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Žádost o řešenírozpořu pod|es 136 odst. 6 správníhořádu

s orgánemochranypřírodya orgánemstátnísprávylesú

Žaaame fimto Krajslrý úřad Středočeskéhokraje, odbor regioná|níhorozvoje,jako nadřízený správníorgán územníhoplánovránípro obce o řešenírozporu' který vznik| mezi Obecním úřa.
dem černolice, jako pořizovatelem územníhoplránuČemolic (dále jen ,,pořizovatel..),a Městs\im
úřadem černošiceoodborem životního prostředí, jako dotěen;im orgránemv oboru působnosti
,,ochrana pffrody a krajinyo. a,,ochrana pozemkůurěených k plnění funkcí lesa..(dálejen ',dotčený orgán..).
Premisa
Pořizovatel je toho názoru, že dotčenýorgán sqim stanoviskemk projednávanémunávrhu
územníhoplánu Černo|ic(dálejen ,,ÚP Čemolic..)překročilsvépravomoci,kdyžsvéstanoviskonevydal v souladu se zákonem a v mezíchpůsobnostistanovenéz6konem,a tím vykonává státníspnávu
v rozporu s $ 2 zákona ě, 500/2004Sb., správnířád, ve zněnípozdějšíchpředpisů,jedná se o neodůvodněnéprosazovánísubjektivníchnázorůzástupcůdotčenýchorgánů.
Merifum
jednání o návrhu ÚP Čemolic podle $ 50 odst. 2 zákona ě. 183/2006Sb.,
Ke společnému
o územnímplánovánía stavebnímřádu (stavebnízákon),ve zněnípozdějšíchpředpisů,obdrželpořizovate| stanovisko odboru životníhoprostředíMěstskéhoúřadu Černošice,ěj. ŽPIIÝ[EUC-O3478|/
/2009/Sobze dne 12. srpna 2009 (yupií!pltsš.]) s podmÍnkamia nesouhlasv orgánu ochrany přÍrod}'
a orgiínu stiítníspráv.v lesů.kterým nemohl pořizovatel vyhovět a vyvolal proto s těmito dotčen;ýrni
orgránydohodovací řízení,jak dokladuje,,Protokol o dohodě k návrhu územníhoplánu černolic..
ze dne29. zaří 2009 (ya.ptt!phs_č,2),při kterémse podařilo většinuspornýchbodůdohodnout.Nedo.
hodnutým zůstává nesouhlas orgánu ochrany přírody s lokalitami Z10. Rjl2 a Z23 a nesouhlas
orgánu státní správ.v lesůs lokalitou Z10.
V dále uvedenémtextu uvádímejednotlivépodmínky,u kteýh došlok rozporu mezi stanoviskem pořizovatele a dotčeného
orgánu. Pro přehlednostje černěuveden text dílčíchbodůstanoviska
odboru životníhoprostředíMěstskéhoúřaduČernošice,ěj. ŽPltvIEUC-03478I/2o09lSobze dne 12.
srpna 2009, kterése nepodařilo dohodnout.červeně je uveden text z protokolu o dohodě ze dne 29.
záŤi 2009. Modře je pak uveden názor pořizovatele,kterým odůvodňujenedohodua vznik rozporu.
Pořizovatel při odůvodněnírozporu s orgánem ochrany přírody vychaze|takéz dokumenfu ,,Poznám.
lry ke stanovisku orgánu ochrany přírody ožn wcv černošicek ÚP černolic, čj. Žpnvrevc03478||2009/Sobze dne 12. srpna 2009* zpracovanéodborně způsobilouosobou,Mgr. Michaelem
Pondělíčkem(yapillphsš&
.
