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Zastupitelstvo obce Čakovičky, příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu, v platném znění („stavební zákon“), za použití § 43 odst. 4 a 55 odst. 2 
stavebního zákona, § 13 přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně plánovacích podkladech, 
územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, v platném znění, § 171 
a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, ve spojení s ustanovením § 188 
odst. 3 a 4 stavebního zákona 
 
 
 
 

vydává usnesením zastupitelstva obce Čakovičky č. 00/2021 ze dne 00.00.0000 
 

 

 

 

Změnu č. 3.1 územního plánu obce Čakovičky 

 

formou opatření obecné povahy č. 0/2021. 
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 Základní údaje 
 
 
Stupeň dokumentace: 
 
 Změna č. 3 územního plánu obce Čakovičky 
 
Pořizovatel dle § 6, odst. 1, písm. c)  zákona č. 183/2006 Sb.: 
 
 Obecní úřad Čakovičky 
 Kojetická 32 
 250 63 Čakovičky 
 
 Ing. Renata Perglerová 
 pořizovatel na základě splnění kvalifikačních požadavků pro výkon územně plánovací  
 činnosti podle §24 odst. 1 zák. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,  
 ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon) 
 
Zpracovatel: 
 ing. arch. Ladislav Komrska 
 Mladenovova 3234 
 143 00 Praha 4 
 Číslo autorizace ČKA 02 748 
 
 
 
 ZO Čakovičky schválilo pořízení Změny č. 3 ÚP Čakovičky zkráceným způsobem, a to na 
základě usnesení Zastupitelstva obce Čakovičky č. 0000/2020 ze dne 00.00.2020 
 
 Zastupitelstvo obce rozhodlo o obsahu Změny č. 3 územního plánu obce Čakovičky, který se 
týká níže uvedených návrhů na změnu: 
 
- prověření úpravy a doplnění podmínek využití území ploch s rozdílným způsobem využití s 
 upřesněním ve vybraných částech obce, v kterých bude Změna č. 3 územního plánu obce 
 Čakovičky zpracována s prvky regulačního plánu, 
-  plochy BS – plochy obytné smíšené s rozlišením stávající/historické zástavby v lokalitě střed a 
 nové zástavby v lokalitě střed,  
-  plochy BM – plochy obytné městského typu, 
-  plochy VS – plochy pro nerušící výrobu včetně navazující plochy zeleně podél ulice Zlonínská,  
-  doplnění podmínek využití území jednotlivých ploch nezastavitelného území. 
 
 
 K pořízení změny č. 3 ÚP obce Čakovičky vydal Krajský úřad Středočeského kraje, odbor 
životního prostředí a zemědělství stanovisko čj. 036435/2021/KUSK ze dne 7.4.2021. 
 
 Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, sděluje následující: 
 

Stanovisko příslušného orgánu ochrany přírody podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů  

 
 Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, orgán ochrany 
přírody příslušný dle ust. § 77a zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších 
předpisů, v platném znění (dále jen zákon), sděluje, že k předložené „Návrhu změny č. 3 územního 
plánu Čakovičky zkráceným postupem“, z hlediska nadregionálních a regionálních územních systémů 
ekologické stability, zvláště chráněných území v kategorii přírodní rezervace a přírodní památka, zvláště 
chráněných druhů živočichů a rostlin nemá připomínek. 
 Jako orgán ochrany přírody příslušný podle ust. § 77a odst. 4 písm. n) zákona, sdělujeme, že v 
souladu s ust. § 45i odst. 1 citovaného zákona, lze vyloučit významný vliv předloženého návrhu 
samostatně nebo ve spojení s jinými koncepcemi nebo záměry na předmět ochrany nebo celistvost 
evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí stanovených příslušnými vládními nařízeními ve 
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správním obvodu Krajského úřadu Středočeského kraje. Nejbližší evropsky významná lokalita CZ 
0210152 „Polabí u Kostelce“ s předměty ochrany různých typů stanovišť se nachází cca 1,8 km od 
zastavěné části obce. Vzhledem k umístění této evropsky významné lokality nelze důvodně očekávat 
ovlivnění této ani žádné jiné lokality soustavy Natura 2000. 
 

Stanovisko příslušného orgánu posuzování vlivů na životní prostředí podle § 10i zákona č. 100/2001 
Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o 

posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů 

 
 Orgán posuzování vlivů na životní prostředí příslušný podle ust. § 20 písm. b) a § 22 písm. d) 
zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
zákon) na základě ust. § 10i odst. 2 zákona, kritérií uvedených v příloze č. 8 zákona a předložených 
podkladů nepožaduje zpracovat vyhodnocení vlivů změny č. 3 územního plánu Čakovičky na životní 
prostředí (tzv. SEA). 
 
Odůvodnění: Předmětem navrhované změny je prověření úpravy a doplnění podmínek využití území 
ploch s rozdílným způsobem využití s upřesněním ve vybraných částech obce, v kterých bude Změna 
č. 3 územního plánu obce Čakovičky zpracována s prvky regulačního plánu. Jednat se bude o plochy 
BS – plochy obytné smíšené s rozlišením stávající/historické zástavby v lokalitě střed a nové zástavby 
v lokalitě střed a plochy BM – plochy obytné městského typu). Dále se změna týká změny organizace 
plochy Z2/3 s funkčním využitím VS – plochy pro nerušící výrobu včetně navazující plochy zeleně podél 
ulice Zlonínská (především úprava obou funkčních ploch tak, aby byla umožněna výstavba/přístavba 
haly bez rozšíření zastavitelné plochy VS do dalšího území). Řešena bude také úprava a doplnění 
podmínek využití území jednotlivých ploch nezastavitelného území. Vzhledem k charakteru změny není 
předpokládán významný negativní vliv na životní prostředí a veřejné zdraví v řešeném území. 
 
 Změnou územního plánu se významně nemění základní koncepce rozvoje obce. Příslušný 
orgán ochrany přírody vyloučil významný vliv koncepce na území Natura 2000 podle ustanovení § 45i 
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. 
 
 Příslušný úřad neshledal žádnou z charakteristik vlivů změny koncepce na životní prostředí a 
veřejné zdraví, ani charakteristiku dotčeného území, zejména s ohledem na pravděpodobnost, dobu 
trvání, četnost a vratnost vlivů, kumulativní a synergickou povahu vlivů, důležitost a zranitelnost oblasti, 
za významnou do té míry, aby bylo nutné tyto vlivy posoudit podle zákona. Závažnost a rozsah vlivů lze 
vyloučit, jelikož nebyly identifikovány žádné jako významné. Rizika pro životní prostředí a veřejné zdraví 
z provedení koncepce nejsou významná. V podkladech pro pořízení změny nebyly identifikovány 
významné střety se zvláštními přírodními charakteristikami území nebo kulturním dědictvím. 
Přeshraniční povahu vlivů provedení koncepce lze vyloučit. 
 
 S přihlédnutím ke kritériím uvedeným v příloze č. 8 zákona, která mohou být navrhovaným 
obsahem změny dotčena, příslušný úřad dospěl k závěru, že změnu koncepce není nutné posuzovat 
podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. Ostatní kritéria uvedená v příloze 
č. 8 zákona nejsou vzhledem k rozsahu navrhovaného obsahu změny relevantní. 
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1a) Vymezení zastavěného území      
 
 Zastavěné území 
 

Vymezení zastavěného území je provedeno ke dni 10. 1. 2022. 
 
 Zastavěné území je vyznačeno ve výkresech:  
- 1a výkres základního členění území, 
- 1b1 hlavní výkres změny č. 3.1, 
- 2a koordinační výkres, 
- 2c vyhodnocení záborů ZPF. 
 
 

1b) Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot 
 
 
Koncepce rozvoje obce:          

 
se doplňuje takto: 
 
 Změnou č. 3 ÚP Čakovičky se koncepce rozvoje obce doplňuje vymezením plochy smíšené 
obytné centrální  a to na plochách původní venkovské zástavby. 
 
 Změnou č. 3 ÚP Čakovičky se dále zpřesňují podmínky zastavitelné plochy č. 1 dle platného 
územního plánu a zbývající plochy smíšené obytné a plochy bydlení městského typu takto: 
 
- max. míra zastavění pozemku činí 40% včetně zpevněných ploch,    
- dělení pozemků s možností budoucího umístnění stavby je nepřípustné. 

 
 
 

1c) Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch 
přestavby a systému sídelní zeleně    

 
 
Urbanistická koncepce       
 
Výčet zastavitelných ploch se nemění.  
 
 
 

 

1d) Koncepce veřejné infrastruktury a dalšího občanského vybavení včetně 
podmínek pro jejich umísťování      

 
Dopravní infrastruktura          
 
Není změnou č. 3 ÚP Čakovičky dotčena. 
 
