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Odůvodnění územního plánu Lazsko

Zastupitelstvo obce Lazsko přijalo dne 13. července 2020 usnesení, kterým zahájilo
pořizování ÚP Lazsko. Pořizovatel zpracoval Zadání, které rozeslal dotčeným orgánům,
sousedním obcím a vyzval občany k podání podnětů. Došlo 11 stanovisek DO a 19 podnětů
od občanů. Konečné Zadání schválilo ZO dne 23. listopadu 2020. ZO dne 2. srpna 2021
schválilo Zadání ÚP s regulačními prvky. Vyhláškou vyzval pořizovatel DO, sousední obce a
kraj k vydání stanovisek a nařídil společné jednání na den 1. září 2021. Také stanovil termín
pro podání připomínek do 1. října 2021. K tomuto datu došlo 8 stanovisek DO (1 po termínu)
a 16 připomínek občanů. Pořizovatel provedl vypořádání připomínek dne 6. října 2021 a
předal pokyny pro úpravu Návrhu ÚP zpracovateli. Vyhláškou vyzval pořizovatel DO a
občany k účasti na veřejném projednání Návrhu ÚP a stanovil den projednání na 24. ledna
2022. Na vyhlášce i při vlastním projednání upozornil na zákonem stanovený termín
do 31. ledna 2022 pro podání námitek dle § 52 odst. 3 a § 67 odst. 2 stavebního zákona. Do
tohoto termínu došlo 15 námitek (N1 – N15) a 2 připomínky (P16 – P17). Pořizovatel ve
spolupráci s určeným zastupitelem zpracoval Návrh rozhodnutí o námitkách a návrh
vypořádání připomínek uplatněných k návrhu územního plánu Lazsko pro veřejné
projednání, který dokončil 17. března 2022. Výzvou DO dne 21. března 2022 podle § 53
odst. 1 stavebního zákona požádal o stanoviska k Návrhům. Do termínu 22. dubna 2022
došla dvě stanoviska (KHS a KÚ SčK). Obě stanoviska pořizovatel vyhodnotil a vydal dne
26. dubna 2022 pokyny pro nepodstatnou úpravu Návrhu ÚP, čímž vyhověl požadavku
odboru ŹP KÚ SčK. Takto dokončený Návrh ÚP předkládá pořizovatel ke schválení – vydání
Zastupitelstvem obce Lazsko.

Územní plán je zpracován v souladu s Úplným zněním Politiky územního rozvoje ČR, ve
znění Aktualizací č. 1, 2, 3, 4 a 5 (dále také PÚR ČR), která je závazná od 1. 9. 2021.
Návrh ÚP respektuje republikové priority územního plánování pro zajištění udržitelného
rozvoje území, zejména články (14), (14a), (16), (19), (20), (20a), (22), (23), (24), (25), (28),
(30). Správní území není zařazeno do rozvojové oblasti, rozvojové osy ani specifické oblasti
a není dotčeno plochami a koridory vymezenými v PÚR ČR.
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Územní plán je zpracován v souladu s požadavky Úplného znění Zásad územního rozvoje
Středočeského kraje, po vydání Aktualizací č. 1 a 2 (dále také ZÚR SK). Zásady územního
rozvoje nabyly účinnosti dne 22. 2. 2012; Aktualizace č. 1 nabyla účinnosti dne 26. 8. 2015;
Aktualizace č. 2 nabyla účinnosti dne 4. 9. 2018.
Návrh ÚP řeší rozvoj území obce v souladu s prioritami územního plánování kraje pro
zajištění udržitelného rozvoje území, zejména s články (01), (06), (07) a), b), e), g).
Správní území obce není zařazeno do rozvojové oblasti, rozvojové osy nebo specifické
oblasti krajského významu.
Územní plán zpřesňuje vymezení koridoru pro umístění stavby D122 – silnice II/174: Lazsko,
přeložka, vymezené jako veřejně prospěšná stavba. Dále zpřesňuje vymezení veřejně
prospěšných opatření pro regionální biocentrum RC 513521 Mýto, regionální biokoridory RK
257 Mýto – Kosov a RK 6014 Kotlík - Mýto.
Koncepce rozvoje území obce zohledňuje stanovené obecné zásady péče o krajinu a zásady
pro krajinu relativně vyváženou (N).

Územní plán je zpracován v souladu s cíli a úkoly územního plánování dle § 18 a § 19
stavebního zákona.
Návrh ÚP vytváří podmínky pro výstavbu a přiměřený rozvoj všech tří složek udržitelného
rozvoje území. Zlepšení podmínek pro příznivé životní prostředí zajišťují zejména tyto
záměry:


vymezení zastavitelných ploch s ohledem na ochranu zemědělského půdního fondu,
zejména kvalitních půd II. třídy ochrany;



stanovení podmínek plošného a prostorového uspořádání ploch s rozdílným
způsobem využití pro zajištění ochrany krajinného rázu území;



vymezení koridoru pro přeložku silnice II/174 a omezení tranzitní dopravy
zastavěným územím Lazska, zejména nákladní dopravy;



vymezení ploch a prvků krajinné zeleně a koridorů, které zajistí zvýšení ekologické
stability území, zvýšení retenční schopnosti krajiny, snížení rizika půdní eroze,
zvýšení biodiverzity, zlepšení obrazu krajiny, apod.

Zlepšení podmínek pro hospodářský rozvoj zajišťují zejména návrhové plochy vymezené pro
rozvoj podnikatelských aktivit a rozšíření nabídky pracovních příležitostí v obci.
Zlepšení podmínek pro soudržnost společenství obyvatel území zajišťuje zejména navržený
rozvoj bydlení s ohledem na velikost a pozici obce v sídelní struktuře a zlepšení podmínek
pro každodenní rekreaci obyvatel zejména doplněním cestní sítě v krajině.
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Územní plán navrhuje účelné využití a prostorové uspořádání území. Navržený územní
rozvoj respektuje limity využití území, chrání a rozvíjí přírodní, kulturní a civilizační hodnoty
území, včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Koncepce
uspořádání krajiny, včetně stanovení podmínek pro využití nezastavěného území, vytváří
podmínky pro ochranu a rozvoj krajiny jako podstatné složky prostředí života obyvatel a
základ jejich totožnosti, dále vytváří podmínky pro zvýšení její ekologické stability a
biodiverzity, zlepšení prostupnosti krajiny, rekreační využívání krajiny, zvýšení protierozní
ochrany, zlepšení vodního režimu, zlepšení klimatických poměrů a také zvýšení její estetické
kvality. Plochy přestavby a zastavitelné plochy jsou vymezeny přednostně v rámci
zastavěného území nebo v jeho návaznosti. Územní plán vymezuje také plochy přestavby
pro opětovné využití zanedbaného a částečně využívaného výrobního areálu u nádraží.
Koncepce ochrany hodnot území vychází z nutnosti zachování charakteru urbanistické
struktury sídla a krajinného rázu území. Respektován a rozvíjen je i charakter zástavby a
prvky drobné architektury, přispívající ke kulturnímu dědictví a identitě sídla.
Územní plán rozvíjí urbanistickou strukturu sídla při respektování krajinného rázu.
Uspořádání zastavitelných ploch je řešeno v návaznosti na zastavěné území.
V nezastavěném území jsou prosazována opatření především pro zvýšení ekologické
stability zemědělské krajiny vymezením prvků ÚSES, pro zajištění prostupnosti a
rekreačního využívání krajiny doplněním účelových komunikací s doprovodnou zelení, pro
zvýšení retenční schopnosti, snížení erozní ohroženosti území, rozdělení větších ploch orné
půdy a zvýšení estetických hodnot krajiny doplněním ploch a linií krajinné zeleně. Územní
plán stanovuje, které stavby dle § 18 odst. 5) stavebního zákona lze umístit na plochách
v nezastavěném území.

Pořizovatel neshledal žádný nesoulad s požadavky stavebního zákona ani jeho prováděcími
předpisy.

Pořizovatel vyhodnotil došlá stanoviska DO (stanovisko KÚ SčK koordinované došlo po
termínu) a vydal pokyny pro úpravu Návrhu ÚP zpracovateli.
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VYHODNOCENÍ STANOVISEK ORGÁNŮ K NÁVRHU PO SJ ÚP LAZSKO
číslo

orgán

číslo jednací

OBÚ Plzeň

OBU

NENÍ DO

33936/21

MěÚ Příbram

MeUPB

SPP

74744

Ministerstvo
obchodu a prům.

4

5

1
2
3

6

došlo

návrh na řešení

obsah stanoviska

rozhodnutí

23.08.2021

souhlasí s podmínkou

akceptovat

z.44/88 Sb.,horní zákon § 17

CHLÚ a DP Lešetice

DIAMO

odst. 5

25.08.2021

nemá požadavky

MPO
588517/21

31.08.2021

CHLÚ 52136001 Příbram

akceptovat podmínky CHLÚ

Dobýv. prostor 10034 Lešetice

neakceptovat podmínku „až po zrušení
DP“ (více viz kap. F.5.10)

HZS Příbram

HSKL7572/2021

01.09.2021

souhlasné stanovisko

SOUHLASÍ

z.239/00 Sb., o IZS

MěÚ Příbram

MeUPB

13.09.2021

ČOV a nový návrh TW a

NESOUHLASÍ

z.254/01 Sb., o vodách

OŽP

74742

K15

DOHODOVACÍ ŘÍZ.

KHS

KHSSC
42453/21

souhlasí podmíněně s návrhem

SOUHLASÍ

z.258/00 Sb., o ochraně
veřej. zdraví

Zvl. zájmy MO - text koridor
RR

upravit text a KV

z.222/99 Sb., o zajištění
obrany ČR

celé území s podm.§175 SZ

upravit text a KV

ochrana přírody §45i a §12

NEMÁ VLIV

z.114/92 Sb., o ochraně ŽP

uděluje souhlas 13,72 ha

SOUHLASÍ

z.334/1992 Sb.,o ochraně
ZPF

požaduje etapovitost 75%

DOHODOVACÍ ŘÍZ

ochrana lesa - OP 50m

akceptovat

23.09.2021

z.20/87 Sb., o SPP
z.44/88 Sb.,horní zákon

vliv hluku z dopravy, TS
7

8

Ministerstvo
obrany
KU SčK - OŽP

MO127448/20 01.10.2021
21
KUSCK10235 04.10.2021
9/21

11

z. 289/95 Sb., o lesích
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VYHODNOCENÍ STANOVISEK ORGÁNŮ K VP O NÁVRHU ÚP LAZSKO
číslo

orgán

číslo jednací

došlo

návrh na řešení

obsah stanoviska

rozhodnutí

1

Ministerstvo
MPO 639469/21
obchodu a prům.

22.12.2021 souhlasí s podmínkou
Z10 a P01 v souladu s čin v DP

z.44/88 Sb.,horní zákon § 17 odst. 5

2

OBÚ Plzeň
NENÍ DO

OBU 52564/21

22.12.2021 CHLÚ spravuje DIAMO
severní a východní část poddol.

z.44/88 Sb.,horní zákon

3

Ministerstvo
život.prostředí

MŽP 500/2022

21.01.2022 Limity horního zákona jsou
v Návrhu pro VP splněny

z.44/88 Sb.,horní zákon

4

KU SčK - OŽP

KUSCK157157/21 26.01.2022 ochrana přírody §45i a §12
uděluje souhlas 12,97 ha

NEMÁ VLIV

z.114/92 Sb., o ochraně ŽP

SOUHLASÍ

z.334/1992 Sb.,o ochraně ZPF

SPLNĚNO

z. 289/95 Sb., o lesích

SOUHLASÍ

z.258/00 Sb., o ochraně veřej.zdraví

etapovitost Z01 a P06
ochrana lesa - OP 50m
5

KHS

KHSSC 65990/21

27.01.2022 souhlasí podmíněně s návrhem
vliv hluku z dopravy, TS
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VYHODNOCENÍ STANOVISEK ORGÁNŮ K NÁVRHU ROZHOD. O NÁMITKÁCH ÚP LAZSKO
číslo

orgán

1

KHS Příbram

2

KU SčK - OŽP

číslo jednací
KHSSC 14333/22

KUSCK036429/22

došlo
13.04.2022

13.04.2022

obsah stanoviska

návrh na řešení

rozhodnutí

N4+N15 - zjišťov. řízení 100/01

podmínka měření

vlivu hluku provozu na okolí

N10 - Z06 SV - blízkost dopravy

splnit venk.chráň.

prostor staveb NV č.272/2011
Sb.

N10 - Z05 SV - blízkost trafost.

bude řešeno ve SŘ

prostor TS NV č. 272/2011 Sb.

N1 - stabil. plocha SV - provoz

soulad s regulativy

z.258/00 Sb., o ochraně veřej.
zdraví

N8 - stabil.plocha -kolaudován

soulad s regulativy

ochrana přírody §45i a §12

NEMÁ VLIV

z.114/92 Sb., o ochraně ŽP

nemá připomínky

SOUHLASÍ

z.334/1992 Sb.,o ochraně ZPF

ochrana lesa - OP 50m

SPLNĚNO

z. 289/95 Sb., o lesích

N10 – nesouhlas s úpravou podmínek pro plochy ÚSES;
z hlediska ZUR SK nelze do R a
NR ÚSES umisťovat stavby pro
lesnictví o zastavěné ploše až 150
m2

vyhovět stanovisku, neupravovat podmínky

námitce N10 NEVYHOVĚT
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Na území obce se nenachází evropsky významná lokalita ani ptačí oblast. Zpracování
vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí nebylo krajským úřadem
Středočeského kraje ve stanovisku k Zadání územního plánu Lazsko požadováno. Z toho
důvodu nebylo zpracováno vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území.

Krajský úřad SčK svým stanoviskem ze dne 26. 1. 2022 čj, KUSCK 157157/2021 vyloučil
významný vliv na životní prostředí.

Krajský úřad SčK svým stanoviskem ze dne 26. 1. 2022 čj, KUSCK 157157/2021 vyloučil
významný vliv na životní prostředí.

Územní plán vymezuje zastavěné území v souladu s ustanovením § 58 stavebního zákona.
Výchozím podkladem pro stanovení hranice zastavěného území byly platný územní plán
obce, údaje vyplývající z katastru nemovitostí, z podkladové katastrální mapy, terénní
průzkumy a ortofotomapa. Do zastavěného území jsou zahrnuty zastavěné stavební
pozemky, stavební proluky, pozemní komunikace nebo jejich části, ze kterých jsou vjezdy na
ostatní pozemky zastavěného území, veřejná prostranství a další pozemky, které jsou
obklopeny ostatními pozemky zastavěného území.
Zastavěným stavebním pozemkem je pozemek evidovaný v katastru nemovitostí jako
stavební parcela a další pozemkové parcely zpravidla pod společným oplocením, tvořící
souvislý celek s obytnými a hospodářskými budovami.
14
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Základní koncepce rozvoje území je řešena zejména s ohledem na vytvoření předpokladů ke
zlepšení územních podmínek pro rozvoj obce a zvýšení kvality života obyvatel. V koncepci
rozvoje obce jsou zohledněny limity využití území a prvky, které je nutno respektovat z
hlediska ochrany přírodních, historických a civilizačních hodnot území. Cílem řešení
územního plánu je vytvoření optimální urbanistické koncepce v souladu se současnými
předpoklady a dalšími možnostmi rozvoje při respektování zásad udržitelného rozvoje území.
Koncepce územního rozvoje obce je ovlivněna dobrou dopravní dostupností, polohou obce
v blízkosti jednoho z hlavních obslužných center osídlení kraje s koncentrací občanského
vybavení a pracovních příležitostí města Příbram a atraktivním přírodním zázemím.
Koncepci rozvoje obce Lazsko také významně ovlivňují požadavky a potřeby obyvatel obce a
vlastníků pozemků representované samosprávou obce.

Koncepce ochrany a rozvoje přírodních hodnot
Mezi přírodní hodnoty jsou v souladu s nadřazenou územně plánovací dokumentací a
územně plánovacími podklady v územním plánu zařazeny:
a) krajina na území obce jako vyvážený celek tvořený nezastavěným územím,
zastavěným územím a plochami určenými k zastavění;
b) významné krajinné prvky dle § 3 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,
ve znění pozdějších předpisů, tedy lesy, vodní toky a jejich údolní nivy a rybníky;
c) plochy zemědělské půdy v 1. a 2. třídě ochrany;
d) migračně významné území
e) skladebné části územního systému ekologické stability vymezené v kapitole E a
v grafické části ÚP - Hlavní výkres,
f)

plochy a linie krajinné zeleně v zemědělských plochách zvyšující ekologickou stabilitu
a protierozní ochranu zemědělských ploch.

Ad a) Krajinu území obce Lazsko lze charakterizovat jako harmonickou lesozemědělskou
krajinu pahorkatiny, v jejímž obraze se propisují antropogenní posttěžební reliéfní tvary.
Nejvyšším bodem území obce je kóta 608 m n.m. v severní části území, která je převážně
zalesněna. Dominují jehličnaté porosty smrku. Plochy zemědělské půdy jsou středně velké
až velké. Mimolesní krajinná zeleň je zastoupena ve formě doprovodu cest, vodních toků a
vodních ploch a menších remízků. Prvkem významně spoluutvářejícím obraz a charakter
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krajiny jsou menší a středně velké rybníky s bohatým břehovým doprovodem. Jediným
významnějším vodním tokem na území obce je Hrádecký potok, jehož tok je regulován.
Součástí krajiny jsou také urbanizované plochy. Vedle samotného území Lazska je v krajině
přítomno několik izolovaných zastavěných enkláv. Při východním okraji obce plocha výroby a
skladování při železniční zastávce Milín, při západním okraji území obce areál Státního
ústavu jaderné, chemické a biologické ochrany, bývalý areál v lokalitě Kamenná, 2 izolované
enklávy v centrální části obce a areál památníku Vojna Lešetice při severní hranici obce.
Krajina území obce tvoří i navzdory antropogenním tlakům vyvážený celek volné krajiny
využívané pro zemědělství se zástavbou převážně venkovského charakteru. Negativní jevy
ovlivňující charakter a obraz krajiny jsou především přítomnost ploch výroby a skladování a
intenzivní forma zemědělské výroby. Antropogenní posttěžební reliéfní tvary se postupně
díky zalesnění a přirozené sukcesi stávají přirozenou součástí krajiny, a jsou dokladem
historického využívání území.
Ad b) Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů,
vymezuje taxativně jako významné krajinné prvky lesy, vodní toky, údolní nivy a rybníky.
Jediným významnějším vodním tokem je Hrádecký potok vstupujícím na území obce při jejím
východním okraji v nadmořské výšce cca 540 m n. m. Hrádecký potok je regulován a jeho
údolní niva je významně ovlivněna zemědělským využitím půd v nivě. Na území obce se
nachází soustava 4 rybníků – Stříbrný rybník, rybník Hošek (Milínský), Pustý rybník a
Hubenovský rybník. Kvalita vody v nich je ovlivněna intenzivní zemědělskou činností na
území obce a na území sousedních obcí a chovem ryb. Stříbrný rybník je rozvíjen jako
lokalita rekreace. Druhová skladba lesů je pozměněna ve prospěch smrkových porostů.
Stejně jako na ostatním území ČR byly lesy na území obce v posledních letech zasaženy
kůrovcovou kalamitou.
Ad c) V souladu se zákonem č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu,
ve znění pozdějších předpisů jsou jako přírodní hodnota a významný přírodní zdroj označeny
půdy 1. a 2. třídy ochrany s výjimkou ploch, které jsou dotčeny vymezením zastavitelných
ploch a ploch přestavby. Na území obce jsou zastoupeny kvalitní zemědělské půdy 1. a 2.
třídy ochrany.
Ad d) Území obce Lazsko je součástí migračně významného území. Migračně významná
území (MVÚ) zahrnují oblasti stálého výskytu velkých savců i prostory potřebné k migraci a
chrání propustnost krajiny jako celku. Funkce území pro migraci organismů je nutné
zachovat a eliminovat vznik nových bariér prostupnosti území (např. vznik oplocených
areálů)
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Migračně významné území, zdroj: AOPK ČR

Ad e) Z hlediska zachování ekologické stability a biologické diverzity krajiny jsou jako
přírodní hodnoty vymezeny skladebné části územního systému ekologické stability (ÚSES)
na regionální a lokální úrovni. Jejich přehled je uveden v kapitole E.4 Územního plánu. Tyto
plochy je nutné chránit a rozvíjet a vytvořit spojitou síť ekologicky stabilních ploch v krajině.
Ad f) Plochy a linie krajinné zeleně jsou v krajině území obce zastoupeny v podobě
doprovodu cest, vodních toků a vodních ploch a menších remízků a jsou zásadním faktorem
ovlivňujícím ekologickou stabilitu, biologickou diverzitu, obraz krajiny, omezující vodní a
větrnou erozi a podmínky pro retenci vody v území. Ochrana a rozvoj těchto prvků krajiny je
jedním z klíčových úkolů územního plánu.
V ÚP je uveden požadavek na ochranu výše uvedených hodnot při rozvoji obce a při
rozhodování o změnách v území. Tento požadavek neznamená, že uvedené hodnoty
nemohou být využívány a rozvíjeny v souladu s podmínkami právních přepisů, které jsou pro
ochranu těchto hodnot relevantní.

Koncepce ochrany a rozvoje kulturních hodnot
Na území obce Lazsko není vyhlášena památková zóna ani rezervace. V řešeném území se
nachází nemovitá kulturní památka, zapsaná v Ústředním seznamu kulturních památek ČR:


Vězeňský tábor Vojna - rozsáhlý areál zajateckého, později politického tábora s
pozůstatky původních staveb, uranových šachet, cest a ostnatého oplocení s
lampami. Komplex z 50. let 20. st. je součástí historicko-etické expozice. Od r. 2005
probíhá rekonstrukce objektů. Chráněno od roku 2001.

Jako kulturní hodnotu územní plán respektuje a dále rozvíjí urbanistickou strukturu sídla
Lazsko, která byla založena podél hlavní kompoziční osy silnice Milín - Březnice, podél níž

17

Odůvodnění územního plánu Lazsko

se rozvíjela oboustranná zástavba, která se dále rozšiřovala podél existujících komunikací.
Územní plán respektuje a chrání strukturu a charakter historického jádra sídla, které je na
základě historických map vymezeno v Koordinačním výkrese.
Prvky drobné architektury, kterými jsou kaplička sv. Václava, kamenný kruh jako připomínka
objevu žárového pohřebiště na Stříbrném vrchu, kamenný kříž pod Stříbrným vrchem,
kaplička a kříž v centru sídla, kaplička sv. Jana Nepomuckého na hranici území obce Lazsko
a města Milín, kříž u silnice II/174 a socha Anděla naděje při jihovýchodní hranici území
obce, které nejsou zapsané v Ústředním seznamu kulturních památek ČR, je navrženo
chránit, obnovovat a rozvíjet jako součást kulturního dědictví obce, včetně kultivace jejich
okolí a související vzrostlé zeleně tak, aby byly harmonicky začleněné do krajiny i zástavby
sídla.
Vyhlídkové body, které jsou cílem každodenní rekreace obyvatel obce i širšího okolí a
významnými prvky identity obyvatel zdůrazněnými prvky drobné architektury, jsou Stříbrný
vrch a vyhlídka se sochou Anděla naděje. Při vyhodnocování vlivů na krajinný ráz území
musí být zohledněny pohledy z těchto míst a tyto pohledy a pohledové horizonty nesmí být
narušeny nevhodnými zásahy.
Ochrana urbanistických a architektonických hodnot území je ošetřena stanovením podmínek
pro využití ploch a prostorového uspořádání zástavby.
V řešeném území jsou Státním archeologickým seznamem ČR (SAS) evidována území
s archeologickými nálezy ÚAN I (území s pozitivně prokázaným výskytem archeologických
nálezů), ÚAN II (území, kde se pravděpodobnost výskytu archeologických nálezů pohybuje
v rozmezí 51 – 100%). Zbývající část řešeného území náleží do kategorie ÚAN III (území,
které mohlo být osídleno či jinak využíváno člověkem, ale výskyt archeologických nálezů
nebyl dosud pozitivně prokázán, pravděpodobnost výskytu je 50%).
Území s archeologickými nálezy I. a II. kategorie jsou vymezena v Koordinačním výkresu a
uvedena v následující tabulce:
Číslo ÚAN Kategorie ÚAN

Název ÚAN

33386

II

pásmo kolem nálezu na zahradě čp. 58

17573

I

zahrada čp. 58

17574

II

středověké a novověké jádro obce

Koncepce ochrany a rozvoje civilizačních hodnot
Odůvodnění koncepce ochrany a rozvoje civilizačních hodnot řešeného území je promítnuta
do kapitol F.3 a F.4 Odůvodnění ÚP.

18

Odůvodnění územního plánu Lazsko

Urbanistická koncepce obce Lazsko vychází zejména z principů rozvoje území stanovených
v Územním plánu obce Lazsko z roku 2001, z rozvojového dokumentu obce, z platných
znění nadřazené územně plánovací dokumentace (ZÚR SK, PÚR ČR), z 5. úplné
aktualizace Územně analytických podkladů ORP Příbram 2020, Komplexní pozemkové
úpravy v katastrálním území Lazsko z roku 2008 a doplňujících průzkumů a rozborů.
Základním cílem územního plánu je vytvořit předpoklady pro dlouhodobý rozvoj území obce
v souladu s ochranou jeho přírodních, kulturních a civilizačních hodnot. Návrh urbanistické
koncepce vychází zejména z pozice obce Lazsko v rámci sídlení struktury jako malé
venkovské obce v blízkosti města Příbram s koncentrací občanského vybavení a pracovních
příležitostí, v dobré dopravní dostupnosti silnice I/4 (dálnice D4) a dalších významnějších
center osídlení a z územních podmínek obce daných okolní krajinou. Pro zajištění
rozvojových potřeb obce jsou vymezeny plochy a koridory pro rozvoj bydlení, výroby a
podnikání, veřejné infrastruktury, s ohledem na zachování hodnot a krajinného rázu území,
dále plochy a koridory pro zlepšení funkcí a obrazu krajiny.
Územní rozvoj zastavěného území respektuje urbanistickou strukturu sídla a dále ji,
s ohledem na historický vývoj zástavby, dotváří. Zástavba Lazska byla založena podél
silnice, důležité spojnice směrem na Příbram a na Březnici, podél níž se rozvíjela
oboustranná zástavba, která se dále rozšiřovala podél existujících komunikací. Územní plán
vhodně využívá současná vedení dopravní a technické infrastruktury, dotváří urbanistickou
strukturu přednostně ve formě oboustranné zástavby podél stávajících komunikací a snižuje
nároky na obsluhu území výstavbou nových místních komunikací a inženýrských sítí.
Územní plán stanovuje podmínky pro zachování struktury a charakteru zástavby.
Územní plán vytváří podmínky pro přiměřený rozvoj všech funkčních složek zastavěného a
nezastavěného území.
Bydlení – pro posílení stability obyvatelstva jsou vymezeny plochy pro rozvoj bydlení.
Územní plán v převážné míře přebírá a zpřesňuje plochy vymezené ÚPO a Změnou č. 1
ÚPO, které modifikuje s ohledem na minimalizaci záborů ZPF zejména půd 2. třídy ochrany
a zajištění obsluhy dopravní a technickou infrastrukturou. Plochy pro rozvoj bydlení jsou
vymezeny v dostatečném rozsahu (celkem cca 51 nových RD) a rozděleny do 2 etap.
V první etapě je vymezeno max. 35 RD, což odpovídá nárůstu obyvatel o cca 35*3=105, tedy
o (105/216)*100=48,6%, což je ještě přiměřený nárůst. Vymezený rozvoj reflektuje výrazný
zájem o bydlení v Lazsku a významný dlouhodobý nárůst počtu obyvatel obce v rámci
regionu. Oproti ÚPO (cca 45 nových RD) dochází jen k velmi mírnému navýšení celkových
ploch, a pokud vezmeme v úvahu počet RD v 1. etapě (35 ks), pak je rozvoj sídla navržen
pozvolnější než v dosud platném ÚPO. Cílem návrhu ÚP je citlivým způsobem dotvářet
strukturu sídla, přednostně využívat volné plochy uvnitř zastavěného území a podél
stávajících komunikací, rozvoj samot v rámci již oplocených pozemků vymezených ÚPO
k zastavění umožnit pouze v omezeném počtu jednotlivých rodinných domů za předpokladu,
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že bude technická infrastruktura řešena individuálně bez nároků na veřejné prostředky. Další
rozvoj bydlení mimo jádrové sídlo se s ohledem na ochranu přírodních hodnot území
nepřipouští. S ohledem na ochranu ZPF, zejména kvalitních půd II. třídy ochrany se rozvoj
bydlení navrhuje zejména v jižní polovině sídla, kde jsou vhodně využívány plochy mezi
zastavěným územím a vymezeným koridorem přeložky silnice II/174 na méně kvalitních
půdách III. a V. třídy ochrany. Ochrana zástavby před hlukem bude zajištěna vhodnými
protihlukovými opatřeními, které budou vhodně zapojeny do krajiny a které jsou součástí
vymezeného koridoru obchvatu. Z orientačního výpočtu vychází limitní izofona 50 dB v noční
dobu 45 m od osy navrhované komunikace, což ÚP splňuje a vymezuje navrhovanou i
výhledovou zástavbu min. 45 m od předpokládané osy přeložky silnice II/174.
Oproti dosud platnému ÚPO došlo k redukci rozvojové plochy Z1-7 na severu obce, která
ležela převážně na kvalitních půdách II. třídy ochrany. Celkový rozvoj bydlení na
nemovitostech majitelů těchto pozemků ale zůstal zachován, neboť se majitelům stejná
kapacita přemístila na převážně méně kvalitní půdy v jejich vlastnictví, které dosud nebyly
určeny k zástavbě - např. do ploch Z04, Z05, Z06, Z07 a Z16. Na místě rozvojové plochy Z107 (označení dle původního ÚPO) za posledních 10 let nedošlo k jakékoliv výstavbě. Rozvoj
v nově vymezených plochách je také výhodnější z toho důvodu, že je většinou v návaznosti
na stávající technickou a dopravní infrastrukturu a není tak nutno rozsáhle investovat, jako v
případě plochy Z1-7. Navrhovaná koncepce počítá s tím, že až se za cca 10-20 let zaplní
vymezené zastavěné parcely, přednostně na méně kvalitních půdách, bude možné vymezit
rozvoj i na severu v ploše R09, kam již nyní jsou vymezeny přístupové komunikace ze
západu i východu tak, aby neuváženou zástavbou nedošlo k zamezení zpřístupnění a
obsluhy lokality a tak znemožnění dlouhodobého rozvoje obce. Celkové porovnání: plochy
pro bydlení vymezené v dosud platném ÚPO na ZPF TO II: 1,04 ha (z toho 1,02 ha bylo v
ploše Z1-7); plochy pro bydlení vymezené na ZPF TO II v předkládaném návrhu územního
plánu: pouze 0,17 ha. Je zde patrná redukce 0,87 ha na TO II ve prospěch ochrany ZPF.
Další porovnání: majitelé pozemků v rozvojové ploše Z1-7 mohli dosud (a neudělali to)
postavit cca 11 RD. Po schválení nového územního plánu mají možnost postavit opět 11 RD
(plochy P05, Z04, Z05, Z06, Z07 a Z16). Z výše uvedeného vyplývá, že projektant velice
pečlivě a svědomitě řešil dilema mezi ochranou nejcennějších půd a zachováním
urbanistické struktury a umožněním budoucího dlouhodobého rozvoje obce. Dále také viz
odůvodnění rozhodnutí o námitce N10 v kapitole L Odůvodnění ÚP.
Vůči ÚPO došlo dále ke změně původní plochy Z1-9. Část plochy byla převedena z návrhu
do územní rezervy (R04) z několika důvodů. Jedním z hlavních je to, že majitelé pozemků za
posledních 10 let nepostavili v dané ploše žádný rodinný dům, parcely 504 a 505 nemají
dosud vyřešen příjezd a tedy na nich dosud ani nebylo možno stavět Majitelům parcel
v původní ploše Z1-9 je většinou umožněna výstavba na jiných pozemcích v jejich vlastnictví
a zároveň byl kladen důraz na to, aby se územní rozvoj rozložil do několika vhodných lokalit
při zohlednění požadavků a potřeb obyvatel obce a vlastníků pozemků. Návrh ÚP dále
respektuje probíhající projektovou přípravu v ploše Z01, kterou neměli projektanti v průběhu
prací na návrhu ÚP pro společné jednání k dispozici, a tato skutečnost jim nebyla známa.
K menší redukci došlo i u plochy vymezené v ÚPO v severovýchodní části Lazska, část je
v novém ÚP vymezená jako P06 a Z05. Důvody k redukci plochy byly následující: v dané
ploše nebyla dosud zahájena výstavba ani projektová příprava, ochrana významné plochy
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sídelní zeleně (vzrostlého a udržovaného sadu), přednostní využití ploch v návaznosti na
stávající dopravní a technickou infrastrukturu. Pro případný budoucí rozvoj bydlení je
vymezena plocha PP, která zajistí zpřístupnění a obsluhu pozemků.
Vymezené plochy smíšené obytné odpovídají smíšenému charakteru venkovské zástavby
tvořené samostatně stojícími rodinnými domy nebo venkovskými usedlostmi a umožňují
vedle trvalého i rekreační bydlení, rozvoj občanského vybavení a drobných podnikatelských
aktivit, které nenaruší kvalitu prostředí a pohodu bydlení.
Rekreace – plochy rekreace nejsou územním plánem samostatně vymezeny. Rozvoj
individuální rekreace je umožněn v rámci ploch smíšených obytných. Pro volnočasové
aktivity obyvatel jsou v rámci zastavěného území vymezeny plochy občanského vybavení –
sport, které jsou stabilizovány a dále jsou vytvořeny podmínky pro rekreační využívání
krajiny pro šetrné tzv. měkké formy rekreace jako je pěší turistika, cykloturistika, hipoturistika,
apod. Významným rekreačním zázemím obce je Stříbrný rybník a Stříbrný vrch, které slouží
pro každodenní rekreaci obyvatel obce i širokého okolí. Pro zachování a rozvoj kvalit této
lokality a ochranu před rušivými vlivy z blízké podnikatelské zóny u nádraží je navrženo
využít pro výrobu a skladování pouze plochy již zastavěné. Plochy v sousedství rekreační
lokality, které nebyly v minulosti nikdy zastavěny, jsou stabilizovány a navrženy jako plochy
krajinné zeleně.
Občanské vybavení – plochy občanského vybavení jsou stabilizovány. Vybavenost
odpovídá populační velikosti obce a poloze v blízkosti města Příbrami a dalších menších
spádových center osídlení, které zajišťují obyvatelům základní i vyšší občanské vybavení.
Rozvoj občanského vybavení je dle potřeb obce i jejích obyvatel umožněn v rámci ploch
smíšených obytných venkovských.
Veřejná prostranství – územní plán zachovává a rozvíjí systém veřejných prostranství,
který má zásadní význam pro strukturu zastavěného území (ohraničení veřejně přístupných
ploch od soukromých), pro prostupnost zastavěného území a propojení sídla s krajinou, pro
společenskou, pobytovou a rekreační funkci.
Výroba – plochy výroby a velkoobjemového skladování nejsou v samotném sídle
zastoupeny. Rozvoj drobných podnikatelských aktivit, které nenaruší kvalitu obytného
prostředí, je umožněn v rámci ploch smíšených obytných venkovských (SV). V sídle se
v rámci ploch SV nachází nerušící provozovny kovovýroby a zámečnické dílny v čp. 3 a 48,
zemědělská farma čp. 2, podnikatelské aktivity v čp. 46 a další. Výrobní areály se nachází v
okrajových částech řešeného území. Menší areál při západní hranici území, větší areál na
východní hranici území v návaznosti na nádraží Milín, který vznikl v 60. letech v souvislosti s
těžbou uranu. V podnikatelské zóně u nádraží jsou v současnosti v provozu firmy Wimmer –
dřevovýroba, Ligmet - zpracování kovového odpadu a Scrapex – nakládání s elektroodpady.
Stavby a činnosti firem, v řešeném území, zkolaudované a povolené před vydáním tohoto
územního plánu se tímto územním plánem neomezují (dále také viz odůvodnění rozhodnutí
o námitkách N1, 2. část N3, N5 a N8 v kapitole L Odůvodnění ÚP). S ohledem na území
obce v minulosti zatížené těžbou uranu, vzhledem k poloze obce mimo rozvojové oblasti a
rozvojové osy vymezené PÚR ČR a ZÚR SK, bez přímé návaznosti na nadřazenou silniční
síť (silnice I. třídy, rychlostní silnice, dálnice) a cílové charakteristiky (kvality) krajiny
stanovené v ZÚR SK, se nepředpokládá významný rozvoj výroby a skladování. Územní plán
vytváří podmínky pro rozvoj výroby, podnikatelských aktivit a pracovních příležitostí
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vymezením ploch přestavby v rámci stávajícího výrobního areálu u nádraží a v návaznosti na
něj. Jedná se o návrh opětovného využití brownfieldu (plocha znehodnocená, zanedbaná,
částečně nebo zcela nevyužívaná), který byl identifikován v rámci ÚAP ORP Příbram a
terénních průzkumů. V souladu s podmínkami stanovenými v ÚP musí být navrženo takové
využití území, které nezhorší životní prostředí obce, významně nezvýší již v současné době
velkou dopravní zátěž území obce, nenaruší krajinný ráz území, který se vyznačuje
malebnou zvlněnou krajinou s množstvím významných krajinných prvků a vyhlídkových bodů
a nebude mít významně negativní vliv na kulturní hodnoty území (Stříbrný vrch) a rekreační
lokalitu Stříbrný rybník. Nedílnou součástí odůvodnění ÚP je odůvodnění rozhodnutí o
námitce N4 v kapitole L Odůvodnění ÚP a odůvodnění vypořádání připomínek P1 a P2 v
kapitole M.1 Odůvodnění ÚP. Bývalý areál DIAMO, který sloužil pro nakládku uranové rudy,
byl v nedávné době rekultivován a je stabilizován jako plochy krajinné zeleně.
Sídlení zeleň – územní plán klade důraz na zachování a rozvoj sídelní zeleně, která
zajišťuje zvýšení retenční schopnosti území, zpomalení odtoku srážkových vod z území,
zlepšení mikroklimatu v sídle, zvýšení estetické kvality a obrazu sídla v krajině, dále
začlenění výrobních areálů do krajiny. Zahrady v okrajových částech sídla je vhodné nechat
nezastavěné pro zajištění citlivého přechodu zastavěného území do volné krajiny.
Dopravní a technická infrastruktura – územní plán navrhuje zachování a rozvoj dopravní a
technické infrastruktury, zejména zlepšení dopravní dostupnosti obce, omezení průjezdné
dopravy zastavěným územím, zajištění zpřístupnění a obsluhy stávající a nové zástavby
dopravní a technickou infrastrukturou, zajištění prostupnosti krajiny, které povede ke
zlepšení životního prostředí a kvality života obyvatel obce.
Nezastavěné území – územní plán respektuje zemědělské a lesní plochy, vodní plochy a
toky. Navrhuje opatření, která povedou ke zlepšení obrazu krajiny a zvýšení ekologické
stability území. Navrhuje zvýšení prostupnosti krajiny vymezením ploch a koridorů pro
účelové komunikace s doprovodnou krajinnou zelení, které zajistí zpřístupnění pozemků,
rekreační využívání krajiny a obnovení historického propojení Lazsko - Lešetice. Navrhuje
k založení prvky ÚSES, další plochy a prvky krajinné zeleně, které zajistí zvýšení ekologické
stability a biodiverzity území, retenční schopnosti krajiny, zvýšení protierozní ochrany,
zlepšení vodního režimu, klimatických poměrů a také zvýšení estetické kvality krajiny.

V souladu s § 43 odst. (1) stavebního zákona a vyhláškou č. 501/2006 Sb., ve znění
pozdějších předpisů jsou dle významu vymezeny zastavitelné plochy, plochy přestavby,
plochy změn v krajině, koridory a územní rezervy. Územní plán dále definuje plochy
stabilizované a stanovuje podmínky pro jejich využití tak, aby bylo zamezeno nepřiměřeným
změnám stávající zástavby, které by bylo jinak nutné prověřit v rámci zpracování územního
plánu nebo jeho změny jako plochy přestavby.
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Pro liniové záměry dopravní infrastruktury jsou územním plánem vymezeny koridory
s označením:


CNZ – koridor z nadřazené územně plánovací dokumentace,



CNU – koridor vymezený územním plánem,

pro které jsou stanoveny podmínky využití. Koridory (namísto zastavitelných ploch) jsou
vymezeny z důvodu minimalizace předpokládaného záborů půdního fondu.

Územní plán stanovuje u jednotlivých zastavitelných ploch a ploch přestavby maximální
počet rodinných domů, resp. stavebních pozemků tak, aby byla zajištěna požadovaná
minimální výměra stavebních pozemků 800 m2.
Minimální koeficient zeleně pro jednotlivé zastavitelné plochy a plochy přestavby je stanoven
z důvodu zajištění zadržování, vsakování a využívání srážkových vod přímo v místě spadu,
zpomalení odtoku srážkových vod z území a zlepšení mikroklimatu v sídle.

Označení
plochy

Rozsah
plochy
(ha)

Kód
způsobu
využití

Z01

1,91

SV

smíšené obytné
venkovské

PP

vybraná veřejná
prostranství s převahou
zpevněných ploch

PZ

Způsob využití plochy

vybraná veřejná
prostranství s převahou
zeleně

ZZ

zeleň – zahrady a sady

DS

doprava silniční

Zdůvodnění přijatého řešení
Vymezení plochy v návaznosti na zastavěné
území vychází ze Změny č. 1 ÚPO. Plocha
dotváří urbanistickou strukturu v západní části
sídla.
Návrh místních komunikací jako součást ploch
PP je vymezen dle připravovaného projektu,
který vychází z KPÚ.
Plocha PZ je vymezena v souvislosti
s navrhovaným rozvojem obytné zástavby na
západním okraji sídla (plochy Z01, R05, R07,
R08, které v budoucnu budou mít větší rozlohu
než 2,0 ha), ve vazbě na centrum sídla. Plocha
zajistí rozvoj a zlepšení dostupnosti veřejných
prostranství pro rozvojové i stabilizované plochy
v západní části sídla.
Plocha ZZ zajišťuje harmonický přechod
zastavěného území do volné krajiny a
minimalizaci záboru ZPF.
Plocha DS je vymezena pro umístnění zastávky
veřejné dopravy a zachování doprovodné zeleně
podél silnice II/174.

Z04

0,61

SV

smíšené obytné
venkovské

Vymezení plochy v návaznosti na zastavěné
území vychází ze Změny č. 1 ÚPO. Plocha
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Označení
plochy

Rozsah
plochy
(ha)

Kód
způsobu
využití
PP

ZZ

Způsob využití plochy
vybraná veřejná
prostranství s převahou
zpevněných ploch
zeleň – zahrady a sady

Zdůvodnění přijatého řešení
dotváří urbanistickou strukturu v severní části
sídla.
Plocha PP zajistí zpřístupnění a obsluhu
stavebních pozemků, propojení sídla s krajinou
a umožní případný budoucí rozvoj bydlení v
severní části sídla.
Plocha ZZ zajišťuje harmonický přechod
zastavěného území do volné krajiny a
minimalizaci záboru ZPF.
Dále také viz odůvodnění rozhodnutí o námitce
N10 v kapitole L Odůvodnění ÚP.

Z05

0,10

SV

smíšené obytné
venkovské

PP

vybraná veřejná
prostranství s převahou
zpevněných ploch

Vymezení plochy v návaznosti na zastavěné
území vychází z ÚPO. Plocha dotváří
urbanistickou strukturu podél stávající místní
komunikace v severovýchodní části sídla.
Plocha PP zajistí dostatečnou šířku veřejného
prostranství pro zpřístupnění a obsluhu
stavebních pozemků.
Dále také viz odůvodnění rozhodnutí o námitce
N10 v kapitole L Odůvodnění ÚP.