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orgán ochrany přírody.lokalita Z10
LokalitaZl0
Lokalita' pohledově významně ovlivňujícíokolí, sým umístěnímvytváří nežádoucíefekt
sociální i urbanistické segregace.Navrhovaná ástavba vytváff poměrně vellcý celelq situovaný
,,na ze|enélouce.., který je zcela v rozporu s urbanismem rozvoje sídel.Morfologie krajiny zcela
popírá její případnézač|eněnído krajiny s postupným srůstemstávajícíhosídla.Její odtrženíje
zvýraznénostávajícíkomunikací. Dochrízízde k nežádoucímuvývoji osídlenípodélkomunikace
mimo stávající centrum sídla s navrženým prostorovým uspořádáním urnožňujícímvýstavbu
bytových domů. Návrh cca 30 rodinných domů v této lokalitě rozhodně nepotvrzuje veřejný
zájem, kterym je zámér obhajován a upřednostňován před krajinářským hlediskem. Mateřská
škola je zde navrhovaná, ne jako harmoniclcý urbanistic|cý prvek, začleňujícíse do zachovalé
přírodní krajiny' ale jako součástpolyfunkěního objektu - bytovéhodomu, obk|openéhodalší
zrístavbous funkčnímvyufitím BI - byd|enív rodinných domech - městskéa příměstské.
Navrhovaný regulačníplán má nahrazovat i územnírozhodnutí staveb pro bydlení (rodinné
domy nad 150 m2,případně bytovédomy).
Navržená lokalita popírá několik priorit nově schválenéZásady politiky územníhoroi^|oje čn 2o08 ...chrónit a rozvíjetpřírodní, civilizaění a kulturní hodnoty území,věetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Zachovat róz jedinečnéurbanistické struktury
územístruktury osídlenía jeďinečnékulturní krajiny, kteréjsou uýrazemidentity území,jeho historie a tradice...
...Hospodórně uyužívatzastavěnéúzemí(podporapřestaveb revitalizací a sanací území)a zajistit ochranu nezastavěnéhoúzemí(zejménazemědělskéa lesní půdy) a zachovóní veřejnézeleně,
včetněminimnlizace j ejífragmentace...
...V rómci územněpldnovací činnostiuytvóřetpodmínlrypro ochranu krajinněho rdzu s ohkdem na cílovécharaktertstilE a lypy krajiny a uytvóřetpodmínlrypro uyužitípřírodních zdrojů...
Krajinný ráz,kteýnje
zejménapřírodní' kulturní a historická charakteristika určitého
je
před
místačioblasti' chráněn
činnostísnižujícíjeho estetickou a přírodní hodnotu. Zásahy do
krajinného ráaa, zeiménaumist'ování a povo|ovánístaveb, mohou být prováděny pouze s ohle.
dem na zachování ýznamných krajinných prvků' zvláště chráněných únemí,kulturních domi.
nant krajiny, harmonické měřítko avztaby v krajině.
orgán ochrany pffrody v souladu s $ 2 odst. 2 zátkona č',ll4l1992 Sb., o ochraně přírody
a krajiny' ve znění pozdějšíchpředpisů' (dále jen zákon) uplatňuje ochranu přírody a krajiny
prosazováním vytváření ekologiclry vyvrížené
a esteticky hodnotnékrajiny a ochranou krajinné.
ho rrízupodle $ 12 odst. 1zákona.
S navrhovanou lokalitou Z10, tak jako v návrhu zadání ÚP černolic, orgán ochrany přírody nesouh|así.
Lokalita 210
Nedoš|ok dohodě. orgán ochrany přírody kontinuálně zachovává nesouhlasnéstanovis.
ko k tétolokalitě i s vědomím hospodářs|cýcha sociálních aspektůtéto|oka|ity.
Lokalita 210
orgán ochrany pffrody up|atňujícík ÚP stanovisko na základě $ 77 odst. 1 písm.q) zákona č.114/1992sb.' neuvedl z hlediska ustanovenítohoto zákona jediný věcný důvod pro svůj
nesouhlass loka|itou Z10 a důvody' kteréuvádí jsou rozebrány v odbornémposudku ,,Studie
vlivu na charakter krajinného rázu,, Mgr. Michaela Pondě|íčka(yapiilp]tsš.!.