Technická infrastruktura          
 
Není změnou č. 3 ÚP Čakovičky dotčena. 
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1e) Koncepce uspořádání krajiny včetně vymezení ploch a stanovení 
 podmínek pro změny v jejich využití, územní systém ekologické stability, 
 prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochrana před povodněmi, 
 rekreace, dobývání nerostů a podobně      
 
Není změnou č. 3 ÚP Čakovičky dotčena. 
 

1f) Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem  
 využití. 
  
 
Společné podmínky pro obec Čakovičky:: 
 Rodinné domy - novostavby nebo rekonstrukce mohou obsahovat 1 bytovou jednotku. 
 Při rekonstrukcích rodinných  domů nelze zvyšovat počet bytových jednotek. 
 
Změnou č. 3 ÚPO Čakovičky se vymezuje zastavitelná plocha 
 

SC – smíšené obytné centrální 

 
hlavní  využití: 
- převážně pro rodinné bydlení v soustředěných formách zástavby 
- obchodní a stravovací zařízení, nevýrobní služby, sloužící pro potřeby obsluhy daného území 
 jako součást obytných staveb  
- občanská vybavenost nekomerčního charakteru 
 
přípustné využití: 
- bydlení venkovského typu v izolovaných rodinných domech 
- veřejná prostranství a veřejná zeleň včetně zařízení sportovně rekreačního charakteru 
- dočasné ubytování, malá ubytovací zařízení se zajištěným parkováním 
- technická infrastruktura určená pro obsluhu dotčeného území 
-  veřejná prostranství a plochy okrasné a rekreační zeleně s prvky drobné architektury a 
 mobiliářem pro relaxaci, dětská hřiště 
 
podmíněně přípustné využití: 
- stavby pro podnikání, které nebudou součástí rodinného domu.  
 Podmínka: 
 - velikost (měřítko) 1 rodinného domu do  max. výměry 150 m2 zastavěné plochy 
 - nebudou zatěžovat obytnou zástavbu nadměrným hlukem, zápachem, dopravou apod. 
 - parkování osobních vozidel na vlastním pozemku, 
 
nepřípustné využití: 
- jiné než hlavní, přípustné a podmínečně přípustné  
- například: 
 - výrobní činnost, zvyšující neúměrně hlučnost, prašnost, zápach apod., 
 - provizorní stavby a stavby narušující objemově, měřítkově a architektonicky charakter 
  historické zástavby, 
 - stavby rodinné rekreace.  
 
podmínky prostorového uspořádání: 
- maximální míra zastavění pozemku je 40% včetně zpevněných ploch s možností dělení 
 pozemků pro umístění dalšího hlavního objektu, 
-  minimální velikost parcel činí 800m2 
-  výška hřebene stavby - maximálně 8 metrů od nivelety komunikace  
-  a současně dodržet výškovou hladinu, hmotové členění a tvar střech navazující stávající 
 zástavby, 
-  nepovolovat zahušťování zástavby hospodářskými přístavbami  nebo neúměrnými dostavbami  
-  nepovolovat nástavby zvyšující podlažnost a výšku stávajících objektů, 
 



 

  6 

 Změnou č. 3 ÚPO Čakovičky se mění podmínky využití ploch s rozdílným způsobem 
využití takto: 
 

 BS – Plochy obytné smíšené           

 
V odstavci:  
 
STÁVAJÍCÍ HISTORICKÁ ZÁSTAVBA V LOKALITĚ STŘED. 
 
-  dodržet výškovou hladinu, hmotové členění a tvar střech stávající zástavby, 
-  nepovolovat zahušťování zástavby hospodářskými přístavbami – nebo neúměrnými dostavbami  
-  nepovolovat nástavby zvyšující podlažnost a výšku objektů, 
-  minimální velikost parcel 800m2 
-  výška hřebene stavby - max. 8 metrů od nivelety komunikace  
-  parkování osobních vozidel obyvatel i zákazníků zajistit na vlastním pozemku, 
-  stavby pro podnikání, které nebudou součástí rodinného domu v rozsahu 1 rodinného domu do 
 max. výměry 150 m2, které nebudou zatěžovat obytnou zástavbu nadměrným hlukem, 
 zápachem, dopravou apod. 
-  veřejná prostranství a plochy okrasné a rekreační zeleně s prvky drobné architektury a 
 mobiliářem pro relaxaci, dětská hřiště 
 
se mění: 
- max. míra zastavění pozemku je 40% včetně zpevněných ploch,    
 
se doplňuje: 
- dělení pozemků s možností budoucího umístnění další hlavní stavby je nepřípustné. 
 
 
 
V odstavci: 
 
NOVÁZÁSTAVBA - V LOKALITĚ STŘED 
 
- povolují se pouze solitérní domy vhodné do venkovské zástavby 
-  minimální velikost parcel 800m2 
-  nepovolovat samostatné hospodářské objekty ani dočasné 
-  vzdálenost stavební čáry od hranic pozemku s veřejným pozemkem (komunikací) min. 5 metrů 
- stavby s jedním Np a obytným podkrovím, podsklepené 
-  výška hřebene stavby - max. 8 metrů od nivelety komunikace 
-  střecha sedlová, valbová, polovalbová 
-  sklon střechy - mezi 28 – 40 stupňů 
-  barva střešní krytiny - keramická, betonová, výjimečně tvarovaná plechová 
-  garáž - integrovaná v místě bydlení 
-  místa pro parkování všech vozidel majitelů a uživatelů objektu bydlení musí být zajištěna pouze 
 na vlastním pozemku 
- oploceni' pozemku na straně k ulici nebo veřejnému prostoru -podezdívka ve výšce 0,6 -1 metr, 
 výplně dřevo, kov, plastové plaňky a profily, nepovoluje se drátěné pletivo, 
-  výška oplocení na straně do ulice nebo veřejnému prostoru - max. 2 metry 
-  likvidace dešťových vod je možná pouze vsakem na vlastním pozemku 
- soukromá zeleň 
- samostatné objekty veřejné občanské vybavenosti (obecní úřad apod.) 
- veřejná prostranství a plochy okrasné a rekreační zeleně s prvky drobné architektury a 
 mobiliářem pro relaxaci, dětská hřiště 
 
se mění: 
-  zastavěnost pozemků – max. 40% (včetně garáže, chodníků, bazénů, pergol, zahradních 
 domků apod.) 
se doplňuje: 
- dělení pozemků s možností budoucího umístnění další hlavní stavby je nepřípustné. 
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 BM – Plochy obytné městského typu           

 
V odstavci:  
 
Hlavní využití: 
             povolují se pouze solitérní domy vhodné do venkovské zástavby 
-  minimální velikost parcel 800m2 
-  nepovolovat samostatné hospodářské objekty ani dočasné 
-  vzdálenost stavební čáry od hranic pozemku s veřejným pozemkem (komunikací) min. 5 metrů 
- stavby s jedním Np a obytným podkrovím, podsklepené 
-  výška hřebene stavby - max. 8 metrů od nivelety komunikace 
-  střecha sedlová, valbová, polovalbová 
-  sklon střechy - mezi 28 – 40 stupňů 
-  barva střešní krytiny - keramická, betonová, výjimečně tvarovaná plechová 
-  garáž - integrovaná v místě bydlení 
-  místa pro parkování všech vozidel majitelů a uživatelů objektu bydlení musí být zajištěna pouze 
 na vlastním pozemku 
- oploceni' pozemku na straně k ulici nebo veřejnému prostoru -podezdívka ve výšce 0,6 -1 metr, 
 výplně dřevo, kov, plastové plaňky a profily, nepovoluje se drátěné pletivo, 
-  výška oplocení na straně do ulice nebo veřejnému prostoru - max. 2 metry 
-  likvidace dešťových vod je možná pouze vsakem na vlastním pozemku 
 soukromá zeleň 

      místní komunikace, pěší cesty 
 

se doplňuje: 
-  zastavěnost pozemků – max. 40% (včetně garáže, chodníků, bazénů, pergol, zahradních 
 domků apod.) 
se doplňuje: 
- dělení pozemků s možností budoucího umístnění další hlavní stavby je nepřípustné. 
 
Přípustné využití území, činnosti a stavby: 
- administrativní nebo komerční prostory v rámci jednoho rodinného domu 
- veřejná prostranství a plochy okrasné a rekreační zeleně s prvky drobné architektury a 
 mobiliářem pro relaxaci, dětská hřiště 
- nezbytná technická vybavenost 
 
Nepřípustné využití: 
veškeré stavby a činnosti, jejichž negativní účinky na životní prostředí překračují limity uvedené v 
příslušných předpisech nad přípustnou míru 
-  veškeré stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím, zejména stavby pro 
 výrobu, skladování a velkoobchod, náročné na dopravní obsluhu 
- řadové rodinné domy, dvojdomy, obytné domy 
-  veškeré stavby a činnosti, jejichž negativní účinky na životní prostředí překračují limity uvedené 
 v příslušných předpisech nad přípustnou míru. 
 
