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Obsah odůvodnění změny č. 1 územního plánu – textová část: 
 
1. Postup při pořízení změny č. 1 územního plánu 
2. Výsledek přezkoumání ÚP podle §53 odst. 4 a) až d) zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu, v platném znění  
  2a) Soulad s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací 
 vydanou krajem  
 2b) Soulad s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na 
 ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území a požadavky na 
 ochranu nezastavěného území  
 2c) Soulad s požadavky tohoto zákona a jeho prováděcích právních předpisů  
 2d) Soulad s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky 
 dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popř. s výsledky řešení 
 rozporů  
3. Náležitosti vyplývající z §53 odst. 5 a) až f) stavebního zákona  
 3a) Výsledek přezkoumání územního plánu podle odstavce 4  
 3b) Zpráva o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území obsahující 
 základní informace o výsledcích tohoto vyhodnocení včetně výsledků 
 vyhodnocení vlivů na životní prostředí  
 3c) Stanovisko krajského úřadu podle §50 odst. 5  
 3d) Sdělení, jak bylo stanovisko podle §50 odst. 5 zohledněno, s uvedením 
 závažných důvodů, pokud některé požadavky nebo podmínky zohledněny 
 nebyly  
 3e) Komplexní zdůvodnění přijatého řešení včetně vybrané varianty  
 3f) Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby 
 vymezení zastavitelných ploch  
4. Náležitosti vyplývající z vyhlášky č. 500/2006 Sb. část II odst. 1 a) až d)  
 4a) Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v 
 území  
 4b) Vyhodnocení splnění požadavků zadání  
 4c) Výčet záležitostí nadmístního významu, které nejsou řešeny v zásadách 
 územního rozvoje (§43 odst. 1 SZ), s odůvodněním potřeby jejich vymezení  
 4d) Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na 
 zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa  
5. Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění  
6. Vyhodnocení připomínek  
 
 
 
Obsah grafické části odůvodnění změny č. 1 ÚP: 
 
 4 Koordinační výkres 1:5000  
 5 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu 1:5000 
 6 Zábory ZPF - tabulka  
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1. Postup při pořízení změny č. 1 územního plánu 

 Obec Polerady má platný územní plán, kterého účinnost nastala dne 20. 5. 
2020.  

Zastupitelstvo obce Polerady rozhodlo o obsahu Změny č. 1 ÚP Polerady 
usnesením č. 49/8/2020 dne 27. 8. 2020, která se týká: 

- upřesnění/doplnění podmínek využití území pro plochu Z2 s funkčním využitím BI 
– bydlení v rodinných domech – městské a příměstské, a to zejména na pozemku parc. 
č. 496/155 v k. ú. Polerady 

- upřesnění/doplnění podmínek využití území pro plochy s funkčním využitím OM – 
občanské vybavení, komerční zařízená střední a malá 

- změny funkčního využití plochy Z13 z VD – výroba a skladování na BV – bydlení 
v rodinných domech – venkovské 

Vzhledem k obsahu změn je změna č.1 ÚP Polerady pořizovaná zkráceným postupem 
s prvky regulačního plánu (bez vyhotovení zadání).   

Na základě usnesení zastupitelstva obce byla orgánem územního plánování 
dne 10. 2. 2021 zaslána žádost na KÚ Středočeského kraje o vydání stanoviska podle 
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění a zákona č. 
100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění podle 
ustanovení § 55a stavebního zákona. 

Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství 
dne 16. 2. 2021 pod čj. 020605/2021/KUSK vydal stanovisko: 
Citace: „Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, 
sděluje následující:  
Stanovisko příslušného orgánu ochrany přírody podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o 
ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů 
Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen  
„Krajský úřad“), jako příslušný orgán ochrany přírody dle ustanovení § 77a odst. 4 
písmo n) zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 114/1992 Sb.“), sděluje, že v souladu s § 45i 
odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. lze vyloučit významný vliv předložené koncepce 
samostatně i ve spojení s jinými koncepcemi nebo záměry na předmět ochrany nebo 
celistvost evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí stanovených příslušnými 
vládními nařízeními, které spadají do kompetence Krajského úřadu.  
Odůvodnění: 
Krajský úřad zohlednil zejména skutečnost, že se v místě ani v blízkém okolí 
předmětných změnových ploch evropsky významné lokality (EVL), resp. ptačí oblasti 
(PO) v působnosti Krajského úřadu nenacházejí (nejbližší takové území soustavy 
Natura 2000 - EVL CZ0210152 Polabí u Kostelce s předměty ochrany deseti typy 
evropských stanovišť - je vzdáleno vzdušnou čarou v nejbližších bodech cca 3,1 km 
severním směrem). Dále také vzhledem k velikosti a charakteru koncepce, ve vztahu k 
poměrům a vazbám v území a povaze příslušných předmětů ochrany,  
nelze dotčení žádné evropsky významné lokality ani ptačí oblasti v působnosti 
Krajského úřadu předpokládat. Orgán ochrany přírody proto vydal stanovisko ve 
smyslu výše uvedeného výroku.  
Krajský úřad dále, jako příslušný orgán ochrany přírody dle ustanovení § 77a odst. 4 
písmo x) zákona ČNR č. 114/1992 Sb., z hlediska ostatních jím chráněných zájmů, k 
předloženému navrhovanému obsahu změny č. 1 územního plánu Polerady nemá 
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připomínky. Vzhledem k charakteru, rozsahu a umístění prověřovaných změnových 
ploch, v kontextu širších územních vztahů, nebudou narušeny skladebné části 
regionálního či nadregionálního územního systému ekologické stability vymezené v 
ZÚR Středočeského kraje ani zvláště chráněná území v kategoriích přírodní rezervace 
a přírodní památka a jejich ochranná pásma (v blízkosti řešených ploch se tyto obecně 
a zvláště chráněné části přírody nenacházejí). V důsledku toho, že navrhované změny 
nevytvářejí nové zastavitelné plochy, není také příliš důvodné očekávat škodlivé 
zasahováni do přirozeného vývoje nebo do biotopu zvláště chráněných druhů rostlin a 
živočichů.  
Stanovisko příslušného orgánu posuzování vlivů na životní prostředí podle § 10i 
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  
Orgán posuzování vlivů na životní prostředí příslušný podle ust. § 20 písmo b) a § 22 
písmo 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. 1 územního plánu Polerady na životní prostředí (tzv. 
SEA).  
Odůvodnění: 
Předmětem navrhované změny územního plánu Polerady je upřesnění/doplnění 
podmínek  využití území pro plochu Z2 p.p.č. 496/155 o výměře 5811 m2 pro 
možnost výstavby základní školy (v platném ÚP je navrženo rozdělení parcely část 
pro ZŠ a část komerční využití), upřesnění/doplnění podmínek využití území pro 
plochy s funkčním využitím OM - občanské vybavení, komerční zařízení střední a 
malá, a změny funkčního využití plochy Z13 z ploch výroby a skladování na bydlení 
v rodinných domech - venkovské. Plocha Zl3 o výměře ca. 2500 m2 navazuje severně  
na plochu Zl2 s funkčním využitím taktéž bydlení v rodinných domech - venkovské.  
Příslušný orgán ochrany přírody vyloučil významný vliv na území Natura 2000  
podle ust. § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění 
pozdějších předpisů (viz výše). Změnou územního plánu se nezmění rozsah řešeného 
území ani urbanická koncepce.  
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. Přeshraniční povahu vlivů provedení koncepce lze 
vyloučit.  
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.“ 

Vzhledem k potřebě doplnění dalších návrhů na změnu bylo požádáno o 
stanovisko KÚ Středočeského kraje dne 7. 6. 2021 
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Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství 
dne 16. 6. 2021 pod čj. 071105/2021/KUSK vydal stanovisko: 
Citace: „Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, 
sděluje následující:  
Stanovisko příslušného orgánu ochrany přírody podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o 
ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů  
Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen  
„Krajský úřad“), jako příslušný orgán ochrany přírody dle ustanovení § 77a odst. 4 
písmo n) zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 114/1992 Sb.“), sděluje, že v souladu s § 45i 
odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. lze vyloučit významný vliv předložené koncepce 
samostatně i ve spojení s jinými koncepcemi nebo záměry na předmět ochrany nebo 
celistvost evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí stanovených příslušnými 
vládními nařízeními, které spadají do kompetence Krajského úřadu.  
Odůvodnění: 
Krajský úřad zohlednil zejména skutečnost, že se v místě ani v blízkém okolí 
předmětných změnových ploch evropsky významné lokality (EVL), resp. ptačí oblasti 
(PO) v působnosti Krajského úřadu nenacházejí [nejbližší takové území soustavy 
Natura 2000 - EVL CZ0210152 Polabí u Kostelce s předměty ochrany deseti typy 
evropských stanovišť - je vzdáleno vzdušnou čarou v nejbližších bodech cca 3,1 km 
severním směrem]. Dále také vzhledem k velikosti a charakteru koncepce, ve vztahu k 
poměrům a vazbám v území a povaze příslušných předmětů ochrany,  
nelze dotčení žádné evropsky významné lokality ani ptačí oblasti v působnosti 
Krajského úřadu předpokládat. Orgán ochrany přírody proto vydal stanovisko ve 
smyslu výše uvedeného výroku.  
Krajský úřad dále, jako příslušný orgán ochrany přírody dle ustanovení § 77a odst. 4 
písmo x) zákona ČNR č. 114/1992 Sb., z hlediska ostatních jím chráněných zájmů, k 
předloženému navrhovanému obsahu změny č. 1 územního plánu Polerady nemá 
připomínky. Vzhledem k charakteru, rozsahu a umístění prověřovaných změnových 
ploch, v kontextu širších územních vztahů, nebudou narušeny skladebné části 
regionálního či nadregionálního územního systému ekologické stability vymezené  
v ZÚR Středočeského kraje ani zvláště chráněná území v kategoriích přírodní 
rezervace a přírodní památka a jejich ochranná pásma (v blízkosti řešených ploch se 
tyto obecně a zvláště chráněné části přírody nenacházejí). V důsledku toho, že 
navrhované změny nevytvářejí nové zastavitelné plochy, není také příliš důvodné 
očekávat škodlivé zasahováni do přirozeného vývoje nebo do biotopu zvláště 
chráněných druhů rostlin a živočichů.  
Stanovisko příslušného orgánu posuzování vlivů na životní prostředí podle § 10i 
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   
Orgán posuzování vlivů na životní prostředí příslušný podle ust. § 20 písmo b) a § 22 
písmo 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. 1 územního plánu Polerady na životní prostředí (tzv. 
SEA).  
Odůvodnění: 
Předmětem navrhované změny územního plánu Polerady je upřesnění/doplnění 
podmínek využití území pro plochu Z2 p.p.č. 496/155 o výměře 5811 m2 pro možnost 
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výstavby základní školy (v platném ÚP je navrženo rozdělení parcely část pro ZŠ a 
část komerční využití), upřesnění/doplnění podmínek využití území pro plochy s 
funkčním využitím OM - občanské vybavení, komerční zařízení střední a malá, a 
změny funkčního využití plochy Z13 z ploch výroby a skladování na bydlení v 
rodinných domech - venkovské. Plocha Zl3 o výměře ca. 2500 m2 navazuje severně  
na plochu Zl2 s funkčním využitím taktéž bydlení v rodinných domech - venkovské.  
Příslušný orgán ochrany přírody vyloučil významný vliv na území Natura 2000  
podle ust. § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění 
pozdějších předpisů (viz výše). Změnou územního plánu se nezmění rozsah řešeného 
území ani urbanická koncepce.  
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 měny 
nebyly identifikovány významné střety se zvláštními přírodními charakteristikami 
území nebo kulturním dědictvím. Přeshraniční povahu vlivů provedení koncepce lze 
vyloučit.  
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.“  Na základě výše uvedených 
návrhů na změnu a k nim doručených stanovisek zastupitelstvo obce usnesením č. 
49/8/2020 dne 27.8.2020 ozhodlo o pořízení Změny č. 1 ÚP Polerady, zkráceným 
postupem s prvky regulačního plánu. Poté po jednání se zastupiteli obce a s 
pořizovatelem byl zpracován návrh změny č. 1 ÚP Polerady. Zpracování vyhodnocení 
vlivů na udržitelný rozvoj území nebylo požadováno. Vzhledem k jednoznačnosti 
územní koncepce a rozvoji obce, návrh změny č. 1 ÚP Polerady neobsahuje varianty 
řešení.  

 V souladu s ustanovením § 55b stavebního zákona zahájeno řízení o územně 
plánovací dokumentaci s datem veřejného projednání dne 15. 2. 2022, a to veřejnou 
vyhláškou zveřejněnou na úřední desce Městského úřadu Brandýs nad Labem-Stará 
Boleslav a Obecního úřadu Polerady jak v elektronické podobě, tak na vývěsce. 
Současně byla veřejná vyhláška zaslána dotčeným orgánům, sousedním obcím a 
oprávněným investorům k možnosti vydání stanovisek a připomínek. Veřejná 
vyhláška byla zveřejněna a rozeslána dne 12. 1. 2022 a možnost pro podání 
stanovisek, námitek a připomínek byla do 22. 2. 2022. 