Z ýše uvedenéhoYYPlývá' žez h|edisek ákona č.11411992Sb.' neby|y sh|edány důvody,
pro které není možnovymezit v |okalitě Z|0 zastavite|nou plochu pro bydlení v rodinných do.
mech s malým podílem smíšené
obytnéplochy, kdý plošnéa prostorovéuspořádání a podmínkách ochrany krajinného rr{zu |ze podle $ 12 odst. 4 zákon a č.||4l|992 sb. s orgánem ochrany
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přírody podrobně vymezit, projednat a dohodnout v rámci regulačníhop|ánu, jehožpořízeníje
pro tuto lokalitu územnímplánem stanoveno a v textovéčástiÚP černo|ic uvedeno jeho zadání.

Orgán ochrany přírody"loka|itaR22
Lokalita Rl2
Plocha nebyla předložena v návrhu zadání ÚP černolic. Z hlediska ochrany krajinného
rázu oblasti je ástavba v tétolokalitě nepřípustná. Územní Íe;zervru
navrhujeme vyčlenit v návaznosti na plochu 28.
Lokalita R22
Nesouhlas trvá. nedošlok dohodě.
Lokalita R22
Plocha R22 je plochou územnírezerw pro byd|ení,vymezená v souladu s $ 43 odst. 1 sta.
vebního zákona k možnémubudoucímu rozšířeníploch pro bydlení v návaznosti na lokalitu
Z10. Plocha územnírezerw R22 by|a vymezena s cílem ochránit toto územípřed změnou dosavadního využití,která by mohla znemožnitnebo podstatnézťtžitjehobudoucí využitípro účely
bydlení v případě' že lokalita Z10 bude zastavěna. Pořizovatel nesouhlasís tím. že z hlediska
ochrany krajinného rrízu oblasti je zrístavbav tétolokalitě nepřípustná. protože se podle $ 12
odst. 4 zákona č. 114/1992 Sb. nejedná o zastavěnéúzemíani o zastavite|nou plochu. V ploše
územnírezerw se krajinný riiz neposuzuje. V pffpaděn že někdy v budoucnu by mělo dojít ke
změně územnírezeÍw na zastavitelnou p|ochu, můžese tak stát pouze změnou ÚP.

orgán ochrany přírod}'"lokalita Z23
Lol<alitaZi23
přírodní památky černolickéskríly,překrývá význam.
Lokatita těsně navazuje na úr:emí
ný krajinný prvek vKP 162' který je navržen na registraci. Pokud nebude plocha vyloučena
přírodovědnéhodnoty' orgán ochrany přírody požaduje'
díky posouzeníz hlediska její současné
ji
aby zůstalanezastavitelná a navrhuje do funkčníchp|och lIP - plochy přírodní.
Lol<alitaZ23
Nesouh|astrvá, nedošlok dohodě.
Lol<alita723
Důvody nesouh|asu orgánu ochrany přírody jsou irelevantní, pokud je |ze takto vůbec
věcně posoudit. Lokalitou 723 p|ochy pro byd|enív rodinných domech se nezasahuje do pffrod.
ní památky černo|ickéskály, ani s ní nesousedí.Uváděný ýznamný krajinný prvek vKP 1ó2
není registrován, trln.,žede jure neexistuje, ne|zejej proto v UP zoh|ednit. Přírodovědná hodnota lokality není známá, provedení přírodovědného průzkumu dotčenýchpozemků a písemné
hodnocenívlivu zamýšlenéhozásahu na rost|iny a živočichy,tzv. ,,biologickéhodnocení.,,se zajišt'uje v rámci umíst'ovánístaveb, pokud o jeho nezbytnosti rozhodne orgán ochrany přírody
příslušnýk povo|enízamýšleného
zásahu podle $ 67 odst. 1zákona č.114/1992sb.
