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I. Textová část            

Označení kapitol respektuje použité označení v textové části územního plánu Smilkov (ve verzi 
úplného znění po vydání změny č. 1). Uvedeny jsou pouze ty kapitoly, ve kterých dochází ke 
změnám.  

 

A.1 Vymezení zastav ného území 

Na konec uvedené kapitoly na str. 5 bude dopln n text: „Zm nou č. 2 se up esňuje hranice 
zastav ného území na ji ním okraji pozemku p.p.č. 288 v k.ú. Smilkov“ a to v rozsahu dle zákresu v 
grafické části zm ny č. 2. 

 

A.3.2 Vymezení zastavitelných ploch (Z) a ploch p estavby (P) 

V tabulce 2 NAVR ENÉ PLOCHY P ESTAVBY se na konec doplňují dva nové ádky s tímto zn ním: 

Plocha Popis navr eného vyu ití Místní část Rozloha (ha) 
P07 Plocha pro občanské vybavení – se specifickým vyu itím (OX)  Smilkov 0,27 

P08 Plocha pro občanské vybavení – se specifickým vyu itím (OX) Smilkov 0,22 

 

A.4.1 Technická infrastruktura – energetika a spoje 

V tabulce 4 NÁVRH ROZVOJE NAPÁJENÍ Z ELEKTROROZVOD  V JEDNOTLIVÝCH PLOCHÁCH se na konec 
doplňují dva nové ádky s tímto zn ním: 

Rozvojová 
plocha 

Místní část Vyu ití plochy Počet 
BJ Návrh napájení 

P07 Smilkov komerce - kabelový p ívod NN ze zámeckého areálu 

P08 Smilkov komerce - kabelový p ívod NN ze zámeckého areálu 

 

A.4.3 Dopravní infrastruktura 

Na konec uvedené podkapitoly na str. 12 výrokové části p vodního územního plánu se doplňuje na 
konec oddílu „Dálnice a silnice“ tento text: „Nad silnicí III/12149 spojující Smilkov a Votice bude 
v prostoru severn  od zámku vybudováno p emost ní p es stávající t leso silnice tak, aby došlo k 
propojení obou části zámeckého areálu, t leso silnice ale z stane zachováno, dopravní obslu nosti se 
toto ešení nijak nedotkne“. 
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A.4.4 Občanské vybavení, ve ejný prostor 

V části Občanské vybavení se specifickým využitím (OX) se vypouští celá v ta pod první odrá kou a 
nahrazuje se textem s tímto zn ním: 

„Navrhuje se: 

 rozvojová plocha P07 a P08 (Smilkov) pro funkční vyu ití OX – občanské vybavení – se 

specifickým vyu itím jako rozší ení areálu zámku Smilkov.“ 

 

A.6.2 Podmínky plošného a prostorového uspo ádání ploch s rozdílným 
zp sobem vyu ití 

RI – rekreace – plochy staveb pro rodinnou rekreaci  

V oddílu Prostorové uspořádání, další regulace se v první odrá ce číslo „30 m2“ nahrazuje hodnotou 
„60 m2“. 

 

 

OX – občanské vybavení – se specifickým vyu itím  

V oddílu a) hlavní využití se na konec první odrá ky doplňuje sousloví ve zn ní „ubytovací za ízení 
hotelového typu“.  

V oddílu b) přípustné využití se doplňují tyto nové odrá ky: 

-  „kancelá ské prostory 
-  parkovací plochy pro provoz areálu zámku“. 

V oddílu Prostorové uspořádání, další regulace se nahrazují p vodní odrá ky tímto zn ním: 

- „zastavitelnost ploch max. +20% k dnešnímu stavu,  
- minimální podíl zelen  20%,  
- vylučuje se rozši ování stávajících staveb do výšky,  
- je mo ná výstavba nových staveb za spln ní výše uvedených parametr “. 