Z06

0,65

SV

smíšené obytné
venkovské

Vymezení plochy v návaznosti na zastavěné
území dotváří urbanistickou strukturu podél
stávajících komunikací ve východní části sídla.

DS

doprava silniční

ZZ

zeleň – zahrady a sady

Plocha DS zajistí napojení sídla na navržený
obchvat, zpřístupnění a obsluhu stavebních
pozemků.
Plocha ZZ zajišťuje harmonický přechod
zastavěného území do volné krajiny a
minimalizaci záboru ZPF.
Dále také viz odůvodnění rozhodnutí o námitce
N10 v kapitole L Odůvodnění ÚP.

Z07

1,69

SV

smíšené obytné
venkovské

PP

vybraná veřejná
prostranství s převahou
zpevněných ploch

ZZ

zeleň – zahrady a sady

Vymezení plochy v návaznosti na zastavěné
území vychází ze Změny č. 1 ÚPO. Plocha
aronduje jihovýchodní část sídla.
Návrh průjezdné místní komunikace jako
součást plochy PP zajistí zpřístupnění a obsluhu
stavebních pozemků.

Z08

0,05

DS

doprava silniční

Plocha vymezená v návaznosti na zastavěné
území je určená pro záchytné parkoviště
návštěvníků rekreační lokality Stříbrný rybník.

Z10

0,99

SV

smíšené obytné
venkovské

ZZ

zeleň – zahrady a sady

Vymezení plochy v návaznosti na zastavěné
území bývalé hájovny a ovčína umožní výstavbu
jednoho rodinného domu za předpokladu, že
bude
technická
infrastruktura
řešena
individuálně bez nároku na veřejné prostředky.
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Označení
plochy

Rozsah
plochy
(ha)

Kód
způsobu
využití

Způsob využití plochy

Zdůvodnění přijatého řešení
Využití plochy vymezené v ÚPO pro
podnikatelskou
činnost
není
dlouhodobě
naplňováno a není v této klidové lokalitě vhodné.
Plocha k zastavění byla oproti ÚPO výrazně
redukována z důvodu ochrany krajinného rázu a
z urbanistického hlediska, kdy je nevhodné
rozšiřovat historické samoty či umožnit jejich
intenzivní využívání, ale je vhodnější přednostně
využít plochy pro rozvoj bydlení v návaznosti na
jádrové sídlo. Vymezení plochy pro výstavbu 1
RD je v tomto případě umožněno z důvodu, že
plocha byla v současném ÚPO vymezena k
zastavění,
resp.
podnikatelskou
činnost.
Realizace rodinného domu a přilehlé zahrady
přispěje ke kultivaci plochy např. vysázením
ovocného sadu.
Plocha ZZ zajišťuje harmonický přechod
zastavěného území do volné krajiny a
minimalizaci záboru ZPF. Dále zajistí podporu
retence vody v krajině, posílení ekologické
stability a biologické diversity.
Dále také viz odůvodnění rozhodnutí o námitce
N6 v kapitole L Odůvodnění ÚP a odůvodnění
vypořádání připomínky P10 v kapitole M.1
Odůvodnění ÚP.
Vymezení
ploch
vychází
z
Komplexní
pozemkové úpravy v k.ú. Lazsko. Jedná se o
plochy pro účelové komunikace ke zpřístupnění
zemědělských pozemků a dalších míst v krajině.

Z11

0,47

DS

doprava silniční

Z12

0,22

DS

doprava silniční

Z13

0,30

DS

doprava silniční

Z14

0,27

DS

doprava silniční

Z15

0,08

DS

doprava silniční

Z16

1,18

SV

smíšené obytné
venkovské

PP

vybraná veřejná
prostranství s převahou
zpevněných ploch

Vymezení plochy v návaznosti na zastavěné
území dotváří urbanistickou strukturu v jižní části
sídla.
Návrh místních komunikací jako součást plochy
PP zajistí zpřístupnění a obsluhu stavebních
pozemků, prostupnost zastavěného území a
umožní případný budoucí rozvoj bydlení v jižní
části sídla.
Dále také viz odůvodnění rozhodnutí o námitce
N9 a N2 v kapitole L Odůvodnění ÚP.

Z17

0,21

SV

Vymezení plochy v návaznosti na zastavěné
území vychází ze Změny č. 1 ÚPO. Plocha
dotváří urbanistickou strukturu v jihozápadní
části sídla.

smíšené obytné
venkovské
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Odůvodnění vypuštění následujících zastavitelných ploch z návrhu ÚP:
Označení
plochy

Rozsah
plochy
(ha)

Kód
způsobu
využití

Z02

0,26

SV

smíšené obytné
venkovské

DS

doprava silniční

SV

smíšené obytné
venkovské

PP

vybraná veřejná
prostranství s převahou
zpevněných ploch

ZZ

zeleň – zahrady a sady
smíšené obytné
venkovské

Z03

0,13

Způsob využití plochy

Převedení plochy do územní rezervy zohledňuje
ochranu kvalitních zemědělských půd II. třídy
ochrany a podmínku KÚ SK na etapizaci
výstavby.

0,11

SV

Označení
plochy

Rozsah
plochy
(ha)

Kód
způsobu
využití

P01

7,66

HS

smíšené výrobní –
výroby a služeb

ZO

zeleň ochranná a
izolační

HS

smíšené výrobní –
výroby a služeb

ZO

zeleň ochranná a
izolační

P03

1,78

1,08

Převedení plochy do územní rezervy zohledňuje
ochranu kvalitních zemědělských půd II. třídy
ochrany a podmínku KÚ SK na etapizaci
výstavby.

Plocha byla na základě připomínek k návrhu ÚP
převedena do územní rezervy z hlediska
zachování krajinného rázu území, nerozšiřování
historických samot ve volné krajině a přednostní
využití ploch v návaznosti na jádrové sídlo pro
rozvoj obytné zástavby. Vymezení zastavitelné
plochy by se stalo precedentem pro další
požadovaný avšak nevhodný rozvoj zástavby ve
volné krajině. V těchto místech dosud nikdy
nebyla vymezena plocha k jakékoli zástavbě,
jako tomu bylo např. u plochy Z10 v současném
ÚPO. V dané ploše se vždy nacházela zahrada
bez možnosti zástavby. Dále také viz
odůvodnění rozhodnutí o námitce N13 v kapitole
L Odůvodnění ÚP.

Z09

P02

Zdůvodnění přijatého řešení

Způsob využití plochy

HS

smíšené výrobní –
výroby a služeb

ZO

zeleň ochranná a
izolační
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Plocha P01 vymezena pro opětovné využití
zanedbaného a jen částečně využívaného
výrobního areálu u nádraží Milín, které bylo
vyhodnoceno jako brownfield v rámci terénních
průzkumů a ÚAP ORP Příbram. Vymezení
plochy je upraveno tak, aby umožnilo plánované
dopravní napojení plochy na silnici II/174 dle
požadavku majitele.
Plochy P02 a P03 vymezeny pro rozvoj
podnikatelských aktivit v rámci stávajícího
výrobního areálu u nádraží Milín.
Podmínky prostorového uspořádání ploch P01P03 jsou stanoveny s ohledem na ochranu
krajinného rázu území, pohledových horizontů,

Odůvodnění územního plánu Lazsko

Označení
plochy

Rozsah
plochy
(ha)

Kód
způsobu
využití

Způsob využití plochy

Zdůvodnění přijatého řešení
harmonického měřítka a vztahů v krajině,
revitalizované po následcích těžby uranu.
Podmínky vychází z cílových kvalit krajiny
stanovených v ZÚR SK a z Posouzení stavby
Technologický park „Stříbrňák“ z hlediska vlivu
na krajinný ráz v k.ú. Lazsko (Löw & spol., s.r.o.,
08/2021) zpracovaného pro obec Lazsko.
Maximální výška pro atiku či hřeben staveb nad
mořem byla stanovena po podrobné analýze
dálkových pohledů z různých významných a
důležitých stanovišť tak, aby stavby nevyčnívaly
nad kritickou hladinu a nenarušily pohledový
horizont a krajinný ráz území. Návrh zároveň
navazuje na platný ÚPO, který v závazných
regulativech nepřipouští změny ve výškové
hladině zástavby. Na základě detailní analýzy
výšek stávajících staveb dle laserové skenu
ČUZK lze za relevantní stávající výškovou
hladinu v dané ploše považovat hladinu cca
553,2 m nad mořem. Návrh ÚP připouští zvýšení
max. výškové hladiny zástavby na 555,5 m n.m.
tak, aby nebyl narušen krajinný ráz území a
terénní horizont z dálkových pohledů a
významných vyhlídkových míst (socha Anděla
naděje, Stříbrný vrch, Kozí vrch).
V souladu s cílovými kvalitami krajiny ze ZÚR
SK se stanovením maximální plochy jedné
stavby zamezí umisťování staveb a zařízení,
které mohou díky svým plošným parametrům
narušit pozitivní charakteristiky krajinného rázu
území. Max. hodnota byla stanovena na základě
analýzy veřejných grafických dat RUIAN v GIS
prostředí a plošných parametrů staveb v rámci
přilehlého regionu Příbramska, kdy ve stávajícím
areálu je největší stavbou objekt pily o rozloze
2347 m2, v blízkém Milíně pak silo o ploše 3307
m2. Nejbližší větší stavba se pak nachází až na
okraji Příbrami a má plochu 4819 m2. Výjimku
tvoří závod bývalé důlní technologie v Příbrami o
ploše 32 493 m2, což je největší stavba v okrese
Příbram. Obě největší stavby se nachází v silně
urbanizovaném městském prostředí, v rozvojové
oblasti krajského významu OBk5 Příbram, ne ve
volné krajině. Již zbořené haly v areálu TP
Stříbrňák měly dohromady zastavěnou plochu
cca 4000 m2. Pro začlenění smíšených
výrobních ploch do krajiny jsou vymezeny pásy
izolační a ochranné zeleně (ZO). Redukovaná
plocha ZO podél stávající vlečky v ploše P01
byla před nedávným kácením v mnohem větším
rozsahu a je žádoucí, aby tato funkce byla
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Označení
plochy

Rozsah
plochy
(ha)

Kód
způsobu
využití

Způsob využití plochy

Zdůvodnění přijatého řešení
zachována pro odstínění nové zástavby z
dálkových pohledů, zejména ze silnice II/174 a
z vyhlídkového místa u sochy Anděla naděje.
Zeleň zajistí zmírnění negativního vlivu nové
zástavby na krajinný ráz a její pohledové
zapojení do okolní krajiny.
Dále také viz odůvodnění rozhodnutí o
námitkách N4 a N15 v kapitole L Odůvodnění
ÚP a odůvodnění vypořádání připomínek P1 a
P2 v kapitole M.1 Odůvodnění ÚP.

P04

0,32

SV

smíšené obytné
venkovské

PP

vybraná veřejná
prostranství s převahou
zpevněných ploch

Plocha vymezená uvnitř zastavěného území
umožní zastavění volné zahrady a dotvoření
urbanistické struktury v severozápadní části
sídla.
Návrh místní komunikace jako součást plochy
PP zajistí zpřístupnění a obsluhu stavebních
pozemků, propojení sídla s krajinou a umožní
případný budoucí rozvoj bydlení v severní části
sídla.

P05

0,31

SV

smíšené obytné
venkovské

Plocha vymezená uvnitř zastavěného území
umožní zastavění volné zahrady a dotvoření
urbanistické struktury podél stávající místní
komunikace v severní části sídla.

P06

0,25

SV

smíšené obytné
venkovské

PP

vybraná veřejná
prostranství s převahou
zpevněných ploch

Vymezení plochy uvnitř zastavěného území
vychází z ÚPO. Plocha umožní zastavění volné
zahrady a dotvoření urbanistické struktury podél
stávající místní komunikace v severovýchodní
části sídla.
Plocha PP zajistí dostatečnou šířku veřejného
prostranství pro zpřístupnění a obsluhu
stavebních pozemků a umožní případné budoucí
propojení se stávající místní komunikací a
využití volné zahrady pro bydlení.

P07

0,48

SV

smíšené obytné
venkovské

PP

vybraná veřejná
prostranství s převahou
zpevněných ploch

Vymezení plochy uvnitř zastavěného území
vychází z ÚPO. Plocha umožní zastavění volné
plochy a zahrady a dotvoření urbanistické
struktury podél stávající místní komunikace v
jihovýchodní části sídla.
Plocha PP zajistí dostatečnou šířku veřejného
prostranství pro zpřístupnění a obsluhu
stavebních pozemků.

P08

0,17

SV

smíšené obytné
venkovské

PP

vybraná veřejná
prostranství s převahou
zpevněných ploch

28

Vymezení plochy uvnitř zastavěného území
vychází z ÚPO. Plocha umožní dostavbu
stavební proluky v jižní části sídla.
Vzhledem
ke
stísněným
prostorovým
podmínkám daným veřejnou infrastrukturou
(stávající kanalizační řad a navrhované pěší
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Označení
plochy

Rozsah
plochy
(ha)

Kód
způsobu
využití

Způsob využití plochy

Zdůvodnění přijatého řešení
propojení) je umožněna výstavba dvojdomu a
snížení min. výměry pozemků na 600 m2.
Plocha PP zajistí prostupnost zastavěného
území a propojení pro pěší a cyklisty z rozvojové
lokality (plochy Z16, R02) do centrální části
sídla. Veřejná infrastruktura, kam mj. spadají i
veřejná prostranství, je dle ustanovení §2
stavebního zákona, zřizována a provozována ve
veřejném zájmu. Dále také viz odůvodnění
rozhodnutí o námitce N2 v kapitole L
Odůvodnění ÚP.

P09

0,15

TO

nakládání s odpady

Vymezení plochy pro kompostárnu uvnitř
zastavěného území vychází ze zadání ÚP a
požadavku odboru životního prostředí MÚ
Příbram. Po přestavbě ČOV se uvolní plocha,
kterou lze využít pro ukládání biologicky
rozložitelného odpadu.

Návrh územního plánu je pro celé území obce zpracován s prvky regulačního plánu.
Podrobnější podmínky pro prostorové uspořádání zástavby jsou stanoveny pro plochy SV –
smíšené obytné venkovské v kapitole F. Územního plánu v souladu s vyhláškou č. 500/2006
Sb, ve znění pozdějších předpisů v rozsahu podmínek regulačních plánů.
Pro vybrané zastavitelné plochy a vybrané plochy přestavby územní plán vymezuje části
s prvky regulačního plánu U01, U03 – U09, zakreslené ve Výkresu základního členění území
a Výkresu s prvky regulačního plánu, kde jsou dále stanoveny pro tyto části závazné uliční
čáry, stavební čáry a odstupy od hranic pozemků, pro zachování a rozvoj venkovského typu
zástavby a architektonického výrazu staveb a sídla jako celku. Cílem bylo zamezit
nevhodnému zahušťování sídla a umisťováním typizovaných staveb, které by nevycházely
z místních tradic a nerespektovaly strukturu sídla.

Územní plán vymezuje plochy, které jsou součástí ploch sídelní zeleně:


PZ – vybraná veřejná prostranství s převahou zeleně,



ZO – zeleň ochranná a izolační



ZZ – zahrady a sady,



doplňková sídelní zeleň, zahrady, sady v rámci ploch s rozdílným způsobem využití
v zastavěném území.
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s cílem zajištění jejich ochrany a rozvoje. Systém sídelní zeleně je vnímán jako hodnota
území obce pozitivně ovlivňující obytnost území a zlepšující hygienické podmínky v sídle.
ÚP Lazsko vymezuje návrhové plochy ZZ – zahrady a sady ve vazbě na nové zastavitelné
plochy s cílem zajištění zapojení sídla do krajiny a ochrany zástavby před nepříznivými vlivy
ze zemědělského využití půd a plochy ZO – zeleň ochranná a izolační pro zapojení ploch
smíšených výrobních do krajiny.

Silniční doprava
Silnice II. třídy
Silnice II/174 Milín (I/66) – Lazsko – Březnice; v souladu s platnými ZÚR Středočeského
kraje je v územním plánu zpřesněn a vymezen koridor nadmístního významu s jižním
obchvatem Lazska CNZ-D122 „Silnice II/174 Lazsko, přeložka“.

Zdroj: ZÚR Středočeského kraje v platném znění

Silnice II/174 v návaznosti na silnici I/66 a silnici I/4 - postupně realizovanou jako dálnice D4
napojuje významná centra osídlení regionálního významu Tochovice a Březnici
s pokračováním do Jihočeského kraje a s napojením na silnici I/20 v prostoru Lnářů.
Intenzita dopravy na silnici II/174 v prostoru Lazska dosahovala dle výsledků Celostátního
sčítání dopravy na silniční síti ČR v roce 2016 průměrné denní intenzity dopravy 2680
voz./24 hod., z toho 315 vozidel nákladních (ŘSD ČR, 2016). Výhledově lze očekávat
zvýšený nárůst dopravy, způsobený jak přirozeným nárůstem automobilismu, tak rozvojem
výrobního areálu u nádraží s očekávanou zvýšenou koncentrací především každodenní
nákladní dopravy. Podle odborných odhadů lze v roce 2030 očekávat průměrnou denní
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intenzitu dopravy cca 3500 voz./24 hod. Stávající průtah obytným územím je již v současné
době značně nevyhovující a vyžaduje odvedení dopravy mimo sídlo.
Navrhovaný koridor v územním plánu pro umístění přeložky silnice II/174 CNZ-D122
zpřesňuje koridor vymezený v ZÚR SK (šířka 200 m). Přeložka ve směru od Milína je
převedena do nové trasy tak, že opouští hráz Milínského rybníka (Hošek) a v poloze jižního
obchvatu obchází sídlo. Napojuje se na stávající silnici v západní části území. Koridor šířky
90 m je vymezen tak, aby mezi silnicí a okrajovou zástavbou pro bydlení byl dostatečný
odstup pro snížení hlukové zátěže z provozu na obchvatu, případně pro umístění vhodných
protihlukových opatření, která budou navržena vždy včetně doprovodné zeleně, která zajistí
z estetických a krajinářských důvodů zapojení opatření do krajiny.
Napojení sídla na přeložku silnice je navrženo v obou okrajových polohách. Ve východní
části stykovou křižovatkou se stávající místní komunikací navrženou k přestavbě tak, aby
zajistila plynulý vjezd na okraji zastavěné části sídla, bezpečné napojení stávající uliční sítě a
respektovala urbanistickou strukturu (CNU-01DS).
Dílčí úsek stávající silnice II/174 vedený přes hráz Milínského rybníka bude tímto návrhem
opuštěn. Umožní tak zklidnění hráze a využití komunikace prioritně pro nemotorovou
dopravu a rekreační aktivity.
Západní část je řešena krátkou přeložkou stávající silnice s napojením na obchvat stykovou
křižovatkou (CNU-02DS). V této souvislosti je nově řešeno i napojení účelové komunikace,
která je v počátečním úseku opuštěna a převedena do nové trasy s napojením na krátkou
přeložku stávající silnice II/174 (CNU-03DS) (dále také viz odůvodnění rozhodnutí o námitce
N10 v kapitole L Odůvodnění ÚP).
Při návrhu nebylo možno řešit obchvat II/174 mimo koridor definovaný v ZUR Středočeského
kraje, neboť pak by se dostal nový územní plán do nezákonného střetu s nadřazenou ÚPD a
nebylo by dle něj v této věci možné rozhodovat. Zároveň však považujeme za nutné zmínit,
že trasování obchvatu koncepčně jinudy než předkládá ZUR SK, tedy např. severně od
obce, nebo naopak výrazně jižněji, např. podél železnice, nepovažujeme za šťastné řešení.
Důvodů je několik: např. prodloužení délky z 1,7 km na 2,7 km - jednalo by se o
neobhajitelné prodražení stavby; došlo by k větší fragmentaci krajiny, vnesení rušivého a
hlučného elementu do blízkosti ÚSESu; napojení obce na obchvat by bylo komplikovanější a
delší (dražší); došlo by k nežádoucímu narušení pěšího propojení mezi obcí a lokalitou u
Anděla, došlo by ke střetu s komplexními pozemkovými úpravami na jihu obce apod.
Navržená poloha obchvatu neznemožní rozvoj obce. Rozvojový potenciál na jihu je
dostatečný, po jeho zaplnění je možné obec rozvíjet dále na západ a sever. Je třeba si
uvědomit, že malé obce typu Lazska, které leží při historicky důležité dopravní spojnici a v
daném krajinném rámci, nemůžou mít neomezený rozvojový potenciál a ani to není žádoucí.
Dále také viz odůvodnění vypořádání připomínky P15 v kapitole M.1 Odůvodnění ÚP.

Místní komunikace
Stávající síť místních komunikací je svým prostorovým uspořádáním stabilizovaná.
V zastavěném území je doporučená postupná úprava povrchu a přidruženého prostoru
místních komunikací jako součásti veřejného prostranství.
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Pro napojení komunikační sítě sídla na přeložku silnice II/174 je na východě navržena
napojovací komunikace (CNU-01DS), na západní straně krátká přeložka silnice II/174 (CNU02DS) - viz předchozí část – Silnice II/174.
Pro zpřístupnění a obsluhu zastavitelných ploch a ploch přestavby pro bydlení a výrobu bude
využívána stávající a navrhovaná síť místních komunikací, které jsou součástí veřejných
prostranství – viz tabulka:
Označení
plochy

Kód způsobu
využití

Způsob využití plochy

Z01

SV

smíšené obytné
venkovské

Zpřístupnění od stávající silnice II/174 navazující
místní komunikací s koncovými odbočkami –
součást veřejného prostranství; výhledově možné
zpřístupnění od východu územní rezervou R03

Z04

SV

smíšené obytné
venkovské

Zpřístupnění od východu ze stávající místní
komunikace, od jihu místní komunikací
navrhovanou jako součást veřejného prostranství

Z05

SV

smíšené obytné
venkovské

Zpřístupnění ze stávající místní komunikace

Z06

SV

smíšené obytné
venkovské

Zpřístupnění od severu ze stávající silnice II/174,
od západu ze stávající místní komunikace
navržené k rozšíření

Z07

SV

smíšené obytné
venkovské

Zpřístupnění navrhovanou průjezdnou místní
komunikací jako součást veřejného prostranství.
Od západu stávající místní komunikací
navrženou k rozšíření v rámci veřejného
prostranství

Z10

SV

smíšené obytné
venkovské

Zpřístupnění po stávající účelové komunikaci

Z16

SV

smíšené obytné
venkovské

Zpřístupnění od východu po stávající místní
komunikaci s návazností na jižní komunikaci
navrhovanou jako součást veřejných prostranství
a navrženou k výhledovému prodloužení
v návaznosti na komunikační síť zastavitelné
plochy Z01

Z17

SV

smíšené obytné
venkovské

Zpřístupnění od východu po stávající místní
komunikaci, přes stávající plochu SV.

P01

HS

smíšené výrobní – výroby
a služeb

Zpřístupnění ze silnice II/174 a vlečkou z
železniční tratě č. 200

P02

HS

smíšené výrobní – výroby
a služeb

Zpřístupnění ze silnice II/174

P03

HS

smíšené výrobní – výroby
a služeb

Zpřístupnění od silnice II/174 navazující účelovou
komunikací

P04

SV

smíšené obytné
venkovské

Zpřístupnění od východu stávající koncovou
místní komunikací, od západu navrhovanou
místní komunikací navazující na silnici III/0306 součást veřejného prostranství

P05

SV

smíšené obytné

Zpřístupnění od východu stávající místní
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Označení
plochy

Kód způsobu
využití

Způsob využití plochy

Zpřístupnění a obsluha plochy

venkovské

komunikací, příp. od severu místní komunikací
navrhovanou jako součást veřejného prostranství
zastavitelné plochy Z04

P06

SV

smíšené obytné
venkovské

Zpřístupnění od východu stávající místní
komunikací a navazující koncovou komunikací
navrhovanou jako součást veřejného prostoru

P07

SV

smíšené obytné
venkovské

Zpřístupnění od východu a od jihu stávajícími
místními komunikacemi

P08

SV

smíšené obytné
venkovské

Zpřístupnění od severu a od východu stávající
místní komunikací

P09

TO

nakládání s odpady

Zpřístupnění od severu stávající místní
komunikací

Účelové komunikace
Účelové komunikace, vymezené v jihovýchodní části řešeného území jako zastavitelné
plochy Z11 – Z15, vycházejí ze zpracovaných Komplexních pozemkových úprav v k.ú.
Lazsko (Ekoplan, s.r.o.,2008). Jejich územní vymezení je v souladu s aktuální katastrální
mapou. Účelové komunikace v návaznosti na cestní síť širšího prostoru zajišťují zpřístupnění
a obsluhu hospodářských pozemků a prostupnost krajiny pro motorovou i nemotorovou
dopravu a pro místní obyvatele důležité propojení s obcí Ostrov.

Železniční doprava
Jednokolejná železniční trať, zařazená do kategorie ostatních celostátních železničních tratí,
je pro řešené území významnou dopravní cestou, využívanou pro každodenní osobní i
nákladní dopravu. Pro zlepšení podmínek dostupnosti žst. Milín a možné vyšší využití tratě
pro osobní přepravu je navržena obnova historické cesty Lazsko – Milín – Lešetice, vedené
podél okraje výrobního areálu u nádraží. Vlečka do výrobního areálu je i výhledově
zachována s předpokladem možného vyššího využívání pro nákladní přepravu.

Doprava v klidu
S ohledem na sezónní zvýšenou návštěvnost rekreační lokality Stříbrného rybníku
automobilovou dopravou, je východně od křižovatky silnice II/174 a místní komunikace u
Milínského rybníka (rybník Hošek) vymezena plocha Z08 pro umístění záchytného
parkoviště pro osobní vozidla v rozsahu cca 15 stání. Zpřístupnění vyhledávané lokality bude
návazně možné pouze nemotorovou dopravou.
Doprava v klidu u zastavitelných ploch bude řešena v souladu s vyhláškou č. 501/2006 Sb.,
o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů. Stavební
pozemek se vždy vymezuje tak, aby na něm bylo vyřešeno umístění odstavných a
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parkovacích stání pro účel využití pozemku a užívání staveb na něm umístěných v rozsahu
požadavků příslušné české technické normy pro navrhování místních komunikací, což
zaručuje splnění požadavků této vyhlášky.

Nemotorová doprava
Pro rozvoj každodenní i rekreační pěší a cyklistické dopravy bude využívána stávající síť
místních a účelových komunikací s návazností na stávající trasy pro pěší a cyklisty širšího
prostoru.
Pro zkvalitnění podmínek bezpečného zpřístupnění a příznivější dostupnosti žst. Milín
nemotorovou dopravou je navrženo obnovení historické cesty Lazsko – Milín – Lešetice
(CNU-05DS), vedené podél okraje výrobního areálu u nádraží. Takto navržená stezka pro
pěší a cyklisty představuje přímé spojení sídla s žst. Milín pro denní docházku. Po realizaci
přeložky silnice II/174, zklidnění komunikace po hrázi Milínského rybníka (Hoška) a její
využití prioritně pro nemotorovou dopravu a rekreační aktivity dojde k ještě výraznějšímu
zkrácení pěší trasy o dalších cca 500 m. Možnost překonat železnici na vysokém náspu lze
jen v určitém místě, proto jiné směrové a výškové řešení nedává smysl. Územní plán tímto
návrhem vytváří předpoklady pro možné vyšší využívání železnice pro každodenní dojížďku
do zaměstnání, škol a za vybaveností do nejbližšího vyššího centra Příbrami. Dále také viz
odůvodnění rozhodnutí o námitce N4 v kapitole L Odůvodnění ÚP a odůvodnění vypořádání
připomínek P1 a P2 v kapitole M.1 Odůvodnění ÚP.
Pro zpřístupnění krajiny, navazující v severní části sídla na stávající a navrhovanou obytnou
zástavbu, je pro pěší a cyklisty navržena obnova původní zarostlé cesty, navazující poblíž
Panina vrchu na stávající účelovou komunikaci (dále také viz odůvodnění rozhodnutí o
námitce N10 v kapitole L Odůvodnění ÚP). Dále v návaznosti na stávající účelové
komunikace je umožněno zokruhování bezpečných vycházkových cest v zázemí sídla.

Na základě doplňujících průzkumů a rozborů a na základě ÚAP ORP Příbram bylo obecně
konstatováno, že systémy technické infrastruktury jsou v území funkční a nevyžadují
koncepční změny.
V rámci obecných zásad koordinace a ČSN 73 6005 je nezbytné přednostně umisťovat trasy
inženýrských sítí do veřejných prostorů, nejlépe koordinovaně v přidružených dopravních
prostorech.
Na základě novely stavebního zákona nelze v územním plánu předem přesně definovat
polohu stavby nebo zařízení technické infrastruktury, což je v pravomoci regulačních plánů a
územních řízení.
Územní plán pouze v koncepční rovině dává doporučení pro umístění systémů technické
infrastruktury s výjimkou staveb, které vyžadují plošné územní nároky, takové se však v obci
nevyskytují.
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Pro výpočet bilancí potřeby jednotlivých médií se vychází z těchto hodnot:
- počet nových RD
51
- nárůst počtu obyvatel
153

Energetika
Zásobování elektrickou energií
Územím neprocházejí žádná vedení VVN a ZVN. Území je zásobeno ze sítě VN 22 kV.
Rozvod VN je proveden mimo zastavěné území jako nadzemní, v zastavěném území
částečně jako podzemní. Síť NN pro obytnou zástavbu v intravilánu obce je napájena přes 3
distribuční trafostanice 22/0,4 kV (další trafostanice mimo intravilán obce slouží pro výrobní
areály). Rozvod NN je ve starší zástavbě nadzemní, v novější podzemní.
V celém území obce je vybudováno veřejné osvětlení v dobrém technickém stavu, napájené
podzemním vedením.
Pro výpočet nárůstu potřeby elektrické energie byly použity výchozí hodnoty:
- instalovaný příkon na domácnost bez elektrického vytápění 11 kW, součinitel
soudobosti 0,3
- instalovaný příkon na domácnost pro elektrické vytápění 12 kW, součinitel soudobosti
0,7
Výpočtem vychází nárůst soudobého příkonu 168 kW bez uvažování příkonu pro elektrické
vytápění. Pokud bychom uvažovali elektrické vytápění u poloviny staveb v plochách změn,
představovalo by to nárůst o dalších 133 kW.
Vypočtený nárůst 301 kW nelze pokrýt stávajícími trafostanicemi, u kterých je třeba zachovat
současnou výkonovou rezervu pro možnost rozšíření elektrického vytápění i ve stávající
zástavbě. Územní plán proto navrhuje výstavbu dvou nových trafostanic pro nejrozsáhlejší
plochy změn. Územní plán neurčuje přesnou polohu trafostanic ani přívodního vedení, aby
byla umožněna flexibilita řešení v dalších stupních projektové přípravy výstavby. Doporučuje
se vybudování kompaktních trafostanic, pro které se vymezuje samostatný pozemek ve
velikosti ochranného pásma cca 45 m2.
Územní plán připouští změny rozvodné sítě, uvedené v čl. (49), které nevyžadují změnu
územního plánu, protože nemění koncepční řešení rozvodné sítě.
Územní plán neřeší zásobování elektrickou energií ploch P01 až P03. Napojení těchto ploch
nesouvisí přímo se zásobováním obce a řešení je ponecháno na již zahájené jednání
investora se správcem sítě.
Síť NN v plochách změn bude provedena přednostně jako podzemní.
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Územní plán respektuje ochranná pásma elektrických vedení a stanic ve smyslu zákona
č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických
odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů
(§46, §98, odst.2):
Napětí a typ
nadzemní nad 1 kV do 35 kV včetně

Vzdálenost od krajních vodičů
(vodiče bez izolace)

7m (10 m*)

podzemní do 110 kV

1m

Typ stanice

Vzdálenost od hrany objektu

stožárové elektrické stanice

7m (10 m*)

kompaktní a zděné elektrické stanice

2m

vestavěné elektrické stanice

1m

*Podle ustanovení § 98 odst. 2 energetického zákona (č. 458/2000 Sb.) se po nabytí účinnosti energetického
zákona nezměnila ochranná pásma stanovená v elektroenergetice a teplárenství podle předchozích právních
předpisů, platí tedy hodnoty podle zákona č. 79/1957 Sb., platného před rokem 1994 (uvedeny v závorce).

Zásobování zemním plynem
Řešené území není plynofikováno a ani do budoucna se nepředpokládá plynofikace obytné
zástavby.
Územní plán připouští, ale blíže neřeší případnou plynofikaci výrobního areálu u nádraží.
Pozemky investora leží téměř na hranici katastrálního území Lazska a případná stavba
plynovodu pro výrobní areál by se prakticky celá dotýkala pouze území sousedního města
Milín. Územní plán proto ponechává řešení na jednání investora se správcem sítě a městem
Milín.

Vytápění
Převažujícím zdrojem energie pro vytápění jsou tuhá paliva. Současný systém zůstane
zachován. Lze však předpokládat, že v budoucnosti bude elektrické vytápění, jako
nejšetrnější k životnímu prostředí obecně preferováno před vytápěním plynem. Pro
rozšiřování elektrického vytápění vytváří územní plán podmínky, popsané v části o
zásobování elektrickou energií.
Žádoucí je rovněž rozvoj vytápění s využitím obnovitelných a netradičních zdrojů tepla,
konkrétní řešení jsou však mimo působnost územního plánu.

Vodní hospodářství
Zásobování pitnou vodou
Obec Lazsko je zásobena pitnou vodou z vodovodní sítě skupinového vodovodu Příbram,
provozovaného společností 1.SčV, která je členem skupiny Veolia. Skupinový vodovod má
větší počet zdrojů podzemní i povrchové vody, upravované ve 14 úpravnách. Převážná část
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obce je napojena na přivaděč ze sousední osady Kamenná, výrobní areál u nádraží je
napojen na vodovodní síť Milína. Vodovod je ve vlastnictví Svazku obcí pro vodovody a
kanalizace Příbram.
Pro výpočet nárůstu potřeby vody byly použity hodnoty:
- potřeba vody na obyvatele a den 90 l
- potřeba vody na zaměstnance a den 60 l
- koeficient denní nerovnoměrnosti 1,4
- koeficient hodinové nerovnoměrnosti 1,8
Výpočtem vychází narůst potřeby pitné vody pro obytnou zástavbu (přivaděč z Kamenné)
13,8 m3/den, maximálně 1,1 m3/hod, pro výrobní areál u nádraží (napojení na Milín)
5,4 m3/den, maximálně 0,6 m3/hod.
Současný systém zásobování pitnou vodou co se týče dimenzí a trasování hlavních řadů
postačuje pro rozvojové záměry. Bohužel díky nedostatečné kapacitě čerpacích stanic
skupinového vodovodu je provozovatelem vodovodu vyhlášena uzávěra napojování nových
staveb na veřejný vodovod. Plánované posílení kapacit bude provedeno ve stávajících
trasách, respektive v místech mimo řešené území a není tedy v územním plánu
specifikováno. Do doby posílení kapacit skupinového vodovou je možné budovat individuální
zdroje zásobování pitnou vodou pomocí vrtů apod. u jednotlivých záměrů.
V souladu s výše uvedenými všeobecnými zásadami nejsou ve výkresech vyznačeny
konkrétní trasy napojení návrhových ploch na vodovodní síť. Plochy změn se nacházejí
v dosahu vodovodní sítě a jejich napojení je možné prodloužením stávajících vodovodních
řadů.
V obci je požární nádrž ve vyhovujícím stavu. Stávající vodovod není v celém rozsahu
vodovodem požárním ve smyslu platných norem (což vyplývá z případů, kdy rozpor mezi
požadavky hasičů a možnostmi vodovodních sítí vedl až k soudním sporům o vině škod
z požáru). V případě potřeby však odběr vody pro požární zásahy lze provádět i z vodovodní
sítě.
Územní plán respektuje ochranná pásma vodovodů podle zákona č. 274/2001 Sb., o
vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů:
Kapacita vodovodního řadu

Vzdálenost od vnějšího líce stěny potrubí

do DN 500 mm

1,5 m

nad DN 500 mm

2,5 m

nad DN 200 mm při uložení v hloubce od 2,5 m

+ 1 m ke stanovenému ochrannému pásmu

Odvádění a likvidace odpadních vod (kanalizace)
Obec Lazsko má vybudovanou oddílnou splaškovou kanalizační síť, ukončenou kořenovou
čistírnou odpadních vod pro 250 EO. Kanalizace je ve vlastnictví obce, provozovatelem je
společnost 1.SčV. Vyčištěné odpadní vody jsou vypouštěny do Hrádeckého potoka.
Dešťové vody jsou částečně odváděny dešťovou kanalizací a částečně systémem příkopů,
struh a propustků.
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Kořenová ČOV již nevyhovuje potřebám a bude nahrazena klasickou ČOV. Pro stavbu ČOV
postačuje část plochy kořenové ČOV a není tedy nutno pro ni vymezovat novou plochu.
Návrhové plochy se nacházejí v blízkosti kanalizační sítě a budou napojeny prodloužením
stávajících stok.
Dešťové vody z jednotlivých objektů budou likvidovány přímo na pozemcích jednotlivých
nemovitostí. Dešťové vody z komunikací a ostatních veřejných ploch budou zasakovány ve
vhodných plochách co nejblíže místu jejich spadu, nebo svedeny do vhodných recipientů
s využitím stávající dešťové kanalizace. Vypouštění dešťových vod do oddílné splaškové
kanalizační sítě není přípustné.
Územní plán respektuje ochranná pásma kanalizací podle zákona č. 274/2001 Sb., o
vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o
vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů:
Kapacita kanalizační stoky

Vzdálenost od vnějšího líce stěny potrubí

do DN 500mm

1,5m

nad DN 200mm při uložení v hloubce od 2,5m

+ 1m ke stanovenému ochrannému pásmu

Odvodňovací zařízení
Z hlediska umožnění výkonu správy a údržby je nutné zachovat podél zakrytých úseků
hlavních odvodňovacích zařízení (HOZ) nezastavěný manipulační pruh o šíři 4 m od osy
potrubí na obě strany a podél otevřených HOZ jednostranný manipulační pruh v šíři 6 m od
břehové hrany, případné příčné oplocení pozemků je nutné v místě střetu s HOZ řešit
snadno demontovatelnými plotovými díly.

Elektronické komunikace
Území je pokryto telekomunikační sítí ve správě CETIN. Pokrytí signálem televize, rozhlasu i
mobilních operátorů je vyhovující. Územím procházejí radioreléové trasy, které je nutno
v dalších stupních projektové přípravy respektovat. Celé území obce se nachází ve
vymezeném území Ministerstva obrany ČR.
Nebyl shledán důvod k vymezení ploch nebo koridorů pro zařízení elektronických
komunikací. Napojení ploch změn na telekomunikační síť, bude-li vůbec požadováno (v
poslední době výrazně poklesl zájem o připojení) lze provést jejím rozšířením.
Zvláštní zájmy Ministerstva obrany ČR
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 nadzemní výstavbu nad 30 m nad terénem jen na základě závazného
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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 omezena.
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 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)
- výstavba objektů tvořících dominanty v území (např. rozhledny)

Odpadové hospodářství
Nakládání s odpady je zajišťováno smluvní firmou, odpady jsou odváženy mimo území obce.
Systém odpadového hospodářství vyhovuje a není důvodu k jeho změně na úrovni
územního plánu.
Zákon o odpadech č. 541/2020 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v § 59 ukládá každé obci
povinnost přebrat veškerý komunální odpad vznikající na jejím území při činnosti
nepodnikajících fyzických osob a též povinnost určit místa pro oddělené soustřeďování
komunálního odpadu, a to alespoň nebezpečného odpadu, papíru, plastů, skla, kovů,
biologického odpadu, jedlých olejů a tuků a od 1. ledna 2025 rovněž textilu.
Pro ukládání biologicky rozložitelného odpadu, tj. rostlinných zbytků z údržby zeleně, zahrad
a domácností z území obce, jeho úpravu a následné zpracování je vymezena plocha
přestavby P09 pro komunitní kompostárnu, v návaznosti na plochu ČOV.

Obec je závislá na dojížďce za občanskou vybaveností. Současná vybavenost Lazska
odpovídá populační velikosti obce a poloze v blízkosti města Příbram s koncentrací
občanského vybavení. Základní občanské vybavení zajišťují i další spádová centra osídlení,
jako např. Milín, apod.
Územní plán stabilizuje plochy občanského vybavení a dle potřeby umožňuje jejich případný
rozvoj v rámci ploch smíšených obytných (SV). Stavby a zařízení pro sport a rekreaci je
možné dále umístit i v rámci ploch vybraných veřejných prostranství s převahou zpevněných
ploch (PP) a ploch vybraných veřejných prostranství s převahou zeleně (PZ).
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Vymezením systému veřejných prostranství územní plán vytváří podmínky pro zajištění
prostupnosti zastavěného území a propojení sídla s krajinou, dopravního zpřístupnění a
obsluhy pozemků a míst pro setkávání, pobyt, rekreaci a odpočinek obyvatel obce.
Územní plán stabilizuje a rozvíjí plochy veřejných prostranství a umožňuje jejich rozvoj
v rámci ostatních ploch s rozdílným způsobem využití.
Plochy veřejných prostranství jsou vymezeny v rámci zastavitelných ploch a ploch přestavby
zejména pro zajištění dostatečné šíře veřejného prostoru pro zpřístupnění a obsluhu
stavebních pozemků, zachování stávající sídlení zeleně, případně realizaci nového pásu
zeleně se stromovou výsadbou.
V souvislosti s navrhovaným rozvojem obytné zástavby (plochy Z01, R05, R07, R08) na
západním okraji sídla je ve vazbě na centrum sídla vymezena plocha veřejné zeleně PZ jako
místo pro setkávání, rekreaci a odpočinek obyvatel obce v návaznosti na stávající a
návrhové obytné plochy.
Pro zvýšení kvality obytného prostředí, posílení významu občanského vybavení a drobné
sakrální architektury územní plán navrhuje kultivaci stávajících veřejných prostranství u
obecního úřadu, u kapličky a požární nádrže, včetně úpravy nádrže do přírodní podoby.
Nedílnou součástí veřejných prostranství je sídlení zeleň, kterou územní plán navrhuje k
ochraně, obnově a rozvoji pro zajištění estetické a hygienické funkce a zlepšení mikroklimatu
obce.

Požadavky civilní ochrany k územnímu plánu vycházejí ze zákona č. 239/2000 Sb., o
integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů a specifikovány jsou v § 20 vyhlášky č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů
ochrany obyvatelstva:
a) V řešeném území není stanoveno území zvláštní povodně.
b) Řešené území neleží v zóně havarijního plánování.
c) Obec nemá k dispozici stálý úkryt. V případě mimořádné události s rizikem kontaminace
nebezpečnými látkami anebo účinky pronikavé radiace může obyvatelstvo využít
přirozené ochranné vlastnosti staveb s doporučením úprav zamezujícím jejich proniknutí.
d) V případě evakuace by bylo zřízeno evakuační středisko na Obecním úřadě.
e) Prostředky individuální ochrany obyvatelstva jsou centrálně skladovány mimo řešené
území, ve skladech HZS Středočeského kraje.
f) V řešeném území nejsou skladovány žádné nebezpečné látky.
g) Veškeré záchranné, likvidační a obnovovací práce pro odstranění nebo snížení
škodlivých účinků kontaminace, vzniklých při mimořádné události řeší starosta obce a
krizový štáb obce v součinnosti s Integrovaným záchranným systémem Středočeského
kraje. Pro varování obyvatelstva obec používá varovný signál poplachových sirén.
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h) V řešeném území nejsou skladovány žádné nebezpečné látky.
i) Nouzové zásobování obyvatelstva pitnou vodou zajistí 1.SčV, a.s. Případně bude na
území obce umístěna mobilní cisterna s pitnou vodou nebo bude rozvážena balená voda.
Nouzové zásobování elektrickou energií by mělo být zajištěno v rozsahu objektu
občanského vybavení, vybaveného vlastním zdrojem el. energie v souladu s platnými
normami ČSN a předpisy v oboru.

