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ROZHODNUTÍ O POŘÍZENÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ONDŘEJOV 

Platný územní plán obce ONDŘEJOV byl schválen 18.10. 2006. 

Zadání změny č. 1 ÚPO Ondřejov bylo schváleno zastupitelstvem dne 24.11.2008. 
28.4.2011 bylo zahájeno projednání Návrhu změny č. 1 ÚPO Ondřejov. 

Usnesením zastupitelstva obce Ondřejov ze dne 5.9.2011 bylo schváleno pořízení 
Změny č. 2 územního plánu obce Ondřejov (dále jen Změna č. 2 ÚPO).  

Určeným zastupitelem byl zvolen RNDr. Martin Macháček. 
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Obsah zadání územního plánu (podle přílohy č. 6 k Vyhlášce č. 500/2006 Sb.)

 

Obsah 
a) požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje, územně plánovací 
dokumentace vydané krajem, popřípadě z dalších širších územních vztahů ... 4 

b) požadavky na řešení vyplývající z územně analytických podkladů ........... 4 

c) požadavky na rozvoj území obce .................................................................... 4 

d) požadavky na plošné a prostorové uspořádání území (urbanistickou 
koncepci a koncepci uspořádání krajiny) ............................................................... 4 

e) požadavky na řešení veřejné infrastruktury ..................................................... 5 

f) požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území ............................................. 5 

g) požadavky na veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a 
asanace ......................................................................................................................... 5 

h) další požadavky vyplývající ze zvláštních právních předpisů (například 
požadavky na ochranu veřejného zdraví, civilní ochrany, obrany a 
bezpečnosti státu, ochrany ložisek nerostných surovin, geologické stavby 
území, ochrany před povodněmi a jinými rizikovými přírodními jevy) ................. 5 

i) požadavky a pokyny pro řešení hlavních střetů zájmů a problémů 
v území ........................................................................................................................... 5 

j) požadavky na vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby 
s ohledem na obnovu a rozvoj sídelní struktury a polohu obce v rozvojové 
oblasti nebo rozvojové ose ......................................................................................... 5 

k) požadavky na vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude uloženo 
prověření změn jejich využití územní studií ............................................................... 5 

l) požadavky na vymezení ploch a koridorů, pro které budou podmínky 
pro rozhodování o změnách jejich využití stanoveny regulačním plánem ........ 6 

m) požadavky na vyhodnocení vlivů územního plánu na  udržitelný rozvoj 
území, pokud dotčený orgán ve svém stanovisku k návrhu zadání uplatnil 
požadavek na zpracování vyhodnocení z hlediska vlivů na životní prostředí 
nebo pokud nevyloučil významný vliv na evropsky významnou lokalitu či ptačí 
oblast .............................................................................................................................. 6 

n) případný požadavek na zpracování konceptu, včetně požadavků na 
zpracování variant ....................................................................................................... 6 

o) požadavky na uspořádání obsahu konceptu a návrhu územního plánu a 
na uspořádání obsahu jejich odůvodnění s ohledem na charakter území a 
problémy k řešení včetně měřítek výkresů a počtu vyhotovení ........................... 6 

 

Příloha: kopie katastrální mapy s vyznačením změny ZM2/1 
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Zadání změny č.2 územního plánu obce Ondřejov 

Zastupitelstvo obce Ondřejov stanovuje pro zpracování Změny č. 2 ÚPO Ondřejov 
následující požadavky: 

a) požadavky vyplývající z politiky územního rozvoj e, územně plánovací 
dokumentace vydané krajem, pop řípadě z dalších širších územních 
vztahů 

Politika územního rozvoje České republiky 2008, schválená Vládou ČR dne 20. 
července 2009, neklade na řešené území změny č.2 ÚPO žádné územní požadavky. 

Je třeba respektovat priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje 
území, které jsou v PÚR ČR 2008 stanoveny. 

Zásady územního rozvoje Středočeského kraje nejsou dosud vydány, jejich 
zpracovaný návrh bude změnou č. 2 ÚPO respektován. Platnou nadřazenou územně 
plánovací dokumentací vydanou Středočeským krajem je Územní plán velkého 
územního celku Pražského regionu. Z Územního plánu velkého územního celku (dále 
jen „VÚC“) Pražského regionu, schváleného zastupitelstvem Středočeského kraje dne 
18. 12. 2006 nevyplývají žádné územní požadavky, konkrétně uplatněné v řešeném 
území, a dotýkající se lokality změny. 

b) požadavky na řešení vyplývající z územn ě analytických podklad ů 

Z územně analytických podkladů kraje a ORP (dále jen „ÚAP“) pro řešení změny 
územního plánu nevyplývají žádné specifické požadavky. 

c) požadavky na rozvoj území obce 

Změna č. 2 ÚPO vychází z potřeb vymezení nové rozvojové plochy pro bydlení na 
pozemku parc. č. 440/4 k.ú. Ondřejov u Prahy (druh pozemku – orná půda). Plocha 
navazuje na zastavěné území obce Stříbrná Skalice. 

