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Obecní úřad Buková u Příbramě 

Buková u Příbramě 190, 
 262 23 Buková u Příbramě 

 
           
Oznámení veřejnou vyhláškou o vydání změny č. 3 Zkráceného postupu pořízení 
Územního plánu Buková u Příbramě a zveřejnění úplného znění Územního plánu 
Buková u Příbramě.  

 
 Zastupitelstvo obce Buková u Příbramě příslušné podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. c.) zákona 
č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební 
zákon), za použití ustanovení § 54 stavebního zákona, § 171 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, vydalo 
dne 20.10. 2021 Zkrácený postup pořízení Změny č. 3 Územního plánu Buková u Příbramě formou 
opatřením obecné povahy.  

 Do opatření obecné povahy a jeho odůvodnění může každý nahlédnout u správního orgánu, který 
opatření obecné povahy vydal (§ 173 odst.1 správ. řádu), k nahlédnutí je na Obecním úřadě v Bukové u 
Příbramě.  

 Vydání Zkráceného postupu pořízení Změny č. 3 Územního plánu Buková u Příbramě oznámil 
správní orgán veřejnou vyhláškou v souladu s § 25 správního řádu a je zveřejněna na úřední desce 
Obecního úřadu obce Buková u Příbramě (§ 25 odst.3 správ. řádu).  

 Opatření obecné povahy, Zkráceného postupu pořízení Změny č. 3 Územního plánu Buková u 
Příbramě a jeho odůvodnění je uveřejněno na úřední desce s dálkovým přístupem obce Buková u 
Příbramě www.bukova.net. Vzhledem k rozsahu Zkráceného postupu pořízení Změny č. 3 Územního 
plánu Buková u Příbramě není účelné vyvěsit na úřední desce celý obsah Zkráceného postupu pořízení 
Změny č. 3 územního plánu Buková u Příbramě (vyvěšeno pouze jako oznámení - § 172 odst.2 správního 
řádu) a proto jsou kompletní požadované doklady vyvěšeny na výše uvedené úřední desce s dálkovým 
přístupem.  

 Po vydání Zkráceného postupu pořízení Změny č. 3 Buková u Příbramě bylo zpracováno úplné 
znění Územního plánu Buková u Příbramě. Úplné znění územního plánu Buková u Příbramě po této 
změně č. 3 je doručeno veřejnou vyhláškou v souladu s § 55c) stavebního zákona.  

 Poučení: proti Zkrácenému postupu pořízení Změny č. 3 Územního plánu Buková u Příbramě 
vydaného formou opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek (§ 173 odst.2 zákona 
č.500/2004 Sb., správní řád).  

 

Úřední deska:                                                       Elektronická deska: 

 

Vyvěšeno:                                                          Vyvěšeno: 

 

Sejmuto:                                                           Sejmuto: 

 

 

Renata Rampová 

starostka obce Buková u Příbramě 
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OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY  

    ZKÁCENÉHO POSTUPU POŘÍZENÍ 

 ZMĚNY č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU  

BUKOVÁ U PŘÍBRAMĚ 

 
 Zastupitelstvo obce Buková u Příbramě, příslušný podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 
Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů za použití § 
43 odst. 4 a § 55 odst. 2, § 55b odst. 7 stavebního zákona, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., 
o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně 
plánovací činnosti, § 171 a následujícího zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve spojení s ustanovením 
§ 188 odst. 4 stavebního zákona 
 
       v y d á v á 

změnu č. 3 územního plánu Buková u Příbramě 
 

Územní plán Buková u Příbramě vydaný formou opatření obecné povahy, schválený usnesením 
Zastupitelstva obce Buková ze dne 14. 10. 2008, nabytí účinnosti dne 2. 12. 2008. Změna č. 1 územního 
plánu Buková u Příbramě vydaná formou opatření obecné povahy schválenou Zastupitelstvem obce ze 
dne 3. 3. 2010, nabytí na účinnosti dne 19. 3. 2010. Změna č. 2 územního plánu Buková u Příbramě 
vydaná formou opatření obecné povahy schválenou Zastupitelstvem obce dne 16. 3. 2012, nabytí na 
účinnosti dne 31. 3. 2012 se mění takto: 
 
TEXTOVÁ ČÁST 

 
A. VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO A ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ  

 
 Zastavěné území ve výřezu území řešeném změnou č. 3 je aktualizováno nad platnou katastrální 
mapou a vymezeno k datu 1.4.2020. Zastavěné území v celém řešeném území bude zobrazeno ve 
výkresech úplného znění ÚPO po vydané změně. Zastavěné území je zakresleno ve výkrese Základního 
členění území P1 i v ostatních výkresech. 
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B. ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A 
ROZVOJE JEHO HODNOT VE VZTAHU KE ZMĚNĚ Č. 3 ÚP  

 
B.1 ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ  
 

Základní koncepce rozvoje území se změnou č. 3 územního plánu nemění. Změnou č. 3 v 
lokalitách Z3-1 až Z3-3 reaguje obec na podnět majitelů předmětných pozemků ležících v severní části 
správního území obce na rozšíření zastavitelných ploch v lokalitě Malá Buková.  

 
B.2 OCHRANA A ROZVOJ HODNOT ÚZEMÍ 
  

Ochrana a rozvoj hodnot území nejsou zásadním způsobem změnou č. 3 ÚP dotčeny. 
  
Předmětem ochrany jsou zejména tyto hodnoty:  
 
B.2.1 KULTURNÍ A ARCHITEKTONICKÉ HODNOTY  
 
B.2.2 PŘÍRODNÍ HODNOTY  
 

Lokalita Z3-1 je částečně dotčena ochranným pásmem nadregionálního biokoridoru a její území 
je dotčeno přírodním parkem Brdy – Hřebeny1 (lokalita leží na okraji zmíněného PP stejně jako sousední 
lokalita MBA2).  
 

Lokalita Z3-2 není dotčena žádným ochranným pásmem ani nepatří do žádného chráněného 
území. 

 
Plocha lokality Z3-3 je dotčeno přírodním parkem Brdy – Hřebeny2 (lokalita leží na okraji 

zmíněného PP). 
 

C. URBANISTICKÁ KONCEPCE, VČETNĚ VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH 
PLOCH, PLOCH PŘESTAVBY A SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ VE VZTAHU 
KE ZMĚNĚ Č. 3 ÚP  

 
C.1 KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ SÍDELNÍ STRUKTURY 
  

Koncepce uspořádání sídelní struktury není změnou č. 3 ÚP dotčena, dochází ke změně 
funkčního využití ploch v řešených lokalitách.  

 
C.2 PODMÍNKY A POŽADAVKY NA PLOŠNÉ (FUNKČNÍ) USPOŘÁDÁNÍ 
  

Podmínky a požadavky na plošné uspořádání se zásadním způsobem nemění.  
 

C.2.1 BYDLENÍ  
 
LOKALITA Z3-1  
 

V lokalitě Z3-1 dochází v návrhu změny k rozšíření zastavitelného území v západní části Malé 
Bukové. Navrhovanou změnou dojde ke změně funkčního využití z ploch ZPF (volná krajina) na plochu 
bydlení (BV – bydlení venkovské).  

 
Lokalita zasahuje do volné krajiny, byť je na její ploše umístěn povolený, byť dosud 

nezkolaudovaný hospodářský (zemědělský) objekt. V návrhu změny jsou proto stanoveny regulativy 
uspořádání a využití této plochy bydlení MBA4 (kapacita území – počet RD, maximální plocha 
zastavěnosti lokality hlavní stavbou a stavbami doprovodnými). 
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LOKALITA Z3-2  
 

V lokalitě Z3-2 dochází v návrhu změny k rozšíření zastavitelného území v přímé návaznosti na 
zastavitelné území v západní části Malé Bukové (lokalita MBA3). Navrhovanou změnou dojde ke změně 
funkčního využití z ploch ZPF (volná krajina) na plochu bydlení (BV – bydlení venkovské).  

 
Lokalita zasahuje do volné krajiny, ale současně sousedí se stávající zastavitelnou plochou Z2-1 

(MBA3) na východě a s plochou soukromé zeleně na p. č. 258/3 (patřící k RD na p. č. 258/52). V návrhu 
změny jsou stanoveny regulativy uspořádání a využití této plochy bydlení MBA5 (kapacita území – 
počet RD, maximální plocha zastavěnosti lokality hlavní stavbou a stavbami doprovodnými).  

 
LOKALITA Z3-3  
 

V lokalitě Z3-3 dochází v návrhu změny k transformaci stávajícího území (volná krajina – plocha 
NZ - plochy zemědělské) na plochy ZS – zeleň soukromá a vyhrazená. Navrhovanou změnou nedojde 
ke změně funkčního využití ploch ZPF (plochy NZ se mění na plochy ZS bez záboru ZPF). 
  

Lokalita navazuje na navrhovanou plochu Z3-1 a při její jižní hranici je vedena stávající místní 
obslužná komunikace. Plocha není určena k zastavění, část plochy bude využita pro příjezd k lokalitě 
Z3-1 (předpokládá se zpevněná polní cesta s maltovým povrchem).  

 
C.2.2 OBČANSKÉ VYBAVENÍ  
 

Občanská vybavenost není změnou č. 3 ÚP dotčena.  
 

C.2.3 VÝROBA A PODNIKÁNÍ  
 

Výroba a podnikání nejsou změnou č.3 dotčeny. 
 

C.2.4 REKREACE  
 
C.2.4.1 CESTOVNÍ RUCH, NEPOBYTOVÁ REKREACE 
  

Cestovní ruch ani nepobytová rekreace nebudou změnou č. 3 ÚP dotčeno.  
 