 

 

 

II. Grafická část 
 

Grafická část Zm ny č. 2 územního plánu Smilkov obsahuje 2 výkresy formátu A3: 

1 VÝKRES ZÁKLADNÍHO ČLEN NÍ ÚZEMÍ  1 : 5 000 

2 HLAVNÍ VÝKRES     1 : 5 000 
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1. Postup p i po ízení zm ny územního plánu 

Bude doplněno pořizovatelem. 
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2. Soulad s politikou územního rozvoje a územn  plánovací 
dokumentací vydanou krajem 

2.1. Soulad s politikou územního rozvoje (PÚR) 
PÚR ČR, schválená usnesením vlády ČR č. 929 ze dne 20. 7. 2009 vč. Aktualizace č. 1 PÚR ČR schválené 
usnesením vlády ČR č. 276 ze dne 15. 4. 2015, obsahuje republikové priority územního plánování, stano-
vené k dosa ení vyvá eného vztahu územních podmínek pro p íznivé ivotní prost edí, pro hospodá -
ský rozvoj a pro soudr nost společenství obyvatel území. Tyto republikové priority územního plánová-
ní jsou určeny ke konkretizaci obecn  formulovaných cíl  a úkol  územního plánování a po adavk  na 
udr itelný rozvoj v územn  plánovací činnosti obcí, kterou jsou stanovovány podmínky pro zm ny 
v konkrétním území. 

 

Z Politiky územního rozvoje ČR ve zn ní její první aktualizace nevyplývají pro správní území obec 
Smilkov jiné povinnosti, ne  respektovat: 

 REPUBLIKOVÉ PRIORITY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ PRO ZAJI T NÍ UDR ITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ dle 
kap. 2 této politiky. Z t chto priorit zm na naplňuje zejména prioritu (14) chránit a rozvíjet p írod-
ní, civilizační a kulturní hodnoty území, včetn  urbanistického, architektonického a archeologického 
d dictví, zachovat ráz jedinečné urbanistické struktury území, struktury osídlení a jedinečné kul-
turní krajiny, které jsou výrazem identity území, jeho historie a tradice, kdy jejich ochrana by m la 
být provázána s pot ebami ekonomického a sociálního rozvoje v souladu s principy udr itelného 
rozvoje; bránit upadání venkovské krajiny jako d sledku nedostatku lidských zásah , proto e p ed-
m tem zm ny je umo n ní plnohodnotného vyu ití zámeckého parku Smilkov pro podnikání 
v cestovním ruchu.   

 Zahrnutí správního území obce Smilkov do Rozvojové osy OS6 Praha – Bene ov – České Bud jovi-
ce–hranice ČR/Rakousko (–Linz), kdy dle ust. (37) politiky rozvojové osy zahrnují obce, v nich  
existují, nebo lze reáln  očekávat zvý ené po adavky na zm ny v území, vyvolané dopravní vazbou 
na existující nebo p ipravované kapacitní silnice a eleznice p i spolup sobení rozvojové dynamiky 
p íslu ných center osídlení – ve správním území Smilkova se sice neplánuje vedení D3 ani IV. T K, 
ale dobrá dopravní dostupnost p es dne ní I/3 a budoucí D3 dává p edpoklad rozvoje turistického 
ruchu i pro náročnou klientelu z pra ské metropolitní rozvojové oblasti nebo p es leti t  V. Havla 
i pro zahraniční náv t vníky.   

 

2.2. Soulad s územn  plánovací dokumentací vydanou krajem 

Platnou územn  plánovací dokumentací kraje jsou Zásady územního rozvoje St edočeského kraje (ZÚR 
SK) vydané 7. 2. 2012, ve zn ní 1. aktualizace, která byla vydaná dne 27. 7. 2015. 
 

Ze ZÚR SK vyplývá pro správní území obce Smilkov toto: 

 Zahrnutí do Rozvojové osy OS6 Praha – Bene ov – České Bud jovice up esn né zásadami z politiky 
územního rozvoje ČR,  

 Blízkost regionálního biokoridoru RK300 s názvem „RK 297 - Bábin kout“ – je mimo m n né území 
Zm ny č. 2, ale od západu se k n mu p ibli uje, byť jej netečuje. 
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3. Vyhodnocení souladu s cíli a úkoly územního plánování, zejména 
s po adavky na ochranu architektonických a urbanistických 
hodnot v území a po adavky na ochranu nezastav ného území 

3.1. Vyhodnocení souladu s cíli územního plánování 
 

 
Cíle územního plánování stanovené v § 18 stavebního 
zákona 

Vyhodnocení souladu s ohledem na e ení 
Zm ny č. 2 ÚP Smilkov 

(1) Cílem územního plánování je vytvá et p edpoklady 
pro výstavbu a pro udr itelný rozvoj území, spočíva-
jící ve vyvá eném vztahu podmínek pro p íznivé i-
votní prost edí, pro hospodá ský rozvoj a pro 
soudr nost společenství obyvatel území a který 
uspokojuje pot eby současné generace, ani  by ohro-
oval podmínky ivota generací budoucích. 

