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 ZMĚNA č . 5 
územního plánu sídelních útvarů

Psáry a Dolní Jirčany



1. Změnou č. 5 se mění ÚPnSÚ Psáry a Dolní Jirčany ve 34 lokalitách, a to Z5-01; Z5-02; Z5-03;
Z5-04; Z5-05a,b; Z5-06a,b; Z5-07; Z5-08; Z5-09; Z5-10; Z5-11; Z5-12; Z5-13; Z5-14; Z5-15;
Z5-16; Z5-17; Z5-18; Z5-19; Z5-20; Z5-21; Z5-22; Z5-23; Z5-24a,b; Z5-25a,b; Z5-26; Z5-27;
Z5-28a,b; Z5-29a,b,c,d,e,f; Z5-30a,b; Z5-31; Z5-34; Z5-35; Z5-36 v rozsahu dle textové a gra-
fické části změny č. 5 v katastrálních území Dolní Jirčany a Psáry. Některé lokality se dále člení
na podlokality a, b, c atd., označené stejnou číslicí.

2. Pro lokality změny č. 5 se stanovuje funkční využití území takto
a) lokality Z5-01; Z5-02; Z5-03; Z5-06a; Z5-07; Z5-10; Z5-12; Z5-13; Z5-14; Z5-15; Z5-17; Z5-

18; Z5-19; Z5-20; Z5-21; Z5-34 a Z5-35 jako „B – obytné v rodinných domech“,

čj.:  OU-3389/12 V Psárech dne:  22. listopadu 2012
Vyřizuje: Ing. Vich, PRISVICH, s.r.o.

tel. 241444053, mobil 606638956

Opatření obecné povahy č. 1/2012/OOP
l

ZMĚNA Č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍCH
ÚTVARŮ PSÁRY A DOLNÍ JIRČANY

***************************************************************
Zastupitelstvo obce Psáry, příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“),
za použití § 43 odst. 4 a § 55 odst. 2 stavebního zákona, § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní
řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006
Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně
plánovací činnosti (dále jen „vyhláška č. 500/2006 Sb.“), ve spojení s § 188 odst. 3 a 4 stavebního
zákona, svým usnesením č. 45/8-2012 ze dne 21. listopadu 2012

v y d á v á
změnu č. 5 územního plánu sídelních útvarů Psáry a Dolní Jirčany
ve formě opatření obecné povahy (dále jen „změna č. 5“), jejíž územně plánovací dokumentaci zhotovi-
la firma Ing. arch. Michal BARTOŠEK – ARCHITEKT, IČ 15327264, projektantem Ing. arch. Micha-
lem Bartoškem, autorizovaným architektem ČKA 02223, kterou se mění závazná část územního plá-
nu sídelních útvarů Psáry a Dolní Jirčany, schváleného dne 16. července 1998, jehož závazná část
byla vyhlášena obecně závaznou vyhláškou obce Psáry č. 3/1998 (dále jen „OZV č. 3/1998“), ve znění
změny č. 1, schválené dne 25. března 2002, jejíž závazná část byla vyhlášena obecně závaznou vyhláš-
kou obce Psáry č. 4/2002, změny č. 2, schválené dne 10. října 2002, jejíž závazná část byla vyhlášena
obecně závaznou vyhláškou obce Psáry č. 6/2002, změny č. 3, schválené dne 13. října 2004, jejíž závaz-
ná část byla vyhlášena obecně závaznou vyhláškou obce Psáry č. 26/2004, a změny č. 4, vydané dne
16. února 2009 jako opatření obecné povahy č. 1/2009 a účinné dne 4. března 2009 (dále jen „ÚPnSÚ
Psáry a Dolní Jirčany“), takto:   
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b) lokality Z5-04; Z5-24a (územní rezerva) a Z5-25a (územní rezerva) jako „SM – smíšené obyt-
né, komerční vybavenost“,

c) lokality Z5-08; Z5-09 a Z5-22 jako „SN – smíšené obytné, nízkopodlažní“,
d) lokality Z5-23 a Z5-24b jako „SC – smíšené obytné, občanská a komerční vybavenost“,
e) lokality Z5-28a a Z5-28b jako „BI – bydlení v rodinných domech, městské a příměstské“,
f) lokalita Z5-05a jako „CHB – chaty v krajinném prostředí – zóna B“,
g) lokalita Z5-16 jako „LB – luxusní bydlení, městského typu“,
h) lokality Z5-11 a Z5-26 jako „OV – občanské vybavení, veřejná infrastruktura“,
i) lokalita Z5-27 jako „TO – technická infrastruktura, plochy pro stavby a zařízení pro

nakládání s odpady“,
j) lokality Z5-25b; Z5-29a,b,c,d; Z5-29e,f (územní rezervy) jako „NS – plochy smíšené nezasta-

věného území“,
k) lokality Z5-30a; Z5-30b (územní rezerva) a Z5-31 jako „RN – rekreace na plochách přírod-

ního charakteru“,
l) lokalita Z5-05b jako „KZS – krajinná zóna smíšená“,
m)lokalita Z5-06b jako „VZ – veřejná, rekreační, doprovodná a rozptýlená zeleň“,
n) lokalita Z5-36 jako „Z – zahrady“.

3. Lokality Z5-01; Z5-02; Z5-03; Z5-04; Z5-05a; Z5-06a; Z5-07; Z5-08; Z5-09; Z5-10; Z5-11; Z5-
12; Z5-13; Z5-14; Z5-15; Z5-16; Z5-17; Z5-18; Z5-19; Z5-20; Z5-22; Z5-23; Z5-24b; Z5-26; Z5-
27; Z5-28a,b; Z5-34 a Z5-35 se změnou č. 5 vymezují jako zastavitelné plochy.

4. Lokality Z5-05b; Z5-06b; Z5-25b; Z5-29a,b,c,d; Z5-30a; Z5-31 a Z5-36 se změnou č. 5 vymezují
jako nezastavěné území.

5. Lokalita Z5-21 se změnou č. 5 vymezuje jako zastavěné území.

6. Lokality Z5-24a; Z5-25a; Z5-29e,f a Z5-30b se změnou č. 5 vymezují jako územní rezervy.

7. Podmínky funkčního využití a prostorového uspořádání (dále jen „regulativy“) platného ÚPnSÚ
Psáry a Dolní Jirčany, uvedené v OZV č. 3/1998, ve znění platném po změně č. 3, se pro lokality
Z5-01; Z5-02; Z5-03; Z5-04; Z5-05a,b; Z5-06a,b; Z5-07; Z5-08; Z5-09; Z5-10; Z5-11; Z5-12; Z5-
13; Z5-14; Z5-15; Z5-16; Z5-17; Z5-18; Z5-19; Z5-20; Z5-21; Z5-22; Z5-23; Z5-24b; Z5-25b;
Z5-26; Z5-27; Z5-28a,b; Z5-29a,b,c,d; Z5-30a; Z5-31; Z5-34; Z5-35 a Z5-36 mění a doplňují
v rozsahu kapitoly 1.6. „STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH“ textové části změ-
ny č. 5, včetně změny článku 4 odst. 23 OZV č. 3/1998.

8. Lokality Z5-23, Z5-24b,  Z5-28a, Z5-28b, Z5-29c, Z5-29d a Z5-30a změny č. 5 se vymezují
jako plochy, ve kterých je pořízení a vydání regulačního plánu podmínkou pro rozhodování
o změnách jejich využití podle § 43 odst. 2 stavebního zákona. Regulační plány budou vydány
z podnětu nebo na žádost formou opatření obecné povahy podle správního řádu.

9. Textová část změny č. 5 obsahuje v kapitole 1.9. „VYMEZENÍ PLOCH, PRO KTERÉ BUDOU
PODMÍNKY PRO ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH JEJICH VYUŽITÍ STANOVENY REGU-
LAČNÍM PLÁNEM“ zadání regulačních plánů v rozsahu dle přílohy č. 9 vyhlášky č. 500/2006
Sb., a to
a) regulačního plánu Centrum obce Psáry, v rozsahu lokalit Z5-23, Z5-24b, Z5-30a,
b) regulačního plánu v rozsahu lokalit Z5-28a, Z5-28b, Z5-29c a Z5-29d.

10. Seznam a vymezení ploch veřejně prospěšných staveb (dále jen „VPS“) uvedený v příloze č. 2
OZV č. 3/1998 se doplňuje o nové VPS takto
a) PO1 – plocha pro umístění zařízení pro veřejné vzdělávání v lokalitě Z5-11,
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b) PO2 – plocha pro umístění zařízení pro veřejné vzdělávání v lokalitě Z5-26,
jak jsou vymezeny v kapitole 1.7. textové části a ve výkrese č. 3 grafické části změny č. 5 a pro
které lze uplatnit dle § 101 stavebního zákona předkupní právo.