C.2.4.2 INDIVIDUÁLNÍ REKREACE – STAVBY PRO RODINNOU REKREACI  
 

Individuální rekreace nebude změnou č. 3 ÚP dotčena.  
 

C.2.4.3 HROMADNÁ REKREACE  
 

Hromadná rekreace nebude změnou č. 3 ÚP dotčena.  
 

C.2.4.4 AGROTURISTIKA  
 

Agroturistika rekreace nebude změnou č. 3 ÚP dotčena.  
 

C.2.5 DOPRAVA  
 

Doprava nebude změnou č. 3 ÚP dotčena. 
 
 

D. PODMÍNKY A POŽADAVKY NA PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ  
 

Podmínky a požadavky na prostorové uspořádání nebude změnou č. 3 ÚP dotčeno.  
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E. PODMÍNKY A POŽADAVKY NA USPOŘÁDÁNÍ SYSTÉMU CENTER A 
VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ 

  
Podmínky a požadavky na uspořádání center a veřejných prostranství nebudou změnou č. 3 ÚP 

dotčeny.  
 

F. VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH A PLOCH PŘESTAVBY  
 

Vymezení zastavitelných ploch se návrhem změny č. 3 mění. Plochy zastavitelné se zvyšují 
celkem o 0,31 ha (Z3-1 – 0,15 ha, Z3-2 – 0,16 h).  

 
F.1 VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH 

 
Územní plán navrhuje tyto zastavitelné plochy: 
  
Odstavec bude doplněn o následující text: 
 
MBA4 MALÁ BUKOVÁ, KLÁSEK  
 
Plocha bydlení (BV – bydlení venkovské)  
 
podmínky využití plochy:  
 
• • Respektování ochranného pásma nadregionálního biokoridoru  

• • Respektování doplňující prostorové regulace: ▪ Kapacita území – 1 RD  
• ▪ celková zastavěná plocha stavbou hlavní – max. 200 m2  
• ▪celková zastavěná plocha stavbami vedlejšími – max. 150 m2 z toho 50 m2 stávající    

hospodářský objekt  
• ▪ zpevněné plochy celkem – max. 150 m2  
• ▪ výška zástavby – 1 nadzemní podlaží + podkroví  
 
MBA5 MALÁ BUKOVÁ, TŘÍSKA 
  
Plocha bydlení (BV – bydlení venkovské)  
 
podmínky využití plochy:  
 
• • Respektování doplňující prostorové regulace: ▪ Kapacita území – 1 RD  
• ▪ celková zastavěná plocha – max. 240 m2  
• ▪ nezpevněné plochy (plochy zeleně) celkem – min. 1000 m2  
• ▪ výška zástavby – 1 nadzemní podlaží + podkroví  
 
F.2 VYMEZENÍ PLOCH PŘESTAVBY  
 
Územní plán nenavrhuje v rámci změny č. 3 plochy přestavby.  
 
F.3 SYSTÉM SÍDELNÍ ZELENĚ  
 
Systém sídelní zeleně není změnou č. 3 ÚP dotčen. 

 
G.KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEJÍ 

UMISŤOVÁNÍ 
  
G.1 KONCEPCE DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY  
 
Koncepce dopravní infrastruktury není změnou č. 3 ÚP dotčena.  
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G.1.1 SILNIČNÍ DOPRAVA  
 
G.1.1.1 MÍSTNÍ KOMUNIKACE  
 

Změna č. 3. ÚP Buková u Příbramě se v řešeném území dotýká dopravního řešení pouze 
napojením ploch Z3-1 a Z3-2 na stávající silnici Buková – Malá Buková s napojením plochy Z3-2 na 
obslužnou komunikaci v rámci lokality Z2-2, která je napojena na výše uvedenou komunikaci. Plocha 
Z3-1 bude napojena zpevněnou polní cestou (s mlatovým povrchem) přes lokalitu Z3-3. 

  
G.1.1.2 ÚČELOVÉ KOMUNIKACE, CESTY V KRAJINĚ  

G.1.1.3 DOPRAVA V KLIDU  

G.1.1.4 DOPRAVNÍ VYBAVENOST  

G.1.1.5 PĚŠÍ DOPRAVA  

G.1.1.6 CYKLISTICKÁ DOPRAVA  

G.1.1.7 HIPOSTEZKY  

G.2 KONCEPCE TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY 

Koncepce technické infrastruktury není změnou č. 3 ÚP dotčena.  

G.2.1 ZÁSOBOVÁNÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ 

Lokality Z3-1 a Z3-2 budou napojeny na stávající rozvody NN 0,4 kV v sousedních lokalitách 
MBA1 a MBA2. Vzhledem k nevelkému nárůstu potřeby elektrické energie pro provoz pouze 2 RD 
bude tato potřeba pokryta ze stávajících rozvodů NN napojených na TS Malá Buková 1*250 kV. 

 
G.2.2 SPOJE  
 
G.2.3 ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM  
 
G.2.4 ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU  
 

Obec nemá doposud vybudovanou veřejnou vodovodní síť. Zásobování obyvatel vodou je 
převážně z individuálních soukromých studní. Pro návrh územního plánu nebyly v platném ÚP v době 
jeho zpracování konkrétní podklady. Byla pouze stanovena potřeba vody pro obec na základě 
urbanistického návrhu rozvoje obce v plochách vymezených k zástavbě i současné zástavby s tím, že 
prozatím je obec dále odkázána na individuální zdroje (nové vrtané studny na pozemcích RD), což platí 
i pro dotčené lokality Z3-1 a Z3-2.  

 
Výhledově se počítá s napojením obce na skupinový vodovod Příbram. 
  

G.2.5 ODKANALIZOVÁNÍ  
 

V platném ÚP obce je obsažen návrh řešení splaškové kanalizace s umístěním čistírny odpadních 
vod3, stoková síť je navržena v rozsahu současné i výhledové zástavby. ČOV pro 500 EO je situována 
v údolí na východním okraji obce jižně od kravína, se zaústěním vyčištěných vod do drobné vodoteče. 
Do doby výstavby splaškové kanalizace a obecní ČOV budou u nových objektů zřizovány buď 
akumulační žumpy k vyvážení do ČOV nebo taková čistící zařízení, na jejichž odtoku do povrchových 
vod budou splněny podmínky nařízení vlády č. 61/2003 Sb., kterým se stanoví ukazatele a hodnoty 
přípustného stupně znečištění vod. Obecní ČOV je podle podkladů navržena prozatím pro 500 EO. V 
případě, že by ve výhledu došlo k celkovému naplnění záměrů rozvoje obce, bude nutná intenzifikace 
ČOV.  
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Obecní ČOV je vybudována a zprovozněna od rou 2015. 
  
Likvidace splaškových vod v lokalitách Z3-1 a Z3-2 bude řešena buď formou DČOV nebo 

jímkami na vyvážení, a to až do doby, kdy bude možno se napojit na systém obecní splaškové kanalizace 
napojené na obecní ČOV.  

 
G.3 OBČANSKÉ VYBAVENÍ  
 
Koncepce občanského vybavení není změnou č. 3 ÚP dotčena.  
 
G.4 CIVILNÍ OCHRANA  
 
Koncepce civilní ochrany není změnou č. 3 ÚP dotčena.  
 
H. KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY, VČETNĚ VYMEZENÍ PLOCH A 
STANOVENÍ PODMÍNEK PRO ZMĚNY V JEJICH VYUŽITI, ÚZEMNÍ 
SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY, PROSTUPNOST KRAJINY, 
PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ, OCHRANA PŘED POVODNĚMI, REKREACE, 
DOBÝVÁNÍ LOŽISEK NEROSTNÝCH SUROVIN 
  

Koncepce uspořádání krajiny, ÚSES, prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochrana před 
povodněmi, rekreace ani dobývání ložisek nerostných surovin nejsou změnou č. 3 ÚP dotčeny. 

  
H.1 PROMÍTNUTÍ KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY DO PLOCH S ROZDÍLNÝM 

ZPŮSOBEM VYUŽITÍ V KRAJINĚ A STANOVENÍ PODMÍNEK PRO ZMĚNY V JEJICH 
VYUŽITÍ  

 
H.2 ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY 

 
H.3 PROSTOROTVORNÉ VAZBY 
  
H.4 PROSTUPNOST KRAJINY  
 
H.5 OCHRANA PŘED POVODNĚMI A PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ 
  
H.6 REKREACE  
 
H.7 DOBÝVÁNÍ LOŽISEK NEROSTNÝCH SUROVIN 

 
I. VYUŽITÍ A STANOVENÍ PODMÍNEK PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ 

VČETNĚ ZÁKLADNÍCH PODMÍNEK OCHRANY KRAJINNÉHO RÁZU  
 

Využití a stanovení podmínek prostorového uspořádání a podmínek ochrany krajinného rázu se 
změnou č. 3 ÚP nemění. 

  
I.1 OBECNÉ PODMÍNKY  
 
I.2 PODMÍNKY PRO VYUŽITÍ PLOCH A JEJICH PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ  
 
I.3 STANOVENÍ PODMÍNEK OCHRANY KRAJINNÉHO RÁZU  
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J.VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, VEŘEJNĚ 
PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ, STAVEB A OPATŘENÍ K ZAJIŠŤOVÁNÍ 
OBRANY A BEZPEČNOSTI STÁTU A PLOCH PRO ASANACI, PRO KTERÉ 
LZE PRÁVA K POZEMKŮM A STAVBÁM VYVLASTNIT  

 
Vymezení VPS, VPO, staveb a opatření k zajištění obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, 

pro která lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit, není změnou č. 3 ÚP dotčeno. 
  

K. VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ ÚZEMNÍCH REZERV A STANOVENÍ 
MOŽNÉHO BUDOUCÍHO VYUŽITÍ, VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEHO 
PROVĚŘENÍ  

 
Vymezení ploch územních rezerv není změnou č. 3 ÚP dotčeno.  

 
L. VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE ROZHODOVÁNÍ O 

ZMĚNÁCH V ÚZEMÍ PODMÍNĚNO UZAVŘENÍM DOHODY O 
PARCELACI  

 
Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách podmíněno dohodou o 

parcelaci, není změnou č. 3 ÚP dotčeno.  
 
M. VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE ROZHODOVÁNÍ O   

ZMĚNÁCH V ÚZEMÍ PODMÍNĚNO ZPRACOVÁNÍM ÚZEMNÍ STUDIE  
 

Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách podmíněno zpracováním 
územní studie, není změnou č. 3 ÚP dotčeno.  
 
N. STANOVENÍ POŘADÍ ZMĚN V ÚZEMÍ (ETAPIZACE)  
 

Etapizace není změnou č. 3 ÚP dotčena. 
 

O. VYMEZENÍ ARCHITEKTONICKY NEBO URBANISTICKY VÝZNAMNÝCH 
  STAVEB, PRO KTERÉ MŮŽE VYPRACOVÁVAT ARCHITEKTONICKOU 

ČÁST PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE  
 

Změnou č. 3 ÚP není vymezení architektonicky a urbanisticky významných staveb dotčeno. 
  
 

GRAFICKÁ ČÁST 
Textová část návrhu změny č. 3 územního plánu Buková u Příbramě obsahuje 15 číslovaných 

stran.  
 
Grafická část návrhu změny č. 3 územního plánu Buková u Příbramě obsahuje 2 výkresy a 1 

schéma. 
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Odůvodnění zkráceného postupu pořízení 
    Změny č. 3 územního plánu Buková u Příbramě 

 
a) Zkrácený postup pořízení Změny č. 3 Územního plánu Buková u Příbramě  

 
 Zastupitelstvo obce Buková u Příbramě rozhodlo svým usnesením č. 12 ze dne 22. 6. 2020 o 
zkráceném postupu pořízení Změny č. 3 územního plánu Buková u Příbramě dle § 6 odst. 2 a § 55a 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, 
 
 Zpracovatelem zkráceného postupu pořízení Změny č. 3 územního plánu Buková u Příbramě – 
ATELIÉR VORLÍČEK s. r. o., Okružní 28/14 Božkov. 326 00 Plzeň.   

   Na základě předaných podkladů dle § 46 stavebního zákona vypracoval pověřený pořizovatel Bc. 
Stanislav Pítr DiS ve spolupráci s určeným zastupitelem v září 2020 obsah zkráceného postupu pořízení 
Změny č. 3 územního plánu Buková u Příbramě v souladu s ustanovením § 55a stavebního zákona. Ve 
zkráceném postupu pořízení pořizovatel stanovil hlavní cíle a požadavky na zpracování návrhu Změny 
č. 3 územního plánu Buková u Příbramě. Zkrácený postup pořízení Změny č. 3 územního plánu Buková 
u Příbramě byl odeslán k příslušnému orgánu ochrany přírody k posouzení z hlediska vyloučení 
významného vlivu na evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast a krajskému úřadu k posouzení 
z hlediska vlivů na životní prostředí, případně stanovení podrobnějších požadavků podle 
paragrafu 10i zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. 

 Stanovisko Krajského úřadu Středočeského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství ze 
dne 6. 10. 2020 pod č.j. 130356/2020/KUSK ke zkrácenému postupu pořízení Změny č. 3 ÚP Buková 
u Příbramě, ze kterého vyplývá: 

Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen Krajský 
úřad), jako orgán ochrany přírody podle ustanovení § 77a odst. 4 a následujících zákona č. 114/1992 
Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) konstatuje, že z hlediska 
zvláště chráněných území (přírodní rezervace, přírodní památka a jejich ochranná pásma), zvláště 
chráněných druhů rostlin a živočichů, a z hlediska regionálních a nadregionálních územních systémů 
ekologické stability nemá k předkládanému záměru žádných připomínek. 

Krajský úřad jako orgán ochrany přírody příslušný podle ustanovení § 77a odst. 4, písm. n) 
zákona sděluje, že v souladu s ustanovením § 45i zákona lze vyloučit významný vliv předloženého záměru, 
samostatně i ve spojení s jinými koncepcemi nebo záměry na předměty ochrany nebo celistvost evropsky 
významných lokalit (EVL) nebo ptačích oblastí soustavy NATURA 2000 stanovených příslušnými 
vládními nařízeními v působnosti Krajského úřadu.  
 
Zdůvodnění stanoviska:  
 

V místě záměru ani v jeho blízkém okolí se nenachází žádná EVL ani ptačí oblast, která by mohla 
být záměrem významně ovlivněna. Nejbližší lokalitou soustavy Natura 2000 je EVL Hradec a Kuchyňka 
(CZ0210043), která se nachází přibližně 2,0 km vzdušnou čarou severně od hranice obce. Předmětem 
ochrany jsou bučiny asociace Luzulo-Fagetum (9110) a lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v 
roklích (9180). Vzhledem k charakteru a umístění záměru vůči EVL nelze očekávat významný vliv na 
předmět ochrany ani celistvosti EVL Hradec a Kuchyňka, ani jiné lokality soustavy NATURA 2000.  

Stanovisko krajského úřadu Středočeského kraje ze dne 6. 10. 2020 pod č.j. 130356/2020/KUSK, 
ve kterém se konstatuje: 

Orgán posuzování vlivů na životní prostředí příslušný podle ust. § 20 písm. b) a § 22 písm. d) 
zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
zákon) na základě ust. § 10i odst. 2 zákona, kritérií uvedených v příloze č. 8 zákona a předložených 
podkladů nepožaduje zpracovat vyhodnocení vlivů změny č. 3 územního plánu Buková u Příbramě na 
životní prostředí (tzv. SEA).  
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Odůvodnění:  
 

Předmětem navrhovaného obsahu změny je vymezení dvou nových zastavitelných ploch BV pro 
bydlení v rodinných domech – venkovské (Z3-1 a Z3-2) a narovnání právního vztahu pozemku parc. č. 
403/1 k. ú. Buková u Příbramě dle katastru nemovitostí, z plochy lesní na ostatní plochu.  

 
          Změnou územního plánu se významně nezmění základní koncepce rozvoje obce. Jedná se 
o vymezení dvou nových zastavitelných ploch pro bydlení v návaznosti na návrhové plochy s 
obdobným funkčním využitím. Navržená změna svým rozsahem ani využitím nebude mít významný 
negativní vliv na životní prostředí a veřejné zdraví v řešeném území. Příslušný orgán ochrany 
přírody vyloučil významný vliv na území Natura 2000 (viz výše). Návrh obsahu změny územního 
plánu je řešen invariantně. Příslušný úřad neshledal žádnou z charakteristik vlivů změny koncepce 
na životní prostředí a veřejné zdraví, ani charakteristiku dotčeného území, zejména s ohledem na 
pravděpodobnost, dobu trvání, četnost a vratnost vlivů, kumulativní a synergickou povahu vlivů, 
důležitost a zranitelnost oblasti, za významnou do té míry, aby bylo nutné tyto vlivy posoudit podle 
zákona. Závažnost a rozsah vlivů lze vyloučit, jelikož nebyly identifikovány žádné jako významné. 
Rizika pro životní prostředí a veřejné zdraví z provedení koncepce nejsou významná. V podkladech 
pro pořízení změny nebyly identifikovány významné střety se zvláštními přírodními 
charakteristikami území nebo kulturním dědictvím. Rozsah koncepce odpovídá míře urbanizace 
řešeného území, nebudou překročeny normy kvality životního prostředí. Přeshraniční povahu vlivů 
provedení změny koncepce lze vyloučit.  
 
          V navrhovaném území nebyly shledány významné střety zájmů nebo závažné problémy v 
oblasti ochrany životního prostředí a veřejného zdraví, nebo významné vlivy koncepce na udržitelný 
rozvoj území. S přihlédnutím ke kritériím uvedeným v příloze č. 8 zákona, která mohou být 
navrhovaným obsahem změny dotčena, příslušný úřad dospěl k závěru, že změnu koncepce není 
nutné posuzovat podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. Ostatní 
kritéria uvedená v příloze č. 8 zákona nejsou vzhledem k rozsahu navrhovaného obsahu změny 
relevantní. 

Zpracovateli byly předány podklady ke zpracování zkráceného postupu pořízení návrhu 
Změny č. 3 ÚP Buková u Příbramě. 