 
 

1g) Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, 
staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro 
asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit 
 

 Změny č. 3 ÚPO Čakovičky vymezuje dle požadavku ZÚR Středočeského krkaje koridor 
dopravní infrastruktury D061. 
 
 

1h)  Vymezení dalších veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných 
 opatření, pro které lze uplatnit předkupní právo 

 
Nejsou změnou č. 3 ÚPO Čakovičky vymezeny. 
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1i) Údaje o počtu listů změny územního plánu a počtu výkresů k němu 
 připojené grafické části 
 
 Textová část obsahuje 8 listů dle následujícího obsahu:         
            strana 
 Základní údaje          2 
1a) Vymezení zastavěného území        3  
1b) Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot    3 
1c) Návrh urbanistické koncepce        3 
 včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně   3 
d) Koncepce veřejné infrastruktury včetně podmínek pro její umísťování 
e) Koncepce uspořádání krajiny včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny  
 jejich využití,           4 
f) Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití,   5
      
g) Vymezení veřejně prospěšných staveb včetně prospěšných opatření, staveb a opatření 
 k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k  
 pozemkům a stavbám vyvlastnit.       7 
h) Vymezení dalších veřejně prospěšných staveb      7 
 a veřejně prospěšných opatření, pro které lze uplatnit předkupní právo  
i) Údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické části 8
             
 Výkresová část obsahuje 3 grafické přílohy v tomto složení: 
 
1a) Výkres základního členění území  
1b1) Hlavní výkres změny č. 3 ÚPO Čakovičky  
1c) Výkres veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření a asanací 
 
 
 

Poučení 
 
 
Proti Změně č. 3.1 územního plánu obce Čakovičky vydané formou opatření obecné povahy nelze dle 
§ 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění podat opravný prostředek. 
 
 
 
starosta obce             místostarosta obce 
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1. Postup při pořízení územního plánu 
 
 

Rozhodnutí o pořízení: 

 
 Zastupitelstvo obce Čakovičky schválilo na svém veřejném zasedání dne 00. 00. 2020 pořízení 
Změny č. 3 územního plánu (dále ÚP) Čakovičky, která zpřesňuje možnosti ochrany architektonických 
hodnot obce a stabilizuje – zpřesňuje rozhodování v území v kontextu aktuálních mapových podkladů, 
územně analytických podkladů,  politiky územního rozvoje ČR, Zásad územního rozvoje Středočeského 
kraje a případných dalších požadavků dotčených orgánů. 

 

Návrh Obsahu Změny č. 3 ÚP Čakovičky: 

 

 Na základě podkladů zpracoval pořizovatel a určený zastupitel v únoru 2020 návrh obsahu 
změny č. 3 ÚP Čakovičky; dne 00.00.2020 byl požádán krajský úřad o vydání stanovisek OPK a SEA 
k obsahu změny č. 3. 

 
 Dne 00.00. 2021 vydal Krajský úřad Středočeského kraje, odbor ŽP a zemědělství stanoviska 
– za ochranu krajiny a přírody (OPK) souhlasné, za posouzení vlivů na ŽP – SEA – požadavek na 
zpracování SEA. 
 

 Další text bude doplněn po veřejném projednání návrhu Změny č. 3 ÚP Čakovičky 
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2. Výsledek přezkoumání změny č. 3 ÚP Čakovičky 
 

2a) Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v 
 území, včetně souladu s územně plánovací dokumentací, vydanou krajem 
 

Soulad s Politikou územního rozvoje ČR (aPÚR) – aktualizace č.1, č.2, č.3 a č.5 . 

 
Soulad s Politikou územního rozvoje ČR ve znění aktualizace č. 1, 2, 3, 4 a 5. 
 
 Změna č. 3 ÚP Čakovičky respektuje Politiku územního rozvoje ČR, schválenou Vládou ČR 
usnesením č. 929 ze dne 20. 7. 2009, ve znění: 
- Aktualizace č. 1 schválené Vládou ČR usnesením č. 276 ze dne 15. 4. 2015,  
- Aktualizace č. 2 schválené Vládou ČR usnesením č. 629 ze dne   2. 9. 2019,   
- Aktualizace č. 3 schválené Vládou ČR usnesením č. 630 ze dne   2. 9. 2019, 
- Aktualizace č. 4 schválené Vládou ČR usnesením č. 618 ze dne 12. 7. 2021,  
a  Aktualizace č. 5 schválené Vládou ČR usnesením č. 833 ze dne 17. 8. 2020,  
 
 Území obce Předboj spadá podle aPÚR do rozvojové oblasti OB1 Metropolitní rozvojová oblast 
Praha. Specifické oblasti, koridory ani plochy technické infrastruktury aPÚR nedefinovala.  
 
 Rozvojová osa OB1 byla vymezena jako Území ovlivněné rozvojovou dynamikou hlavního 
města Prahy, při spolupůsobení vedlejších center, zejména Kladna a Berouna. Jedná se o nejsilnější 
koncentraci obyvatelstva ČR, jakož i soustředění kulturních a ekonomických aktivit, které mají z velké 
části i mezinárodní význam; připojení na dálnice, rychlostní silnice, dokončení Silničního okruhu kolem 
Prahy, připojení na tranzitní železniční koridory a vysokorychlostní síť železnice a efektivní propojení 
jednotlivých druhů dopravy včetně letecké a vytvoření efektivního systému integrované veřejné dopravy. 
V rozvojových oblastech a rozvojových osách je dle aPÚR nutno vytvářet, udržovat a koordinovat 
územní připravenost na zvýšené požadavky změn v území a při respektování republikových priorit 
územního plánování umožňovat odpovídající využívání území a zachování jeho hodnot.  
 
 Z polohy v rozvojové oblasti OB1 vyplývají pro území Čakovičky zvýšené nároky na veřejnou 
infrastrukturu a koordinaci rozvoje. Tato skutečnost je zohledňována v platné ÚPD, která vymezuje nové 
rozvojové plochy zejména pro bydlení a předpokládá přiměřený rozvoj technické a dopravní 
infrastruktury. Obec Čakovičky se rozvíjí velmi dynamicky; významný podíl rozvojových ploch je již 
realizován.  
 
 V rámci aPÚR jsou stanoveny priority (priority 14 – 31, včetně priorit 14a, 16a, 20a a 24a). V 
ÚPD jsou tyto priority zohledněny tak, jak je popsáno v následujících odstavcích, kde jsou priority 
zvýrazněny a je komentováno, jakým způsobem byly zohledněny.  
 

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

 
Komentář: 
 
 Priorita (14) je uplatňována ochranou a rozvíjením přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území; 
které změna č. 3 ÚP Čakovičky dále posiluje z hlediska urbanistického, architektonického a 
archeologického dědictví. V ÚPD je sledován cíl komplexní ochrany hodnot území koordinovaný s 
potřebami ekonomického a sociálního rozvoje v souladu s principy udržitelného rozvoje území. 
Změna č. 3 ÚP Čakovičky v tomto smyslu stabilizuje jádrové plochy obce; historickou zástavbu v tomto 
prostoru definuje jako zásadní hodnotu obce a stanovuje požadavky na její ochranu při dalších změnách 
v území. 



 

  14 

 

(14a) Při plánování rozvoje venkovských území a oblastí dbát na rozvoj primárního sektoru při 
zohlednění ochrany kvalitní zemědělské, především orné půdy a ekologických funkcí krajiny. 

 
Komentář: 
 
 Priorita (14a) je v ÚPD řešena. Rozsah zemědělské činnosti je zachován. Většina ploch mimo 
zastavěné území je momentálně obhospodařována. Plochy nerušící výroby a služeb jsou stabilizovány 
na plochách současně zastavěného území a rozvíjeny ve smyslu předchozích změn č. 1 a 2. 
Změnou č. 3 ÚP Čakovičky není tato priorita dotčena. 
 

 (15) Předcházet při změnách nebo vytváření urbánního prostředí prostorově sociální segregaci s 
negativními vlivy na sociální soudržnost obyvatel.  

 

Komentář: 
 
 Priorita (15) je v poměru původní velikosti obce a nastavenému resp. probíhajícímu rozvoji 
zásadní. Stávající stav = naplnění významného podílu rozvojových ploch pro bydlení je vedením obce 
hodnoceno jako mezní. Obec s ohledem na svoji velikost disponuje základním vybavením, umožňujícím 
eliminovat skokový nárůst počtu obyvatel z hlediska sociální soudržnosti s tím, že rozvojové plochy dle 
platného ÚP resp. změny č. 1 a 2 jsou v tomto smyslu mezní. 
 Veřejná prostranství byla z hlediska soudobých požadavků na stavebně technické a estetické   
Uspořádání naplněna a změna č. 3 ÚP Čakovičky homogenizuje v tomto smyslu i požadavky na 
jednotlivé stavby, jejich změny. 
 