Do stanoveného data byla doručena stanoviska, která jsou vyhodnocena 
v kapitole 2. odůvodnění. Doručená námitka včetně rozhodnutí o ní, jejího 
odůvodnění a stanoviska doručená k návrhu rozhodnutí o námitce jsou vyhodnoceny 
v kapitole 5. odůvodnění. Připomínky ze strany veřejnosti doručeny nebyly. 

Na podkladě doručených stanovisek a vyjádření byl Krajský úřad 
Středočeského kraje, odbor regionálního rozvoje požádán o stanovisko podle § 55b 
odst. 4  stavebního zákona. Stanovisko bylo vydáno Krajským úřadem Středočeského 
kraje, odborem územního plánování a stavebního řádu  dne 3. 6. 2022 pod čj. 
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067478/2022/KUSK, ve kterém konstatoval, že neshledal žádné rozpory a lze 
postupovat v dalším řízení o územním plánu – viz níže: 
Citace: „Krajský úřad posoudil podle ustanovení § 55 odst. 4 stavebního zákona návrh 
změny územního plánu 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 změně územního plánu.“ 

Na základě výše uvedeného a doplnění dokumentace byla Změna č. 1 ÚP 
Polerady předložena zastupitelstvu obce k rozhodnutí o námitce a k vydání. 
 
Zastupitelstvo obce na svém řádném zasedání dne ……………….......... 
vydalo změnu č.1 ÚP Polerady.   

 

2a) Soulad s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací 
vydanou krajem  
 
Soulad s politikou územního rozvoje  

Návrh zastavitelných ploch a úpravy skladebného prvku ÚSES není v přímém 
rozporu s cíli a úkoly Politiky územního rozvoje ČR ve znění Aktualizace č. 1, 2, 3, 4 
a 5 (dále jen „PÚR“), neboť: 

- respektuje republikové priority podle čl. 2.2. Aktualizace č. 4 Politiky 
územního rozvoje ČR. 

Priorita 1 (odst. 14, 14a PÚR) 

Ve veřejném zájmu chránit a rozvíjet přírodní, civilizační a kulturní hodnoty 
území, včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Zachovat 
ráz jedinečné urbanistické struktury území, struktury osídlení a jedinečné kulturní 
krajiny, které jsou výrazem identity území, jeho historie a tradice. Tato území mají 
značnou hodnotu, např. i jako turistické atraktivity. Jejich ochrana by měla být 
provázána s potřebami ekonomického a sociálního rozvoje v souladu s principy 
udržitelného rozvoje. V některých případech je nutná cílená ochrana míst zvláštního 
zájmu, v jiných případech je třeba chránit, respektive obnovit celé krajinné celky. 
Krajina je živým v čase proměnným celkem, který vyžaduje tvůrčí, avšak citlivý 
přístup k vyváženému všestrannému rozvoji tak, aby byly zachovány její stěžejní 
kulturní, přírodní a užitné hodnoty.  

Při plánování rozvoje venkovských území a oblastí ve vazbě na rozvoj 
primárního sektoru zohlednit ochranu kvalitních lesních porostů, vodních ploch a 
kvalitní zemědělské, především orné půdy a ekologických funkcí krajiny. 

Vyhodnocení: 

Koncepce uspořádání krajiny vychází ze stávajícího uspořádání krajiny a z 
přirozeného vývoje řešeného území. Celé řešené území je zařazeno do krajinného typu 
– krajina relativně vyvážená. Stávající koncepce krajiny zůstává zachovaná. Jedná se 
zejména o krajinu zemědělsky využívanou s nízkým podílem střední a vysoké zeleně. 

Řešeným územím prochází podél Poleradského potoka územní systém 
ekologické stability místního významu. Pro zastavitelnou plochu Z5 bude zpracovaná 
územní studie se zaměřením na ochranu přírody a krajiny.  

Změna č.1 ÚP tyto zásady neovlivní.  

Priorita 2 (odst. 15 PÚR) 

Předcházet při změnách nebo vytváření urbánního prostředí prostorově 
sociální segregaci s negativními vlivy na sociální soudržnost obyvatel.  
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Vyhodnocení: 

Změna č.1 ÚP respektuje prioritu č. 2 PÚR a cíle územního plánování. V 
současné době k segregaci obyvatel v obci nedochází a navrženými změnami se tento 
stav nezmění. Vymezení veřejně prospěšných staveb dopravní infrastruktury: WD1 – 
stavba dopravního napojení plochy Z5 na stávající komunikace. Ve stávající zástavbě 
nebylo navrženo další veřejné prostranství (stávající dvě v místech původních návsí 
jsou zachovaná), vzhledem k charakteru zástavby, prostorovému uspořádání a 
prostorovým možnostem není nutné další veřejné prostranství vymezovat. 

Změna č.1 ÚP všechny tyto zásady respektuje.  

Priorita 3 (odst. 16, 16a PÚR) 

Při stanovování způsobu využití území v územně plánovací dokumentaci dávat 
přednost komplexním řešením před uplatňováním jednostranných hledisek 
a požadavků, které ve svých důsledcích zhoršují stav i hodnoty území. Vhodná řešení 
územního rozvoje je zapotřebí hledat ve spolupráci s obyvateli území i s jeho uživateli 
a v souladu s určením a charakterem oblastí, os, ploch a koridorů vymezených v PÚR 
ČR.  

Při územně plánovací činnosti vycházet z principu integrovaného rozvoje 
území, zejména měst a regionů, který představuje objektivní a komplexní posuzování 
a následné koordinování prostorových, odvětvových a časových hledisek. 

Vyhodnocení: 

Změna č.1 ÚP respektuje prioritu č. 3 PÚR a cíle územního plánování. 
Urbanistická koncepce vychází z obecných potřeb obyvatel obce, ze stávajícího 
uspořádání a z přirozeného vývoje řešeného území. Původní liniová urbanistická 
kompozice obce, kde jádro tvoří historická zástavba související se zemědělskou 
činností, zůstane zachovaná. Prostorové uspořádání obce je řešeno podél komunikací 
bez významnějších centrálních prostor. Dvě menší veřejná prostranství jsou 
zachovaná v místech původních historických návsí při hlavní silnici, která prochází 
středem obce. 

Změna č.1 ÚP tyto zásady neovlivní.  

Priorita 4 (odst. 17 PÚR) 

Vytvářet v území podmínky k odstraňování důsledků hospodářských změn 
lokalizací zastavitelných ploch pro vytváření pracovních příležitostí zejména v 
hospodářsky problémových regionech a napomoci tak řešení problémů v těchto 
územích. 

Vyhodnocení: 

Výstavbou mateřské školy a základní školy v zastavitelné ploše Z14 vzniknou 
nové pracovní příležitosti. Rozšíří se tak nabídka pracovních míst i mimo zemědělskou 
sféru.  

Priorita 5 (odst. 18 PÚR)  

Podporovat vyvážený a polycentrický rozvoj sídelní struktury. Vytvářet 
územní předpoklady pro posílení vazeb mezi městskými a venkovskými oblastmi s 
ohledem na jejich rozdílnost z hlediska přírodního, krajinného, urbanistického i 
hospodářského prostředí.  

Vyhodnocení: 

Změna č.1 ÚP nemá vliv na prioritu č. 5 PÚR. 

Priorita 6 (odst. 19 PÚR) 

Vytvářet předpoklady pro rozvoj, využití potenciálu a polyfunkční využívání 
opuštěných areálů a ploch (tzv. brownfields průmyslového, zemědělského, 
vojenského a jiného původu, vč. území bývalých vojenských újezdů). Hospodárně 
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využívat zastavěné území (podpora přestaveb revitalizací a sanací území) a zajistit 
ochranu nezastavěného území (zejména zemědělské a lesní půdy) a zachování veřejné 
zeleně, včetně minimalizace její fragmentace. Cílem je účelné využívání a uspořádání 
území úsporné v nárocích na veřejné rozpočty na dopravu a energie, které koordinací 
veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území omezuje negativní důsledky 
suburbanizace pro udržitelný rozvoj území. 

Vyhodnocení: 

Změna č.1 ÚP neovlivní zásady dané prioritou 6.  

Priorita 7 (odst. 20, 20a PÚR) 

Rozvojové záměry, které mohou významně ovlivnit charakter krajiny, 
umísťovat do co nejméně konfliktních lokalit a následně podporovat potřebná 
kompenzační opatření. S ohledem na to při územně plánovací činnosti respektovat 
veřejné zájmy např. ochrany biologické rozmanitosti a kvality životního prostředí, 
zejména formou důsledné ochrany zvláště chráněných území, lokalit soustavy Natura 
2000, mokřadů, ochranných pásem vodních zdrojů, chráněné oblasti přirozené 
akumulace vod a nerostného bohatství, ochrany zemědělského a lesního půdního 
fondu. Vytvářet územní podmínky pro implementaci a respektování územních 
systémů ekologické stability a zvyšování a udržování ekologické stability a k zajištění 
ekologických funkcí i v ostatní volné krajině a pro ochranu krajinných prvků 
přírodního charakteru v zastavěných územích, zvyšování a udržování rozmanitosti 
venkovské krajiny. V rámci územně plánovací činnosti vytvářet podmínky pro 
ochranu krajinného rázu s ohledem na cílové kvality krajiny a vytvářet podmínky pro 
využití přírodních zdrojů.  

Vytvářet územní podmínky pro zajištění migrační propustnosti krajiny pro 
volně žijící živočichy a pro člověka, zejména při umísťování dopravní a technické 
infrastruktury a při vymezování ploch pro bydlení, občanskou vybavenost, výrobu a 
skladování. V rámci územně plánovací činnosti omezovat nežádoucí srůstání sídel s 
ohledem na zajištění přístupnosti a prostupnosti krajiny, uplatňovat integrované 
přístupy k předcházení a řešení environmentálních problémů. 

Vyhodnocení: 

ÚP podmiňuje využití ploch občanského vybavení, ploch výroby a skladování 
a taktéž zastavitelných ploch  Z7, Z9, Z10 pro nové záměry posuzováním jejích vlivu 
na životní prostředí s ohledem na prostupnost území, ochranu krajinného rázu, 
retenční schopnost území a migraci pro volně žijící živočichy. 

Na řešeném území se vyskytují tři biocentra lokálního významu, která jsou 
spojena biokoridory rovněž lokálního významu. Dále jsou vymezeny významné 
krajinné prvky (VKP) jako ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotné části 
krajiny, které utvářejí její typický vzhled a přispívají k udržení její stability.  

Tyto výše zmíněné zásady nebudou změnou č.1 ÚP ovlivněny.  

Priorita 8 (odst. 21 PÚR) 

Vymezit a chránit ve spolupráci s dotčenými obcemi před zastavěním 
pozemky nezbytné pro vytvoření souvislých ploch veřejně přístupné zeleně v 
rozvojových oblastech a v rozvojových osách a ve specifických oblastech, na jejichž 
území je krajina negativně poznamenána lidskou činností, s využitím její přirozené 
obnovy; cílem je zachování souvislých pásů nezastavěného území v bezprostředním 
okolí velkých měst, způsobilých pro nenáročné formy krátkodobé rekreace a dále pro 
vznik a rozvoj lesních porostů a zachování prostupnosti krajiny. 

Vyhodnocení: 

Úkolem ÚP bude zachování části kulturní krajiny s ohledem na prostupnost 
krajiny a rekreační potenciál území. Stávající plochy rekreačních chat zůstávají v 
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zastavěném území ve stávajícím územním rozsahu bez dalšího územního rozvoje. Pro 
celé řešené území je stanoven zákaz výstavby dalších nových chat.  

Změna č.1 ÚP tyto zásady neovlivní. Nejsou navrženy další plochy pro 
výstavbu, které by zasahovaly do nezastavěného území. Prostupnost krajiny není 
dotčena.  

 Priorita 9 (odst. 22 PÚR) 

Vytvářet podmínky pro rozvoj a využití předpokladů území pro různé formy 
cestovního ruchu (např. cykloturistika, agroturistika, poznávací turistika), při 
zachování a rozvoji hodnot území. Podporovat propojení míst, atraktivních z hlediska 
cestovního ruchu, turistickými cestami, které umožňují celoroční využití pro různé 
formy turistiky (např. pěší, cyklo, lyžařská, hipo). 

Vyhodnocení: 

Změna č.1 ÚP nemá vliv na prioritu č. 9 PÚR. 