P edm tem zm ny je umo n ní plnohod-
notného vyu ití areálu zámku Smilkov pro 
občanskou vybavenost s podnikáním 
v cestovním ruchu. Nové plochy p estavby 
umo ní p í propojení nad silnicí III/12149 
mezi oran érií a stávajícím hotelem zaji -
ťující kompoziční propojení celého areálu, 
tím dojde ke zvý ení bezpečnosti a kvali-
ty rekreace náv t vník . A plocha vý-
chodn  od stávajícího objektu oran érie 
slou í k roz í ení komponovaných parko-
vých ploch v kombinaci s umíst ním par-
kovacích míst p ímo souvisejících s vyu-
itím oran érie. 

(2) Územní plánování zaji ťuje p edpoklady pro udr itelný 
rozvoj území soustavným a komplexním e ením účel-
ného vyu ití a prostorového uspo ádání území s cí-
lem dosa ení obecn  prosp ného souladu ve ejných a 
soukromých zájm  na rozvoji území. Za tím účelem 
sleduje společenský a hospodá ský potenciál rozvoje. 

(3) Orgány územního plánování postupem podle tohoto 
zákona koordinují ve ejné i soukromé zám ry zm n v 
území, výstavbu a jiné činnosti ovlivňující rozvoj úze-
mí a konkretizují ochranu ve ejných zájm  vyplývají-
cích ze zvlá tních právních p edpis . 

Není zále itostí projektanta. 

(4) Územní plánování ve ve ejném zájmu chrání a rozvíjí 
p írodní, kulturní a civilizační hodnoty území, včetn  
urbanistického, architektonického a archeologického 
d dictví. P itom chrání krajinu jako podstatnou slo ku 
prost edí ivota obyvatel a základ jejich toto nosti. 
S ohledem na to určuje podmínky pro hospodárné 
vyu ívání zastav ného území a zaji ťuje ochranu 
nezastav ného území a nezastavitelných pozemk . 
Zastavitelné plochy se vymezují s ohledem na poten-
ciál rozvoje území a míru vyu ití zastav ného území. 

Hodnoty území jsou zm nou podpo eny - 
p edm tem zm ny je umo n ní plnohod-
notného vyu ití areálu zámku Smilkov pro 
občanskou vybavenost s podnikáním 
v cestovním ruchu.  

(5) V nezastav ném území lze v souladu s jeho charak-
terem umisťovat stavby, za ízení, a jiná opat ení 
pouze pro zem d lství, lesnictví, vodní hospodá ství, 
t bu nerost , pro ochranu p írody a krajiny, pro 
ve ejnou dopravní a technickou infrastrukturu, pro 
sni ování nebezpečí ekologických a p írodních kata-
strof a pro odstraňování jejich d sledk , a dále ta-

Není p edm tem zm ny. Podmínky pro 
vyu ívání nezastav ného území jsou ji  
stanoveny v platném ÚP Smilkov 
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Cíle územního plánování stanovené v § 18 stavebního 
zákona 

Vyhodnocení souladu s ohledem na e ení 
Zm ny č. 2 ÚP Smilkov 

ková technická opat ení a stavby, které zlep í pod-
mínky jeho vyu ití pro účely rekreace a cestovního 
ruchu, nap íklad cyklistické stezky, hygienická za í-
zení, ekologická a informační centra. Uvedené stavby, 
za ízení a jiná opat ení včetn  staveb, které s nimi 
bezprost edn  souvisejí včetn  oplocení, lze v neza-
stav ném území umisťovat v p ípadech, pokud je 
územn  plánovací dokumentace výslovn  nevylučuje. 