 

(16) Při stanovování způsobu využití území v územně plánovací dokumentaci dávat přednost 
komplexním řešením před uplatňováním jednostranných hledisek a požadavků, které ve svých 
důsledcích zhoršují stav i hodnoty území. Při řešení ochrany hodnot území je nezbytné zohledňovat 
také požadavky na zvyšování kvality života obyvatel a hospodářského rozvoje území. Vhodná řešení 
územního rozvoje je zapotřebí hledat ve spolupráci s obyvateli území i s jeho uživateli a v souladu s 
určením a charakterem oblastí, os, ploch a koridorů vymezených v PÚR ČR. 

 
Komentář: 
 
 Priorita (16) je řešena ve stávající ÚPD. Postupným naplňováním rozvojových ploch vzniká 
současný obraz obce jako příklad soudobé příměstské zástavby včetně zajištění soudobých požadavků 
na veřejnou vybavenost.  
 Bydlení jako základní složka využití obce je stabilizováno a změna č. 3 ÚP Čakovičky v tomto 
smyslu dále zvyšuje nároky na proměnu původní části obce při zachování základního výrazu venkovské 
architektury.  

 
 

(16a) Při územně plánovací činnosti vycházet z principu integrovaného rozvoje území, zejména měst a 
regionů, který představuje objektivní a komplexní posuzování a následné koordinování prostorových, 
odvětvových a časových hledisek. 

 
Komentář: 
 
 Priorita (16a) je uplatnitelná především v rámci zásad územního rozvoje. Stávající ÚP 
Čakovičky včetně změn č. 1 a 2 je řešena ve vazbě na širší územní vztahy ve smyslu koordinace tras 
biokoridorů, návaznosti pěších tras a cyklotras, dopravní a technické infrastruktury. 
 Změnou č. 3 ÚP Čakovičky není tato priorita dotčena. 
 
 

(17) Vytvářet v území podmínky k odstraňování důsledků náhlých hospodářských změn lokalizací 
zastavitelných ploch pro vytváření pracovních příležitostí, zejména v regionech strukturálně postižených 
a hospodářsky slabých a napomoci tak řešení problémů v těchto územích.  

 



 

  15 

Komentář: 
 
 Priorita (17) je naplňována stávajícím ÚP Čakovičky včetně změn č. 1 a 2. V obci jsou vymezeny  
A naplňovány plochy nerušící výroby a regulativy ploch s rozdílným způsobem využití umožňují smyslu 
plné využití statků a souborů původní venkovské zástavby. 
 Obec Čakovičky se profiluje jako residenční sídlo a většina obyvatel obce dojíždí do Prahy nebo 
blízkých měst či jiných hospodářských center. 
 Změnou č. 3 ÚP Čakovičky není tato priorita dotčena. 
 

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

 
Komentář: 
 
 Priorita (18). ÚPD nemění význam obce ani jednotlivých sídel v rámci sídelní struktury 
Středočeského kraje. Uspořádání území nebrání další integraci postupně se rozvíjejících venkovských 
sídel z hlediska propustnosti území a uplatnění dalších podnětů pěší a cyklodopravy. 
 Změnou č. 3 ÚP Čakovičky není tato priorita dotčena. 
 

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

 
Komentář: 
 
 Priorita (19) byla aplikována v platném ÚP Čakovičky včetně změny č. 1 a 2 a to podmínkami 
ploch s rozdílným způsobem využití. V současnosti je zastavěné území využito bez proluk, které by byly 
pro urbanistický rozvoj určující.  
 Obec Čakovičky je kompaktním sídlem s optimálním využitím technické infrastruktury. Další 
rozvoj bydlení není navržen. 
 Změnou č. 3 ÚP Čakovičky není tato priorita dotčena. 
 

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

 
Komentář: 
 
 Priorita (20) je řešena v souladu s řešením priority (19) platným ÚP Čakovičky včetně změn č. 
1 a 2. Obec Čakovičky je umístěna v zemědělské krajině se zásadní převahou zemědělské půdy, plochy 
lesní se objevují pouze v severní části obce, kde doprovázejí výchoz skalního podloží. I z tohoto důvodu 
jsou zachovány všechny fragmenty přírodních útvarů a využity jako kostra územního systému 
ekologické stability. 
 Změnou č. 3 ÚP Čakovičky není tato priorita dotčena. 
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20a)  Vytvářet územní podmínky pro zajištění migrační propustnosti krajiny pro volně žijící živočichy 
a pro člověka, zejména při umísťování dopravní a technické infrastruktury a při vymezování ploch pro 
bydlení, občanskou vybavenost, výrobu a skladování. V rámci územně plánovací činnosti omezovat 
nežádoucí srůstání sídel s ohledem na zajištění přístupnosti a prostupnosti krajiny, uplatňovat 
integrované přístupy k předcházení a řešení environmentálních problémů. 

 
Komentář: 
 
 Priorita (20a) je naplněna platným ÚP Čakovičky včetně změn č. 1 a 2 a to vymezením ÚSES 
a stanovenými podmínkami jeho využití a využití ploch s rozdílným způsobem využití. Především díky 
rozsáhlému zemědělskému využívání většiny ploch v extravilánu obce a faktu, že se zároveň jedná o 
velké uživatelské půdní celky, je prostupnost krajiny omezená a odpovídá praktické biodiverzitě území. 
Další změny v krajině jsou možné a lze jich dosáhnou změnou či aplikací legislativy, která by tuto změnu 
prakticky umožnila. 
 Změnou č. 3 ÚP Čakovičky není tato priorita dotčena. 
 
 

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

 
Komentář: 
 
 Priorita (21) je v rozsahu příslušném dané velikostní kategorii obce realizovatelná okrajově. 
Z hlediska krátkodobé rekreace jsou k disposici současné trasy dopravní infrastruktury a účelové 
komunikace, z hlediska rodinné rekreace nejsou s ohledem na posici obce v zemědělské krajině pro 
naplnění této priority žádné podmínky. 
 Plochy vykazující existenci přírodních společenství, popřípadě plochy, které by tento potenciál 
mohly naplnit, by měly být spotřebovány ve prospěch priority č. 19, jejíž naplnění je určující pro 
udržitelný rozvoj regionu jako celku. 
 Změnou č. 3 ÚP Čakovičky není tato priorita dotčena. 
 

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

 
Komentář: 
 
 Priorita (22) není v současném uspořádání obce aplikovatelná. Z hlediska využití území pro 
různé formy cestovního ruchu (např. cykloturistika, agroturistika, poznávací turistika) lze potenciál území 
Uplatnit mimo řešené území zejména v údolní nivě Vltavy ve vzdálenosti cca 2 km od obce. 
 Změnou č. 3 ÚP Čakovičky není tato priorita dotčena. 
 

23) Podle místních podmínek vytvářet předpoklady pro lepší dostupnost území a zkvalitnění dopravní a 
technické infrastruktury s ohledem na prostupnost krajiny. Při umísťování dopravní a technické 
infrastruktury zachovat prostupnost krajiny a minimalizovat rozsah fragmentace krajiny; je-li to z těchto 
hledisek účelné, umísťovat tato zařízení souběžně. U stávající i budované sítě dálnic, kapacitních 
komunikací a silnic I. třídy zohledňovat i potřebu a možnosti umístění odpočívek, které jsou jejich 
nedílnou součástí. Zmírňovat vystavení městských oblastí nepříznivým účinkům tranzitní železniční a 
silniční dopravy, mimo jiné i prostřednictvím obchvatů městských oblastí, nebo zajistit ochranu jinými 
vhodnými opatřeními v území. Zároveň však vymezovat plochy pro novou obytnou zástavbu tak, aby 
byl zachován dostatečný odstup od vymezených koridorů pro nové úseky dálnic, silnic I. třídy a železnic, 
a tímto způsobem důsledně předcházet zneprůchodnění území pro dopravní stavby i možnému 
nežádoucímu působení negativních účinků provozu dopravy na veřejné zdraví obyvatel (bez nutnosti 
budování nákladných technických opatření na eliminaci těchto účinků).  
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Komentář: 
 
 Priorita (23) je řešena v rámci platného ÚP Čakovičky včetně změn č. 1 a 2. V řešeném území 
je akceptován koridor aglomeračního okruhu – silnice II/101 – v rozsahu, jak je vymezen v ZÚR 
Středočeského kraje. 
 Tento koridor se dotýká okrajově severní části řešeného území a jeho případná realizace nemá 
vůči kvalitě bydlení v obci ani vůči krajině řešeného území zásadní význam. 
 Změnou č. 3 ÚP Čakovičky není tato priorita dotčena. 
 

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

 
Komentář: 
 
 Priorita (24) je plně respektována v rámci existující dopravní infrastruktury v platném ÚP 
Čakovičky včetně změn č. 1 a 2. 
 Změnou č. 3 ÚP Čakovičky není tato priorita dotčena. 
 