Priorita 10 (odst. 23 PÚR) 

Podle místních podmínek vytvářet předpoklady pro lepší dostupnost území 
a zkvalitnění dopravní a technické infrastruktury s ohledem na prostupnost krajiny. 
Při umísťování dopravní a technické infrastruktury zachovat prostupnost krajiny 
a minimalizovat rozsah fragmentace krajiny; je-li to z těchto hledisek účelné, 
umísťovat tato zařízení souběžně. U stávající i budované sítě dálnic, kapacitních 
komunikací a silnic I. třídy zohledňovat i potřebu a možnosti umístění odpočívek, 
které jsou jejich nedílnou součástí. Zmírňovat vystavení městských oblastí 
nepříznivým účinkům tranzitní železniční a silniční dopravy, mimo jiné i 
prostřednictvím obchvatů městských oblastí, nebo zajistit ochranu jinými vhodnými 
opatřeními v území. Zároveň však vymezovat plochy pro novou obytnou zástavbu 
tak, aby byl zachován dostatečný odstup od vymezených koridorů pro nové úseky 
dálnic, silnic I. třídy a železnic, a tímto způsobem důsledně předcházet 
zneprůchodnění území pro dopravní stavby i možnému nežádoucímu působení 
negativních účinků provozu dopravy na veřejné zdraví obyvatel (bez nutnosti 
budování nákladných technických opatření na eliminaci těchto účinků).  

Vyhodnocení: 

Dopravní systém je stabilizovaný. Místní komunikace budou součástí 
podrobnějšího řešení jednotlivých zastavitelných ploch a budou na tento dopravní 
systém navazovat. Pro zastavitelnou plochu Z5 je navržena přístupová místní 
komunikace ze severního směru a je zařazena mezi veřejně prospěšné stavby.  

Tyto zásady nejsou změnou č.1 ÚP ovlivněny.  

Priorita 11 (odst. 24, 24a PÚR) 

Vytvářet podmínky pro zlepšování dostupnosti území rozšiřováním a 
zkvalitňováním dopravní infrastruktury s ohledem na potřeby veřejné dopravy a 
požadavky ochrany veřejného zdraví a v souladu s principy rozvoje udržitelné 
mobility osob a zboží, zejména uvnitř rozvojových oblastí a rozvojových os. 
Možnosti nové výstavby je třeba dostatečnou veřejnou infrastrukturou podmínit. 
Vytvářet podmínky pro zvyšování bezpečnosti a plynulosti dopravy, ochrany a 
bezpečnosti obyvatelstva a zlepšování jeho ochrany před hlukem a emisemi, s 
ohledem na to vytvářet v území podmínky pro environmentálně šetrné formy dopravy 
(např. železniční, cyklistickou).  

Na územích, kde dochází dlouhodobě k překračování zákonem stanovených 
hodnot imisních limitů pro ochranu lidského zdraví, je nutné předcházet dalšímu 
významnému zhoršování stavu. V územích, kde nejsou hodnoty imisních limitů pro 
ochranu lidského zdraví překračovány, vytvářet územní podmínky pro to, aby k jejich 
překročení nedošlo. Vhodným uspořádáním ploch v území obcí vytvářet podmínky 
pro minimalizaci negativních vlivů koncentrované výrobní činnosti na bydlení. 
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Vymezovat plochy pro novou obytnou zástavbu tak, aby byl zachován dostatečný 
odstup od průmyslových nebo zemědělských areálů. 

Vyhodnocení: 

Nové místní komunikace v zastavitelných plochách budou součástí řešení 
územní studie nebo dokumentace k územnímu řízení jednotlivých zastavitelných ploch 
a budou na tento dopravní systém navazovat. V plochách Z4, Z7 je v územním řízení 
pro umístění staveb pro bydlení nutná specifikace hlukové zátěže stávajících 
zemědělských areálu a je nutné prokázat splnění hygienických limitů hluku dle 
nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně před nepříznivými účinky hluku a vibrací ve 
znění pozdějších předpisu. 

Stávající účelové komunikace umožňují dostatečné zpřístupnění pozemků 
nezastavěného území, jen v jihovýchodní části řešeného území byly navrženy menší 
úseky účelové komunikace tak, aby došlo k dopravnímu propojení této části.  

Změna č.1 ÚP nemá vliv na tyto výše uvedené zásady.  

Priorita 12 (odst. 25 PÚR) 

Vytvářet podmínky pro preventivní ochranu území a obyvatelstva před 
potenciálními riziky a přírodními katastrofami v území (záplavy, sesuvy půdy, eroze, 
sucho atd.) s cílem jim předcházet a minimalizovat jejich negativní dopady. Zejména 
zajistit územní ochranu ploch potřebných pro umísťování staveb a opatření na 
ochranu před povodněmi a pro vymezení území určených k řízeným rozlivům 
povodní. Vytvářet podmínky pro zvýšení přirozené retence srážkových vod v území a 
využívání přírodě blízkých opatření pro zadržování a akumulaci povrchové vody tam, 
kde je to možné s ohledem na strukturu osídlení a kulturní krajinu, jako jedno z 
adaptačních opatření v případě dopadů změny klimatu. V území vytvářet podmínky 
pro zadržování, vsakování i využívání srážkových vod jako zdroje vody a s cílem 
zmírňování účinků povodní a sucha. Při vymezování zastavitelných ploch zohlednit 
hospodaření se srážkovými vodami.  

Vyhodnocení: 

Změna č.1 ÚP nemá vliv na prioritu č. 12 PÚR. Vodní režim v území se 
nemění. 

Priorita 13 (odst. 26 PÚR) 

Vymezovat zastavitelné plochy v záplavových územích a umisťovat do nich 
veřejnou infrastrukturu jen ve zcela výjimečných a zvlášť odůvodněných případech. 
Vymezovat a chránit zastavitelné plochy pro přemístění zástavby z území s vysokou 
mírou rizika vzniku povodňových škod. 

Vyhodnocení: 

Změna č.1 ÚP nemá vliv na prioritu č. 13 PÚR. 

Priorita 14 (odst. 27 PÚR) 

Vytvářet podmínky pro koordinované umísťování veřejné infrastruktury v 
území a její rozvoj a tím podporovat její účelné využívání v rámci sídelní struktury, 
včetně podmínek pro rozvoj digitální technické infrastruktury. Vytvářet rovněž 
podmínky pro zkvalitnění dopravní dostupnosti obcí (měst), které jsou přirozenými 
regionálními centry v území tak, aby se díky možnostem, poloze i infrastruktuře 
těchto obcí zlepšovaly i podmínky pro rozvoj okolních obcí ve venkovských 
oblastech a v oblastech se specifickými geografickými podmínkami. Při územně 
plánovací činnosti stanovovat podmínky pro vytvoření výkonné sítě osobní i nákladní 
železniční, silniční, vodní a letecké dopravy, včetně sítí regionálních letišť, efektivní 
dopravní sítě pro spojení městských oblastí s venkovskými oblastmi, stejně jako 
řešení přeshraniční dopravy, protože mobilita a dostupnost jsou klíčovými 
předpoklady hospodářského rozvoje ve všech regionech. 
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Vyhodnocení: 

Nová výstavba je podmíněna výstavbou kompletní veřejné infrastruktury bez 
finanční spoluúčasti obce. Stávající plochy občanského vybavení jsou územním 
plánem respektovány. Jsou ponechány ve stávajících lokalitách a pro stávající funkce. 
Změnou č.1 ÚP je navržena plocha Z14 pro občanské vybavení - veřejná 
infrastruktura, která je umístěna v centrální části rozvojových ploch.  

Priorita 15 (odst. 28 PÚR) 

Pro zajištění kvality života obyvatel zohledňovat potřeby rozvoje území v 
dlouhodobém horizontu, nároky na veřejnou infrastrukturu, včetně veřejných 
prostranství. Návrh a ochranu kvalitních městských prostorů a veřejné infrastruktury 
je vhodné řešit ve spolupráci veřejného i soukromého sektoru s veřejností. 

Vyhodnocení: 

Vývoj správního území Polerady je řešen komplexně a dlouhodobě, jsou 
aktualizovány požadavky na veřejnou infrastrukturu, rozsah zastavěného území je 
stanoven k datu 30. 6. 2019. 

Priorita 16 (odst. 29 PÚR) 

Zvláštní pozornost věnovat návaznosti různých druhů dopravy. Vytvářet 
územní podmínky pro upřednostňování veřejné hromadné cyklistické a pěší dopravy. 
S ohledem na to vymezovat plochy a koridory nezbytné pro efektivní integrované 
systémy veřejné dopravy nebo městskou hromadnou  dopravu umožňující účelné 
propojení ploch bydlení, ploch rekreace, občanského vybavení, veřejných 
prostranství, výroby a dalších ploch, s požadavky na kvalitní životní prostředí. 
Vytvářet tak podmínky pro rozvoj účinného a dostupného systému, který bude 
poskytovat obyvatelům rovné možnosti mobility a dosažitelnosti v území. S ohledem 
na to vytvářet podmínky pro vybudování a užívání vhodné sítě pěších a cyklistických 
cest, včetně doprovodné zeleně v místech, kde je to vhodné. 

Vyhodnocení: 

ÚP vymezuje plochy veřejných prostranství pro funkci veřejně přístupných 
prostranství a pro dostupnost ploch bydlení, smíšených obytných, občanského 
vybavení, výroby a skladování a ploch nezastavěného území.  

Změna č.1 ÚP tyto zásady neovlivní.  

Priorita 17 (odst. 30 PÚR) 

Úroveň technické infrastruktury, zejména dodávku vody a zpracování 
odpadních vod je nutno koncipovat tak, aby splňovala požadavky na vysokou kvalitu 
života v současnosti i v budoucnosti. 

Vyhodnocení: 

Podstatná část zastavěného území je napojena na veřejný vodovod, umístění 
zastavitelných ploch umožňuje jejich napojení na tento systém; odpadní vody jsou v 
návrhu z celé obce odvedeny splaškovou kanalizací na centrální čistírnu odpadních 
vod (výsledná kapacita ČOV je navržena na 1050 EO), zastavitelné plochy jsou na 
tento systém napojeny. 

Změna č.1 ÚP tyto zásady neovlivní.  

Priorita 18 (odst. 31 PÚR) 

Vytvářet územní podmínky pro rozvoj decentralizované, efektivní a bezpečné 
výroby energie z obnovitelných zdrojů, šetrné k životnímu prostředí, s cílem 
minimalizace jejich negativních vlivů a rizik při respektování přednosti zajištění 
bezpečného zásobování území energiemi. 
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Vyhodnocení: 

Změna č.1 ÚP nemá vliv na prioritu č. 18 PÚR. 

 

Soulad s územně plánovací dokumentací vydanou krajem 

 Zásady územního rozvoje Středočeského kraje vydalo Zastupitelstvo 
Středočeského kraje usnesením č. 4-20/2011/ZK dne 19. 12. 2011. Dne 27. 7. 2015 
Zastupitelstvo Středočeského kraje vydalo usnesením č. 007-18/2015/ZK jejich 1. 
aktualizaci. Dne 26. 4. 2018 usnesením č. 022-13/2018/ZK rozhodlo Zastupitelstvo 
Středočeského kraje o vydání jejich 2. aktualizace, vyjma doplnění mimoúrovňové 
křižovatky Odolena Voda na dálnici D8, která nabyla účinnosti dne 4. 9. 2018. V 
následujícím textu je vyhodnocen souladu ÚP se Zásadami územního rozvoje 
Středočeského kraje ve znění jejich 2. aktualizace (dále jen „ZÚR“). 

 ZÚR jsou nástrojem územního plánování pořizovaným Krajským úřadem 
příslušného kraje. Jedná se o strategický dokument, který vychází z PÚR. Jeho 
úkolem je zpřesnit cíle, oblasti a koridory vymezené v PÚR a stanovit konkrétní cíle 
pro rozvoj území kraje. Pro územní plány jsou zásady územního rozvoje závazné. ÚP 
plán přebírá a upřesňuje jednotlivé prvky vymezené v ZÚR a konkretizuje podobu 
obecně formulovaných cílů krajského dokumentu. 

 Priority územního plánování kraje pro zajištění udržitelného rozvoje území 

Priorita (01) 

Pomocí nástrojů územního plánování vytvářet podmínky pro vyvážený rozvoj 
Středočeského kraje, založený na zajištění příznivého životního prostředí, stabilním 
hospodářském rozvoji a udržení sociální soudržnosti obyvatel kraje. Vyváženost a 
udržitelnost rozvoje území kraje sledovat jako základní požadavek při zpracování 
územních studií, územních plánů, regulačních plánů a při rozhodování o změnách ve 
využití území. 