Krajina území obce Lazsko je spoluutvářena přírodními charakteristikami a antropogenní
činností.
Severní část katastru Lazska leží v Třebské pahorkatině, která směrem na jih přechází
do nižší Březnické pahorkatiny. Terén je mírně zvlněný a svažuje se k jihu. To podmiňuje
rozložení půdního fondu obce – severní třetina je zalesněná, zbytek je zemědělská půda
(pole, louky, sady). Na území obce jsou vyvinuty tyto skupiny půdních typů: gleje,
kambizemě a psedogleje. Území obce je zařazeno mezi klimatické oblasti mírně teplé MT5.
V krajině obce dominuje zemědělská půda, která je zastoupena na více než 50% území
obce. Zemědělská půda je členěna do středně velkých až velkých bloků. Prvky mimolesní
krajinné zeleně jsou zastoupeny v podobě doprovodu cest, břehových porostů Hrádeckého
potoka a rybníků. Lesy jsou zastoupené převážně v severní části území obce, jsou utvářeny
zejména smrkovými monokulturami. Všechny lesy na území obce jsou zařazeny do kategorie
les hospodářský. Prvkem spoluutvářejícím a obohacujícím obraz a charakter krajiny jsou
rybníky.
Principem návrhu je zajištění vyváženého vztahu volné krajiny a zastavěného
(urbanizovaného) území, který utváří komplexní obraz sídla. Návrh ÚP je formulován s cílem
posílení ekologické stability a biologické rozmanitosti, zlepšení podmínek pro retenci vody,
ochrany obrazu krajiny a utváření nových krajinných hodnot.
Krajina je definována jako prostor pro ekonomickou činnost (zemědělství a lesnictví) a
volnočasové aktivity. Na stejné úrovni jsou i funkce krajiny pro ochranu přírodního dědictví
a pro zajištění přírodních procesů nezbytných pro obnovu přírodních zdrojů a zdravého
životního prostředí.
K zajištění ochrany krajiny a zajištění její funkčnosti v území je jako další princip koncepce
uspořádání krajiny definována ochrana zemědělské půdy a lesů, které jsou základem
pro naplňování produkční funkce krajiny.
S cílem podpory ekologických funkcí krajiny je formulován požadavek na ochranu drobných
krajinných prvků - alejí podél cest, vegetačního doprovodu podél vodotečí a rybníků a
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ostatních prvků mimolesní krajinné zeleně. Kromě funkce ekologické (zvýšení ekologické
stability, biodiverzity, protierozní ochrany, zlepšení vodního režimu krajiny) mají význam pro
utváření krajinné kompozice a image krajiny.
Koncepce ÚP je formulována s cílem podpory obytné, výrobní a rekreační funkce území při
zajištění zájmů ochrany přírody a krajiny.
Koncepce uspořádání krajiny byla formulována v souladu se stanovenými cílovými
charakteristikami definovanými v Zásadách územního rozvoje Středočeského kraje (ZÚR
SK). ZÚR SK vymezuje na území Středočeského kraje krajinné typy, pro které definuje
cílové kvality krajiny. Stanovuje základní zásady péče o krajinu při plánování změn v území a
rozhodování o nich:
a) chránit a rozvíjet základní atributy stability, funkčnosti a vzhledu krajiny, zejména strukturu
krajinných prvků charakteristickou pro jednotlivé krajinné typy a pozitivní charakteristiky
krajinného rázu;
b) rozvíjet retenční schopnost krajiny;
c) respektovat výjimečné části krajiny chráněné dle příslušných zákonů a podmínky jejich
ochrany;
d) preferovat využití rezerv v zastavěném území sídel, zejména proluk a přestavbových
území před vymezováním zastavěných ploch ve volné krajině;
e) cestovní ruch rozvíjet ve formách příznivých pro udržitelný rozvoj, nepřipouštět rozšiřování
a intenzifikaci chatových lokalit;
f) respektovat cenné architektonické a urbanistické znaky sídel a doplňovat je hmotově a
tvarově vhodnými stavbami;
g) výškové stavby (větrné elektrárny apod.) umisťovat v souladu s požadavky na ochranu
krajinného rázu
h) při umisťování staveb a zařízení, které mohou díky svým plošným parametrům narušit
pozitivní charakteristiky krajinného rázu vyhodnotit jejich možný vliv na krajinný ráz a
negativní dopady eliminovat.
Území obce je zařazeno mezi krajiny N - krajina relativně vyvážená. Pro tento krajinný typ
jsou stanoveny zásady pro činnost v území a rozhodování o změnách v území:
a) zachování stávajících přírodních a kulturních hodnot;
b) neohrozit důvody ochrany přírodních a krajinářských hodnot.
Návrh ÚP Lazsko je formulován způsobem respektujícím výše uvedené zásady.
ÚP vymezuje krajinné prostory, které se významně podílejí na charakteru krajiny obce a
pozitivně ovlivňují krajinný ráz území. Jedná se o prostory se zvýšenou estetickou či kulturní
krajinnou hodnotou:
a) krajinný prostor soustavy rybníků – Hubenovského rybníku, Pustého rybníku a
rybníku Hošek
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Soustava rybníků na bezejmenné vodoteči (pravostranný přítok Hrádeckého (Ostrovského
potoka) s litorálními pásmy (mělké vegetací pokryté partie) a břehovým doprovodem různého
stáří. Cenná dubová alej při Hubenovském rybníku.
b) krajinný prostor v okolí kaple sv. Václava a žárového pohřebiště
Vyvýšenina vrchu Stříbrný (553 m n. m.) s kaplí sv. Václava, u které je založena nová alej a
lesopark a pietně upravený prostor žárového halštatského pohřebiště. Travnaté porosty
s prvky krajinné zeleně spoluutvářející charakter místa.
c) krajinný prostor v okolí Stříbrného rybníku
Prostor vázaný na Stříbrný rybník s úzkou vazbou na vrch Stříbrný je rozvíjen jako rekreační
prostor obce pro rekreaci u vody a pro každodenní krátkodobou rekreaci. Louky
s rozptýlenou krajinnou zelení, upravená studánka sv. Huberta. Potenciálem rozvoje tohoto
prostoru je vymezená plocha změn v krajině K01 vymezená pro revitalizaci bývalé
manipulační plochy a koridor CNU-05DS pro obnovení prostupnosti krajiny k železniční
zastávce Milín a ve směru na Lešetice.
Všechny tři výše popsané krajinné prostory mají úzké prostorové vazby a společně utvářejí
hodnotný krajinářský celek na území obce.
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ÚP stanovuje požadavek vylučující umístění objemově a výškově významných staveb z
důvodu ochrany obrazu krajiny. Krajinu území obce Lazsko lze charakterizovat jako
přehlednou krajinu středního měřítka s harmonickými vztahy v krajině. Umístěním objemově
a výškově významných staveb by došlo k narušení těchto hodnot krajiny. Krajina Lazska je
pohledově otevřená, a v jejím obraze dominují plochy přírodního charakteru (lesy, louky,
pole). Tuto hodnotu je nutné chránit před zásahy, které by ji snižovaly. Vyloučení výstavby
objemově a výškově významných staveb se mimo výše uvedené důvody opírá o zásady
formulované ZÚR SK pro krajinný typ vymezený na území obce.

Jako plochy v krajině jsou vymezeny plochy mimo zastavěné území obce. Jedná se o
plochy:


AZ - zemědělské



AL – louky a pastviny



LE – lesní



MN – smíšené nezastavěného území



WT – vodní plochy a toky

Lesní plochy převažují v severní polovině území (lesní komplex V zelené). Do kategorie
smíšených nezastavěného území (MN) jsou zařazeny plochy nelesní krajinné zeleně,
břehové porosty a vegetační doprovod vodních ploch a vodních toků). Jedná se o plochy
významné z hlediska ekologické stability, biologické rozmanitosti, retence vody v krajině a
plochy pozitivně ovlivňující obraz krajiny.
Na území obce se nachází soustava 4 rybníků – Stříbrný rybník, Milínský rybník (Hošek),
Pustý rybník a Hubenovský rybník. Jediným významnějším vodním tokem je Hrádecký potok.
Vodní prvky jsou vymezeny jako plochy WT – vodní plochy a toky.
Z hlediska využití pozemků na území obce významně převažují plochy zemědělské (AZ). Ty
jsou využívány především jako orná půda. Plochy AL – louky a pastviny se nacházejí
v plošně menších enklávách. Významnější zastoupení luk je mezi plochou výroby u
železniční stanice Milín a Stříbrným rybníkem a při jihovýchodní hranici obce.
Podmínky využití pro plochy v krajině jsou uvedeny v kapitole F Územního plánu.
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V územním plánu je navrženo 12 ploch změn v krajině (K) o celkové rozloze 7,58 ha.
Odůvodnění vymezení ploch je uvedeno v tabelárním přehledu níže.
Odůvodnění vymezení plochy

Výměra
(ha)

Revitalizace bývalé manipulační plochy MTZ UD
s cílem rozvoje krajinných hodnot (migračně
významné území) a rekreačního potenciálu lokality
okolo Stříbrného rybníka, využívané obyvateli obce
i širokého okolí, s úzkou vazbou na vrch Stříbrný
(kaple sv. Václava, založený lesopark, pamětní
místo žárového pohřebiště z doby halštatské).
Využití plochy přispěje ke kultivaci a posílení
rekreačního a krajinného potenciálu tohoto
prostoru, zajistí jeho odclonění od stávajících a
budoucích výrobních a skladových objektů, zajistí
revitalizaci plochy, která nebyla v minulosti nikdy
zastavěna, ale byly zde skladovány např.
pneumatiky, uhlí či stavební suť. Dále zajistí
posílení ekologické stability a podporu biologické
diversity. Na ploše severně od K01 probíhá přírodní
sukcese. Dále také viz odůvodnění rozhodnutí o
námitkách N4 a N15 v kapitole L Odůvodnění ÚP a
odůvodnění vypořádání připomínek P1 a P2 v
kapitole M.1 Odůvodnění ÚP.

1,96

MN - smíšené nezastavěného
území
AZ – zemědělské
AL – louky a pastviny

Kultivace území po realizaci přeložky silnice II/174
a souvisejících staveb a zrušení úseku stávající
silnice II/174 a účelové komunikace, zachování
stávající aleje, posílení ekologické stability a
podpora biologické diversity

0,50

MN - smíšené nezastavěného
území

Protierozní opatření, podpora retence vody
v krajině, posílení ekologické stability a podpora
biologické diversity

0,16

MN - smíšené nezastavěného
území

Protierozní opatření, podpora retence vody
v krajině, posílení ekologické stability a podpora
biologické diverzity

0,17

MN - smíšené nezastavěného
území

Založení lokálního biokoridoru LBK 02, posílení
ekologické stability a podpora biologické diversity,
protierozní ochrana půd

0,46

K08

MN - smíšené nezastavěného
území

Doplnění lokálního biokoridoru LBK 02, posílení
ekologické stability a podpora biologické diversity

0,04

K09

MN - smíšené nezastavěného
území

Doplnění lokálního biokoridoru LBK 02, posílení
ekologické stability a podpora biologické diversity

0,28

K10

MN - smíšené nezastavěného
území

Doplnění lokálního biokoridoru LBK 02, posílení
ekologické stability a podpora biologické diversity

0,14

K11

MN - smíšené nezastavěného
území

Ochrana zastavěného území před účinky eroze
půd, zapojení sídla do krajiny

0,23

K12

MN - smíšené nezastavěného
území

Doplnění regionálního biokoridoru RBK 6014,
posílení ekologické stability a podpora biologické
diversity. Doplnění břehových porostů okolo
Pustého rybníku.

0,40

MN - smíšené nezastavěného
území
AL – louky a pastviny

Doplnění regionálního biokoridoru RBK 6014,
posílení ekologické stability a podpora biologické
diversity, ochrana nivy Hrádeckého potoka

MN - smíšené nezastavěného
území

Založení lokálního biokoridoru LBK 01, posílení
ekologické stability a podpora biologické diversity,
protierozní ochrana půd

Označení
K01

K02

K04

K05

K07

K13

K14

Způsob využití
MN - smíšené nezastavěného
území
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Odůvodnění vypuštění následujících zastavitelných ploch z návrhu ÚP:
Označení
K03

K06

K15

Způsob využití

Odůvodnění přijatého řešení

Výměra
(ha)

ZO – zeleň ochranná a izolační

Plocha zrušena z důvodu zajištění plánovaného
nového dopravního napojení plochy P01 na silnici
II/174 dle přílohy k oznámení EIA č. STC2377 a
požadavku vlastníka.

0,25

Využití plochy změněno na plochu ZZ zeleň –
zahrady a sady jako součást plochy Z10, které
lépe odpovídá současnému využití oploceného
soukromého pozemku. Plocha bude nadále
nezastavěná, tj. bude podporovat retenci vody
v krajině, posílení ekologické stability a podporu
biologické diversity.

0,74

Plocha zrušena na základě stanoviska odboru
životního prostředí MÚ Příbram a projektové
dokumentace pro přestavbu ČOV, kdy stabilizační
nádrže mohou být využívány i po rekonstrukci
ČOV.

0,40

AL – louky a pastviny

MN - smíšené nezastavěného
území

ÚSES je dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších
předpisů, vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných, avšak přírodě blízkých
ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu. Rozlišuje se místní, regionální a nadregionální
systém ekologické stability. Na území obce Lazsko jsou vymezeny skladebné prvky ÚSES
regionální a lokální úrovně. ÚSES je vytvářen ve veřejném zájmu, po nabytí účinnosti
ÚP Lazsko se stane limitem využití území.
Biocentrum je ekologicky významný segment krajiny, který umožňuje trvalou existenci
druhů i společenstev přirozeného genofondu krajiny. Dle vyhlášky č. 395/1992 Sb., ve znění
pozdějších předpisů, je biocentrum biotop nebo soubor biotopů v krajině, který svým stavem
a velikostí umožňuje trvalou existenci přirozeného či pozměněného, avšak přírodě blízkého
ekosystému.
Biokoridor je ekologicky významný segment krajiny, který propojuje jednotlivá biocentra
a umožňuje tak migraci organismů. Nemusí však umožňovat jejich trvalou existenci. Dle
vyhlášky č. 395/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, je biokoridor území, které
neumožňuje rozhodující části organismů trvalou dlouhodobou existenci, avšak umožňuje
jejich migraci mezi biocentry a tím vytváří z oddělených biocenter síť.
Interakční prvky jsou vždy součástí lokálního ÚSES. Jde o ekologicky významné prvky
v krajině, které zprostředkovávají příznivé působení biocenter a biokoridorů na okolí,
ekologicky méně stabilní krajinu. Mohou umožňovat trvalou existenci organismů, které mají
menší prostorové nároky.
Funkční skladebná část ÚSES – biocentrum, biokoridor a interakční prvek, v rámci nichž se
nacházejí ekologicky stabilní kultury (vodní plochy, vodní toky, nelesní vegetace apod.) nebo
v rámci nichž je území využíváno v souladu s funkcemi ÚSES.
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Skladebná část ÚSES k založení – biocentrum, biokoridor a interakční prvek, nebo jen jejich
některé části, v rámci nichž se nacházejí ekologicky nestabilní kultury (orná půda, zastavěné
plochy pozemků, apod.) nebo v rámci nichž není území využíváno v souladu s funkcemi
ÚSES.
Skladebné části ÚSES vymezené ÚP Lazsko
Název

Funkčnost

Cílový stav

REGIONÁLNÍ PRVKY
Regionální biocentrum
RBC 513521 Mýto

funkční

extenzivně využívané lesní porosty,

Regionální biokoridor RBK 257
Mýto - Kosov

funkční

Regionální biokoridor RBK 6014
Mýto - Kotalík

extenzivně využívané lesní porosty, extenzivní louky,
funkční / k založení dřevinné porosty s přirozeným složením, vložená
lokální biocentra LBC 01 a LBC 02

extenzivně využívané lesní porosty, extenzivní louky,
dřevinné porosty s přirozeným složením,

LOKÁLNÍ PRVKY
Lokální biocentrum LBC 01

funkční

vodní plochy, extenzivně využívané lesní porosty,
extenzivní louky, dřevinné porosty s přirozeným
složením

Lokální biocentrum LBC 02

funkční

extenzivně využívané lesní porosty, extenzivní louky,
dřevinné porosty s přirozeným složením

Lokální biocentrum LBC 03

funkční

vodní tok, extenzivní louky, dřevinné porosty s
přirozeným složením

Lokální biocentrum LBC 04

funkční

extenzivně využívané lesní porosty, extenzivní louky,
dřevinné porosty s přirozeným složením

Lokální biocentrum LBC 05

funkční

extenzivně využívané lesní porosty, extenzivní louky

Lokální biokoridor LBK 01

k založení

vodní tok, extenzivní louky, dřevinné porosty s
přirozeným složením

Lokální biokoridor LBK 02

funkční / k založení

extenzivně využívané lesní porosty, extenzivní louky,
dřevinné porosty s přirozeným složením

Lokální biokoridor LBK 03

funkční

extenzivně využívané lesní porosty, extenzivní louky

IP 01

funkční

stromové a keřové
trávobylinné porosty

linie

jako

doprovod

cesty,

IP 02

funkční

stromové a keřové
trávobylinné porosty

linie

jako

doprovod

cesty,

IP 03

funkční

stromové a keřové
trávobylinné porosty

linie

jako

doprovod

cesty,

IP 04

k založení

stromové a keřové
trávobylinné porosty

linie

jako

doprovod

cesty,

IP 05

funkční

stromové a keřové
trávobylinné porosty

linie

jako

doprovod

cesty,

IP 06

funkční

stromové a keřové
trávobylinné porosty

linie

jako

doprovod

cesty,

IP 07

k založení

stromové a keřové
trávobylinné porosty

linie

jako

doprovod

cesty,

IP 08

funkční

stromové a keřové
trávobylinné porosty

linie

jako

doprovod

cesty,

IP 09

k založení

stromové a keřové
trávobylinné porosty

linie

jako

doprovod

cesty,

IP 10

funkční

stromové a keřové
trávobylinné porosty

linie

jako

doprovod

cesty,

IP 11

k založení

stromové a keřové
trávobylinné porosty

linie

jako

doprovod

cesty,

INTERAKČNÍ PRVKY
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Název

Funkčnost

Cílový stav

IP 12

k založení

stromové a keřové
trávobylinné porosty

linie

jako

doprovod

cesty,

IP 13

funkční

stromové a keřové
trávobylinné porosty

linie

jako

doprovod

cesty,

IP 14

funkční

stromové a keřové
trávobylinné porosty

linie

jako

doprovod

cesty,

IP 15

funkční

stromové a keřové
trávobylinné porosty

linie

jako

doprovod

cesty,

IP 16

funkční

stromové a keřové
trávobylinné porosty

linie

jako

doprovod

cesty,

IP 17

funkční

stromové a keřové
trávobylinné porosty

linie

jako

doprovod

cesty,

IP 18

k založení / funkční

stromové a keřové
trávobylinné porosty

linie

jako

doprovod

cesty,

IP 19

k založení / funkční

stromové a keřové
trávobylinné porosty

linie

jako

doprovod

cesty,

IP 20

k založení

stromové a keřové
trávobylinné porosty

linie

jako

doprovod

cesty,

IP 21

funkční

stromové a keřové
trávobylinné porosty

linie

jako

doprovod

cesty,

IP 22

k založení / funkční

stromové a keřové
trávobylinné porosty

linie

jako

doprovod

cesty,

IP 23

k založení / funkční

stromové a keřové
trávobylinné porosty

linie

jako

doprovod

cesty,

IP 24

k založení

stromové a keřové
trávobylinné porosty

linie

jako

doprovod

cesty,

IP 25

k založení

stromové a keřové
trávobylinné porosty

linie

jako

doprovod

cesty,

IP 26

funkční

stromové a keřové
trávobylinné porosty

linie

jako

doprovod

cesty,

IP 27

stromové a keřové
trávobylinné porosty

linie

jako

doprovod

cesty,

k založení

IP 28

stromové a keřové
trávobylinné porosty

linie

jako

doprovod

cesty,

k založení

IP 29

stromové a keřové
trávobylinné porosty

linie

jako

doprovod

cesty,

k založení

Návrh vymezení územního systému ekologické stability a interakčních prvků je proveden
na základě vyhodnocení stavu území s využitím nadřazené územně plánovací dokumentace
a dostupných územně plánovacích podkladů (platné znění Zásad územního rozvoje
Středočeského kraje, Územně analytické podklady ORP Příbram).
Z důvodu zajištění funkčnosti ÚSES je stanovena sada opatření, jejichž uplatnění je nutné
uplatňovat při posuzování možnosti využití ploch vymezených pro biocentra a biokoridory.
Pro skladebné části ÚSES, které jsou na území obce Lazsko vymezeny, platí tyto minimální
prostorové parametry:


Minimální velikost regionálního biocentra: lesní biocentra 20 ha



Minimální šířka regionálního biokoridoru: 40 m;



Minimální šířka lokálního biokoridoru: 20 m;



Minimální velikost lokálního biocentra: 3 ha.
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V těchto parametrech se zakládají nové skladebné části ÚSES (tj. skladebné části k založení
(nefunkční – neexistující). Je-li některá skladebná část větší, nežli tyto parametry, je to dáno
příznivými podmínkami lokality, která je vhodná pro začlenění do ÚSES. Prostorové
parametry vychází z „Metodiky vymezování ÚSES“ (Bínová-Culek a kol., 2017).
Vymezení skladebných prvků ÚSES je koordinováno s vymezením ÚSES na území okolních
obcí (Lešetice, Milín, Ostrov, Příbram, Tochovice).

Prostupnost krajiny na území obce je zprostředkována sítí silnic, místních a účelových
komunikací.
Silnice, místní a účelové komunikace je navrženo doplňovat liniovou doprovodnou zelení
s cílem obohacení obrazu a struktury krajiny. Doprovodná liniová zeleň bude kromě této
funkce plnit řadu dalších funkcí – ekostabilizační, protierozní, podpora biologické diverzity,
podpora retence vody v krajině atd.
Pro zlepšení prostupnosti krajiny ÚP vymezuje koridor CNU-05DS pro obnovení prostupnosti
krajiny k železniční zastávce Milín a ve směru na Lešetice. Vybudování cesty pro
nemotorovou dopravu významně přispěje ke zlepšení prostupnosti krajiny. Tento krok je
v souladu s prioritami územního plánování kraje stanovenými Zásadami územního rozvoje
Středočeského kraje, v platném znění: „(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.“
Cesta je vymezena ve směru historické cesty spojující Lazsko a Lešetice.
Povrchy rekonstruovaných a upravovaných účelových komunikací budou přednostně řešeny
jako propustné či polopropustné z důvodu zachování retenční schopnosti krajiny.
Rozšiřování ploch s nepropustným povrchem není doporučeno z důvodu omezení retence
vody v území.

Půdy na území obce nejsou ohroženy větrnou erozí. Dle údajů zveřejňovaných Výzkumným
ústavem meliorací a ochrany půd jsou půdy řešeného území většinou bez ohrožení vodní
erozí či pouze mírně ohrožené.
K zajištění protierozní ochrany půd slouží plochy AL – louky a pastviny a MN – smíšené
nezastavěného území. Protierozní opatření v plochách AZ – zemědělské, AL - louky a
pastviny, MN – smíšené nezastavěného území mohou být realizována dle potřeby.
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Z hlediska protierozní ochrany území je důležitým krokem k omezení účinků vodní a větrné
eroze návrh skladebných prvků ÚSES, včetně interakčních prvků. Jejich realizace přispěje
k omezení negativních účinků vodní a větrné eroze.

Zastavěné území obce není ohroženo povodní způsobenou vysokou hladinou vodních toků.
Na území obce nejsou stanovena žádná záplavová území.
Z důvodu omezení účinků povodně přívalovými srážkami a ochrany zastavěného území
obce ÚP Lazsko stanovuje tato opatření:
- založení plochy změn v krajině K04, K05, K11
- omezit účinky přívalových srážek vhodným způsobem obhospodařování
zemědělských půd;
- zlepšovat podmínky pro retenci vody v krajině;
- zakládat plochy zeleně v polohách zajišťujících ochranu zastavěných a zastavitelných
ploch před účinky přívalových dešťů.
Ad a) Plochy K04, K05, K11 pro plochy MN - smíšené nezastavěného území jsou vymezeny
s cílem zajištění ochrany ploch SV – smíšené obytné venkovské při severním okraji sídla.
Tyto plochy mohou být potenciálně ohroženy účinky přívalových srážek z přiléhajících
zemědělsky obhospodařovaných ploch. Přesto, že sklonitost reliéfu není vysoká, nelze
vzhledem k velikosti půdních bloků a absenci prvků zeleně, které by přerušily dráhu
povrchového odtoku, vyloučit jejich ohrožení.
Ad b) účinky přívalových srážek lze omezovat např. pásovým střídáním pěstovaných plodin,
orbou po vrstevnicích nebo s malým odklonem, výsev ochranné podplodiny v pásech
a meziřádcích (setí s podplodinou) apod.
Ad c) zlepšení podmínek pro retenci vody v krajině lze dosáhnout revitalizací vodních toků,
zvyšováním rozlohy ploch mimolesní krajinné zeleně, zatravněných ploch apod. Tato
opatření naplňuje návrh ÚP vymezením ploch MN - smíšené nezastavěného území, LE –
lesní plochy, AL – louky a pastviny a doplněním vegetačního doprovodu cest.
Ad d) zakládání ploch zeleně v okrajových částech obce s cílem zamezení či zpomalení
přívalových dešťů.

V obci je rozvíjena lokalita pro každodenní rekreaci obyvatel obce ve vazbě na Stříbrný
rybník, která je využívána i návštěvníky z širokého okolí. Přilehlé louky jsou v letním období
využívány jako pláže a místo pro volnočasové aktivity. Blízká studánka sv. Huberta, kaple sv.
Václava na nevýrazném vrchu Stříbrný (553 m n.m.), se založenou novou alejí a lesoparkem
a upravená lokalita bývalého žárového pohřebiště jsou oblíbenými výletními cíli či místem
společenských akcí. S cílem rozvoje a ochrany tohoto prostoru ÚP vymezuje plochu změn
v krajině K01 mezi Stříbrným rybníkem a plochami výroby jako nezastavitelnou plochu MN smíšené nezastavěného území. Využití plochy přispěje ke kultivaci tohoto rekreačního
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prostoru, zajistí jeho odclonění od stávajících a budoucích výrobních a skladových objektů,
zajistí revitalizaci manipulační plochy.
Území disponuje dobrými podmínkami pro pěší turistiku, cyklistiku a jízdu na koních. Jižní
částí území obce prochází značená modrá turistická trasa z Ostrova přes Kamennou do
Příbrami, a žlutá turistická trasa z Lešetic přes památník Vojna k Zavržicím s napojením na
modrou turistickou trasu. Na území obce se nachází další turisticky zajímavé lokality –
soustava rybníků s porosty vzrostlých stromů na hrázi, vyhlídkové místo v lokalitě v Mýtě s
dřevěnou sochou Anděla naděje.
Pro rozvoj šetrných forem rekreace a cestovního ruchu se nabízí propojení památníku Vojna
Lešetice a bývalých uranových dolů, které tvoří specifické dominanty Příbramska, naučnou
stezkou, která by pojednávala o historii těžby uranu v regionu.

Územní plán stanovuje opatření (ve volné krajině i urbanizovaném území) za účelem
zvyšování retenční schopnosti území a ochrany kvality vod v reakci na problémy sucha
v krajině a jako přírodě blízká adaptační opatření na změny klimatu. Společným cílem všech
navrhovaných opatření je zadržet vodu v krajině přírodě blízkým způsobem (zvýšení rozsahu
ploch s vegetačním krytem, zvýšení hustoty přirozených vodních toků a omezení rozsahu
zpevněných ploch).

Na území obce zasahuje netěžený dobývací prostor č. 10034 Lešetice a chráněné ložiskové
území č. 52136001 Příbram vymezené pro ložisko polymetalických rud a radioaktivních
surovin. Těžba ložiska byla ukončena.

dobývací prostor
chráněné ložiskové území

Bývalá těžební činnost ovlivňuje současné inženýrsko-geologické poměry v území. V území
je evidováno 6 poddolovaných území po těžbě rud: č. 2221015 Lazsko, č. 22210012 Lazsko
– Lešetice, č. 2221016 Lazsko – U studánky a po těžbě bývalé radioaktivní suroviny:
č. 22122028 Kamenná u Příbrami, č. 2221062 Lešetice 1 a č. 22221014 Milín.
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Územní plán nenavrhuje žádné plochy pro těžbu nerostů.
Podmínka Ministerstva průmyslu a obchodu ke společnému jednání ze srpna 2021, vážící se
na umožnění výstavby v plochách Z09, Z10 a P02 až po zrušení dobývacího prostoru,
nebyla do výroku zapracována, protože nemá oporu v horním zákoně č. 44/1988 Sb., není
ve stanovisku řádně odůvodněna a v případném soudním přezkumu ÚP by pravděpodobně
byla vyhodnocena jako nezákonná. Podmínky, které naopak byly zapracovány do aktuálního
znění (tedy nutnost postupovat dle § 18 a §19 horního zákona č.44/1988 Sb. a dodržet ČSN
o výstavbě v poddolovaných územích) jsou podle pořizovatele, stejně jako podle stanoviska
OBÚ dostatečné, protože zaručují, že dotčené orgány pečlivě posoudí každý konkrétní
navrhovaný zásah do CHLÚ i dobývacího prostoru v průběhu územního nebo společného
řízení a jednotlivě vyhodnotí, zda je vůči chráněným zájmům přípustný či nepřípustný.
Vymezení plochy v ÚP tedy samo o sobě nezaručuje realizaci jakéhokoliv záměru. Ze
stanovisek OBÚ a MPO je zřejmé, že dobývací prostor je již dnes netěžený a bude zrušen.
Z důlních map je možné vyčíst, že poddolované území pod plochami P02, Z09 a Z10 je
převážně ve velkých hloubkách v řádech stovek metrů pod povrchem. Trvat na podmínce
MPO (možnost zástavby až po zrušení dobývacího prostoru) by tak nemělo oporu
v zákonech a neúměrně a nezákonně by omezovalo vlastnická práva.

Územní plán vymezuje plochy s rozdílným způsobem využití v souladu s vyhláškou
č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších
předpisů. Jednotlivé plochy s rozdílným způsobem využití jsou v souladu s touto vyhláškou
dále dle potřeby podrobněji členěny.
V souladu s § 3 vyhlášky č. 501/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, jsou nad rámec
ploch uvedených v § 4 – 19 této vyhlášky vymezeny samostatné plochy zeleně:


zeleň – zahrady a sady (ZZ)



zeleň ochranná a izolační (ZO)

Vymezení těchto ploch zeleně umožňuje řešení systému sídelní zeleně se stanovením
podmínek, které zaručují jeho ochranu zejména před zastavěním.
Pro zachování a rozvoj charakteristické struktury a typu zástavby jsou stanoveny podmínky
prostorového uspořádání jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití.
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Stanovení maximální výšky staveb vychází z převažující výšky stávající zástavby zjištěné
v rámci terénních průzkumů. Důvodem je zachování stávajícího měřítka a charakteru
zástavby a zamezení narušení panoramatu a obrazu sídla.
Intenzita využití pozemků (minimální koeficient zeleně) je regulována z důvodu zachování
akceptovatelného rozsahu nezpevněných propustných ploch v zastavěných územích,
zajištění dostatečné retenční schopnosti pozemků pro zadržování, vsakování a využívání
srážkových vod přímo v místě spadu a zpomalení odtoku srážkových vod z území a
zachování příznivého mikroklimatu sídla.
Minimální výměra pozemků je stanovena z důvodu zachování rozvolněné formy zástavby
venkovského charakteru sídla. Minimální výměry pozemků pro samostatně stojící domy
s 1 – 3 byty jsou navrženy proto, aby bylo zamezeno nepřiměřené zahuštěnosti zástavby,
zajištěny nároky na parkování na vlastním pozemku a zamezeno špatné praxi maximální
výtěžnosti pozemků.
Územní plán s prvky regulačního plánu umožňuje stanovení dalších podmínek pro
prostorové uspořádání zástavby (půdorysné uspořádání, tvar střech, apod.) pro zachování a
rozvoj typické struktury a charakteru zástavby a architektonického výrazu staveb a sídla jako
celku a zamezení výstavby typizovaných rodinných domů čtvercového půdorysu s valbovou
střechou mírného sklonu na čtvercových parcelách, které jsou pro venkovský charakter
zástavby nevhodné. Stanovení těchto podmínek navazuje na místní stavební předpisy
stanovené v ÚPO již v roce 2001.
Územní plán dále doporučuje navrhovat jednoduché hmoty staveb, včetně zastřešení,
tradiční materiály, barevnost (nevhodné výrazné umělé barvy), které budou vycházet z
tradičního architektonického řešení venkovské zástavby. Kompozičně vyvážené řešení
fasády (zejména uspořádání obdélných, pravoúhlých oken s větším rozměrem orientovaným
na výšku a citlivým členěním, např. nepoužívat příliš úzké zlatavé pásky, apod.). U štítových
stěn je nevhodné rozdělení a uskočení fasádních rovin, vložení lodžií a balkonů nebo vložení
vstupních dveří nebo garážových vrat.
Odůvodnění regulativů pro plochy smíšené výrobní – výroby a služeb (HS), konkrétně plochy
P01, P02 a P03 je uvedeno v kapitole F.3.3 Odůvodnění ÚP.
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Pro zajištění realizace navrhovaných staveb dopravní a technické infrastruktury jsou
vymezeny následující veřejně prospěšné stavby, pro které lze práva k pozemkům a stavbám
vyvlastnit:

Dopravní infrastruktura
Označení
VPS

VD01

VD02
VD03
VD04

VD05
VD06

VD07
VD08
VD09

VD10

VD11

VD13

Zdůvodnění přijatého řešení
Silnice II/174 patří mezi významnější silnice II. třídy Středočeského kraje. Pro omezení
intenzivní průjezdné dopravy sídlem s cílem zlepšení životního prostředí a ochrany
veřejného zdraví je navržena přestavba této silnice s jižním obchvatem sídla. Jako veřejně
prospěšná stavba je navržený obchvat obsažen v platných ZÚR SK. Návrh ÚP Lazsko
takto deklarovaný veřejný zájem přebírá. Dále také viz odůvodnění rozhodnutí o námitce
N10 v kapitole L Odůvodnění ÚP.
Navrhovaná místní komunikace zajišťuje napojení sídla na přeložku silnice II/174.
Navrhovaná místní komunikace zajišťuje napojení sídla na přeložku silnice II/174. Dále také
viz odůvodnění rozhodnutí o námitce N10 v kapitole L Odůvodnění ÚP.
Navrhovaná místní komunikace jako součást veřejného prostranství zajišťuje prostupnost
zastavěného území, propojení sídla s krajinou, zpřístupnění a obsluhu stavebních
pozemků. Dále také viz odůvodnění rozhodnutí o námitce N10 v kapitole L Odůvodnění
ÚP.
Navrhovaná místní komunikace jako součást veřejného prostranství zajišťuje prostupnost
zastavěného území, zpřístupnění a obsluhu stavebních pozemků.
Navrhovaná místní komunikace jako součást veřejného prostranství zajišťuje prostupnost
zastavěného území, zpřístupnění a obsluhu stavebních pozemků. Dále také viz
odůvodnění rozhodnutí o námitkách N2, N9 a N10 v kapitole L Odůvodnění ÚP.
Navrhovaná místní komunikace jako součást veřejného prostranství zajišťuje prostupnost
zastavěného území, zpřístupnění a obsluhu stavebních pozemků.
Navrhovaná místní komunikace jako součást veřejného prostranství zajišťuje prostupnost
zastavěného území, zpřístupnění a obsluhu stavebních pozemků.
Navrhovaná místní komunikace jako součást veřejného prostranství zajišťuje prostupnost
zastavěného území, propojení sídla s krajinou, zpřístupnění a obsluhu stavebních
pozemků, případně budoucí rozvojové plochy. Dále také viz odůvodnění rozhodnutí o
námitce N10 v kapitole L Odůvodnění ÚP.
Navrhovaná místní komunikace jako součást veřejného prostranství zajišťuje prostupnost
zastavěného území, zpřístupnění a obsluhu stavebních pozemků, případně budoucí
rozvojové plochy.
Navrhovaná přestavba účelové komunikace v souvislosti s navrhovaným napojením sídla
na přeložku silnice II/174. Dále také viz odůvodnění rozhodnutí o námitce N11 v kapitole L
Odůvodnění ÚP.
Navrhovaná stezka pro pěší a cyklisty zajistí zkvalitnění podmínek bezpečného
zpřístupnění a příznivější dostupnosti žst. Milín, prostupnost krajiny a její rekreační
využívání. Dále také viz odůvodnění rozhodnutí o námitkách N4 a N10 v kapitole L
Odůvodnění ÚP a odůvodnění vypořádání připomínek P1 a P2 v kapitole M.1 Odůvodnění
ÚP.
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Dopravní infrastruktura
Označení
VPS
VD14

VD15

Zdůvodnění přijatého řešení
Jedná se o stávající místní komunikaci, která jako součást veřejného prostranství zajišťuje
prostupnost zastavěného území, propojení sídla s krajinou, zpřístupnění a obsluhu
stavebních pozemků. Komunikace s veřejným prostranstvím je zanedbaná a neudržovaná,
byť se nachází v centru obce těsně vedle budovy obecního úřadu. Pozemky, na nichž se
veřejné prostranství a komunikace nachází, nejsou majetkem obce a obec tak dosud reálně
nemohla ovlivnit pozitivní nápravu a kultivaci prostředí (pozemky nevlastní, nemůže do nich
investovat bez souhlasu majitele). Dále také viz odůvodnění rozhodnutí o námitce N3 v
kapitole L Odůvodnění ÚP.
Jedná se o stávající v katastru nemovitostí zapsanou „ostatní komunikaci“, která je v
soukromém vlastnictví a je (stav k 8/2021) oplocena. Komunikace však má hlavně v
budoucnu sloužit veřejnosti - pěším a cyklistům (ne motorové dopravě) při propojení s
krajinou na sever od obce a s pěším propojením případné budoucí výstavby. Dále také viz
odůvodnění rozhodnutí o námitce N10 v kapitole L Odůvodnění ÚP.

Pro zajištění realizace opatření ke zvyšování retenční schopnosti území a založení prvků
územního systému ekologické stability jsou vymezeny následující veřejně prospěšná
opatření, pro která lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit:
Opatření ke zvyšování retenční schopnosti území
Označení
VPO
VR01

VR02

VR03

VR04

Zdůvodnění přijatého řešení
Navrhované opatření zajistí zvýšení protierozní ochrany, omezení účinků přívalových
srážek, podporu retence vody v krajině, posílení ekologické stability a podporu biologické
diversity
Navrhované opatření zajistí zvýšení protierozní ochrany, omezení účinků přívalových
srážek, podporu retence vody v krajině, posílení ekologické stability a podporu biologické
diversity
Navrhované opatření zajistí ochranu zastavěného území před účinky přívalových srážek a
eroze půd, zapojení sídla do krajiny. Dále také viz odůvodnění rozhodnutí o námitce N10
v kapitole L Odůvodnění ÚP.
Navrhované opatření zajistí ochranu zastavěného území před účinky přívalových srážek a
eroze půd, zapojení sídla do krajiny. Dále také viz odůvodnění rozhodnutí o námitce N10
v kapitole L Odůvodnění ÚP.

Založení prvků ÚSES
Označení
VPO
VU01
VU02
VU03

Zdůvodnění přijatého řešení
Zajištění zvýšení ekologické stability území. Dle §4 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění
pozdějších předpisů, je vymezování ÚSES veřejným zájmem. Statusem VPO je tento
veřejný zájem posílen. Dále také viz odůvodnění rozhodnutí o námitce N10 v kapitole L
Odůvodnění ÚP.

VU05
VU06
VU07
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Pro zajištění ozdravění území je vymezena následující plocha asanace, pro kterou lze práva
k pozemkům a stavbám vyvlastnit:
Označení

Zdůvodnění přijatého řešení

VA01

Navržené opatření zajistí rekultivaci bývalé manipulační plochy MTZ UD (skladování
pneumatik, uhlí a sutě) a revitalizaci krajiny po následcích těžby uranu, zachování a
dotvoření rekreační lokality okolo Stříbrného rybníka a vrchu Stříbrný, její odclonění
od stávajících a budoucích výrobních a skladových objektů, ochrana lokality s výskytem
zvláště chráněných druhů živočichů, posílení ekologické stability a podpora biologické
diversity. K vyvlastnění může dojít pouze v nejzazším případě, kdy by vlastník pozemků
nepřistoupil k rekultivaci plochy. Dále také viz odůvodnění rozhodnutí o námitkách N4 a
N15 v kapitole L Odůvodnění ÚP a odůvodnění vypořádání připomínek P1 a P2 v kapitole
M.1 Odůvodnění ÚP.

Územní plán vymezuje veřejná prostranství, pro které lze uplatnit předkupní právo:
Veřejné prostranství
Označení

PP02

PP03

Zdůvodnění přijatého řešení
V souladu se stavebním zákonem, jeho prováděcími vyhláškami a nadřazenou územně
plánovací dokumentací je navržena rehabilitace a kultivace stávajících veřejných
prostranství i ve stávající zástavbě, která zajistí zvýšení kvality obytného prostředí, vytvoří
místo pro setkávání, pobyt a rekreaci obyvatel. Zde konkrétně se jedná o stávající veřejně
přístupné, avšak zanedbané a neudržované prostranství, které se nachází v centru obce
těsně vedle budovy obecního úřadu. Pozemky, na nichž se veřejné prostranství nachází,
nejsou majetkem obce a obec tak dosud reálně nemohla ovlivnit pozitivní nápravu a
kultivaci prostředí (pozemky nevlastní, nemůže do nich investovat bez souhlasu majitele).
Plocha ve stávajícím ÚPO vymezena ve větším rozsahu než v novém ÚP, kde je vymezena
v nezbytném rozsahu. Veřejná infrastruktura, kam mj. spadají i veřejná prostranství, je dle
ustanovení §2 stavebního zákona zřizována nebo užívána ve veřejném zájmu. Dále také
viz odůvodnění rozhodnutí o námitce N3 v kapitole L Odůvodnění ÚP)
V souladu se stavebním zákonem, jeho prováděcími vyhláškami a nadřazenou územně
plánovací dokumentací je navržen rozvoj veřejných prostranství v nové zástavbě, který
zajistí zvýšení kvality obytného prostředí, vytvoří místo pro setkávání, pobyt a rekreaci
obyvatel.

Kompenzační opatření nejsou stanovena.
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Územní plán vymezuje tyto plochy územních rezerv:
Označení
územní
rezervy

Kód způsobu
Výhledový způsob využití
využití

R01

SV

R02

SV

R03

PP

R04

SV

R05

SV

R07

SV

R08

SV

R09

SV

R10

SV

Zdůvodnění přijatého řešení

smíšené obytné venkovské Rezervní plochy po vyčerpání ploch zařazených do
návrhového období, na které navazují. Určují
výhledové využití území mezi zastavěným územím a
navrženým obchvatem Lazska.
smíšené obytné venkovské
Dále také viz odůvodnění rozhodnutí o námitce N9 v
kapitole L Odůvodnění ÚP)
vybraná veřejná prostranství Rezerva pro zajištění prostupnosti v jižní části sídla,
zpřístupnění a obsluhu pozemků v rámci rezervních
s převahou zpevněných
ploch pro bydlení, navazující na stávající a navrhované
ploch
koncové komunikace.
smíšené obytné venkovské Rezervní plochy po vyčerpání ploch zařazených do
návrhového období, na které navazují. Určují
výhledové využití území mezi zastavěným územím a
smíšené obytné venkovské
navrženým obchvatem Lazska.
Rezervní plocha po vyčerpání ploch zařazených do
návrhového období, na které navazuje. Určuje
smíšené obytné venkovské výhledové využití území mezi zastavěným územím a
navrženým obchvatem Lazska.
Rezervní plocha po vyčerpání ploch zařazených do
smíšené obytné venkovské návrhového období a dotvoření urbanistické struktury
podél stávající komunikace.
Rezervní plocha po vyčerpání ploch zařazených do
smíšené obytné venkovské návrhového období a dotvoření urbanistické struktury,
které vychází z ÚPO.
Rezervní plocha po vyčerpání ploch zařazených do
návrhového období. Plocha byla převedena z návrhu
do územní rezervy z hlediska zachování krajinného
rázu území, nerozšiřování historických samot ve volné
krajině a přednostní využití ploch v návaznosti na
jádrové sídlo pro rozvoj obytné zástavby. Vymezení
zastavitelné plochy by se stalo precedentem pro další
smíšené obytné venkovské požadovaný avšak nevhodný rozvoj zástavby ve volné
krajině. V těchto místech dosud nikdy nebyla
vymezena plocha k jakékoli zástavbě, jako tomu bylo
např. u plochy Z10 v dosud platném ÚPO. V dané
ploše se vždy nacházela zahrada bez možnosti
zástavby. Dále také viz odůvodnění rozhodnutí o
námitce N13 v kapitole L Odůvodnění ÚP.