24a) Na územích, kde dochází dlouhodobě k překračování zákonem stanovených mezních hodnot 
imisních limitů pro ochranu lidského zdraví, je nutné předcházet dalšímu významnému zhoršování 
stavu. V územích, kde nejsou hodnoty imisních limitů pro ochranu lidského zdraví překračovány, 
vytvářet územní podmínky pro to, aby k jejich překročení nedošlo. Vhodným uspořádáním ploch v území 
obcí vytvářet podmínky pro minimalizaci negativních vlivů koncentrované výrobní činnosti na bydlení. 
Vymezovat plochy pro novou obytnou zástavbu tak, aby byl zachován dostatečný odstup od 
průmyslových nebo zemědělských areálů.  

 
Komentář: 
 
 Priorita (24a) se týká území obce ve vztahu k plochám nerušící výroby a skladování, jak jsou 
vymezeny platným ÚP Čakovičky včetně změn č. 1 a 2. Platný ÚP v tomto smyslu vymezuje potřebná 
opatření. Plocha výroby je od obytné části obce distancována a dalšímu přibližování těchto funkcí brání 
údolní niva Čakovičského potoka. 
 Změnou č. 3 ÚP Čakovičky není tato priorita dotčena. 
 

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

 
Komentář: 
 
 Priorita (25) není vůči řešenému území relevantní, potenciální rizika vyplývající z přírodních 
katastrof (záplavy, sesuvy půdy, eroze atd.) z územně analytických podkladů ani zkušenosti obyvatel 
se zde nenacházejí. 
 Změnou č. 3 ÚP Čakovičky není tato priorita dotčena. 
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 (26) Vymezovat zastavitelné plochy v záplavových územích a umisťovat do nich veřejnou infrastrukturu 
jen ve zcela výjimečných a zvlášť odůvodněných případech. Vymezovat a chránit zastavitelné plochy 
pro přemístění zástavby z území s vysokou mírou rizika vzniku povodňových škod. 

 
Komentář: 
 
 Priorita (26). Na území obce se nenachází záplavové území dle poskytovaných údajů. 
 Změnou č. 3 ÚP Čakovičky není tato priorita dotčena. 
 

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

 
Komentář: 
 
 Priorita (27) není na území obce v očekávaném rozsahu aplikovatelná. Obec se nachází na 
křížení silnic III. třídy a současný stav ani rozvoj změnu v jejich uspořádání nevyžaduje. Stanovené 
rozvojové plochy jsou vymezeny na platformě postupného rozvoje stávající veřejné infrastruktury, která 
je pro cílovou velikost obce zcela vyhovující. 
 Změnou č. 3 ÚP Čakovičky není tato priorita dotčena. 
 

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

 
Komentář: 
 
 Prioritě (28) odpovídá platný ÚP Čakovičky včetně změn č. 1 a 2 i faktický stav rozvoje obce. 
Změna č. 3 ÚP Čakovičky vychází z tohoto stavu (zjištění) a klade důraz na kvalitu veřejných prostorů 
z hlediska kvality navazující zástavby – tedy soukromého sektoru. Podmínky pro akceptování 
venkovské zástavby pro další změny v původní (historické) části obce jako očekávatelné a logické a 
nejsou vůči zhodnocení stávajících staveb diskriminující. 
 

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

 
Komentář: 
 
 V centru obce se nachází otočka resp. zastávka autobusové dopravy. Tato je vůči stávající 
zástavbě i navrženým rozvojovým plochám dostačující a umožňuje 15 – ti minutovou docházkovou 
vzdálenost prostřednictvím místních komunikací, které nejsou dotčeny transitní dopravou. Další druhy 
a formy dopravy nelze v řešeném území aplikovat. 
 Změnou č. 3 ÚP Čakovičky není tato priorita dotčena. 
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(30) Úroveň technické infrastruktury, zejména dodávku vody a zpracování odpadních vod je nutno 
koncipovat tak, aby splňovala požadavky na vysokou kvalitu života v současnosti i v budoucnosti 

 
Komentář: 
 
 Priorita (30) je řešena v rámci koncepce technické infrastruktury platného ÚP Čakovičky. Stav 
technické infrastruktury je z hlediska stávajících i rozvojových potřeb obce vyhovující. 
Platný ÚP akceptuje trasy nadmístních tras technické infrastruktury včetně jejich prostorové ochrany. 
 Změnou č. 3 ÚP Čakovičky není tato priorita dotčena. 
 
 

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

 
Komentář: 
 
 Priorita (31) je v měřítku obce obtížně aplikovatelná. S ohledem na charakter obce a její rozsah 
se nepředpokládá plošně výrazné uplatňování obnovitelných zdrojů energie. Lokální využití však není 
omezováno.  
 Změnou č. 3 ÚP Čakovičky není tato priorita dotčena. 
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Soulad s územně plánovací dokumentací vydanou krajem: 
 
Změna č. 3 ÚP Čakovičky byla přezkoumána vůči Zásadám územního rozvoje Středočeského 

kraje  vydaným 19. 12. 2011 s nabytím účinnosti dne 22. 2. 2012, včetně následujících aktualizací:  
 

- usnesením č. 007-18/2015/ZK ze dne 27. 7. 2015 byla zastupitelstvem Středočeského kraje 
schválena 1. aktualizace ZÚR Středočeského kraje s nabytím  účinnosti dne 26. 8. 2015,  
- usnesením č. 022-13/2018/ZK ze dne 26. 4. 2018 zastupitelstvem Středočeského kraje 
schválena 2. aktualizace ZÚR Středočeského kraje s nabytím účinnosti dne 4. 9. 2018, 
 

(dále jen „ZÚR SK“). 
 
 V následujícím vyhodnocení jsou uvedeny požadavky vyplývající ze Zásad územního rozvoje 
Středočeského kraje, které souvisí s návrhem územního plánu. Priority, které nejsou uvedeny, nebyly 
výslovně zohledněny, neboť řešené území nemá předpoklady pro jejich uplatnění. 
 
 
Ad:   

1. Stanovení priorit územního plánování kraje pro zajištění udržitelného rozvoje území: 

 

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

 
Komentář: 
 
 Platný ÚP Čakovičky vykazuje rovnovážný stav pilířů územního plánování. Jejich vzájemný 
poměr je odpovídající posici sídla ve Středočeském regionu, zejména s ohledem na pracovní místa 
v navazujících městech a v hl. m. Praze. To je důvod, proč lze akceptovat transformaci původně 
zemědělské sídla na ryze residenční a současně nárůst jeho obyvatel. 
  Změnou č. 3 ÚP Čakovičky není tato priorita dotčena. 
 
 

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

 

Komentář: 
 
 Usnesením č. 110-14/2014/ZK schválilo Zastupitelstvo Středočeského kraje dne 8. 12. 2014 
Generel cyklistických tras a cyklostezek na území Středočeského kraje a to mimo řešené území. 
Potenciál dalšího zesílení vazeb vůči regionu lze při spolupráci s navazujícími sídelními jednotkami 
naplňovat i mimo působnost územního plánu. 
 Změnou č. 3 ÚP Čakovičky není tato priorita dotčena. 
 
 

(03) Vytvářet podmínky pro přeměnu a rozvoj hospodářské základny v území regionů se soustředěnou 
podporou státu vymezených dle Strategie regionálního rozvoje České republiky, kterými jsou na území 
Středočeského kraje: II. hospodářsky slabé regiony: Milovice – Mladá.  
Pro tato území prověřit a stanovit možnosti zajištění odpovídající dopravní a technické infrastruktury. 

 

Komentář: 
 
 Tato priorita se obce Čakovičky netýká. 
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(04) Vytvářet podmínky pro zachování a rozvíjení polycentrické struktury osídlení kraje založené na 
městech Kladno, Mladá Boleslav, Příbram, Beroun, Mělník, Kralupy nad Vltavou, Slaný, Rakovník, 
Benešov, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Neratovice, Říčany a blízkých městech Kolín – Kutná 
Hora, Nymburk – Poděbrady.  
Posilovat význam ostatních center osídlení, zejména ORP: Vlašim, Sedlčany, Čáslav, Mnichovo 
Hradiště, Votice, Hořovice, Dobříš, Český Brod.  
Vytvářet podmínky pro zlepšení spolupráce blízkých měst Lysá nad Labem a Milovice, Nové Strašecí a 
Stochov.  
Rozvíjet obslužný potenciál center v příměstském území Prahy, zejména Hostivice a Jesenice pro 
potřeby jejich dynamicky se rozvíjejícího spádového území. 

 
Komentář: 
 
 Řešené území odpovídá prostřednictvím své posice v krajině i vůči nadmístní dopravní 
infrastruktuře požadavky rozvoje polycentrické struktury. Rozvojem obce nejsou podmínky dalšího 
polycentrického rozvoje omezeny. 
 Změnou č. 3 ÚP Čakovičky není tato priorita dotčena. 
  

