V takovémto případě územní plán pouze přejímá uvedený výrok rozhodnutí. 
Na vysvětlení: na podané námitky se jednotlivě neodpovídá, navrhovatelé jsou informováni veřejnou vyhláškou 
– oznámením o vydání opatření obecné povahy, součástí jehož odůvodnění je rozhodnutí o námitkách. 
 
Námitka č. NIO3: 
Zdeňka Vyhnánková, Ježovice 1, 285 06 Sázava námitkou uplatněnou dne 24.6.2020, č.j.: MKH/069829/2020 
jako vlastník pozemku p.č. 1/1  k.ú. Ježovice nesouhlasí se zařazením  jen části pozemku o výměře cca 1900 m2 

do zastavitelné plochy a požaduje zařazení celého pozemku o výměře 4600 m2 do plochy určené pro zástavbu, 
tak jak je to v současně platném územním plánu.   
Rozhodnutí o námitce č. NIO3: 
Námitka se zamítá. 
Odůvodnění: 
Obec měla zájem zařadit v co možná nejvyšším rozsahu všechny zastavitelné plochy ze současně platného 
územního plánu do rozvojových ploch v projednávaném návrhu územního plánu, což dokladuje i návrh pro 
společné jednání, ve kterém byl uvedený pozemek zařazen k výstavbě v  rozloze 0,30 ha.  
Již po společném jednání byla navržená rozloha zastavitelného území na základě stanoviska orgánu ochrany ZPF 
rozporována a bylo požadováno její zmenšení.   
Dotčený orgán ve svém stanovisku po společném jednání požadoval, aby byl zejména rozsah zastavitelných 
ploch pro bydlení redukován tak, aby odpovídal demografickému vývoji v obci, a to se zohledněním skutečných 
- reálných stavebních záměrů v obci i se zohledněním zásad plošné ochrany ZPF. Skutečnost, že jsou některé 
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rozvojové lokality přebírány z předchozí – platné územně plánovací dokumentace, není dostatečným 
argumentem pro jejich nezemědělské využití i v budoucnu. Naopak – pokud nebyly tyto plochy využity pro 
navrhovaný účel v době platnosti stávající územně plánovací dokumentace, nemohou být považovány za 
nezbytný zábor ZPF. Jak sama majitelka pozemku zmiňuje, uvedený pozemek je zařazen do I. třídy ochrany 
ZPF, do této třídy spadají zemědělské půdy vysoce chráněné, které lze odejmout ze ZPF pouze v případech, kdy 
jiný veřejný zájem výrazně převažuje nad veřejným zájmem ochrany ZPF. 
Po vyčerpání většiny navržených zastavitelných ploch vhodnějších pro zástavbu v celém správním území obce  
je možné tento požadavek zařadit do nejbližší následující změny územního plánu nebo řešit výměnou za jiné 
zastavitelné plochy, které budou při vyhodnocování uplatňování územního plánu překlasifikovány jako 
nevyužitelné pro zástavbu. 
 
Námitka č. NIO4: 
Marie Šmejkalová, Ježovice 1, 285 06 Sázava námitkou uplatněnou dne 24.6.2020, č.j.: MKH/069842/2020 jako 
vlastník pozemku p.č. st. 1/1  k.ú. Ježovice požaduje uvést do textové části u ploch se způsobem využitím 
výroby a skladování možnost trvalého bydlení majitele nebo správce objektu a ubytování v rámci agroturistiky. 
Dále požaduje, aby způsob využití ploch smíšených obytných – venkovských byl doplněn o možnost chovu 
zvířat a výstavbu objektů pro tato zvířata.  
Rozhodnutí o námitce č. NIO4: 
Námitce se vyhovuje. 
Odůvodnění: 
Vzhledem k prokazatelně smíšenému charakteru stávajícího způsobu využití obou výše uvedených druhů ploch 
(smíšené obytné – venkovské (SV) a výroba a skladování – zemědělská výroba (VZ)), byl regulativ využití ploch 
(VZ) upraven tak, aby bylo v rámci těchto ploch umožněno trvalé bydlení majitele nebo správce objektu a 
regulativ využití ploch (SV) pak upraven tak, aby byl jeho výklad co nejjednoznačnější a možnost výstavby 
objektů pro chov zvířat i nadále umožňoval.   
 