Návrh na vymezení ploch změny č. 2 ÚPO Ondřejov: 

označení 
změn 

předpokládané 
vymezení parc. č./k.ú. 

funkční využití dle ÚPD 
předpokládaná 

změna 

ZM2/1 

440/4 
k.ú. Ondřejov u Prahy     

(2500 m2) 
pole plocha bydlení 

 

d) požadavky na plošné a prostorové uspo řádání území (urbanistickou 
koncepci a koncepci uspo řádání krajiny) 

Změna územního plánu neovlivní stávající urbanistickou koncepci ani koncepci 
krajiny. Návrh řešení bude koordinován s územně plánovací dokumentací sousední 
obce. 
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e) požadavky na řešení ve řejné infrastruktury 

Požadovaná změna nebude mít vliv na koncepci veřejné infrastruktury. Navrhovaná 
lokalita bude napojena na stávající sítě technické infrastruktury  
a na silnici III/1085.  

f) požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území 

V lokalitě řešené změnou č. 2 ÚPO ani v jejím těsném okolí se nenacházejí žádné 
významné urbanistické, kulturně historické ani přírodní hodnoty území. Návrh změny 
ÚPO zohlední v podmínkách plošného a prostorového uspořádání území požadavky 
ochrany krajinného rázu. 

Změna č. 2 ÚPO bude respektovat ochranné pásmo lesa, ochranné pásmo silnice 
III.tř a minimalizovat zábory ZPF. 

g) požadavky na ve řejně prosp ěšné stavby, ve řejně prosp ěšná opat ření a 
asanace 

Změna č. 2 ÚPO nepředpokládá vymezení nových veřejně prospěšných staveb, 
veřejně prospěšných opatření ani asanací. 

h) další požadavky vyplývající ze zvláštních právní ch p ředpis ů (například 
požadavky na ochranu ve řejného zdraví, civilní ochrany, obrany a 
bezpečnosti státu, ochrany ložisek nerostných surovin, ge ologické 
stavby území, ochrany p řed povodn ěmi a jinými rizikovými p řírodními 
jevy) 

Návrh změny č.2 ÚPO bude respektovat požadavky ochrany veřejného zdraví a 
civilní ochrany. 

Tato kapitola bude doplněna na základě výsledku projednání návrhu zadání, po 
obdržení požadavků příslušných dotčených. 

i) požadavky a pokyny pro řešení hlavních st řetů zájmů a problém ů 
v území 

Střety zájmů a problémů v řešeném území nejsou zjištěny. 

j) požadavky na vymezení zastavitelných ploch a plo ch p řestavby 
s ohledem na obnovu a rozvoj sídelní struktury a po lohu obce 
v rozvojové oblasti nebo rozvojové ose 

Změna č. 2 ÚPO navrhuje vymezit novou zastavitelnou plochu pro bydlení na parc. 
č. 440/4 k.ú. Ondřejov u Prahy. Návrh změny ÚPO bude respektovat místní podmínky 
s ohledem na obnovu a rozvoj sídelní struktury sousední obce Stříbrná Skalice. 

Obec neleží v rozvojové oblasti ani rozvojové ose. 

k) požadavky na vymezení ploch a koridor ů, ve kterých bude uloženo 
prov ěření změn jejich využití územní studií 

Změna č. 2 ÚPO nebude vymezovat plochy a koridory, ve kterých by mělo být 
uloženo prověření změn jejich využití územní studií. 
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l) požadavky na vymezení ploch a koridor ů, pro které budou podmínky pro 
rozhodování o zm ěnách jejich využití stanoveny regula čním plánem 

Změna č. 2 ÚPO nebude vymezovat plochy a koridory, pro které budou podmínky 
pro rozhodování o jejich využití stanoveny regulačním plánem. 

m) požadavky na vyhodnocení vliv ů územního plánu na  udržitelný rozvoj 
území, pokud dot čený orgán ve svém stanovisku k návrhu zadání 
uplatnil požadavek na zpracování vyhodnocení z hled iska vliv ů na 
životní prost ředí nebo pokud nevylou čil významný vliv na evropsky 
významnou lokalitu či pta čí oblast 

Dotčené pozemky změnou č. 2 ÚPO neleží v blízkosti evropsky významných lokalit 
nebo ptačích oblastí (NATURA 2000). 

Vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území bude/nebude 
zpracován na základě stanoviska dotčeného orgánu (OŽP KÚ SK) a bude součástí 
odůvodnění návrhu územního plánu. 

Tato kapitola bude doplněna na základě stanoviska dotčeného orgánu, který 
uplatní své požadavky k návrhu zadání. 

n) případný požadavek na zpracování konceptu, v četně požadavk ů na 
zpracování variant 

Pro řešení změny č. 2 ÚPO není uplatněn žádný požadavek na řešení lokality ve 
variantách. Z tohoto důvodu návrh zadání nepředkládá zpracování konceptu 
změny územního plánu. 

o) požadavky na uspo řádání obsahu konceptu a návrhu územního plánu a 
na uspo řádání obsahu jejich od ůvodn ění s ohledem na charakter území 
a problémy k řešení včetně měřítek výkres ů a počtu vyhotovení 

Změna č. 2 ÚPO bude zpracována dle zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu, a vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, 
územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti. 
Změna bude navazovat na schválený ÚPO a bude respektovat původní územně 
plánovací dokumentaci. 

Obsah ÚPO bude dodržovat osnovu přílohy č. 7 k vyhlášce č. 500/2006 Sb., pokud 
není dále uvedeno jinak. 

Grafická část bude zpracována v rozsahu měněných částí ÚPO formou výřezu. 

Textová část bude elektronicky zpracována ve formátu Word (*.doc), tabulková 
část ve formátu Excel (*.xls) a grafická část nad katastrální mapou (s výjimkou 
výkresu širších vztahů) v georeferencovaném formátu ESRI (*.shp). Kompletní 
dokumentace bude předána elektronicky rovněž ve formátu PDF (*.pdf). 