  Pověřený pořizovatel oznámil podle ustanovení § 52 a § 55b odst. 2 stavebního zákona, místo a 
dobu konání veřejného projednání zkráceného postupu pořízení návrhu Změny č. 3 územního plánu 
Buková u Příbramě a to veřejnou vyhláškou, která byla vyvěšena na úřední desce Obecního úřadu 
Buková u Příbramě a na internetových stránkách obce Rynholec www.bukova.net. Dále bylo oznámeno, 
že zkrácený postup pořízení návrhu změny č. 3 územního plánu Buková u Příbramě bude v termínu od 
1. 5. 2021 do 1. 6. 2021 vystaven k veřejnému nahlédnutí, na Obecním úřadě Buková u Příbramě a na 
výše uvedených webových stránkách obce. Pořizovatel ve veřejné vyhlášce uvedl, že nejpozději do 7 
dnů ode dne veřejného projednání, tj. do 8. 6. 2021 může každý uplatnit své připomínky a dotčené osoby 
podle § 52 odst. 2 stavebního zákona námitky. Dotčené orgány a krajský úřad uplatní ve stejné lhůtě 
stanoviska. K později uplatněným stanoviskům, připomínkám a námitkám se nepřihlíží. O konání 
veřejného projednání zkráceného postupu pořízení návrhu Změny č. 3 územního plánu Buková u 
Příbramě byly vyrozuměny: obec Buková u Příbramě, dotčené orgány, krajský úřad a sousední obce.   

  Veřejné projednání zkráceného postupu pořízení návrhu Změny č. 3 územního plánu Buková u 
Příbramě, se konalo dne 1. 6. 2021 od 17:30 na obecním úřadě Buková u Příbramě. Z veřejné projednání 
byl proveden zápis. 

  Dle § 53 odst. 1 stavebního zákona vyhodnotil pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem 
výsledky veřejného projednání.  

Podle ustanovení § 55b odst. 4 stavebního zákona byl zkrácený postup pořízení návrhu Změny 
č. 3 územního plánu Buková u Příbramě včetně kopií stanovisek dotčených orgánů předložen k 
posouzení Krajskému úřadu Středočeského kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu, kterou 
dne 11. 6. 2021 podal Obecní úřad Buková u Příbramě jako pořizovatel zkráceného postupu pořízení 
návrhu Změny č. 3 územního plánu Buková u Příbramě.  
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Krajský úřad Středočeského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu vydal dne 29. 6. 
2021 pod č. j. 081811/2021/KUSK stanovisko, ve kterém posoudil dle § 55b odst. 4 stavebního zákona 
návrh Změny č. 3 územního plánu Buková u Příbramě z hlediska zajištění koordinace využívání území, 
zejména s ohledem na širší územní vztahy a z hlediska souladu s politikou územního rozvoje a s územně 
plánovací dokumentací vydanou krajem a konstatuje, že neshledal žádné rozpory a lze postupovat 
v dalším řízení o územním plánu. 

 
 Důvodem opakovaného veřejného projednání zkráceného postupu pořízení návrhu Změny č. 3 

Územního plánu Buková u Příbramě bylo projednat tuto plochu:   
 
LOKALITA Z3-1  
 

V lokalitě Z3-1 dochází v návrhu změny k rozšíření zastavitelného území v západní části Malé 
Bukové. Navrhovanou změnou dojde ke změně funkčního využití z ploch ZPF (volná krajina) na plochu 
bydlení (BV – bydlení venkovské).  

 
Lokalita zasahuje do volné krajiny, byť je na její ploše umístěn povolený, byť dosud 

nezkolaudovaný hospodářský (zemědělský) objekt. V návrhu změny jsou proto stanoveny regulativy 
uspořádání a využití této plochy bydlení MBA4 (kapacita území – počet RD, maximální plocha 
zastavěnosti lokality hlavní stavbou a stavbami doprovodnými). 

 
MBA4 MALÁ BUKOVÁ, KLÁSEK  
 
Plocha bydlení (BV – bydlení venkovské)  
 
podmínky využití plochy:  
 
• • Respektování ochranného pásma nadregionálního biokoridoru  

• • Respektování doplňující prostorové regulace: ▪ Kapacita území – 1 RD  
• ▪ celková zastavěná plocha stavbou hlavní – max. 200 m2  
• ▪celková zastavěná plocha stavbami vedlejšími – max. 150 m2 z toho 50 m2 stávající    

hospodářský objekt  
• ▪ zpevněné plochy celkem – max. 150 m2  
• ▪ výška zástavby – 1 nadzemní podlaží + podkroví  

 
Dále změna zakreslení ochranného pásma nadregionálního biokoridoru v souladu se skutečným 

stavem a aktuálními podklady ÚAP.  
 
Pořizovatel oznámil podle ustanovení § 52 odst. 1 stavebního zákona a v souladu s ustanovením 

§ 172 odst. 3 správního řádu místo a dobu konání opakovaného veřejného projednání zkráceného 
postupu pořízení Změny č. 3 Územního plánu Buková u Příbramě a to veřejnou vyhláškou, která byla 
vyvěšena na úřední desce Obecního úřadu Buková u Příbramě a dále na internetových stránkách  
www.bukova.net. Dále bylo oznámeno, že zkrácený postup pořízení návrhu změny č. 3 územního plánu 
Buková u Příbramě bude v termínu od 9. 8. 2021 do 9. 9. 2021 vystaven k veřejnému nahlédnutí, na 
Obecním úřadě Buková u Příbramě a na výše uvedených webových stránkách obce. Pořizovatel ve 
veřejné vyhlášce uvedl, že nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání, tj. do 16. 9. 2021 může 
každý uplatnit své připomínky a dotčené osoby podle § 52 odst. 2 stavebního zákona námitky. Dotčené 
orgány a krajský úřad uplatní ve stejné lhůtě stanoviska. K později uplatněným stanoviskům, 
připomínkám a námitkám se nepřihlíží. O konání veřejného projednání zkráceného postupu pořízení 
návrhu Změny č. 3 územního plánu Buková u Příbramě byly vyrozuměny: obec Buková u Příbramě, 
dotčené orgány, krajský úřad a sousední obce. Z veřejné projednání byl proveden zápis. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

13 
 
 
 

Stanoviska dotčených orgánů ke zkrácenému postupu pořízení návrhu Změny č. 3 
územního plánu Buková u Příbramě dle § 55b SZ – veřejné projednání. 

 

Stanovisko Krajského úřadu Středočeského, odboru životního prostředí a zemědělství ze dne 2. 6. 2021 
pod č.j. 047463/2021/KUSK ke zkrácenému postupu pořízení Změny č. 3 ÚP Buková u Příbramě, ze 
kterého vyplývá: 

  Obsahem koncepce je vymezení dvou nových zastavitelných ploch Z3-1 a Z3-2 s využitím BV 
– bydlení venkovské, každá umožňuje výstavbu jednoho rodinného domu.  
 

Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen 
Krajský úřad), jako orgán ochrany přírody příslušný podle ustanovení § 77a odst. 4 písm. x) 
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
zákon) sděluje, že z hlediska zvláště chráněných území (přírodní rezervace, přírodní památky a 
jejich ochranná pásma), z hlediska  

 
Stanovisko dle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění 
pozdějších předpisů  
 

Orgán ochrany zemědělského půdního fondu (dále jen ZPF) příslušný dle ustanovení § 13 odst. 
1 písm. b) a § 17a písm. a) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen zákon o ochraně ZPF) na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona o ochraně 
ZPF uplatňuje k předloženému návrhu Změny č. 3 územního plánu Buková u Příbramě z února 2021 
pro veřejné projednání následující stanovisko: systémů ekologické stability (ÚSES) nemá k předkládané 
koncepci připomínky.  

Krajský úřad jako orgán ochrany přírody příslušný podle ustanovení § 77a odst. 4 písm. n) 
zákona sděluje, že v souladu s ust. § 45i zákona již byl vyloučen významný vliv předložené koncepce, 
samostatně i ve spojení s jinými záměry nebo koncepcemi, na předmět ochrany nebo celistvost evropsky 
významných lokalit nebo ptačích oblastí stanoviskem orgánu ochrany přírody v rámci stanoviska č.j. 
130356/2020/KUSK ze dne 6. 10. 2020 a toto stanovisko zůstává nadále v platnosti. 

I. Souhlasí s nezemědělským využitím lokality 

 

      Správní orgán zohlednil zejména polohu této plochy uvnitř rozvojové lokality Z2-2 dle platné 
územně plánovací dokumentace a relativně malý rozsah záboru ZPF. 

II. Nesouhlasí s nezemědělským využitím lokality 

 

s odkazem na ustanovení § 4 odst. 1 zákona o ochraně ZPF, podle kterého může k odnětí zemědělské 
půdy ze ZPF dojít pouze v nezbytném případě (nezbytnost navrhovaného řešení nebyla v posuzované 
dokumentaci prokázána) – obec disponuje poměrně rozsáhlými dosud nevyužitými rozvojovými 
lokalitami.  
 

Z hlediska ochrany ZPF nelze udělit souhlas k vymezení nových zastavitelných ploch na ZPF, 
dokud nebudou vyčerpány nebo redukovány stávající – nevyužité zastavitelné plochy pro daný účel.  
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Stanovisko dle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů   
 

Orgán státní správy lesů příslušný podle ustanovení § 47 odst. 1 písm. b) a § 48a odst. 2 písm. a) 
zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen lesní zákon) nemá připomínky k předloženému návrhu Změny č. 3 územního plánu Buková 
u Příbramě z února 2021 pro veřejné projednání. Předmětem návrhu není dotčení pozemků určených k 
plnění funkcí lesa ani pozemků ve vzdálenosti do 50 m od okraje lesa.  

 
Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, na základě jemu 

svěřených kompetencí podle jednotlivých složkových zákonů na úseku životního prostředí:  
 

zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících 
zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 
254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 201/2012 
Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných 
havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o 
změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích (zákon o prevenci závažných havárií), ve znění 
pozdějších předpisů, nemá připomínky k veřejnému projednání návrhu změny č. 3 územního plánu 
Buková u Příbramě, neboť změna územního plánu se netýká zájmů uvedených dle zákonů výše, případně 
Krajský úřad není příslušný k uplatnění stanoviska.  
 