Územní plán nevymezuje plochy, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno
dohodou o parcelaci.
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Územní plán nevymezuje plochy a koridory, ve kterých je zpracování územní studie
podmínkou pro rozhodování o změnách jejich využití.

Územní plán nevymezuje plochy a koridory, ve kterých je pořízení a vydání regulačního
plánu podmínkou pro rozhodování o změnách jejich využití.

Územní plán vymezuje plochy a koridory, pro které je stanoveno pořadí změn v území na
základě stanoviska Krajského úřadu Středočeského kraje, orgánu ochrany zemědělského
půdního fondu, který souhlasil s navrženým územním rozvojem obce a nezemědělským
využitím rozvojových ploch za předpokladu, že bude stanovena etapizace zastavitelných
ploch pro bydlení.
Do 1. etapy jsou zařazeny plochy, které umožní výstavbu 35 rodinných domů pro cca 105
nových obyvatel. Nárůst obyvatel o 48,6% lze považovat za přiměřený. Do 2. etapy jsou
zařazeny plochy, které umožní výstavbu 16 rodinných domů pro dalších cca 48 obyvatel.

Územní plán nevymezuje tento druh staveb.
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V Lazsku žije v současné době 216 obyvatel (k 1. 1. 2021). Demografického maxima (298
obyvatel) dosáhly kolem roku 1900. Od té doby docházelo k postupnému snižování počtu
obyvatel až do roku 1980, kdy zde žilo 113 obyvatel. Od roku 1981 počet obyvatel narůstá.

Vývoj počtu obyvatel a domů v Lazsku

Za posledních 15 let došlo k celkovému přírůstku 68 obyvatel, dokončeno bylo 22 bytů. Pro
vývoj celkového počtu obyvatel má rozhodující význam migrační saldo a především pak
počet přistěhovalých, kterých bylo v období let 2006 - 2020 šestkrát více než narozených.

Střední
stav
obyvatel
k 1.7.

Narození

Zemřelí

Přirozený
přírůstek

2006

165

1

1

-

-

12

12

12

2007

169,5

1

1

-

-

-3

-3

-3

2008

166,5

2

3

-1

-1

-2

-2

-3

2009

167,5

4

2

2

2

3

3

5

2010

176,5

2

-

2

2

11

11

13

2011

173,5

1

2

-1

7

3

4

3

2012

180,5

1

3

-2

14

1

13

11

2013

183

-

1

-1

3

8

-5

-6

2014

181

-

1

-1

6

3

3

2

2015

190

2

-

2

16

2

14

16

2016

201

1

4

-3

11

2

9

6

Období
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Přistěhovalí

Vystěhovalí

Přírůstek
stěhováním

Celkový
přírůstek
(úbytek)
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Střední
stav
obyvatel
k 1.7.

Narození

Zemřelí

Přirozený
přírůstek

2017

205,5

5

2

3

1

1

-

3

2018

209

1

2

-1

9

4

5

4

2019

213,5

1

-

1

7

3

4
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(úbytek)

Pohyb obyvatelstva v Lazsku (zdroj: ČSÚ)

Skladba obyvatelstva v Lazsku je příznivá. V populaci je mírná převaha mužů. Počet dětí a
počet obyvatel starších 65 let je vyrovnaný. Průměrný věk je 41,7, což je ve srovnání s ČR
(42,6) nižší, se Středočeským krajem (41,4) mírně vyšší. V rámci ORP (43,4) patří mezi obce
s nejnižším průměrným věkem.

Období

Věková skupina

Počet obyvatel
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muži

ženy

abs.

15-64
%

abs.

Průměrný
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65+
%
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%

2011
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89

86

33

18,9

109

62,2

33

18,9

40,6

2012

186

96

90

33

17,7

118

63,5

35

18,8

40,2

2013

180

92

88

29

16,1

117

65

34

18,9

41,5

2014

182

94

88

29

15,9

119

65,4

34

18,7

42,3

2015

198

103

95

33

16,7

127

64,1

38

19,2

42,2

2016

204

104

100

33

16,2

134

65,7

37

18,1

41,1

2017

207

107

100

37

17,9

134

64,7

36

17,4

40,8

2018

211

109

102

35

16,6

142

67,3

34

16,1

40,9

2019

216

111

105

37

17,1

142

65,8

37

17,1

41,2

2020

216

111

105

37

17,1

142

65,8

37

17,1

41,7

Obyvatelstvo Lazska podle pohlaví a věkových skupin (zdroj: ČSÚ)

V Lazsku je zájem o bydlení díky atraktivnímu obytnému prostředí sídla v blízkosti města
Příbram, které je významným centrem osídlení s koncentrací občanské vybavenosti a
pracovních příležitostí (8 km), s dobrou dopravní dostupností silnice I/4, resp. dálnice D4 (4
km) a dalších center osídlení, dobrým vybavením obce technickou infrastrukturou a
hodnotným přírodním zázemím.
Zastavěné území je v současné době využito převážně pro bydlení. Územní plán navrhuje
přednostně využít pro zástavbu volné plochy uvnitř zastavěného území nebo podél
stávajících komunikací. Pro zajištění dlouhodobých rozvojových potřeb obce jsou vymezeny
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zastavitelné plochy v návaznosti na zastavěné území. Návrh ÚP v převážné míře přebírá a
zpřesňuje plochy vymezené ÚPO a Změnou č. 1 ÚPO, které modifikuje s ohledem na
minimalizaci záborů ZPF zejména půd 2. třídy ochrany a zajištění obsluhy dopravní a
technickou infrastrukturou. Plochy pro rozvoj bydlení jsou vymezeny v dostatečném rozsahu
(cca 51 nových RD), který reflektuje zájem o bydlení v Lazsku a skutečnost, že Lazsko patří
mezi obce s největším nárůstem počtu obyvatel v rámci ORP. Oproti ÚPO (cca 45 nových
RD) dochází jen k velmi mírnému navýšení ploch. Vymezení zastavitelných ploch dotváří
urbanistickou strukturu sídla s ohledem na historický vývoj zástavby, vhodně využívá
stávající vedení dopravní a technické infrastruktury a snižuje nároky na výstavbu nových
místních komunikací a inženýrských sítí. Rozložení zastavitelných ploch dále zohledňuje
přednostní využití méně kvalitních půd III. a V. třídy ochrany a požadavky vlastníků pozemků
a obce.
Pro posílení stability obyvatelstva a zajištění rozvojových potřeb obce územní plán vymezuje
zastavitelné plochy pro cca 41 rodinných domů a plochy přestavby pro cca 10 rodinných
domů, celkem pro cca 51 rodinných domů, což představuje nárůst o cca 153 obyvatel (3
osoby / 1 RD) na celkových cca 369 obyvatel. Pro plochy přestavby a zastavitelné plochy je
stanovena etapizace viz kapitola F.14 Odůvodnění.

Správní území obce Lazsko sousedí s územím měst Milín, Příbram a obcí Lešetice, Ostrov a
Tochovice.
U záměrů, které přesahují správní hranice obce Lazsko, je zajištěna návaznost se záměry
vymezenými v územně plánovacích dokumentacích sousedních obcí:


návaznost regionálního biokoridoru RBK 257, v souladu se ZÚR SK, je zajištěna na
hranici s územím města Příbram;



návaznost regionálního biocentra RBC 513521, v souladu se ZÚR SK, je zajištěna na
hranici s územím obce Lešetice;



návaznost regionálního biokoridoru RBK 6014, v souladu se ZÚR SK, je zajištěna na
hranici s územím obce Ostrov;



návaznost lokálního ÚSES je zajištěna na hranici s územím města Milín a obce
Ostrov.

Na území města Příbram není zajištěna provazba lokálního ÚSES v návaznosti na LBC 05.
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Územní plán je zpracován dle požadavků vyplývajících ze Zadání územního plánu Lazsko,
schváleného Zastupitelstvem obce dne 23. 11. 2020.

1

Požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje České republiky

ad 1) Územní plán je navržen v souladu s platným zněním Politiky územního rozvoje České
republiky. Vyhodnocení souladu je uvedeno v kapitole B.1.1 Odůvodnění ÚP.

2

Požadavky na základní koncepci rozvoje území obce
2.1 Požadavky na urbanistickou koncepci

ad 2.1) Základním cílem urbanistické koncepce obce je vytvořit předpoklady pro dlouhodobý
rozvoj území obce v souladu s ochranou jeho hodnot, zachovat venkovský charakter sídla a
vytvořit podmínky pro citlivé začlenění nové zástavby, které bude respektovat strukturu a
charakter stávající venkovské zástavby. Současně návrh ÚP zohledňuje rozvoj navrženy
v ÚPO z roku 2001 a Změny č. 1 z roku 2011, zejména plochy s platným povolením a
požadavky občanů. Územní plán vytváří podmínky pro rozvoj bydlení, podnikatelských aktivit
a veřejné infrastruktury, tj. dopravní a technické infrastruktury, občanského vybavení a
veřejných prostranství. Pro rozvoj bydlení je navržena etapizace využití ploch.
V nezastavěném území navrhuje záměry pro zlepšení funkcí a obrazu krajiny.

2.1.1

Požadavky vyplývající ze ZÚR

ad 2.1.1) Územní plán je navržen v souladu s platným zněním Zásad územního rozvoje
Středočeského kraje. Vyhodnocení souladu je uvedeno v kapitole B.1.2 Odůvodnění ÚP.

2.1.2

Požadavky vyplývající z územně analytických podkladů (ÚAP)

V době zpracování návrhu ÚP již byla k dispozici 5. úplná aktualizace ÚAP ORP Příbram
2020, ze které ÚP vychází. Navržené záměry řeší problémy identifikované v ÚAP, zejména
návrh přeložky silnice II/174 mimo zastavěné území a vymezení ploch přestavby v areálu
Ligmet u železniční stanice Milín. Návrh ÚP vytváří podmínky pro posílení jednotlivých pilířů
udržitelného rozvoje území, zejména:
- vytvořením podmínek pro zlepšení kvality životního prostředí návrhem přeložky
silnice II/174,
- návrhem opatření v krajině, které zajistí zvýšení ekologické stability území, retenční
schopnosti, protierozní ochrany, zlepšení vodního režimu a estetických hodnot
krajiny,
- vymezením zastavitelných ploch a návrhem etapizace využití ploch s ohledem na
ochranu ZPF,
- vytvořením podmínek pro rozvoj bydlení a podnikatelských aktivit,
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-

vytvořením podmínek pro šetrné formy rekreace (pěší turistika, cykloturistika,
hipoturistika),
vytvořením podmínek pro rozvoj veřejné infrastruktury.

2.1.3

Požadavky vyplývající z doplňujících průzkumů a rozborů

ad 2.1.3) Územní rozvoj obce je navržen s ohledem na ochranu ZPF, zejména II. třídy
ochrany. Zohledňuje rozvoj navrženy v ÚPO z roku 2001 a Změny č. 1 z roku 2011, zejména
plochy s platným povolením a požadavky občanů. Pro zajištění přiměřeného dlouhodobého
rozvoje obce je navržena etapizace využití rozvojových ploch. ÚP stanovuje podmínky
plošného a prostorového uspořádání ploch s rozdílným způsobem využití pro zachování
venkovského charakteru sídla.

2.2 Požadavky na koncepci veřejné infrastruktury
2.2.1

Požadavky vyplývající ze ZÚR

ad 2.2.1) Koridor přeložky silnice II/174 je zpřesněn dle územních podmínek a vymezen jako
veřejně prospěšná stavba.

2.2.2

Požadavky vyplývající z ÚAP

ad 2.2.2) Návrh ÚP vytváří podmínky pro zlepšení životního prostředí a omezení průjezdné
dopravy zastavěným územím Lazska návrhem koridoru CNZ-D122 pro přeložku silnice
II/174.

2.2.3

Požadavky vyplývající z doplňujících průzkumů a rozborů

ad 2.2.3) Územní plán respektuje limity využití území vymezené v 5. úplné aktualizaci ÚAP
ORP Příbram z roku 2020.
Koncepce dopravní infrastruktury vymezuje plochy a koridory pro rozšíření sítě účelových
komunikací. Organizace dopravy není předmětem návrhu ÚP.
Koncepce technické infrastruktury řeší pro stávající a novou zástavbu zásobování pitnou
vodou, odkanalizování, zásobování elektrickou energií, vytápění.
Stávající systém nakládání s odpady je vyhovující, pro ukládání biologicky rozložitelného
odpadu je vymezena plocha P09.

2.3 Požadavky na koncepci uspořádání krajiny
2.3.1

Požadavky vyplývající ze ZÚR

ad 2.3.1) Podmínky koncepce ochrany a rozvoje přírodních hodnot je stanovena. Regionální
ÚSES je převzat a zpřesněn, prvky k založení jsou vymezeny jako veřejně prospěšná
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opatření. Návaznost prvků ÚSES na území sousedních obcí je zajištěna a podrobně
vyhodnocena v kapitole H Odůvodnění.

2.3.2.

Požadavky vyplývající z ÚAP

ad 2.3.2) Zařazení k.ú. Lazsko do zranitelné oblasti je respektováno.
Prvky ÚSES jsou vymezeny s ohledem na zajištění návazností se sousedními obcemi.
Návrh ÚP respektuje a zobrazuje evidovaná poddolovaná území.

2.3.3.

Požadavky vyplývající z doplňujících průzkumů a rozborů

ad 2.3.3) Prvky ÚSES jsou vymezeny s ohledem na zajištění návazností se sousedními
obcemi.
Územní rozvoj obce je navržen s ohledem na ochranu ZPF zejména 2. třídy ochrany.
Dochází k redukci zastavitelných ploch vymezených na půdách 2. třídy ochrany a zároveň
k návrhu etapizace těchto ploch.

3

Požadavky na vymezení ploch a koridorů územních rezerv

ad 3) Plochy územních rezerv jsou vymezeny pro rozvoj bydlení po vyčerpání návrhových
ploch.

4

Požadavky na prověření vymezení
prospěšných opatření a asanací

veřejně

prospěšných

staveb,

veřejně

ad 4) Nezbytné plochy a koridory dopravní infrastruktury jsou vymezeny jako veřejně
prospěšné stavby, prvky ÚSES k založení a opatření pro zvýšení retenční schopnosti krajiny
jsou vymezeny jako veřejně prospěšná opatření, dále jsou vymezeny plochy asanace, pro
které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit. Vybraná veřejná prostranství jsou
vymezena pro uplatnění předkupního práva ve prospěch obce Lazsko.

5

Požadavky na prověření vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude rozhodování
o změnách v území podmíněno vydáním regulačního plánu, zpracováním územní
studie nebo uzavřením dohody o parcelaci

ad 5) Územní plán nevymezuje plochy a koridory, ve kterých bude rozhodování o změnách
území podmíněno vydáním regulačního plánu, zpracováním územní studie nebo uzavřením
dohody o parcelaci.
Územní plán je pořizován s prvky regulačního plánu, proto stanovuje jak v textové, tak
výkresové části podrobné podmínky pro prostorové uspořádání zástavy v rozsahu daném
vyhláškou č. 500/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
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6

Případný požadavek na zpracování variant řešení

ad 6) Územní plán neobsahuje varianty řešení.

7

Požadavky na uspořádání obsahu návrhu územního plánu a na uspořádání obsahu
jeho odůvodnění včetně měřítek výkresů a počtu vyhotovení

ad 7) Územní plán je zpracován a odevzdán v souladu s těmito požadavky. Územní plán je
zpracován dle metodiky MMR Standard vybraných částí územního plánu z roku 2019.

8

Požadavky na vyhodnocení předpokládaných vlivů územního plánu na udržitelný
rozvoj území

ad 8) Na území obce se nenachází evropsky významná lokalita ani ptačí oblast. Zpracování
vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí nebylo krajským úřadem
Středočeského kraje ve stanovisku k Zadání územního plánu požadováno. Z toho důvodu
nebylo zpracováno vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území.

9

Další relevantní požadavky vyplývající z vyjádření dotčených orgánů k návrhu
zadání

ad 9) Územní plán je zpracován v souladu se stanovisky dotčených orgánů k Zadání ÚP
Lazsko.

10 Relevantní požadavky vyplývající z vyjádření dalších orgánů a organizací a
z připomínek veřejnosti
Konkrétní požadavky k zadání nebyly uplatněny.

Územní plán prověřil a vyhodnotil písemné nezávazné požadavky občanů následujícím
způsobem:
1. Vondrášek Luboš ing.; Nevyhovět - předmětný pozemek se nachází na
nejkvalitnějších půdách I. třídy ochrany, které je možno odejmout ze zemědělského
půdního fondu pouze v případech, kdy jiný veřejný zájem výrazně převažuje nad
veřejným zájmem ochrany zemědělského půdního fondu, a to převážně záměry
související s obnovou ekologické stability krajiny, případně pro liniové stavby
zásadního významu. Územní plán vymezuje dostatečné množství ploch pro rozvoj
podnikatelských aktivit v rámci stávajících výrobních areálů. V zájmu udržitelného
rozvoje zemí obce se další rozšiřování výrobních ploch, které zvýší negativní vliv na
životní prostředí, resp. krajinný ráz území, zábory ZPF a další zvýšení značné
dopravní zátěže území obce nepřipouští.
2. Deppeová Ladislava a Uher Mirko; Vyhovět částečně – vybrané části předmětných
pozemků, které vhodně dotváří urbanistickou strukturu sídla s ohledem na ochranu
ZPF (kvalitní půdy 2. třídy ochrany) a zajišťují dostatečný odstup od navrženého
obchvatu Lazska byly vymezeny jako zastavitelné plochy.
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3. Syblík Pavel ml.; Vyhovět částečně – plocha je vymezena jako územní rezervy
z hlediska zachování krajinného rázu území, nerozšiřování historických samot ve
volné krajině a přednostní využití ploch v návaznosti na jádrové sídlo pro rozvoj
obytné zástavby. Vymezení zastavitelné plochy by se stalo precedentem pro další
požadovaný avšak nevhodný rozvoj zástavby ve volné krajině.
4. Vacek Bohumil; Nevyhovět – stísněné prostorové podmínky sběrného dvora
neumožňují zpřístupnění předmětného pozemku.
5. Walenka Jiří ing.; Vyhovět – předmětný pozemek je vymezen jako zastavitelná
plocha v souladu se Změnou č. 1 ÚPO.
6. Kopička Jaroslav; Vyhovět – předmětný pozemek je vymezen jako plocha pro rozvoj
bydlení v souladu s ÚPO.
7. Syblíková Lada Mgr.; Vyhovět – předmětná stavba je územním plánem vymezena
jako plocha smíšená obytná venkovská, která umožňuje flexibilní využití zastavěného
území pro trvalé i rekreační bydlení.
8. Walenka Petr ing.; Vyhovět – předmětný pozemek je vymezen jako zastavitelná
plocha v souladu se Změnou č. 1 ÚPO.
9. Bartoš Marek, Bartoš Martin, Janotová Blanka, Laznová Věra a Matějka František
ing.; Nevyhovět – s ohledem na zachování a ochranu přírodních hodnot a
nezastavěného území obce, zejména ochranu zemědělského půdního fondu a
krajinného rázu území (nerozšiřování historických samot ve volné krajině), které jsou
dány ustanoveními § 18 a § 19 stavebního zákona a v souladu s prioritami územního
plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území stanovenými v Politice územního
rozvoje České republiky a Zásadách územního rozvoje Středočeského kraje není
předmětný pozemek bez návaznosti na zastavěné území jádrového sídla vymezen
jako zastavitelná plocha pro rozvoj bydlení. V souladu se stavebním zákonem a
závaznými nadřazenými územně plánovacímu dokumentacemi je navrženo
přednostní využití ploch pro rozvoj obytné zástavby v návaznosti na jádrové sídlo.
10. Vlachová Anna; Vyhovět – předmětný pozemek je vymezen jako plocha pro rozvoj
bydlení v souladu s ÚPO.
11. Peták Oto ing.; Vyhovět – předmětné pozemky jsou vymezeny jako plochy smíšené
obytné venkovské, které umožňují podnikatelskou činnost nerušící kvalitu okolního
obytného prostředí.
12. Lavička Petr; Vyhovět – předmětný pozemek je vymezen jako plocha pro rozvoj
bydlení.
13. Hrubý Jaroslav; Vyhovět částečně – pozemky, které jsou součástí ČOV zůstanou
vymezeny jako plochy technické infrastruktury. Ostatní pozemky jsou vymezeny jako
plochy MN – nezastavěného území, plochy WT – vodní plochy a toky a LE – lesní.
Spolu s dalšími navrženými opatřeními severně od zastavěného území Lazska
vytváří podmínky pro omezení účinků přívalových dešťů, zvýšení protierozní ochrany
a retenční schopnosti území.
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14. Syblík Pavel; Vyhovět částečně – část předmětného pozemku je vymezena jako
rezervní plocha pro bydlení s ohledem na absenci dopravního zpřístupnění a
oddálenou polohu od stávající zástavby, se zajištěním dostatečného odstupu od
navrženého obchvatu Lazska.
15. Švejdová Jiřina; Vyhovět částečně – část předmětného pozemku přiléhající k
zastavěnému území je vymezena jako zastavitelná plocha pro bydlení, včetně
navržené místní komunikace jako součást veřejného prostranství pro zpřístupnění a
obsluhu stavebních pozemků, část pozemku je vymezena jako rezervní plocha pro
bydlení, se zajištěním dostatečného odstupu od navrženého obchvatu Lazska.
16. Salivar František; Vyhovět částečně – část předmětného pozemku přiléhající k
zastavěnému území je vymezena jako zastavitelná plocha pro bydlení, včetně
navržené místní komunikace jako součást veřejného prostranství pro zpřístupnění a
obsluhu stavebních pozemků, část pozemku je vymezena jako rezervní plocha pro
bydlení, se zajištěním dostatečného odstupu od navrženého obchvatu Lazska.
17. Novotný Lukáš; Vyhovět částečně - s ohledem na zachování a ochranu přírodních
hodnot a nezastavěného území obce, zejména ochranu krajinného rázu území a
zemědělského půdního fondu (kvalitních půd 2. třídy ochrany), které jsou dány
ustanoveními § 18 a § 19 stavebního zákona a v souladu s prioritami územního
plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území stanovenými v Politice územního
rozvoje České republiky a Zásadách územního rozvoje Středočeského kraje, je
vymezena zastavitelná plocha pro výstavbu jednoho rodinného domu za
předpokladu, že bude technická infrastruktura řešena individuálně bez nároků na
veřejné prostředky.
18. Syblík Miroslav (zplnomocněná Syblíková Jaroslava); Nevyhovět - s ohledem na
zachování a ochranu přírodních hodnot a nezastavěného území obce, zejména
ochranu zemědělského půdního fondu a krajinného rázu území, které jsou dány
ustanoveními § 18 a § 19 stavebního zákona a v souladu s prioritami územního
plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území stanovenými v Politice územního
rozvoje České republiky a Zásadách územního rozvoje Středočeského kraje. Územní
plán vymezuje dostatečné množství ploch pro rozvoj podnikatelských aktivit v rámci
stávajících výrobních areálů. V zájmu udržitelného rozvoje zemí obce se další
rozšiřování výrobních ploch, které zvýší negativní vliv na životní prostředí, resp.
krajinný ráz území, zábory ZPF a další zvýšení značné dopravní zátěže území obce
nepřipouští. Dále také viz odůvodnění rozhodnutí o námitce N14 v kapitole L
Odůvodnění ÚP.
19. Podnět Ing. Krampery (došel po termínu v 04/2021, tedy není zahrnut v písemném
zadání, nicméně na žádost obce i pořizovatele bylo s podnětem pracováno). V
podnětu je požadováno začlenit parcelu č. 506/8 do zastavitelného území pro účely
bydlení. Tomuto požadavku se vyhovuje. Předmětný pozemek je vymezen jako
zastavitelná plocha v souladu se Změnou č. 1 ÚPO.
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Územní plán nevymezuje žádné záležitosti nadmístního významu, které by již nebyly řešeny
v ZÚR Středočeského kraje.

Vyhodnocení kvalifikovaného odhadu záborů ZPF je provedeno v souladu s platnou
legislativou. Tzn. zákona o ochraně ZPF č. 334/1992 Sb. a jeho prováděcích vyhlášek
č. 271/2019 Sb. a č. 48/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů. A dále dle lesního zákona
č. 289/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Kvalifikovaný odhad záborů ZPF je proveden v textové, tabelární a grafické podobě. Výkres
předpokládaných záborů půdního fondu znázorňuje jednotlivé navrhované plochy a koridory,
třídy ochrany ZPF dle BPEJ a druhy pozemků (kultury ZPF) dle katastru nemovitostí.
Tabulka předpokládaného záboru ZPF obsahuje pouze takové plochy a koridory, kde dojde k
vynětí půdy ze ZPF a PUPFL.
Provedený výpočet záborů půdního fondu je pouze odhadem, který je nadhodnocen. K
vynětí z půdního fondu totiž dojde v rozsahu budoucích staveb, přičemž nezastavěné části
stavebních parcel zůstanou součástí ZPF (např. jako zahrady). Výslednou hodnotu záboru
bude možné přesně specifikovat až v rámci projektové přípravy staveb při naplňování
jednotlivých ploch a koridorů. Spíše nežli konkrétní a konečný rozsah vynětí znázorňuje
provedený odhad rozsah ploch, které nebude možné využívat dle stávajících principů
zemědělského nebo lesnického hospodaření.

Mezi pozemky zemědělského půdního fondu (ZPF) se dle § 3 katastrálního zákona
č. 256/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů řadí pozemky evidované jako orná půda,
chmelnice, vinice, zahrady, ovocné sady, trvalé travní porosty.
Celkové zastoupení zemědělské půdy v obci je, dle ČSÚ, cca 55,9%, z toho převažuje
zejména orná půda (cca 89,9%), dále jsou v menší míře zastoupeny trvalé travní porosty
(cca 7,2%) a zahrady (cca 2,9%).

68

Odůvodnění územního plánu Lazsko

Pomocí bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) se stanovují třídy ochrany ZPF.
Možnosti vynětí jednotlivých tříd ochrany pro nezemědělské účely jsou následující:
- Do I. třídy zemědělské půdy jsou zařazeny bonitně nejcennější půdy v jednotlivých
klimatických regionech, převážně v plochách rovinných nebo jen mírně sklonitých,
které je možno odejmout ze zemědělského půdního fondu pouze v případech, kdy
jiný veřejný zájem výrazně převažuje nad veřejným zájmem ochrany zemědělského
půdního fondu, a to převážně na záměry související s obnovou ekologické stability
krajiny, případně pro liniové stavby zásadního významu.
- Do II. třídy ochrany jsou situovány zemědělské půdy, které mají v rámci jednotlivých
klimatických regionů nadprůměrnou produkční schopnost. Ve vztahu k ochraně
zemědělského půdního fondu jde o půdy vysoce chráněné, které je možno odejmout
ze zemědělského půdního fondu pouze v případech, kdy jiný veřejný zájem výrazně
převažuje nad veřejným zájmem ochrany zemědělského půdního fondu.
- Do III. třídy ochrany jsou sloučeny půdy v jednotlivých klimatických regionech s
průměrnou produkční schopností a středním stupněm ochrany, které je možno
územním plánováním využít pro event. výstavbu.
- Do IV. třídy ochrany jsou sdruženy půdy s převážně podprůměrnou produkční
schopností v rámci příslušných klimatických regionů, s jen omezenou ochranou,
využitelné i pro výstavbu.
- Do V. třídy ochrany jsou zahrnuty zbývající bonitované půdně ekologické jednotky
(dále jen "BPEJ"), které představují zejména půdy s velmi nízkou produkční
schopností včetně půd mělkých, velmi svažitých, hydromorfních, štěrkovitých až
kamenitých a erozně nejvíce ohrožených. Většinou jde o zemědělské půdy pro
zemědělské účely postradatelné. U těchto půd lze předpokládat efektivnější
nezemědělské využití. Jde většinou o půdy s nižším stupněm ochrany, s výjimkou
vymezených ochranných pásem a chráněných území a dalších zájmů ochrany
životního prostředí.

Kvalifikovaný odhad záborů ZPF je proveden v rozsahu pozemků, které jsou součástí ZPF
(orná půda, trvalé travní porosty, zahrady a sady). Těmto druhům pozemků byly následně
přiřazeny třídy ochrany ZPF sledované v datové vrstvě BPEJ, která je součástí ÚAP ORP
Příbram. Celkem pět tříd ochrany I. – V.
Předmětem hodnocení jsou zastavitelné ploch (Z), plochy přestavby (P), plochy změn v
krajině (K) a koridory (CNZ/CNU). Součástí provedeného odhadu nejsou zábory pro ÚSES,
neboť dle ustanovení § 59 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění
pozdějších předpisů, se na ÚSES nevztahují principy ochrany ZPF.
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Koridory dopravní infrastruktury jsou hodnoceny ve zpřesněných koridorech, které lépe
reflektují skutečné prostorové nároky budoucích staveb. Vymezení koridorů je prostorově
velkorysejší z důvodu zajištění lepší průchodnosti území pro umístění budoucí stavby. Pro
koridory dopravní infrastruktury byl proveden odhad následujících prostorových parametrů,
které byly kvantifikovány na osu vymezených koridorů:




silnice II. třídy
-

7,5 m od osy koridoru (15 metrů celkem)

-

30 m pás izolační zeleně

účelové komunikace
-

4 m od osy koridoru (8 metrů celkem)

Přehledná tabulka záboru ZPF prezentuje každou hodnocenou plochu nebo koridor.
Odůvodnění vymezení návrhových ploch a koridorů je uvedeno v kapitole F. Odůvodnění
ÚP. Vyhodnocení záborů ZPF z tohoto odůvodnění vychází.
Územní plán bude spojen s předpokládaným záborem ZPF v rozsahu 12,97 ha. Z toho cca
5,32 ha pro zastavitelné plochy, cca 1,24 ha pro plochy přestavby, cca 1,15 ha pro plochy
změn v krajině a cca 5,26 ha pro koridory.
Ve srovnání s předpokládaným záborem ZPF, který byl pro platný ÚPO a jeho změnu č. 1
vyhodnocen v rozsahu 16,07 ha, dochází k mírné redukci předpokládaného záboru ZPF o
celkem 3,10 ha (viz následující tabulka):

Popis

Navržené zábory celkem dle ÚPO a Změny č. 1
Navržené zábory celkem dle nového ÚP
(verze společné jednání, 8/2021)
Navržené zábory celkem dle nového ÚP
(aktualizace pro veřejné projednání, 12/2021)

Souhrn
výměry
záboru (ha)

Výměra záboru podle třídy ochrany (ha)

16,07

I.
0,00

II.
1,16

III.
5,20

IV.
3,90

V.
5,81

13,72

0,00

1,09

5,69

0,00

6,94

12,97

0,00

0,86

5,00

0,00

7,11

Zastavitelné plochy
Územní plán v převážné míře přebírá a zpřesňuje plochy vymezené ÚPO z roku 2001 a
Změnou č. 1 ÚPO z roku 2011, které modifikuje s ohledem na minimalizaci záborů ZPF
zejména půd 2. třídy ochrany a zajištění obsluhy dopravní a technickou infrastrukturou.
Návrh těchto ploch spojený se záborem ZPF byl potvrzen vydáním tohoto ÚPO a jeho
změny. Oproti ÚPO dochází jen k velmi mírnému navýšení ploch, který reflektuje zájem o
bydlení v Lazsku.
Přednostně jsou vymezovány plochy, které vhodně využívají stávající vedení dopravní a
technické infrastruktury, dotváří urbanistickou strukturu ve formě oboustranné zástavby podél
stávajících místních komunikací a snižují tak nároky na obsluhu území výstavbou nových
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místních komunikací a inženýrských sítí. Rozložení zastavitelných ploch dále zohledňuje
přednostní využití méně kvalitních půd III. a V. třídy ochrany a požadavky vlastníků pozemků
a obce.
Podrobné odůvodnění jednotlivých zastavitelných ploch je uvedeno v kapitole F.3
Odůvodnění ÚP.

Plochy přestavby
Územní plán v převážné míře přebírá a zpřesňuje plochy vymezené platným ÚPO a Změnou
č. 1 ÚPO. Jejich návrh spojený se záborem ZPF byl potvrzen vydáním tohoto ÚPO a jeho
změny. Jedná se o dotvoření urbanistické struktury ve formě oboustranné zástavby podél
stávajících místních komunikací, využití volných zahrad a dostavbu stavebních proluk.
Zjištěný zábor ZPF nesouvisí se záborem hospodářsky využívané půdy a je pouze malého
rozsahu. Na plochy přestaveb lze nahlížet spíše pozitivně, neboť jejich vymezením se
zajišťuje využití volných ploch v zastavěném území a minimalizuje se tím extenzivní rozvoj
obce.
Podrobné odůvodnění jednotlivých ploch přestavby je uvedeno v kapitole F.3 Odůvodnění
ÚP.

Plochy změn v krajině
Zábor ZPF je vyhodnocen pro plochy změn v krajině, které neleží v plochách ÚSES,
vymezené jako plochy smíšené nezastavěného území (MN). Plochy leží na půdách II., III. a
V. třídy ochrany. Plochy jsou vymezeny pro doplnění prvků krajinné zeleně, které zajistí
zvýšení ekologické stability a biodiverzity krajiny, zvýšení protierozní ochrany, podpory
retence vody v krajině, zlepšení vodního režimu, zlepšení klimatických poměrů a také
zvýšení estetické kvality krajiny.
Plochy změn v krajině jsou obecně vymezeny zejména za účelem posílení ekologických
funkcí v území jako součást skladebných částí ÚSES a nárůstu ploch krajinné zeleně. Pro
posílení ekologické stability lze ze ZPF vyjmout i půdy nadprůměrně bonitní. V těchto
plochách se neuvažuje s plošným zastavěním, reálně proto nedojde k vyjmutí ze ZPF
v celém rozsahu vymezených polygonů, ale pouze v nezbytném rozsahu pro dílčí drobné
stavby, např. dopravní infrastrukturu.
Na základě výše uvedených důvodů není zábor ZPF pro tento typ ploch hodnocen jako
významný.
Podrobné odůvodnění jednotlivých ploch změn v krajině je uvedeno v kapitole F.5.3
Odůvodnění ÚP.

Koridory
Koridory jsou vymezeny pro potřeby umístění budoucí stavby, která bude mít menší
prostorové nároky na území. Provedený odhad je proto nutno považovat za mírně
nadhodnocený. Předpokládaný zábor ZPF bude reálně nižší.
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Koridor CNZ-D122 pro umístění přeložky silnice II/174 vychází ze ZÚR SK. Důvodem
vymezení je zlepšení životního prostředí a ochrana veřejného zdraví omezením intenzivní
průjezdné dopravy sídlem. Územní plán dále vymezuje koridory pro místní komunikace,
které zajistí propojení sídla s přeložkou silnice II/174 a koridory stezek pro pěší a cyklisty
z důvodu obnovy a zajištění prostupnosti krajiny pro obyvatele obce, bezpečného
zpřístupnění a zlepšení dostupnosti žst. Milín, rekreační využívání krajiny pro pěší a cyklisty.
Spolu s navrženou doprovodnou zelení zajistí zlepšení retenční schopnosti krajiny a
protierozní ochrany území. Veřejná infrastruktura, kam mj. spadá i dopravní infrastruktura, je
dle ustanovení §2 zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zřizována a
provozována ve veřejném zájmu.
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Odhad záborů ZPF

Označení
plochy /
koridoru

Navržené využití

Souhrn
výměry
záboru (ha)

Výměra záboru podle třídy ochrany (ha)

I.

II.

III.

IV.

V.

Odhad výměry
Informace o
záboru, na kt.
Informace o Informace existenci staveb k
bude
existenci o existenci ochraně pozemku
provedena
závlah
odvodnění
před erozní
rekultivace na
zeměděl. půdu
činností vody

Z01

SV, PP, PZ, DS

1,65

-

0,02

-

-

1,63

Z04

SV, PP

0,40

-

0,01

0,39

-

-

Z05

SV, PP

0,10

-

-

0,10

-

-

Z06

SV, DS

0,43

-

-

0,43

-

-

ano

Z07

SV, PP

1,24

-

-

1,21

-

0,03

ano

Z10

SV

0,11

-

0,11

-

-

Z16

SV, PP

1,18

-

-

-

-

1,18

ano

Z17

SV

0,21

-

-

-

-

0,21

ano

5,32

0,00

0,14

2,13

0,00

3,05

Celkem zastavitelné plochy (Z)
P04

PP

0,03

-

0,03

-

-

-

P05

SV

0,31

-

-

0,31

-

-

P06

SV, PP

0,25

-

-

0,25

-

-

P07

SV, PP

0,48

-

-

0,03

-

0,45

P08

SV, PP

0,17

-

-

-

-

0,17

1,24

0,00

0,03

0,59

0,00

0,62

Celkem plochy přestavby (P)

ano

ano

K02

MN, AZ, AL

0,00

-

-

-

-

-

K04

MN

0,16

-

-

0,16

-

-

ano

K05

MN

0,16

-

0,05

0,11

-

-

ano

K09

MN

0,21

-

-

-

-

0,21
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Označení
plochy /
koridoru

Navržené využití

Souhrn
výměry
záboru (ha)

Výměra záboru podle třídy ochrany (ha)

I.

II.

III.

IV.

V.

K11

MN

0,23

-

0,02

0,21

-

-

K12

MN

0,10

-

-

0,10

-

-

K13

MN

0,29

-

-

-

-

0,29

1,15

0,00

0,07

0,58

0,00

0,50

Celkem plochy změn v krajině
(K)
CNZ-D122

DS + ZO

5,90

-

0,59

1,65

-

2,76

CNU-01DS

DS

0,05

-

-

0,05

-

-

CNU-02DS

DS

0,04

-

0,02

-

-

0,02

CNU-03DS

DS

0,06

-

-

-

-

0,06

CNU-04DS

DS

0,01

-

0,01

-

-

-

CNU-05DS

DS

0,10

-

-

-

-

0,10

Celkem koridory CNZ/CNU

5,26

0,00

0,62

1,70

0,00

2,94

CELKOVÝ SOUHRN ZÁBORU

12,97

0,00

0,86

5,00

0,00

7,11
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bude
existenci o existenci ochraně pozemku
provedena
závlah
odvodnění
před erozní
rekultivace na
zeměděl. půdu
činností vody

ano

ano

ano

0,08
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Dle ÚAP ORP Příbram se na území obce vyskytují pouze lesy hospodářské. Podíl lesů
z celkové výměry řešeného území je dle ČSÚ 22,3%.
Dle zákona č. 289/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kategorie lesa znamenají toto:


Lesy zvláštního určení – lesy v pásmech hygienické ochrany vodních zdrojů I.
stupně, v ochranných pásmech zdrojů přírodních léčivých a stolních minerálních vod,
na území národních parků, v prvních zónách chráněných krajinných oblastí,
v národních přírodních rezervacích, v přírodních rezervacích, v národních přírodních
památkách a v přírodních památkách, lesy lázeňské, příměstské a další lesy se
zvýšenou rekreační funkcí, lesy sloužící lesnickému výzkumu a lesnické výuce, lesy
se zvýšenou funkcí půdoochrannou, vodoochrannou, klimatickou nebo
krajinotvornou, lesy potřebné pro zachování biologické různorodosti, v uznaných
oborách a v samostatných bažantnicích, lesy v nichž jiný důležitý veřejný zájem
vyžaduje odlišný způsob hospodaření.



Lesy ochranné – lesy na mimořádně nepříznivých stanovištích (sutě, kamenná moře,
prudké svahy, strže, nestabilizované náplavy a písky, rašeliniště, odvaly a výsypky
apod.), vysokohorské lesy pod hranicí stromové vegetace chránící níže položené lesy
a lesy na exponovaných hřebenech, lesy v klečovém lesním vegetačním stupni.



Lesy hospodářské – lesy, které nejsou zařazeny v kategorii lesů ochranných nebo
lesů zvláštního určení.

Pozemky určené k plnění funkcí lesa nejsou návrhem územního plánu dotčeny.
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Během veřejného projednání o upraveném návrhu ÚP Lazsko podle ust. § 52 stavebního
zákona byly uplatněny následující námitky vlastníků pozemků a staveb dotčených návrhem
řešení, které jsou uvedeny včetně návrhu rozhodnutí o námitkách a jeho odůvodnění.
Na základě projednání návrhu rozhodnutí o námitkách s dotčenými orgány bylo upraveno
rozhodnutí o námitce N10 viz vyhodnocení stanovisek DO v kapitole B.4.3.

Do textové části odůvodnění kapitoly F.3.1. Urbanistická koncepce na str. 19 bude doplněn
popis existujících nerušících objektů kovovýroby a zámečnické dílny.
Rozhodnutí nevyvolává požadavek na opakované veřejné projednání
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Podmínkami nového ÚP s regulačními prvky se nikterak neomezují a ani se nedají omezit
zkolaudované provozovny. Jedná se o stabilizované území.

Důvod, proč tuto námitku na návrh navrhovatelů ÚP vznášíme je takový.
Pozemky č. 21/2 a 23/1 které z důvodu dvou majitelů budou rozděleny na dvě části dle
dohody majitelů. Rozdělení bude z důvodu břemene, které je na jednom z pozemků velice
náročné. I s přihlédnutím k ústním návrhům navrhovatelů ÚP jak i přes omezení, že nás
břemeno omezuje, které na pozemku je se nám pěšinu viz mapy návrhu, se kterou se v ÚP
počítá z důvodů našich plánů výstavby, rozměrů pozemku, a i navýšení nákladů nepovedlo
zakomponovat.
Pěšina má vést i přes pozemek naší jižní sousedky, která dle našich informací s ní také
nesouhlasí.
Závěrem musíme znovu připomenout co jsme pro stavby naše i našich sousedů udělali.
Jde o pozemek prodeje přístupové cesty k této lokalitě, který jsme realizovali. Jde o
kanalizaci, která kdyby nebyla tak nešťastně a bez našeho souhlasu vybudována a řešena,
tak by problém týkající se vašeho návrhu nebyl. Jde o vstřícný krok (přistoupení k břemenu)
řešení chybné vybudování oné kanalizace.

Rozhodnutí nevyvolává požadavek na opakované veřejné projednání

Vymezení stezky pro nemotorovou dopravu je důležité pro budoucí územní rozvoj sídla na
jižním okraji, zajištění prostupnosti zastavěného území a zkrácení docházkové vzdálenosti
do centra obce o cca 300 m. Dle přiloženého obrázku je zřejmý důvod, proč obec uplatňuje
veřejný zájem na zkrácení docházkové vzdálenosti za občanskou vybaveností ve středu
obce.