Orgán státní správy lesů. lokalita Z10
LokalitaZl0
Předložený návrh ÚP černolic se žádným způsobem nezabývá požadavky orgánu SSL
uplatněnými k zadání. orgán SSL proto s odkazem na odůvodněníuvedenéve stanovisku oŽP
čj.zPl}ÍEUC-047818l2008lBen ze dne 24.9.2008 nesouhlasís dílěímiplochami 7't{aZ|0 (věet.
ně WDS).
Poznámlra:
Stanoviska Městslreho úřadu Černošice,odboru životníhoprostředí, ěj, ŽP/MEUC-047818/2008/Ben
ze dne 24. zaří 2008,jehož souěástíje i stanovislro orgónu stóní spróvy lesů,bylo uplatněno k nóvrhu
zadóní ÚP Černottc(yu-př!Msš.9.
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Lokalita ZLO
státní správa lesů nadále trvá na svém nesouhlasu se změnou využití územíve smyslu
změny funkčníp|ochy do 50 metrůod kraje lesníchpozemků.
Lokalita 210
Stanovisko dotěenéhoorgánu je irelevantní,protožesvůj nesouhlass lymezením lokality
Z10v fzv.,,ochrannémpásmu.. |esaodůvodňujeustanovením$ 14 odst.2 zákona č.289/1995sb.
Toto ustanovení,ale nezakazuje vymezovat zastavitelnép|ochy podle $ 43 odst. l stavebníhozákona č.183/2006Sb. i ve vzdálenosti do 50 m od okraje lesa. V ust. $ 48 odst. 2 písm.b) zákona
č.289lt99s Sb., se uvádí,že úřady s rozšířenoupůsobností,,uplatňujístanovisko k územněpláužz toho je zřejmé'žepořizovatel
novacídokumentaci..a v $ 14 odst. 2 se hovoří o o,souhlasu..,
orgánu
postupempod|e$ 50 odst.2 stavebníhozákonanežádal.osQuhlas,ale umožnildotčenému
jednání
zavymezením
Černolic.
Samozřejmě,
o návrhu ÚP
uplatnit stanovisko ke společnému
stavitelnéplochy až k okraji lesa nenídotčenoa nadá|e p|atíust. $ 14 odst. 2 zákona č.28911995
Sb., fzn.ože,,souhlasu..je třeba při uplatňováníúzemníhoplánu, tj. pro rozhodovánío umístění
stavby, územnímsouhlasu a dále pro rozhodnutí o povolení stavby, zařízení nebo terénních
úpravanebojejich ohlášení.
***
Ž;aame Krajský úřad Středočeskéhokraje, odbor regionálníhorozvoje,jako orgán nadÍuekraje, odbor životníhopro.
ný správníorgán obecnímuúřaduČernolice,a Krajshý úřadStředočeského
odboru životníhoprostředía zemědělství,jako nadťnenýsprávní org6nMěstskémuuřadu Černošice,
středí, o řešení rozporu mezi stanovislry orgánů státní správy podle $ 136 odst. ó zákona
ě. 500/2004Sb.osprávnířád,ve zněnípozdějšíchpředpisů..
S pozdravema poděkoviáním

Příloh!:
l. Stanoviskoodboruávotního prostředíMěstskéhouřadu černošice, čj.Žrftvnuc-o3478|l2009/Sob z,edne |2' 8.2009
2. Protokol o dohodě k náwhu územníhoplrírručernolic ze dne 29. zári 2009
3. Poanámky ke stanovisku orgánu ochrany přírody ozp ueÚ Černošiceknávrhu ÚP Čemolic, čj.Ž?A,ÍEUC-o3478|l
/2009/Sobze dne |2.8.2009, zpracoval Mgr. Michael Pondělíček
4' Studie vlivu na chmakterkajinného rázu v lokalitě SV od obce Černolice'zpracovatelMgr. Michael Pondělíček
5. Stanoviskoodboruávotriho prostředíMěstskéhoriřadu černošice, ěj.b/\EIJC-o4?8|8/2008/Ben ze dne 24.9. 2008
jednáÍIí+ PDF tohoto dopisu s přílohami
6. CD s náwhem ÚP Černolic- stav ke společnému