Odbor dopravy  
 

 úřad Středočeského kraje, Odbor dopravy, jako příslušný silniční správní úřad uplatňující 
stanovisko k územně plánovací dokumentaci z hlediska řešení silnic II. a III. třídy podle § 40 odst. 3 
písm. f) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů nemá 
připomínky.  

 
Návrh změny územního plánu neobsahuje řešení silnic II. či III. třídy, proto Odbor dopravy 

Krajského úřadu Středočeského kraje není ve věci dotčeným správním orgánem.  
 

Odbor kultury a památkové péče  
 

Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor kultury a památkové péče, není příslušný k uplatnění 
stanoviska k předloženému návrhu změny č. 3 územního plánu Buková u Příbramě. Příslušným 
správním orgánem státní památkové péče k uplatnění stanoviska k územně plánovací dokumentaci je 
obec s rozšířenou působností. 

Stanovisko Obvodního báňského úřadu pro území Hlavního města Prahy a kraje Středočeského ke 
zkrácenému postupu pořízení Změny č.3 ÚP Buková u Příbramě ze dne 3. 5. 2021 pod č.j. SBS 
14566/2021/OBÚ-02/1, ze kterého vyplývá že: 

K Vašemu oznámení o návrhu změny č.3 Územního plánu Buková u Příbramě, ze dne 14.4.2021, 
zaevidované Obvodním báňským úřadem pro území Hlavního města Prahy a kraje Středočeského (dále 
jen „OBÚ“) dne 14.4.2021 pod č.j. SBS 14566/2021/OBÚ-02, Vám OBÚ sděluje, že uvedený návrh se 
týká území, které je situováno mimo hranice stávajících dobývacích prostorů evidovaných u OBÚ a 
mimo hranice chráněných ložiskových území, a tudíž není dotčena ochrana výhradních ložisek. 
 

OBÚ k tomuto návrhu nemá námitky. 

Stanovisko Krajské hygienické stanice Středočeského kraje ke zkrácenému postupu pořízení Změny č.3 
ÚP Buková u Příbramě ze dne 3. 6. 2021 pod č.j. S-KHSSC 17091/2021, ze kterého vyplývá že: 

  Na základě oznámení o konání veřejného projednání návrhu změny č. 3 ÚP Buková u Příbramě, 
doručeného dne 14.04.2021 pod čj. KHSSC 17091/2021 posoudila Krajská hygienická stanice 
Středočeského kraje se sídlem v Praze jako dotčený správní úřad podle ust. § 77 odst. 1 a § 82 odst.2 
písm.i / zákona 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), místně příslušný dle ustanovení § 11 odst.1 písm.b) zákona 
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a věcně příslušný 
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podle ust. § 10 správního řádu a podle ust. § 82 odst.1 a přílohy č. 2 zákona předložený návrh změny č. 
3 ÚP Buková u Příbramě v rozsahu právní úpravy provedené § 30 odst.1 a § 77 odst.2 zákona. Po 
zhodnocení souladu předloženého návrhu s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví 
vydává Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze v souladu s § 4 odst.2 písm.b/ 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, vydává toto s t a n o v i s k o :  
 

S projednávaným návrhem změny č. 3 ÚP obce Buková u Příbramě se souhlasí. 
 

Stanovisko Městského úřadu Příbram, odboru životního prostředí ke zkrácenému postupu pořízení 
Změny č.3 ÚP Buková u Příbramě ze dne 20. 5. 2021 pod č.j. SBS 14566/2021/OBÚ-02/1, ze kterého 
vyplývá že: 

Městský úřad Příbram, Odbor životního prostředí jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad, orgán 
ochrany přírody, státní správy lesů a odpadového hospodářství dle § 52 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu uplatňuje k návrhu územního plánu toto stanovisko a 
připomínky: 
 

Stanovisko vodoprávního úřadu (dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých 
zákonů, v platném znění) 
 

Bez připomínek. 
 

Stanovisko orgánu ochrany přírody (z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 
krajiny, v platném znění)  

 

S předloženým návrhem územního plánu souhlasíme pod podmínkou, že budou provedeny 
následující úpravy: 

 

- V grafické části předloženého návrhu (část „lokalita Z3-1) požadujeme změnu zakreslení 
ochranného pásma nadregionálního biokoridoru v souladu se skutečným a aktuálními 
podklady (AÚP); 
 

- V textové části předloženého návrhu (část „F.1 vymezení zastavitelných ploch“ část MBA4 
Malá Buková, Klásek“) upravit text následovně: 

 
„MBA4 Malá Buková, Klásek 
 
Plocha bydlení (BV-bydlení venkovské) 

Podmínky využití plochy:  
- respektování ochranného pásma nadregionálního biokoridoru, 
- respektování doplňující prostorové regulace, 
- kapacita území-1 RD, 
- celková zastavěná plocha – max. 200m2 
- zpevněné plochy celkem – max. 300m2 
- výška zástavby – 1 nadzemní podlaží + podkroví“ 

 
Odůvodnění: 
 

Lokalita Z3-1 je částečně dotčena ochranným pásmem nadregionálního biokoridoru (podle aktuální 
verze Metodiky vymezování ÚSES MŽP  se jedná o tzv. „podpůrné pásmo biokoridoru“, kterým je 
protáhlé území, které obklopuje nadregionální biokoridor, v odůvodněných případech i regionální 
biokoridor a které slouží podpoře funkce příslušného biokoridoru – tzv. koridorového efektu. 
V podpůrném pásmu biokoridoru je třeba vytvořit hustší síť místního, popř. regionálního ÚSES, 
podporující pohyb druhů v krajině v žádoucím směru). V grafické části předloženého návrhu je toto 
ochranné pásmo chybně zakresleno – ve skutečnosti (v souladu s aktuální verzí ÚAP) toto ochranné 
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pásmo zasahuje do navrhované lokality Z3-1. Požadujeme zakreslit hranici ochranného pásma v souladu 
se skutečným stavem. 

Lokalita Z3-1 se nachází na okraji přírodního parku Hřebeny zřízeného Radou Středočeského 
kraje na základě nařízení Středočeského kraje č. 4/2009, o zřízení přírodního parku Hřebeny, ze dne 14. 
9. 2009. Přírodní park byl zřízen z důvodu ochrany a zachování krajinného rázu zalesněné pahorkatiny 
s významnými soustředěnými estetickými a přírodními hodnotami a s řadou kulturně historických 
památek. V souladu s § 12 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění 
pozdějších předpisů, stanovila Rada Středočeského kraje omezení využití daného území tak, aby 
nedocházelo ke zničení, poškození nebo narušení krajinného rázu. Z toho důvodu orgán ochrany přírody 
stanovil uvedené podmínky využití předmětné plochy. Některé činnosti a zásahy lze v přírodním parku 
Hřebeny provádět pouze se souhlasem orgánu ochrany přírody a krajiny, který v rámci řízení posoudí 
hodnoty, znaky a charakteristiky krajinného rázu (přírodní, kulturní, historické a vizuální 
charakteristiky, estetické hodnoty, prostorové a harmonické vztahy) – k takovým činnostem patří např. 
změny druhu pozemků mimo zastavěná a zastavitelná území sídelních útvarů, změny využití území, jeho 
prostorového uspořádání, včetně umisťování a povolování staveb, terénní úpravy aj. 
 

Stanovisko orgánu státní správy lesů (zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně některých zákonů, 
v platném znění) 
 

Bez připomínek. 
 

Stanovisko orgánu odpadového hospodářství (zákon č. 185/2001 Sb., zákon o odpadech, v platném 
znění) 
 
Bez připomínek. 
 
Námitky oprávněných investorů ke zkrácenému postupu pořízení návrhu Změny č. 3 
územního plánu Buková u Příbramě dle § 23a SZ – veřejné projednání. 

Vyjádření Povodí Vltavy ze 25. 5. 2021 pod č.j. PVL-32116/2021/240-Ka, PVL-6686/2021/SP  

Předkládaná změna č. 3 k veřejnému projednání předkládá 2 rozvojové plochy pro bydlení Z3-1 
a Z3-2 (celkem 2 RDy) navazující na zastavěné území sídla Malá Buková. Zásobování pitnou vodou 
bude v rozvojových plochách řešeno z individuálních zdrojů, splaškové odpadní vody mají být do doby 
vybudování veřejné kanalizace s centrální ČOV likvidovány pomocí DČOV, resp. jímek na vyvážení. 
Způsob likvidace srážkových vod není specifikován. 

 
Území obce se nachází ve vodním útvaru povrchových vod DVL_0100 Kocába od pramene po 

ústí do toku Vltava, jehož chemický stav je hodnocen jako dobrý a ekologický stav jako střední a ve 
vodním útvaru podzemních vod 62500 Proterozoikum a paleozoikum v povodí přítoků Vltavy, jehož 
chemický stav je hodnocen jako nevyhovující a kvantitativní stav jako částečně nevyhovující. 

 
A. Jako oprávněný investor nevznáší Povodí Vltavy, státní podnik, k předloženému návrhu změny č. 

3 územního plánu Buková u Příbramě ve fázi veřejného projednání žádnou námitku. 
 