(6) Na nezastavitelných pozemcích lze výjimečn  umístit 
technickou infrastrukturu zp sobem, který neznemo -
ní jejich dosavadní u ívání. 

Není p edm tem zm ny. Podmínky pro 
umíst ní technické infrastruktury jsou ji  
stanoveny v platném ÚP Smilkov. 

 

3.2. Vyhodnocení souladu s úkoly územního plánování 
 

 
Úkoly územního plánování stanovené v § 19 stavebního 
zákona 

Vyhodnocení souladu s ohledem na e ení 
Zm ny č. 2 ÚP Smilkov 

a) zji ťovat a posuzovat stav území, jeho p írodní, kul-
turní a civilizační hodnoty, 

Hodnoty území jsou zm nou podpo eny - 
p edm tem zm ny je umo n ní plnohodnot-
ného vyu ití areálu zámku Smilkov.   

b) stanovovat koncepci rozvoje území, včetn  urbanistické 
koncepce s ohledem na hodnoty a podmínky území, 

c) prov ovat a posuzovat pot ebu zm n v území, ve ejný 
zájem na jejich provedení, jejich p ínosy, problémy, 
rizika s ohledem nap íklad na ve ejné zdraví, ivotní 
prost edí, geologickou stavbu území, vliv na ve ejnou 
infrastrukturu a na její hospodárné vyu ívání, 

Po adavky vychází z konkrétních zám r . 

d) stanovovat urbanistické, architektonické a estetické 
po adavky na vyu ívání a prostorové uspo ádání úze-
mí a na jeho zm ny, zejména na umíst ní, uspo ádání 
a e ení staveb, 

Tyto podmínky jsou stanoveny ji  v platném 
ÚP Smilkov a zm na je bude respektovat. 

e) stanovovat podmínky pro provedení zm n v území, 
zejména pak pro umíst ní a uspo ádání staveb s ohle-
dem na stávající charakter a hodnoty území, 

f) stanovovat po adí provád ní zm n v území (etapizaci), Není p edm tem zm ny. 

g) vytvá et v území podmínky pro sni ování nebezpečí 
ekologických a p írodních katastrof a pro odstraňová-
ní jejich d sledk , a to p írod  blízkým zp sobem, 

Není p edm tem zm ny. 

h) vytvá et v území podmínky pro odstraňování d sledk  
náhlých hospodá ských zm n, 

Není p edm tem zm ny. 
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Úkoly územního plánování stanovené v § 19 stavebního 
zákona 

Vyhodnocení souladu s ohledem na e ení 
Zm ny č. 2 ÚP Smilkov 

i) stanovovat podmínky pro obnovu a rozvoj sídelní 
struktury a pro kvalitní bydlení, 

j) prov ovat a vytvá et v území podmínky pro hospo-
dárné vynakládání prost edk  z ve ejných rozpočt  na 
zm ny v území, 

k) vytvá et v území podmínky pro zaji t ní civilní ochra-
ny, 

l) určovat nutné asanační, rekonstrukční a rekultivační 
zásahy do území, 

m) vytvá et podmínky pro ochranu území podle zvlá tních 
právních p edpis  p ed negativními vlivy zám r  na 
území a navrhovat kompenzační opat ení, pokud 
zvlá tní právní p edpis nestanoví jinak, 

n) regulovat rozsah ploch pro vyu ívání p írodních 
zdroj , 

o) uplatňovat poznatky zejména z obor  architektury, 
urbanismu, územního plánování a ekologie a památkové 
péče. 

Respektováno. 
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4. Vyhodnocení souladu s po adavky stavebního zákona a jeho 
provád cích právních p edpis  

Zpracování Zm ny ÚP bylo provedeno v souladu s ustanoveními platného stavebního zákona a navazu-
jících vyhlá ek č. 500 a 501 v platném zn ní. 

Obsah textové dokumentace Zm ny ÚP je v souladu s § 16 vyhlá ky č. 500/2006 Sb. Grafická část do-
kumentace Zm ny ÚP je zpracována dle vyhlá ky 500/2006, p ílohy č. 7. 