77

Odůvodnění územního plánu Lazsko

Obr. 1 - schéma docházkové vzdálenosti z jižního okraje obce do centra
K vyvlastnění části pozemku pro pěší průchod vůbec nemusí dojít, pokud se obec s vlastníky
dohodne např. na zřízení služebnosti stezky a spolufinancování oplocení.
Regulace v ploše P08 je i přes stísněné podmínky stanovena tak, že umožní výstavbu jak 2
samostatných rodinných domů dle požadavků investora, tak veřejně přístupné pěšiny, která
byla v maximální možné míře redukována vůči předchozí zveřejněné verzi z 8/2021 (kde
byla uvažována 8 m široká komunikace pro motorovou dopravu a veřejná zeleň). Regulace
umožňuje i výstavbu dvojdomu. (dvojdům = dva rodinné domy, které se vzájemně dotýkají na
společné hranici, každý z nich má samostatný stavební pozemek a samostatné číslo
popisné). Dvojdům je vhodnější do stísněných podmínek pro efektivnější využití plochy pro
zahrady. Dvojdům však není požadován, jedná se o možnost. Projektant vytvořil 2 skicy
možného reálného využití pozemků investora, které jsou přiloženy a které dokládají, že
přijaté řešení je výhodnější i pro samotného investora, neboť vhodnějším dělením pozemků
a umístěním domů vznikne větší a souvislejší část zahrad orientovaných na jih do klidné
části pozemku, než jak tomu je u geometrického návrhu poskytnutého investorem. Je zde
tedy evidentní zájem co nejvíce vyhovět vlastníkům daných nemovitostí, omezit je co
nejméně, ale zároveň nerezignovat na veřejný zájem a prostupnost zástavby, která v
budoucnu vznikne v jižní části obce. Dle analýzy stávajícího stavu nikde v obci není
vzdálenost odboček veřejně přístupných komunikací větší než 250 m. Pokud by obec
netrvala na vymezení 2 m prostupu skrz plochu P08, vzdálenost nových odboček (zkratek),
umožňujících propojení do centra obce by byla více jak 400 m, což je z hlediska
koncepčního rozvoje urbanistické struktury a prostupnosti nevhodné.
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Rozhodnutí nevyvolává požadavek na opakované veřejné projednání

Dle právního pořádku ČR koupil nabyvatel pozemky v r. 2009 a 2010 v tom stavu, jak stojí a
leží a běží, tedy koupil pozemky s vědomím již existujícího veřejného zájmu obce zajistit
veřejné prostranství ve středu obce u budovy obecního úřadu, zajistit jeho kultivaci, opravu,
nezbytné parkovací plochy pro potřeby OÚ, zachování místní komunikace jako součást
veřejného prostranství s cílem zachovat neomezené zpřístupnění a obsluhu přiléhajících
nemovitostí a zajistit k nim přístup a příjezd pro zasahující jednotky IZS. Vše tak, jak je
zaneseno již v platném ÚPO z r. 2001. Jedná se tedy o více jak 20 let stabilizovaný stav.
Řešení veřejných prostranství jako součást veřejné infrastruktury z hlediska zajištění kvality
života obyvatel a kvality prostředí, ve kterém žijí, je požadováno v nadřazené územně
plánovací dokumentaci Zásady územního rozvoje Středočeského kraje, v Politice územního
rozvoje České republiky a v Politice architektury a stavební kultury České republiky.
Veřejná infrastruktura, kam mj. spadají i veřejná prostranství, je dle ustanovení § 2 zákona č.
183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zřizována a užívána ve veřejném zájmu.
Již územní plán obce z roku 2001 specifikuje veřejný prostor pro nejmenované skupiny
obyvatel (vymezený jako „zeleň veřejná“ a „místní komunikace“) na parcelách 481 a 482 za
účelem zajištění přístupu k objektům občanského vybavení (obecní úřad, obchod a hospoda)
a rodinným domům na severu v místě bývalé tvrze a zachování kultivující vzrostlé zeleně.
Tento stav obsažený v regulaci je však dle reálného využívání a skutečnosti in-situ mnohem
starší a to min. od doby výstavby zmíněných rodinných domů na pozemcích 62, 63, 64 a 65
a budovy obecního úřadu na parcele 81 a 82 v 70. a 80. letech 20. století, kdy výstavba
probíhala na zabraných pozemcích bývalého velkostatku a historické tvrze. Oproti
původnímu územnímu plánu došlo naopak k redukci ploch „zeleň veřejná“ tak, aby byla
vymezena jen nezbytně nutná plocha pro veřejné prostranství, které by již nezasahovalo na
parcelu 480. Možnost zajistit přístup do severní lokality pouze přes obecní parcelu 38/3 byla
prověřena, nicméně toto řešení není možné použít z důvodu nedostatečných šířkových
parametrů uličního profilu - cca 3,3 m, což nevyhoví na průjezdní profil HZS 3,5 m a
nevyhovuje požadavkům na obousměrný provoz (šířka prostranství 8 m).
Na malou část parcely 482 na jihovýchodě o ploše cca 5 m2 skutečně zasahuje vymezená
plocha OV, neboť fakticky se jedná o stávající verandu, vstup a jižní předprostor budovy
obecního úřadu. Z hlediska zájmu samosprávy na vstup do budovy obecního úřadu není
možné, aby tento druh ploch byl vymezen pouze pro soukromé užití. Převážná část parcely
482 je však vymezena jako plocha PP – veřejná prostranství s převahou zpevněných ploch,
důvody viz výše.
Parcela 482 je vymezena s možností vyvlastnění, aby mohla obec v budoucnu část tohoto
pozemku, kterou navíc fakticky užívá, v případě, nedohodne-li se s vlastníkem jinak, získat
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za odpovídající náhradu a zajistit tak neomezené dopravní zpřístupnění a obsluhu
stávajících obecních a soukromých nemovitostí.
Dle zákona č. 183/2006 Sb., § 170 odst. 2 je vnímán geometrický plán (GP), vyhotovený
obcí, jako předmět specifikovaného nezbytného přístupu, řádného užívání stavby nebo
příjezdu k pozemku nebo stavbě a přístupu pro zásahy IZS. a kultivaci předprostoru budovy
obecního úřadu. Do seznamu VPS je proto zařazena místní komunikace, která se nachází
na ploše veřejného prostranství. Do VPS je zařazen celý pozemek 482, ale to neznamená,
že musí být vyvlastněn skutečně celý. K vyvlastnění může dojít, pokud nebude možné
dosáhnout dohody a jen v nezbytném rozsahu, tedy např. dle skutečné hranice přístupové
komunikace v GP a nezbytných přilehlých ploch, viz výše. U plochy parčíku na parcele 481
se obec snaží zajistit předkupní právo. Parčík je fakticky posledních minimálně 50 let veřejně
přístupný a neoplocený a nový územní plán tak nezasahuje do práv vlastníka nad rámec
dosavadního stavu. Předpokládaný zásah do vlastnických práv je upraven zákonem, bez
přiměřené náhrady jej nelze realizovat a tudíž je v souladu i s ústavním pořádkem ČR.

Druhá část námitky požadující zachování ploch pro průmyslovou zónu obce:
Průmyslová zóna se zde nenachází, nebyla zde nikdy vymezena a nový územní plán
prakticky nemění dosud povolené využívání a nedochází ani k omezení podnikatelských
aktivit vlastníka.
Územní plán obce z roku 2001 specifikuje na parcelách 17/1, 17/2, 17/3, 223 a 483 plochy
pro drobnou výrobu, skladování a podnikatelskou činnost. Nebyla zde vymezena či povolena
průmyslová zóna, jak deklaruje vlastník. Naopak dosud bylo vymezeno přípustné využití
pouze pro aktivity bez škodlivých vlivů na životní prostředí v obci (např. řemeslná výroba,
skladování, drobná výroba apod.) a nebylo možné umisťovat provozy rušící okolí a zhoršující
životní prostředí. Návrh zařadil tuto stávající drobnou výrobu a podnikatelskou činnost do
plochy SV (smíšená obytná venkovská). Výroba s hlukem, prašností, vibracemi, zápachem
apod. přesahujícími na sousední pozemky nad dovolenou mez (např. Zákon o ochraně
veřejného zdraví, nařízení vlády o ochraně před hlukem a vibracemi) tedy nebyla a není ani
do budoucna podporována, neboť do centra obce nepatří. Je zde totiž chráněn oprávněný
zájem majitelů okolních nemovitostí s rodinnými domy na klidné a zdravé životní podmínky.
V ploše SV je však umožněna „drobná a řemeslná výroba a služby nesnižující kvalitu
prostředí a pohodu bydlení“. Na pozemcích vlastníka je tedy regulace ve svém důsledku
stejná, jako dosud a není bráněno jeho podnikatelské činnosti za určitých podmínek,
s ohledem na okolí a není znehodnocován jeho majetek. Zároveň platí, že nový územní plán
nejen zde, ale na celém správním území obce nemůže a nechce nijak zakazovat či
omezovat stávající, řádně umístěné či povolené či zkolaudované stavby a činnosti v nich
legálně provozované (viz např. rozsudek NSS ze dne 25. června 2014, sp. zn. 8 Aos 4/2013,
kdy Nejvyšší správní soud judikoval: „...územně plánovací dokumentace nemůže působit
retroaktivně a nemůže derogovat účinky pravomocného a realizovatelného územního
rozhodnutí…“)
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Pořizovatel ukládá upravit drobnou nepřesnost v dokumentaci takto: rozšířit zastavěné území
o parcelu 264/19 (dle katastru ostatní komunikace, vlastník TP Stříbrňák), o nejvýchodnější
cíp parcely 264/1 dosud mimo zastavěné území a o odpovídající přilehlou plochu veřejné
komunikace (II/174) a vlečky, neboť parcela 264/19 a nejvýchodnější cíp parcely 264/1 je
pod společným oplocením s parcelami 264/18, 113 a tvoří s nimi souvislý celek. Úprava
nemá vliv na rozsah plochy P01, na regulaci, na možnost zástavby, nezasahuje do
majetkových práv, nezasahuje do vymezených funkčních ploch, nemění veřejně prospěšné
stavby ani zábory ZPF.
Rozhodnutí nevyvolává požadavek na opakované veřejné projednání

Odůvodnění je provázané s odůvodněním námitky N15.

Ad obecné námitky 3 [1] a-g (je vypořádáno také v dalších částech odůvodnění rozhodnutí,
neboť námitky se často opakují a překrývají):
Východiskem pro návrh ÚP v předmětné části území obce byly pečlivé analýzy faktického
stavu pozemků, historického vývoje, platného územního plánu, záměrů vlastníka (viz
oznámení EIA STC 2377), nadřazené ÚPD, územně analytických podkladů a především
požadavků § 18 a §19 stavebního zákona. Byly využity údaje z pozemkových knih, katastru
nemovitostí včetně sbírky listin, byly analyzovány staré mapy stabilního katastru z roku 1839
a historické letecké snímky od roku 1936 do současnosti, vycházelo se z laserového
leteckého zaměření budov a terénu od ČUZK, byly provedeny terénní průzkumy,
nastudovány nesouhlasy občanů Lazska v rámci řízení EIA a posudek společnosti LOW a
spol., který měl zhodnotit záměry na předmětných pozemcích z hlediska dopadu na krajinný
ráz.
Územní plánování musí respektovat stávající, řádně zkolaudované stavby, nebo stavby již
pravomocně povolené, které teprve budou vybudovány, což je v návrhu územního plánu
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zcela splněno. Úkolem územního plánu není bez dalšího zakonzervovat stávající stav či
zohlednit jakékoliv připravované plány na výstavbu, které dosud neprošly správním
schvalovacím procesem. Ve vztahu k platné dokumentaci územního plánu obce Lazsko z
roku 2001 je třeba vzít v úvahu, že byla vydána před 21 lety, za jiných podmínek a za jiného
právního prostředí – podle stavebního zákona č. 50/1976 Sb. Návrh nového ÚP zohledňuje
vývoj v oblasti územního plánování, požadavky na územní rozvoj obcí s ohledem na ochranu
a rozvoj hodnot území a ochranu nezastavěného území obce, koordinaci veřejných a
soukromých zájmů a současně pozitivní vývoj okolního území (probíhající rekultivaci krajiny
po ukončení těžby uranu). Není zákonnou povinností zcela převzít jakékoliv či chybně
vymezené plochy z původního ÚPO do nového územního plánu. Jak judikoval Nejvyšší
správní soud, např. rozhodnutím č. j. 10 As 280/2018 – 43 z 15. 8. 2019: „…..legitimní
očekávání, které by mířilo k zachování dosavadního stavu navždy, není právem zaručeno.“
nebo rozsudkem NSS č. j. 5 As 96/2019-39 z 16. 10. 2020, kde se konstatuje: „Z právní
úpravy ani z judikatury Nejvyššího správního soudu nelze dovodit, že by nový územní plán
musel zcela přebírat funkční využití pozemků starého územního plánu. Takový výklad by ad
absurdum znamenal nemožnost provedení jakýkoliv změn v území, a to i přesto, že by se
situace v území změnila, popřípadě by byly zjištěny zásadní skutečnosti.“
Předložený územní plán respektuje výrobní charakter ploch okolo Milínského nádraží a tuto
funkci zachovává, i s ohledem na zajištění kontinuálnosti a stability územního plánování.
Vymezení ploch výroby a služeb však bylo tam, kde k tomu byly pádné důvody, redukováno
oproti plánům z roku 2001 a to nejen na pozemcích TP Stříbrňák. Je nutné podotknout, že za
posledních 21 let se v areálu TP Stříbrňák nepostavila jediná nová stavba, areál nebyl
rozvíjen, naopak chátral. Na předmětných pozemcích nebylo dosud vydáno pravomocné
povolení výstavby, které by územní plán musel respektovat.
Územní plán respektuje republikové priority PUR mj. tím, že navrhuje přestavbu a revitalizaci
zanedbaného brownfieldu, jak je vymezeno např. plochou P01 nebo P03.
Dle Politiky územního rozvoje ČR a jejích aktualizací se řešené území nenachází
v republikové rozvojové ose či oblasti. Dle platných Zásad územního rozvoje Středočeského
kraje se řešené území nenachází v krajské rozvojové ose či oblasti. Cílem vymezení těchto
os a oblastí je přispívat k zachování charakteru území mimo rozvojové oblasti a rozvojové
osy. Tudíž zde nelze očekávat zvýšené požadavky na změny v území, tedy v území bez
výrazné vazby na existující centra osídlení, mimo působení rozvojové dynamiky příslušných
center osídlení, bez výskytu existující, případně připravované kvalitní a kapacitní dopravní
infrastruktury vyššího řádu (dálnice, rychlostní silnice nebo silnice I. třídy). Proto nelze
umisťovat záměry nadmístního významu do území mimo takto specifikované rozvojové osy a
oblasti. Pro srovnání, dle oznámení EIA STC2377 má připravovaný záměr vlastníka mít
zastavěnou plochu budovami 4 ha = 40 000 m2 (480 x 84 m), jednalo by se o největší
pozemní stavbu v okrese Příbram, zatímco např. výrobní závod globálního dosahu Bobcat
Dobříš má zastavěnou plochu budovami 3,2 ha (délka 265 m) a leží těsně u dálnice D4 v
krajské rozvojové ose OSk2. V zásadě se v územním plánování vždy jedná o střet a
vyváženou ochranu protichůdných zájmů, v tomto konkrétním případě vlastnických práv a
práv zhodnocovat svůj majetek vůči veřejným zájmům na ochranu nezastavěného území,
zajištění prostupnosti krajiny, ochranu životního prostředí a zdravých životních podmínek
místních obyvatel i zvláště chráněných živočichů, zajištění prostředí pro migrující velké
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savce, nenarušení krajinného rázu a v neposlední řadě ochranu kulturně historického a
archeologického dědictví.
Nový územní plán bere přiměřeně svému účelu a měřítku zpracování v potaz vlastnické
vztahy, usiluje o koordinaci soukromých a veřejných zájmů ve smyslu § 18 odst. 2 a 3
stavebního zákona a upřednostňuje komplexní řešení před uplatňováním jednostranných
hledisek a požadavků, které ve svých důsledcích zhoršují stav i hodnoty území ve smyslu
republikových priorit územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území
stanovených v Politice územního rozvoje České republiky. Navrhované řešení je výslednicí
této koordinace tak, aby nebyly poškozeny veřejné zájmy a zájmy obce a občanů na
zachování přírodních a kulturních hodnot – významné krajinné prvky, kulturní dominanty
krajiny, harmonické měřítko a vztahy v krajině. Počíná si při tom pokud možno co
nejšetrnějším a nediskriminačním způsobem.
Rozhodování o rozvoji spravovaného území v mezích zákona je základním právem obce a
jde o výkon práva na územní samosprávu, zaručeného v čl. 8, čl. 100 odst. 1, čl. 101 odst. 1
a čl. 104 odst. 2 ve spojení s čl. 101 odst. 4 Ústavy České republiky.
Stabilizované plochy (stabilizované území) jsou v územním plánování chápány jako plochy s
vysokou mírou stability využití i prostorového uspořádání, u něhož se v návrhovém období
územního plánu předpokládá pouze zachování, dotvoření, doplnění a rehabilitace stávající
urbanistické struktury a zástavby bez možnosti zásadních změn a další rozsáhlé stavební
činnosti. Na předmětných pozemcích v rámci zastavěného území se donedávna nacházely
jen nízké skladovací haly do výšky 7 m se zastavěnou plochou jedné budovy do 2 000 m2
(dnes již zbořené). Záměr haly o výměře 40 000 m2 (480 x 84 m) a výšce 15 až 19 m nad
stávajícím terénem nelze považovat jako dotvoření, doplnění nebo rehabilitaci stávající
zástavby. Takto velký záměr je třeba jednoznačně považovat za plochu přestavby a
v územním plánu musí být posuzován s ohledem na všechny zájmy v území.

Ad [2] skutkový stav:
a) Územní plán musí respektovat stavby, které byly pravomocně umístěny či povoleny.
Záměr TP Stříbrňák, ke kterému existuje odkazované souhlasné závazné stanovisko orgánu
územního plánování, nepředstavuje pravomocné územní rozhodnutí, stavbu na základě
tohoto stanoviska nelze provést, nemusí být ani povolena, tudíž není povinností zohlednit ji v
novém územním plánu. Záměr TP Stříbrňák, veřejně přístupný v databázi Cenia pod číslem
STC 2377 dosud neprošel povinným řízením EIA a nebylo zahájeno územní řízení
stavebním úřadem, kde by se jednotliví účastníci řízení mohli vyjadřovat k předložené
dokumentaci a stanoviskům. Odkazované stanovisko tak nereprezentuje závazný právní stav
a nezajišťuje, že má investor právem chráněné legitimní očekávání či právní nárok na vydání
územního rozhodnutí v budoucnu.
b) parcela 264/5 a západní část parcely 264/1 se nenachází v zastavěném území, nejedná
se o zastavěné stavební pozemky (nejsou v katastru zapsané jako „zastavěná plocha a
nádvoří“), nejsou pod jedním společným oplocením se zbytkem areálu, netvoří s ním
souvislý celek a konečně nejedná se ani o stavební pozemky, kde by bylo platným územním
rozhodnutím či společným povolením umožněno provést stavbu. Východní část parcely
264/1 (oddělená funkčně, provozně, faktickým využíváním i terénními úpravami a historickou
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linií plotu, který se zde dodnes nachází), je součástí zastavěného území, jak je zohledněno v
návrhu územního plánu. Zastavěná část obce k 1. září 1966, tzv. intravilán, nebyla dle map
evidence nemovitostí v těchto místech nikdy vymezena, a ani v dosud platném územním
plánu z r. 2001 není řádně vymezeno zastavěné a zastavitelné území - hranice jsou
zakresleny jen kolem samotného sídla, nikoliv však okolo samot a okolo nádraží, což je v
rozporu s tehdy platnými vyhláškami a stavebním zákonem. V tom samém plánu je také
nepřesně zakreslena plocha podnikatelská stabilizovaná na západní části parcely 264/1,
přestože již v roce 2001 se tam žádná stabilizovaná výrobní, skladová, manipulační činnost
nenacházela, plocha byla volná a zatravněná s nálety dřevin, nenacházela se zde žádná
stavba. Měla být proto vymezena jako plocha návrhová / zastavitelná.
c) Na parcele 264/5 sice v minulosti byla umístěna zpevněná betonová plocha, nicméně tato
plocha byla v roce 2021 z větší části vybourána a není již využívána k projektovanému a
povolenému účelu. Stavební povolení z roku 1980 již není platné. Dle katastru je parcela
264/5 evidována jako ostatní plocha – ostatní komunikace. Z archivních leteckých snímků od
roku 1960, kdy započala výstavba MTZ ÚD Příbram až po současnost, vyplývá, že na
zpevněné ploše vybudované po roce 1980 na parcele 264/5 bylo mezi roky 1981 až 1993
skladováno uhlí, po roce 1989 byla vedle zpevněné plochy na parcele 264/5 na terénu
deponována suť, zemina, případně na betonové ploše byly deponovány použité pneumatiky.
Povolení k nakládání s pneumatikami držela dle vyjádření Krajského úřadu Středočeského
kraje již zaniklá firma Geodecie Trade, v současné době odpovědné úřady neevidují platné
povolení k provozování deponie či skládky pneumatik, uhlí či stavební sutě na parcele 264/5.

Obr. 2 – stávající stav západní části parcely 264/1 – nezpevněné plochy s přírodní sukcesí
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Obr. 3 – stávající stav západní části parcely 264/1 – nezpevněné plochy s přírodní sukcesí
d, e) zástupci obce a místní obyvatelé mají k projektu logistické haly, evidované v systému
Cenia č. STC2377, zásadní výhrady mj. ve smyslu nadměrné zátěže obyvatel hlukem,
zvýšení dopravní zátěže, nepřijatelného narušení krajinného rázu území, životního prostředí
a narušení významné rekreační a kulturně historické lokality Stříbrný rybník a Stříbrný vrch.
Obec zaslala v procesu EIA krajskému úřadu zamítavé písemné stanovisko a její zastupitelé
či starosta nikdy nevyslovili s plánovaným záměrem svůj souhlas. Kraj obdržel i nesouhlasné
stanovisko k záměru podepsané občany obce. I kdyby však zástupci obce záměr schválili,
pak by se nejednalo o závazné povolení, neboť jak judikoval NSS ve svém rozsudku ze dne
29. 6. 2021, č. j. 2 As 176/2019-37: „Příslib představitelů obce zařadit pozemek
navrhovatelky v návrhu nového územního plánu do konkrétní plochy nemohl založit právem
chráněné očekávání, neboť pokud takový příslib představitelé obce skutečně učinili, pak se
nejednalo o kvalifikovanou činnost veřejné správy v podobě ustálené praxe, výkladu
právních předpisů, veřejně deklarovanou politiku, interní výkladovou či aplikační směrnici či
závazné a kvalifikované ujištění o právu či procesním postupu, nýbrž spíše o politické
vyjádření. Takové politické vyjádření či přísliby představitelů samosprávy však nemohou bez
dalšího založit právem chráněné legitimní očekávání.“
g) Na základě dílčího stanoviska či rozhodnutí nemohl vlastník nabýt legitimního očekávání,
že jeho záměr skutečně v budoucnu dostane územní rozhodnutí a stavební povolení, navíc
jedná-li se o značně rozsáhlý záměr. Veškeré podnikatelské plány spojené s výstavbou
konkrétního záměru jsou do vydání pravomocného rozhodnutí jen hypotetické, neboť vydání
správních rozhodnutí nelze presumovat. Investoři jednají vždy v rámci svého
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podnikatelského rizika a je na nich, jaké přípravné kroky v území podniknou, aniž by měli
pravomocné rozhodnutí.

h) Obec Lazsko si nechala zpracovat posudek, který vyhodnotil, že takto rozsáhlý záměr
není v souladu s platným ÚPO. Obec ještě nevyčerpala všechny možnosti přezkumu
zmíněného stanoviska OÚP Příbram č.j. MeUPB 52179/2021 z 25. 5. 2021a je stále
přesvědčena, že plánovaný záměr STC 2377 není v souladu s platným územním plánem:
1) V platném územním plánu je vymezena stabilizované plocha pro podnikatelskou
činnost. Jak je uvedeno výše, takto velký záměr nelze umístit do stabilizované plochy,
ale je třeba ho v územním plánu prověřit a posoudit jako plochu přestavby s ohledem
na všechny zájmy v území.
2) Stabilizovaná plocha je v platném ÚPO vymezena pro drobnou výrobu, skladování a
podnikatelskou činnost, tj. má „sloužit aktivitám bez škodlivých vlivů na životní
prostředí v obci (např. řemeslná výroba, skladování, drobná výroba apod.)“. Záměr
velkokapacitní logistické a výrobní haly o ploše stavby 40 000 m2 a předpokládaném
negativním vlivu na životní prostředí a kvalitu života obyvatel obce (cca 400-600
nákladních aut/den) neodpovídá přípustnému využití na drobnou a řemeslnou výrobu
a skladování.
3) V platném ÚPO je uvedeno, že změny ve výškové hladině zástavby jsou nepřípustné.
V přezkumu závazného stanoviska nebyla zodpovězena otázka, jak je možné, že
plánovaná hala má mít atiku v západní části parcely 264/1 až 19,1 m nad stávajícím
terénem, přičemž výšková hladina je v dané lokalitě 0 m resp. na zastavěné části
parcely 264/1 byla výšková hladina cca 7 m nad terénem. V rámci podnikatelské zóny
u nádraží je převažující výšková hladina zástavby 6 – 10 m. Jak je citováno Ad [3] bc), nelze se odkazovat na negativní precedenty v blízkém okolí. Dále nebyla při
přezkumu zodpovězena otázka, z čeho úřad územního plánování usoudil, že tak
velký záměr logistické a výrobní haly s početnou dopravní obsluhou nepředstavuje
zhoršení životního prostředí (požadavek platného územního plánu v daných
plochách: „vymezené plochy mohou sloužit aktivitám bez škodlivých vlivů na životní
prostředí...nepřípustné jsou provozy rušící okolí a zhoršující životní prostředí...“), když
ještě dosud nebylo dokončeno řízení EIA.
Záměr není ani v souladu s nadřazenou územně plánovací dokumentací ZÚR SK a v ní
stanovenými cílovými charakteristikami krajiny, zejm. v článku (206) odst. h) „při umisťování
staveb a zařízení, které mohou díky svým plošným parametrům narušit pozitivní
charakteristiky krajinného rázu vyhodnotit jejich možný vliv na krajinný ráz a negativní
dopady eliminovat.“ či v článku (219) odst. b) „změny využití území nesmí narušit relativně
vyváženou krajinu nebo zabránit dosažení vyváženého stavu.“, což rovněž potvrdil posudek
záměru od společnosti LÖW a spol.
i) viz bod [2] g)
j) viz bod 2 e)
k) viz 2 c) a dále
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Ad [3] specifikace obecných námitek-regulativy v ploše P01
a) Zde je nutné pro úplnost doplnit informace z dokumentace EIA. Připravovaná hala 480 x
84 m má mít atiku na kótě 560,5 m n. m. Dle zaměření terénu v západní části pozemku
264/1 (západní fasáda plánované haly) je dnes stávající terén na kótě cca 541,4 až 542,7 m
n. m. Výška nad terénem je tedy místy až 19,1 m, nikoliv 15 m. Podél jižní fasády je
navrhována zpevněná komunikace 1,2 m pod úroveň čisté podlahy, tudíž jižní atika bude na
mnoha místech 16,2 m nad upraveným terénem. Atika plánované haly by měla o 560,5553,0 = +7,5 m převyšovat blízký kultovní vrch Stříbrný.
b), c) regulativy max. výšek a ploch již byly racionálně odůvodněny v textu odůvodnění
v kapitole F.3.3 na straně 24 a 25 a opětovně ve vypořádání připomínky P1 po společném
jednání na stranách 74 a 75. Regulativ výšky volně navazuje na dosud platnou regulaci (kdy
platí, že jsou: „… nepřípustné změny ve výškové hladině zástavby“). Atiky či hřebeny
stávající zástavby v areálu TP Stříbrňák ještě před demolicemi byly dle zaměření na kótě cca
551,7 až 553,2 m nad mořem, tedy 5,9 až 6,7 m nad terénem. Stávající výšková hladina tedy
po zaokrouhlení byla cca 7 m nad terénem a nebylo ji možné měnit, tedy ani zvyšovat. Návrh
nového územního plánu tyto regulativy přehodnotil a umožňuje mírné zvýšení staveb (555,5553,2 = 2,3m) a tím umožňuje intenzívnější rozvoj a zefektivnění využití území v ploše P01
tak, aby naopak mohlo být ochráněno, resp. revitalizováno cenné území na západě (plocha
K01 a nad ní plocha MN), kde dosud pozemní stavby nestojí. Regulativ v územním plánu
555,5 vychází z okolní zástavby a zákresů jednotlivých variant do dálkových pohledů tak,
aby nebyly narušeny krajinné horizonty a krajinný ráz území. Stávající hřebeny výrobních hal
pily Wimmer jsou na kótě cca 552,4 m n. m., zastřešená ocelová konstrukce 15x30 m bez
stěn pro kovový šrot na parcele 149 (vlastník Ligmet) má hřeben na kótě 557,0, avšak tento
přístřešek se se svou subtilitou negativně v pohledech neprojevuje (je dlouhý 30 m, nikoliv
480 m). Doplňující regulativ, že stavby můžou být výšky až 10,5 m nad terénem vychází z
toho, že investorovi je umožněno stávající terén (dnes v ploše P01 na kótě 545,8 až 547,0)
odtěžit a stavbu založit níž, aby si zajistil požadovanou rozumnou výšku stavby a zároveň
aby stavba nevhodně či rušivě nevyčnívala. Záměr dle EIA s tímto principem odtěžení již
počítá, když příjezdové doky navrhuje na kótě cca 544,3, tedy až o 1,7 m níže vůči
stávajícímu upravenému terénu (v místě doků cca 545,7 - 546). Výška 10,5 m byla zvolena
tak, aby s dostatečnou rezervou a flexibilitou umožnila umístění běžných staveb pro nejširší
škálu provozů, splňující funkční využití v regulativech. Jedná se např. o továrnu na výrobu
nábytku, dřevovýrobu, pilu, kovovýrobu, dílny, sklenářství, vývojové areály, showroomy,
testovací či školící centra, administrativní zázemí, servisy a garáže těžké stavební či
zemědělské techniky, výrobnu lahůdek, přípravnu cateringu, lehkou výrobu či montáž strojů,
přípravnu forem, lisovnu plechů, 3D tisk dílů, prádelnu, sklady ovoce a zeleniny, palírnu,
minipivovar apod. Všechny tyto provozy potřebují stavby cca 7,5 – 9 m vysoké, výjimečně až
10 m. Výška technologických zařízení, jako jsou nezbytné VZT výdechy, komíny apod.
samozřejmě není regulována. Výška staveb byla ověřena na mnoha reálných příkladech z
ČR i zahraničí. Regulativ je formulován tak, že je na konkrétním stavebníkovi, jakou střechu
zvolí, atika není zakazována, Ve velké rozvojové lokalitě, jako je plocha P01 (7,66 ha, z toho
funkční plocha HS je 7,1 ha), je umožněn vznik plošně velmi rozsáhlých staveb, které by se
negativně promítaly do pohledových horizontů, pokud by nebyla regulována jejich maximální
výška. Územní plán tak stanovil s ohledem na ochranu krajinného rázu přijatelná maxima, do
kterých by se konkrétní stavba měla vejít, což je smyslem a cílem územního plánování.
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Cílem územního plánu není zabránit výstavbě, ale usměrnit novou výstavbu tak, aby
odpovídala měřítku okolní zástavby, měřítku krajiny a významu sídla ve struktuře osídlení
ČR. Pro srovnání, Krajský soud v Brně se zabýval výškovou regulací budov již v územním
plánu v rozsudku ze dne 8. 2. 2013, č. j. 63 A 6/2012-227, přičemž konstatoval: „Soud má za
to, že před zákonem obstojí, pokud obec v územním plánu pro určitou plochu stanoví
výškovou regulaci jako výškově nepřekročitelnou mez zástavby (ať již stanovením kóty či
počtem nadzemních podlaží) a nesnaží se tak přesně určit výšku jednotlivých staveb na
konkrétních pozemcích dané plochy. Takové vymezení výškové regulace může být součástí
koncepčních řešení, k jejichž vyjádření územní plán slouží, a to i v případě, kdy obec počítá
s vydáním regulačního plánu k předmětné ploše. Stanovení výškové regulace již na úrovni
územního plánu formou jejího vztažení k výšce atiky konkrétních (již existujících) staveb,
tedy v podstatě určením nepřekročitelné výškové hladiny, tak nelze samo o sobě označit za
protizákonné.“ Krajský soud dospěl k závěru, že stanovení výškové regulace je přípustné již
na úrovni územního plánu.
Regulativ maximální zastavěné plochy jedné samostatné stavby max. 6000 m2 vychází z
požadavku ZUR SK i stavebního zákona v § 18 a § 19 zajistit rozvoj tak, aby nebyly
narušeny cílové kvality krajiny. Plošně a tedy objemově předimenzované stavby by v dané
krajině působily nepatřičně a násilně by narušovaly drobné harmonické měřítko malebné
krajiny na přechodu mezi Brdy a Středním Povltavím. Stanovení konkrétních hodnot max.
zastavěné plochy vychází z kontextu okolí a jeho analýzy v GIS, kdy ve stávajícím areálu u
Milínského nádraží (nejen na pozemcích TP Stříbrňák) je největší pozemní stavbou objekt
pily Wimmer o rozloze 2347 m2 (délka 100 m), v blízkém Milíně a okruhu 8 km je pak
největší stavbou silo o ploše 3307 m2 (délka 180 m). Nejbližší větší stavba se pak nachází
až na okraji Příbrami a má plochu 4819 m2. Výjimku tvoří závod bývalé důlní technologie v
Příbrami o ploše 32 493 m2 (délka 290 m), což je dosud největší stavba v okrese Příbram.
Obě největší stavby se nachází v silně urbanizovaném městském prostředí, v rozvojové
oblasti krajského významu OBk5 Příbram, nikoliv ve venkovské krajině s drobným měřítkem.
Již zbořené haly v areálu TP Stříbrňák měly dohromady zastavěnou plochu cca 4000 m2.
Byla zde tedy maximální snaha umožnit větší stavby (větší, než kdy v místě stály), které by
ale nebyly v konfliktu s požadavky na ochranu krajinného rázu území.
Stavba sila na území sousedního Milína o výšce 30 m, na kterou se námitka odkazuje, je
pohledově negativní industriální dominantou v krajině a není příkladem vhodným
k následování. Judikatura správních soudů dlouhodobě vychází z myšlenky, že jednotlivé
stavby z minulosti narušující nevhodně krajinný ráz nejsou legitimním ospravedlněním pro
další budoucí stavby, které by krajinný ráz rovněž narušovaly. Přestože krajina zpravidla
nemůže být udržována v původním stavu, smyslem ochrany krajinného rázu je zabránit
takovému přetvoření krajiny, které bude na dlouhou dobu nevratné.
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Obr. 4 pohled od Anděla na areál u nádraží – stav 5/2021

Obr. 5 pohled od Anděla na areál u nádraží s předimenzovaným záměrem EIA STC 2377
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Obr. 6 pohled od Anděla na areál u nádraží s možným záměrem, který splní regulaci dle
návrhu nového územního plánu

Obr. 7 pohled na areál u nádraží – stav 5/2021
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Obr. 8 pohled na areál u nádraží s předimenzovaným záměrem EIA STC2377

Obr. 9 pohled na areál u nádraží s možným záměrem, který splní regulaci dle návrhu nového
územního plánu
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d), e) kombinace regulativů má umožnit výstavbu a rozvoj podnikání, výroby a služeb v
dostatečném objemu, ale zároveň zajistit, aby výstavba nebyla v rozporu s cíli a úkoly
územního plánování, s veřejným zájmem na ochranu krajiny a přírody, kulturně historických
hodnot a zájmů obce a jejích obyvatel, jak je popsáno výše. Vlastník připravuje nepřiměřeně
rozsáhlou logistickou a výrobní halu o ploše cca 4 ha s vysokým obratem přepravy materiálů
a zboží (odhadováno cca 400-600 nákladních aut/den). Územní plán v ploše P01 vymezil
flexibilní funkční využití HS, kde je hlavním účelem výroba, služby a doprovodné skladování
a nepřipouští umisťování areálů s vysokými nároky na dopravu a vysokým obratem
skladovaných materiálů a zboží. Důvodem je chybějící kapacitní nadřazená silniční síť
(dálnice, rychlostní silnice, silnice I. třídy), překážka ve formě úrovňového železničního
přejezdu ve směru na nadřazenou dopravní strukturu, problematická komunikace II/174 o
nedostatečných průjezdních profilech, časté kolony v době dopravních špiček a sklizní a
dopady z provozu takového areálu na životní prostředí a kvalitu života obyvatel (další
zvýšení dopravní zátěže, nárůst hluku, emisí), kteří již v rámci EIA velmi důrazně vyjádřili
svůj nesouhlas se záměrem logistického areálu. Velkokapacitní logistické areály v obci
Lazsko dosud nikdy nebyly provozovány, povoleny ani vymezeny platným územním plánem.
Samozřejmě, že mezi velikostí budovy a jejími emisemi neplatí přímá úměra, nicméně jistě
bude značný rozdíl v dopadu na životní prostředí mezi stavbou pro výrobu o ploše 0,6 ha a
stavbou pro velkokapacitní logistiku o ploše 4 ha, tedy stavbou 6x větší. Zákon EIA
č. 100/2001 Sb. stanovuje jako hraniční velikost logistické budovy hodnotu 1 ha (10 000 m2).
Jakékoliv stavby tohoto typu větší než 1 ha podléhají zjišťovacímu řízení EIA.
f) Specifické regulační prvky území TP Stříbrňák nezasahují, což je zcela v souladu se
zadáním. Stanovení výškové regulace zástavby je standardní územně plánovací postup i
v územních plánech bez prvků regulačního plánu, který vyplývá z ustanovení prováděcí
vyhlášky ke stavebnímu zákonu č. 500/2006 Sb. Územní plán stanovuje výšku zástavby pro
plochy s rozdílným způsobem využití z důvodu ochrany pozitivních znaků krajinného rázu
území, tj. významných krajinných prvků, kulturně historických dominant krajiny a
harmonického měřítka a znaků v krajině, což vyplývá ze stavebního zákona a nadřazených
dokumentů závazných pro pořizování územního plánu, konkrétně:
a) cíle a úkoly územního plánování § 18 odst. 4 a § 19 odst. 1 písm. b, d
„…ve veřejném zájmu chránit a rozvíjet přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území včetně
urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Při tom chránit krajinu jako
podstatnou složku prostředí života obyvatel a základ jejich totožnosti…“
„stanovovat koncepci rozvoje území, včetně urbanistické koncepce s ohledem na hodnoty a
podmínky území,“
„stanovovat urbanistické, architektonické a estetické požadavky na využívání a prostorové
uspořádání území a na jeho změny, zejména na umístění, uspořádání a řešení staveb a
veřejných prostranství,“
b) republikové priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území (14),
(16), stanovené v Politice územního rozvoje České republiky, ve znění Aktualizace č. 1, 2,
3, 4, 5
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c) priority územního plánování kraje pro zajištění udržitelného rozvoje území a cílové
charakteristiky krajiny stanovené v Zásadách územního rozvoje Středočeského kraje, ve
znění Aktualizace č. 1, 2.
d) Politika architektury a stavební kultury ČR (MMR, č. usnesení vlády 22 ze dne 14. 1.
2015) – kapitola VIII. A IX., téma 1 a 3.
Územnímu plánu přísluší stanovit maximální výšku staveb, viz citované stanovisko Krajského
soudu v Brně výše v odstavci Ad [3] b)-c). Maximální objem či zastavěná plocha staveb se
běžně v územních plánech bez regulačních prvků stanovuje, viz např. v praxi obvyklé
koeficienty zeleně, koeficienty zastavěných ploch či koeficienty podlažních ploch. Stanovení
maximální plochy budovy je obdobou stanovení koeficientu zastavěných ploch. Důvody pro
konkrétní hodnoty jsou popsány výše v Ad [3] b)-c).
g) V námitce zmiňované stavby se nacházejí v silně urbanizovaném a zastavěném území
významného centra osídlení města Příbram, které je zařazeno do rozvojové oblasti
krajského významu OBk5 Příbram. Území obce Lazsko není zařazeno do rozvojové oblasti
ani rozvojové osy, proto se zde neuvažuje se zvýšenými požadavky na změny v území a
v souladu s nadřazenou územně plánovací dokumentací a cílovými charakteristikami krajiny
je snahou chránit pozitivní znaky krajinného rázu převážně volné venkovské kopcovité
krajiny s drobným měřítkem, zachovat a citlivě doplnit výraz sídla a krajiny, s cílem
nenarušovat cenné venkovské urbanistické struktury a architektonické i přírodní dominanty
nevhodnou zástavbou. Odůvodnění regulativu, který stanovuje max. zastavěnou plochu
6000 m2 je uvedeno v textové části Odůvodnění ÚP v kapitole F.3.3 a v odůvodnění
rozhodnutí o námitce v Ad [3] b), c). Nelze srovnávat stavbu průmyslového objektu či
obchodního centra v silně urbanizovaném a zastavěném území velkého města Příbram s
plánovanou stavbou, která má být umístěna v převážně volné vesnické kopcovité krajině s
drobným měřítkem, kde nikdy předtím tak velké stavby nestály. Ani odkazované silo v Milíně,
byť představuje výškově negativní precedent, není plošně tak rozsáhlé (srovnej silo 3307 m2
vs hala 40 000 m2). Více viz 3 b)-c) výše.

Ad [4] námitka neurčitosti územního plánu:
a) Odůvodnění vymezení plochy ZO v rámci plochy P01 je uvedeno v textové části
Odůvodnění ÚP v kapitole F.3.3 a ve výroku na straně str. 14 je použito v praxi ustálené
názvosloví „ZO – zeleň ochranná a izolační“, a popsáno: „V rámci plochy bude vysázena
vhodná kompozice vzrostlé krajinotvorné zeleně pro začlenění plochy do krajiny.“ Funkční
využití ploch ZO je specifikováno na straně 34 výroku, kde je jako hlavní využití uvedeno:
„plochy zeleně s převažující funkcí ochrannou a izolační, určené k prostorové, hygienické a
pohledové izolaci zastavěných ploch nebo nezastavěného území vůči rušícím stavbám a
zařízením či liniovým stavbám.“ Plochy ZO mají zajistit, že plánovaná rušivá výroba a služby
v ploše HS / P01 budou do jisté míry odcloněny z dálkových pohledů, zejména z jihu,
západu, severu a bude zajištěno jejich pohledové zapojení do krajiny, ve které se plocha P01
nachází. Plochy ZO jsou vymezeny vždy při okraji plochy P01 či podél stávající vlečky, do
které není plochami ZO zasahováno. Plochy ZO jsou velice úzké pásy (5-8 m), které nebrání
flexibilnímu rozvoji uvnitř plochy P01o velikosti 7,66 ha. Plochy ZO byly oproti předchozí
verzi z 8/2021 zredukovány, aby bylo docíleno co nejmenšího zásahu do využití plochy,
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avšak ještě tak, aby plochy ZO měly funkční smysl a vedly k požadovanému cíli. Plochy ZO
byly konkrétně vymezeny v místech, která jsou důležitá z hlediska vhodného začlenění
areálu do krajiny a zlepšení pohledového působení areálu z dálkových pohledů. Možnost, že
by plochy ZO nebyly vymezeny vůbec a v rámci ploch HS by byl stanoven vyšší koeficient
zeleně, je nevhodná a nevedla by k požadovanému cíli. Hrozilo by, že plochy zeleně skončí
v místech, které zbyly, které se investorovi nehodí, ale tak, aby alespoň formálně splnil
regulaci. Takové umístění zeleně by pak účinně nezajišťovalo požadovanou funkci.
Předmětné rozvojové plochy jsou příliš velké, významné a mohou mít značně negativní
dopad na krajinu, než aby se výsledné působení staveb zcela přenechalo náhodě či libovůli
investora. Potřeba doplnění zeleně v areálu byla vyhodnocena a požadována již v platném
ÚPO.
b) Podrobné odůvodnění plochy K01 je součástí kapitoly F.7.3 odůvodnění, kde se
konstatuje: „Navržené opatření zajistí rekultivaci bývalé manipulační plochy MTZ UD
(skladování pneumatik, uhlí a sutě) a revitalizaci krajiny po následcích těžby uranu,
zachování a dotvoření rekreační lokality okolo Stříbrného rybníka a vrchu Stříbrný, její
odclonění od stávajících a budoucích výrobních a skladových objektů, ochrana lokality s
výskytem zvláště chráněných druhů živočichů, posílení ekologické stability a podpora
biologické diversity. K vyvlastnění může dojít pouze v nejzazším případě, kdy by vlastník
pozemků nepřistoupil k rekultivaci plochy.“ Pro zajištění ochrany těchto hodnot a ochrany
nezastavěného území je navrženo intenzivnější využití a rozvoj již zastavěných území a při
dostatečném množství výrobních ploch na území obce nerozšiřovat podnikatelské činnosti
do dosud nezastavěného území. Podrobné odůvodnění námitky je uvedeno ve vypořádání
námitky N15., protože i návrh řešení v územním plánu přistupoval k řešení této lokality
komplexně (prvky P01, K01, IP11, CNU-05DS). Dle metodiky Ministerstva pro místní rozvoj
se veřejně prospěšné stavby a opatření řadí do některé ze stanovených skupin. Plocha
určená k rekultivaci má nejblíže k plochám „asanace (ozdravění) území“.