Vyhodnocení: 

 Rozvoj bydlení a výroby v obci má vliv na krajinu a přírodní prostředí a také 
na sociální a ekonomické podmínky. ÚPD přispívá k vyváženosti vztahu podmínek pro 
příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství 
obyvatel území Polerad dále popsaným způsobem: 

- nemovitá kulturní památka – boží muka u křižovatky na západním okraji obce 
je územním plánem respektovaná a jsou vytvořeny podmínky uchování její 
funkce v obci; 

- zachování původní liniové urbanistické kompozice obce, kde jádro tvoří 
historická zástavba související zejména se zemědělskou činností; 

- zachování dvou dominantních funkcí v obci – bydlení a zemědělská činnost; 
- zabránění růstu individuální rekreace; 
- územní systém ekologické stability místního významu a významné krajinné 

prvky nejsou dotčeny navrhovanou výstavbou; 
- je navrženo zkvalitnění technické infrastruktury (především vodovod a 

kanalizace s rozšířenou centrální čistírnou odpadních vod) pro zásobení 
stávajícího i rozvojového území; 

- návrhem ploch výroby a skladování a ploch občanského vybavení (mateřská 
škola, základní škola) dojde k vytvoření nových pracovních příležitostí a tím k 
oživení ekonomiky, zároveň tak lze předcházet úbytku trvale bydlících 
obyvatel; 

- zvýšení ekologické stability území ochranou stávající zeleně a návrhem zeleně 
další (např. ochranná zeleň u ploch výroby a skladování, ÚSES); 

- ochrana vod - objekty v zastavitelných plochách musí být napojeny na 
vodovod a systém kanalizace s centrální ČOV, zasakování neznečištěných 
dešťových vod musí být zajištěno na vlastních pozemcích (příp. přes retenční 
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zařízení), vlivem výstavby nesmí docházet ke zvětšování odtoku vody v 
recipientech oproti současnému stavu, vodovod firmy Agromaso, s. r. o. je 
zachován výhradně k zásobování stávajícího zemědělského areálu užitkovou 
vodou; 

- vzhledem k blízkosti Prahy má obec potenciál pro rozvoj bydlení, tento rozvoj 
je podpořen nabídkou rozvojových ploch občanského vybavení včetně sportu a 
ploch pro výrobu a skladování, v obci vzrůstá zájem o výstavbu rodinných 
domů. 

Priorita (02)  

 Vytvářet podmínky pro realizaci mezinárodně a republikově významných 
záměrů stanovených v Politice územního rozvoje ČR z roku 2008 (PÚR 2008; 
schválena vládou ČR 20. 7. 2009) a pro realizaci významných krajských záměrů, 
které vyplývají ze strategických cílů a opatření stanovených v Programu rozvoje 
Středočeského kraje (aktualizace schválena 18. 9. 2006). 

Vyhodnocení: 

Katastrální území Polerady je dle ZÚR zahrnuto do rozvojové oblasti OB1 
rozvojová oblast Praha (rozvojová oblast republikové úrovně). Jedná se o území 
ovlivněné rozvojovou dynamikou hlavního města Prahy, jde o nejsilnější koncentraci 
obyvatelstva v ČR, o soustředění kulturních a ekonomických aktivit. Polerady spadají 
pod obec s rozšířenou působností (ORP) město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav. 
Řešené území náleží do oblasti krajinného typu N06 – krajina relativně vyvážená. 

Územím procházejí trasy technické infrastruktury nadmístního významu – 
ropovod a produktovod, plynovody VVTL DN 1000, VVTL DN 900, VVTL DN 500, 
sdělovací vedení dálkové – DK 85, 104, 165, sdělovací vedení plynovodů – kabel 
DKMOS a kabely DOK, sdělovací vedení vojenské – vojenský DSK, významné 
radioreléové paprsky. 

Stávající železnice a silnice 2. a 3. tříd jsou územně stabilizované. Všechny 
tyto zásady jsou územním plánem i změnou č.1 ÚP akceptovány. Ze ZÚR vyplývá, že 
na území obce Polerady není navrženo další zařízení dopravní a technické 
infrastruktury nadmístního významu. 

V řešeném území se neuplatňují další záležitosti nadmístního významu, které 
nejsou řešeny v ZÚR a které je potřeba v Z1ÚP Polerady vymezit. 

Priorita (03) 

Vytvářet podmínky pro přeměnu a rozvoj hospodářské základny v území 
regionů se soustředěnou podporou státu vymezených dle Strategie regionálního 
rozvoje České republiky, kterými jsou na území Středočeského kraje: 

II. hospodářsky slabé regiony: Milovice - Mladá; 

Pro tato území prověřit a stanovit možnosti zajištění odpovídající dopravní 
a technické infrastruktury. 

Vyhodnocení: 

Obec Polerady se nenachází v hospodářsky slabém regionu Milovice – Mladá. 

Priorita (04)  

Vytvářet podmínky pro zachování a rozvíjení polycentrické struktury osídlení 
kraje založené na městech Kladno, Mladá Boleslav, Příbram, Beroun, Mělník, 
Kralupy nad Vltavou, Slaný, Rakovník,Benešov, Brandýs nad Labem – Stará 
Boleslav, Neratovice, Říčany a blízkých městech Kolín – Kutná Hora, Nymburk – 
Poděbrady. 

Posilovat význam ostatních center osídlení, zejména ORP: Vlašim, Sedlčany, Čáslav, 
Mnichovo Hradiště, Votice, Hořovice, Dobříš, Český Brod. 
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Vytvářet podmínky pro zlepšení spolupráce blízkých měst Lysá nad Labem 
a Milovice, Nové Strašecí a Stochov. 

Rozvíjet obslužný potenciál center v příměstském území Prahy, zejména Hostivice 
a Jesenice pro potřeby jejich dynamicky se rozvíjejícího spádového území. 

Vyhodnocení: 

ÚPD rozvíjí sídelní potenciál obce Polerady. Jedná se o území ovlivněné 
rozvojovou dynamikou hlavního města Prahy, jde o nejsilnější koncentraci 
obyvatelstva v ČR, o soustředění kulturních a ekonomických aktivit. Polerady spadají 
pod obec s rozšířenou působností (ORP) město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav. 
Vzhledem k blízkosti Prahy má obec potenciál pro rozvoj bydlení, tento rozvoj je 
podpořen nabídkou rozvojových ploch občanského vybavení včetně sportu a ploch pro 
výrobu a skladování, v obci vzrůstá zájem o výstavbu rodinných domů 

Priorita (05) 

Vytvářet podmínky pro umístění a realizaci potřebných staveb a opatření pro 
zlepšení dopravní dostupnosti a dopravní obslužnosti kraje, zejména zlepšit dopravní 
vazby: (následuje výčet) 

Vyhodnocení: 

Žádný z vyjmenovaných záměrů se nenachází na území obce Polerady. 
Podmínky pro realizaci staveb a opatření pro zlepšení dopravní dostupnosti a 
obslužnosti jsou v ÚPD vytvořeny formulací podmínek využití ploch. 

Priorita (06) 

Vytvářet podmínky pro péči o přírodní, kulturní a civilizační hodnoty na území kraje, 
které vytvářejí image kraje a posilují vztah obyvatelstva kraje ke svému území. 
Přitom se soustředit zejména na: 

a) zachování a obnovu rozmanitosti kulturní krajiny a posílení její stability; 

b) ochranu pozitivních znaků krajinného rázu; 

c) zachování a citlivé doplnění výrazu sídel, s cílem nenarušovat cenné městské i 
venkovské urbanistické struktury a architektonické i přírodní dominanty nevhodnou 
zástavbou a omezit fragmentaci krajiny a srůstání sídel; 

d) upřesnit a zapracovat do ÚPD obcí cílové charakteristiky krajiny; 

e) vytváření podmínek pro šetrné využívání přírodních zdrojů. 

Vyhodnocení: 

ÚP a Z1ÚP jsou postaveny na stabilizaci a dalším rozvoji přírodních, 
kulturních a civilizačních hodnot, jak vyplývá z komplexního zdůvodnění přijatého 
řešení i dalších částí tohoto odůvodnění.  

Celé řešené území obce Polerady spadá dle ZÚR do oblasti krajinného typu – 
krajina relativně vyvážená. 

Ve správním území obce Polerady je registrovaná jedna nemovitá kulturní 
památka pod číslem 2143. Jsou to boží muka na křižovatce na západním okraji obce. 
V území se nalézají památné stromy: č. 54 – jilm na parcele č. 57 (u č.p. 42), č. 55 – 
dvě lípy malolisté na parcele č. 36 (u hospody) a č. 56 – dvě lípy malolisté na parcele 
č. 375 (před č.p. 31) – jedna z nich již nebyla nalezena. 

Obec si zachovala charakter zemědělské vesnice. Zástavba je převážně 
soustředěna kolem komunikací. V krajině dominují velké plochy orné půdy, území je 
intenzívně zemědělsky využívané s malým podílem lučních, lesních a vodních ploch. V 
obci se vyskytuje několik ploch veřejné zeleně osázené hlavně okrasnými jehličnany. 
Větší ekologicky významné plochy se nalézají pouze podél Poleradského potoka 
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(louky, mokřady). Rozsah lesů je minimální, liniová společenstva (meze) jsou ve 
špatném stavu s nevyhovujícím složením. 

Vzhledem ke krajinnému rázu není vhodné zde ještě umísťovat velké a 
dominantní stavby. Z tohoto důvodu je v ÚP stanoven zákaz výstavby větrných a 
fotovoltaických elektráren. 

Návrh územního systému ekologické stability vychází z původního generelu 
ÚSES přepracovaného v rámci komplexních pozemkových úprav a zapracovaného do 
původního územního plánu obce Polerady. Číslování prvků je převzato z původního 
plánu ÚSES. Prvky ÚSES jsou vymezeny ve výkresu Koncepce uspořádání krajiny. 

Na řešeném území se vyskytují tři biocentra lokálního významu, která jsou 
spojena biokoridory rovněž lokálního významu. Dále jsou vymezeny významné 
krajinné prvky (VKP) jako ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotné části 
krajiny, které utvářejí její typický vzhled a přispívají k udržení její stability. V řešeném 
území se nalézají pouze VKP ze zákona. 

V řešeném území nejsou evidována ložiska nerostných surovin, území s 
předpokládanými výskyty ložisek ani poddolovaná území. Není zde evidováno sesuvné 
území ani území jiných geologických rizik. Rovněž zde nebyly nalezeny staré zátěže 
území a kontaminované plochy.  

Všechny tyto výše uvedené zásady nejsou změnou č.1 ÚP ovlivněny.  

Priorita (07)  

Vytvářet podmínky pro stabilizaci a vyvážený rozvoj hospodářských činností 
na území kraje zvláště ve vymezených rozvojových oblastech a vymezených 
rozvojových osách. Přitom se soustředit zejména na: 

a) posílení kvality života obyvatel a obytného prostředí, tedy navrhovat přiměřený 
rozvoj sídel, příznivá urbanistická a architektonická řešení sídel, dostatečné 
zastoupení a vysoce kvalitní řešení veřejných prostranství a velkých ploch veřejné 
zeleně vč. zelených prstenců kolem obytných souborů, vybavení sídel potřebnou 
veřejnou infrastrukturou a zabezpečení dostatečné prostupnosti krajiny; 

Vyhodnocení: 

Sídelní zeleň je v zastavěném území a zastavitelných plochách 
charakterizovaná čtyřmi kategoriemi – zeleň na veřejných prostranstvích, zeleň 
soukromá a vyhrazená, zeleň ochranná a izolační a zeleň přírodního charakteru. 
Doplnění těchto druhů ploch bylo nezbytné pro vymezení systému sídelní zeleně podle 
přílohy č. 7, část I., odst. 1, písm. c) vyhlášky č. 500/2006 Sb. Sídelní zeleň není 
změnou č.1 ÚP dotčena.  

Obec Polerady má vzhledem ke své poloze jinak velmi omezenou možnost 
rozvoje svého území, které je značně limitováno umístěním staveb nadřazené 
technické infrastruktury strategického významu pro široké okolí přesahující rámec 
území obce. Z tohoto důvodu je možný rozvoj zastavitelných ploch obce velmi 
limitován. Ve změně č.1 ÚP nejsou navrženy další zastavitelné plochy, které by 
rozšiřovaly zastavitelné území obce.  

b) vyvážené a efektivní využívání zastavěného území a zachování funkční 
a urbanistické celistvosti sídel, tedy zajišťovat plnohodnotné využití ploch a objektů 
v zastavěném území a preferovat rekonstrukce a přestavby nevyužívaných objektů a 
areálů v sídlech před výstavbou ve volné krajině, vyšší procento volné zeleně v 
zastavěném území; 

Vyhodnocení: 

V ÚP byly navrženy plochy zastavitelné, plochy k obnově a opětovnému 
využití. Plochy územních rezerv a plochy ke změně stávající zástavby navrženy nejsou. 
Stávající bezpečně přístupná veřejná prostranství v zastavěném území jsou 
stabilizovaná a celkovou koncepcí ÚP chráněna. V zastavitelných plochách pro 
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bydlení je realizace veřejných prostranství určena v regulativech jednotlivých ploch. 
Rozvojové plochy jsou řešeny v návaznosti na zastavěné území. plochy přestavby 
nebyly v ÚP navrženy, neboť plochy vhodné pro přestavbu se v obci nevyskytují. 
Změna č.1 ÚP tyto zásady neovlivňuje.  

c) intenzivnější rozvoj aktivit cestovního ruchu, turistiky a rekreace - vytvářet 
podmínky k vyššímu využívání existujícího potenciálu, zejména v oblastech: 

 poznávací a kongresové turistiky, 

 cykloturistiky rozvojem dálkových cyklostezek a cyklostezek v příměstském 
území hl. m. Prahy a dalších rozvojových oblastech, 

 vodní turistiky, zejména na řekách Sázavě a Berounce, 

 rekreace ve vazbě na vodní plochy, zejména na vodních nádržích ve středním 
Povltaví, 

 krátkodobé rekreace především nekomerčních forem, zejména v rozvojové 
oblasti Praha. 