Zm na ÚP je po izována ú edníkem splňujícím kvalifikační p edpoklady pro územn  plánovací činnost a 
zpracován osobou oprávn nou k vybrané činnosti ve výstavb . Zve ejňování písemností v celém proce-
su probíhalo v souladu s ustanovením § 20 stavebního zákona.  

Záv rem se nechá konstatovat, e kompletní dokumentace Zm ny ÚP je zpracována podle po adavk  
stavebního zákona a jeho provád cích vyhlá ek 500/2006 Sb. a 501/2006 Sb. 
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5. Vyhodnocení souladu s po adavky zvlá tních právních p edpis  

a se stanovisky dotčených orgán  podle zvlá tních právních 
p edpis , pop ípad  s výsledkem e ení rozpor  

5.1. P ezkoumání souladu s po adavky zvlá tních právních p edpis  

Bude doplněno. 

 

5.2. P ezkoumání se stanovisky dotčených orgán  

Bude doplněno. 
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6. Zpráva o vyhodnocení vliv  na udr itelný rozvoj území 
obsahující základní informace o výsledcích tohoto vyhodnocení 
včetn  výsledk  vyhodnocení vliv  na ivotní prost edí 

Na základ  návrhu obsahu Zm ny č. 2 ÚP Smilkov krajský ú ad nepo adoval zpracování vyhodnocení 
vliv  Zm ny č. 2 územního plánu Smilkov na ivotní prost edí (SEA). Proto nebylo zpracováno 
vyhodnocení vliv  územního plánu na udr itelný rozvoj území. 
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7. Stanovisko krajského ú adu podle § 50 odst. 5 

Vyhodnocení vliv  územního plánu na udr itelný rozvoj území nebylo zpracováno a z tohoto d vodu 

nebylo uplatn no stanovisko krajského ú adu podle § 50 odst. 5 stavebního zákona. 
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8. Sd lení, jak bylo stanovisko podle § 50 odst. 5 zohledn no, s 
uvedením záva ných d vod , pokud n které po adavky nebo 
podmínky zohledn ny nebyly 

Nebylo uplatn no stanovisko krajského ú adu podle § 50 odst. 5 stavebního zákona. 
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9. Komplexní zd vodn ní p ijatého e ení vč. vybrané varianty 

Tato kapitola je člen na podle textové části návrhu Zm ny č. 2 ÚP Smilkov (dle výroku zm ny). 

 

I. Textová část 

A.1 Vymezení zastav ného území 

Up esňuje se hranice zastav ného území a bude tak zarovnaná. 

 

A.3.2 Vymezení zastavitelných ploch (Z) a ploch p estavby (P) 

Nov  byly vymezeny tyto plochy p estavby: 

Plocha Popis navr eného vyu ití Od vodn ní 
P07 

Plocha pro občanské vybavení – se 
specifickým vyu itím (OX)  

P í propojení nad silnicí III/12149 mezi oran érií a 
stávajícím hotelem zaji ťující kompoziční propojení 
celého areálu. 

P08 
Plocha pro občanské vybavení – se 
specifickým vyu itím (OX) 

Mo nost roz í ení komponovaných parkových ploch v 
kombinaci s umíst ním parkovacích míst p ímo souvise-
jících s vyu itím oran érie. 

 

A.4.1 Technická infrastruktura – energetika a spoje 

Zásobování elektrickou energií bude pro nové plochy p estavby P07 a P08 vy e eno napojením na 
kabelové vedení NN ze zámeckého areálu. 

 

A.4.3 Dopravní infrastruktura 

Pro zaji t ní propojení celého zámeckého areálu bez nutnosti p echázení p ích p es krajskou silnici je 
navr eno p emost ní této silnice, t leso silnice ale z stane zachováno, dopravní obslu nosti se toto 
e ení nijak nedotkne. 