Ad [5] námitka nerespektování Politiky územního rozvoje (PUR)
Územní plán plně respektuje PUR, kdy vymezuje plochu přestavby P01 určenou pro výrobu
a služby a navazuje tak na poválečné využívání těchto ploch, které jsou dnes převážně
neudržované a nevyužívané, tzv. brownfield. Návrh ÚP se ztotožňuje se závěry posudku od
společnosti LOW a spol., který považuje za přijatelnou revitalizaci browfields v hranicích
současného zastavění bez rozšiřujících ploch s probíhající přírodní sukcesí. Plocha P01 má
celkovou plochu 7,66 ha, z toho na pozemcích TP Stříbrňák se nachází 4,7 ha
přestavbových ploch, které jsou zařazeny do funkčního využití HS.

Ad [6] námitka nerespektování Zásad územního rozvoje Středočeského kraje (ZÚR SK)
Územní plán plně respektuje nadřazené ZUR SK, kdy vymezuje plochu přestavby P01
určenou pro výrobu a služby ve vazbě na železnici a vlečky a navazuje tak na poválečné
využívání těchto ploch, které jsou dnes převážně neudržované a nevyužívané, tzv.
brownfield. Návrh ÚP se ztotožňuje se závěry posudku od společnosti LOW a spol., který
považuje za přijatelnou revitalizaci browfields v hranicích současného zastavění bez
rozšiřujících ploch s probíhající přírodní sukcesí. Plocha P01 má celkovou plochu 7,66 ha, z
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toho na pozemcích TP Stříbrňák se nachází 4,7 ha přestavbových ploch, které jsou zařazeny
do funkčního využití HS. ÚP respektuje skutečnost, že obec Lazsko není součástí
republikové ani krajské rozvojové oblasti a rozvojové osy, protože se zde nevyskytují
významná centra osídlení a kapacitní nadřazená dopravní infrastruktura a tudíž se zde
neuvažuje se zvýšenými požadavky na změny v území. ÚP rovněž respektuje krajské priority
územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území, mj. ochranu pozitivních znaků
krajinného rázu a respektuje cílové charakteristiky krajiny stanovené v ZÚR SK.

Ad [7] námitka nerespektování zadání územního plánu
Na pozemcích TP Stříbrňák nejsou vymezeny žádné územní rezervy, takže vymezením
územních rezerv nemůže být TP Stříbrňák dotčen.
Ve fázi zadání ÚP nejsou obvykle specifikovány konkrétní požadavky na vymezení územních
rezerv či koridorů, ty většinou nejsou v etapě zadání známy a vyplynou až během zpracování
návrhu ÚP. Dle § 43 odst. 1 stavebního zákona „Územní plán stanoví základní koncepci
rozvoje území obce, ochrany jeho hodnot, jeho plošného a prostorového uspořádání (dále
jen "urbanistická koncepce"), uspořádání krajiny a koncepci veřejné infrastruktury; vymezí
zastavěné území, plochy a koridory, zejména zastavitelné plochy, plochy změn v krajině a
plochy přestavby, pro veřejně prospěšné stavby, pro veřejně prospěšná opatření a pro
územní rezervy a stanoví podmínky pro využití těchto ploch a koridorů.“
Zadání bylo záměrně koncipováno tak, aby ponechalo dostatečný prostor konkrétnímu
zpracovateli, jak přistoupí ke konkrétnímu řešení koncepce a funkčních ploch, jestli použije
např. plochu s rozdílným využitím - návrh či použije překryvnou regulaci formou koridorů.
Není cílem zadání, aby zcela konkretizovalo použití nástrojů územního plánování a použití
konkrétní regulace. Zadání naopak ukládá zpracovateli, aby komplexně řešil požadavky na
rozvoj jednotlivých ploch i dopravního propojení. Předložený návrh tak není v rozporu se
zadáním.

Ad [8] námitka chybějící zprávy o uplatňování stávajícího územního plánu
Platný ÚPO je zpracován podle starého stavebního zákona (č. 50/1976 Sb.), který neznal
nástroj zprávy o uplatňování. V současné době se zpracovává nový ÚP dle platného zákona
č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, který stanovuje vyhodnocování územního
plánu formou zprávy o uplatňování nejpozději do 4 let po vydání ÚP. ÚP dle zákona č.
183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů nebyl dosud vydán, proto nebyla zpráva o
uplatňování dosud zpracována.

Ad [9] námitka změna ze zastavěného na nezastavitelné:
a-b) Změna vymezení ploch mezi ÚPO a ÚP na parcelách 264/5 a západním okrajem
parcely 264/1 a vymezení plochy K01 je komplexně popsána v odůvodnění námitky č. N15.
Plocha K03 byla dle požadavku TP Stříbrňák vypuštěna již po společném jednání a nadále
není součástí územního plánu. Namísto plochy K03 bylo úpravou návrhu umožněno nové
východní dopravní napojení areálu na komunikaci II/174, jak požadoval vlastník v
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připomínkách již po společném jednání. Nutnost vymezení ploch ZO je popsána a
odůvodněna výše v odstavci Ad [4] a).
Koridor pro stezku CNU-05DS je podrobně popsán v odůvodnění na straně 31, kde je
uvedeno: „Pro zkvalitnění podmínek bezpečného zpřístupnění a příznivější dostupnosti žst.
Milín nemotorovou dopravou je navrženo obnovení historické cesty Lazsko – Milín – Lešetice
(CNU-05DS), vedené podél okraje výrobního areálu u nádraží. Takto navržená stezka pro
pěší a cyklisty představuje přímé spojení sídla s žst. Milín pro denní docházku. Po realizaci
přeložky silnice II/174, zklidnění komunikace po hrázi Milínského rybníka (Hoška) a její
využití prioritně pro nemotorovou dopravu a rekreační aktivity dojde k ještě výraznějšímu
zkrácení pěší trasy o dalších cca 500 m. Možnost překonat železnici na vysokém náspu lze
jen v určitém místě, proto jiné směrové a výškové řešení nedává smysl. Územní plán tímto
návrhem vytváří předpoklady pro možné vyšší využívání železnice pro každodenní dojížďku
do zaměstnání, škol a za vybaveností do nejbližšího vyššího centra Příbrami.“ Vymezení
koridoru je v souladu s prioritami územního plánování kraje stanovenými Zásadami
územního rozvoje Středočeského kraje, v platném znění: „(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.“, jak je uvedeno v kapitole F.5.5 odůvodnění ÚP.
Samotné vymezení koridoru není náhodné a libovolné, ale kopíruje původní historickou
silnici s historickým stromořadím, která je zanesena na mapách stabilního katastru z roku
1839 a je viditelná na leteckých snímcích ještě koncem 50. let. Jak je možné se dočíst v
obecní kronice: „1960 – Na polích pod Milínským nádražím byly vybudovány sklady
uranových dolů a postavena pila. Podnik leží na lazském katastru. Byla zastavena cesta,
která od nepaměti vedla přes vrch Stříbrný k nádraží, za nímž pokračovala k Lešeticům a
dále k Příbrami. Od lesa Ježkovce odbočovala z této cesty pěšina na Slivici. Byla to cesta
velmi používaná a jejím zrušením bylo Lazsko velmi poškozeno. MNV se s Uranovými doly
soudil.“ Cesta byla umístěna na parcele 432/1, která od roku 1864 patřila obci Lazsko.
Parcela cesty byla obci v roce 1960 zabrána Uranovými doly bez náhrady. Až v roce 1993
došlo k prodeji pozemku cesty nástupnické firmě Ligmet za 7 Kč za m2. Vzhledem k
důležitosti obnovy cesty kvůli její klíčové poloze a vzhledem k tomu, že ve stopě cesty
neprobíhá a nikdy neprobíhala průmyslová výroba, vedlejší plocha deponie uhlí a pneumatik
byla mimo tuto cestu a je zrušena, bylo navrženo vymezení koridoru CNU-05DS. Dle
Strategického rozvojového plánu Lazsko 2016 – 2025 je vybudování komunikačního
propojení Milínského nádraží s obcí jedním z hlavních požadavků občanů a jednou z priorit
územního rozvoje obce. Návrh na obnovení historické cesty je důležitý nejen pro obyvatele
Lazska, ale i pro obyvatele okolních obcí (Lešetice, Slivice, Milín) a návštěvníky z
Příbramské aglomerace. V katastru Lešetic se nachází stávající polní cesta na parcele
167/1, zapsaná v katastru nemovitostí jako ostatní komunikace, která polohově navazuje na
stezku, vymezenou územním plánem Lazska, takže cesta má logické návaznosti. U
Milínského rybníka se do budoucna počítá se zřízením přeložky silnice II/174 a cesta po
hrázi Milínského rybníka se tak stane v budoucnu zklidněnou, bez motorové dopravy. Vést
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cestu západněji v rámci parcely 264/1 bylo v návrhu ÚP prověřováno, ale nebylo
vyhodnoceno jako vhodné, neboť cesta musí překonat železniční násyp, který se za
nádražím na západ výrazně zvedá vůči okolnímu svažitému terénu a nedává tak směrový,
výškový ani ekonomický smysl vést cestu jinudy, než kudy vedla a kudy je opět navržena.
Zároveň je snaha o propojení obce a nádraží co nejkratší spojnicí, což předkládané řešení
splňuje. Po vybudování, respektive obnově cesty, bude cesta z obce na nádraží zkrácena o
500 m (z 1,5 km na 1,0 km), což je výrazná úspora vzdálenosti a času a jeden z impulsů, jak
podpořit využívání ekologicky šetrné hromadné (železniční) dopravy při dojížďce za prací a
občanským vybavením. Trasování cesty je však také nedílně spjato s vymezením ploch P01
a K01, kdy poloha cesty představuje vhodný kompromis mezi soukromým záměrem na
zástavbu cenných lokalit na západě a požadavku veřejnosti a místních občanů zásadně
zredukovat podnikatelskou plochu a aktivitu u nádraží. Tato cesta byla vymezena v rámci
areálu dnešních ploch TP Stříbrňák v platném územním plánu z roku 2001, konkrétně v
hlavním výkresu, kde je vymezena účelová komunikace s doprovodnou zelení. Podél cesty
je v platném ÚPO vymezené stávající stromořadí, v legendě označené jako „stromořadí,
významné solitéry, aleje“. Podél této původní cesty je dodnes zachované oplocení areálu
(vymezení plochy P01 přesně kopíruje toto oplocení). Případné vyvlastnění pozemků pro
stezku bude probíhat až na základě konkrétního projektu, v nejmenším možném rozsahu,
podle zákona a vždy za odpovídající náhradu. Vymezení koridoru CNU-05DS je navrženo v
souladu s platnými zákony, s cíli a úkoly územního plánování dle stavebního zákona,
v souladu s PÚR ČR a nadřazenou územně plánovací dokumentací ZÚR SK.
Odůvodnění vymezení ploch ZO je již uvedeno v odůvodnění ÚP a Ad [4] a).

Obr. 10 – stromořadí před pokácením podél historické cesty, foto TP Stříbrňák, oznámení
STC2377, 2020
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Obr. 11 – stejné stromořadí po vykácení v r. 2021, napravo je navrhován koridor CNU-05DS
a interakční prvek IP11; plot v historické poloze viditelně odděluje zpevněné a nezpevněné
plochy na parcele 264/1

Obr. 12 LMS z r. 1961, koridor CNU-05DS obnovuje zde zachycenou cestu
c) zpevněná plocha pro skladování uhlí na parcele 264/5 byla v roce 2021 z větší části
odstraněna, plocha již neslouží projektovanému či povolenému účelu, stavební povolení z
roku 1980 již pozbylo platnosti; více viz vypořádání č. N15.
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Obr. 13 letecký snímek areálu z r. 2019 před kácením

Obr. 14 vybouraná zpevněná plocha na parcele 264/5, foto TP Stříbrňák, oznámení
STC2377
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d) odůvodněno viz vypořádání č. N15
e) jak již bylo odůvodněno výše, plocha deponie uhlí na parcele 264/5 byla zlikvidována,
stavební povolení již neplatí a západní část parcely 264/1 prochází přírodní sukcesí, kde se
na nezpevněném povrchu skladovaly kmeny pro hornickou pilu naposledy před 29 lety.
Návrh územního plánu tak respektuje faktický stav i vývoj za posledních 21 let.
f) viz také Ad [9] c) výše. Platný ÚPO vymezil ve správním území obce celkem 24,6 ha ploch
pro podnikatelskou činnost či drobnou nerušící výrobu a skladování. Zastavěné území sídla
Lazsko má k dnešnímu dni (bez odloučených samot) plochu 15,9 ha. Toto jednoduché
srovnání a fakt, že za posledních 21 let nebyla podnikatelská aktivita ve zmíněných plochách
rozvíjena oproti stavu v roce 2001, zcela evidentně dokládá, že původní vymezení bylo
značně předimenzované a nadnesené. Téměř čtvrt století je dlouhá doba na to, aby z
pohledu stability a kontinuálnosti územního plánování bylo možné zhodnotit potřeby a
přistoupit ke změnám. Z celkové sumy 24,6 ha bylo 5,7 ha ploch rekultivováno státním
podnikem Diamo v roce 2014 po bývalé nakládce uranových rud severně od železnice a je
nově vymezeno jako plochy MN-stav. Dalších 1,1 ha u ovčína bylo nově vymezeno jako
plochy pro bydlení SV či zahrady ZZ v rámci plochy Z10. Plocha 0,5 ha na západním okraji
obce byla vymezena jako SV-stav, umožňující nerušící podnikání a konečně plocha cca 4,0
ha (parcela 264/5 a západní část parcely 264/1) byla vymezena jako plochy MN-stav či MNnávrh. Návrh územního plánu tak ponechává stále 13,3 ha ploch pro výrobu a služby, z
čehož 4 ha jsou plochy stabilizované a 9,3 ha představuje plochy k přestavbě. Těchto 9,3 ha
ploch nebylo z výrazné většiny za celých posledních 21 let nijak rozvíjeno. Z těchto 9,3 ha
rozvojových ploch vlastní TP Stříbrňák 4,7 ha (50%), dalších 2,4 ha (26 %) vlastní Ligmet,
1,3 ha (14%) vlastní p. Wimmer a konečně 0,9 ha (9%) firma Kovošrot Group. Územní
plánování řeší plochy včetně stanovení podmínek pro provedení změn v těchto plochách,
nikoliv jednotlivé pozemky a vlastnická práva k nim. Firma TP Stříbrňák vlastní značně velké
rozvojové plochy, které jsou v součtu o 1 hektar větší, než existující velká dřevovýroba a
rozsáhlý kovošrot dohromady. Návrh ponechává vlastníkovi značný rozvojový a flexibilní
potenciál na jeho pozemcích. Důvody, které vedly k vymezení parcely 264/5 a části parcely
264/1 do nezastavitelných ploch jsou podrobně popsány na jiném místě tohoto dokumentu,
ale jednalo se zejména o veřejný zájem na zachování a dotvoření přírodně-rekreační lokality
okolo Stříbrného rybníka (vzdálenost pouhých 50 m), kultovního vrchu Stříbrný s keltskými
žárovými hroby z doby halštatské (vzdálenost pouhých 120 m) a odclonění těchto cenných
lokalit od stávajících a budoucích výrobních a skladových objektů v plochách P01. V
neposlední řadě toto opatření zajistí ochranu lokality s výskytem zvláště chráněných druhů
živočichů (batolec červený (Apatura ilia), batolec duhový (Apatura iris), čmeláci rodu Bombus
spp., prskavec větší (Brachinus crepitans), svižník polní (Cicindela campestris), zdobenec
skvrnitý (Trichius fasciatus), zlatohlávek tmavý (Oxythyrea funesta), slepýš křehký (Anguis
fragilis), ropucha obecná (Bufo bufo), mravenci rodu Formica spp., ještěrka obecná (Lacerta
agilis), ťuhýk šedý (Lanius excubitor)) a zvláště chráněných druhů velkých savců. Dále dojde
k posílení ekologické stability a rekultivaci území narušeného těžbou uranu, podpoře
biologické diversity a zvýší se retenční schopnost území díky obnově vsakování po
zpevněné ploše, což má velký význam pro blízký rybník, vodoteče a prameny (v oblasti
pramení Hrádecký potok). Toto je důležité zejména v kontextu celorepublikového boje proti
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suchu a klimatickým změnám a zařazení území obce do specifické oblasti republikového
významu SOB9 Specifická oblast, ve které se projevuje aktuální problém ohrožení území
suchem. Cílem ÚP je usměrňovat rozvoj výrobních ploch a jejich růst udržet v rozumných
mezích tak, aby svým provozem nezhoršovaly zdravé životní prostředí, neúměrně
nezasahovaly do krajinného rázu a negenerovaly nepřiměřenou dopravní, emisní a hlukovou
zátěž pro místní obyvatele. Již dnes je známo, že Lazsko trpí nadměrnou tranzitní
kamionovou dopravou a opatření navrhovaná v oznámení EIA STC2377 tyto problémy řešila
značkami o zákazu odbočení vpravo při výjezdu z areálu. To ale neřeší úzké hrdlo při
výjezdu z areálu v těsné blízkosti s úrovňovými železničním přejezdem, tvorbu kolon u
blízkého sila v době letní sklizně a možnost kamionů přijíždět do areálu skrz obec Lazsko od
Březnice. Také to neřeší možnost kamionů vyjet sice dle značky doleva k Milínu, tam se na
manipulační ploše otočit a již legálně pokračovat na Březnici skrz Lazsko. I z těchto důvodů
byl v předloženém návrhu zpřesněn obchvat obce - přeložka silnice II/174. Územní plánování
má zákonné a legitimní nástroje, aby regulovalo rozvoj zástavby a jí generované zátěže na
místní obyvatele a životní prostředí.
g) viz Ad[9] a-b)
h)
V závislosti na velikosti obce, její poloze a významu v rámci sídelní struktury je v ÚP
vymezeno dostatečné množství ploch pro rozvoj podnikatelských aktivit a rozvoj pracovních
příležitostí, ÚP vytváří podmínky pro revitalizaci a opětovné využití současně zastavěného
výrobního areálu bez rozšíření výrobních ploch na dosud nezastavěné území. Ke stejnému
závěru dospěl i posudek společnosti LOW a spol.: „Za přijatelné lze uvést revitalizaci
browfields v hranicích současného zastavění bez rozšiřujících ploch s probíhající přírodní
sukcesí.“ ÚP vytváří podmínky pro rozvoj všech tří pilířů udržitelného rozvoje území. Pro
rozvoj hospodářského pilíře vymezuje plochy pro ekonomické aktivity, ale nikoliv na úkor
kulturních, přírodních a krajinářských hodnot území, kvality života obyvatel a životního
prostředí.
i) Zákon ani závazné vyhlášky neukládají, aby hranice ploch s rozdílným způsobem využití
respektovaly hranice parcel v katastru nemovitostí. Respektování hranic parcel je stanoveno
pro vymezení zastavěného území, kdy se ve výjimečných případech (např. rozsáhlé parcely)
připouští spojnice lomových bodů stávajících hranic nebo bodů na těchto hranicích.
Rozsáhlá parcela 264/1 tak může mít ve své východní a západní části vymezeno různé
funkční využití, jak odpovídá cílům definovaným v územním plánu. Z výkresové vektorové
dokumentace v pdf (hlavní výkres č. 2 - měřítko 1:5000 a detaily hlavního výkresu č. 3 1:2000) je jednoznačně zřejmé, kde jsou vymezeny jaké funkční plochy. Základní členění
území je velice přehledně zaneseno na výkrese č. 1 a k pochybnostem tak nemůže
docházet.
j) plocha MN na parcele 264/1 není vymezena jako AZ-zemědělská pro obhospodařování
právě z důvodu, že většina plochy má třídu ochrany 5. Je však faktem, že část plochy o
výměře cca 2750 m2 má dle ÚAP evidovanou třídu ochrany 1, tedy nejcennější stupeň.
Funkční využití MN bylo zvoleno proto, aby stabilizovalo rozvoj přírodního prostředí,
zajišťovalo ochranu nezastavěného území a poskytlo ochranu cenných ploch v okolí
Stříbrného rybníka a vrchu Stříbrný vůči sousedním výrobním plochám. Další důvody jsou
komplexně popsány v odůvodnění k námitce N4 a N15.
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k) Důvody, které vedly k přijatému řešení, jsou uvedeny v rámci vypořádání námitek N4 a
N15. Západní část parcely 264/1 není v posledních 21 letech využívána k podnikatelské
činnosti a dochází zde k přírodní sukcesi. Parcela 264/5 je využívána jako manipulační
plocha a pořizovatel se ztotožňuje s odůvodněním vymezení plochy K01: „Navržené opatření
zajistí rekultivaci bývalé manipulační plochy MTZ UD (skladování pneumatik, uhlí a sutě) a
revitalizaci krajiny po následcích těžby uranu, zachování a dotvoření rekreační lokality okolo
Stříbrného rybníka a vrchu Stříbrný, její odclonění od stávajících a budoucích výrobních a
skladových objektů, ochrana lokality s výskytem zvláště chráněných druhů živočichů,
posílení ekologické stability a podpora biologické diversity. Není zákonnou povinností zcela
převzít funkční využití ploch z původního ÚPO do nového územního plánu. Jak judikoval
Nejvyšší správní soud, např. rozhodnutím č. j. 10 As 280/2018 – 43 z 15. 8. 2019:
„…..legitimní očekávání, které by mířilo k zachování dosavadního stavu navždy, není právem
zaručeno.“ nebo rozsudkem NSS č. j. 5 As 96/2019-39 z 16. 10. 2020, kde se konstatuje: „Z
právní úpravy ani z judikatury Nejvyššího správního soudu nelze dovodit, že by nový územní
plán musel zcela přebírat funkční využití pozemků starého územního plánu. Takový výklad
by ad absurdum znamenal nemožnost provedení jakýkoliv změn v území, a to i přesto, že by
se situace v území změnila, popřípadě by byly zjištěny zásadní skutečnosti.“
l) plocha K01 není rekreační oblast, má funkční využití MN. Cílem pro vymezení plochy K01
je dotvoření krajinného zázemí cenné rekreační lokality, které zajistí odclonění stávajících
ploch, sloužících k pobytu v přírodě a rekreaci od rušivého provozu v podnikatelské zóně, a z
dalších veřejně prospěšných a relevantních důvodů, podrobně odůvodněných v námitce
N15.

Ad [10] námitka koridor pro migraci vysokých savců
Územní plán vymezil plochu K01 mj. proto, aby došlo k rekultivaci bývalé manipulační
plochy, která již mezitím byla z větší části vybourána a odstraněna. S rekultivací souvisí i
odstranění oplocení, aby migrační koridor dával smysl. Migrační koridor je vymezen
Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR a jako limit v území je převzat do územně
analytických podkladů ORP Příbram. Komplexně je tato problematika, kterou vlastník v
různých obměnách opakuje, odůvodněna v námitce N15, respektive výše v námitce N4.
Samotné rozhodnutí o výjimce z ochranných podmínek zvláště chráněných živočichů
neopravňuje vlastníka k vybudování stavby a lze obdobně použít konstatování uvedená v
odůvodnění Ad [2]g).

Ad [11] námitka cyklostezka IP11
odůvodnění výše viz Ad [9] a-b)

Ad [12] dopravní a hluková situace
Plánovaná velkokapacitní logistická a výrobní stavba o ploše 40 000 m2 (4 ha), pokud by se
uskutečnila, by se stala největší pozemní stavbou v okrese Příbram a bude generovat cca
400-600 jízd nákladních aut / den a s velkou pravděpodobností způsobí zhoršení dopravní
nebo hlukové situace. Dokumentace oznámení zpracovaná pro investora předpokládané
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dopady silně podhodnocuje a předložená akustická studie vykazuje vážné nedostatky v
předpokladech a výpočtu. Samotní občané, kteří již poslali důrazný nesouhlas proti
plánované výstavbě v rámci oznámení EIA, mají bezprostřední zkušenost, co udělala
nedávná výstavba menšího logistického centra v blízkých Hájích a Brodě, kde vznikly stavby
o ploše pouhých 0,67 ha a 0,25 ha, jejichž obslužná kamionová doprava denně projíždí obcí
Lazsko a způsobila citelné zhoršení bezpečnosti, hlukové a emisní situace v obci.
Samozřejmě platí, že konkrétní záměry a jejich vlivy musí být detailně posuzovány v
navazujících správních řízeních a není úkolem územního plánování, aby řešilo konkrétní
kapacity a počty generované dopravy z konkrétních staveb. I z toho důvodu předložený
územní plán představuje nastavení mantinelů, ve kterých by se budoucí výstavba měla
odehrávat. Plocha P01, P02 a P03 zajistí dostatečný rozvoj ekonomických aktivit a
pracovních příležitostí, který odpovídá velikosti obce, její poloze a významu v rámci sídelní
struktury.

Ad [13] výšková hladina
odůvodnění navržených regulativů je již uvedeno výše viz Ad [3] b)-c).

Co se týče námitky ohledně kvality posudku LOW a spol. Jedná se o jednu z
nejrespektovanějších kanceláří v ČR, která se mj. zabývá posudky na krajinný ráz. Doc. Ing.
arch. Low je také znám jako tvůrce konceptu ÚSES v ČR z konce 80. let. Z posudku vyplývá,
že plochy výroby a služeb by se neměly rozvíjet západně od obnovované cesty,
reprezentované koridorem CNU-05DS. Posudek LOW a spol naopak vytýká vlastníkovi, že
jím dodaný posudek vlivu na krajinný ráz v rámci oznámení EIA je zpracován na mnoha
místech chybně. Cílem zákresů uvedených v posudku, zpracovaných s maximální možnou
přesností, bylo udělat si lepší představu o možné výstavbě, která z dokumentace EIA není
čitelná, doplnit chybějící pohledy, udělat několik verzí možných objemů stavby a prověřit
dopady možných záměrů do krajiny z klíčových a kritických pohledů. Usazení do fotografií
probíhalo pomocí softwaru fspy a blender 3D a bylo zpracováno s maximální možnou
přesností, kdy z leteckého skenu terénu a budov byly známy přesné výšky na fotkách
vyfocených okolních objektů, jako např. ocelový přístřešek na parcele 149, budovu nádraží
apod. Co se týče barevnosti haly v zákresech – byla použita klasická šedá barva, která se
obvykle na podobné stavby v ČR používá.
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Pořizovatel ukládá ve výroku upřesnit u ploch HS kategorii „nepřípustné využití“ tak, aby bylo
zřejmé, že je nepřípustné zřizovat skládky komunálního odpadu, nikoliv skladování či
překládku kovového šrotu. Do textové části odůvodnění kapitoly F.3.1. Urbanistická
koncepce na str. 19-20 bude doplněn popis faktického stavu, že na parcelách vlastníka
Ligmet se nachází provozovaný kovošrot.
Rozhodnutí nevyvolává požadavek na opakované veřejné projednání

Podmínkami nového ÚP s regulačními prvky se nikterak neomezují a ani se nedají omezit
zkolaudované provozovny a stavby a činnosti v nich legálně provozované. Viz např.
rozsudek NSS ze dne 25. června 2014, sp. zn. 8 Aos 4/2013, kdy Nejvyšší správní soud
judikoval: „...územně plánovací dokumentace nemůže působit retroaktivně a nemůže
derogovat účinky pravomocného a realizovatelného územního rozhodnutí...“)

Pořizovatel posoudil návrh ÚP s ohledem k povoleným procesům společnosti Ligmet a
shledal, že návrh ÚP v tomto ohledu nezakazuje provozování kovošrotu, neboť plochy HS
byly záměrně vymezeny jako flexibilní, dávající příležitost pro širokou paletu podnikatelských
činností a zajišťující tak stabilní ekonomickou základnu obce a okolí. Cílem návrhu je však
jednoznačně nepřipustit skládky komunálního odpadu, které v místě nikdy nebyly, pachem
by rušily obyvatele blízké obce, rekreační lokality a návštěvníky nádraží. Kovové recyklované
zbytky či elektrosoučástky totiž nelze pokládat za komunální odpad, ale za tzv. sběrnou
materiálovou surovinu, kterou lze dále využívat a recyklovat.
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NEVYHOVĚT
Rozhodnutí nevyvolává požadavek na opakované veřejné projednání
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Pořizovatel posoudil návrh ÚP s ohledem k dosud vymezenému stavu (plocha pro podnikání
– a k tomu vydaná výjimka ze stavební uzávěry ke stavbě pro podnikatelské účely
obsahující atelier a sklady). Pořizovatel také posuzoval žádost vlastníka ve fázi Zadání ÚP,
kde byl uveden požadavek na umístění 4 rodinných domů.
Pozemky vlastníka jsou v katastru nemovitostí vedeny v kategorii orná půda, třída ochrany
II., jedná se o vysoce kvalitní a chráněné půdy. V platném ÚPO je plocha vymezena jako
stabilizovaná pro drobnou výrobu, skladování a podnikatelskou činnost. Dle dostupných
informací byla plocha „podnikatelská-stav“ zakreslena do platného ÚPO proto, že se chystalo
rozšíření výroby hřebíků z přilehlého bývalého ovčína na parc. 27 na parcely vlastníka, ale k
rozšíření výroby a výstavbě provozu nikdy nedošlo, výroba byla v ovčíně zrušena, budova
prodána a dnes je budova ovčína využívána k trvalému bydlení jiným vlastníkem. Na
pozemcích vlastníka tedy nikdy nestály pozemní stavby a zatím žádné takové pozemní
stavby nejsou pravomocně umístěny či povoleny. Ve smyslu platného stavebního zákona se
předmětné pozemky nenachází v zastavěném území, nejedná se o zastavěné stavební
pozemky (nejsou v katastru nemovitostí zapsané jako „zastavěná plocha a nádvoří“) a
nejedná se ani o stavební pozemky, kde by bylo platným územním rozhodnutím či
společným povolením umožněno provést stavbu. Zastavěná část obce k 1. září 1966, tzv.
intravilán, nebyla dle map evidence nemovitostí v těchto místech nikdy vymezena, a ani v
dosud platném územním plánu z r. 2001 není řádně vymezeno zastavěné a zastavitelné
území - hranice jsou zakresleny jen kolem samotného sídla, nikoliv však okolo samot a okolo
nádraží, což je v rozporu s tehdy platnými vyhláškami a stavebním zákonem. V tom samém
plánu je také nepřesně zakreslena plocha podnikatelská stabilizovaná, přestože ani v roce
2001 se tam žádná stabilizovaná výrobní, skladová, manipulační činnost nenacházela,
plocha byla volná, nenacházela se zde žádná stavba. Měla být proto vymezena jako plocha
návrhová / zastavitelná. Stabilizované plochy (stabilizované území) jsou v územním
plánování chápány jako plochy s vysokou mírou stability využití i prostorového uspořádání, u
něhož se v návrhovém období územního plánu předpokládá pouze zachování, dotvoření,
doplnění a rehabilitace stávající urbanistické struktury a zástavby bez možnosti zásadních
změn a další rozsáhlé stavební činnosti.
Územní plánování musí respektovat stávající, řádně zkolaudované stavby, nebo stavby již
pravomocně povolené, které teprve budou vybudovány, což je v návrhu územního plánu
zcela splněno. Úkolem územního plánu není bez dalšího zakonzervovat stávající stav či
zohlednit jakékoliv připravované plány na výstavbu, které dosud neprošly správním
schvalovacím procesem. Ve vztahu k platné dokumentaci územního plánu obce Lazsko z
roku 2001 je třeba vzít v úvahu, že byla vydána před 21 lety, za jiných podmínek a podle jiné
právní úpravy – podle stavebního zákona č. 50/1976 Sb. Návrh nového ÚP zohledňuje vývoj
v oblasti územního plánování, požadavky na územní rozvoj obcí s ohledem na ochranu a
rozvoj hodnot území a ochranu nezastavěného území obce, koordinaci veřejných a
soukromých zájmů. Není zákonnou povinností zcela převzít jakékoliv či chybně vymezené
plochy z původního ÚPO do nového územního plánu. Jak judikoval sám Nejvyšší správní
soud, např. rozhodnutím č. j. 10 As 280/2018 – 43 z 15. 8. 2019: „…..legitimní očekávání,
které by mířilo k zachování dosavadního stavu navždy, není právem zaručeno.“ nebo
rozsudkem NSS č. j. 5 As 96/2019-39 z 16. 10. 2020, kde se konstatuje: „Z právní úpravy ani
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z judikatury Nejvyššího správního soudu nelze dovodit, že by nový územní plán musel zcela
přebírat funkční využití pozemků starého územního plánu. Takový výklad by ad absurdum
znamenal nemožnost provedení jakýkoliv změn v území, a to i přesto, že by se situace v
území změnila, popřípadě by byly zjištěny zásadní skutečnosti.“
Veškeré plány spojené s výstavbou konkrétního záměru jsou do vydání pravomocného
rozhodnutí jen hypotetické, neboť vydání správních rozhodnutí nelze presumovat. Investor
jedná vždy v rámci svého podnikatelského rizika a je na něm, jaké přípravné kroky v území
podnikne, aniž by měl pravomocné rozhodnutí. Elektrickou přípojku však návrh ÚP, jako
každou jinou řádně povolenou stavbu, ve svých regulativech umožňuje.
Platný ÚPO vymezil ve správním území obce celkem 24,6 ha ploch pro podnikatelskou
činnost či drobnou nerušící výrobu a skladování. Zastavěné území sídla Lazsko má k
dnešnímu dni (bez odloučených samot) plochu 15,9 ha. Nepřiměřený rozsah výrobních ploch
byl spojen zejména s těžební činností, která byla dávno ukončena. Vzhledem k tomu, že v
případě Z10 se jedná o odloučenou plochu u samoty (ovčín a hájovna, tedy provozy typicky
zřizované na samotách), která posledních min. 180 let nebyla rozšiřována a zastavována,
nachází se blízko lesa, obklopena částečně sadem a poli v klidné, volné a převážně
nezastavěné krajině, vedou k ní jen úzké blátivé cesty, není zde veřejný vodovod ani
kanalizace, tak je z urbanistického hlediska i z hlediska ochrany přírody a krajiny zcela
nevhodné vymezovat zde plochy pro výrobu, když se tyto plochy a činnosti v místě již
dlouhodobě nevyskytují, respektive na pozemcích stěžovatele se nikdy nevyskytovaly (zde
věcná nesprávnost řešení v ÚPO). Plochy pro rozvoj výroby a podnikání byly, s ohledem na
velikosti obce, její polohu a význam v rámci sídelní struktury, redukovány a vymezeny v
dostatečném množství ve vhodnější lokalitě v návaznosti na železnici a zpevněné
komunikace u Milínského nádraží, kde tyto plochy nebudou v kolizi s ochranou
nezastavěného území a nenacházejí se zde cenné půdy.
Stejný přístup byl uplatněn i při vymezování ploch pro rozvoj bydlení, kdy v rámci území obce
jsou plochy SV vymezeny v dostatečném množství a v urbanisticky daleko vhodnější poloze
v prolukách, v návaznosti na zastavěné území samotné obce, a stávající dopravní a
technickou infrastrukturu. Dle stanoviska orgánu ochrany ZPF Krajského úřadu
Středočeského kraje k návrhu pro společné jednání, byl z hlediska ochrany ZPF vyhodnocen
velký rozsah ploch SV. Z toho důvodu byla požadována regulace rozvoje obce a stanovení
etapizace rozvoje. Plocha Z10 je mělce poddolovaná, kdy z dostupných pramenů, důlních
map a zkušeností sousedních vlastníků vyplývá, že bude velice problematické zřídit
individuální zásobování pitnou vodou. Vodovod ze SUJCHBo Kamenná bude nebo již byl
zrušen a obec nemá finanční prostředky, aby financovala nový obecní vodovod či kanalizaci
k odloučeným plochám a samotám. U plochy Z10 je proto ve výroku uvedena podmínka, že
stavebník si požadavky na zásobování pitnou vodou a odkanalizování musí vyřešit
individuálně.
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Obr. 15 rozvoj obce: černě = rozsah obce k roku 1839; modře = stávající zastavěné území;
červeně = navržený rozvoj ploch formou návrhu a rezerv
Obec dlouhodobě odmítá rozšiřování zástavby v odloučených lokalitách (samotách) a
upřednostňuje vymezení rozvojových ploch ve vazbě na zastavěné území sídla, jak bylo
konstatováno ve vypořádání námitky vlastníka k návrhu Změny č. 1 ÚPO z roku 2011, kdy
požadoval umožnění zástavby jen pro 1 RD a nebylo mu vyhověno s odůvodněním:
„...Zastupitelstvo obce Lazsko již schválením zadání, kdy nebyla obdobná připomínka
akceptována, jasně vyjádřilo svůj postoj k vymezení nové a navíc odloučené zastavitelné
ploše pro bydlení na pozemku parc. č. 765, která není v souladu rozvojovými záměry obce a
také v rozporu s urbanistickými zásadami tvorby sídla, kdy by zastavitelné plochy pro bydlení
měly navazovat na obdobné plochy zastavěného území a na jeho veřejnou infrastrukturu.
….Plochy pro bydlení vymezené platným ÚPO a jeho změnou č. 1 představují dostatečný
potenciál vhodných pozemků pro bytovou výstavbu.“ Tato argumentace je i po 11 letech
stále platná, nové zastupitelstvo nezměnilo názor a nový pořizovatel se s ní zcela ztotožňuje.
Aby však pořizovatel nepřistupoval k vlastníkovi neproporcionálně a nezrušil bez náhrady byť
chybně vymezenou a nevyužívanou plochu pro podnikání a výrobu, umožnil na parcele
765/7 vymezit plochy SV smíšené pro bydlení i drobné podnikání dle přání vlastníka, neboť
je mu znám připravovaný projekt na této parcele a i zastupitelstvo již vydalo k této jedné
stavbě výjimku ze stavební uzávěry. Zbytek parcel (765/6, 765/8, 765/9, 765/10) pak nechal
vymezit jako ZZ zahrady a sady - návrh, neboť pozemky jsou pod společným oplocením a
zemědělská činnost na nich již více jak 20 let fakticky neprobíhá.
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Je nutné zdůraznit, že v rámci plochy Z10 nejsou navrhovány veřejně prospěšné stavby či
opatření a parcely tak nemohou být vyvlastněny. Do práva vlastnit dané parcely územní plán
nijak nezasahuje.
Územní plán bere přiměřeně svému účelu a měřítku zpracování v potaz vlastnické vztahy,
usiluje o koordinaci soukromých a veřejných zájmů ve smyslu § 18 odst. 2 a 3 stavebního
zákona a upřednostňuje komplexní řešení před uplatňováním jednostranných hledisek a
požadavků, které ve svých důsledcích zhoršují stav i hodnoty území ve smyslu republikových
priorit územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území stanovených v Politice
územního rozvoje České republiky. Navrhované řešení je výslednicí této koordinace tak, aby
byly vytvořeny podmínky pro dlouhodobý rozvoj obce s ohledem na veřejné zájmy a zájmy
obce a občanů na zachování hodnot území. Počíná si při tom pokud možno co nejšetrnějším
a nediskriminačním způsobem.
Rozhodování o rozvoji spravovaného území v mezích zákona je základním právem obce a
jde o výkon práva na územní samosprávu, zaručeného v čl. 8, čl. 100 odst. 1, čl. 101 odst. 1
a čl. 104 odst. 2 ve spojení s čl. 101 odst. 4 Ústavy České republiky.
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NÁMITKA PROTI NÁVRHU ÚZEMNÍ HO PLÁNU
Jméno a příjmení: Petr a Jitka Kala Lavičkovi
Adresa trvalého pobytu: Lazsko 54, Milín 262 31
Obec: Lazsko [564343]
Katastrální území: Lazsko [679429]
Parcelní číslo: 483
Číslo listu vlastnictví: 150
Výměra: 2909 m2
Žádáme změnu v připravené etapizaci.
Zadní část parcely č. 483 je připravena na druhou (červenou) výstavbu.
Žádáme výměnu I. etapy (žlutá) za II. etapu (červená).