Námitka č. NIO5:  
Ivo Vlasák, Zalíbená 2, 285 06 Sázava námitkou uplatněnou dne 25.6.2020, č.j.: MKH/070829/2020 jako 
spoluvlastník pozemků p.č. 627 a 748/1  k.ú. Podveky požaduje jejich zařazením do  plochy dopravní 
infrastruktury – místní (DM) a pozemku 596/2 do plochy smíšené obytné – venkovské (SV). 
Rozhodnutí o námitce č. NIO5: 
Námitce se vyhovuje. 
Odůvodnění: 
Podání bylo vyhodnoceno jako námitka, přestože v námitce není uvedeno pozemků kterého katastrálního území 
obce Podveky se požadavek týká, někde je zřejmě chybně uveden pozemek p.č. 596/2a. Kromě toho ve věci 
podání je uvedena připomínka, ovšem následný text zmiňuje námitku. Námitka by tak mohla být vyhodnocena 
se závěrem, že neobsahuje všechny potřebné náležitosti, případně, že je pouze připomínkou.   
Při vyhodnocení výsledků 1. opakovaného veřejného projednání byla posouzena zejména věcná podstata podání 
a námitce bylo vyhověno zařazením do návrhu územního plánu pro 2. opakované veřejné projednání, neboť 
přístupová komunikace v době vyhodnocení výsledků projednání po 1. opakovaném veřejném projednání již 
reálně existovala. 
V části námitky týkající se pozemku p.č. 596/2 k.ú. Podveky se skutečně jedná o připomínku, neboť navrhovatel 
není vlastníkem tohoto pozemku. Vlastník tohoto pozemku však rovněž podal námitku, takže vyhodnocení je 
uvedeno v odůvodnění této námitky. 
 
Námitka č. NIO6:  
Ing. Antonín Vlasák, Zalíbená 2, 285 06 Sázava námitkou uplatněnou dne 25.6.2020, č.j.: MKH/070832/2020 
jako vlastník pozemku p.č. 596/2 k.ú. Podveky a jako spoluvlastník pozemků p.č. 627 a 748/1  k.ú. Podveky 
požaduje vymezení severní části pozemku p.č. 596/2 zařazené do III. třídy ochrany zemědělské půdy do plochy 
smíšené obytné venkovské (SV).   
Rozhodnutí o námitce č. NIO6: 
Námitce se vyhovuje. 
Odůvodnění: 
K řešené lokalitě v době vyhodnocení 1. opakovaného veřejného projednání byla již vybudována přístupová 
komunikace. 
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Námitka č. NIO7:  
Ing. Antonín Vlasák, Zalíbená 2, 285 06 Sázava námitkou uplatněnou dne 25.6.2020, č.j.: MKH/070833/2020 
jako vlastník pozemku p.č. 596/2 k.ú. Podveky a jako spoluvlastník pozemků p.č. 627 a 748/1  k.ú. Podveky  se 
domnívá, že pořizovatel nezajistil vymezení zastavitelné plochy na pozemku p.č. 596/2, že pořizovatel 
nezohlednil pravomocné povolení stavby komunikace a že postupoval nezákonně.   
Rozhodnutí o námitce č. NIO7: 
Námitce se vyhovuje. 
Odůvodnění: 
Námitce se vyhovuje pouze z důvodu, že k řešené lokalitě v době vyhodnocení 1. opakovaného veřejného 
projednání byla již vybudována přístupová komunikace. 
Některé části této námitky jsou spíše domněnkami navrhovatele, které měly vést k jedinému cíli a to zařazení 
části pozemku p.č. 596/2 k.ú. Podveky do zastavitelných ploch SV. 
Není právně zakotveno, že by všechny požadavky uvedené v zadání byly zapracovány do územního plánu, neboť 
do procesu pořizování vstupuje velké množství subjektů, které mohou ovlivnit výslednou podobu návrhu 
územního plánu a to zejména dotčené orgány, které chrání veřejné zájmy a na základě jim svěřených kompetencí 
mohou s některými záměry nesouhlasit. Požadavky jsou v zadání uvedeny s vědomím, že nemusí být ve složitém 
procesu pořizování, jehož výsledkem je ve většině případů kompromis mezi požadovaným a schváleným, 
průchozí. Zadání není příkazem, aby návrh byl identický s obsahem schváleného zadání, je pouze pokynem, aby 
návrh ze schváleného zadání vycházel. 
Pořizovatel v žádném případě nepostupoval nezákonně, neboť je doložitelné, že kroky vlastníka pozemku 
vedoucí k faktickému stavu pozemků po 1. opakovaném veřejném projednání byly konány v průběhu pořizování 
územního plánu a většina z nich cíleně až po společném jednání. (např. překvapující zařazení části pozemku p.č. 
596/2 k.ú. Podveky do III. třídy ochrany zemědělské půdy, územní souhlas s vybudováním komunikace až 
v roce 2020). Naopak pořizovatel by jednal nezákonně v době, kdy byl celý pozemek zařazen do I. třídy ochrany 
zemědělského půdního fondu bez možného přístupu. 
Pro doplnění: existují judikatury, z nichž vyplývá, že na zařazení pozemků do zastavitelných ploch není právní 
nárok. Je nutné, aby obec vymezení nových zastavitelných ploch zdůvodnila, což je mnohdy nezdůvodnitelné, 
zejména v případě, kdy dotčený orgán obvykle na úseku ochrany zemědělského půdního fondu argumentuje 
dostatkem nevyužitých zastavitelných ploch z původního územního plánu. 
Je třeba se dívat na proces pořizování územního plánu zejména z pohledů cílů a úkolů územního plánování a to 
zejména s důrazem na vyváženost podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro 
soudržnost společenství obyvatel území, to znamená nezneužívat územní plán jako nástroj k překotnému záboru 
zemědělské půdy, ale využít ho naopak například jako ochranu před nesystémovou výstavbou. 
Vlastník pozemků není nijak krácen na svých právech, jestliže schválený způsob využití území odpovídá 
faktickému způsobu jejich využívání a pokračování v tomto způsobu využívání pozemků není vyloučeno. 
 