Vyhodnocení: 

 Řešeným územím neprocházejí značené pěší turistické trasy a cyklotrasy. Tato 
oblast je výhradně zemědělská a požadavky pro turistiku a cykloturistiku se zde 
nevyskytly. Z tohoto důvodu v řešeném území nejsou navrženy. 

d) rozvoj ekonomických odvětví s vyšší přidanou hodnotou, zejména aplikovaného 
výzkumu, strategických služeb (znalostní ekonomika); 

Vyhodnocení: 

 Rozvoj ekonomických odvětví s vyšší přidanou hodnotou ÚPD umožňuje 
v rámci využití některých ploch, zejména ploch smíšených obytných komerčních, ale i 
další.  

e) na uplatnění mimoprodukční funkce zemědělství v krajině, zajistit účelné členění 
pozemkové údržby prostřednictvím pozemkových úprav a doplnění krajinných prvků 
zvyšujících ekologickou stabilitu krajiny a eliminujících erozní poškození; 

Vyhodnocení: 

 Návrh územního systému ekologické stability vychází z původního generelu 
ÚSES přepracovaného v rámci komplexních pozemkových úprav a zapracovaného do 
původního územního plánu obce Polerady. Územní systém ekologické stability 
místního významu a významné krajinné prvky nejsou dotčeny navrhovanou výstavbou. 
Ekologická stabilita území se zvyšuje ochranou stávající zeleně a návrhem zeleně 
další (např. ochranná zeleň u ploch výroby a skladování, ÚSES). 

 Dešťové vody jsou odváděny po povrchu nebo krátkými zatrubněnými úseky k 
vodotečím. Nové komunikace v navržených lokalitách budou odvodněny povrchově 
podél komunikací, případně přes retenční zařízení. Vlivem výstavby nesmí dojít ke 
zvětšování odtoku vody v recipientech oproti současnému stavu. 

f) na uplatnění mimoprodukční funkce lesů zejména v rekreačně atraktivních 
oblastech, s cílem umožnit intenzivnější rekreační a turistické využívání území; 

Vyhodnocení: 

 Řešeným územím neprocházejí značené pěší turistické trasy a cyklotrasy. Tato 
oblast je výhradně zemědělská a požadavky pro turistiku a cykloturistiku se zde 
nevyskytly. Z tohoto důvodu v řešeném území nejsou navrženy. 

g) rozvíjení systémů dopravní obsluhy a technické vybavenosti, soustav zásobování 
energiemi a vodou a na využití surovinových zdrojů pro výstavbu, s cílem zabezpečit 
podmínky pro hospodářský rozvoj vybraných území kraje a pro stabilizaci 
hospodářských činností v ostatním území kraje. 
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Vyhodnocení: 

 Územím procházejí trasy technické infrastruktury nadmístního významu - 
ropovod a produktovod, plynovody VVTL DN 1000, VVTL DN 900, VVTL DN 500, 
sdělovací vedení dálkové – DK 85, 104, 165, sdělovací vedení plynovodů – kabel.  

 DKMOS a kabely DOK, sdělovací vedení vojenské – vojenský DSK, významné 
radioreléové paprsky. Stávající železnice a silnice 2. a 3. tříd jsou územně 
stabilizované. Všechny tyto zásady jsou územním plánem i změnou č.1 ÚP 
akceptovány. Ze ZÚR vyplývá, že na území obce Polerady není navrženo další 
zařízení dopravní a technické infrastruktury nadmístního významu. 

 Obec nemá veřejné náhradní zdroje pitné vody. V případě porušení 
stávajícího zásobování pitnou vodou je nutno zásobovat z mobilních cisteren, 
případně doplnit dovozem balené vody. Zdroje požární vody jsou požární nádrž na 
návsi, Poleradský potok, místní vodovod s hydranty. Obec nemá náhradní zdroj 
elektrické energie, v blízkosti obce na katastru Brandýsa nad Labem je umístěna 
transformovna 110/22 kV. 

Úroveň technické infrastruktury, zejména dodávku pitné vody a zpracování 
odpadních vod je nutno koncipovat tak, aby splňovala požadavky na vysokou kvalitu 
života v současnosti i budoucnosti – podstatná část zastavěného území je napojena na 
veřejný vodovod, umístění zastavitelných ploch umožňuje jejich napojení na tento 
systém; odpadní vody jsou v návrhu z celé obce odvedeny splaškovou kanalizací na 
centrální čistírnu odpadních vod (výsledná kapacita ČOV je navržena na 1050 EO), 
zastavitelné plochy jsou na tento systém napojeny. 

 Surovinové zdroje se na území nevyskytují. 

 

Zpřesnění vymezení rozvojových oblastí a rozvojových os, vymezených v PÚR a 
vymezení rozvojových oblastí, rozvojových os a rozvojových center krajského 
významu 

Katastrální území Polerady je dle ZÚR zahrnuto do rozvojové oblasti OB1 
rozvojová oblast Praha (rozvojová oblast republikové úrovně). Jedná se o území 
ovlivněné rozvojovou dynamikou hlavního města Prahy, jde o nejsilnější koncentraci 
obyvatelstva v ČR, o soustředění kulturních a ekonomických aktivit. Polerady spadají 
pod obec s rozšířenou působností (ORP) město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav. 
Řešené území náleží do oblasti krajinného typu N06 – krajina relativně vyvážená.  

ÚPD přispívá k vyváženosti vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, 
pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území Polerad dále 
popsaným způsobem: 

- nemovitá kulturní památka – boží muka u křižovatky na západním okraji obce 
je územním plánem respektovaná a jsou vytvořeny podmínky uchování její 
funkce v obci; 

- zachování původní liniové urbanistické kompozice obce, kde jádro tvoří 
historická zástavba související zejména se zemědělskou činností; 

- zachování dvou dominantních funkcí v obci – bydlení a zemědělská činnost; 
- zabránění růstu individuální rekreace; 
- územní systém ekologické stability místního významu a významné krajinné 

prvky nejsou dotčeny navrhovanou výstavbou; 
- je navrženo zkvalitnění technické infrastruktury (především vodovod a 

kanalizace s rozšířenou centrální čistírnou odpadních vod) pro zásobení 
stávajícího i rozvojového území; 

- návrhem ploch výroby a skladování a ploch občanského vybavení dojde k 
vytvoření nových pracovních příležitostí a tím k oživení ekonomiky, zároveň 
tak lze předcházet úbytku trvale bydlících obyvatel; 

- zvýšení ekologické stability území ochranou stávající zeleně a návrhem zeleně 
další (např. ochranná zeleň u ploch výroby a skladování, ÚSES); 
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- ochrana vod - objekty v zastavitelných plochách musí být napojeny na 
vodovod a systém kanalizace s centrální ČOV, zasakování neznečištěných 
dešťových vod musí být zajištěno na vlastních pozemcích (příp. přes retenční 
zařízení), vlivem výstavby nesmí docházet ke zvětšování odtoku vody v 
recipientech oproti současnému stavu, vodovod firmy Agromaso, s. r. o. je 
zachován výhradně k zásobování stávajícího zemědělského areálu užitkovou 
vodou; 

- vzhledem k blízkosti Prahy má obec potenciál pro rozvoj bydlení, tento rozvoj 
je podpořen nabídkou rozvojových ploch občanského vybavení včetně sportu 
a ploch pro výrobu a skladování, v obci vzrůstá zájem o výstavbu rodinných 
domů. 

 

Zpřesnění specifické oblasti, vymezené v PÚR a vymezení specifické oblasti 
krajského významu 

 Dle PÚR ani zpřesnění v ZÚR neleží území obce ve specifické oblasti ani 
specifické oblasti krajského významu. 

Zpřesnění ploch a koridorů vymezených v PÚR a vymezení ploch a koridorů 
krajského významu 

Dle zpřesnění provedených v rámci ZÚR neleží na území obce žádná plocha či 
koridor vymezená v PÚR. Současně ZÚR nevymezují plochy ani koridory krajského 
významu regionálního či nadregionálního ÚSES na území obce. Na řešeném území se 
vyskytují tři biocentra lokálního významu, která jsou spojena biokoridory rovněž 
lokálního významu. Dále jsou vymezeny významné krajinné prvky (VKP) jako 
ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotné části krajiny, které utvářejí její 
typický vzhled a přispívají k udržení její stability. V řešeném území se nalézají pouze 
VKP ze zákona. 

 

Upřesnění územních podmínek koncepce ochrany a rozvoje přírodních, 
kulturních a civilizačních hodnot území 

Kulturní a přírodní hodnoty 

 Správní území obce je tvořeno jedním katastrálním územím Polerady o 
rozloze 385,65 ha. Je zároveň řešeným územím. Celé řešené území spadá dle ZÚR do 
oblasti krajinného typu – krajina relativně vyvážená. 

Ve správním území obce Polerady je registrovaná jedna nemovitá kulturní 
památka pod číslem 2143. Jsou to boží muka na křižovatce na západním okraji obce. 
V území se nalézají památné stromy: č. 54 – jilm na parcele č. 57 (u č.p. 42), č. 55 – 
dvě lípy malolisté na parcele č. 36 (u hospody) a č. 56 – dvě lípy malolisté na parcele 
č. 375 (před č.p. 31) – jedna z nich již nebyla nalezena. 

 Obec si zachovala charakter zemědělské vesnice. Zástavba je převážně 
soustředěna kolem komunikací. V krajině dominují velké plochy orné půdy, území je 
intenzívně zemědělsky využívané s malým podílem lučních, lesních a vodních ploch.  

 Větší podíl zeleně se vyskytuje pouze v zastavěném území obce (zahrady, 
sady), případně podél silnic (jedná se hlavně o ovocné stromy). V obci se vyskytuje 
několik ploch veřejné zeleně osázené hlavně okrasnými jehličnany. Větší ekologicky 
významné plochy se nalézají pouze podél Poleradského potoka (louky, mokřady). 
Rozsah lesů je minimální, liniová společenstva (meze) jsou ve špatném stavu 
s nevyhovujícím složením. 

 Vzhledem ke krajinnému rázu není vhodné zde ještě umísťovat velké a 
dominantní stavby. Z tohoto důvodu je v ÚP stanoven zákaz výstavby větrných a 
fotovoltaických elektráren. 
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 Na území obce ZÚR neidentifikovaly žádné kulturní hodnoty krajského 
významu. 

Civilizační hodnoty 

Na území obce ZÚR neidentifikovaly žádné civilizační hodnoty krajského významu. 

 

Vymezení cílových charakteristik krajiny 

Pro území obce Polerady je v rámci vymezení cílových charakteristik krajiny v ZÚR 
SK stanoven následující krajinný typ: řešené území náleží do oblasti krajinného typu 
N06 – krajina relativně vyvážená. 

Pro tento krajinný typ byly formulovány následující zásady pro plánování změn 
a rozhodování o nich: 

 N06 

a) dosažení relativně vyváženého poměru ekologicky labilních a 
stabilních ploch; 

b) změny využití nesmí narušit relativně vyváženou krajinu nebo 
zabránit dosažení vyváženého stavu. 

 Dále jsou vymezeny významné krajinné prvky (VKP) jako ekologicky, 
geomorfologicky nebo esteticky hodnotné části krajiny, které utvářejí její typický 
vzhled a přispívají k udržení její stability. V řešeném území se nalézají pouze VKP ze 
zákona. 

 Realizace výše uvedených bodů v rámci správního území Polerady je zajištěna 
stanovením podmínek využití jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití. 
Všechny plochy nezastavěného území mají stanovené hlavní, přípustné a podmíněně 
přípustné využití. Tím je zajištěna polyfunkčnost. Zastoupení bydlení se projevuje 
pouze okrajově. Realizuje se především v zastavěném území, do nezastavěného území 
přesahuje pouze v rozsahu, který pro celkové uspořádání nezastavěného území není 
významné (zastavitelné plochy). 

 Východiskem pro návrh ÚPD bylo úplné a komplexní poznání řešeného 
území, jeho dispozic, limitů a rozvojových potřeb. Bylo snahou navrhnout ideální 
koncepci rozvoje území ve všech jeho složkách, včetně ochrany hodnot zastavěného i 
nezastavěného území.  

 Stávající účelové komunikace umožňují dostatečné zpřístupnění pozemků 
nezastavěného území, jen v jihovýchodní části řešeného území byly navrženy menší 
úseky komunikace tak, aby došlo k propojení této části. 

 Na území obce ZÚR neidentifikovaly žádné civilizační hodnoty krajského 
významu. Vliv lokálních civilizačních prvků na krajinu ÚPD neposiluje. 

 

Vymezení veřejně prospěšných staveb a opatření, staveb a opatření k zajišťování 
obrany a bezpečnosti státu a asanačních území nadmístního významu, pro které 
lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit 

Po celkovém vyhodnocení realizovatelnosti návrhů ÚP byly vymezeny veřejně 
prospěšné stavby: 

- dopravní infrastruktury pro zastavitelnou plochu Z5 je navržena přístupová 
místní komunikace ze severního směru - WD1 – stavba dopravního napojení 
plochy Z5 na stávající komunikaci (celková šířka včetně plochy pro pěší 9 m); 

- technické infrastruktury – WT1 – rozšíření ČOV. 