11. Změna č. 5 vymezuje v kapitole 1.7. textové části a ve výkrese č. 3 grafické části změny č. 5
veřejně prospěšná opatření a plochy pro asanaci, o které se doplňuje OZV č. 3/1998 takto
a) WR1 – opatření pro zvyšování retenční schopnosti území a proti větrné erozi v lokalitě Z5-29a,
b) WR2 – opatření pro zvyšování retenční schopnosti území a proti větrné erozi v lokalitě Z5-25b,
c) WR3 – opatření pro zvyšování retenční schopnosti území a proti větrné erozi v lokalitě Z5-29b,
d) WR4 – opatření pro zvyšování retenční schopnosti území a proti větrné erozi v lokalitě Z5-30a,
e) WR5 – opatření pro zvyšování retenční schopnosti území a proti větrné erozi v lokalitě Z5-29c,
f) WR6 – opatření pro zvyšování retenční schopnosti území a proti větrné erozi v lokalitě Z5-29d,
g) VA1 – asanace areálu bývalého zemědělského družstva v lokalitě Z5-23,
pro které lze práva k pozemkům a stavbám dle § 170 stavebního zákona odejmout nebo omezit.

12. Změna č. 5 nestanovuje pořadí změn v území (etapizaci) a nevymezuje architektonicky nebo
urbanisticky významné stavby, pro které může vypracovávat architektonickou část projektové
dokumentace jen autorizovaný architekt a stavby nezpůsobilé pro zkrácené stavební řízení podle
§ 117 odst. 1 stavebního zákona.

13. Nedílnou součástí změny č. 5 je textová část a tyto výkresy grafické části, kterými se mění
a doplňuje grafická část ÚPnSÚ Psáry a Dolní Jirčany vymezená v OZV č. 3/1998,
a) 1 Výkres základního členění, 1 : 5000
b) 2 Urbanistický a dopravní návrh, 1 : 5000,
c) 3 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací, 1 : 5000.

14. Ode dne účinnosti změny č. 5 (§ 173 odst. 1 správního řádu) platí nadále závazná část ÚPnSÚ
Psáry a Dolní Jirčany a OZV č. 3/1998, pokud toto opatření obecné povahy nestanoví jinak.

O d ů v o d n ě n í
Odůvodnění změny č. 5 obsahuje textovou a grafickou část takto:

A. TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ
1. Textová část odůvodnění změny č. 5 zpracovaná projektantem v rozsahu části II odst. 1

písm. a) až e) přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., je nedílnou součástí tohoto odůvodnění.
2. Postup při pořízení změny č. 5

Pořízení změny č. 5 schválilo Zastupitelstvo obce Psáry usnesením č. 48/5-2008 ze dne 13. srpna
2008 podle § 6 odst. 5 písm. a) a § 44 písm. a) stavebního zákona z vlastního podnětu a současně
pověřilo Radu obce Psáry a zástupce stavební a územně plánovací komise Ing. Jana Šimečka k tomu,
aby spolupracovali s pořizovatelem změny č. 5 jako tzv. „určený zastupitel“ ve smyslu § 47 a násl.
stavebního zákona.
Pořizovatelem změny č. 5 byl Obecní úřad Psáry, který zajistil v souladu s § 6 odst. 2 stavebního
zákona splnění kvalifikačních požadavků pro výkon územně plánovací činnosti podle § 24 staveb-
ního zákona uzavřením smlouvy právnickou osobou, společností PRISVICH, s.r.o., IČ 27101053,
jejíž pracovník, Ing. Ladislav Vich, má osvědčení zvláštní odborné způsobilosti Ministerstva
vnitra v územním plánování č. 800017664 a splňuje kvalifikační požadavky vzdělání a praxe.
Uzavření smlouvy se společností PRISVICH, s.r.o., na pořízení změny č. 5 schválila Rada obce
Psáry usnesením č. 125/20-2008 ze dne 29. září 2008 podle § 6 odst. 6 písm. b) stavebního zákona.
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Při pořizování a vydávání změny č. 5 se postupovalo podle § 55 odst. 2 a § 188 odst. 3 a 4 staveb-
ního zákona v etapách „zadání“ a „návrh“. Zpracování konceptu změny č. 5 nebylo požadováno.
Na základě rozhodnutí zastupitelstva obce oznámil Obecní úřad Psáry veřejnou vyhláškou
čj. 2224/2008 ze dne 22. srpna 2008 občanům obce Psáry, fyzickým nebo právnickým osobám,
které mají vlastnická nebo obdobná práva k pozemkům nebo stavbám na území obce Psáry, mož-
nost podávání návrhů na pořízení změny č. 5 ÚPnSÚ Psáry a Dolní Jirčany ve lhůtě do 10. listo-
padu 2008. Ve stanovené lhůtě bylo uplatněno celkem 137 návrhů, o kterých rozhodlo Zastupitel-
stvo obce Psáry usnesením č. 21/3-2009 ze dne 13. května 2008 a schválilo zařadit do zadání
změny č. 5 pouze 22 návrhů na pořízení změny č. 5, jimž bylo vyhověno nebo částečně vyhověno.
Nebylo vyhověno návrhům, kterými byly dotčeny územními limity nebo se nacházely v krajině bez
návaznosti na již zastavěné území, na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, nebo nebyly
v souladu s rozvojovými záměry obce. K těmto návrhům bylo doplněno celkem 11 vlastních pod-
nětů obce Psáry. Při projednávání návrhu zadání uplatnila obec Psáry další 4 podněty k zařazení
do řešení změny č. 5, jedná se o lokality Z5-34 až Z5-37. Z výše uvedeného vyplývá, že do návrhu
zadání změny č. 5 bylo zařazeno celkem 37 lokalit, označených jako lokality Z5-01 až Z5-37.
Ihned po rozhodnutí Zastupitelstva obce Psáry o návrzích, byly jejich navrhovatelé a úřad územní-
ho plánování, Městský úřad Černošice, obcí dne 20. května 2009 informováni o výsledku jednání
zastupitelstva podle § 46 odst. 3 stavebního zákona.
Návrh zadání změny č. 5 byl vystaven k veřejnému nahlédnutí po dobu 30 dnů, a to od 25. srpna
2009 do 23. září 2009, a současně jej pořizovatel zaslal subjektům uvedeným v § 47 odst. 2 sta-
vebního zákona. Na základě vyhodnocení uplatněných požadavků, stanovisek, podnětů a připomí-
nek pořizovatel ve spolupráci s určenými zastupiteli, Radou obce Psáry a Ing. Janem Šimečkem,
upravil návrh zadání změny č. 5 a předložil jej ke schválení Zastupitelstvu obce Psáry.
Zadání změny č. 5 schválilo Zastupitelstvo obce Psáry usnesením č. 43/7-2009 ze dne 19. listo-
padu 2009 podle § 47 odst. 5 stavebního zákona.
Po schválení zadání bylo navrženo změnit zadání, a to zejména s cílem vypustit z něj požadavek na
vyhodnocení vlivů změny č. 5 na udržitelný rozvoj území, který uplatnil v koordinovaném sta-
novisku Středočeského kraje, krajského úřadu, čj. 134246/2009/KUSK/OŽP/La ze dne 11. září
2009, odbor životního prostředí a zemědělství. Od tohoto požadavku bylo upuštěno na základě
žádosti Obecního úřadu Psáry, čj. 2009/230/Vj ze dne 7. prosince 2009, a po změně koordinova-
ného stanoviska, vydaného Krajským úřadem Středočeského kraje, odborem životního prostředí
a zemědělství, čj. 181684/2009/KUSK ze dne 5. ledna 2010.
Změnu zadání změny č. 5 schválilo Zastupitelstvo obce Psáry usnesením č. 1/1-2010 ze dne
24. března 2010 podle § 47 odst. 5 stavebního zákona.
Návrh změny č. 5 zhotovila v březnu 2010 firma Ing. arch. Michal BARTOŠEK – ARCHITEKT,
IČ 15327264, projektantem Ing. arch. Michalem Bartoškem, autorizovaným architektem ČKA
02223, na základě schváleného zadání a podle stavebního zákona a vyhlášky č. 500/2006 Sb.
Společné jednání o návrhu změny č. 5 se podle § 50 odst. 2 stavebního zákona se podle oznámení
pořizovatele uskutečnilo dne 15. dubna 2010 od 13.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu
Psáry, Pražská 1367, Psáry.
Usnesením č. 12/1-2011 Zastupitelstva obce Psáry ze dne 2. března 2011 bylo ve věci „určeného
zastupitele“ zrušeno pověření pro Radu obce Psáry a Ing. Jana Šimečka dle usnesení Zastupitelst-
va obce Psáry č. 48/5-2008 ze dne 13. srpna 2008 a novým určeným zastupitelem byl pověřen sta-
rosta obce Milan Vácha.
Zastupitelstvo obce Psáry usnesením č. 48/5-2011 ze dne 14. prosince 2011 vzalo na vědomí
informaci starosty obce Milana Váchy jako určeného zastupitele o stavu pořizování změny č. 5
a uskutečněných jednání a uložilo pořizovateli, tj. Obecnímu úřadu Psáry, aby podněty na úpravu
návrhu změny č. 5 zapracoval do pokynů pro zpracování (druhého) návrhu změny č. 5 společně se
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závěry k řešení stanovisek dotčených orgánů a krajského úřadu a tyto pokyny předložil zastupi-
telstvu ke schválení.
V souladu s citovaným usnesením zastupitelstva provedl pořizovatel ve spolupráci s určeným
zastupitelem, starostou obce Milanem Váchou, vyhodnocení společného jednání a na základě
závěrů uvedených ve „Vyhodnocení společného jednání o návrhu změny č. 5 územního plánu
sídelních útvarů Psáry a Dolní Jirčany“ a podnětů zastupitelstva zpracoval pořizovatel „Pokyny
pro úpravu návrhu změny č. 5 územního plánu sídelních útvarů Psáry a Dolní Jirčany pro opa-
kované společném jednání“ a předložil je ke schválení Zastupitelstvu obce Psáry, které je schváli-
lo usnesením č. 13/2-2012 ze dne 29. února 2012, a současně uložilo provést nové společné jed-
nání o „druhém“ návrhu změny č. 5 postupem podle § 50 a násl. stavebního zákona. Pokyny pro
zpracování (druhé) návrhu změny č. 5 předal pořizovatel dne 20. března 2012 projektantovi zho-
tovitele, Ing. arch. Michalu Bartoškovi, k přepracování návrhu změny č. 5 před opakovaným
společným jednáním.
Přepracovaný „druhý“ návrh změny č. 5, zhotovila v dubnu 2012 opět firma Ing. arch. Michal
BARTOŠEK – ARCHITEKT, IČ 15327264, projektantem Ing. arch. Michalem Bartoškem, autori-
zovaným architektem ČKA 02223, na základě schváleného zadání a schválených pokynů pro zpra-
cování druhého návrhu změny č. 5, přiměřeně podle stavebního zákona a vyhlášky č. 500/2006 Sb.
Opakované společné jednání o „druhém“ návrhu změny č. 5 se podle § 50 odst. 2 stavebního
zákona uskutečnilo dne 10. května 2012 od 13.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Psá-
ry, Pražská 1367, Psáry.
Vyhodnocení opakovaného společného jednání provedl pořizovatel ve spolupráci s určeným zastu-
pitelem, starostou obce Milanem Váchou, a na základě závěrů uvedených ve „Vyhodnocení opako-
vaného společného jednání o návrhu změny č. 5 územního plánu sídelních útvarů Psáry a Dolní
Jirčany“ zpracoval pořizovatel „Pokyny pro úpravu návrhu změny č. 5 územního plánu sídelních
útvarů Psáry a Dolní Jirčany po opakovaném společném jednání“ a předal je dne 6. srpna 2012
projektantovi zhotovitele, Ing. arch. Michalu Bartoškovi, k provedení úpravy návrhu změny č. 5
před veřejným projednáním.
Návrh změny č. 5 byl podle § 51 odst. 1 stavebního zákona, spolu se zprávou o projednání návr-
hu změny č. 5, předložen pořizovatelem dne 26. června 2012 k posouzení Krajskému úřadu Stře-
dočeského kraje, odboru regionálního rozvoje, který ve svém stanovisku, čj. 107333/2012/KUSK
ze dne 17. července 2012, upozornil pořizovatele na nedostatky z hlediska nesouladu návrhu
změny č. 5 s vydanými a účinnými Zásadami územního rozvoje Středočeského kraje a dále, že
podle § 51 odst. 3 stavebního zákona lze zahájit řízení o vydání změny č. 5 až na základě potvrze-
ní krajského úřadu o odstranění nedostatků. Požadavky na odstranění nedostatků byly doplněny do
pokynů pro úpravu návrhu změny č. 5 po opakovaném společném jednání.
Upravený návrh změny č. 5 po společném jednání byl projektantem zpracován v září 2012 na
základě „Pokynů pro úpravu návrhu změny č. 5 po opakovaném společném jednání“ zpracovaných
pořizovatelem po vyhodnocení opakovaného společného jednání o návrhu změny č. 5 a posouzení
krajským úřadem.
Po upravení návrhu změny č. 5 v září 2012, kdy byly respektovány Zásady územního rozvoje Stře-
dočeského kraje, byla na Krajský úřad Středočeského kraje uplatněna žádost dne 30. srpna 2012
o potvrzení odstranění nedostatků návrhu změny č. 5. Krajský úřad Středočeského kraje vydal dne
18. září 2012 pod čj. 132423/2012/KUSK potvrzení o odstranění nedostatků návrhu změny č. 5 se
závěrem, že nedostatky byly odstraněny a proto „je možné jej následně projednat ve smyslu usta-
novení § 52 až 54 stavebního zákona“.
Veřejné projednání upraveného a posouzeného návrhu změny č. 5 podle § 52 odst. 1 stavebního
zákona s výkladem projektanta zhotovitele, Ing. arch. Michala Bartoška, nařídil pořizovatel podle
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§ 22 odst. 1 stavebního zákona na 5. listopadu 2012 v 17.00 hodin v zasedací místnosti Obecního
úřadu Psáry, Pražská 137, Psáry.
Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem, starostou obce Milanem Váchou, vyhodnotil
výsledky veřejného projednání a konstatoval, že do jeho skončení byla uplatněna celkem 1 námit-
ka dotčené osoby (§ 52 odst. 2 stavebního zákona) a 2 připomínky. Stanoviska, které uplatnily
dotčené orgány, nebyly vyhodnoceny jako stanoviska k uplatněným připomínkám a námitkám ve
smyslu § 52 odst. 3 stavebního zákona. Na základě vyhodnocení výsledků veřejného projednání
nebyly provedeny žádné úpravy návrhu změny č. 5 a pořizovatel podal dne 16. listopadu 2012
návrh na vydání změny č. 5 Zastupitelstvu obce Psáry dle § 54 odst. 1 stavebního zákona.