Námitka č. NIO8:  
Ing. Antonín Vlasák, Zalíbená 2, 285 06 Sázava námitkou uplatněnou dne 25.6.2020, č.j.: MKH/070834/2020 
jako vlastník pozemku p.č. 596/2 k.ú. Podveky a jako spoluvlastník pozemků p.č. 627 a 748/1  k.ú. Podveky 
požaduje zařazení  části pozemku p.č. 596/2  do plochy smíšené obytné venkovské (SV) a zpevněné části 
pozemků p.č. 627 a 748/1 k.ú. Podveky do plochy dopravní infrastruktury – místní (DM).   
Rozhodnutí o námitce č. NIO8: 
Námitce se vyhovuje. 
Odůvodnění: 
K posuzované lokalitě v době vyhodnocení 1. opakovaného veřejného projednání byla již vybudována 
přístupová komunikace. 
 
Námitka podaná ve fázi 2. opakovaného veřejného projednání: 
Námitka č. NIIO1: 
Jiří Šedivý, Kasanice 19,  285 22 Zruč nad Sázavou, námitkou uplatněnou dne 25.11.2020, č.j.: 
MKH/144887/2020 jako vlastník pozemků p.č. 184/1 a 271/2  k.ú. Podveky nesouhlasí s koncepcí řešení 
vodovodu a to konkrétně s vedením trasy vodovodu přes pozemky v jeho vlastnictví. 
Rozhodnutí o námitce č. NIIO1: 
Námitce se vyhovuje. 
Odůvodnění: 
Na základě vyhodnocení námitky s určeným zastupitelem bude návrh územního plánu upraven, ačkoliv se jedná 
o námitku v této fázi projednání nerelevantní, neboť byla podaná k částem řešení návrhu územního plánu, které 
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nebyly od 1. opakovaného veřejného projednání změněny.  Avšak na základě tohoto  podnětu bylo zjištěno, že 
od návrhu územního plánu pro společné jednání, který vycházel z podkladů projektové dokumentace pro 
vybudování vodovodu, byla tato projektová dokumentace aktualizována, ale aktualizace nebyla promítnuta do 
návrhu územního plánu pro veřejné projednání. Bylo dohodnuto, že se návrh územního plánu upraví, aby 
obsahoval aktuální návrhy tras vodovodu.  
Jedná se o úpravu návrhu územního plánu na základě skutečného stavu již platné a projednané dokumentace, 
tudíž není nutné znovu opakovat veřejné projednání, neboť by uvedené trasy vodovodu nemohly být 
projednáním návrhu územního plánu nijak upraveny. 
 
5. Vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu  
Fáze společného jednání 
Návrh územního plánu byl doručen veřejnou vyhláškou. Do 30 dnů ode dne doručení mohl 
každý uplatnit u pořizovatele písemné připomínky. Registrovaní oprávnění investoři byly 
informováni o doručení návrhu územního plánu a možnosti podat připomínky: 

- Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, oblast Kutná 
Hora, Zborovská 11, 150 21 Praha 5, IDDS: a6ejgmx  

- Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 8, 150 00 Praha 5, IDDS: gg4t8hf 
 
Ve fázi společného jednání bylo podáno 9 připomínek: 
Připomínky uplatněné při společném jednání: 
Připomínka č. PS1: 
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, jako oprávněný investor připomínkou uplatněnou dne 
4.12.2018, č.j.: MKH/084513/2018 upozorňuje, že u nové obytné zástavby navrhované v bezprostřední blízkosti 
silničního tělesa nebudou případná požadovaná opatření ke snížení negativních vlivů dopravy hrazena 
z prostředků správce silniční sítě.   
Vyhodnocení připomínky č. PS1 : 
Připomínka se bere na vědomí. 
 