(05) Vytvářet podmínky pro umístění a realizaci potřebných staveb a opatření pro zlepšení dopravní 
dostupnosti a dopravní obslužnosti kraje (kompletní výčet je vypsán v aZÚR). 

 
Komentář: 
 
 ÚP Čakovičky akceptuje záměr aZÚR na umístění koridoru dopravní infrastruktury D061. 
 Změnou č. 3 ÚP Čakovičky není tato priorita dotčena. 
 

06) Vytvářet podmínky pro péči o přírodní, kulturní a civilizační hodnoty na území kraje, které vytvářejí 
image kraje a posilují vztah obyvatelstva kraje ke svému území. Přitom se soustředit zejména na:  
a)  zachování a obnovu rozmanitosti kulturní krajiny a posílení její stability  
b) ochranu pozitivních znaků krajinného rázu  
c)  zachování a citlivé doplnění výrazu sídel, s cílem nenarušovat cenné městské i venkovské 
 urbanistické struktury a architektonické i přírodní dominanty nevhodnou zástavbou a omezit 
 fragmentaci krajiny a srůstání sídel  
d)  upřesnit a zapracovat do ÚPD obcí cílové charakteristiky krajiny 
e)  vytváření podmínek pro šetrné využívání přírodních zdrojů 

 
Komentář: 
 
 Předmětem změny č. 3 ÚP Čakovičky je ochrana architektonické struktury historické venkovské 
zástavby z hlediska akcentu na zachování jejího charakteru z hlediska tvarosloví, stavebně technických 
řešení a velikosti staveb. 
 

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  
b)  vyvážené a efektivní využívání zastavěného území a zachování funkční a urbanistické 
 celistvosti sídel, tedy zajišťovat plnohodnotné využití ploch a objektů v zastavěném území a 
 preferovat rekonstrukce a přestavby nevyužívaných objektů a areálů v sídlech před výstavbou 
 ve volné krajině, vyšší procento volné zeleně v zastavěném území  
c)  intenzivnější rozvoj aktivit cestovního ruchu, turistiky a rekreace – vytvářet podmínky k 
 vyššímu využívání existujícího potenciálu, zejména v oblastech:  
-  poznávací a kongresové turistiky  
-  cykloturistiky rozvojem dálkových cyklostezek a cyklostezek v příměstském území hl. m. 
 Prahy a dalších rozvojových oblastech  
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-  vodní turistiky, zejména na řekách Sázavě a Berounce  
-  rekreace ve vazbě na vodní plochy, zejména na vodních nádržích ve středním Povltaví  
-  krátkodobé rekreace především nekomerčních forem, zejména v rozvojové oblasti Praha  
d)  rozvoj ekonomických odvětví s vyšší přidanou hodnotou, zejména aplikovaného výzkumu, 
 strategických služeb (znalostní ekonomika)  
e)  na uplatnění mimoprodukční funkce zemědělství v krajině, zajistit účelné členění pozemkové 
 držby prostřednictvím pozemkových úprav a doplnění krajinných prvků zvyšujících 
 ekologickou stabilitu krajiny a eliminujících erozní poškození  
f)  na uplatnění mimoprodukční funkce lesů zejména v rekreačně atraktivních oblastech, s cílem 
 umožnit intenzivnější rekreační a turistické využívání území  
g) rozvíjení systémů dopravní obsluhy a technické vybavenosti, soustav zásobování energiemi a 
 vodou a na využití surovinových zdrojů pro výstavbu, s cílem zabezpečit podmínky pro 
 hospodářský rozvoj vybraných území kraje a pro stabilizaci hospodářských činností v ostatním 
 území kraje 

 
Komentář: 
 
 Z výše uvedených požadavků se změna č. 3 orientuje na zkvalitnění charakteru jádrových částí 
obce, vycházeje ze soudobého uspořádání veřejných prostranství. Změna č. 3 klade požadavky na 
uspořádání navazující zástavby ve vlastnictví fyzických a právnických osob s tím, že charakter 
jednotlivých staveb, resp. celý soubor staveb historické části je rovnocennou složkou veřejného prostoru 
a jeho kvality. 
 
 

(08) Vytvářet podmínky pro řešení specifických problémů ve specifických oblastech kraje při zachování 
požadavků na ochranu a rozvoj hodnot území. Navrhovat v těchto územích takové formy rozvoje, které 
vyhoví potřebám hospodářského a sociálního využívání území a neohrozí zachování jeho hodnot. 

Koordinovat řešení této problematiky se sousedními kraji. 

 
Komentář: 
 
 Obec Čakovičky se nenachází ve specifické oblasti.  
 Změnou č. 3 ÚP Čakovičky není tato priorita dotčena. 
 
 

(09) Podporovat zlepšení vazeb částí území kraje s územím sousedních krajů Královéhradeckého, 
Pardubického, Plzeňského a Jihočeského, Kraje Vysočina a hl. m. Prahy s cílem optimalizovat 
dostupnost obslužných funkcí i přes hranice kraje. 

 
Komentář: 
 
 Tato priorita se přímo netýká obce Čakovičky. V bližším měřítku je dostupnost z Prahy, Mělníka 
a Neratovic dostatečná a stávající uspořádání obce ji nemůže nijak měnit. 
 ÚP Čakovičky včetně změn č. 1 a 2 přitom respektuje koridor dopravní infrastruktury pro silnici 
II/101. 
 Změnou č. 3 ÚP Čakovičky není tato priorita dotčena. 
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Ad:   

2. Zpřesnění vymezení rozvojových oblastí a rozvojových os, vymezených PÚR 2008 a 
vymezení rozvojových oblastí, rozvojových os a rozvojových center krajského významu 

 
 Ad: 
 2.1 Rozvojové oblasti republikového významu 
 
 Obec Čakovičky je dle Politiky územního rozvoje ( PÚR ) ČR 2008 součástí rozvojové oblasti 
OB1 – Metropolitní rozvojová oblast Praha.  
  

 (11) ZÚR stanovují tyto zásady pro usměrňování územního rozvoje a rozhodování o změnách 
v území (relevantní vůči obci Předboj): 
 
-  rozvoj bydlení orientovat do lokalit s možností kvalitní hromadné dopravy, zejména kolejové a 
 s vazbou na sídla s odpovídající sociální infrastrukturou;  
-  pro rozvoj bydlení sledovat možnosti transformace ploch v zastavěném území sídel a využití 
 dosud volných vymezených ploch v zastavitelném území v územních plánech obcí;  
-  vytvářet podmínky pro rekreaci a to včetně potřeb obyvatel a návštěvníků hl. m. Prahy  
-  chránit prostupnost krajiny, zejména zelené klíny, umožňující propojení s územím hl. m. Prahy 
 a zelené prstence okolo měst;  
-  respektovat prvky přírodních, kulturních a civilizačních hodnot území;  
-  chránit ve zvýšené míře pozitivní znaky charakteristik krajinného rázu a dotvářet krajinu s 
 cílem zvýšení její estetické hodnoty a ekologické stability před nekoordinovanou výstavbou  

 
Komentář: 
 
 Změna č. 3 ÚP Čakovičky vychází ze stabilizované velikosti obce a zachování – čitelnosti jejích 
jádrových ploch jako nositele jednoznačné identity – osobitosti – sídla. 
 Změnou č. 3 jsou tyto hodnoty území jednoznačně specifikovány s cílem zachování venkovské 
struktury historické části obce. 
 

(12)   ZÚR stanovují tyto úkoly pro územní plánování:   
 
-   ověřit rozsah zastavitelných ploch v sídlech a stanovit směry jejich využití s ohledem na kapacity  
obsluhy  dopravní  a  technickou  infrastrukturu,  na  možnosti  rozvoje  občanského  vybavení (jmenovitě 
veřejného vybavení), limity rozvoje území a ochranu krajiny; 

 
Komentář: 
  
aZÚR v území vymezuje záměr nadmístního významu, který je v ÚP zohledněn: 
 

druh záměru  označení  

doprava  D061  Koridor aglomeračního okruhu: úsek (II/101) 
Byškovice – Lobkovice 

 
 
 Jedná se o přesah vymezeného koridoru do severní části řešeného území: 
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Obr: Zákres koridoru D061 dle aZÚR Středočeského kraje. 
 