 

A.4.4 Občanské vybavení, ve ejný prostor 

Nov  byly vymezeny plochy p estavby pro občanské vybavení se specifickým vyu itím P07 a P08, které 
roz í í zámecký areál a zajistí jeho propojení.  
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A.6.2 Podmínky plo ného a prostorového uspo ádání ploch s rozdílným 
zp sobem vyu ití 

RI – rekreace – plochy staveb pro rodinnou rekreaci  

V regulativu dochází ke zvý ení hodnoty max. zastav né plochy rekreačních staveb z 30 na 60 m2 

z d vodu lep ího vyu ití rekreačních pozemk , které nebudou omezovány tak p ísn . I tak je vým ra 
pro rekreační stavby nepatrná a nehrozí tím tedy negativní ovlivn ní krajinného rázu, týká se to 
pouze stávajících ploch. 

 

OX – občanské vybavení – se specifickým vyu itím  

Do hlavního a p ípustného vyu ití byly dopln ny funkce, které s vyu itím zámeckého areálu p ímo 
souvisejí, a bez nich by nebyl potenciál zámku v oblasti cestovního ruchu dostatečn  vyu it. 
 

Podmínky prostorového uspo ádání byly nastaveny tak, aby bylo umo n no minimální roz í ení 
stávajících zastav ných ploch a aby byla zároveň chrán na kompoziční hodnota zámku.  

 

 

II. Grafická část 
 

Grafická část je dána osnovou v p íloze č. 7 k vyhlá ce č. 500/2006 Sb. Výkres ve ejn  prosp ných 
staveb a opat ení se nezpracovává, jeliko  Zm na ÚP ani nenavrhuje ádné ve ejn  prosp né stavby 
a opat ení 
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10. Vyhodnocení účelného vyu ití zastav ného území a vyhodnocení 
pot eby vymezení zastavitelných ploch 

Nové zastavitelné plochy nejsou vymezovány, Zm na č. 2 vymezuje dv  nové plochy p estavby P07 a 
P08, které p isp jí k účelnému vyu ití zastav ného území. 
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11. Vyhodnocení koordinace vyu ívání území z hlediska ir ích 
vztah  v území 

e ené území Zm ny č. 2 nemá vliv na správní území sousedních obcí. Nové rozvojové plochy, plochy 
p estavby P07 a P08, ovlivňují pouze nejbli í okolí, tedy areál zámku a zámeckého parku – plochy 
umo ní roz í ení zámeckého areálu a jeho v t í vyu ití pro cestovní ruch. 
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12. Vyhodnocení spln ní po adavku zadání 

Návrh Zm ny č. 2 ÚP Smilkov je zpracován v souladu s obsahem Zm ny č. 2 dle ust. §55a stavebního 
zákona, který byl schválen zastupitelstvem obce Smilkov dne 26. 7. 2018. Návrh obsahu Zm ny č. 2 byl 
pln  respektován. 
 

 



18 

 

13. Výčet zále itostí nadmístního významu, které nejsou e eny v 
zásadách územního rozvoje (§ 43 odst. 1 stavebního zákona), s 
od vodn ním pot eby jejich vymezení 

Takové plochy ani koridory nadmístního významu, které nejsou e eny v zásadách územního rozvoje, 
nejsou vymezeny. 
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14. Vyhodnocení p edpokládaných d sledk  navrhovaného e ení na 
zem d lský p dní fond a pozemky určené k pln ní funkce lesa 

V rámci Zm ny č. 2 nejsou vymezovány zám ry, které by m ly vliv na ZPF a PUPFL, p edm tem Zm ny 
č. 2 jsou pouze nové plochy p estavby.  
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15. Rozhodnutí o námitkách včetn  samostatného od vodn ní 

Bude doplněno. 
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16. Vyhodnocení p ipomínek 

Bude doplněno. 
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17. Údaje o počtu list  od vodn ní zm ny územního plánu a počtu 
výkres  k n mu p ipojené grafické části 

Textová část od vodn ní návrhu Zm ny č. 2 ÚP Smilkov obsahuje 22 stran formátu A4. 

 

Grafická část od vodn ní návrhu Zm ny č. 2 ÚP Smilkov obsahuje 2 výkresy formátu A3: 

3 KOORDINAČNÍ VÝKRES      1 : 5 000 

4 VÝKRES IR ÍCH VZTAH      1 : 10 000 

 

Grafická část od vodn ní, skládající se z vý e uvedených výkres , je nedílnou součástí od vodn ní 
tohoto opat ení obecné povahy. 
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