Připomínka č. PS2: 
Ivo Vlasák, Zalíbená 2, p. 285 06 Sázava, Ing. Antonín Vlasák, Zalíbená 2, 285 06 Sázava, připomínkou 
uplatněnou dne 20.12.2018, č.j.: MKH/091121/2018, aby byly části pozemků p.č. 596/2 a 569/3 k.ú. Podveky 
zařazeny do zastavitelných ploch. 
Vyhodnocení připomínky č. PS2 : 
Připomínce se nevyhovuje.  
Vymezování dalších zastavitelných ploch je možné v případě, že bude prokázána nemožnost využít již vymezené 
zastavitelné plochy a zároveň prokázání potřeb vymezení nových zastavitelných ploch. V návrhu územního 
plánu je vymezeno dostatek ploch pro  zástavbu. Vzhledem k tomu, že dotčený orgán na úseku ochrany ZPF 
nesouhlasil již ve fázi společného jednání s navrhovaným záborem ZPF v rozsahu 13,48 ha a požadoval redukci 
zastavitelných ploch tak, aby odpovídal demografickému vývoji v obci, není možné navrhovat další zastavitelné 
plochy. Uvedená lokalita je zařazena do I. třídy ochrany ZPF, do této třídy spadají zemědělské půdy vysoce 
chráněné, které lze odejmout ze ZPF pouze v případech, kdy jiný veřejný zájem výrazně převažuje nad veřejným 
zájmem ochrany ZPF. 
 
Připomínka č. PS3: 
Ivo Vlasák, Zalíbená 2, p. 285 06 Sázava, Ing. Antonín Vlasák, Zalíbená 2, 285 06 Sázava a dalších 38 občanů, 
(jejichž seznam je uveden jako příloha připomínky) připomínkou uplatněnou dne 20.12.2018, č.j.: 
MKH/091170/2018,  požadují v oblasti koncepce napojení na vodovod, aby návrh územního plánu umožňoval 
možnost dalšího propojení vodovodů. 
V oblasti kanalizace a ČOV, aby dešťové vody z pozemků jednotlivých vlastníků byly akumulovány a 
vsakovány výhradně na jejich pozemcích, zejména v návaznosti na zpevněné plochy v zastavěném území. 
Upozorňují, že návrh determinuje jakýkoliv jiný způsob likvidace splaškových vod, např. přečerpávání do 
centrální ČOV. 
Vyhodnocení připomínky č. PS3 : 
Připomínce se vyhovuje.  
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Připomínka č. PS4 : 
Zdeňka Vyhnánková, Ježovice 1 a Marie Šmejkalová, Ježovice 1, připomínkou uplatněnou dne 19.12.2018, č.j.: 
MKH/090376/2018 požadují, aby pozemky p.č. 6/1 a 9/2 k.ú. Ježovice nyní zařazené do plochy pro výrobu a 
skladování (VX) byly označeny jako pozemky určené pro výrobu a skladování – zemědělská výroba (VZ). 
Vyhodnocení připomínky č. PS4 : 
Připomínce se nevyhovuje. 
Požadovaný způsob využití této plochy je s ohledem na blízkou obytnou zástavbu problematický. Přímá 
návaznost obytných ploch a ploch zemědělské prvovýroby je nežádoucí a provozně nevhodná. Změna je tak 
možná pouze se stanovením specifických podmínek využití, jejichž respektováním nebude snížena kvalita 
bydlení na navazujících plochách.  
 
Připomínka č. PS5: 
Povodí Vltavy, s.p., připomínkou uplatněnou dne 20.12.2018, č.j.: MKH/091111/2018 jako oprávněný investor 
nemá připomínky a jako správce povodí podává připomínku, neboť postrádá seznam vodních toků, včetně 
uvedení správce a dále údaj o zranitelnosti území. 
Vyhodnocení připomínky č. PS5: 
Dokumentace je dle připomínky doplněna. 
 