3. Výsledek přezkoumání souladu návrhu změny č. 5 s politikou územního rozvoje a územně
plánovací dokumentací vydanou krajem [§ 53 odst. 4 písm. a) stavebního zákona]
Řešené území je dle Politiky územního rozvoje České republiky 2008 (PÚR ČR 2008), schválené
usnesením vlády České republiky č. 929 ze dne 20. července 2009, součástí rozvojové oblasti
„OB1 Rozvojová oblast Praha“ vymezené správním obvodem obce s rozšířenou působností, města
Černošice. Pro řešení změny č. 5 nevyplývají z PÚR ČR 2008 žádné požadavky.
Zásady územního rozvoje Středočeského kraje (dále je „ZÚR Středočeského kraje“), jejichž vy-
dání schválilo Zastupitelstvo Středočeského kraje usnesením č. 4-20/2011/ZK ze dne 19. prosince
2011, byly vydány dne 7. února 2012 a účinnosti nabyly dne 22. února 2012. Řešené území změ-
ny č. 5, tj. území lokalit Z5-01 až Z5-27, Z5-29a,b,e; Z5-30a,b; Z5-31; Z5-34; Z5-35 a Z5-36,
není dotčeno žádnou plochou či koridorem nadmístního významu ani koridorem žádné veřejně
prospěšné stavby ani veřejně prospěšného opatření, vymezenou ZÚR Středočeského kraje, vyjma
lokalit Z5-28a,b a Z5-29c,d,f, které jsou dotčeny koridorem územní rezervy pro veřejně pro-
spěšnou stavbu D005 „Koridor dálnice D3: úsek Jesenice – hranice kraje (+10 x MÚK)“ předsta-
vující napojení silnice III/1051 ze západního okraje Psár na dálniční mimoúrovňovou křižovatku
Libeř ve stopě komunikace k hřbitovu. Koridor této VPS je respektován a bude konkrétizován
při zpracování regulačního plánu lokalit Z5-28a,b a Z5-29c,d.
Návrh změny č. 5 je v souladu s Politikou územního rozvoje České republiky 2008 a v souladu
se ZÚR Středočeského kraje.

4. Výsledek přezkoumání souladu návrhu změny č. 5 s cíli a úkoly územního plánování, zejména
s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území a požadavky
na ochranu nezastavěného území [§ 53 odst. 4 písm. b) stavebního zákona]
Změna č. 5 usiluje v řešeném území o zajištění trvale udržitelného rozvoje všech složek území
a osídlení při zachování a ochraně přírodních, kulturních a civilizačních hodnot území, zejména
pak architektonických a urbanistických hodnot, při zajištění podmínek rozvoje obce a koordinaci
veřejných i soukromých záměrů v území.
Změna č. 5 naplňuje priority územního plánování, kdy zejména vychází z charakteru řešeného
území a jeho kontextu, respektuje jedinečnou povahu obce a chrání a rozvíjí hodnoty zástavby
a přírodního prostředí obce.
Zastavěné území je doplňováno 29 lokalitami zastavitelných ploch o celkové výměře 21,04 ha,
které vycházejí z aktuálních potřeb rozvoje obce a rozšiřují zastavitelné plochy vymezené ÚPnSÚ
Psáry a Dolní Jirčany z roku 1998.
Ochrana nezastavěného území byla řešena již při pořizování zadání změny č. 5 a podrobně pak při
společném jednání a opakovaném společném jednání o návrhu změny č. 5, a to zejména z důvodu
nesouhlasného stanoviska orgánu ochrany ZPF, Krajského úřadu Středočeského kraje, které bylo
po dohadovacím jednání a žádosti pořizovatele zvráceno. Plochy navrhované ve změně č. 5
k vynětí ze ZPF jsou pro zemědělskou výrobu převážně nevhodné. Jsou obklopeny stávající nebo
navrhovanou zástavbou, stávajícími či navrhovanými veřejnými komunikacemi nebo navrhovaný-
mi plochami zeleně.
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Koncepce nezastavěného území spočívá v zachování současných produkčních funkcí (především
zemědělství) za současného posílení funkcí ekologických a krajinotvorných.
Návrh změny č. 5 je v souladu s cíli a úkoly územního plánování.