Dále byly vymezeny jako veřejně prospěšná opatření k založení a ochraně prvků 
ÚSES: 
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- VU1, 2, 3 – plochy biocenter 
- VU5, 6, 7 – plochy biokoridorů 

 Práva k nemovitostem dotčeným vyjmenovanými veřejně prospěšnými 
stavbami je možno vyvlastnit. Předkupní právo není na žádnou stavbu uplatňováno. 

 

Stanovení požadavků nadmístního významu na koordinaci územně plánovací 
činnosti obcí 

 Území obce se nedotýkají žádné požadavky nadmístního významu na 
koordinaci územně plánovací činnosti obcí. 

 

Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je prověření změn jejich využití uzemní 
studií podmínkou pro rozhodování 

 Pro zastavitelnou plochu Z5 bude zpracovaná územní studie, která bude řešit 
parcelaci plochy, umístění veřejných prostranství, dopravní a technickou 
infrastrukturu v rozsahu celé vymezené plochy Z5. Územní studie bude zpracovaná se 
zaměřením na ochranu přírody a krajiny. Stanovení lhůty pro pořízení územní studie, 
její schválení a vložení dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti jsou 
čtyři roky od data vydání územního plánu. 

 Pro plochu Z2 je zpracovaná urbanistická (územní) studie datovaná 9/2007 
(projektant Rossler Rybář architekti Kaprova 6, Praha1). Studie řeší výstavbu 
rodinných domů a sportovního centra včetně komunikací a inženýrských sítí. Dělení 
pozemků dle této studie je již zaneseno v katastru nemovitostí. ÚP Polerady toto 
řešení dle studie přebírá. Je nutné doplnit umístění veřejných prostranství. Další 
dělení pozemků je nepřípustné.  

 Změnou č.1 ÚP je vymezena plocha Z14 pro občanské vybavení veřejné 
(mateřská škola, základní škola, příp. komerční vybavení). Je umístěna na pozemku 
parc. č. 496/155.  

 

Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je pořízení a vydání regulačního plánu 
orgány kraje podmínkou pro rozhodování o změnách jejich využití 

 ZÚR nevymezily na území obce plochy a koridory, ve kterých je pořízení a 
vydání regulačního plánu orgány kraje podmínkou pro rozhodování o změnách jejich 
využití. 

 

Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je podmínkou pro rozhodování 
o změnách jejich využití pořízení a vydání regulačního plánu na žádost 

 ZÚR nevymezily na území obce plochy a koridory, ve kterých je podmínkou 
pro rozhodování o změnách jejich využití pořízení a vydání regulačního plánu na 
žádost. 

 

Stanovení pořadí změn v území (etapizace) 

Vzhledem k rozsahu zastavitelných ploch Z2 a Z5 je na těchto plochách 
navržena etapizace výstavby rodinných domů v pořadí: 

1. etapa výstavby RD – plocha Z2 

2. etapa výstavby RD – plocha Z5 (za podmínky splnění min. 70% povolení, ohlášení 
apod. pro výstavbu na ploše Z2) 

 Změnou č.1 ÚP se etapizace nemění.  
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2b) Soulad s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na ochranu 
architektonických a urbanistických hodnot v území a požadavky na ochranu 
nezastavěného území  
 Rozvoj bydlení a výroby v obci má vliv na krajinu a přírodní prostředí a také 
na sociální a ekonomické podmínky. ÚPD přispívá k vyváženosti vztahu podmínek 
pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství 
obyvatel území Polerad dále popsaným způsobem: 

 nemovitá kulturní památka - boží muka u křižovatky na západním okraji obce 
je územním plánem respektovaná a jsou vytvořeny podmínky uchování její 
funkce v obci  

 zachování původní liniové urbanistické kompozice obce, kde jádro tvoří 
historická zástavba související zejména se zemědělskou činností  

 zachování dvou dominantních funkcí v obci - bydlení a zemědělská činnost  
 zabránění růstu individuální rekreace  
 územní systém ekologické stability místního významu a významné krajinné 

prvky nejsou dotčeny navrhovanou výstavbou  
 je navrženo zkvalitnění technické infrastruktury (především vodovod a 

kanalizace s rozšířenou centrální čistírnou odpadních vod) pro zásobení 
stávajícího i rozvojového území  

 návrhem ploch výroby a skladování a ploch občanského vybavení dojde k 
vytvoření nových pracovních příležitostí a tím k oživení ekonomiky, zároveň 
tak lze předcházet úbytku trvale bydlících obyvatel  

 zvýšení ekologické stability území ochranou stávající zeleně a návrhem zeleně 
další (např. ochranná zeleň u ploch výroby a skladování, ÚSES)  

 ochrana vod - objekty v zastavitelných plochách musí být napojeny na 
vodovod a systém kanalizace s centrální ČOV, zasakování neznečištěných 
dešťových vod musí být zajištěno na vlastních pozemcích (příp. přes retenční 
zařízení), vlivem výstavby nesmí docházet ke zvětšování odtoku vody v 
recipientech oproti současnému stavu, vodovod firmy Agromaso s.r.o. je 
zachován výhradně k zásobování stávajícího zemědělského areálu užitkovou 
vodou   

 vzhledem k blízkosti Prahy má obec potenciál pro rozvoj bydlení, tento rozvoj 
je podpořen nabídkou rozvojových ploch občanského vybavení včetně sportu 
a ploch pro výrobu a skladování, v obci vzrůstá zájem o výstavbu rodinných 
domů  
Změna č.1 ÚP výše zmíněné zásady neovlivní.  
 

2c) Soulad s požadavky tohoto zákona a jeho prováděcích právních předpisů  
 ÚPD Polerady je v souladu s požadavky zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu a vyhlášek č. 500/2006 a 501/2006 ve znění pozdějších 
předpisů.  

 Plochy s rozdílným způsobem využití byly stanoveny dle vyhlášky 501/2006 
Sb. v platném znění.  Sídelní zeleň je v zastavěném území a zastavitelných plochách 
charakterizovaná čtyřmi kategoriemi – zeleň na veřejných prostranstvích, zeleň 
soukromá a vyhrazená, zeleň ochranná a izolační a zeleň přírodního charakteru. 
Doplnění těchto druhů ploch bylo nezbytné pro vymezení systému sídelní zeleně 
podle přílohy č. 7, část I., odst. 1, písm. c) vyhlášky č. 500/2006 Sb.  
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 V ÚPD byly navrženy plochy zastavitelné, plochy k obnově a opětovnému 
využití. Plochy územních rezerv a plochy ke změně stávající zástavby navrženy 
nejsou. Stávající bezpečně přístupná veřejná prostranství v zastavěném území jsou 
stabilizovaná a celkovou koncepcí ÚPD chráněna. V zastavitelných plochách pro 
bydlení je realizace veřejných prostranství určena v regulativech jednotlivých ploch.  
 
2d) Soulad s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených 
orgánů podle zvláštních právních předpisů, popř. s výsledky řešení rozporů  
  

Vyhodnocení projednání návrhu změny č. 1 územního plánu Polerady 
doručených podle §55b stavebního zákona  

Oznámení o zahájení projednávání bylo zasláno dotčeným orgánům, 
krajskému úřadu Středočeského kraje a sousedním obcím. 

Do stanoveného data obdržel pořizovatel Obecní úřad Polerady níže uvedená 
stanoviska a vyjádření, která předal Městskému úřadu Brandýs nad Labem-Stará 
Boleslav, Odbor stavebního úřadu, územního plánování a památkové péče, úsek 
územního plánování následující jako novému pořizovateli: 

 

Stanoviska a vyjádření, která jsou v souladu s návrhem: 

Ministerstvo vnitra ČR, Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7, čj. MV-36122-11/OSM-2018 
ze dne 17. 2. 2022 
Citace: „Ministerstvo vnitra ČR je dotčeným orgánem ve smyslu § 36 odst. 1 zákona 
č. 283/2021 Sb., stavební zákon. 
V souladu s § 55b odst. 2 a § 52 odst. 3 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, Vám sděluji, že se v 
lokalitě Územního plánu Polerady nenachází území vymezené Ministerstvem vnitra 
ČR ve smyslu § 36 odst. 1 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon.“ 

 
Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, 
Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, čj. 0055952022/KSK ze dne 28. 1. 2022 
Odbor životního prostředí a zemědělství 

- zákon č. 14/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění 
Citace: „Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství 
(dále jen „Krajský úřad“), jako příslušný orgán ochrany přírody dle ustanovení § 77a 
odst. 4 písm. z) zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 114/1992 Sb.“), k veřejnému projednání 
návrhu změny č. 1 Územního plánu Polerady nemá připomínky, neboť aktuální řešení 
se (ve vztahu zejména k regionálnímu a nadregionálnímu územnímu systému 
ekologické stability, přírodním rezervacím a přírodním památkám a jejich ochranným 
pásmům a zvláště chráněným druhům rostlin a živočichů) v podstatných parametrech 
neodlišuje od výchozí verze návrhu, ke kterému nebyly ze strany Krajského úřadu z 
hlediska svěřených kompetencí na úseku ochrany přírody a krajiny uplatněny žádné 
požadavky.  
Krajský úřad dále, jako příslušný orgán ochrany přírody dle ustanovení § 77a odst. 4 
písm. o) zákona č. 114/1992 Sb., sděluje, že v souladu s ustanovením § 45i odst. 1 
zákona č. 114/1992 Sb. byl stanoviskem vydaným pod č. j. 071105/2021/KUSK ze 
dne 18. 6. 2021 k návrhu zadání změny č. 1 Územního plánu Polerady vyloučen 
významný vliv předložené koncepce samostatně i ve spojení s jinými koncepcemi 



24 
 
 

nebo záměry na předmět ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit nebo 
ptačích oblastí stanovených příslušnými vládními nařízeními, které spadají do 
kompetence Krajského úřadu – toto stanovisko zůstává i nadále v platnosti.“ 
 

- Ostatní zákony 
Citace: „Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, 
na základě jemu svěřených kompetencí podle jednotlivých složkových zákonů na 
úseku životního prostředí: dle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského 
půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, 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. 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, zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně 
ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, nemá připomínky k veřejnému projednání 
návrhu změny č. 1 územního plánu Polerady, neboť změna územního plánu se netýká 
zájmů uvedených dle zákonů výše, případně Krajský úřad není příslušný k uplatnění 
stanoviska.“ 
 
Odbor dopravy 
Citace: „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 
Citace: „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. 1 územního plánu Polerady, a proto nemá připomínky.“ 

 

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, Dittrichova 
329/17,128 01 Praha 2, čj. KHSSC 01721/2022 ze dne 21. 2. 2022 
Citace: „Na základě oznámení Městského úřadu Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, 
Masarykovo náměstí 1/6, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, posoudila 
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze jako dotčený 
správní úřad podle § 77 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a 
o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
“zákon”), předložený návrh Změny č. 1 územního plánu Polerady k veřejnému 
projednání.  
Po zhodnocení souladu předloženého návrhu Změny č. 1 územního plánu 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), toto 
stanovisko: S návrhem Změny č. 1 územního plánu Polerady k veřejnému projednání  
se souhlasí.“ 
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Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, územní odbor Mladá Boleslav, 
Laurinova 1370/III, 293 03 Mladá Boleslav, čj. HSKL-602-2/2022-MB ze dne 27. 1. 
2022 
Citace: „ Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje v souladu s ustanovením § 12 
odst. 2 písm. i) zákona 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ve smyslu § 55b odst. 2 zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, 
posoudil výše uvedenou dokumentaci vyvěšenou dne: 25. 1. 2022.  
Na základě posouzení dané dokumentace vydává souhlasné stanovisko.“ 

 
Obvodní báňský úřad pro území hl. m. Prahy a kraje Středočeského, Kozí 4/478, 110 
01 Praha 1, čj. SBS 01839/2022/OBÚ-02/1 ze dne 13. 1. 2022 
Citace: „K Vašemu oznámení o projednání návrhu Změny č.1 Územního plánu 
Polerady č.j. OSÚÚPPP – 4618/2022-PERRE ze dne 12. 01. 2022, zaevidované 
Obvodním báňským úřadem pro území Hlavního města Prahy a kraje Středočeského 
(dále jen „OBÚ“) dne 12. 01. 2022 pod č.j. SBS 01839/2022/OBÚ-02, Vám OBÚ 
sděluje, že tento návrh se týká částí obce, které jsou situovány 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.“ 

 
Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, odbor životního prostředí, Ivana 
Olbrachta 59, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, čj. MÚBNLSB-OŽP-
4626/2022-HUZIV ze dne 18. 2. 2022 

- zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, 
v platném znění 

Citace: „Bez připomínek.“ 
 

- zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění 
Citace: „Bez připomínek.“ 
 
 
Stanoviska, v kterých jsou uplatněny požadavky: 