Připomínka č. PS6: 
Vladimír Šebor, Ježovice 24, 285 06 Podveky, připomínkou uplatněnou dne 4.1.2019, č.j.: 
MKH/001854/2019jako vlastník pozemku p.č. 185/1, k.ú. Podveky požaduje, aby byl tento pozemek nyní ve 
funkci plocha zemědělská (NZ) zařazen do plochy smíšené venkovské (SV).    
Vyhodnocení připomínky č. PS6: 
Připomínce se nevyhovuje.   
Vymezování dalších zastavitelných ploch je možné v případě, že bude prokázána nemožnost využít již vymezené 
zastavitelné plochy a zároveň prokázání potřeb vymezení nových zastavitelných ploch. V návrhu územního 
plánu je vymezeno dostatek ploch pro  zástavbu. Vzhledem k tomu, že dotčený orgán na úseku ochrany ZPF 
nesouhlasil již ve fázi společného jednání s navrhovaným záborem ZPF v rozsahu 13,48 ha a požadoval redukci 
zastavitelných ploch tak, aby odpovídal demografickému vývoji v obci, není možné navrhovat další zastavitelné 
plochy. 
 
Připomínka č. PS7: 
Vladimír Šebor, Ježovice 24, 285 06 Podveky, připomínkou uplatněnou dne 5.1.2019, č.j.: MKH/002432/2019 
uplatňuje připomínku k pozemkům p.č. 237/1 a 237/3 k.ú. Ježovice, v rámci níž požaduje, aby tyto pozemky 
byly vymezeny pro vybudování rozhledny a naučné stezky.  
Vyhodnocení připomínky č. PS7 : 
Připomínce je vyhověno.  Řešení územního plánu umožňuje na uvedených pozemcích realizaci zmiňovaných 
záměrů. 
 
Připomínka č. PS8: 
Jindřich Vízner, Makolusky 35, 285 06 Sázava, připomínkou uplatněnou dne 10.1.2019, č.j.: MKH/005171/2019 
jako vlastník pozemků v k.ú Podveky p.č. 717/1, 717/3, 197/20, 197/13, 736, 519/25, 152/5, 152/7 uplatňuje 
připomínku, v rámci níž požaduje: 

a) Zapracovat do územního plánu rozhlednu na vrchu Stařechov, památníky, informační tabule a trasu 
cyklostezky. 

b) Vynechat prvky ochrany ÚSES u pozemků p.č. 152/5, 152/7 k.ú. Podveky. 
c) Zařadit pozemek p.č. 197/20 k.ú. Podveky do území smíšeného venkovského bydlení, eventuálně do 

plochy – zahrada. 
d) Nesouhlasí s umístěním jakékoliv infrastruktury, sítí a energetických zařízení cizích subjektů na 

pozemky v jeho vlastnictví a požaduji okamžité odstranění návrhů z dokumentace, týká se i ochranných 
pásem těchto staveb. 

Vyhodnocení připomínky č. PS8: 
a) Připomínce je vyhověno. V rámci navrženého funkčního využití území lze realizovat rozhlednu na 

vrchu Stařechov, stejně tak cyklostezku. Památníky a informační tabule nelze v rámci územně 
plánovací dokumentace vyznačovat, neboť v takovéto podrobnosti se územní plán nezpracovává. 

b) Připomínce se nevyhovuje. ÚSES je přebrán ze Zásad územního rozvoje Středočeského kraje a 
z generelu ÚSES. Územní plán musí být v souladu s nadřazenou územně plánovací dokumentací. 
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Vlastník musí nejprve podat návrh na úpravu Zásad územního rozvoje a teprve v případě, že je tato 
dokumentace upravena, je možné tuto úpravu promítnout do územního plánu. 

c) Připomínce se nevyhovuje. Vymezování dalších zastavitelných ploch je možné v případě, že bude 
prokázána nemožnost využít již vymezené zastavitelné plochy a zároveň prokázání potřeb vymezení 
nových zastavitelných ploch. V návrhu územního plánu je vymezeno dostatek ploch pro  zástavbu. 
Vzhledem k tomu, že dotčený orgán na úseku ochrany ZPF nesouhlasil již ve fázi společného jednání 
s navrhovaným záborem ZPF v rozsahu 13,48 ha a požadoval redukci zastavitelných ploch tak, aby 
odpovídal demografickému vývoji v obci, není možné navrhovat další zastavitelné plochy. 

d) Připomínce je vyhověno. Návrhy technické infrastruktury nezasahují na uvedené pozemky. 
 
 
Připomínka č. PS9: 
Obec Podveky jako obec, pro níž je změna pořizována, připomínkou uplatněnou dne 14.1.2019,  požaduje 
zapracovat koncepci zásobování vodou a odkanalizování.  
Vyhodnocení připomínky č. PS9: 
Připomínce se vyhovuje. 
 