5. Výsledek přezkoumání souladu návrhu změny č. 5 s požadavky stavebního zákona a jeho
prováděcích právních předpisů [§ 53 odst. 4 písm. c) stavebního zákona]
Po schválení zadání změny č. 5 dne 19. listopadu 2009 zajistil pořizovatel zpracování návrhu
změny č. 5 v rozsahu přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb. Při projednání a vydání návrhu bylo
postupováno podle § 50 a násl. stavebního zákona. Fáze společného jednání byla na základě usne-
sení č. 48/5-2011 Zastupitelstva obce Psáry ze dne 14. prosince 2011, ale zejména č. 13/2-2012 ze
dne 29. února 2012, opakována s přepracovaným návrhem z dubna 2012.
Grafická část návrhu změny č. 5 a jeho odůvodnění byla skladbou výkresů přizpůsobena platnému
ÚPnSÚ Psáry a Dolní Jirčany tak, aby byla zachována návaznost grafické části i po změně č. 5.
Podle odst. 3 části I přílohy č. 7 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. byl do grafické části zařazena příloha
„Výkres základního členění, 1 : 5000“.
Při členění řešeného území změny č. 5 na plochy s rozdílným způsobem využití podle vyhlášky
č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů, byly
změněny a doplněny platné regulativy funkčních ploch uplatněných u lokalit změny č. 5. Pro
funkční plochy vymezené změnou č. 5 v lokalitách Z5-01; Z5-02; Z5-03; Z5-04; Z5-05a,b;
Z5-06a,b; Z5-07; Z5-08; Z5-09; Z5-10; Z5-11; Z5-12; Z5-13; Z5-14; Z5-15; Z5-16; Z5-17; Z5-18;
Z5-19; Z5-20; Z5-21; Z5-22; Z5-23; Z5-24b; Z5-25b; Z5-26; Z5-27; Z5-28a,b; Z5-29a,b,c,d; Z5-
30a; Z5-31; Z5-34; Z5-35 a Z5-36 jsou závazné podmínky využití ploch stanovené v kapitole 1.6.
„STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH“ textové části změny č. 5, kterými se pro
tyto lokality stanovují závazné regulativy funkčního využití a prostorového uspořádání doplňující
OZV č. 3/1998.
Návrh změny č. 5 je v souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů.

6. Výsledek přezkoumání souladu návrhu změny č. 5 s požadavky zvláštních právních předpisů
a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem
řešení rozporů [§ 53 odst. 4 písm. d) stavebního zákona] 
Při pořizování návrhu změny č. 5 byly akceptovány požadavky dotčených orgánů, které uplatnily
ve svých stanoviscích, a to zejména při společném jednání. Pořizovatel spolu s určeným zastupite-
lem, Milanem Váchou, starostou obce, vyhodnotil uplatněné stanoviska a učinil závěry, které podle
jejich charakteru promítl do „Pokynů pro zpracování návrhu změny č. 5 územního plánu sídelních
útvarů Psáry a Dolní Jirčany pro opakované společné jednání“ a „Pokynů pro úpravu návrhu
změny č. 5 územního plánu sídelních útvarů Psáry a Dolní Jirčany po opakovaném společném jed-
nání“. Podle těchto pokynů byl návrh změny č. 5 upraven v dubnu 2012 a v září 2012 a dán do
souladu s požadavky zvláštních právních předpisů a stanovisky dotčených orgánů a následně veřej-
ně projednán podle § 52 odst. 1 stavebního zákona.
Na základě veřejného projednání nedošlo k žádné úpravě návrhu změny č. 5 a takto byl pře-
dložen Zastupitelstvu obce Psáry dne 16. listopadu 2012 k vydání.
Podrobnosti jsou uvedeny v dokumentech označených jako „Vyhodnocení společného jednání
o návrhu změny č. 5 územního plánu sídelních útvarů Psáry a Dolní Jirčany“, „Pokyny pro zpraco-
vání návrhu změny č. 5 pro opakované společné jednání“, „Vyhodnocení opakovaného společného
jednání o druhém návrhu změny č. 5“, „Pokyny pro úpravu návrhu změny č. 5 po opakovaném
společném jednání“ a „Vyhodnocení veřejného projednání návrhu změny č. 5“, které jsou součástí
dokladů o pořizování a vydání změny č. 5.
Při pořizování návrhu změny č. 5 ÚPnSÚ Psáry a Dolní Jirčany nebyly řešeny žádné rozpory
postupem podle § 136 odst. 6 správního řádu.
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Formou dohodovacího jednání, uskutečněného dne 2. června 2012 na Krajském úřadu Středočeské-
ho kraje, odboru životního prostředí, bylo projednáno nesouhlasné stanovisko orgánu ochrany
ZPF s lokalitami Z5-28a, Z5-28b, Z5-30a, Z5-31 a Z5-37, jak bylo uvedeno v koordinovaném sta-
novisku Středočeského kraje, krajského úřadu, čj. 047219/2010/KUSK-OŽP/Mer ze dne 4. května
2010, uplatněné ke společnému jednání o návrhu změny č. 5, jehož závěry byly na základě změ-
ny stanoviska orgánu ZPF Krajského úřadu Středočeského kraje, čj. 122922/2010/KUSK ze dne
17. srpna 2010, zpracovány podle „Pokynů pro zpracování návrhu změny č. 5 pro opakované spo-
lečné jednání“ do návrhu změny č. 5 upraveného pro opakované společném jednání, před jeho
veřejným projednáním.
Dále bylo formou dohodovacího jednání, uskutečněným dne 29. června 2010, resp. dne 11. čer-
vence 2012, na Městském úřadu Černošice, odboru životního prostředí, pracoviště Podskalská,
projednáno nesouhlasné stanovisko odboru životního prostředí Městského úřadu Černošice,
čj. ŽP/MEUC-016325/2010/Sob ze dne 13. května, uplatněné ke společnému jednání o návrhu
změny č. 5, resp. čj. MUCE 23642/2012 OZP/Spu ze dne 6. června 2012, uplatněné k opakované-
mu společnému jednání, jejiž závěry byly na základě „Pokynů pro zpracování návrhu změny č. 5
pro opakované společné jednání“ a „Pokynů pro úpravu návrhu změny č. 5 po opakovaném spo-
lečném jednání“ zapracovány do upraveného návrhu změny č. 5 po společném jednání a po opako-
vaném společném jednání.
Návrh územního plánu je v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky
dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů.

7. Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území [§ 53 odst. 5 písm. b) stavebního zákona]
Při projednávání návrhu zadání změny č. 5 odbor životního prostředí a zemědělství, ve stanovisku
Středočeského kraje, krajského úřadu, čj.  134246/2009/KUSK/OŽP/La ze dne 11. září 2009, jako
příslušný dotčený orgán na úseku ochrany přírody a posuzování vlivů na životní prostředí, uvedl,
že „…v souladu s ust. § 45i zákona č. 114/1992 Sb., lze vyloučit významný vliv předložené kon-
cepce, samostatně i ve spojení s jinými, na evropsky významné lokality a ptačí oblasti…“ a dále,
že podle § 10i odst. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném
znění „…požaduje v následujících etapách pořizování ÚP zpracovat vyhodnocení vlivů na životní
prostředí dle přílohy ke stavebnímu zákonu…“. Důvodem tohoto požadavku byla především loka-
lita Z5-32 s navrženým funkčním využitím pro plochy rekreace – golfové hřiště a dále případně
lokality Z5-30 a Z5-31 s navrženým funkčním využitím pro plochy rekreace vše na pozemcích
v území, kde je ZPF zařazen do I. třídy ochrany. V případě lokality Z5-32 se jedná o záměr, který
podléhá procesu posuzování dle cit. zákona.
Pořizovatel požádal dne 7. prosince 2009, resp. 4. února 2010, krajský úřad o změnu koordinova-
ného stanoviska na základě upřesnění využití navrhovaných ploch. Pořizovatel následně obdržel
změnové stanovisko Krajského úřadu Středočeského kraje, odboru životního prostředí a zeměděl-
ství, čj. 181684/2009/KUSK ze dne 5. ledna 2010, resp. čj. 019648/2010/KUSK ze dne 12. února
2010, ve kterém se uvádí, že „Orgán posuzování vlivů záměrů na životní prostředí upouští od
požadavku na zpracování vyhodnocení SEA k návrhu změny č. 5 ÚPnSÚ Psáry a Dolní Jirčany.“
Na základě této změny stanoviska byla provedena i změna zadání změny č. 5, kterou schválilo
Zastupitelstvo obce Psáry usnesením č. 1/1-2010 ze dne 24. března 2010 s tím, že vyhodnocení
vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území se nepožaduje, z tohoto titulu pořizovatel
nezadal zpracování vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí.
Na základě výše uvedeného nebylo „vyhodnocení vlivů změny č. 5 na udržitelný rozvoj území“
součástí návrhu změny č. 5 v souladu s § 50 odst. 1 stavebního zákona, neboť zadání změny č. 5
nepožadovalo podle § 47 odst. 3 stavebního zákona zpracování vyhodnocení vlivů změny č. 5 na
udržitelný rozvoj území, tj. na vyvážený vztah územních podmínek pro příznivé životní prostředí,
pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území.
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8. Stanovisko krajského úřadu k vyhodnocení vlivů na životní prostředí se sdělením, jak bylo
zohledněno [§ 53 odst. 5 písm. c) stavebního zákona]
Vyhodnocení vlivů změny č. 5 na životní prostředí, které je součástí vyhodnocení vlivů na udrži-
telný rozvoje území, nebylo podle přílohy ke stavebnímu zákonu zpracováno.
Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území nebylo součástí návrhu změny č. 5, zadání neob-
sahovalo požadavek na jeho zpracování.

9. Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení zastavi-
telných ploch [§ 53 odst. 5 písm. d) stavebního zákona] 
Zastavěné území nebylo změnou č. 5 aktualizováno a zachycuje stav v roce 1998, kdy byl vydán
ÚPnSÚ Psáry a Dolní Jirčany. V zastavěném území sídel Dolní Jirčany a Psáry je dominantní
obytná funkce spolu s funkcí nerušící komerce, která je doplněna historicky vzniklými aktivitami
v sektoru zemědělské a drobné výroby, ostatní funkce (zejména výrobní) se již v návrhu nepodpo-
rují, aby nedocházelo k narušování kvality životního prostředí. Využití zastavěného území je
umožněno zejména dostavbou proluk, jinak zůstává nedotčeno při respektování jeho urbanisti-
ckých a architektonických hodnot.
Potřeba zastavitelných ploch vycházela z očekávaného zvýšeného zájmu o příměstské bydlení
v této oblasti. V okrajových částech obce byly proto navrženy nové plochy pro bydlení, které dopl-
ňují stávající zástavbu a vytvářejí dostatečný prostor pro rozvoj obce i do budoucna, aniž by bylo
nutné měnit územní plán a vymezovat nové zastavitelné plochy.
Rozšiřování zastavitelné plochy změnou č. 5 vycházelo ze zadání a ze skutečnosti, že cca 80 %
zastavitelného území vymezeného ÚPnSÚ Psáry a Dolní Jirčany je již zastavěno nebo investorsky
připravováno, nelze proto čekat až budou plochy zcela vyčerpány a je třeba připravovat nabídku
nových zastavitelných ploch. V následných dokumentacích budou záměry využití zastavitelných
ploch prověřovány a projednávány v příslušných podrobnostech, které zajistí eliminování nebo
kompenzaci nepříznivých vlivů zástavby na životní prostředí.
Pořízení regulačních plánů je změnou č. 5 požadováno v zastavitelných plochách lokality Z5-23,
za účelem vytvoření kompaktní zastavitelné plochy lokality označené jako „Centrum obce Psáry“,
a lokalit Z5-24b a  Z5-28a,b k podrobnějšímu stanovení podmínek využití pozemků.

10. Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění
Pořizovatel veřejně projednal upravený a posouzený návrh změny č. 5 dle § 52 odst. 1 stavebního
zákona a do skončení veřejného projednání dne 5. listopadu 2012 v 15.18 hodin, tj. ve lhůtě dle
§ 52 odst. 3 stavebního zákona, neobdržel žádné námitky dotčených osob uvedených v § 52 odst. 2
stavebního zákona.
Pořizovatel veřejně projednal upravený a posouzený návrh změny č. 5 podle § 52 odst. 1 stavební-
ho zákona a do skončení veřejného projednání dne 5. listopadu 2012 v 18.17 hodin, tj. ve lhůtě dle
§ 52 odst. 3 stavebního zákona, obdržel 1 námitku dotčené osoby uvedené v § 52 odst. 2 stavební-
ho zákona.
Zastupitelstvo obce Psáry jako příslušný správní orgán podle § 172 odst. 5 správního řádu rozho-
dlo svým usnesením č. 45/8-2012 ze dne 21. listopadu 2012 o námitce uplatněné k návrhu změny
č. 5 na podkladě návrhu rozhodnutí o námitce a jeho odůvodnění zpracovaného pořizovatelem ve
spolupráci s určeným zastupitelem, starostou obce Milanem Váchou, takto:

Námitce se nevyhovuje
Odůvodnění: Lokalita Z5-23, proti
které směřuje námitka, byla zařaze-
na do změny č. 5 na základě vlastní-
ho podnětu obce Psáry, jak o něm

Uplatnění připomínek k navrhované změně č. 5 ÚPnSÚ
Psáry a Dolní Jirčany zveřejněné veřejnou vyhláškou ze
dne 20. září 2012 pod číslem jednacím OU/2761/12
Na základě obsahu vyhlášky Obecního úřadu Psáry ze
dne 20. září 2012 pod čj.: OU/2761/12 uplatňují dále

Ing. Georges Manga
a Ing. Radka Mangová,
K Obecním hájovnám 1399/24,
102 00 Praha 10;
Milan Vinecký,

úplné znění nebo významná částúdaje o podateli*)

rozhodnutí o námitce
a odůvodnění

n á m i t k a
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rozhodlo podle § 44 písm. a) sta-
vebního zákona Zastupitelstvo obce
Psáry svým usnesením č. 3-2009 ze
dne 13. 5. 2009, a jedná se o jednu
z klíčových a nosných lokalit změny
č. 5, jejíž význam a důležitost pro
obec Psáry byl podložen vedle
„Strategie rozvoje obce Psáry“ (In
solidum s.r.o., 09/2008) sociodemo-
grafickou studií „Prověření mož-
ností rozvoje veřejné vybavenosti
v obci Psáry z hlediska širších vzta-
hů, současných i výhledových
potřeb obce“ od PhDr. Elišky Souš-
kové-Jílkové (Sociofond, 04/2009).
Požadavkem zadání změny č. 5 bylo
v lokalitě Z5-23 vymezit především
nové centrum obce umožňující rea-
lizovat potřebnou veřejnou infra-
strukturu a zkulturnění chátrajícího
území střetu obou částí obce a areá-
lu bývalého zemědělského družstva.
Toto zadání zůstalo bez povšimnutí
vlastníků dotčených pozemků a ve
smyslu námitky nebyla uplatněna
žádná připomínka k jeho návrhu
vystavenému k veřejnému nahlédnu-
tí po dobu 30 dnů, od 25. 8. 2009
do 23. 9. 2009, a široce veřejně pre-
sentovanému, o čemž svědčí i poda-
ných 30 připomínek fyzických
a právnických osob.
Vytvoření území s využitím „smíše-
né obytné, občanská a komerční
vybavenost“ budoucího centra obce
je možné poté, co bude území asa-
nováno. Proto je současně lokalita
Z5-23 v souladu se zadáním vyme-
zena jako plocha asanace VA1, ve
které lze práva k pozemkům a stav-
bám bývalého zemědělského družst-
va určených pro zemědělskou výro-
bu vyvlastnit. Zemědělská výroba
byla po roce 1989 v areálu ukonče-
na a jeho současné nezemědělské
využití je pozůstatkem doby, bez
odpovídajících majetkoprávních
vztahů k pozemkům a stavbám na
nich.
Vlastníkům uplatňujícím námitku
lze přisvědčit, že cílem a úkolem
změny č. 5 je vytvořit zákonné pod-
mínky pro postupné ukončení čin-
nosti provozoven v lokalitě Z5-23,
která je v ostrém kontrastu s využi-
tím navazujícího území v centru
obce, za které lze toto území z urba-
nistického hlediska zcela jednoznač-
ně považovat, protože leží ve středu
obce, v jejím těžišti, na rozhraní
katastrálních území původních sídel
Dolní Jirčany a Psáry, jejichž zasta-

uvedení vlastníci nemovitostí k návrhu změny využití
lokality označené Z5-23 následující připomínky:
1. manželé Ing. Georges Manga a Ing. Radka Mango-

vá, bytem k obecním hájovnám čp. 1399/24, 102 00
Praha 10 mají ve společném jmění manželů (SJM)
budovu na parcele st. 148 v kat. území Dolní Jirčany,
zapsanou na listu vlastnictví č. 1889 pro obec Psáry
a kat. území Dolní Jirčany u Katastrálního úřadu pro
Středočeský kraj, Katastrálního pracoviště Praha západ
(dále jen Katastrální úřad),