V Lazsku 30.1.2022

Petr a Jitka Kala Lavičkovi

Etapizace na parcele 483 v ploše P04 bude vyměněna.
rozhodnutí nevyvolává požadavek na opakované veřejné projednání

Pořizovatel posoudil návrh ÚP s ohledem ke specifikaci ploch pro I. etapu a ploch pro II.
etapu na parcele p.č. 483 k.ú. Lazsko – (severovýchod sídla, plocha P04, v katastru
evidováno jako ostatní plocha) a dospěl k závěru, že se jedná o velký pozemek stejné plochy
pro bydlení SV, etapizace nebude mít vliv na okolní zemědělsky obhospodařované pozemky,
v dosud vymezené 1. etapě je již vybudován bazén a sadové úpravy, dosud navrhovaná
plocha v 2. etapě je prázdná, a proto lze návrh etap prohodit.
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ad 1-2) Pořizovatel ukládá ve výroku u ploch SV upravit regulaci v kategorii „přípustné
využití“ tak, aby pěstitelství a chovatelství nebylo limitováno pouze pro individuální potřebu.
Stále však musí být zřejmé, že velkochovy hospodářských zvířat nebyly a nebudou
přípustné.
ad 7) Pořizovatel ukládá plochu K05 včetně interakčního prvku IP04 posunout na jižní okraj
pozemku 762 ve vlastnictví stěžovatele tak, aby žádný z těchto prvků nezasahoval na
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sousední pozemky a stále byl napojen na sousední lesní pozemky „LE“ na parcele 759.
Vymezení plochy ve VPS pod číslem VR02 zůstane zachováno a bude adekvátně posunuto.
V ostatních bodech námitek nevyhovět.
Rozhodnutí nevyvolává požadavek na opakované veřejné projednání

ad 1-2) V původním územním plánu byly plochy farmy vymezeny jako tzv. „smíšená funkce“,
kde bylo umožněno bydlení, drobná výroba i zemědělské hospodaření, např. i zmíněný chov
koní a ovcí. Plochy jsou dodnes takto využívány a ani aktuální návrh na tom nic nemění,
vlastník tak není na svých právech a možnostech zemědělského podnikání nijak zkrácen.
Plochy SV svými regulativy umožňují i limitovaný chov a ustájení hospodářských zvířat.
Možnosti využití a regulace ploch SV jsou záměrně flexibilní, neboť pro vesnické prostředí
vždy platilo a stále platí, že se zde provozují jak zemědělské, tak obytné a řemeslné či
podnikatelské činnosti, jedná se tedy o využití v zásadě smíšené, které není účelné
oddělovat. Toto opatření umožní měnit provozované činnosti podle potřeby a zajistit tak
konkurenceschopnost a atraktivitu vesnice vůči městu a omezit vylidňování venkovského
prostředí. Zároveň platí, že v plochách SV jsou jako nepřípustné stanoveny pouze ty činnosti
a děje, které narušují kvalitu prostředí sousedních pozemků, nebo takové důsledky
vyvolávají. Z tohoto pohledu není vhodné vymezovat v centru vesnice plochy čistě
zemědělsky výrobní VZ, jak požaduje vlastník. Zároveň platí, že historická farma a chov
ušlechtilých koní je chvályhodná činnost a není navrhovaným plánem nijak omezována,
neboť územní plán nemůže a ani nechce omezovat stávající řádně povolené a provozované
činnosti v řádně zkolaudovaných stavbách k tomu určených. Za zmínku stojí, že během
přijímání změny č. 1 v roce 2011 stěžovatel vznesl prakticky stejnou námitku, na kterou bylo i
před 11 lety podobně reagováno. Okolnosti tohoto konkrétního případu se za posledních 11
let nezměnily.
Ad 3) Problém přívalových srážek, zejména na severu obce, a možnosti vsakování byly
detailně zkoumány a řešeny. Nad vymezenou plochou Z04 je vymezena i plocha K11 šířky
cca 6-7 m, která má funkční využití MN a která slouží právě pro zpomalení a vsakování
přívalového splachu z polí severně od obce pomocí vegetace, keřů, zatravnění, průlehů
apod. Zároveň je v rámci plochy Z04 vymezen dostatek ploch ZZ (určených pro zahrady a
sady), které z praxe zadrží vodu lépe, ve kterých nelze umisťovat obytné domy a větší
zpevněné plochy. Ve zbytku plochy Z04 je vymezeno funkční využití SV, kde je stanoven
koeficient zeleně min 0,25 tak, aby byla zaručen co největší podíl nezpevněných
zatravněných ploch pro vsakování srážkových vod. Jakékoliv srážkové vody ze střech
plánovaných staveb a zpevněných ploch např. před garážemi, musí být dle § 20 odst. (5)
vyhlášky č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území jímány a vsakovány
na pozemku jednotlivých stavebníků. Toto bude řešeno a posuzováno v navazujících
správních řízeních. Návrh územního plánu tak citlivě pracuje s opatřeními pro hospodaření
se srážkovými vodami.
Ad 4) nejkvalitnější zemědělské půdy třídy ochrany I se poblíž koňské farmy a ploch Z04
nenacházejí. Půdy třídy ochrany II. se poblíž sice nacházejí, ale obytná zástavba na nich
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není oproti platnému ÚPO po změně č. 1 prakticky vymezena, jsou na nich vymezeny
částečně jen zahrady a sady (ZZ) v západním cípu plochy Z04, které stále patří do
zemědělského půdního fondu a které mohou sloužit k pěstování zeleniny či sadovnictví,
případně pastvě pro několik ovcí.
Ad 5-6) územní plán nijak neomezuje historickou farmu a chov ušlechtilých koní, neboť
územní plán nemůže a ani nechce omezovat stávající řádně povolené a provozované
činnosti v řádně zkolaudovaných stavbách k tomu určených. Územní plán nemůže
jednostranně vyhovět pouze vlastníkovi a jinému (vlastník parcely 822) naopak bez náhrady
zrušit veškerý rozvoj pro rodinné domy, který na svém pozemku dosud měl vymezen a o
který stále usiluje, viz námitka N10. Pokud je nám známo z veřejné databáze LPIS, parcelu
822 pronajímá její majitel ke konvenčnímu zemědělskému obhospodařování zemědělskému
družstvu Starosedlský Hrádek a tato parcela neslouží pro chov koní a není v majetku
vlastníka.
Ad 7) posun plochy K05 na jih v rámci stejného pozemku nebude mít vliv na zamýšlený
důvod vymezení – propojit prvky stávající zeleně, zajistit protierozní ochranu a zvýšení
retenčních schopností území v místě bývalých podmáčených luk (dodnes se dochoval
pomístní název „U studánky“) rozdělit velké monobloky orné půdy a dokonce díky posunu
dojde k menšímu záboru ZPF ve 2. třídě ochrany. Posun se nedotkne jiných vlastníků.
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Rozhodnutí nevyvolává požadavek na opakované veřejné projednání

Ad 1-2) Parcela 502 je v katastru nemovitostí evidována jako orná půda a je tak i fakticky
využívána. V dosud platném ÚPO byla parcela vymezena jako orná půda, bez možnosti
stavět rodinné domy. Pořizovatel posoudil návrh ÚP s ohledem na požadavky vlastníků a
dospěl k závěru, že požadavku na umístění RD bylo vyhověno v maximální možné míře. Ve
stanoviska orgánu ochrany ZPF Krajského úřadu Středočeského kraje k návrhu pro společné
jednání, byla požadována regulace rozvoje obce a stanovení etapizace rozvoje. Vlastníci
mají možnost postavit v 1. etapě 1 rodinný dům a ve druhé etapě pak další 2 rodinné domy.
Parcelu 502 není možné zahrnout celou do etapy č. 1, nebo zvětšovat plochy SV-návrh na
této parcele, neboť přednostně je nutno dle stanoviska KUSK ZPF s ohledem na §4 zákona
č. 334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu zastavět ty plochy, které k tomu
mají vhodnější předpoklady (proluky, návaznost na stávající infrastrukturu, plochy
nenacházející se na ZPF, apod.). K parcele 502 je nejprve nutné vybudovat veřejně
přístupnou komunikaci (vymezené plochy PP) pro příjezd osobními vozidly, jednotkami IZS a
vozidly služeb. Náklady na výstavbu nebudou zanedbatelné, navíc komunikace křižuje
parcely několika vlastníků a obec, stejně jako v lokalitě Z01, není připravena podílet se
finančně na výstavbě této komunikace a inženýrských sítí. Další rozvoj parcely 502 je
předpokládán formou územní rezervy R02, neboť orná půda je v třídě ochrany 5. tedy v
nejhorší kvalitě a ekonomicky dává smysl v budoucnu obestavět vybudovanou komunikaci
oboustranně. Lokalita se nachází na styku se zastavěným územím, nejedná se o samotu či
odloučenou plochu. I proto je v návrhu uplatněn větší rozvoj v jižní části obce.
Ad 3) námitku lze odůvodnit velice podobně jako námitku N2, neboť se jedná prakticky o
stejný případ. Veřejným zájmem je situování cesty / pěšiny šíře 2 m pro nejmenovanou
skupinu budoucích obyvatel, kteří budou využívat plochy Z16 resp. R02. Pozemek pro
plochu PP šířky 2 m je zahrnut do veřejně prospěšných staveb umožňující vyvlastnění.
Nicméně po dohodě obce a vlastníků a zapsání služebnosti stezky a dohodě o sdílení
nákladů na oplocení pozemek nemusí být nutně vyvlastněn. Je zde snaha co nejvíce
vyhovět vlastníkům daných parcel, ale zároveň nerezignovat na veřejný zájem a zajištění
prostupnosti budoucí zástavby, která vznikne v jižní části obce. Dle analýzy stávajícího stavu
nikde v obci není vzdálenost odboček veřejně přístupných komunikací větší než 250 m.
Pokud by obec netrvala na vymezení 2 m prostupu skrz plochu Z16 a P08, vzdálenost
nových odboček (zkratek), umožňujících propojení do centra obce by byla více jak 400 m,
což je z hlediska zachování a rozvíjení kvalitní urbanistické struktury nevhodné.
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Ad5) Pořizovatel ukládá upravit podmínky regulující využití biokoridorů tak, aby bylo
přípustné umístit existující neoplocené stavby do 150 m2 zastavěné plochy pro lesní
hospodaření.
V ostatních bodech námitek nevyhovět.
Rozhodnutí nevyvolává požadavek na opakované veřejné projednání
Na základě projednání návrhu rozhodnutí o námitkách s dotčenými orgány bylo upraveno
rozhodnutí o námitce N10 na NEVYHOVĚT viz vyhodnocení stanovisek DO v kapitole B.4.3.

Ad 1) změna dispozice lokality Z04-U01
Pořizovatel posoudil návrh ÚP s ohledem ke specifikaci zaslaných námitek. Podobně jako u
námitky č. 8 nelze individuální zájmy nadřadit zájmům veřejným či zájmům jiných
vlastníků. Další umístění ploch SV za venkovní linku VN je vzhledem k rozhodnutí o umístění
stavby linky VN nekoncepční.
Do textu byla po vyhodnocení připomínek po společném jednání k ploše Z04 doplněna tato
podmínka: „Při využití území bude třeba respektovat umístění chovu koní na sousedních
pozemcích zapsaných na LV 21.“ I kdyby tento text nebyl doplněn, územní plán ani následně
povolované stavby jiných vlastníků nemohou zasahovat či omezovat stávající řádně
povolené a zkolaudované stavby a činnost v nich povolenou a legálně provozovanou, tedy
ani do provozu koňské farmy. Tento text byl doplněn na výslovný požadavek majitele koňské
farmy, aby budoucím zájemcům o výstavbu v ploše Z04 jednoznačně a bez jakýchkoliv
pochyb ozřejmil, že se chystají koupit či postavit nemovitost poblíž koňské farmy, která má
svá specifika a ne každý by si přál vedle ní bydlet. Jedná se tak o snahu předejít budoucím
nedorozuměním. Co se týče vymezení plochy Z04, tato byla na základě požadavků vlastníka
po společném jednání zvětšena západním směrem, nově tak umožní výstavbu až 3 RD
místo 2 RD. Rozšíření proběhlo v intencích dříve již vymezených zastavitelných ploch
(změna č. 1 původního ÚPO). Rozšiřování zástavby nad stávající nadzemní vedení linky VN
nebylo a není žádoucí a zástavba v těchto místech nikdy předtím nebyla vymezena, takže
žadatel tímto nemůže být zkrácen na svých právech. Požadavkem vlastníka na další
rozšíření nad vedení VN by došlo k asymetrickému rozvoji vůči zástavbě na protější straně
cesty (a budoucímu tlaku zastavět i tuto část), narušilo by pohledy na obec ze severu, z
dálkových pohledů zasáhlo do cenné veřejné zeleně na parcele 823/1 zvané Průhon, došlo
by k urbanisticky zcela nevhodnému a neodůvodnitelnému rozvoji obce do volné krajiny a
dalšímu záboru ZPF mimo návaznost na zastavěné území na kvalitních půdách. Navržené
rozhodnutí je spravedlivě a s vyloučením libovůle aplikováno i u jiných vlastníků v rámci
celého řešeného území. Nelze tedy vlastníkovi vyhovět a plochu Z04 vymezovat i nad vedení
VN. Po zastavění plochy Z04 bude možné v budoucnu přistoupit ke změně ÚP a z plochy
rezervy R09, pokud to bude ze zákona možné a odůvodnitelné, vytvořit zastavitelné plochy v
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návaznosti na zastavěnou část obce. Další rozvoj je vlastníkovi umožněn v plochách Z06 a
Z16, kde také vlastní vhodné parcely určené k zástavbě v 1. etapě. Další vhodné a
preferované rozvojové možnosti jsou do budoucna předpokládány v rámci územních rezerv
č. R02, R05 a R07, kde vlastník vlastní většinu parcel a které budou v těsné návaznosti
stávající nebo budované dopravní a technické infrastruktury. Co se týče vymezení zahrad v
rámci plochy Z04, tyto mají svůj důležitý estetický účel pro harmonický přechod mezi
zastavěným územím a volnou krajinou a i ryze praktický účel pro zachytávání srážek a
zajištění větší schopnosti retence, jak je podrobně popsáno u námitky N8. Z regulačního
výkresu č. 6 a stavebních čar je zřejmé, že v rámci plochy s regulačními prvky U01
(odpovídá rozsahem ploše Z04) není v těsném sousedství farmy umožněna výstavba
rodinnými domy, právě z důvodu pachových, hlukových apod.
Srovnávání plochy Z04 a Z01 není na místě, nejedná se o stejné výchozí podmínky. Plocha
Z01 je vymezena na nejméně hodnotných orných půdách (třída ochrany 5), nachází se v ní
zkolaudované přípojky pro elektřinu, navazuje na připravovanou veřejnou komunikaci a
plánované budoucí rozšíření obce, jak je naznačeno pomocí územních rezerv R03, R04 a
R05 (rezervy jsou také v ZPF 5. třídy ochrany). Naproti tomu plocha Z04 zabírá ZPF třídy 3 a
je v těsném styku se ZPF třídy 2, tedy s nejcennějšími půdami v Lazsku.

Ad 2) vyvlastnění pozemků
Neobvyklá četnost možného vyvlastnění u jednoho majitele (nedojde-li v konkrétních
případech k dohodě) je dána tím, že stěžovatel je dominantním vlastníkem nemovitostí v
celém katastru. V seznamu VPS dopravních se nevylučuje ochrana proti hluku formou
protihlukové zdi. Z nadřazené územně plánovací dokumentace kraje ZUR SK je vymezení
VPS pro koridor CNZ-D122 nutností. Tento koridor má v ZUR SK navrženou šířku 180 m,
avšak byl návrhem územního plánu zpřesněn a zmenšen na nejmenší možnou šířku koridoru
90 m. Došlo tak k podstatnému zúžení okruhu dotčených parcel. Celý koridor CNZ-D122
včetně sjezdů musí být dle ZUR SK specifikován jako VPS (zde konkrétně čísla VD01,
VD02, VD03) s možností vyvlastnění, ale samotný proces vyvlastnění bude v budoucnu
probíhat na podkladě konkrétního projektového řešení obchvatu a jen v nezbytně nutném
rozsahu. Lze předpokládat, že ve skutečnosti bude vyjímán pruh nikoliv šířky 90 m, jak se
obává stěžovatel, ale např. 15 m. Skutečné zábory k vyvlastnění tak budou podstatně menší,
než uvádí vlastník.
Ostatní VPS na pozemcích vlastníka bylo nutné specifikovat z důvodu zajištění nezbytné
dopravní obslužnosti rozvojových ploch, protierozní ochrany a omezení škod z přívalových
dešťů či zajištění funkčnosti územního systému územní stability, tedy vždy na základě
legitimních veřejných a zákonných zájmů. Konkrétní důvody jsou zaneseny ke každému
prvku v odůvodnění v kapitole F.7.1. VPS pro dopravní obslužnost jsou v mnoha případech
podmiňující pro rozvoj parcel pro bydlení v majetku vlastníka. Jinými slovy, pokud bude
vlastník chtít rozvíjet plochu Z04 v západní části, bude nutné vybudovat protierozní opatření
VR04 a alespoň část komunikace VD09, která by se vzhledem k zajištění přístupu měla stát
veřejnou v majetku obce. Pokud ale nebude rozvíjena plocha Z04, k vyvlastnění prvků VR04
a VD09 vůbec nedojde. Z hlediska zajištění veřejné prostupnosti obce a krajiny není možné
dopustit, aby soukromý vlastník neoprávněně kontroloval a případně znemožňoval přístup na
svůj majetek pro veřejnou prostupnost nezbytný, jak se o to pokouší např. majitel parcely
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482 (VD14). Z těchto v budoucnu vybudovaných komunikací, např. VD06, bude zajištěn
přístup nejen pro konkrétního vlastníka, ale pro další investory a kontrolu nad společnými
komunikacemi má mít obec, nikoliv soukromí jednotlivci.

Ad 3) úprava dispozice lokality U06 (Z06)
Regulace v regulačním výkrese č. 6 pomocí stavebních čar byla záměrně zvolena tak, aby
zajistila kvalitní urbanistickou strukturu, kdy je obvyklé a typické pro danou obec, aby rodinné
domy byly umisťovány směrem k ulici a vytvářely tak souvislou frontu domů podél hlavní
komunikační osy. Bylo by urbanisticky nevhodné, aby si každý vlastník postavil dům v
jakékoliv poloze, což by vyústilo v neuspořádanou zástavbu typickou pro satelity velkých
měst. Zde považujeme za primární zachovat kvalitní vesnickou strukturu. Přijaté řešení však
nejde proti soukromým zájmům, naopak, vhodně vymezuje pobytové prostory soukromých
zahrad orientované na jih dál od rušné komunikace. Rodinné domy tak vůči stávající
komunikaci II/174 vytvoří do jisté míry bariéru hlukovou i pohledovou a zajistí lepší
obyvatelnost zahrad. Hluk z dopravy lze do doby přeložení komunikace II/174 řešit stavebnětechnicky pomocí kvalitních protihlukových oken, vhodného dispozičního členění (obytné
místnosti do klidné části apod.), případně volbou nuceného větrání místností situovaných k
hlavní silnici, aby nebylo nutné větrat okny a byly splněny hygienické požadavky. Pokud
bychom vyhověli žadateli, odsunutí domů o několik metrů by hlukovou situaci prakticky
nezlepšilo, ale zhoršila by se venkovská struktura a vzniklé zbytkové zahrady by byly
roztříštěny a částečně umístěny ke zdroji hluku a ještě na sever. Přijaté řešení proto
považujeme za nejlepší možný kompromis z hlediska soukromých i veřejných zájmů.

Ad 4) úprava dispozice lokality Z05 (U05)
Plocha Z05 je vymezena tak, aby byla umístěna v dostatečné vzdálenosti od stávající
trafostanice a vedení VN a aby umožňovala pohodlné umístění 2 RD. Zároveň byla snaha
zabrat co nejmenší plochu orné půdy, která je zde ve 3. třídě ochrany. Mezi plochou Z05 a
vedením VN bylo vzhledem k eliminaci přívalových srážek z polí, splachovaných do vsi,
nutno vymezit plochu K11 (VR03), takže plocha Z05 nemohla být vymezena až těsně k
vedení VN. Je důležité zdůraznit, že územní plánování řeší plochy včetně stanovení
podmínek pro provedení změn v těchto plochách, nikoliv jednotlivé parcely a vlastnická
práva k nim. Územní plán bere přiměřeně svému účelu a měřítku zpracování v potaz
vlastnické vztahy, usiluje o koordinaci soukromých a veřejných zájmů ve smyslu § 18 odst. 2
a 3 stavebního zákona a upřednostňuje komplexní řešení před uplatňováním jednostranných
hledisek a požadavků, které ve svých důsledcích zhoršují stav i hodnoty území ve smyslu
republikových priorit územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území
stanovených v Politice územního rozvoje České republiky. Při vědomí toho, že neexistuje
žádný právní nárok na to, aby konkrétní pozemky měly stanoveno konkrétní funkční využití
podle přání jejich vlastníka, je tedy nutno trvat na tom, aby pořizovatel územního plánu vždy
důkladně zohledňoval všechny veřejné zájmy v území, které nevyhnutelně mohou být i v
konfliktu.
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Ad 5) biokoridor RBK 27
Tento biokoridor je vymezen v nadřazené dokumentaci – v ZUR SK. Územní plán jeho
trasování v rámci možností upravil, aby koridor nekřižoval národní kulturní památku Vojna,
která je vzhledem ke své povaze obehnána ostnatými dráty a uvnitř nezatravněná, bez
jakékoliv zeleně, tudíž není prakticky použitelná pro účel a cíl RBK. Cílem bylo zajistit reálné
a využitelné trasování a fungování koridoru. Stavby vlastníka nejsou dosud zapsány v
katastru, jedná se o 2 plošně velmi malé jednopodlažní neoplocené stavby pro lesnickou a
mysliveckou činnost, které nebrání účelům, pro který se biokoridor vymezil. Dodatečnému
zapsání těchto drobných lesnických staveb tak nebude bráněno.

Ad 6) dopravně komunikační koridor CNU-04DS
V připomínkách po společném jednání bylo žadateli vyhověno a v ploše tohoto koridoru
(parcela 824, v katastru zapsaná jako ostatní komunikace) nebyla již nadále vymezena
veřejně prospěšná stavba z důvodu, že se jedná o pozemky žadatele, ze kterých jsou
napojeny a obhospodařovány výlučně pozemky žadatele a není zde veřejný zájem na
zajištění přístupu přes parcelu žadatele. Jedná se tedy o zcela jinou situaci, než např. při
dopravních VPS č. VD01 (obchvat obce), VD06 (přístup k plánovanému bydlení na jihu),
VD13 (obnova historické cesty na nádraží a do Lešetic), VD14 (zajištění přístupu k obecnímu
úřadu a rodinným domům v centru obce). Tímto je třeba zdůraznit, že zde není použita
libovůle a potřeba každé jednotlivé VPS byla pečlivě zvažována. Nicméně koridor CNU04DS je důležitý, neboť představuje koncepční dopravní řešení pro chodce a cyklisty do
budoucna, kdy po zástavbě ploch P04, Z04 a možné zástavbě rezerv R08 a R09
pravděpodobně vznikne potřeba takového veřejného pěšího propojení do krajiny obnovit
(dnes je cesta neudržovaná a zarostlá). Koridor již nyní zajistí, aby vlastník neprováděl
takové změny, které by komunikační propojení zrušily či znemožnily. Územní plán klade
nejen v tomto případě velký důraz na zajištění prostupnosti krajiny a obce nejen v horizontu
několika let pro bezprostřední potřebu, ale i v delším výhledu. ÚP se snaží předjímat možný
rozvoj a potřeby budoucích generací. Když už dopravní stavby nemohou z různých důvodů
vzniknout hned, je důležité, aby byly do plánu zaneseny, aby jejich budoucí realizace nebyla
ohrožena nepromyšlenými zásahy či téměř znemožněna (např. plocha P08). Pečlivé
vymezení veřejně přístupných cest a koridorů je jedním z hlavních úkolů, neboť takové
vymezení má tendenci přetrvávat stovky let a není snadné případné omyly a chyby
napravovat, viz např. vypořádání námitky N3 či N4. Vzhledem k tomu, že koridor CNU-04DS
leží zcela na pozemcích žadatele a není z výše uvedených důvodů zahrnut do VPS, bez
dohody s žadatelem nelze pěší propojení sledované koridorem vyvlastnit. To však může být
změněno a koridor může být do VPS zahrnut v budoucnu při plánovaných změnách
územního plánu, pokud se veřejný zájem změní.
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Pořizovatel posoudil návrh ÚP a koridor CNU-03DS pro budoucí umístění účelové
komunikace. Dospěl k závěru, že budoucí nové řešení povede k odstranění části stávající
komunikace, která bude zrušena a její plocha bude navrácena do plochy zemědělské (AZ).
Obdělávatelnost a osaditelnost nově vzniklých půdních bloků zemědělskými plodinami
nebude ztížena.
Z hlediska bezpečnosti a plynulosti dopravního provozu je třeba zajistit požadované
vzdálenosti stykových křižovatek (křižovatky s účelovou komunikací a křižovatky
s obchvatem).
Vymezený koridor nebrání obhospodařování dotčených pozemků. V rámci vymezeného
koridoru je však nepřípustné umísťování staveb nebo změna způsobu využití území, které by
znemožnily nebo ztížily realizaci záměru, pro který je koridor určen. Vymezení záměru bude
zpřesněno projektovou dokumentací v souvislosti se zpřesněním vedení trasy obchvatu.
Plochy záborů pro budoucí účelovou komunikaci a plochy navrácené ze zrušené stávající
komunikace do plochy zemědělské se prakticky vyrovnají. Dojde ke zpřesnění formou GP
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Pořizovatel posoudil námitku podle jejího obsahu jako připomínku.
Rozhodnutí nevyvolává požadavek na opakované veřejné projednání

Návrh správně rozlišuje pojem zastavěné území a zastavitelné plochy dle stavebního
zákona.
Plochy zastavitelné nelze dosud vyhodnotit jako „stav“, neboť dosud nedošlo k vydání
rozhodnutí o umístění stavby nebo společné se stavebním povolením. Zastavitelná plocha je
dle § 2 odst. 1 písm. j stavebního zákona „plocha vymezená k zastavění v územním
plánu…“, tj. plocha mimo zastavěné území (tzv. „na zelené louce“), kde se územním plánem
navrhuje zcela nová zástavba, která nebyla dosud na takové ploše realizována.

151

Odůvodnění územního plánu Lazsko

152

Odůvodnění územního plánu Lazsko

153

Odůvodnění územního plánu Lazsko

rozhodnutí nevyvolává požadavek na opakované veřejné projednání

Parcely 744 a 745 se nacházejí v těsné návaznosti na historickou samotu „Hošek“.
Pořizovatel posoudil návrh ÚP a podtrhuje ochranu samot pro neumožnění budoucího
rozšiřování ochranou nezastavěného území, což vyplývá mj. i ze stanoviska ochrany ZPF a
cílů a úkolů územního plánování v § 18 a § 19 stavebního zákona. Spravedlivá je i míra,
neboť nelze v části území ubírat a v jiné části neodůvodněně přidávat. Případné vymezení
plochy SV na parcelách 744 a 745, kde dosud nikdy nebyla funkce obytná či smíšená
venkovská vymezena, by v kontextu vypořádání námitky č. N6 či N15 představovalo
diskriminační zásah či zásah s nepřiměřenou libovůlí.
Parcely 744 a 745 jsou vedené v katastru nemovitostí v kultuře orná půda a nejsou
evidovány jako zahrady, byť se jako zahrada fakticky využívají. Stavební úřad zde nemá
povědomí o využívání předmětných pozemků pro trvalé či rekreační bydlení, protože na
pozemcích 744 a 745 takovou stavbu dle platného územního plánu nebylo dosud možné
povolit a provést. V ÚPO z roku 2001 zde byla vymezena plocha „louky, pastviny, zeleň
ostatní, zahrady, sady“. Návrh nového územního plánu dosavadní funkční využití nemění a
vymezuje zde plochy ZZ – zeleň – zahrady a sady, stěžovatel tak není nijak zkrácen na
svých právech.
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Není úkolem územního plánování vymezit každému žadateli konkrétní jím požadovanou
funkční plochu na jeho konkrétním pozemku. Jedním z cílů a úkolů územního plánování je
kompromisně zkoordinovat protichůdné zájmy a zajistit harmonický rozvoj území.
Přednostně je z urbanistických hledisek i z hlediska veřejného zájmu na ochranu
nezastavěného území preferováno zastavět plochy vymezené v návaznosti na zastavěné
území jádrového sídla a poblíž stávajících kapacit inženýrských sítí, tedy mimo samoty ve
volné krajině (viz také rozsudek NSS č. 10 As 280/2018 – 43 ze dne 15. 8. 2019, kdy
podobnou situaci soudy již řešily „…..krajský soud citoval pasáž z odůvodnění územního
plánu, která reagovala na podnět směřující k zařazení stěžovatelových pozemků do
zastavitelných ploch. Tato pasáž vskutku říká, že po prověření nebyly pozemky zařazeny k
zástavbě, neboť lokalita zasahuje do ochranného pásma výrobny elektřiny a rozvíjení samoty
je z urbanistického hlediska nevhodné …. “).
Dle stanoviska orgánu ochrany ZPF Krajského úřadu Středočeského kraje k návrhu pro
společné jednání, byl z hlediska ochrany ZPF vyhodnocen velký rozsah ploch SV smíšených obytných venkovských. Z toho důvodu byla požadována regulace rozvoje obce a
stanovení etapizace rozvoje tak, aby v obci nedošlo k nepřiměřenému nárůstu obyvatel o
více než cca 50 % současného počtu, tj. cca 34 nových RD pro 102 nových obyvatel. Až
budou tyto plochy zaplněny, pak je na místě přemýšlet, kde dále umožnit rozvoj. Vzhledem k
tomu, že parcely 744 a 745 jsou oplocené a v blízkosti historické samoty „Hošek“ v majetku
p. Baumruka, která nebyla posledních 180 let rozšiřována, tak se nyní jeví vhodné po
vyčerpání rozvojového potenciálu zastavět tyto parcely jedním rodinným domem. Proto také
došlo k vymezení územní rezervy R10. Nutno ovšem upozornit, že samotné vymezené
územní rezervy nezaručuje, že tato rezerva bude v budoucnu skutečně přeměněna na
zastavitelné plochy.
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Plochy uvedené v ÚP a specifikace regulativů dává příležitost a možnost budoucího využití
dle dnes známých zákonných a podzákonných norem, limitů, ČSN a stavební praxe.
Jakkoliv chápeme osobní a rodinnou situaci a pohnutky žadatelky a situaci s možností
podnikání v obci, návrhu nelze vyhovět.
Parcela 695 je v evidenci katastru nemovitostí vedena jako orná půda a skutečně je
využívána jako orná půda. V dosud platném i navrhovaném územním plánu je zde vymezena
plocha zemědělská, neumožňující zástavbu. Parcela se nachází severně od železniční trati v
dosud volné, nezastavěné krajině, zemědělsky obdělávané. Parcela nenavazuje na
zastavěné území ani na stávající či navrhované plochy pro podnikání, výrobu či služby
(plochy VD či HS). Podnikatelská činnost v těchto místech nikdy dříve neprobíhala. V dosud
platném územním plánu bylo ploch pro podnikání ve volné krajině vymezeno a dosud řádně
nevyužíváno příliš a snahou je jejich rozlohu mírně zredukovat, ne rozšiřovat. Návrh
územního plánu vymezil dostatečné množství ploch pro podnikání, výrobu a služby (plochy
VD či HS stav či návrh), jedná se o plochu celkem 13,3 ha, z toho 4 ha jsou plochy
stabilizované a 9,3 ha představuje plochy HS v přestavbě, tedy obrovský rozvojový potenciál.
Do těchto čísel není započítána drobná nerušící řemeslná výroba a podnikání v plochách
SV, které jsou vymezeny prakticky na celém území zastavěné části obce. Po přihlédnutí k
velikosti obce (428 ha), počtu obyvatel (216), významu, historii, širším vztahům, její poloze
mimo jakékoliv rozvojové oblasti a osy lze jednoznačně konstatovat, že v návrhu je zajištěn
více než dostatečný rozvojový potenciál podnikatelských a výrobních aktivit občanů a firem.
Další rozvoj, zejména v plochách, kde dosud nikdy nebyla výroba či služby vymezeny, by
představoval nepřiměřený zásah do veřejného zájmu na zachování a ochranu
nezastavěného území a ochranu zdravého životního prostředí a vůči jiným vlastníkům by se
dokonce mohlo jednat o diskriminační zásah či zásah s nepřiměřenou libovůlí. Viz 5 krokový
algoritmus přezkumu územního plánu soudy a dozor nad excesy v územním plánování, např.
rozsudek NSS ze dne 31. 8. 2011, č. j. 1 Ao 4/2011-42.
Není úkolem územního plánování vymezit každému žadateli konkrétní jím požadovanou
funkční plochu na jeho konkrétním pozemku. Cílem územního plánu je zajistit přiměřený,
kompromisní a pokud možno harmonický rozvoj všech složek a zájmů v území (zde
přírodních i podnikatelských), což je v návrhu splněno.
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ad 2) regulativ K01 na parcele 264/1:
ve skutečnosti se převážná část plochy K01 nachází na parcele 264/5, na parcelu 264/1
zasahuje jen velmi malou částí. Návrh územního plánu vychází nejen ze skutečného stavu,
kdy na parcele 264/5 sice v minulosti byla umístěna zpevněná betonová plocha, nicméně
tato plocha byla v roce 2021 z větší části vybourána a není již využívána k projektovanému a
povolenému účelu. Stavba tedy prakticky zanikla a stavební povolení z roku 1980 již není
platné. Dle katastru je parcela 264/5 evidována jako ostatní plocha – ostatní komunikace. Z
archivních leteckých snímků od roku 1960, kdy započala výstavba MTZ ÚD Příbram až po
současnost, vyplývá, že na zpevněné ploše z roku 1980 na parcele 264/5 bylo mezi roky
1980 až 1993 skladováno uhlí, po roce 1989 byla vedle zpevněné plochy na parcele 264/5
skladována suť, zemina, případně na betonové ploše byly skladovány použité pneumatiky.
Povolení k nakládání s pneumatikami držela dle vyjádření Krajského úřadu Středočeského
kraje již zaniklá firma Geodecie Trade, v současné době odpovědné úřady neevidují platné
povolení k provozování deponie či skládky pneumatik, uhlí či stavební sutě na parcele 264/5.
Na západní části parcely 264/1 vymezené do funkčního využití MN-stav (plocha cca 2 ha,
v současné době oplocením oddělena od zbytku parcely 264/1 na východě) se nenachází
zpevněná plocha ani žádná jiná budova či komunikace. Dle katastru je parcela 264/1 evidována jako ostatní plocha – ostatní komunikace. Podle archivních leteckých snímků se v této
části plochy skladovaly volně ložené pokácené kmeny naposledy v roce 1993, od té doby je
území prázdné, nevyužívané, přírodní a dochází zde k přírodní sukcesi, jak konstatuje posudek společnosti LOW a spol. Jedná se fakticky o zatravněnou nezpevněnou plochu, kde ni160
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kdy v minulosti neproběhly ani terénní úpravy. Tvrzení, že údajně západní část parcely 264/1
je využívána jako deponie a sklad materiálu není v dokumentaci „Posouzení Stavba Technologický park „Stříbrňák“ z hlediska vlivu na krajinný ráz v k.ú. Lazsko (LÖW & spol., s.r.o.,
08/2021) uvedeno a nezakládá se na pravdě. Naopak se zde uvádí, že „na základě vyhodnocení zásahu rozsáhlého záměru stavby na krajinný ráz lze konstatovat, že se jedná o kritický negativní vliv narušující znaky krajinného rázu v území. Za přijatelné lze uvést revitalizaci browfields v hranicích současného zastavění bez rozšiřujících ploch s probíhající přírodní sukcesí.“, s čímž se pořizovatel ztotožňuje.
Lze konstatovat, že na parcele 264/5 nikdy nestály budovy, ani zde neprobíhala výrobní a
průmyslová činnost. Lze konstatovat, že v západní části parcely 264/1 neprobíhala výrobní a
průmyslová činnost a budova zde v historii stála jen jedna – v období 1950-1959 zde těsně u
historické cesty (viz CNU-05DS) stála malá návštěvnická bouda pro potřeby nedalekého
pracovního táboru Vojna. Tato stavba zde již posledních 60 let nestojí. Lze dále konstatovat,
že ve smyslu stavebního zákona se parcela 264/5 a západní část parcely 264/1 nenachází v
zastavěném území, nejedná se o zastavěné stavební pozemky (nejsou v katastru zapsané
jako „zastavěná plocha a nádvoří“), nejsou pod jedním společným oplocením se zbytkem
areálu, netvoří s ním souvislý celek a konečně nejedná se ani o stavební pozemky, kde by
bylo platný územním rozhodnutím či společným povolením umožněno provést stavbu.
Zbývající část parcely 264/1, oddělena funkčně, provozně, faktickým využíváním i terénními
úpravami a historickou linií plotu, který se zde dodnes nachází, je naopak součástí
zastavěného území, jak je zohledněno v návrhu územního plánu. Za zmínku stojí, že
zastavěná část obce k 1. září 1966, tzv. intravilán, nebyla dle map evidence nemovitostí v
těchto místech u nádraží nikdy vymezena a že ani v dosud platném územním plánu z r. 2001
není řádně vymezeno zastavěné a zastavitelné území (v legendě hranice vyznačena je, ale v
mapě je zakreslena jen kolem samotné obce, nikoliv vsak okolo samot a okolo nádraží, což
je v rozporu s tehdy platnými vyhláškami a stavebním zákonem). V tom samém plánu je také
chybně zakreslena plocha podnikatelská stabilizovaná na západní části parcely 264/1,
přestože již v roce 2001 se tam žádná stabilizovaná činnost nenacházela, plocha byla volná
a zatravněná s nálety dřevin.
V usnesení Ústavního soudu ze dne 10. 4. 2018, sp. zn. IV. ÚS 3548/17, se uvádí: „Není
však zřejmé, z čeho stěžovatel dovozuje subjektivní veřejné (natož ústavní) právo na to, aby
jeho pozemek měl režim stavebního pozemku, tedy na to, že pokud byl územním plánem
pozemek určen jako stavební, musí stavebním (zřejmě navzdory možným pochybením,
vadám, nezákonnostem či protiústavnostem při přijímání územního plánu) navždy zůstat.
….. Ostatně neexistuje ani subjektivní právo na to, aby pozemku byl „určen“ územním
plánem stěžovatelem zamýšlený režim. Ústavní soud již opakovaně judikoval, že vlastnické
právo není absolutní, neboť toto lze při dodržení ústavních a zákonných mezí omezit (či
dokonce za dodržení takových limitů lze přistoupit k vyvlastnění).“
Řešení na parcele 264/5 a v západní části parcely 264/1 dle původního územního plánu po
21 letech jeho platnosti a v souladu s pozitivním vývojem okolního území pořizovatel
považuje již za překonané. Vymezení stabilizované podnikatelské plochy na západní části
parcely 264/1 v roce 2001 je i z tehdejšího pohledu věcně nesprávné, kdy na 2 ha ploše
nikdy v historii neprobíhala výrobní či průmyslová činnost, naposledy v roce 1993 zde došlo
ke skladování kmenů pro pilu. Již v roce 2001 se jednalo se o plochu, pro kterou bylo tehdy i
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dnes nejvýstižnější pojmenování „louka“. Formálně správné by bylo, kdyby byla plocha
vymezena jako „návrh“, byť to také považujeme za věcně nesprávné a v kolizi s veřejným
zájmem
Ochrana životního prostředí, krajinného rázu a zachování ekologické stability je
jednou z priorit obce Lazko, což se prolíná celým územním plánem a vychází ze
skutečného života obce po osamostatnění po roce 1989. Na území obce dochází
k postupné rekultivaci krajiny narušené těžební činností, která přináší nové přírodě
blízké úpravy se zalesněním výsypek, rekultivací areálu DIAMO (nakládky uranových
rud), místní občané a spolky za přispění obecního úřadu dobrovolně vysazují nové
aleje, remízky, likvidují staré skládky, obnovují kapličky a studánky v krajině, instalují
dřevěné sochy a lavičky, pietně upravili prostor žárového halštatského pohřebiště, s
přispěním státu budují nové polní cesty. Jednou z největších krajinářských a velmi
přínosných akcí byla v roce 2006 dokončená stavba nového rybníka v lokalitě
Stříbrný. Tyto aktivity přispívají k harmonizaci a celkovému zatraktivnění krajiny a
posílení rekreačního potenciálu území.
Cílem územního plánu je ve veřejném zájmu pokračovat v probíhající obnově krajiny
necitlivě a dlouhodobě narušené v rámci intenzivní uranové těžby, ve veřejném zájmu chránit
nezastavěné území a rozvíjet a zintenzivnit podnikatelskou činnost v již zastavěném území.
Z toho důvodu je vymezena plocha K01 jako přírodní (MN – smíšené nezastavěného území)
s cílem zajistit rekultivaci narušených a nestabilních ploch, které nevhodně zasahují do již
rekultivovaného přírodního prostředí v okolí vrchu Stříbrný. Plocha K01 je zařazena do
seznamu ploch pro asanaci pod číslem VA01 (Rekultivace bývalé manipulační plochy MTZ
UD). V odůvodnění ÚP je výslovně uvedeno, že k vyvlastnění může dojít pouze v nejzazším
případě, kdy by vlastník pozemků nepřistoupil k rekultivaci plochy. Případné vyvlastnění,
pokud k němu vůbec dojde, bude probíhat dle zákona a za odpovídající náhradu. Navržené
opatření (plocha K01 na parcele 264/5) zajistí rekultivaci bývalé manipulační plochy a
revitalizaci krajiny po následcích těžby uranu a doprovodných činnostech (viz také blízká již
rekultivovaná nakládka uranových rud nad železnicí, provedená státní firmou Diamo v roce
2014), a spolu s vymezením stabilizované přírodní plochy na parcele 264/1 (nad plochou
K01 v západní části) zajistí zachování a dotvoření přírodně-rekreační lokality okolo
Stříbrného rybníka (vzdálenost pouhých 50 m), kultovního vrchu Stříbrný s keltskými
žárovými hroby (vzdálenost pouhých 120 m) a ochranu těchto cenných lokalit od stávajících
a budoucích výrobních a skladových objektů. V neposlední řadě toto opatření zajistí ochranu
lokality s výskytem zvláště chráněných druhů živočichů ((batolec červený (Apatura ilia),
batolec duhový (Apatura iris), čmeláci rodu Bombus spp., prskavec větší (Brachinus
crepitans), svižník polní (Cicindela campestris), zdobenec skvrnitý (Trichius fasciatus),
zlatohlávek tmavý (Oxythyrea funesta), slepýš křehký (Anguis fragilis), ropucha obecná (Bufo
bufo), mravenci rodu Formica spp., ještěrka obecná (Lacerta agilis), ťuhýk šedý (Lanius
excubitor)) a zvláště chráněných druhů velkých savců, dojde k posílení ekologické stability,
podpoře biologické diversity a zvýší se retenční schopnost území díky obnově vsakování,
což má velký význam pro blízký rybník, vodoteče a prameny (nejbližší je u studánky sv.
Huberta, další pak nad plochou P03). Agentura ochrany přírody a krajiny ČR na části parcely
264/5 a 264/1 vymezuje významný migrační koridor, tzv. biotop vybraných zvláště
chráněných druhů velkých savců, který je zahrnut v platných územně analytických
podkladech ORP Příbram. Kvůli stejnému migračnímu koridoru a blízkému regionálnímu
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biokoridoru je v současnosti budována nákladná estakáda na dálnici D4 u Milína a sypaný
ekodukt (nadchod pro zvěř nad dálnicí) u Těchařovic. Je důležité upozornit na fakt, že pokud
by v minulosti nebylo silného politického tlaku na intenzivní strategickou a zpočátku
utajovanou a doslova drancující těžbu uranu ve prospěch SSSR, plocha na parcele 264/5 by
nikdy nebyla zpevňována, zůstala by přírodní a výrobní plochy okolo Milínského nádraží by
sice vznikly, ale nikoliv v tak velkém rozsahu. Všechny tyto provozy sem byly instalovány
v 60. letech čistě pro podpůrné potřeby uranového průmyslu a provoz šachet (výroba
dřevěných výdřev, likvidace ocelových věží a rozpěr, skladování surovin a součástek). Jistě
dává smysl přiměřeným způsobem rozvíjet plochy podél železničních stanic a přestavovat
zanedbané brownfieldy, jak ostatně tento územní plán navrhuje.
Pořizovatel a zpracovatelský tým si kladli otázku, jak co nejméně omezit vlastnická práva
vlastníka a jak daných cílů dosáhnout co nejšetrněji a dospěli k názoru, že pro harmonický
rozvoj území bude nejvhodnější vymezit plochu K01 a nad ní plochu MN a naopak oproti
dosavadnímu územnímu plánu umožnit intenzivnější rozvoj ploch rušivé výroby ve
vymezených plochách P01, P02 a P03, kde se donedávna nacházely jen nízké skladovací
haly převážně do výšky 7 m se zastavěnou plochou jedné budovy do 2 000 m2 (dnes již
zbořené) a území je dosud zanedbané, nedostatečně a neefektivně využívané, přitom však v
ideální poloze vůči železnici a dostatečně napojené na veřejnou komunikaci II/174. Zde lze s
vlastníkem souhlasit, neboť pro rozvoj výroby a služeb by převážně měly sloužit plochy
brownfieldů, jak je ostatně navrženo v územním plánu. Návrh územního plánu vymezil
dostatečné množství ploch pro podnikání, výrobu a služby (plochy VD či HS stav či návrh),
jedná se o plochu celkem 13,3 ha, z toho 4 ha jsou plochy stabilizované a 9,3 ha představuje
plochy HS v návrhu či přestavbě, tedy velký rozvojový potenciál. Do součtu 13,3 ha jsou
zahrnuty parcely všech vlastníků katastru obce, avšak konkrétně vlastník TP Stříbrňák má
jen na svých pozemcích umožněn rozvoj v plochách HS o ploše 4,7 ha. To představuje velký
potenciál pro rozvoj podnikatelské činnosti a dle našeho názoru se nejedná o nepřípustné /
neúměrné omezení vlastnických práv.
Územní plán bere přiměřeně svému účelu a měřítku zpracování v potaz vlastnické vztahy,
usiluje o koordinaci soukromých a veřejných zájmů ve smyslu § 18 odst. 2 a 3 stavebního
zákona a upřednostnění komplexního řešení před uplatňováním jednostranných hledisek a
požadavků, které ve svých důsledcích zhoršují stav i hodnoty území ve smyslu republikových
priorit územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území stanovených v Politice
územního rozvoje České republiky. Navrhované řešení je výslednicí této koordinace tak, aby
nebyly poškozeny veřejné zájmy a zájmy obce a občanů na zachování přírodních a
kulturních hodnot – významné krajinné prvky, kulturní dominanty krajiny, harmonické měřítko
a vztahy v krajině, co nejšetrnějším a nediskriminačním způsobem.
Rozhodování o rozvoji spravovaného území je základním právem obce a jde o výkon práva
na územní samosprávu, zaručeného v čl. 8, čl. 100 odst. 1, čl. 101 odst. 1 a čl. 104 odst. 2
ve spojení s čl. 101 odst. 4 Ústavy České republiky.
S vymezením ploch P01 a K01 neoddělitelně souvisí i vymezení koridoru CNU-05DS a
interakčního prvku IP11, viz vypořádání námitky č. N4.
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ad 3) námitka zmatečnosti:
Pořizovatel posoudil průběh veřejného projednání a dospěl k závěru, že jednotliví členové
zpracovatelského týmu pod vedením Petry Halounové jsou oprávněni podávat na veřejném
projednání vysvětlení. V samotném důsledku je zpracovatel ÚP podávajícím návrh na řešení,
ale teprve Zastupitelstvo obce zákonem zmocněný orgán, který ÚP schválí / vydá.
Ze zveřejněné textové části (výrok, strana 2) je zřejmé, že zodpovědným projektantem je Ing.
Halounová s řádnou autorizací a Ing. Krátký je spolu s dalšími uveden v kolektivu
zpracovatelů (celkem 5 zkušených projektantů); je běžné, že na jednání odpovídají i členové
autorského kolektivu, nejen zodpovědný architekt. Na veřejném jednání odpovídala na
dotazy občanů Ing. Halounová i Ing. Krátký a tvrzení uvedené v námitce nejsou pravdivá. To,
kdo odpovídal na jaké dotazy, nemůže způsobit zmatečnost jednání. Jde přece o konkrétní
dotaz a konkrétní odpověď, o získání informace. Zástupci TP Stříbrňák na veřejném
projednání byli přítomni a dotaz na autorství územního plánu ani jiný další dotaz nevznesli.
Zastupitelstvo obce je orgánem, který je zmocněn vydat ÚP, což je tzv. přenesená pravomoc
státu. Pořizovatel je dle § 56 stavebního zákona dále vázán stanovisky dotčených orgánů,
kteří se v zákonem stanovené lhůtě k Návrhům rozhodnutí o námitkách a vyhodnocení
připomínek vyjadřují.
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Jak vyplývá dále z tohoto odůvodnění, cílem rozhodně není znemožnit výstavbu na
pozemcích TP Stříbrňák či Ligmet, ale cílem je koordinovat protichůdné zájmy v
území a povolit maximální možný rozvoj tak, aby tento rozvoj nebyl na úkor ostatních
občanů, přírody a krajiny, jinými slovy aby nebyl v rozporu s navazujícími zákony a
byly splněny požadavky §19 zákona č. 183/2006 Sb.
Vyhovuje se požadavku umístit nové dopravní napojení na silnici II/174 dle přílohy k
oznámení EIA č. STC2377 a zrušit plochu K03.
Částečně se vyhovuje požadavku redukovat plochu ZO podél stávající vlečky na
parcele 264/1. Úplná redukce plochy však není možná. Zeleň v těchto místech před
nedávným kácením byla v mnohem větším rozsahu a je žádoucí, aby tato funkce byla
zachována pro odstínění novostaveb z dálkových pohledů, zejména z komunikace č.
II/174 a z lokality od sochy Anděla. Zeleň pomůže zmírnit negativní vliv na krajinný
ráz a lépe zapojit novou výstavbu do okolní krajiny.
V návrhu územního plánu se v případě výškové regulace 555,5 m n m. a 10,5 m
nejedná o rozpor. Maximální výška pro atiku či hřeben staveb nad mořem byla
stanovena po pečlivé analýze dálkových pohledů a variantních zákresů budoucích
staveb do krajiny a to z různých významných a důležitých stanovišť. Ze zaměření
stávajícího areálu vyplývá, že stavby výšky 10,5 m lze do území umístit, ale pokud to
bude požadováno, pak pouze za cenu snížení / odtěžení stávajícího terénu tak, aby
stavby nevyčnívaly nad kritickou hladinu a nenarušily pohledový horizont a krajinný
ráz. Pro srovnání: stávající územní plán deklaruje v závazných regulativech: „jsou
nepřípustné změny ve výškové hladině zástavby.“ Po detailní analýze výšek
stávajících staveb dle laserové skenu ČUZK lze za relevantní stávající výškovou
hladinu v dané funkční ploše považovat hladinu cca 553,2 m nad mořem. Za
převažující výškovou hladinu nelze považovat předimenzované silo v jiném katastru
či plechový přístřešek beze stěn na skladování šrotu o ploše 475 m2, který se navíc
nachází mimo plánovanou zástavbu. Návrh ÚP se snaží investorům při zohlednění
krajinného rázu vyjít vstříc a výšku zástavby zvýšit o 555,5-553,2 = 2,3 m vůči
platnému ÚPO.
Ohledně koeficientu zeleně: je žádoucí požadovat min. plochu zeleně, která zajistí
kultivaci prostředí, vsakování srážek v místě a pohledové zapojení areálu do okolní
krajiny.
Pro srovnání: velké logistické areály (které však návrh ÚP Lazsko
neumožňuje) dle platných ZUR SK mají dle článku (191) povinnost doložit koeficient
zeleně min 40%! V tomto kontextu je požadovaný KZ = 0,1 (10%) spolu s
požadavkem na menší plochy ZO, ještě přijatelný.
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Co se týče maximální plochy jedné stavby, jedná se o legitimní regulativ, který
neumožní výstavbu výrazně předimenzovaných staveb, které by nezapadaly do
krajiny. V návrhu je vycházeno striktně z okolního kontextu (analýza veřejných
grafických dat RUIAN v GIS prostředí), kdy ve stávajícím areálu je největší stavbou
objekt pily o rozloze 2347 m2, v blízkém Milíně pak silo o ploše 3307 m2. Nejbližší
větší stavba se pak nachází až na okraji Příbrami a má plochu 4819 m2 (samozřejmě
v Příbrami směrem k Brdům se nachází i závod bývalé důlní technologie o ploše 32
493 m2, což je největší stavba v okrese Příbram a není to příklad hodný následování,
neboť se nachází v silně urbanizovaném městském prostředí, ne ve volné krajině).
Již zbořené haly v areálu TP Stříbrňák měly dohromady zastavěnou plochu cca 4000
m2. V tomto kontextu je regulativ 6 000 m2 ještě docela benevolentní a jedná se o
zvětšení vůči stávajícímu stavu. Podle provedených analýz lze v rámci regulativů v
návrhu ÚP na území TP Stříbrňák umístit celkem tyto stavby: 1x 6000 m2 + 2x 4000
m2=14 000 m2).
Další důvody, proč návrh ÚP nepřevzal a neumožnil výstavbu haly dle záměru
oznámení EIA č. STC 2377 v plném rozsahu:
1. Předložená logistická hala v rámci oznámení EIA (STC2377) je příliš velká,
předimenzovaná a vymyká se jakémukoliv kontextu, měřítku a citlivému osazení do
krajiny. Vliv na krajinný ráz by byl nepřijatelný, viz finalizovaný posudek doc. Löwa a
viz zákresy do fotografie. Na negativní precedent se silem v Milíně či jinými
logistikami, např. podél D5 a D8 se nelze odkazovat. Navržená hala cca 40 000 m2
by byla zdaleka největší stavbou v okrese Příbram a vytvořila by negativní precedent,
který by mohl spustit lavinu podobných snah v okolí.
2. Drtivá většina obyvatel Lazska si aktuálně předložený záměr haly nepřeje, neboť se
oprávněně obávají zhoršení životního prostředí a zhoršení dopravní a hlukové
situace.
3. Zmenšení objemu budov znamená redukci dopravní, hlukové a emisní zátěže
obyvatel na přijatelnější kompromisní úroveň. Dle § 18 a 19 zákona č. 183/2006 Sb.
je cílem i úkolem pro územní plánování chránit nezastavěná území.
4. Menší výška do 10,5 m bude mít přijatelnější dopad na krajinný ráz a dálkové
pohledy, obyvatelům se esteticky neznehodnotí jejich domov a bezprostřední okolí.
5. Ani za minulé necitlivé éry před r. 1989 nebylo území na západ od historické cesty
zastavěno budovami, většina z tohoto území (2 ha) má navíc dodnes původní
travnatý povrch bez terénních úprav, kde se vyskytují zvláště chráněné druhy
živočichů. Část této louky má vysokou bonitu a třídu ochrany 1 (byť to není zapsané v
KN).
6. Snahou je kompenzovat omyly 50. let a negativní důsledky těžby uranu v zájmu
SSSR; okolní krajina je poznamenaná radiokativními haldami, odvaly, velkými areály,
znečištěním půdy těžkými kovy; okolní obce nyní bojují proti přetěžování haldy č. 15
u Lešetic; proč to ještě dále zhoršovat umisťováním předimenzované logistiky?
7. Cílem je mj. obnovit historickou průchodnost krajiny, zde konkrétně obnovit
historickou cestu mezi obcemi Lazsko a Lešetice, která byla zablokována v 60. letech
areálem „MTZ Uranové doly n. p. Příbram“ i přes četné protesty tehdejších obyvatel i
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MNV, jak je popsáno v obecní kronice. Obnovená cesta bude sloužit pro nejpřímější
spojení na nádraží, do Lešetic, do Slivice, pro zemědělce, pěší a cyklisty (kteří
nemohou bezpečně využívat delší a frekventovanou trasu po silnicích č. II/174 a
I/66); trasování historické cesty jinak, než kdysi vedla, nedává směrový ani výškový
smysl (možnost překonat železnici na vysokém násypu je jen v určitém místě).
Nejedná se tedy o historický formalizmus. Navíc po dokončení jižního obchvatu a
přesměrování dopravy tak bude zkrácena pěší trasa z obce na nádraží z 1,5 km na 1
km, tedy o 500 m.
8. Rybník Stříbrný s okolím představuje krásnou klidnou vyhledávanou přírodní
rekreační lokalitu, která by neměla být narušena předimenzovanými stavbami v
těsném sousedství a jejich nonstop provozem a světelným smogem v noci.
9. Z hlediska paměti místa by se v těsné blízkosti kultovního místa našich předků i místa
současných oslav na vrchu Stříbrný neměla umožnit výstavbu předimenzovaných
logistických hal.
10. Proč udělovat výjimky z ochranných podmínek zvláště chráněných živočichů, místo
abychom jejich habitat respektovali, případně rozšiřovali? Výstavbou haly, zejména v
místě na dnes zatravněných pozemcích o ploše 2 ha, budou dle oznámení narušeny
tyto druhy: batolec červený (Apatura ilia), batolec duhový (Apatura iris), čmeláci rodu
Bombus spp., prskavec větší (Brachinus crepitans), svižník polní (Cicindela
campestris), zdobenec skvrnitý (Trichius fasciatus), zlatohlávek tmavý (Oxythyrea
funesta), slepýš křehký (Anguis fragilis), ropucha obecná (Bufo bufo), mravenci rodu
Formica spp., ještěrka obecná (Lacerta agilis), ťuhýk šedý (Lanius excubitor).
11. Řešené území je mimo rozvojovou oblast či rozvojovou osu definovanou nadřazenou
dokumentací PUR či ZUR, tzn. v rámci měřítka celé republiky i celého Středočeského
kraje se v Lazsku nepředpokládají takto výrazné stavby a záměry. Naopak zde by
měl být charakter prostředí zachován.
12. Soukromý vlastník nemůže na svém pozemku dělat cokoliv, ale musí respektovat
zákonné limity a respektovat, že obec má právo nastavit podmínky v území. Obec
samozřejmě nesmí omezovat soukromníky nad přijatelnou mez a nesmí se chovat
svévolně. Základní lidské právo volně nakládat s vlastním majetkem může být dle
zákona omezeno pouze jiným závažným veřejným zájmem, zde konkrétně veřejným
zájmem na zachování zdravého životního prostředí, nepoškozování harmonického
krajinného rázu a měřítka, ochraně nezastavěného území, zajištění prostupnosti
krajiny, respektování nerostného bohatství či genia loci blízkého archeologického
naleziště. Je nutné zmínit, že veřejný zájem je definován zákony, nemůže si ho
libovolně vykládat ani obec, ani investoři. Dle judikátů je zásadní dané střety záměrů
posuzovat z hlediska kritérií vhodnosti, potřebnosti a závažnosti. Nad dodržováním
zákonného rámce dohlížejí dotčené orgány, v případě neshod odvolací orgány a poté
soudy.
13. Byť investor prezentuje kladné stanovisko úřadu územního plánování č. j. MeUPB
52179/2021 , tak záměr STC2377 dle přesvědčení pořizovatele i stanovisek jiných
odborníků na stavební právo není v souladu s platným ÚPO. Dosud měl investor TP
Stříbrňák v řešeném území staré nízké plechové haly o celkové ploše cca 4 000 m2;
nový územní plán umožňuje více jak trojnásobné navýšení zastavěné plochy
budovami. Celková výška budov se oproti stávajícímu stavu (cca 7-8 m) také
navyšuje o cca 2,3 m.
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14. Předimenzovaná logistika by s vysokou pravděpodobností měla negativní finanční
dopad na ostatní vlastníky v území, neboť by jim klesla hodnota jejich nemovitostí.
15. Veliké logistické areály mají smysl v rozvojových osách a oblastech v těsné blízkosti
dálnic u mimoúrovňových křižovatek, aby při obsluze areálu rušily co nejméně
obyvatel. Umisťovat velkokapacitní logistiku u přetížené silnice 2. třídy a těsně před
úrovňovým železničním přejezdem se nejeví jako šťastné řešení. Lze očekávat, že
kamiony nebudou respektovat značku zákaz odbočení doprava na výjezdu z areálu.
Co teprve kolizní situace během žní u blízkého sila? Nebudou se řidiči kamionů o to
více snažit vyhnout se čekání a zkrátit si cestu přes Lazsko? Je reálné, aby policie
kontrolovala areál nonstop? Při řešení letních kolon kvůli žním nebo čekání na
zvednuté závory se nedá jednoduše spoléhat na činnost policie. Železnice zde vede
od roku 1875, silo zde stojí již více než 50 let.
16. V rámci obnovy krajiny je při přípravě nového ÚP snaha měřit všem stejně, tedy např.
nedovolovat jiným vlastníkům rozšiřování zastavěných ploch formou nových ostrůvků
a samot ve volné krajině, nebo rozšiřovat podnikatelský areál na jih či severně nad
trať; rekultivace areálu nakládky uranových rud DIAMO již proběhla a průmyslová
funkce se tam nebude vracet. V tomto kontextu nelze jednoho investora upřednostnit
a povolit mu zástavbu tam, kde nikdy nebyla.
17. Vedlejší výrobní a zemědělská zóna se silem v Milíně má 11 ha; podnikatelská zóna
v Lazsku v novém územním plánu bude mít 13 ha; samotná obec Lazsko bez krajiny,
podnikatelské zóny, samot a enkláv má zastavěnou plochu 15,9 ha; s původním
záměrem TP Stříbrňák by měla zóna v Lazsku 16,7 ha, tedy více než samotná
vesnice; to je nepřímý indikátor neúměrného měřítka.
18. Velké logistické areály negativně působí na malý koloběh vody v nejbližším okolí a na
vysušování (článek Les a voda, V. Cílek, časopis vesmír 2021/3).
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Jak vyplývá dále z tohoto odůvodnění, cílem rozhodně není znemožnit výstavbu na
pozemcích TP Stříbrňák či Ligmet, ale cílem je koordinovat protichůdné zájmy v
území a povolit maximální možný rozvoj tak, aby tento rozvoj nebyl na úkor ostatních
občanů, přírody a krajiny, jinými slovy aby nebyl v rozporu s navazujícími zákony a
byly splněny požadavky §19 zákona č. 183/2006 Sb.
Ohledně koeficientu zeleně: je žádoucí požadovat min. plochu zeleně, která zajistí
kultivaci prostředí, vsakování srážek v místě a pohledové zapojení areálu do okolní
krajiny. Pro srovnání: velké logistické areály (které však návrh ÚP Lazsko
neumožňuje) dle platných ZUR SK mají dle článku (191) povinnost doložit koeficient
zeleně min 40%! V tomto kontextu je požadovaný KZ = 0,1 (10%) spolu s
požadavkem na menší plochy ZO, ještě přijatelný.
Maximální výška pro atiku či hřeben staveb nad mořem byla stanovena po pečlivé
analýze dálkových pohledů z různých významných a důležitých stanovišť tak, aby
stavby nevyčnívaly nad kritickou hladinu a nenarušily pohledový horizont a krajinný
ráz. Pro srovnání: stávající územní plán deklaruje v závazných regulativech: „jsou
nepřípustné změny ve výškové hladině zástavby.“ Po detailní analýze výšek
stávajících staveb dle laserové skenu ČUZK lze za relevantní stávající výškovou
hladinu v dané funkční ploše považovat hladinu cca 553,2 m nad mořem. Za
převažující výškovou hladinu nelze považovat plechový přístřešek beze stěn na
skladování šrotu o ploše 475 m2. Návrh ÚP se snaží investorům při zohlednění
krajinného rázu vyjít vstříc a výšku zástavby zvýšit o 555,5-553,2 = 2,3 m vůči
platnému ÚPO.
Co se týče maximální plochy jedné stavby, jedná se o legitimní regulativ, který
neumožní výstavbu výrazně předimenzovaných staveb, které by nezapadaly do
krajiny. V návrhu je vycházeno striktně z okolního kontextu (analýza veřejných
grafických dat RUIAN v GIS prostředí), kdy ve stávajícím areálu je největší stavbou
objekt pily o rozloze 2347 m2, v blízkém Milíně pak silo o ploše 3307 m2. Nejbližší
větší stavba se pak nachází až na okraji Příbrami a má plochu 4819 m2 (samozřejmě
v Příbrami směrem k Brdům se nachází i závod bývalé důlní technologie o ploše 32
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493 m2, což je největší stavba v okrese Příbram a není to příklad hodný následování,
neboť se nachází v silně urbanizovaném městském prostředí v rozvojové oblasti
krajského významu OBk5 Příbram, ne ve volné krajině). Již zbořené haly v areálu TP
Stříbrňák měly dohromady zastavěnou plochu cca 4000 m2. V tomto kontextu je
regulativ 6 000 m2 ještě docela benevolentní a jedná se o zvětšení vůči stávajícímu
stavu.
Využití plochy P01 smíšené výrobní – výroby a služeb (HS) bude upraveno tak, aby
umožnilo současné využívání území pro recyklaci odpadů.
Částečně se vyhovuje požadavku redukovat plochu ZO podél stávající vlečky na
parcele 264/1 (pozn. pozemek v majetku TP Stříbrňák). Úplná redukce plochy však
není možná. Zeleň v těchto místech před nedávným kácením byla v mnohem větším
rozsahu a je žádoucí, aby tato funkce byla zachována pro odstínění novostaveb z
dálkových pohledů, zejména z komunikace č. II/174 a z lokality od sochy Anděla.
Zeleň pomůže zmírnit negativní vliv na krajinný ráz a lépe zapojit novou výstavbu do
okolní krajiny.