Ministerstvo obrany ČR, Sekce nakládání s majetkem, Odbor ochrany územních 
zájmů, Tychonova 1, 160 01 Praha 6, čj. 131876/2022-7460-OÚZ-PHA ze dne 14. 2. 
2022 
Citace: „Odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, Sekce správy a 
řízení organizací Ministerstva 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.  
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MO ČR souhlasí s návrhem změny č. 1 územního plánu Polerady. Navržené změny 
řešené v rámci návrhu změny č. 1 územního plánu Polerady nejsou v rozporu se 
zájmy Ministerstva obrany.  
Celé správní území obce se nachází ve vymezeném území Ministerstva obrany:  
- OP radaru SRE, které je nutno respektovat podle ustanovení § 37 zákona č. 49/1997 
Sb. o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb. o živnostenském 
podnikání. V tomto území lze vydat územní rozhodnutí a povolit níže uvedené stavby 
jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany (dle ustanovení § 175 odst. 
1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu) – viz ÚAP – jev 
102a. Jedná se o výstavbu (včetně rekonstrukce a přestavby) větrných elektráren, 
výškových staveb, venkovního vedení vvn a vn, základnových stanic mobilních 
operátorů. V tomto vymezeném území může být výstavba větrných elektráren, 
výškových staveb nad 30 m nad terénem a staveb tvořících dominanty v terénu 
výškově omezena nebo zakázána. Ministerstvo obrany požaduje respektovat výše 
uvedené vymezené území a zapracovat jej do textové části návrhu územního plánu do 
Odůvodnění, kapitoly Zvláštní zájmy Ministerstva obrany. Do grafické části pod 
legendu koordinačního výkresu zapracujte následující textovou poznámku: „Celé 
správní území obce je situováno v ochranném pásmu radiolokačního zařízení 
Ministerstva obrany”.  
Do správního území obce zasahuje zájmové území Ministerstva obrany:  
- Ochranné pásmo letiště Kbely, které je nutno respektovat podle ustanovení § 37 
zákona č. 49/1997 Sb. o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č.455/1991 Sb. 
o živnostenském podnikání. V tomto vymezeném území lze vydat územní rozhodnutí 
a povolit nadzemní stavbu jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany. 
Z důvodu bezpečnosti letového provozu je nezbytné projednat rovněž výstavbu 
vodních ploch, výsadbu vzrostlých dřevin, zakládání nových porostů, zakládání 
nových nebo rozšíření původních skládek, rozšíření stávajících nebo povolení nových 
těžebních prostorů, realizaci staveb či zařízení tvořících dominanty v terénu, vysílačů, 
vzdušných vedení vn a vvn, fotovoltaických elektráren speciálních staveb, zejména 
staveb s vertikální ochranou (např. střelnice, nádrže plynu, trhací jámy) (dle 
ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním 
řádu) – viz. ÚAP – jev 102a. V tomto vymezeném území může být výstavba omezena 
nebo zakázána.  
Součástí OP letišť je OP se zákazem staveb. V tomto OP je zákaz realizace 
neleteckých staveb. (Výjimku, v mimořádném případě, může na základě komplexního 
posouzení povolit Ministerstvo obrany).  
Ministerstvo obrany požaduje respektovat výše uvedené vymezené území a 
zapracovat do textové části návrhu územního plánu do Odůvodnění, kapitoly Zvláštní 
zájmy Ministerstva obrany a do grafické části - koordinačního výkresu.  
Do správního území obce zasahuje vymezené území Ministerstva obrany:  
- Koridor RR směrů - zájmové území pro nadzemní stavby (dle ustanovení § 175 odst. 
1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu), které je nutno 
respektovat podle zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR a zákona č. 
127/2005 o elektronických komunikacích. V tomto vymezeném území lze umístit a 
povolit v části řešeného území nadzemní výstavbu nad 30 m nad terénem a v části 
území veškerou nadzemní výstavbu i výsadbu jen na základě závazného stanoviska 
Ministerstva obrany (dle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním 
plánování a stavebním řádu) – viz ÚAP – jev 82a. V případě kolize může být 
výstavba či výsadba omezena.  
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Ministerstvo obrany požaduje respektovat výše uvedené vymezené území a 
zapracovat je do textové části návrhu územního plánu do Odůvodnění, kapitoly 
Zvláštní zájmy Ministerstva obrany a do grafické části - koordinačního výkresu.  
- Na celém správním území je zájem Ministerstva obrany posuzován z hlediska 
povolování níže uvedených druhů staveb podle ustanovení § 175 zákona č. 183/2006 
Sb. (dle ÚAP jev 119)  
Na celém správním území umístit a povolit níže uvedené stavby jen na základě 
závazného stanoviska Ministerstva obrany:  
- výstavba, rekonstrukce a opravy dálniční sítě, rychlostních komunikací, silnic I. II. a 
III. třídy  
- výstavba a rekonstrukce železničních tratí a jejich objektů  
- výstavba a rekonstrukce letišť všech druhů, včetně zařízení  
- výstavba vedení VN a VVN  
- výstavba větrných elektráren  
- výstavba radioelektronických zařízení (radiové, radiolokační, radionavigační, 
telemetrická) včetně  
anténních systémů a opěrných konstrukcí (např. základnové stanice….) 
- výstavba objektů a zařízení vysokých 30 m a více nad terénem  
- výstavba vodních nádrží (přehrady, rybníky)  
- výstavba objektů tvořících dominanty v území (např. rozhledny)  
Ministerstvo obrany požaduje respektovat výše uvedené vymezené území a 
zapracovat je do textové části návrhu územního plánu do Odůvodnění, kapitoly 
Zvláštní zájmy Ministerstva obrany. Do grafické části pod legendu koordinačního 
výkresu zapracujte následující textovou poznámku: „Celé správní území je zájmovým 
územím Ministerstva obrany z hlediska povolování vyjmenovaných druhů staveb“.“ 
Vyhodnocení: Do textové části "Odůvodnění" bude doplněn text, ve kterém budou 
uvedeny výše uvedené požadavky.  

 
Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, odbor životního prostředí, Ivana 
Olbrachta 59, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, čj. MÚBNLSB-OŽP-
4626/2022-HUZIV ze dne 18. 2. 2022 

- zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, v platném znění 
Citace: „Je nutné, aby vlivem urbanizace nedošlo ke zvětšení odtoku v recipientech 
oproti současnému stavu a ke zhoršení odtokových poměrů daného území. 
Veškeré objekty budou napojeny do centrální splaškové kanalizace zakončené na 
ČOV a zásobovány budou vodovodní sítí. ČOV musí být dostatečně kapacitní pro 
navrženou zástavbu. 
Požadujeme, aby neznečištěné vody dešťové byly v max. možné míře zasakovány na 
vlastních pozemcích. 
Je třeba respektovat ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok tak, jak 
je uvedeno v § 23 zák. č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou 
potřebu, v úplném znění. 
U provozovatele vodovodní sítě je třeba si zajistit dostatečný bilanční příslib vody. 
Odvodnění ploch a areálů nesmí negativně ovlivnit průtoky vodních toků, z těchto 
důvodů budou u jednotlivých areálů v případě nutnosti realizovány retenční nádrže s 
regulovanými odtoky dešťových vod, kontaminované dešťové vody závadnými 
látkami musí být předčištěny na vhodných čistících zařízeních.“ 
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Vyhodnocení: Jedná se o obecné konstatování z platného zákona. Požadavky uvedené 
ve stanovisku nejsou Změnou č. 1 ÚP dotčeny, neboť změna neřeší úpravu/změnu 
koncepce platného ÚP. 
 
 
 
 

Připomínky sousedních obcí: 

 

Město Kostelec nad Labem, náměstí Komenského 1, 277 13 Kostelec nad Labem, čj. 
MEKL/494/2022/OŽP ze dne 31. 1. 2022 
Citace: „Rada města Kostelce nad Labem na svém zasedání dne 24. 1. 2022 
projednala návrh Změny č. 1 územního plánu Polerady a přijala toto Usnesení č. 18 ze 
dne 24. 1. 2022. 
Rada města Kostelce nad Labem Nemá námitek proti návrhu Změny č. 1 ÚP 
Polerady.“ 
 
 

Vyjádření oprávněných investorů: 

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5, čj. 
242/22/KSUS/MHT/BEN ze dne 25. 1. 2022 
Citace: „Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje jako správce a zároveň 
zástupce Středočeského kraje jako vlastníka nemovitostí, tj. silnic II. A III. třídy k 
výše uvedenému sděluje: 
Návrh Změny č.1 Územního plánu Polerady v katastrálním území Polerady u Prahy 
bude v souladu se Zásadami územního rozvoje Středočeského kraje. 
V souvislosti s využitím rozvojové lokality respektovat ochranná pásma silnic II. A 
III. tříd v souladu s ustanovením § 30 zákona o pozemních komunikacích. Pro určení 
silničního pásma není rozhodujícím vymezené zastavěné území podle stavebního 
zákona, ale řídí se výše citovaným paragrafem zákona o pozemních komunikacích. 
Řešení stávající a budoucí dopravní infrastruktury musí odpovídat vyhl. č. 5ot/2oo6 
Sb., o obecných technických požadavcích na využívání území. 
Rozvojové lokality musí splňovat požadavky pro připojení na stávající a budoucí 
silnice II. A III. tříd dle ust. § 10 zákona o pozemních komunikacích. Počet připojení 
na tuto silniční síť omezit na minimum (např. jednou obslužnou komunikací). 
Řešit pěší a případně cyklistickou dopravu (vymezení ploch pro vybudování chodníků 
a cyklostezek, rezerva pro pokládku inženýrských sítí) a územní rezervy potřebné pro 
zajištění dopravní obslužnosti ve smyslu příslušných platných ČSN.“ 
Vyhodnocení: Jedná se o obecné požadavky, které nejsou Změnou č. 1 ÚP dotčeny a 
v platném Územním plánu jsou respektovány, popř. je možné je řešit až v navazující 
projektové dokumentaci. 

 
 
3a) Výsledek přezkoumání změny č.1 územního plánu podle odstavce 4  
 Změna č.1 územního plánu Polerady je zpracovaná v souladu s § 53, odst. 4 
stavebního zákona, viz vyhodnocení v předchozí kapitole 2. 
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3b) Zpráva o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území obsahující základní 
informace o výsledcích tohoto vyhodnocení včetně výsledků vyhodnocení vlivů 
na životní prostředí  

 Vyhodnocení vlivů Z1ÚP Polerady na životní prostředí nebylo požadováno. 
Vzhledem k tomu nebylo zpracováno vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území.  
 
3c) Stanovisko krajského úřadu podle §50 odst. 5  
 Posouzení vlivů na udržitelný rozvoj nebylo Krajským úřadem Středočeského 
kraje vyžadováno. Posouzení vlivů na udržitelný rozvoj, resp. posouzení vlivů na 
životní prostředí nebylo zpracováno a na základě toho stanovisko podle § 50 odst. 5 
nebylo vydáno. 
 
3d) Sdělení, jak bylo stanovisko podle §50 odst. 5 zohledněno, s uvedením 
závažných důvodů, pokud některé požadavky nebo podmínky zohledněny nebyly  
 Stanovisko z důvodů uvedených v kapitole 3c) nebylo vydáno. 
 
3e) Komplexní zdůvodnění přijatého řešení včetně vybrané varianty  
 Vymezení zastavitelné plochy Z14  
 Plocha Z14 zaujímá pozemek p.č. 496/155 o rozloze 5811 m2. Tento pozemek 
byl v ÚP Polerady součástí zastavitelné plochy Z2, neboť se dříve počítalo v této 
ploše pouze s výstavbou mateřské školy. Vzhledem k rozvoji obce a tím potřebě 
realizovat další občanské vybavení, především základní školu, rozhodlo zastupitelstvo 
obce o výstavbě mateřské i základní školy v této lokalitě. Zároveň obec nemá 
možnost umístit děti do školských zařízení v okolí. Vzhledem k rozsahu občanského 
vybavení je potřeba nyní definovat zastavitelnou plochu samostatně se způsobem 
využití - plocha občanského vybavení - OV - veřejná infrastruktura.  
 
 Způsob využití zastavitelné plochy Z13 
 Zastavitelná plocha Z13 byla v ÚP Polerady zařazena mezi plochy se 
způsobem využití  - plochy výroby a skladování - VD - drobná a řemeslná výroba. 
Vzhledem k umístění plochy v blízkosti ploch pro bydlení, je funkční využití plochy 
změněno po dohodě s vlastníkem na plochy bydlení - BV - bydlení v rodinných 
domech - venkovské. Tento způsob využití plochy Z13 tak nebude zatěžovat přilehlé 
plochy negativními účinky z drobné výroby, včetně dopravy.  
 
 Specifické podmínky pro zastavitelnou plochu Z4 
 Na základě jednání na Krajském úřadě Středočeského kraje bylo dohodnuto, 
že plocha Z4 bude rozdělena na dvě části Z4a a Z4b. Pro výstavbu rodinných domů je 
určena pouze část Z4a, Z4b je určena pouze pro multifunkční zemědělské využití bez 
výstavby rodinných domů. Na části Z4b se počítá i s výsadbou vzrostlé zeleně, která 
oddělí plochy bydlení od sousedící čistírny odpadních vod.  
 