 
Veřejného projednání 
Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání mohl každý uplatnit své připomínky. 
Připomínky uplatněné při veřejném projednání: 
Připomínka č. PV1: 
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, jako registrovaný oprávněný investor připomínkou 
uplatněnou dne 17.9.2019, č.j.: MKH/092640/2019 upozorňuje, že u nové zástavby navrhované v bezprostřední 
blízkosti silničního tělesa nebudou případná opatření ke snížení negativních vlivů dopravy hrazena z prostředků 
správce silniční sítě.   
Vyhodnocení připomínky č. PV1: 
Připomínka se bere na vědomí.  
 
Připomínka č. PV2: 
Ing. Antonín Vlasák, Zalíbená 2, 285 06 Sázava připomínkou uplatněnou dne 18.9.2019, č.j.: 
MKH/093468/2019 požaduje přehodnocení rozvojových ploch s ohledem na okamžitou potřebu sídla. Sděluje, 
že návrh je neadekvátní podmínkám v území, neboť popírá historické souvislosti a neoprávněně zvýhodňuje 
některé vlastníky, poukazuje zejména na plochy Z30, Z31, Z33,  Z34,Z7 a Z8.  
Ing. Vlasák uvádí, že v oznámení veřejného projednání nebyl uveden způsob podání námitek vlastníky 
nemovitostí a připomínek veřejností. 
Navrhovatel poukazuje na nesprávný popis návrhu kanalizace do části obce Zalíbená. Domnívá se, že v případě 
možnosti vybudování kanalizace může být popis chápán jako zákaz výstavby kanalizace. 
Vyhodnocení připomínky č. PV2: 
Připomínce se nevyhovuje. 
Zmiňované plochy nebudou upravovány, návrh byl takto dohodnut se všemi dotčenými orgány, které s tímto 
řešením vyslovily souhlas. V případě úprav, o kterých se lze pouze dohadovat, neboť nejsou jasně řečeny 
(zřejmě vyřazení v připomínce PV2 uvedených lokalit ze zastavitelných ploch),  by se jednalo s největší 
pravděpodobností o úpravu, při níž by bylo třeba návrh zcela přepracovat, což by v takovém případě znamenalo 
vrátit se při pořizování do fáze společného jednání, to by zapříčinilo  další značný časový posun vydání  
územního plánu. 
Snahou je zachování kontinuity s předcházející územně plánovací dokumentací, proto byly navrženy k zastavění 
zejména plochy, které již byly navrženy ve stávajícím územním plánu a i ty musely být zčásti redukovány 
vzhledem k tomu, že dotčený orgán na úseku ochrany ZPF nesouhlasil již ve fázi společného jednání 
s navrhovaným záborem ZPF v rozsahu 13,48 ha a požadoval redukci zastavitelných ploch tak, aby odpovídal 
demografickému vývoji v obci, není možné navrhovat další zastavitelné plochy. 
Územní plán je výsledkem složité dohody všech zúčastněných.  Obec hájí zájmy všech občanů, zde převažuje 
zájem většiny o vydání územního plánu. 
Informace o způsobu podání námitek vlastníky nemovitostí a připomínek veřejností byla uvedena ve veřejné  
vyhlášce – Oznámení o vystavení návrhu územního plánu Podveky a veřejném projednání vyvěšené na úředních 
deskách jak pořizovatele, tak obce, pro níž je územní plán pořizován. (Dohledatelné u pořizovatele) 
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V územním plánu uvedená koncepce kanalizace se upravovat nebude. Územní plán převzal podklady 
z Krajského úřadu z Plánu rozvoje vodovodu a kanalizací. V případě dostatku finančních prostředků lze 
kanalizaci vybudovat. 
 
Připomínka č. PV3: 
Povodí Vltavy, s.p., připomínkou uplatněnou dne 20.9.2019, č.j.: MKH/094070/2019 jako oprávněný investor 
nemá námitky a jako správce povodí podává opětovně připomínku, neboť postrádá seznam vodních toků, včetně 
uvedení správce a dále údaj o zranitelnosti území. 
Dále upozorňuje, že plochy Z13, Z14 a Z24 musí respektovat nezastavitelnost manipulačního pruhu v šíři 6 m od 
břehových hran vodních toků 
Vyhodnocení připomínky č. PV3: 
Dokumentace je dle připomínky doplněna. 
 