B. Povodí Vltavy, státní podnik, na základě § 54 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně 
některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, dává k předloženému návrhu změny č. 
3 územního plánu Buková u Příbramě ve fázi veřejného projednání následující připomínku: 
 

Pro rozvojové plochy je třeba uvést způsob likvidace srážkových vod. Likvidaci splaškových 
odpadních vod požadujeme do doby možnosti napojení na veřejnou kanalizaci řešit pomocí 
nepropustných bezodtokých jímek s vyvážením na ČOV. Srážkové vody je třeba likvidovat v souladu s 
vyhláškou č.501/2006 Sb. (na vlastních pozemcích akumulace zálivka však, resp. využívány jako vody 
užitkové). Při likvidaci srážkových vod z veřejných zpevněných ploch je třeba v maximální míře 
využívat přirozeného vsaku, resp. budovat vsakovací objekty. 

 
Bez přílohy.  
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Stanoviska dotčených orgánů ke zkrácenému postupu pořízení návrhu Změny č. 3 
územního plánu Buková u Příbramě dle § 55b SZ – opakované veřejné projednání. 
 
Stanovisko Ministerstva obrany ke zkrácenému postupu pořízení Změny č.3 ÚP Buková u Příbramě ze 
dne 16. 9. 2021 pod č.j. 126926/2021-1150-OÚZ-PHA, ze kterého vyplývá že: 

  Odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, Sekce nakládání s majetkem, 
Ministerstvo obrany, v souladu se zmocněním v § 6 odst. 1 písmeno h) zákona č. 222/1999 Sb., o 
zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zajišťování obrany 
ČR“) a zmocněním v § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jako věcně a místně příslušné 
ve smyslu zákona o zajišťování obrany ČR, vydává ve smyslu § 55b odst. 2 stavebního zákona a dle § 
4 odst. 2 písm. b) stavebního zákona stanovisko, jehož obsah je závazný pro opatření obecné povahy 
dle stavebního zákona.  
 

Vzhledem k tomu, že Ministerstvo obrany u konkrétních změn projednávaných v rámci změny 
č. 3 územního plánu Buková u Příbramě neshledalo rozpor s jeho zájmy na zajišťování obrany a 
bezpečnosti státu, souhlasí s předloženou ÚPD.  

 
Odůvodnění:  
Ministerstvo obrany v souladu se zmocněním v § 6 odst. 1 písmeno h) zákona o zajišťování obrany ČR 
a zmocněním v § 175 odst. 1 stavebního zákona provedlo po obdržení oznámení pořizovatele územně 
plánovací dokumentace (dále jen „ÚPD“) vyhodnocení výše uvedeného návrhu z pozice dotčeného 
orgánu.  
 

Vymezená území Ministerstva obrany jsou, v souladu s § 175 stavebního zákona, poskytnuta 
úřadům územního plánování pro ÚAP ORP (jev 119), v rámci územního plánování tvoří 
neopomenutelné limity v území a Ministerstvo obrany předpokládá jejich respektování. 

 
Stanovisko krajského úřadu Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství ke zkrácenému 
postupu pořízení Změny č.3 ÚP Buková u Příbramě ze dne 13. 9. 2021 pod č.j. 093344/2021/KUSK, ze 
kterého vyplývá že: 

Stanovisko dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů  
  

Obsahem koncepce je vymezení dvou nových zastavitelných ploch Z3-1 a Z3-2 s využitím BV 
– bydlení venkovské, každá umožňuje výstavbu jednoho rodinného domu a plochy Z3-3 kde dochází ke 
změně využití z kategorie využití plochy ZPF (volná krajiny) do kategorie ZS – zeleň soukromá a 
vyhrazená.  

 
Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen Krajský úřad), 

jako orgán ochrany přírody příslušný podle ustanovení § 77a odst. 4 písm. x) zákona č. 114/1992 Sb., o 
ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) sděluje, že z hlediska zvláště 
chráněných území (přírodní rezervace, přírodní památky a jejich ochranná pásma), z hlediska zvláště 
chráněných druhů rostlin a živočichů a z hlediska regionálních a nadregionálních územních systémů 
ekologické stability (ÚSES) nemá k předkládané koncepci připomínky.  

 
Krajský úřad jako orgán ochrany přírody příslušný podle ustanovení § 77a odst. 4 písm. n) zákona 

sděluje, že v souladu s ust. § 45i zákona již byl vyloučen významný vliv předložené koncepce, 
samostatně i ve spojení s jinými záměry nebo koncepcemi, na předmět ochrany nebo celistvost evropsky 
významných lokalit nebo ptačích oblastí stanoviskem orgánu ochrany přírody v rámci stanoviska č.j. 
130356/2020/KUSK ze dne 6. 10. 2020 a toto stanovisko zůstává nadále v platnosti.  

 
Stanovisko dle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění 
pozdějších předpisů  
  

Orgán ochrany zemědělského půdního fondu (dále jen ZP“) příslušný dle ustanovení § 13 odst. 1 
písm. b) a § 17a písm. a) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen zákon o ochraně ZPF) na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona o ochraně 
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ZPF souhlasí s předloženým upraveným návrhem Změny č. 3 územního plánu Buková u Příbramě z 
června 2021 pro opakované veřejné projednání - s nezemědělským využitím lokalit: 

 

 
 
Oproti předchozí verzi, ke které zdejší úřad uplatnil negativní stanovisko k nezemědělskému 

využití lokality Z3-1, došlo k podstatné redukci záboru ZPF právě v případě lokality Z3-1. 
  
Správní orgán zohlednil relativně malý rozsahu záboru ZPF a skutečnost, že je tento zábor situován 

na zemědělské půdě s nejnižšími stupni ochrany.  
 

Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, na základě jemu 
svěřených kompetencí podle jednotlivých složkových zákonů na úseku životního prostředí:  

 
zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 
zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících 
zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 
254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 201/2012 
Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných 
havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o 
změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích (zákon o prevenci závažných havárií), ve znění 
pozdějších předpisů, nemá připomínky k opakovanému veřejnému projednání návrhu změny č. 3 
územního plánu Buková u Příbramě, neboť změna územního plánu se netýká zájmů uvedených dle 
zákonů výše, případně Krajský úřad není příslušný k uplatnění stanoviska.  
 
Odbor dopravy  
 

Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor dopravy, jako příslušný silniční správní úřad uplatňující 
stanovisko k územně plánovací dokumentaci z hlediska řešení silnic II. a III. třídy podle § 40 odst. 3 
písm. f) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů nemá 
připomínky. 

 
Odbor kultury a památkové péče 

 
Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor kultury a památkové péče, není příslušný podle ust. § 28 

odst. 2 písm. c) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů k uplatnění 
stanoviska k opakovanému veřejnému projednání návrhu změny č. 3 územního plánu Buková u Příbramě, 
a proto nemá připomínky. 

 
Stanovisko krajského úřadu Krajské hygienické stanice Středočeského kraje ke zkrácenému postupu 
pořízení Změny č.3 ÚP Buková u Příbramě ze dne 13. 9. 2021 pod č.j. S-KHSSC38530/2021, ze kterého 
vyplývá že: 

  Na základě oznámení o konání opakovaného veřejného projednání zkráceného postupu pořízení 
návrhu změny č. 3 ÚP obce Buková u Příbrami, doručeného dne 22.07.2021 pod čj. KHSSC 38530/2021, 
posoudila Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze jako dotčený správní úřad 
podle ust. § 77 odst. 1 a § 82 odst.2 písm.i / a j/ zákona 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o 
změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), místně 
příslušný dle ustanovení § 11 odst.1 písm.b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „správní řád“), a podle ust. § 82 odst.1 a přílohy č. 2 zákona předložený návrh změny 
č. 3 ÚP Buková u Příbramě, v rozsahu právní úpravy provedené § 30 odst.1 a § 77 odst.2 zákona. Po 
zhodnocení souladu předloženého návrhu s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví 
vydává Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze v souladu s § 4 odst.2 písm.b/ 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, vydává toto s t a n o v i s k o : S projednávaným návrhem změny č. 3 ÚP obce Buková u 
Příbramě s e s o u h l a s í. 
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O d ů v o d n ě n í:  
 

Podáním ze dne 22.07.2021 pod čj. KHSSC 38530/2021 bylo Obcí Buková u Příbramě, jako 
pořizovatelem ÚPD na základě smlouvy s Bc. Stanislavem Pítrem DiS, doručeno na Krajskou 
hygienickou stanici Středočeského kraje se sídlem v Praze – územní pracoviště v Příbrami oznámení o 
konání opakovaného veřejného projednání zkráceného postupu pořízení návrhu změny č. 3 ÚP obce 
Buková u Příbramě – dle § 55b stavebního zákona.  

 
K veřejnému projednání návrhu změny č. 3 ÚP obce dle § 55 b stavebního zákona bylo vydáno 

stanovisko orgánu ochrany veřejného zdraví pod čj. KHSSC 17091/2021 dne 03.06.2021. 
Prostudováním předloženého, upraveného návrhu územního plánu předkládaného k opakovanému 
veřejnému projednání bylo zjištěno, že došlo ke zmenšení lokality Z3-1, navíc řešena lokalita Z3-3, 
změna funkčního využití ze stávající plochy ZPF, louky, sady zahrady na plochy zeleně /ZS – zeleň 
soukromá a vyhrazená /vznikla z části lokality Z3-1/.  

 
Technická infrastruktura zůstává beze změny.  
 
S ohledem na výše uvedené lze s předloženým návrhem změny č. 3 ÚP obce předkládaným k 

opakovanému veřejnému projednání dle § 55 b stavebního zákona/ souhlasit bez připomínek. 
 