V ÚP je dnes uvedena plocha smíšená – umožňující provozovnu nerušící bydlení. V Návrhu
jsou všechny plochy smíšené obytné venkovské umožňující stejné podmínky: drobná a
řemeslná výroba a služby nesnižující kvalitu prostředí a pohodu bydlení
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V ÚP je dnes uvedena plocha smíšená – umožňující provozovnu nerušící bydlení. V Návrhu
jsou všechny plochy smíšené obytné venkovské umožňující stejné podmínky: drobná a
řemeslná výroba a služby nesnižující kvalitu prostředí a pohodu bydlení
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§ 18
Cíle územního plánování
(1) Cílem územního plánování je vytvářet předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný
rozvoj území, spočívající ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro
hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území a který uspokojuje potřeby
současné generace, aniž by ohrožoval podmínky života generací budoucích.
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(2) Územní plánování zajišťuje předpoklady pro udržitelný rozvoj území soustavným a
komplexním řešením účelného využití a prostorového uspořádání území s cílem dosažení
obecně prospěšného souladu veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území. Za tím
účelem sleduje společenský a hospodářský potenciál rozvoje.
(3) Orgány územního plánování postupem podle tohoto zákona koordinují veřejné i
soukromé záměry změn v území, výstavbu a jiné činnosti ovlivňující rozvoj území
a konkretizují ochranu veřejných zájmů vyplývajících ze zvláštních právních předpisů.

V ÚP je dnes uvedena plocha místní komunikace a plocha zeleň veřejná. Plocha
občanského vybavení není v majetku p. Hellera. Plochy veřejného prostranství umožňují
přístup a příjezd (také je možné umístění kolotoče a laviček) pro okolní nemovitosti.
V Návrhu jsou všechny plochy převzaté ze současného ÚP, povýšení plochy PP do
seznamu VPS je z důvodu možného budoucího odkoupení plochy (předkupní právo v ploše
PZ) u obecního úřadu.
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Ad 1 : vyhovuje se: dojde k posunu odklonu linie budoucí přeložky II / 174 ve východní části
o cca 40 m
Ad 2: nabídka výměry pro plochy bydlení se v novém návrhu zachovává. Vyhovuje se:
odklonění od hluku a prašnosti se navrhuje částečně z plochy Z02 a zcela z plochy Z03 do
plochy Z04
Ad 3: plocha není podmíněna zpracováním ÚS str. 5 textové zprávy (OOP změny č. 1 ÚPO
bylo vypuštěno požadované zpracování ÚS na str. 6 a str. 11– pro plochu Z1-7).
Ad 4: Vyhovuje se: koridor pro pěší propojení s krajinou bude zachován, ale ne s povýšením
na VPS
Ad 5: Pohledový horizont nelze nepatřičnou stavbou poškodit, proto se dle pohledových
zákresů stanovil horizontální limit 555,5 Bpv. a také výška atiky staveb. Další snižování
staveb by neúměrně omezilo podnikání – v tomto nelze vyhovět
Ad 6: TS Z07 a kabelové vedení (projekt Elektrostav Strakonice) se nikterak nenapadají, lze
je dle situace ES St odsouhlasit.
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Nebyly poskytnuty informace o povolených stavbách RD od stavebního úřadu. Přesto lze
plochy zpřesňovat. Komunikace a IS povolené se zachovávají.
Rezervační poplatek se respektuje v ploše Z 01
Obec má zájem o pozemek u hlavní komunikace p.č. 506/1, a proto bude vytvořena výměna
severní plochy PZ za jižní další plochu pro 1 RD na parcele 506/8 (dvojdomky zvyšují
zahuštění a typ zástavby příměstské – proto se nepřipouští) – na plochu PZ bude zřízeno
předkupní právo pro obec.
V § 102 SZ je specifikována lhůta 5 let od nabytí účinnosti změny ÚP, po marném uplynutí
lhůty nelze požadovat náhradu škody, navíc pro povolené stavby sítí se všechny připojované
plochy zachovávají.
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Je respektována stavba stávající stodoly a zúžení stávající cesty. Pro budoucí umístění RD
se zachová šířka 8 m (obousměrný provoz) až do zalomení budoucí cesty -nejzazšího
možného bodu (téměř kopíruje pastevecký ohradník)
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Z dostupných oficiálních podkladů nelze určit, kudy přesně vede zatrubnění melioračního
svodu, resp. přepadu z požární nádrže. Nelze upravovat polohu budoucího rodinného domu
a tím předjímat urbanismus budoucí ulice podle nepřesně lokalizovaného potrubí, které lze
navíc přeložit. Nicméně je snaha vyhovět alespoň částečně: stavební čáry budou upraveny a
to následujícím způsobem: jižní stavební čára o 1 m na jih, východní čára o cca 3 m na
východ. Ostatní beze změny. V případě kolize bude nutno potrubí přeložit.
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Plocha větrolamu bude zachována, což bude promítnuto do upraveného rozsahu plochy ZZ.
V rámci plochy Z10 bude stavebníkovi umožněna výstavba 1 rodinného domu na ploše SV,
která má výměru cca 1083 m2 (do toho není započítán větrolam a zahrada ve funkční ploše
ZZ o ploše cca 1295 m2)
V roce 2010 bylo stavebníkem při žádosti o změnu ÚPO č. 1 uvedeno, že si přeje plochu pro
podnikání a výrobu změnit v ploše alespoň 2000 m2 na plochu pro bydlení a že toto bydlení
bude sloužit pouze jemu a jeho rodině, nebude se jednat o developerský záměr určený k
prodeji. Zároveň žadatel v roce 2010 správně zmínil, že plochy pro podnikání nejsou v této
lokalitě vhodné z důvodu návaznosti na okolní klidovou zónu a navíc nejsou ani požadované,
protože důvody pro rozšíření výroby v bývalém ovčíně již pominuly. Tato žádost nebyla
tehdejším vedením obce vyslyšena, bylo argumentováno, že rozvoj obce není v těchto
místech žádoucí a že potřeby pro rozvoj bydlení splňují plochy v bezprostřední návaznosti na
obec. Zachování a nerozšiřování historických samot (viz císařské otisky – bývalá rasovna,
myslivna, ovčín) bylo předchozími usneseními ZO vždy respektováno. V roce 2020 stejný
žadatel podal podnět pro zadání ÚP, kde si rovněž, tak jako před 10 lety, přeje změnit plochu
na parc. 765 na bydlení. Vzhledem k této historii a k tomu, že žádný developerský záměr na
půdě II. třídy ochrany ZPF a navíc v odloučené poloze se nedá očekávat za odsouhlasený
dotčeným orgánem ochrany ZPF, došlo v návrhu nového ÚP k redukci vymezené plochy pro
podnikání s tím, že žadateli bylo vyhověno v intencích jeho žádosti z roku 2010. Žadatel
předložil na obec v 8/2021 žádost o výjimku ze stavební uzávěry, kdy se snaží projednat de
facto rodinný dům typu bungalov, který ovšem formálně vydává za ateliér a dílnu pro
podnikání. Žadatele upozorňujeme, že i pokud by neexistovala stavební uzávěra a stavební
úřad stavbu povolil, její využívání pro rodinné bydlení by představovalo přestupek ve smyslu
užívání stavby jinak, než k čemu byla zkolaudována. Z historického rozboru je patrné, že
daná lokalita je velice problematická a žadatel tak nemohl mít legitimní očekávání, že jím
připravované záměry budou kladně vyřízeny. Žadatel neměl investovat do přípravy projektu,
aniž by měl své záměry zkonzultované s vedením obce či projektantem územního plánu.
Zároveň upozorňujeme, že z dostupných znalostí nelze očekávat vydatný, resp. kvalitní
místní zdroj pitné vody (poddolované štoly patrně strhávají možné zdroje, resp. kvalita vody z
vrtů nebyla na podobných místech dostačující). Upozorňujeme také na stanovisko MPO,
které požaduje využití v ploše Z10 podmínit předchozím zrušením dobývacího prostoru
Lešetice!
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Jsem majitelem pozemků č.p. 747 a č.p. 748 v k.ú. Lazsko. S těmito pozemky sousedí
parcela č. 744, která se má dle návrhu územního plánu stát stavební parcelou.
Ke stávajícímu návrhu územního plánu obce Lazsko vznáším následující připomínku:
Žádám o zachování parcely č. 744 v nezastavěném území, resp aby tato plocha byla nadále
vymezena jako zahrada, a to z důvodů zachování klidné rekreační zóny.

Převod do plochy rezerva bydlení bude proveden z důvodu nerozšiřování lokalit samot. Také
se jinými investory zvažují stavby ve volné krajině, které by mohly narušit krajinný ráz, a
proto nechceme dávat naději k budoucím investicím. Stanovisko MPO dává podmiňující
souhlas z důvodu ložiska dobývání, a proto dojde k posunu do plochy rezerva bydlení.
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Návaznost na zastavěné území není z popisu nejen zřejmá, ale ani možná (od obce
k samotě je cca 300 m), a proto je z hlediska krajinného rázu opatrnost k zastavění a
rozparcelování. Protože se nejedná ani o přesun existujícího chovu zvířat do plochy
biofarmy, nemůžeme další plochy přidávat.
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Pozemky jsou ve volné krajině nad nádražím nebo až za přeložkou II/174, plochy pro
kompostárnu budou vymezeny na obecním pozemku č. 513, a proto další plocha nebude pro
kompostování do návrhu ÚP přidána.
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Plocha R03 se zachovává s podmínkou posunu komunikace jižním směrem (co nejvíce je to
možné) pro přístup okolních ploch, čímž se vyhovuje požadavku posunu jižním směrem.
Plochy žadatelů až po plochu R03 se vymezí jako plocha SV, pozemky pod plochou R03
zůstanou v ploše ZZ. Upozorňujeme, že s koridorem CNZ-D122 nelze více uhýbat na jih,
musí být respektován koridor vymezený nadřazenou dokumentací ZÚR a zároveň musí být
zajištěny logické směrové parametry, musí být respektovány stávající překážky typu ČOV a v
neposlední řadě nelze navrhovat obchvaty neúměrně dlouhé a tím finančně nákladné. Také
je třeba minimalizovat zásahy do stávajících remízků a minimalizovat zemní práce při
dodržení rozhledových poměrů v místě napojení obchvatu na silnici III. třídy směrem do
obce.
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Posun R03 jižním směrem znamená vyhnutí se jezírku, ale nelze se vyhnout ploše pro
pěstování (rychle rostoucí dřevina). Záměry na 340/19 lze akceptovat, a proto jsou v ploše
SV. ZÚR je zpřesněna tak, aby obchvat byl co nejvíce vzdálen od obce. Nelze však
z koridoru ZÚR (fixní vymezení) vybočit s budoucí přeložkou silnice II / 174 do jiné
neschválené plochy a zároveň musí být zajištěny logické směrové parametry, musí být
respektovány stávající překážky typu ČOV a v neposlední řadě nelze navrhovat obchvaty
neúměrně dlouhé a tím finančně nákladné. Také je třeba minimalizovat zásahy do
stávajících remízků a minimalizovat zemní práce při dodržení rozhledových poměrů v místě
napojení obchvatu na silnici III. třídy směrem do obce.

Jako majitelům pozemků 21/2 a 23/1 nám byl doručen návrh na změnu územního plánu.
S tímto Vám zasíláme naše stanovisko a rozhodnutí s odůvodněním.
S navrhovaným nemůžeme souhlasit.
Oba dva pozemky naši předci uchovali pro případnou stavbu dvou domů. Po vypořádání a
dědickém řízení mají nyní dva pouze majitele, kteří v současné době pracují na jejich
rozdělení za účelem, ke kterému jim byly odkázány.
Toto rozdělení není jednoduché díky břemenu, který jde napříč pozemku 23/1. Toto břemeno
již bylo v minulosti zatížené v prospěch obce (kanalizace k čističce).
Dále musíme připomenout, že díky naší rodině, která odprodala pozemek na vybudování
příjezdové cesty k pozemkům, na kterých dnes stojí nová výstavba.
Jistě chápete, že jsme pro danou věc již udělali dost a dalších omezení našich záměrů na
našich pozemcích v podobě vybudování cesty a tím zmenšení našich pozemků a vytvoření
vícenákladů (vybudování plotu) udělat již nemůžeme.
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Obec se snaží pro budoucí zde žijící obyvatele umožnit pěší průchod šíře 2 m do centra
obce. Koupě je pro tento záměr nutná. Celou plochu oproti ploše zeleně zařazujeme do
plochy SV, tedy pro lepší využití. Zbytková parcela je menší, ale s ohledem na to, že majitelé
v minulosti vyšli vstříc obci, bude udělena výjimka z min. výměry stavebního pozemku
(regulativ plochy smíšená venkovská). Stavebníkovi se doporučuje zahájit jednání s obcí o
prodeji části parcely o ploše cca 84 m2 a o úhradě za vybudování nového oplocení.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Zapsal po projednání a vyhodnocení na Obecním úřadu Lazsko dne 6. října 2021
Ing. Miroslav Sládek
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Během veřejného projednání o upraveném návrhu ÚP Lazsko podle ust. § 52 stavebního
zákona byly uplatněny následující připomínky, které jsou uvedeny včetně jejich vypořádání:

Vznáším připomínku ke způsobu projednávání návrhu územního plánu obce Lazsko a jako
naprostý laik v záležitostech územního plánování žádám o vysvětlení některých pojmů a
postupů. Obec Lazsko si objednala vypracování územního plánu u zpracovatele Krátký –
Halounová a já si nejsem jistý, zda si tito lidé dostatečně uvědomují, že svými návrhy
územního plánu naprosto bezprecedentním způsobem rozhodují o majetku a osudech
místních lidí, které vůbec neznají a kteří jsou jim proto naprosto lhostejní. Není mi jasné
právní postavení zpracovatele Krátký – Halounová, zda mají tito lidé pravomoc rozhodovat,
nebo pouze plnit zadání obce tak, aby územní plán byl v souladu se zákonem. Na veřejném
projednávání územního plánu Ing Krátký tvrdě a nekompromisně prosazoval své představy
a názory a na většinu argumentů občanů nebral zřetel, a z jeho stylu vystupování může
běžný občan nabýt dojmu, že má pravomoc o dané věci rozhodovat, proto žádám o
jednoznačné vysvětlení výše uvedeného dotazu. Dále žádám o zodpovězení dotazu, zda
naprosto všechny návrhy obsažené v územním plánu jsou zapracovány na základě
požadavků obce, nebo jsou některé návrhy ponechány čistě na libovůli zpracovatele?
Například postup vůči firmě Ligmet vychází z vůle většiny místních obyvatel, ale už není
jasné zda zpracovatel dostal zadání od obce v případě postupu proti rodině Štětinových,
kdy je jim vnucováno, že mají obětovat část pozemku na pěšinu, nebo postup proti Pavlu
Syblíkovi mladšímu, který se snaží přemístit svoji firmu z obce na vlastní pozemek za
nádraží do míst, kde nebude rušit sousedy, a není mu to umožněno a jsou mu, ( ale i
dalším lidem) dávány ze strany zpracovatele knížecí a naprosto nereálné rady, od koho si
mají koupit pozemek. Postupuje zpracovatel ve výše uvedených příkladech na přání
obce, nebo je to jeho rozhodnutí? Kdo bude čelit případným žalobám za výše uvedená
rozhodnutí, obec, nebo zpracovatel? Chápu, že při pořizování územního plánu nelze
vyhovět všem a je potřeba určitých kompromisů, ale přístup pořizovatele při takto závažných
rozhodnutích mi připadá naprosto necitlivý, omezující se pouze na dodržení zákonů a
předpisů, postrádající jakoukoli lidskost. Pane starosto, jako historik máte jistě nesčetné
vědomosti o tom, jak komunistický režim v padesátých letech ve jménu svých idejí jednal
s lidmi a i toto počínání bylo podložené tehdy platnými zákony, proto Vás prosím, aby jste
jako nejvyšší představitel obce použil napříště své autority a vysvětlil
zpracovatelům
územního plánu, že mají při svém jednání postupovat s co největší pokorou a empatií,
protože svým jednáním zásadně ovlivňují osudy a životy občanů Lazska.

Děkuji

Martin Bartoš
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rozhodnutí nevyvolává požadavek na opakované veřejné projednání

Pořizovatel posoudil návrh ÚP a dospěl k závěru, že zpracovatelský tým pod vedením
autorizované arch. Petry Halounové, je oprávněn podávat na veřejném projednání
vysvětlení. Územní plán bere přiměřeně svému účelu, měřítku zpracování v potaz vlastnické
vztahy, usiluje o koordinaci soukromých a veřejných zájmů ve smyslu § 18 odst. 2 a 3
stavebního zákona a upřednostnění komplexního řešení před uplatňováním jednostranných
hledisek a požadavků, které ve svých důsledcích zhoršují stav i hodnoty území ve smyslu
republikových priorit územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území
stanovených v Politice územního rozvoje České republiky. Navrhované řešení je výslednicí
této koordinace tak, aby nebyly poškozeny veřejné zájmy a zájmy obce a občanů na
zachování přírodních, kulturních a civilizačních hodnot území, včetně urbanistického,
architektonického a archeologického dědictví, ochrany nezastavěného území a ochrany
krajiny jako podstatné složky prostředí života obyvatel a základ jejich totožnosti, co
nejšetrnějším a nediskriminačním způsobem.
V samotném důsledku je zpracovatel ÚP podávajícím návrh na řešení, ale teprve
Zastupitelstvo obce zákonem zmocněný orgán, který ÚP vydá. Zpracovatel tedy nemá právo
veta ani poslední slovo. Vysvětlení byla na veřejném projednání podána konstruktivně
s ohledem na kompromisní řešení ÚP ve smyslu stavebního zákona a zpracovatel si byl
vědom, že jím prezentovaná řešení mohou zasáhnout do práv a zájmů některých vlastníků,
což je ovšem v územním plánování nevyhnutelné. V samotném důsledku je zpracovatel ÚP
podávajícím návrh na řešení, ale teprve Zastupitelstvo obce zákonem zmocněný orgán, který
ÚP schválí / vydá. Zpracovatel tedy nemá právo veta ani poslední slovo.
Zastupitelstvo obce je orgánem, který je zmocněn vydat ÚP, což je tzv. přenesená pravomoc
státu. Pořizovatel je dle § 56 stavebního zákona dále vázán stanovisky dotčených orgánů,
kteří se v zákonem stanovené lhůtě k Návrhům rozhodnutí o námitkách a vyhodnocení
připomínek vyjadřují. Výsledný návrh ÚP je tedy výsledkem kompromisních kroků. ÚP je
nabídkou budoucího rozvoje, ale není nikterak namířen k omezení vlastnických práv občanů.
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Vznáším připomínku, k ,,odůvodnění připomínky P11“, kde odůvodnění neodpovídá
žádosti.
Pan Dr. Baumruk žádá o ,,zachování parcely č.744 v nezastavěném území, resp aby tato
plocha byla nadále vymezena jako zahrada, a to z důvodů zachování klidné rekreační
zóny“. Je mu vyhověno, ale v odůvodnění je argumentováno třetími osobami, (majiteli
pozemku č. 742) . Přitom ale já, ani žádný další spolumajitel pozemku č.742, žádnou
námitku proti zařazení pozemku č.744 do územního plánu jako zastavitelnou plochu
nevznesl.
Žádám proto, aby si ing. Krátký, potažmo obec, své rozhodnutí vyhovět žádosti Dr.
Baumruka odůvodnili jinak a vyškrtli z odůvodnění následující věty: ,,také se jinými investory
zvažují stavby ve volné krajině, které by mohly narušit krajinný ráz, a proto nechceme dávat
naději k budoucím investicím“ a dále str. 55 tabulka R10 a str. 63 odst. 3 ,,vymezení
zastavitelné plochy by se stalo precedentem pro požadovaný avšak nevhodný rozvoj
zástavby ve volné krajině“. Pokud by Dr. Baumruk svoji připomínku nevznesl, zůstal by
pozemek č .744 i v druhém návrhu územním plánu nadále jako zastavitelné území, protože
nikdo jiný proti tomu námitku nevznesl. Z tohoto důvodu já odmítám Váš postup, kdy Dr.
Baumrukovi vyhovíte v jeho požadavku, ale jako příčinu toho, že majitel pozemku č. 744
nemůže využít svůj pozemek jako zastavitelný, označíte v odůvodnění někoho jiného.
Chci zdůraznit, že zpracovatel zavdává svým jednáním v tomto konkrétním případě příčinu,
pro vznik sporů a nevraživosti mezi občany Lazska.

Martin Bartoš st.

rozhodnutí nevyvolává požadavek na opakované veřejné projednání

Pořizovatel posoudil připomínku k návrh ÚP a dospěl k závěru, že zde není dána
disproporce a nespravedlivost v řešení plochy p.č. 742 a 744.
Ve vypořádání připomínky P11 nejsou uvedeni konkrétní investoři. Investorů, kteří požadují
výstavbu v dosud nezastavěném území obce, je více. ÚP reguluje rozvoj zástavby
v nezastavěném území obce s ohledem na komplexního řešení a koordinace veřejných a
soukromých zájmů tak, aby nebyly poškozeny veřejné zájmy a zájmy obce a občanů na
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zachování přírodních, kulturních a civilizačních hodnot území, včetně urbanistického,
architektonického a archeologického dědictví, ochrany nezastavěného území a ochrany
krajiny jako podstatné složky prostředí života obyvatel a základ jejich totožnosti. Z toho
důvodu ÚP upřednostňuje územní rozvoj v návaznosti na zastavěné území jádrového sídla,
nenavrhuje rozšiřování historických samot, vymezení zastavitelných ploch v dosud
nezastavěném území obce a zároveň se řídí stanoviskem orgánu ochrany ZPF Krajského
úřadu Středočeského kraje k návrhu pro společné jednání, který vyhodnotil vymezený rozvoj
obce jako nepřiměřený a podmínil souhlasné stanovisko regulací rozvoje a stanovením
etapizace rozvoje obce.
Důvody pro nevymezení plochy SV-návrh na parcele 744 viz výše, číslo N13.
Pořizovatel je vázán zákonem stanoveným postupem. Nelze se tudíž vracet k připomínkám
vzneseným ve fázi společného jednání. Žadatel se odkazuje na možné podání námitky od
Dr. Baumruka ve fázi veřejného projednání. Ale námitka od Dr. Baumruka nedošla a není
pořizovateli ani obci známa.
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BPEJ
ČOV
ČSN
ČSÚ
ČUZK
DO
DP
EO
GP
HOZ
HZS
CHLÚ
IP
IS
IZS
k.ú.
KHS
KN
KPÚ
KÚ
KV
LBC
LBK
MěÚ
MMR
MO
MPO
MTZ UD
MÚ
MŽP
NN
NSS
OBÚ
OOP
OP
ORP
OÚ
OŽP
PUPFL
PÚR ČR
RBC
RBK
RD
ŘSD
SAS
SčK
SJ

bonitovaná půdně ekologická jednotka
čistírna odpadních vod
česká technická norma
Český statistický úřad
Český úřad zeměměřický a katastrální
dotčené orgány
dobývací prostor
ekvivalentní obyvatel
geometrický plán
hlavní odvodňovací zařízení
hasičský záchranný sbor
chráněné ložiskové území
interakční prvek
inženýrské sítě
Integrovaný záchranný systém
katastrální území
Krajská hygienická stanice
katastr nemovitostí
komplexní pozemkové úpravy
Krajský úřad
koordinační výkres
lokální biocentrum
lokální biokoridor
Městský úřad
Ministerstvo místního rozvoje
Ministerstvo obrany
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Materiálně technické zázemí Uranových dolů
Městský úřad
Ministerstvo životního prostředí
nízké napětí
Nejvyšší správní soud
Obvodní báňský úřad
opatření obecné povahy
ochranné pásmo
obec s rozšířenou působností
obecní úřad
odbor životního prostředí
pozemky určené k plnění funkcí lesa
Politika územního rozvoje České republiky v platném znění
regionální biocentrum
regionální biokoridor
rodinný dům
Ředitelství silnic a dálnic
Státním archeologickým seznamem ČR
Středočeský kraj
společné jednání
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SK
SLDB
STL
SZ
TI
TO
TS
TUV
ÚAN
ÚAP
ÚP
ÚPD
ÚPO
ÚSES
VN
VP
VPO
VPS
VVN
ZO
ZPF
ZÚR
ZVN
ŽP
žst.

Středočeský kraj
sčítání lidu, domů a bytů
středotlaký
stavební zákon
technická infrastruktura
třída ochrany
trafostanice
teplá užitková voda
území s archeologickými nálezy
územně analytické podklady
územní plán
územně plánovací dokumentace
územní plán obce
územní systém ekologické stability
vysoké napětí
veřejné projednání
veřejně prospěšné opatření
veřejně prospěšná stavba
velmi vysoké napětí
Zastupitelstvo obce
zemědělský půdní fond
Zásady územního rozvoje kraje v platném znění
zvláště vysoké napětí
životní prostředí
železniční stanice
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