 
1. opakované veřejné projednání 
Připomínky uplatněné při 1. opakovaném veřejném projednání: 
Připomínka č. PIOV1: 
Národní památkový ústav, připomínkou uplatněnou dne 20.4.2020, č.j.: MKH/035628/2020 jako odborné 
organizace státní památkové péče podalo připomínku s následujícími požadavky: 
1. V textové části bude popsána urbanistická struktura obcí, vypsány kulturní památky a 
architektonicky i urbanisticky hodnotné, ale nezapsané objekty lidové a drobné sakrální 
architektury v rozsahu zástavby zakreslené na mapě stabilního katastru. 
2. V koordinačním výkresu územního plánu budou kulturní památky zakresleny přehledně a 
vyznačeny budou i hodnotné, ale nezapsané objekty. Jako hodnota bude vyznačena i 
zástavba jader vsí v rozsahu zaznamenaném na mapě stabilního katastru. 
3. Požadavky koncepce ochrany a rozvoje hodnot území budou promítnuty do územního 
plánu v podobě regulativů, stanovujících proporce objektů včetně typu a sklonu střech a 
jejich umístění na pozemku, tak aby byl zachován a vhodně rozvíjen venkovský charakter 
zástavby. 
Vyhodnocení připomínky č. PIOV1: 
Některé požadavky byly uvedeny již v návrhu pro společné jednání. Vzhledem k tomu, že se připomínka netýká 
těch částí, které byly od veřejného projednání změněny, nebyl návrh dle těchto požadavků upraven.  
 
Připomínka č. PIOV2: 
Povodí Vltavy, s.p., připomínkou uplatněnou dne 23.6.2020, č.j.: MKH/068661/2020 jako oprávněný investor 
nemá námitky a jako správce povodí podává připomínku, že plochy Z13, Z14 a Z24 musí respektovat 
nezastavitelnost manipulačního pruhu v šíři 6 m od břehových hran vodních toků. 
Vyhodnocení připomínky č. PIOV2: 
Dokumentace je dle připomínky doplněna. 
 
Připomínka č. PIOV3: 
Ing. Antonín Vlasák, Zalíbená 2, 285 06 Sázava, připomínkou uplatněnou dne 25.6.2020, č.j.: 
MKH/070827/2020, vyslovil nesouhlas s navrženou plochou Z46 ze způsobem využití dopravní infrastruktura – 
místní (DM), neboť se dle jeho názoru jedná o nekoncepční řešení. V případě, že je propojení myšleno pro pěší a 
cyklisty, postačilo by ponechat plochu ve způsobu využití smíšené nezastavěné území. 
Vyhodnocení připomínky č. PIOV3 : 
Připomínce se nevyhovuje.  
Jedná se o záměr, jehož realizací dojde k výraznému zvýšení bezpečnosti silničního provozu v úseku mezi 
Podveky a Zalíbenou. Tento problém je společensky natolik významný, že ho nelze územním plánem opominout 
a jeho zanesení do grafické části ÚP tak zdůrazňuje naléhavost jeho vyřešení. 
 
Připomínka č. PIOV4: 
Ing. Antonín Vlasák, Zalíbená 2, 285 06 Sázava; Eva Sůvová, Podveky 72, 285 06 Sázava; Vladimír Šebor, 
Ježovice 24, 285 06 Sázava připomínkou uplatněnou dne 25.6.2020, č.j.: MKH/070828/2020, vyslovili 
nesouhlas s navrženou plochou Z46 ze způsobem využití dopravní infrastruktura – místní (DM) z důvodu 
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ekonomické náročnosti. Navrhovatelé se domnívají, že prostředky případně vynaložené na vybudování 
komunikace by bylo vhodnější investovat do odkanalizování části obce Zalíbená.  
Vyhodnocení připomínky č. PIOV4 : 
Připomínce se nevyhovuje.  
Územní plán neřeší otázky priorit realizace záměrů v obci, tento dokument pouze informuje o možnosti realizace 
záměru a vymezuje pro ně lokality.  
Vymezení plochy pro konkrétní záměr ještě neznamená nutně jeho realizaci. 
Uvedenými problémy je možné se zabývat v následných řízeních nebo jiných správních aktech. 
Jedná se o záměr, jehož realizací dojde k výraznému zvýšení bezpečnosti silničního provozu v úseku mezi 
Podveky a Zalíbenou. Tento problém je společensky natolik významný, že ho nelze územním plánem opominout 
a jeho zanesení do grafické části ÚP tak zdůrazňuje naléhavost jeho vyřešení. 
 