Stanovisko krajského úřadu Městského úřadu Příbram, odbor životního prostředí ke zkrácenému 
postupu pořízení Změny č.3 ÚP Buková u Příbramě ze dne 13.8. 2021 pod 
č.j.MeUPB69961/2021/OZP/Wa, ze kterého vyplývá že: 

  
Městský úřad Příbram, Odbor životního prostředí jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad, 

orgán ochrany přírody, státní správy lesů a odpadového hospodářství dle § 52 odst. 3 zákona č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu uplatňuje k návrhu územního plánu toto stanovisko a 
připomínky:  

 
Stanovisko vodoprávního úřadu (dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých 
zákonů, v platném znění)  
 
Bez připomínek. 
 
Stanovisko orgánu ochrany přírody (z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 
krajiny, v platném znění)  
 
     S předloženým návrhem územního plánu souhlasíme.  
 
     Orgán ochrany přírody upozorňuje, že lokality Z3-1 a Z3-3 se nacházejí na okraji přírodního 
parku Hřebeny zřízeného Radou Středočeského kraje na základě nařízení Středočeského kraje č. 
4/2009, o zřízení přírodního parku Hřebeny, ze dne 14. 9. 2009. Tento přírodní park byl zřízen z důvodu 
ochrany a zachování krajinného rázu zalesněné pahorkatiny s významnými soustředěnými estetickými 
a přírodními hodnotami a s řadou kulturně historických památek. V souladu s § 12 odst. 3 zákona č. 
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, stanovila Rada Středočeského 
kraje omezení využití daného území tak, aby nedocházelo ke zničení, poškození nebo narušení 
krajinného rázu. Některé činnosti a zásahy lze v přírodním parku Hřebeny provádět pouze se souhlasem 
orgánu ochrany přírody a krajiny, který v rámci řízení posoudí hodnoty, znaky a charakteristiky 
krajinného rázu (přírodní, kulturní, historické a vizuální charakteristiky, estetické hodnoty, prostorové 
a harmonické vztahy) – k takovým činnostem patří např. změny druhu pozemků mimo zastavěná a 
zastavitelná území sídelních útvarů, změny využití území, jeho prostorového uspořádání, včetně 
umisťování a povolování staveb, terénní úpravy aj.  

 

 
Stanovisko orgánu státní správy lesů (zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně některých 
zákonů, v platném znění)  

 
Bez připomínek. 
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Stanovisko orgánu odpadového hospodářství (zákon č. 185/2001 Sb., zákon o odpadech, v platném 
znění)  
 

Bez připomínek. 
 

Námitky oprávněných investorů ke zkrácenému postupu pořízení návrhu Změny č. 3 
územního plánu Buková u Příbramě dle § 23a SZ – opakované veřejné projednání. 

Vyjádření Povodí Vltavy ze 15. 9. 2021 pod č.j. PVL-65151/2021/240-Ka, PVL-6686/2021/SP  

Dopisem doručeným dne 23.7.2021, s přiděleným č.j. PVL-52723/2021, jste nám předložili 
oznámení opakovaném veřejném projednání návrh změny č.3 Územního plánu Buková u Příbramě, 
který vypracoval ATELIÉR VORLÍČEK S.R.O. - Ing. arch. Miloslav Vorlíček, červen 2021. 
 

Předkládaná změna č. 3 k opakovanému veřejnému projednání předkládá celkem 3 rozvojové 
plochy, z čehož 2 plochy jsou pro bydlení Z3-1 a Z3-2 (celkem 2 RDy) navazující na zastavěné území 
sídla Malá Buková a 1 plocha je zeleň Z3-3. Zásobování pitnou vodou bude v rozvojových plochách 
řešeno z individuálních zdrojů, splaškové odpadní vody mají být do doby vybudování veřejné kanalizace 
s centrální ČOV likvidovány pomocí DČOV, resp. jímek na vyvážení. Způsob likvidace srážkových vod 
není specifikován. 

 
Území obce se nachází ve vodním útvaru povrchových vod DVL_0100 Kocába od pramene po 

ústí do toku Vltava, jehož chemický stav je hodnocen jako dobrý a ekologický stav jako střední a ve 
vodním útvaru podzemních vod 62500 Proterozoikum a paleozoikum v povodí přítoků Vltavy, jehož 
chemický stav je hodnocen jako nevyhovující a kvantitativní stav jako částečně nevyhovující. 

 
A. Jako oprávněný investor nevznáší Povodí Vltavy, státní podnik, k předloženému návrhu 

změny č. 3 územního plánu Buková u Příbramě ve fázi veřejného projednání žádnou námitku. 
   B. Povodí Vltavy, státní podnik, na základě § 54 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o 
změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, dává k předloženému návrhu 
změny č. 3 územního plánu Buková u Příbramě ve fázi veřejného projednání následující připomínku: 
Pro rozvojové plochy je třeba uvést způsob likvidace srážkových vod. Likvidaci splaškových odpadních 
vod preferujeme do doby možnosti napojení na veřejnou kanalizaci řešit pomocí nepropustných 
bezodtokých jímek s vyvážením na ČOV. Srážkové vody je třeba likvidovat v souladu s vyhláškou 
č.501/2006 Sb. (na vlastních pozemcích akumulace zálivka však, resp. využívány jako vody užitkové). 
Při likvidaci srážkových vod z veřejných zpevněných ploch je třeba v maximální míře využívat 
přirozeného vsaku, resp. budovat vsakovací objekty. Bez přílohy. 
 
b) Přezkoumání souladu změny územního plánu s politikou územního rozvoje a 

územně plánovací dokumentací vydanou krajem,  
 
ŘEŠENÍ POŽADAVKŮ VYPLÝVAJÍCÍCH Z POLITIKY ÚZEMNÍHO ROZVOJE (DÁLE TÉŽ 
PÚR) 
 
  Obec Buková u Příbramě leží mimo rozvojové osy a oblasti i mimo specifické oblasti 
celorepublikové úrovně. PÚR nestanovuje pro řešené území žádné konkrétní úkoly. Územní plán 
Buková u Příbramě ve znění změny č. 3 respektuje požadavky vyplývající z celorepublikových priorit 
uvedené v kapitole 2.2 PÚR. Územní plán ve znění změny č. 3 především chrání všechny hodnoty území 
– zejména přírodní a kulturní. Podmínky prostorového uspořádání jsou stanoveny tak, aby chránily 
stávající architektonické a urbanistické hodnoty území i celkový obraz sídel. Podle Politiky územního 
rozvoje ČR 2008 (schválené Vládou ČR 20. 7. 2009, usnesením č. 929) ve znění Aktualizace č. 3 
(schválené usnesením vlády České republiky č. 833/2020 s platností od 11.09.2020) řešeným územím 
neprochází žádná rozvojová oblast ani osa. Řešené území leží rovněž mimo specifické oblasti vymezené 
PÚR. 
 
 
 
 
 
 



 
 

21 
 
 
 

ŘEŠENÍ POŽADAVKŮ VYPLÝVAJÍCÍCH ZE ZÚR 
 
 Zastupitelstvo Středočeského kraje rozhodlo o vydání Zásad územního rozvoje Středočeského kraje 
(ZÚR SK) dne 19. 12. 2011 usnesením č. 4-20/2011/ZK. ZÚR SK byly vydány formou opatření obecné 
povahy dne 7. 2. 2012 a nabyly účinnosti dne 22. února 2012. 1. aktualizace ZÚR SK nabyla účinnosti 
dne 26. srpna 2015. Dne 26. 4. 2018 usnesením č. 022-13/2018/ZK rozhodlo Zastupitelstvo 
Středočeského kraje o vydání 2. Aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje vyjma 
doplnění mimoúrovňové křižovatky Odolena Voda na dálnici D8. Úplné znění Zásad územního rozvoje 
Středočeského kraje bylo zveřejněno současně s 2. aktualizací Zásad územního rozvoje Středočeského 
kraje a je účinné od 4. 9. 2018. (Rozsudek Krajského soudu v Praze č. j. 54 A 68/2019 – 123 ze dne 24. 
6. 2020 zrušil vymezení plochy veřejně prospěšné stavby D300 plocha rozvoje letiště Praha/Ruzyně 
(Letiště Václava Havla Praha) vymezené v rámci 2. aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského 
kraje vyjma doplnění mimoúrovňové křižovatky Odolena Voda na dálnici D8. Úplné znění Zásad 
územního rozvoje Středočeského kraje bylo zveřejněno současně s 2. aktualizací Zásad územního 
rozvoje Středočeského kraje a je účinné od 4. 9. 2018. (Rozsudek Krajského soudu v Praze č. j. 54 A 
68/2019 – 123 ze dne 24. 6. 2020 zrušil vymezení plochy veřejně prospěšné stavby D300 plocha rozvoje 
letiště Praha/Ruzyně (Letiště Václava Havla Praha) vymezené v rámci 2. aktualizace Zásad územního 
rozvoje Středočeského kraje.) Řešené území změny č. 3 není dle ZÚR SK zařazeno do žádné rozvojové 
oblasti.  
 
c) Přezkoumání souladu změny územního plánu s cíli a úkoly územního plánování, 

zejména s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v 
území a požadavky na ochranu nezastavěného území, 

 
Územní plán obce Buková u Příbramě ve znění změny č. 3 je zpracován v souladu s cíli a úkoly 

územního plánování, jak je definuje §18 a §19 stavebního zákona.  
 

• ÚP Buková u Příbramě ve znění změny č. 3 vytváří předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný 
rozvoj území, spočívající ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro 
hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území.  
 

• Při řešení změny č. 3 územního plánu byly zohledněny jak veřejné, tak i soukromé zájmy na  
rozvoji území.  
 