 
Ad: 

6. Vymezení cílových charakteristik krajiny 

 
(204)  ZÚR vymezují na území kraje následující krajinné typy (v grafické části jsou označeny  
 uvedenými kódy): N - krajina relativně vyvážená 
 

 (206) ZÚR stanovují tyto 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; 

 
 

Komentář:  
 Změna č. 3 ÚP Čakovičky vymezuje ve prospěch požadované cílové kvality krajiny požadavek 
na zachování architektonických znaků jádrových ploch venkovské zástavby.   
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 (208) ZÚR vymezují  krajinu sídelní v územích odpovídajících těmto charakteristikám:  
a)   větší rozsah zastavěného území, vysoká hustota obyvatel a soustředění ekonomických aktivit;  
b)   nejvíce proměněný krajinný typ; 
c)  lze rozlišit podtypy krajiny sídelní dle umístění:  N06 
  
(209)  ZÚR stanovují tyto zásady pro plánování změn v území a rozhodování o nich:  
a)  vytvářet kvalitní obytný standard sídelní krajiny;  
b)   změny využití území nesmí snižovat obytný standard krajiny sídelní a likvidovat či 
 znehodnocovat její existující krajinářské a kulturně historické hodnoty. 
 
(218)  ZÚR vymezují krajinu relativně vyváženou v územích odpovídajícím těmto charakteristikám: 
a)  relativně pestrá skladba zastoupených druhů pozemků; 
b)  nepřevažují ani ekologicky labilní ani ekologicky stabilní plochy. 
 
(219)  ZÚR stanovují tyto zásady pro plánování změn v území a rozhodování o nich: 
a)  dosažení relativně vyváženého poměru ekologicky labilních a stabilních ploch; 
b)  změny využití území nesmí narušit relativně vyváženou krajinu nebo zabránit dosažení 
 vyváženého stavu. 

 
Komentář:  
 
 ÚP Čakovičky včetně změn č. 1 a 2 zcela respektuje zemědělský charakter sídla v jeho posici 
v rámci údolní nivy dolního toku Vltavy a současně chrání veškeré fragmenty spontánních jevů – 
chování krajiny mimo zemědělskou půdu. 
 Změnou č. 3 ÚP Čakovičky cílová charakteristika krajiny dotčena. 
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Ad: 
7. Vymezení veřejně prospěšných staveb a opatření, staveb a opatření k zajišťování  obrany 

a bezpečnosti státu a asanačních území nadmístního významu, pro které lze práva 
k pozemkům a stavbám vyvlastnit 

 
  ZÚR vymezují pro účely řízení o vyvlastnění či zřízení překupního práva veřejně prospěšné 
stavby a veřejně prospěšná opatření v oblasti dopravy, technické infrastruktury, protipovodňové ochrany 
a územního systému ekologické stability. 
 
 ZÚR vymezují jako veřejně prospěšné stavby v tomto rozsahu: 

 
Obr.: výřez výkresu ZÚR č. 4 – veřejně prospěšné stavby a opatření 
 
 Koridor dopravní infrastruktury je platným ÚP Čakovičky akceptován. 
 
 Změnou č. 3 ÚP Čakovičky vymezení tohoto koridoru dotčeno. 
 
 

Ad: 
8. Stanovení požadavků nadmístního významu na koordinaci územně plánovací činnosti 

obcí 

 
 ZÚR pro obec Čakovičky stanovují tyto požadavky na koordinaci územně plánovací činnosti 
obcí: 
 
ORP: Neratovice  
Obec: Čakovičky  
Veřejně prospěšné stavby – doprava: D061 
 
 Změnou č. 3 ÚP Čakovičky vymezení tohoto koridoru dotčeno. 
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Vyhodnocení souladu územního plánu s limity vyplývajícími z grafické části 
dokumentace ZÚR SK ve znění aktualizace ÚAP Středočeského kraje  (2020): 
 
 Ve správním území obce Kunice se vyskytují tyto limity využití území: 
 
- energetika: 
 - podzemní vedení VVTL včetně bezpečnostního pásma, VTL plynovodu a regulační 
  stanice, 
 - nadzemní vedení VVN a VN elektro. 
 Všechny výše uvedené jevy a limity jsou znázorněny v grafické části odůvodnění, ve výkresu 
2a - koordinační výkres.  
 
  Závěr – výsledek přezkoumání souladu návrhu s ÚPD vydanou krajem: 
 
 Změna č. 3 Čakovičky je v souladu s nadřazenou ÚPD, respektuje a řeší všechny úkoly 
vyplývající pro území obce ze ZÚR SK v aktuálním znění. Veškeré nadmístní systémy ochrany přírody 
a krajiny, dopravní a technické infrastruktury a ostatní limity dle ZÚR jsou respektovány. 
 
 
 

2b) Soulad s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na 
 ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území a požadavky 
 na ochranu  nezastavěného území   
 
 

Požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území 

 
 Požadavek na ochranu architektonických a kulturních hodnot je předmětem změny č. 3 ÚP 
Čakovičky.  
 Změna č. 3. ÚP Čakovičky zpřesňuje členění  ploch s rozdílným způsobem využití BS – Plochy 
obytné smíšené v podrobnějším členění na „stávající historickou zástavbu v lokalitě Střed“ podle 
hlavního výkresu změny č. 3 ÚP Čakovičky.         

 
 

Požadavky na ochranu nezastavěného území 

 
 Změnou č. 3 ÚP Čakovičky není nezastavěné území dotčeno. 
 
 
 

2c) Soulad s požadavky Stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů   
 
 
 Vyhodnocení k § 18 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu – Cíle 
územního plánování 

 
 ÚP Čakovičky vč. změny č. 1, 2 a této změny č. 3 do navržené rovnováhy přírodních a 
civilizačních podmínek nezasahuje resp. akceptuje současně deklarovaný udržitelný rozvoj. 
  Změna č. 3 ÚP Čakovičky nevymezuje jedinou novou plochu pro výstavbu.   
 Návrhem změny č. 3 ÚP Čakovičky nejsou dotčeny zjištěné veřejné zájmy a záměry vyplývající 
ze zvláštních předpisů.  
 
 Vyhodnocení k § 19 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu – Úkoly 
územního plánování 

 
 Úkoly územního plánování jsou akceptovány změnou č. 3 ÚP Čakovičky s ohledem na 
problematiku a rozsah změny z hlediska: 
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 § 19, odst. 1a), 1b)  
 a) zajištění a posouzení stavu území, jeho přírodních, kulturních a civilizačních hodnot  
 

§ 19, odst. 1c)  
 c) prověření a posouzení potřeby změn v území, veřejného zájmu na jejich provedení, jejich 

přínosů, problémů, rizik s ohledem například na veřejné zdraví, životní prostředí, 
geologickou stavbu území, vliv na veřejnou infrastrukturu a na její hospodárné využívání  

 
§ 19, odst. 1d) 

 d) stanovení urbanistických, architektonických a estetických požadavků na využívání a 
prostorové uspořádání území a na jeho změny, zejména na umístění, uspořádání a řešení 
staveb 

 
§ 19, odst. 1e) 
e) stanovení podmínek pro provedení změn v území, zejména pak pro umístění a uspořádání 

staveb s ohledem na charakter a hodnoty území 
 

 odst. 2 § 19 SZ: 
  vyhodnocení vlivů politiky územního rozvoje, zásad územního rozvoje nebo územního 

plánu na vyvážený vztah územních podmínek pro příznivé životní prostředí, pro 
hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území, jeho součástí je 
posouzení vlivů na životní prostředí a posouzení vlivu na evropsky významnou lokalitu 
nebo ptačí oblast 

 
 Komentář: 
 Viz zpřesnění členění  ploch s rozdílným způsobem využití BS – Plochy obytné smíšené v 
podrobnějším členění na „stávající historickou zástavbu v lokalitě Střed“ podle hlavního výkresu změny 
č. 3 ÚP Čakovičky.    
 
 

2d) Soulad s požadavky zvláštních právních předpisů, popřípadě 
 s výsledkem řešení rozporů  
 
 
Posuzování vlivů na životní prostředí 
 
  Změna č. 3 ÚP Čakovičky neobsahuje záměry, jejichž charakter a rozsah odpovídá požadavku 
na vyhodnocení vlivů na životní prostředí a na udržitelný rozvoj území z hlediska zákona č. 114/1992 
Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění a zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní 
prostředí, v platném znění.  
 

Ochrana půdního fondu 
 
 Předmětem změny č. 3 ÚP Čakovičky není vymezení zastavitelných ploch ani dalších okolností, 
které by směřovaly k záborům nezastavěného území – zemědělské půdy jako celku. 
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3a) Výsledek přezkoumání územního plánu podle § 53, odst. 4   
 

 Změna č. 3 ÚP Čakovičky je v souladu s Politikou územního rozvoje ČR a  Zásadami územního 
rozvoje Středočeského kraje v aktualizované verzi. 

Změna č. 3  ÚP Čakovičky je v souladu s cíli a úkoly stavebního zákona – viz vyhodnocení 
v bodě 2b) – viz bod 2b). 

Dokumentace změny č. 3 ÚP Čakovičky je v souladu s požadavky stavebního zákona a jeho 
prováděcích předpisů a je zpracována dle těchto právních předpisů – viz bod 2c). 

Stanoviska dotčených orgánů budou vyhodnocena po veřejném projednání a změna č. 3 
Čakovičky případně upravena. 