Připomínka č. PIOV5: 
Eva Sůvová, Podveky 72, 285 06 Sázava a dalších 28 občanů, (jejichž seznam je uveden jako příloha 
připomínky) připomínkou uplatněnou dne 25.6.2020, č.j.: MKH/070830/2020 nesouhlasí s návrhem koncepce 
řešení kanalizace a ČOV, zejména s konkrétním svážením odpadních vod. 
Vyhodnocení připomínky č. PIOV5 : 
Připomínce se nevyhovuje.  
Připomínka je nerelevantní. Návrh územního plánu nebyl v této části řešení územního plánu pro fázi 1. 
opakovaného veřejného projednání změněn. 
Kromě toho uvedené problémy územní plán neřeší, je možné se jimi zabývat v následných stupních řízení nebo 
jiných správních aktech. Navíc v této fázi nelze předjímat konkrétní řešení svozu odpadních vod. 
 
Připomínka č. PIOV6: 
Eva Sůvová, Podveky 72, 285 06 Sázava a dalších 20 občanů, (jejichž seznam je uveden jako příloha 
připomínky) připomínkou uplatněnou dne 25.6.2020, č.j.: MKH/070831/2020 požadují zařadit pozemek p.č. 
596/2 k.ú. Podveky do zastavitelné plochy SV pro možnost stavby rodinného domu a pozemky p.č. 627 a 748/1 
zařadit jako DM přístupová komunikace.  
Vyhodnocení připomínky č. PIOV6 : 
Připomínce se částečně vyhovuje.  
Při vyhodnocení výsledků 1. opakovaného veřejného projednání byl posouzen skutečný stav přístupové 
komunikace, takže do návrhu územního plánu pro 2. opakované veřejné projednání byly požadavky způsobu 
využití uvedených pozemků zařazeny, neboť přístupová komunikace v době vyhodnocení výsledků projednání 
po 1. opakovaném veřejném projednání již reálně existovala. 
 
 
2. opakované veřejné projednání 
Připomínky uplatněné při 2. opakovaném veřejném projednání: 
Připomínka č. PIIOV1: 
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, jako oprávněný investor připomínkou uplatněnou dne 
21.10.2020, č.j.: MKH/131882/2020 upozorňuje, že u nové obytné zástavby navrhované v bezprostřední 
blízkosti silničního tělesa nebudou případná požadovaná opatření ke snížení negativních vlivů dopravy hrazena 
z prostředků správce silniční sítě.   
Vyhodnocení připomínky č. PIIOV1: 
Připomínka se bere na vědomí. 
 
Připomínka č. PIIOV2: 
Ing. Antonín Vlasák, Zalíbená 2, 285 06 Sázava a dalších 10 občanů, (jejichž seznam je uveden jako příloha 
připomínky) připomínkou uplatněnou dne 25.11.2018, č.j.: MKH/144776/2020,  požadují, aby v části B.1, 
článku 9.4.2.2.  byla věta v popisu koncepce likvidace splaškových vod formulována takto: „ V další fázi rozvoje 
kanalizační sítě se počítá s postupnou výstavbou splaškové kanalizace v místních částech Ježovice, Útěchvosty a 
Zalíbená“. Navrhují, aby v koncepci byla uvedená vybudovaná dešťová kanalizace v místních částech Ježovice a 
Zalíbená. Žádají o přehodnocení urbanistické koncepce návrhu územního plánu, koncepce technické 
infrastruktury a uvedení návrhu ÚP do souladu s požadavky na moderní bydlení a o podrobnější regulaci staveb 
ve volné krajině. 
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Vyhodnocení připomínky č. PIIOV2 : 
Připomínka je podaná k částem řešení návrhu územního plánu, které nebyly od 1. opakovaného veřejného 
projednání změněny. 
Přesto bude na základě vyhodnocení připomínky s určeným zastupitelem do textové části doplněno toto znění: 
„V další fázi rozvoje kanalizační sítě se počítá s postupnou výstavbou splaškové kanalizace v místních částech 
Ježovice, Útěchvosty a Zalíbená.“ 
 
Připomínka č. PIIOV3: 
Povodí Vltavy, s.p., připomínkou uplatněnou dne 25.11.2020, č.j.: MKH/144873/2020 jako oprávněný investor 
podává  připomínku, že plochy Z13, Z14 a Z24 musí respektovat nezastavitelnost manipulačního pruhu v šíři 6 
m od břehových hran vodních toků 
Vyhodnocení připomínky č. PIIOV3: 
Připomínka je řešena systémově dle právních předpisů. 
 
 
 
 
 
……………………………       ………………………….                     ……………………….. 

Rostislav Vizner                         Mgr. Marek Kulhánek                             Eva Mottlová 
  místostarosta                              místostarosta                                            starostka 

 
 
 
 
 
 
 
 
Účinnost: Toto opatření obecné povahy (Územní plán Podveky) nabývá dle ust. §173 odst.1 
správního řádu účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky      tj. …….    
 
 
 
 
 
 
 