2. Pan Milan Vinecký je vlastníkem budovy na parcele
st. 152/3, budovy na parcele st. 152/4, budovy na par-
cele st. 640, budovy na parcele st. 152/2 a budovy na
parcele st. 639 v kat. území Psáry, které jsou zapsány
na listu vlastnictví č. 1040 pro obec Psáry a kat. území
Dolní Jirčany u Katastrálního úřadu,

3. Pan Ing. Jaroslav Zima, bytem Společná čp. 2211/2,
182 00 Praha 8, a pan Tomáš Šimeček, bytem Libeň
čp. 66, 252 41 Dolní Břežany mají v podílovém spolu-
vlastnictví budovu na parcele st. 151/1, budovu na par-
cele st. 641, budovu na parcele st. 642 a budovu na
parcele st. 643 v kat. území Dolní Jirčany, které jsou
zapsány na listu vlastnictví č. 1698 pro obec Psáry
a kat. území Dolní Jirčany u Katastrálního úřadu,

4. Pan Oldřich Fejtek, bytem Vrchlického čp. 482/49,
150 00 Praha 5 je vlastníkem budovy na parcele st.
152/1 v kat. území Dolní Jirčany, která je zapsána na
listu vlastnictví č. 2073 pro obec Psáry a kat. území
Dolní Jirčany u Katastrálního úřadu,

5. Manželé Jaroslav Maršál a Daniela Maršálová ,
bytem Jílovská čp. 119, 252 44 Psáry mají ve společ-
ném jmění manželů (SJM) parcelu st. 37/7, parcelu st.
37/8 a parcelu st. 37/9 v kat. území Dolní Jirčany, kte-
ré jsou zapsány na listu vlastnictví č. 2067 pro obec
Psáry a kat. území Dolní Jirčany u Katastrálního úřadu,

6. Paní Jitka Jiráková, bytem Hanusova čp. 935/31,
140 00 Praha 4 a paní Želízková Ivana, bytem Sladov-
nická čp. 973, 149 00 Praha 4 mají v podílovém spolu-
vlastnictví parcelu st. 37/11, která je zapsána na listu
vlastnictví č. 2068 pro obec Psáry a kat. území Dolní
Jirčany u Katastrálního úřadu,

7. Pan Radek Brezík, bytem Jílovská čp. 156, 252 44
Psáry je vlastníkem budovy na parcele st. 37/4, na par-
cele st. 37/5, parcele st. 37/6 v kat. území Dolní Jirča-
ny, které jsou zapsány na listu vlastnictví č. 2741 pro
obec Psáry a kat. území Dolní Jirčany u Katastrálního
úřadu,

8. Manželé Květoslav Harenčák a Naděžda Harenčá-
ková, bytem Nad Nádržkou čp. 210, 252 44 Psáry mají
ve společném jmění manželů (SJM) budovu na parcele
st. 37/2, budovu na parcele st. 629 a budovu na parcele
st. 631 v kat. území Psáry, které jsou zapsány na listu
vlastnictví č. 1685 pro obec Psáry a kat. území Dolní
Jirčany u Katastrálního úřadu,

9. Zemědělské družstvo Zvole v likvidaci, se sídlem
Štědřík, 252 44 Psáry, za které jedná likvidátor, pan
Václav Kosmata, je vlastníkem parcely st. 37/l, parcely
st. 37/2, parcely st. 37/3, parcely st. 37/4, parcely st.
37/5, parcely st. 37/6, parcely parc. č. 713, parcely
č. 714, parcely č. 715, parcely č. 716, parcely č. 717,
parcely č. 718 a parcely č. 722 v kat. území Dolní Jir-
čany, které jsou zapsány na listu vlastnictví č. 32 pro

Pražská 139, 252 44 Psáry;
Ing. Jaroslav Zima,
Společná 2211/2, 182 00 Praha 8;
Tomáš Šimeček,
Libeň 65, 252 41 Dolní Břežany;
Oldřich Fejtek,
Vrchlického 482/49, 150 00 Praha 5;
Jaroslav Maršál
a Daniela Maršálová,
Jílovská 119, 252 44 Psáry;
Jitka Jiráková,
Hanusova 935/31‚ 140 00 Praha 4;
Ivana Želízková,
Sladovnická 973, 149 00 Praha 4;
Radek Brezík,
Jílovská 156, 252 44 Psáry;
Květoslav Harenčák
a Naděžda Harenčáková,
Nad Nádržkou 210, 252 44 Psáry;
Zemědělské družstvo Zvole
v likvidaci,
Štědřík, 252 44 Psáry;
AGRO Jesenice u Prahy a.s.,
Vestecká 2, Zlatníky-Hodkovice,
252 41 Dolní Břežany
(č. 5; D 1. 11. 2012,
čj. OU-3155/2012) 
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Použité zkratky:
*) V kulaté závorce je uvedeno pořadové číslo (č.) námitky dle „Vyhodnocení veřejného projednání návrhu změny č. 5 ÚPnSÚ Psá-

ry a Dolní Jirčany“ (viz příloha č. 10 usnesení č. 45/8-2012 Zastupitelstva obce Psáry ze dne 21. listopadu 2012) , dále datum
doručení pořizovateli (D) a číslo jednací, pod kterým bylo podání zapsáno (čj.).

ÚPnSÚ – územní plán sídelních útvarů Psáry a Dolní Jirčany
Změna č. 5 – změna č. 5 územní plán sídelních útvarů Psáry a Dolní Jirčany

věná území se spojila a tvoří společ-
ně území obce Psáry.
Změnou č. 5 je vyjádřen budoucí,
plánovaný stav lokality Z5-23, tzn.,
že veškeré činnosti, užívání staveb
a pozemků, které jsou v souladu
s jejich povolením či kolaudací zůs-
tanou bez omezení do doby realiza-
ce regulačního plánu, který je změ-
nou č. 5 pro tuto lokalitu stanoven
a podle kterého bude rozhodováno
v území o asanaci, nových stavbách
a zařízení, využití území a terénních
úpravách. Změna č. 5 zajišťuje pro
použití institutu asanace území
v lokalitě Z5-23 právní rámec
v souladu s § 170 odst. 1 stavebního
zákona a vlastní řízení o vyvlastnění
práv k pozemkům a stavbám, pří-
slušnost k jeho vedení a podmínky
vyvlastnění upravuje zákon č. 184/
/2006 Sb., o odnětí nebo omezení
vlastnického práva k pozemku nebo
ke stavbě (zákon o vyvlastnění), ve
znění pozdějších předpisů, při kte-
rém se také řeší kdo a jakým způso-
bem by se v případě vyvlastnění
s vlastníky dotčených nemovitostí
vypořádal, popř. jak by vyvlastnitel
zajistil náhradní činnost vlastníků
v těchto nemovitostech. K vyřešení
budoucího stavu napomůže po 1. 1.
2014 i nový občanský zákoník č. 89/
/2012 Sb., upravující vztah vlastní-
ka pozemku a vlastníka stavby na
něm.

obec Psáry a kat. území Dolní Jirčany u Katastrálního
úřadu,

10. Obchodní společnost AGRO Jesenice u Prahy, se
sídlem Vestecká čp. 2, Hodkovice, Zlatníky-Hodkovi-
ce, 252 41 Dolní Břežany, je vlastníkem budovy na
parcele st: 638 v kat. území Dolní Jirčany, která je
zapsána na listu vlastnictví č. 1648 pro obec Psáry
a kat. území Dolní Jirčany u Katastrálního úřadu.

Shora uvedení vlastníci, jejichž nemovitosti se nacházejí
v lokalitě Z5-23 až Z5-33 změny č. 5 nesouhlasí s navr-
hovanou změnou, protože by došlo k zásadnímu omeze-
ní jejich podnikatelské činnosti v případě navrhovaného
vyvlastnění k jejímu úplnému zániku. Vlastníci jsou p ře-
svědčeni, že pro navrhovanou změnu zde není dán urba-
nistický důvod, protože tato lokalita není středem obce,
přičemž navrhované využití má zejména komerční cha-
rakter a nejde o zřízení veřejně prospěšných staveb nebo
zařízení jak má na mysli zákona č. 183/2006 Sb., v plat-
ném znění. Pokud by měla být důvodem pro vyvlastně-
ní asanace, postrádají vlastníci jakýkoliv důvod pro tako-
vou činnost, protože tato lokalita nebyla zasažena nebez-
pečnými látkami, neboť zde nebyla realizována zeměděl-
ská činnost, jejímiž vedlejšími produkty by byly nebez-
pečné látky, způsobilé kontaminovat dotčené pozemky.
Navíc po roce 1989 došlo k úplnému útlumu produk ční
zemědělské činnosti a předmětné budovy a pozemky
jsou užívány způsobem, neohrožujícím ekologickou
čistotu prostředí. Textace navrhované změny ani neřeší,
kdo a jakým způsobem by se v případě vyvlastnění
s vlastníky dotčených nemovitostí vypořádal, popř. jak
by pořizovatel zajistil náhradní činnost vlastníků v těchto
nemovitostech a jak by rovněž zajistil náhradní zaměst-
nání osobám, které zde pracují, přičemž jde většinou
o obyvatele obce Psáry nebo nejbližšího okolí.
Někteří z vlastníků již v lednu 2012 uplatnili svoje p řipo-
mínky k návrhu této změny, která byla projednávána
v zastupitelstvu obce Psáry a to přípisem ze dne 10. ledna
2012 (je zde chybně uveden datum 10. ledna 2011), který
je veden na tamním úřadě pod čj.: 222/12 a je v kopii při-
ložen k těmto připomínkám.