 
 

3b) Zpráva o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území obsahující 
 základní informace o výsledcích tohoto vyhodnocení včetně vlivů na 
 životní prostředí 

 
 
 K pořízení změny č. 3 ÚP obce Čakovičky vydal Krajský úřad Středočeského kraje, odbor 
životního prostředí a zemědělství stanovisko čj. 036435/2021/KUSK ze dne 7.4.2021. 
 
 Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, sděluje následující: 
 

Stanovisko příslušného orgánu ochrany přírody podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 
Stanovisko příslušného orgánu posuzování vlivů na životní prostředí podle § 10i zákona č. 100/2001 

Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o 
posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů 

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

3c) Stanovisko krajského úřadu podle §50 odst. 5 stavebního zákona  
 

3d) Sdělení, jak bylo stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst. 5 
 stavebního  zákona zohledněno, s uvedením závažných důvodů, pokud 
 některé požadavky nebo podmínky zohledněny nebyly 

 
 Na základě stanoviska Krajského úřadu Středočeského kraje nebylo zpracováno vyhodnocení 
vlivů na životní prostředí a z toho důvodu nebylo stanovisko vydáno. 
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3e) Komplexní zdůvodnění přijatého řešení  
 
 
 Změnou č. 3 ÚP Čakovičky se koncepce rozvoje obce doplňuje vymezením nové plochy 
s rozdílným způsobem využití (RZP): 
 

plochy smíšené obytné centrální 
 

 a to na plochách původní venkovské zástavby dle následujícího schématu: 
 

 
 
 
 Vymezením ploch smíšených v centrech se – prostřednictvím podmínek RZV – stabilizují 
jádrové plochy obce – původní venkovská zástavba – v současném rozsahu zástavby a současně 
stanovuje zachování tohoto stavu v případě změn – nástaveb, přístaveb. 
 
 Jedná se o legitimní požadavek obce, který odpovídá úkolům a cílům územního plánu (§ 18 a 
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19 stavebního zákona) a vytváří silný argumentační prostor, kterým může obec a stavební úřad bránit 
nevhodným stavebním záměrům.  
 
 Tímto vymezením je ponechán prostor pro polyfunkční využití objektů s tím, že rozhodující – 
obytná zástavba i veřejný prostor - budou vždy preferována z hlediska využití území jako celku a 
chráněny před znehodnocením znehodnocení kvality bydlení hlukem, prachem a zápachem a 
dopravním zatížením. 
 
 Vymezený prostor není jednoznačný z hlediska stavební čáry, výšky zástavby i orientace 
střech. Přesto je jako celek nezaměnitelný a vytváří jednoznačný a jedinečný obraz, který se rozhodující 
pro identitu a osobitost území. 
 
 Z hlediska stavebních změn považujeme současný stav za stabilizovaný z hlediska hustoty 
zástavby, tvaru staveb včetně jejich členění a zastřešení. Tato ochrana je vymezena změnou územního 
plánu v obecné rovině a odkazuje (právem) na stávající resp. navazující zástavbu. 
 
Jedinečnost území:  
 

 

 
Obr.: venkovská zástavba rozptýlená v centrální části obce se zachovanou jednotností tvarů a střech, 
na doplním obrázku pak porušení sklonu střechy nevhodným řešením přístavby. 
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Obr.: Jádrové plochy obce s dominantním veřejným prostorem. Prostor není porušen novostavbami a 
v tom je jeho jedinečnost, která je prostřednictvím podmínek RZV ploch smíšených obytných v centrech 
Vymezena touto změnou č. 3 ÚPO Čakovičky.  
 



 

  33 

 

 
Objekt uprostřed snímku – nevhodný sklon střechy – viz detail: 
 

 
Nepůvodní sklon střechy objektu původní – historické zástavby. Nesprávné řešení, kterému lze předejít 
vymezením ploch smíšených v centrech a uplatnění podmínek uvedených ve výrokové části. 
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Obr.: Dolní dva obrázky pak deklarují potřebu tvarové jednotnosti v případech, kdy je centrální prostor 
dostavován. Výsledek je přiměřený, autenticita původní zástavby není zásadním způsobem narušena. 
 

 
Obr.: Příklad zachování původní zástavby. Současně příklad, kdy nelze pozemek dále dělit na další 
stavební pozemky = pozemky dalších hlavních staveb (rodinných domů, provozoven atd. 
 
 Změnou č. 3 ÚP Čakovičky se dále zpřesňují podmínky zastavitelné plochy č. 1 dle platného 
územního plánu a zbývající plochy smíšené obytné a plochy bydlení městského typu tak, aby max. míra 
zastavění pozemku činila 40% včetně zpevněných ploch. 
 
 Výroková část rovněž neumožňuje další dělení pozemků s možností budoucího umístnění další 
hlavní stavby = dalšího rodinného domu či další provozní budovy – pokud se nejedná o pozemek 
užívaný pro bydlení. Důvod je jednoznačný – zabránit dalšímu zahušťování zástavby, resp. zachovat 
stávající přirozený stav území včetně sídelní zeleně, která tvoří jak vnější obraz, tak vnitřní prostředí 
obce. 
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3f) Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby 
vymezení zastavitelných ploch 

 
Změna č. 3 ÚP Čakovičky nové zastavitelné plochy nevymezuje, nebylo to v rozsahu změny č. 3 
požadováno. 
 
Obec Čakovičky prošla výrazným vývojem, v jehož důsledku jsou rozvojové plochy naplněny takto: 
 
Územní plán 2005 

Plocha 1 lokalita střed     1,6360 ha   nevyužito 
Plocha 2 lokalita Fořt     5,4741 ha   vyčerpáno 
Plocha 3 lokalita Slatiny   13,4978 ha   nevyužito 
Plocha 4 lokalita Styrotrade    2,0606 ha   využito 
Plocha 5 lokalita zemědělský statek   0,4673 ha   využito 
Plocha 6 lokalita BP VTL plynovodu   1,1057 ha   nevyužito 
 
Změna č.1 

Plocha z1/1 Styrotrade     0,1300 ha   využito 
 
Změna č. 2  

Z2/1 0,0600 ha plochy komunikací     využito   
Z2/2 0,5053 ha plochy OV – tělovýchovná a sportovní zařízení  nečerpáno 
Z2/3 1,4789 ha plochy nerušící výroby a služeb    využito   
Z2/4 1,4035 ha plochy nerušící výroby a služeb    nečerpáno 
Z2/5 0,5762 ha plochy nerušící výroby a služeb    nečerpáno 
Z2/6 2,6839 ha plochy obytné městského typu    nečerpáno 
Z2/7 1,3260 ha plochy nerušící výroby a služeb    využito 0,4119 ha 
Z2/8 0,9043 ha plochy OV – tělovýchovná a sportovní zařízení  zrušeno 
Schéma postupného rozvoje obce: 
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  37 

 

 
Obr: stav území 2005 

 

 
Obr.: Stav území 2021 
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Obr: Nová výstavba v severní části obce. Jedná se o migraci obyvatel, která přesahuje – např. vůči r. 
1989 – původní plošný rozsa i počet obyvatel obce. 



 

  39 

4a) Širší vztahy 
 
 
Postavení obce v systému osídlení: 

 
 Správní území obce Čakovičky se nachází v zemědělské krajině údolní nivy dolního toku Vltavy.  
 Území je limitováno nadmístními trasami technické infrastruktury resp. jejich ochrannými a 
bezpečnostními pásmy 
 
 
Širší dopravní vztahy, širší vztahy technické infrastruktury 

  
Silniční síť 
 Správní území obce Čakovičky se nachází na křížení silnic II/101, III/0093, III/2443. 
 
Železniční síť 
 Železniční síť se v řešeném území nevyskytuje – nejbližší žel. Zastávka v Kojeticích (sousední 
 obec). 
 
Energetické trasy 
 Řešeným územím prochází stávající trasy VVN 110 kV, VVTL plynovodu a produktovodu. 
 

Širší vztahy ÚSES a dalších přírodních systémů 

 
 V řešeném území nejsou vymezeny nadmístní systémy ÚSES, lokální ÚSES pak navazuje na 
sousední území. 
 
 Severní část řešeného území je v kontaktu s údolní novou Vltavy. 
 

4b) Vyhodnocení  splnění  požadavků zadání      
 
  
 Změna č. 3 ÚP Čakovičky je zpracována v rozsahu identickém se stanivskem krajského úřadu 
dle kapitoly 3.1 tohoto Odůvodnění. 
 
 

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

 
 Změna č. 3  ÚP Čakovičky nevymezuje jevy resp. záležitosti nadmístního významu, které 
nejsou řešeny v zásadách územního rozvoje (§ 43 odst. 1 stavebního zákona). 

 
 

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

 
 Změnou č. 3 ÚP Čakovičky nejsou vymezeny důsledky na zemědělský půdní fond a pozemky, 
určené k plnění funkce lesa. 
 
 
 