 Doplňující regulativy 
 Vzhledem ke stále vzrůstajícímu zájmu o bydlení v obci, bylo nutné zavést 
podrobnější regulativy zejména pro plochy pro bydlení. Tyto regulativy souvisí 
především s limitními kapacitami technické infrastruktury v obci.  
 
 Zrušené regulativy 
 Stanovením podrobnějších regulativů v některých zastavitelných plochách, 
pozbyly některé regulativy na významu, a proto byly zrušeny.  
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 Zvláštní zájmy Ministerstva obrany  
 Celé správní území obce se nachází ve vymezeném území Ministerstva obrany 
- OP radaru SRE, které je nutno respektovat. V tomto území lze vydat územní 
rozhodnutí a povolit níže uvedené stavby jen na základě závazného stanoviska 
Ministerstva obrany. Jedná se o výstavbu (včetně rekonstrukce a přestavby) větrných 
elektráren, výškových staveb, venkovního vedení vvn a vn, základnových stanic 
mobilních operátorů. V tomto vymezeném území může být výstavba větrných 
elektráren, výškových staveb nad 30 m nad terénem a staveb tvořících dominanty v 
terénu výškově omezena nebo zakázána.  
  Do správního území obce zasahuje zájmové území Ministerstva obrany  
- ochranné pásmo letiště Kbely. V tomto vymezeném území lze vydat územní 
rozhodnutí a povolit nadzemní stavbu jen na základě závazného stanoviska 
Ministerstva obrany.  
 Do správního území obce zasahuje vymezené území Ministerstva obrany  
- koridor RR směrů - zájmové území pro nadzemní stavby. V tomto vymezeném 
území lze umístit a povolit v části řešeného území nadzemní výstavbu nad 30 m nad 
terénem a v části území veškerou nadzemní výstavbu i výsadbu jen na základě 
závazného stanoviska Ministerstva obrany. V případě kolize může být výstavba či 
výsadba omezena.  
 Na celém správním území obce lze umístit a povolit níže uvedené stavby jen 
na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany:  
- výstavba, rekonstrukce a opravy dálniční sítě, rychlostních komunikací, silnic I. II. a 
III. třídy  
- výstavba a rekonstrukce železničních tratí a jejich objektů  
- výstavba a rekonstrukce letišť všech druhů, včetně zařízení  
- výstavba vedení VN a VVN  
- výstavba větrných elektráren  
- výstavba radioelektronických zařízení (radiové, radiolokační, radionavigační, 
telemetrická) včetně anténních systémů a opěrných konstrukcí (např. základnové 
stanice….) 
- výstavba objektů a zařízení vysokých 30 m a více nad terénem  
- výstavba vodních nádrží (přehrady, rybníky)  
 
 
3f) Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby 
vymezení zastavitelných ploch  

 Ve změně č.1 ÚP Polerady není navržen další rozvoj zastavitelných ploch. 
  
4a) Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území  

Územím procházejí trasy technické infrastruktury nadmístního významu – 
ropovod a produktovod, plynovody VVTL DN 1000, VVTL DN 900, VVTL DN 500, 
sdělovací vedení dálkové – DK 85, 104, 165, sdělovací vedení plynovodů – kabel 
DKMOS a kabely DOK, sdělovací vedení vojenské – vojenský DSK, významné 
radioreléové paprsky.  

Stávající železnice a silnice 2. a 3. tříd jsou územně stabilizované. 
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Všechny tyto zásady jsou změnou č.1 ÚP. Ze ZÚR vyplývá, že na území obce 
Polerady není navrženo další zařízení dopravní a technické infrastruktury nadmístního 
významu.  
 
4b) Vyhodnocení splnění požadavků zadání  

Změna č.1 ÚP Polerady je pořizovaná zkráceným postupem s prvky 
regulačního plánu. Zadání změny nebylo zpracováno.  

 

4c) Výčet záležitostí nadmístního významu, které nejsou řešeny v zásadách 
územního rozvoje (§43 odst. 1 SZ s odůvodněním potřeby jejich vymezení 

 V řešeném území se neuplatňují další záležitosti nadmístního významu, které 
nejsou řešeny v ZÚR a které je potřeba v Z1ÚP Polerady vymezit.  

 

4d) Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na 
zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa 

Ve změně č.1 ÚP Polerady nedochází k záborům ZPF ani k záborům pozemků 
určených k plnění funkce lesa.  
 
 
5. Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění  

 
N01 – Vladimír Novák, Výsonín 30, 538 21 Lukavice 
Citace: „obracím se na vás jako pořizovatele příslušného k pořizování Změny č. 1 
územního plánu Polerady. Dne 15. 2. 2022 od 16:00 v restauraci U Lípy v Poleradech 
proběhlo veřejné projednání návrhu Změny č. 1 územního plánu Polerady, jehož jsem 
se spolu s projektantem osobně účastnil. 
Jsem vlastníkem pozemků a staveb, dotčených návrhem řešení. Konkrétně jsem 
vlastníkem pozemku 8/3 a st. 33/2 včetně rozestavěné budovy, list vlastnictví 129, vše 
k. ú. Polerady u Prahy [725218]. Uvedené pozemky spadají pod způsob využití „BV”, 
bydlení v rodinných domech venkovské. 
V rámci změny č. 1l dochází ke změně v textové části, související s nemovitostmi v 
mém vlastnictví: 
- jako nepřípustné využití je nově doplněno „řadové domy, dvojdomy” 
- podmínky prostorového uspořádání jsou doplněny: tvar střech – sklonového 
typu – sedlové, valbové apod. se sklonem 30 – 450, nepřipouští se střechy pultové, 
podmínka parkování se stanovuje na dvě parkovací místa nebo garážová stání na 
vlastním pozemku vždy pro jednu bytovou jednotku. 
Tímto podávám námitku/připomínku k návrhu. Žádám o zapracování úpravy/změny 
návrhu změny č. 1 územního plánu, jež by spočívala v neuplatnění změny – tedy 
ponechání původní podoby územního plánu – pro výše uvedené pozemky. Například 
označením pozemků v grafické části pod číslem plochy a doplněním v dotčené části 
textu ve smyslu, že změna č. 1 se nevztahuje na výše uvedené pozemky nebo číslo 
plochy. 
Odůvodnění: 
Před cca 5 lety jsem pořídil pozemky 8/3+st.33/2 s rozestavěným suterénem bytového 
domu cca z roku 1987 a na něm uloženou dřevěnou chatou. Záměrem je postavit pro 
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sebe a rodinu RD se 3 byty. Cílem je byty provozně oddělit, zahradu nechat 
společnou. Projektant navrhl rodinný dům se 2 NP, 3 byty, 2 nadzemní podlaží, 
nepodsklepený, a na pozemku doplnil společný zahradní domek (letní kuchyň, 
zahradní WC a zahradní sklad). Parkovací stání jsou na pozemku. 
V dubnu 2021 projektant zpracoval studii, jíž posléze konzultoval s příslušnou 
referentkou Měl], paní Artěmisija Kusidi a s Ing. Renatou Perglerovou. Paní Kusidi 
14. 5. 2021 sdělila, že je projekt takto z pohledu územního plánu možný. Ale působil 
jako řadový dům a měl plochou střechu. Požádala projektanta, zda by byl ochotný 
projekt upravit, aby měl šikmé střechy, a byl více prostorově tvarovaný. A doplnila, 
že se chystá změna územního plánu, kde bude šikmá střecha v nějaké podobě (neví 
zatím jaké) požadovaná. Na základě uvedeného projektant dobrovolně výrazně změnil 
celý projekt, stavbu vizuálně rozdělil na dvě rozdílné hmoty a navrhl šikmé střechy. 
Přepracovaný návrh vč. 3D modelu byl opět konzultován 3. 9. 2021 s paní Kusidi. Za 
návrh poděkovala, líbil se jí a z pohledu územního plánu je přípustný. Projektant na 
základě těchto konzultací a domluvy dopracoval projekt pro povolení stavby včetně 
profesí, podal žádost o vyjádření souladu s územním plánem (je nyní na odboru stav. 
úřadu, územního plánování a pam. péče) a další úkony. Zároveň ale zjistil, že během 
ledna 2022, v době již zpracované dokumentace, byla zveřejněna změna č. 1 
územního plánu a oznámeno veřejné projednání. Navržený projekt není v souladu 
především se sklony střech, kdy pultové střechy mají sklon nejméně 220 . Tento sklon 
byl zvolen a ve 3D modelu ověřen, aby stavba dobře ladila se sedlovými střechami 
sousedních staveb. Ty mají sklony o něco vyšší (cca 300), avšak kvůli tvaru působí 
nižší. Díky tomu hřeben navržené stavby nepřevyšoval i nejnižší novodobé stavby v 
nejbližším okolí a působí přirozeně. 
Žádost podáváme kvůli odůvodněné obavě, že během povolování stavby nabude 
účinnosti změna č. 1 územního plánu a stavba přestane být v souladu s územním 
plánem. A to navzdory tomu, že jsme záměr opakovaně konzultovali a dobrovolně 
upravili. 
Dodáváme ještě informativně: na pozemku je již vytažena přípojka vodovodu 
(zaslepená hadice), bude ukončeno vodoměrnou šachtou. Dále je zrealizována 
přípojka tlakové kanalizace včetně čerpací šachty a vyzbrojení na pozemku. 10. 2. 
2022 jsme obdrželi souhlasné vyjádření VaK Zápy, s.r.o., č.j. 2022/68P, s umístěním 
a povolením stavby a s napojením na tlakovou kanalizaci pro veřejnou potřebu 
stávajícími částmi splaškové kanalizační přípojky při splnění podmínek. 
Objekt je vyřešen v rámci stávajících stavebních předpisů jako běžný izolovaný 
rodinný dům, se třemi bytovými jednotkami, s maximálně jedním podzemním a 
dvěma nadzemními podlažími a obytným podkrovím. Je navržen na jedné ucelené 
stavební parcele, tvořené dvěma pozemky (dle původně rozestavění stavby). Stavba 
bude připojena jedním vjezdem na pozemek (uzavřený společnou bránou), jednou 
přípojkou vodovodu (jedno měření), kanalizace, elektro (jedna kaplička, v ní 3 hlavní 
jističe a elektroměry). Jde o řešení zcela běžné v novější výstavbě v Poleradech. 
Parkování je v požadovaném rozsahu řečeno na vlastním pozemku. Pozemek nelze 
rozdělit podle jednotek vzhledem k požadavku minimální velikosti pozemku pro 
rodinný dům (800 m2). Ani nelze jednotky dále přirozeně dělit, jde o přirozené 
funkční celky (obývací pokoj se schodištěm v přízemí, ložnice v patře). Nejde z 
pohledu ustálených pojmů o řadový rodinný dům či dvojdům. Navržená stavba 
rodinného domu vč. zahradního domku se ani zdaleka nepřibližuje maximální 
zastavitelnosti pozemku 26,7 %, max. 40 %) a s velkou rezervou splňuje i 
požadovanou plochu zeleně (46,2 %, požadováno 30 %).“ 
Námitce se nevyhovuje. 
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Odůvodnění: Změna č. 1 územního plánu Polerady řeší mimo jiné doplnění podmínek 
využití území pro jednotlivé funkční plochy z důvodu potřeby regulace staveb, které 
by měly jasně korespondovat se stavbami v území, popř. stanovuje podmínky pro 
nové zastavitelné plochy. Plochy BV – bydlení v rodinných domech – venkovské jsou 
vymezeny v zastavěném území, ve stávající „staré“ zástavbě obce, kdy z hlediska 
urbanistického a architektonického řešení je třeba, aby stavby, které budou nově 
realizovány, dostavovány, rekonstruovány apod. měly stále charakter venkovské 
zástavby a nevznikaly zde novotvary, které nebudou v souladu s původní zástavbou. 
Jedním z kritérií je i sklon střech, který je v podmínkách využití území pro plochu BV 
stanoven, a to s upřesněním, které je umožněno vzhledem k tomu, že je Změna č. 1 
územního plánu Polerady pořizována s prvky regulačního plánu. Pozemky parc. č. 8/3 
a stp. č. 33/2 v k. ú. Polerady se nachází u frekventované komunikace III/2448, která 
vede historicky přes centrum obce, kde převážná část budov podél této komunikace 
odpovídá navrženému regulativu, tj. tvaru střech se sklonem 30 – 40° a budovy svým 
vzhledem a umístěním odpovídají charakterem tradiční venkovské zástavby 
rodinnými domy jako urbanistické a architektonické dědictví, které není vhodné 
znehodnotiti nevhodnými stavebními zásahy. I když v sousedství stojí bytové domy, 
které jsou od komunikace chráněny vzrostlými vysokými stromy. Umístění objektu 
s malým sklonem střechy by v území podél komunikace III/2448 působila zcela 
nevhodně a narušilo by architektonický vzhled ulice tvořený rodinnými domy a 
hospodářskými usedlostmi. Z výše uvedených důvodů nelze námitce vyhovět a je 
třeba dodržet požadovaný regulativ sklonu střech ve všech plochách BV v obci. 

  
6. Vyhodnocení připomínek  

Do stanoveného data nebyly připomínky doručeny.  