• Územní plán Buková u Příbramě ve znění změny č. 3 chrání a rozvíjí přírodní, kulturní a 
civilizační hodnoty území,včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. 
Ochrana jmenovaných hodnot je promítnuta zejména do podmínek pro využití ploch. 
Zastavitelné plochy byly vymezeny s ohledem na potenciál rozvoje území a míru využití 
zastavěného území. 

 
  V územním plánu obce je stanovena koncepce rozvoje území, včetně urbanistické koncepce s 

ohledem na hodnoty a podmínky území. 
 
•  Byly stanoveny urbanistické, architektonické a estetické požadavky na využívání a prostorové 

uspořádání území a na jeho změny, zejména na umístění a uspořádání staveb s ohledem na 
stávající charakter a hodnoty území. 

 
  Architektonicky cenné stavby či soubory nejsou změnou č. 3 ÚP dotčeny. 
 
d) Přezkoumání souladu změny územního plánu s požadavky stavebního zákona a 

jeho prováděcích právních předpisů, 
 

ÚP ve znění změny č. 3 plně respektuje požadavky stavebního zákona i jeho prováděcích 
vyhlášek 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu 
evidence územně plánovací činnosti, a 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území.   
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e) Přezkoumání souladu změny územního plánu s požadavky zvláštních předpisů a 
se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních předpisů, popřípadě s výsledkem 
řešení rozporů,  

 
 ÚP ve znění změny č. 3 respektuje požadavky správního řádu (zákon č. 500/2004 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů), textová část je dělena na část výrokovou a část odůvodnění, do odůvodnění jsou 
doplněny všechny uplatněné námitky i připomínky vč. návrhu dílčího výroku na jejich vypořádání a 
dílčího stručného odůvodnění tohoto vypořádání. 

 
 ÚP ve znění změny č. 3 respektuje požadavky vyhlášky č. 13/1994 Sb. Ministerstva životního 

prostředí, kterými se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu, ve znění 
pozdějších předpisů. Odůvodnění ÚP plně respektuje osnovu uvedenou v příloze č. 3 vyhlášky. ÚP ve 
znění změny č. 3 respektuje požadavky zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění 
pozdějších předpisů. V rámci zadání bylo vydáno stanovisko, které nepožadovalo posouzení vlivů 
návrhu změny č. 3 ÚP na EVL a PO soustavy NATURA 2000, protože vyloučilo potenciálně významně 
negativní vliv na tyto prvky. 

 
 ÚP ve znění změny č. 3 respektuje požadavky zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na 

životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, kdy v rámci naplnění požadavků této 
právní normy proběhlo v etapě zadání tzv. zjišťovacího řízení a na základě jeho výsledku bylo 
rozhodnuto stanoviskem příslušného orgánu posuzování vlivů, kterým je zde Krajský úřad 
Středočeského kraje, o tom, že nebude potřeba návrh změny č. 3 ÚP posoudit z hledisek vlivů na životní 
prostředí podle ustanovení § 47 odst. (3) stavebního zákona.  

 
ÚP ve znění změny č. 3 respektuje požadavky vyhlášky č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění 

úkolů ochrany obyvatelstva, výroková část obsahuje náležitosti vyžadované § 20 písm. a) až i) této 
vyhlášky.  

 
ÚP ve znění změny č. 3 respektuje požadavky dalších speciálních zákonů, jako je silniční zákon 

(zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích), zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních 
komunikacích, vodní zákon (zákon č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů), lesní zákon (zákon č. 289/1995 Sb. o lesích a o změně a doplnění některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů), horní zákon (zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití 
nerostného bohatství, ve znění pozdějších předpisů) a dalších. 

 
f) Zpráva o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území obsahující základní 

informace o výsledcích tohoto vyhodnocení včetně výsledků na vyhodnocení vlivů 
na životní prostředí.  

 
Na základě zadání a kritérií uvedených v příloze č. 8 k zákonu a v souladu s § 10i odst. 3 zákona 

krajský úřad nepožadoval zpracování vyhodnocení vlivů ÚP na životní prostředí (SEA). Proto nebylo 
zpracováno vyhodnocení vlivů změny č.3 ÚP na udržitelný rozvoj území. 

 
g) Stanovisko krajského úřadu podle §50 odst. 5) stavebního zákona,  
 

Nebylo uplatněno stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst. 5 stavebního zákona.  

h) Komplexní zdůvodnění přijatého řešení,  

Komplexní zdůvodnění přijatého řešení včetně vybrané varianty je podrobně uvedeno v textové 
části Odůvodnění zkráceného postupu pořízení návrhu Změny č. 3 územního plánu Buková u Příbramě 
v kapitole k) Komplexní zdůvodnění přijatého řešení. 
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ch) Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby 
zastavitelných ploch, 

 
Komplexní zdůvodnění přijatého řešení včetně vybrané varianty je podrobně uvedeno v textové 

části Odůvodnění zkráceného postupu pořízení návrhu Změny č. 3 územního plánu obce Rynholec 
v kapitole k Komplexní zdůvodnění přijatého řešení v bodě 3.5.6. Vyhodnocení účelného využití 
zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch. 

 
i) Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území, 

 
Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území není změnou č. 3 

ÚP dotčeno. 
 

j) Vyhodnocení splnění požadavků zadání nebo vyhodnocení splnění požadavků 
obsažených v rozhodnutí zastupitelstva obce o obsahu změny územního plánu 
pořizované zkráceným postupem.  

 
Vyhodnocení splnění požadavků zadání není předmětem řešení změny č. 3 ÚP, neboť se jedná o 

změnu ÚP na žádost.   
 

k)Výčet záležitostí nadmístního významu, které nejsou řešeny v zásadách územního 
rozvoje (§43 odst. 1 stavebního zákona),  

 
  Změna č.3 územního plánu Buková u Příbramě nenavrhuje žádné nové záležitosti nadmístního 

významu, které by nebyly řešeny v ZÚR Středočeského kraje.   
 
l) Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský 

půdní fond a na pozemky určené k plnění funkcí lesa,      
 

Odůvodnění vymezení ploch, které jsou předmětem vyhodnocení, je obsaženo v kapitolách 
odůvodnění: 

 
 - Přehled a zdůvodnění zastavitelných ploch  
 
 - Přehled a zdůvodnění zastavitelných ploch přestavby  
 

-Přehled a zdůvodnění ploch změn v krajině 
 

ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND  
 
Rozsah záborů dle druhů pozemků (údaje v ha): 
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Vysvětlivky: 
  
označení plochy: Z3-1  zastavitelná plocha  
poznámka:     U     plocha převzata ze schváleného ÚPO Buková u Příbramě ve znění Změny č.2   

(2010)  
              Z     plocha leží v zastavěném území  

              ZUP_3 plocha zařazená v rámci změny č.3 ÚP Buková u Příbramě  
 
navržené využití: BV   bydlení venkovské 
 
              VV   veřejné vybavené  
              ZE   výroba a skladování – zemědělství  
              PR   výroba a skladování – průmysl  
              PD   plochy dopravní infrastruktury  
 
druhy pozemků: LE    les  
             OS    ostatní plochy  
             OZ    ostatní zeleň  
             PU    orná půda  
             SZ    sady, zahrady  
             TT    trvalý travní porost  
             VP    vodní plocha  
             ZPF   zemědělský půdní fond 
 
Všechny návrhové plochy, které jsou předmětem záboru půdního fondu v rámci změny č. 3 ÚP, 
představují celkem 0,31 ha z toho zemědělská půda činí 0,31 ha4.  
 
Údaje o zařazení jednotlivých ploch záborů do tříd ochrany ZPF: 
 

 
 
Vysvětlivky:  
 
třída ochrany 0 = není zemědělský půdní fond 
  

Návrhem změny č. 3 územního plánu jsou nejvíce dotčeny půdy zařazené do V. třídy ochrany, 
z menší části do IV. třídy ochrany.  

 
Tyto méně kvalitní až nekvalitní půdy přiléhají k zastavěnému území a zastavitelné plochy nelze 

většinou situovat pouze na půdách s nejnižším stupněm ochrany. 
  

POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCE LESA  
 

PUPFL nejsou návrhem změny č. 3 ÚP dotčeny. 
    

m) Rozhodnutí o námitkách ke zkrácenému postupu pořízení návrhu změny č. 3 
územního plánu Buková u Příbramě a jejich odůvodnění, 

 
Podle § 172 odst. 5 zákona č.500/2004 Sb., správního řádu byla ve zkráceném postupu pořízení 

návrhu změny č. 3 územního plánu Buková u Příbramě nebyla ve stanovené lhůtě uplatněna žádná 
písemná námitka. 
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n) Vyhodnocení připomínek ke zkrácenému postupu pořízení návrhu změny č. 3 
územního plánu Buková u Příbramě  

 
Podle § 172 odst. 4 zákona č.500/2004 Sb., správního řádu nebyla ve zkrácenému postupu 

pořízení návrhu změny č. 3 územního plánu Buková u Příbramě ve stanovené lhůtě uplatněna žádná 
písemná připomínka. 

 

 

 

 

 

 

                               Poučení 

 
Proti tomuto rozhodnutí opatření obecné povahy nelze podle ustanovení § 173 odst. 2 správního řádu 
podat opravný prostředek. Lze však podle § 174 odst. 2 správního řádu posoudit soulad tohoto opatření 
s právními předpisy v přezkumném řízení. 
 

Účinnost 
 

Toto opatření obecné povahy nabývá na účinnosti patnáctým dnem po vyvěšení veřejné vyhlášky, tj. dne  
2021.  
 
 
 
 
 
 
 
                                                        

                                                                
místostarosta obce                                             starosta obce      

 