Ing. Georges Manga
a Ing. Radka Mangová,
K Obecním hájovnám 1399/24, 102
00 Praha 10;
Milan Vinecký,
Pražská 139, 252 44 Psáry;
Ing. Jaroslav Zima,
Společná 2211/2, 182 00 Praha 8;
Tomáš Šimeček,
Libeň 65, 252 41 Dolní Břežany;
Oldřich Fejtek,
Vrchlického 482/49, 150 00 Praha 5;
Jaroslav Maršál
a Daniela Maršálová,
Jílovská 119, 252 44 Psáry;
Jitka Jiráková,
Hanusova 935/31‚ 140 00 Praha 4;
Ivana Želízková,
Sladovnická 973, 149 00 Praha 4;
Radek Brezík,
Jílovská 156, 252 44 Psáry;
Květoslav Harenčák
a Naděžda Harenčáková,
Nad Nádržkou 210, 252 44 Psáry;
Zemědělské družstvo Zvole
v likvidaci,
Štědřík, 252 44 Psáry;
AGRO Jesenice u Prahy a.s.,
Vestecká 2, Zlatníky-Hodkovice,
252 41 Dolní Břežany
(č. 5; D 1. 11. 2012,
čj. OU-3155/2012)
(DOKONČENÍ)

úplné znění nebo významná částúdaje o podateli*)

rozhodnutí o námitce
a odůvodnění

n á m i t k a

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

11. Vyhodnocení připomínek
Pořizovatel veřejně projednal upravený a posouzený návrh změny č. 5 podle § 52 odst. 1 stavební-
ho zákona a do skončení veřejném projednání dne 5. listopadu 2012 v 18.17 hodin, tj. v souladu
s § 52 odst. 3 stavebního zákona, obdržel 2 připomínky osob, jejichž práva, povinnosti nebo záj-
my mohou být návrhem změny č. 5 přímo dotčeny podle § 172 odst. 4 správního řádu.
Obecní úřad Psáry, jako pořizovatel příslušný podle § 6 odst. 2 stavebního zákona, se připomín-
kou zabýval a ve spolupráci s určeným zastupitelem, starostou obce Milanem Váchou, ji vyhodno-
til a učinil k ní závěry, které jsou uvedeny v příloze č. 10 „Vyhodnocení veřejného projednání
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návrhu změny č. 5 ÚPnSÚ Psáry a Dolní Jirčany“ usnesení č. ??/8-2012 Zastupitelstva obce Psáry
ze dne 21. listopadu 2012. Vyhodnocení připomínek uplatněných k veřejnému projednání
dne 5. listopadu 2012 pod poř. č. 6 a 7 je uváděno takto:

Připomínka vzata na vědomí.
Ve věci dostatečné kapacity ČOV uplatnil
vodoprávní úřad Městského úřadu Černo-
šice podmínku ve stanovisku životního pro-
středí čj. MUCE 23642/2012 OZP/Spu ze
dne 6. 6. 2012, kde se uvádí, že „Musí být
ověřeno, že intenzifikovaná ČOV Psáry má
pro navrhované změny dostatečnou kapa-
citu.“, která byla pořizovatelem akcepto-
vána a na základě ní byla doplněna kapi-
tola 1.4. „Koncepce veřejné
infrastruktury“ textové části návrhu změny
č. 5 o požadavek na ověření, že intenzifiko-
vaná ČOV Psáry má pro zástavu jednotli-
vých lokalit dostatečnou kapacitu. Takto
doplněná textová část návrhu změny č. 5
byla předmětem veřejného projednání a je
v ní uvedeno, že „Pro zástavbu jednotli-
vých lokalit musí být ověřena dostatečná
kapacita intenzifikované ČOV.“. Připo-
mínku je proto možno vzít pouze na vědo-
mí, protože se vztahuje k něčemu, co je již
v návrhu změny č. 5 vyřešeno.
V souladu s § 90 stavebního zákona budou
podmínky pro odkanalizování staveb posu-
zovány stavebním úřadem při územním
řízení, v případě, že splnění podmínky
nebude prokázáno, nelze zástavbu povolit.

Připomínky ke změně č. 5 ÚPnSÚ Psáry a Dolní Jirčany
Po prostudování předloženého materiálu ke změně č. 5
ÚPnSÚ Psáry a Dolní Jirčany podávám následující připo-
mínky:
V bodě 1.4. Koncepce technické infrastruktury je uvedeno:
„S nárůstem počtu obyvatel a s rozvojem občanského
a komerčního vybavení jsou dosaženy limity dané techni-
ckou infrastrukturou, zejména kapacitou čistírny odpad-
ních vod, která má po úpravě kapacitu cca 6000 ekviva-
lentních obyvatel. Pro zástavbu jednotlivých lokalit musí
být ověřena dostatečná kapacita intenzifikované ČOV.“
Z tohoto znění vyplývá, že zpracovatelé změny územního
plánu si jsou vědomi toho, že současný stav ČOV je na
hranici možností v případě, že by došlo k připojení veške-
rých staveb již podle současného územního plánu a také
k připojení tzv. staré zástavby, která dosud ve své části
čeká na připojení ke kanalizaci, a to přesto, že v bodě 2.3
zásobování vodou a kanalizace je označena za dostatečnou.
Zajímavé je, že při zpracování vychází z údajů o počtu
obyvatel z údajů roku 2008. V současnosti je počet obyva-
tel včetně nepřihlášených vyšší (cca o 700 obyvatel) než
uváděný ve zpracované změně územního plánu. Je také
podivné, že uvažuje o cílovém stavu obyvatel 5000, když
již dnes podle oficiálních údajů (viz oficiální stránky obce
www.psary.cz) je v obci 4 450 obyvatel bez významného
počtu dosud nerealizovaných staveb. Konečný cílový stav
ve výši 5000 obyvatel pak neodpovídá skute čnosti, neboť
při realizaci změny územního plánu č. 5 dojde k navýšení
o dalších 1000 obyvatel což je již cca 6000 obyvatel.
Zároveň ve změně územního plánu č. 5 není zohledněno,
že ČOV slouží nejen obci Psáry, ale je na ni napojena
i část obce Jesenice – Horní Jirčany. S tímto připojením se
vůbec ve výpočtech dostatečnosti infrastruktury nepočítá.
Je zřejmé, že v návrhu plánu není dostatečně vyčísleno,
kolik je již v tomto okamžiku připojeno obyvatel (včetně
Jesenice), kolik by se jich mělo připojit ze „staré“ neboli
„původní“ zástavby a kolik by mělo být realizováno připo-
jení z „nových“ lokalit již schváleného územního plánu.
Z toho by totiž vyplynulo, jaká je skutečná schopnost ČOV
pojmout další novou výstavbu, která je v nemalé mí ře (cca
1000 obyvatel) ve změně územního plánu č. 5 navrhována.
Věta, že pro zástavbu jednotlivých lokalit musí být ověřena
dostatečná kapacita intenzifikované ČOV považuji v oka-
mžiku, kdy nově schválený územní plán novou výstavu
umožní, za alibismus zpracovatele, který si je problémů
vědom.
Bohužel musím předpokládat, že změny územního plánu
č. 5 byly provedeny na základě zadání obce, respektive
jejích představitelů. Z navrhovaných změn není jasné, proč
se rozšiřují možné zastavěné plochy bez dostatečného
infrastrukturního zajištění.
Z výše uvedených důvodů navrhuji provést ověření
dostatečné kapacity ČOV vzhledem ke změnám územního
plánu č. 5 a v případě její nedostatečnosti omezit novou
plánovanou výstavu, a to podle následujících kritérií:
Nejprve zrušit převedení pozemků nezastavitelných na
zastavitelné, které přiléhají k současné zástavbě jako je
např. Z5-28a, Z5-28b, Z5-12, Z518 a Z5-15.

Ing. Pavel Kriegsman,
Pod Skalou 123,
252 44 Psáry
(č. 6; D 5. 11. 2012,
čj. OU-3173/2012)

ZÁVĚR A ODŮVODNĚNÍ POŘIZOVA-
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Stanoviska uplatňují podle § 4 odst. 2
písm. b) stavebního zákona pouze dotčené
orgány. Podání je vzhledem k obsahu
vyhodnoceno jako připomínka.

1. Připomínka nebyla akceptována.
Údaj o navýšení počtu obyvatel o 2000
osob návrh změny č. 5 neobsahuje.
V textové části změny č. 5 se uvádí, že
změna č. 5 vytváří podmínky pro rozvoj
bydlení pro 1000 nových obyvatel.

2. Připomínka nebyla akceptována.
Jedná se o spekulaci. Návrh změny č. 5
neobsahuje žádný projekt zástavby byto-
vými domy v lokalitě Z5-23, kde je
naopak uplatněna podmínka zpracování
regulačního plánu upřesňující následné
řešení lokality Z5-23 nového centra
obce.

3. Připomínka nebyla akceptována.
Připomínka se netýká návrhu změny
č. 5, kde je naopak uvedena podmínka,
že pro zástavbu jednotlivých lokalit musí
být ověřena dostatečná kapacita intenzi-
fikované ČOV. Způsob realizace kanali-
začních stok, či vůbec posouzení potřeby
jejich výstavby, není předmětem návrhu
změny č. 5, ale podrobnější následné
dokumentace.

4. Připomínka nebyla akceptována.
Předmětem návrhu změny č. 54 není
zajištění finančních prostředků na reali-
zaci zástavby v lokalitách vymezených
změnou č. 5. Přemístění rybníčku ani
vznik kulatého náměstí není součástí
návrhu změny č. 5. Připomínka k tomuto
záměru je proto irelevantní.

5. Připomínka nebyla akceptována.
V připomínce citované výdaje nejsou

Nesouhlasné stanovisko s návrhem č. 5 ÚPnSÚ Psáry
a Dolní Jirčany
My, níže podepsaní a trvale zde žijící obyvatelé Psár
a Dolních Jirčan nacházíme v textu „návrhu změny č. 5
ÚPnSÚ Psáry a Dolní Jirčany“ několik bodů, s nimiž
nemůžeme souhlasit.
1. Nesouhlasíme s navýšením počtu obyvatel o plánova-

ných cca 2000 osob. Celá lokalita by naprosto ztratila
vesnický charakter, přestala by být klidovým územím
a stala se jen dalším nevzhledným, přípražským
satelitem, kde jediným cílem vlastníků polí a luk je místo
původního zemědělského využití tyto rozparcelovat a co
nejlépe je zpeněžit.

2. Za vznikem nového centra obce, na vcelku logickém
místě, v lokalitě bývalého Zem. družstva na Štědříku, se
skrývá megalomanská snaha některých zastupitelů (viz
zveřejněný projekt v jednom z minulých výtisků Psár-
ského Zpravodaje) o stavbu co největšího počtu hlavně
bytových domů za každou cenu.

3. Dle textu zastupitelstvo počítá s navýšením kapacity
ČOV, avšak s využitím stávajícího hl. kanalizačního
řádu v ul. Pražská resp. Jílovská. To je podle nás napro-
stá chyba, neboť již nyní je tento řád přetížen a zvláště
v ul. Jílovská od rest. Rubín až na nám. v Psárech p ři
každé i menší průtrži přetéká odpadní voda kanály ven.
Zde je nutno připomenout, že celá lokalita na Štědříku
cca 1000 obyvatel by byla připojena právě sem. Všichni
obyvatelé snad tuší, co by znamenala stavba nového
řádu silnicí.

4. Nemyslíme si, že v době, kdy nejsou prostředky na
zateplení budovy OÚ (viz veřejné jednání
zastupitelstva) je dostatek prostředků např. na projekty
nové radnice a středu obce, za které by se nemuselo sty-
dět středně velké okresní město. Zvláště přemístění ryb-
níčku a vznik kulatého náměstí v těsném sousedství oby-
vatel ul. Pražská je plán, který budou tito jistě kvitovat
s povděkem, hraničícím až s nadšením.

5. Bylo by velice správné podtrhnout účtenku a sečíst,
kolik stály obecní pokladnu všechny výdaje  spojené se

Zdeněk Doležal,
Pražská 145, 252 44 Psáry;
Pavlína Vrbová,
Pražská 145, 252 44 Psáry;
Jaroslava Doležalová,
Pražská 145, 252 44 Psáry;
Zdenka Girgová,
Pražská 143, 252 44 Psáry;
Michal Girga,
Pražská 143, 252 44 Psáry;
Iveta Girgová,
Pražská 143, 252 44 Psáry;
Petra Slavatová,
Pražská 143, 252 44 Psáry;
Milan Skřivánek,
Na Stráni 135, 252 44 Psáry;
Antonín Vinecký,
Pražská 143, 252 44 Psáry;
David Valeš,
Pražská 141, 252 44 Psáry;
Jindřiška Hostová,
Pražská 143, 252 44 Psáry;
Michal Tydlitát,
Javorová 205, 252 44 Psáry;
Vanda Zemanová,
Pražská 149, 252 44 Psáry;
Pavel Otruba,
Pražská 149, 252 44 Psáry;
Pavlína Klímová;
Eva Žáčková;
Jana Pavlíčková;
Jaroslav Žáček;
Vladimír Laem;
Michal Augustín

Připomínka nebyla akceptována.
Citovaná oblast klidu „Střed Čech“ byla
vyhlášena obecně závaznou vyhláškou
Okresního národního výboru Praha-západ
a v souladu s § 90 odst. 10 zákona č. 114/
/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve
znění pozdějších předpisů, se tato území
prohlašují za přírodní parky k ochraně
krajinného rázu s významnými soustředě-
nými estetickými a přírodními hodnotami.
Přírodní park „Střed Čech“ představuje
rozsáhlé, hustě osídlené území 4.575 hek-
tarů, ve kterém není zástavba vyloučena.
V tomto smyslu jsou pořizovatel k dispozici
souhlasná stanoviska dotčených orgánů
ochrany přírody.

Pokud by ani potom neodpovídala kapacita ČOV, bylo by
nutné neměnit současný stav u veškerých dosud nezastavi-
telných pozemků, které by podle nového územního plánu
měly sloužit pouze pro bydlení v rodinných domech nebo
bytových domech.
Další připomínka směřuje k překročení hranice Oblast
klidu „STŘED ČECH“. Změny Z5-12, Z5-16 a Z5-18
dovolují výstavbu již v oblasti klidu „STŘED ČECH“.
Vzhledem k významu této klidové oblasti považuji její
narušení za nepřípustný precedens, který není v zájmu
obce.
Věřím, že vedení obce a následně zastupitelstva vyhodnotí
kladně tyto připomínky, provede navrhované rozbory kapa-
city vodních zdrojů a ČOV a na základě provedených roz-
borů provede změny v navrhovaném územního plánu č. 5
sídelního útvaru Psáry a Dolní Jirčany ve prospěch a v záj-
mu obce, a to je, že nepřipustí výstavbu nad rámec kapaci-
ty vodních zdrojů a ČOV a nedovolí překročení hranice
oblasti klidu „STŘED ČECH“.

ZÁVĚR A ODŮVODNĚNÍ POŘIZOVA-
TELEúplné znění nebo významná část připomínkyúdaje o podateli
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Použité zkratky:
*) V kulaté závorce je uvedeno pořadové číslo (č.) námitky dle „Vyhodnocení veřejného projednání návrhu změny č. 5 ÚPnSÚ Psá-

ry a Dolní Jirčany“ (viz příloha č. 10 usnesení č. 45/8-2012 Zastupitelstva obce Psáry ze dne 21. listopadu 2012) , dále datum
doručení pořizovateli (D) a číslo jednací, pod kterým bylo podání zapsáno (čj.).

ÚPnSÚ – územní plán sídelních útvarů Psáry a Dolní Jirčany
Změna č. 5 – změna č. 5 územní plán sídelních útvarů Psáry a Dolní Jirčany

v návrhu změny č. 5 prezentovány, tato
dokumentace není platformou pro jejich
výměnu a zveřejňování.

změnou „územního plánu“, různé geom. úkony, posudky
ale i čas zaměstnanců naší samosprávy, při činnostech na
podobných projektech.

ZÁVĚR A ODŮVODNĚNÍ POŘIZOVA-
TELEúplné znění nebo významná část připomínkyúdaje o podateli

připomínky*)

B. GRAFICKÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ
Grafickou část odůvodnění změny č. 5 tvoří výkresy
a) 4 Výkres širších vztahů, 1 : 15 000,
c) 5 Výkres předpokládaných záborů ZPF, 1 : 5000,
které jsou nedílnou součástí odůvodnění změny č. 5.

Poučen í :
Proti opatření obecné povahy č. 1/2012/OOP, tj. proti změně č. 5 územního plánu sídelních útvarů Psá-
ry a Dolní Jirčany, nelze podat opravný prostředek (§ 173 odst. 2 správního řádu).

∗     ∗     ∗

Milan Vácha v. r.
starosta obce

Vlasta Málková v. r.
místostarostka obce
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