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A Textová část  

A.1 Vymezení zastavěného území 

Ruší se původní text kapitoly: „ Zastavěné území je vymezeno ke dni 31. 3. 2016 a je patrné z výkresu 
základního členění území, hlavního výkresu a koordinačního výkresu. Změnou č. 2 se upřesňuje hranice 
zastavěného území na jižním okraji pozemku p.p.č. 288 v k.ú. Smilkov.“ Nahrazuje se novým textem ve 
znění: „Zastavěné území je vymezeno ke dni 22. 5. 2020, oproti předchozímu vymezení se změnou č. 3 
nemění. Je patrné z výkresu základního členění území, hlavního výkresu a koordinačního výkresu.“ 
 

 

A.2 Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot 

V názvu kapitoly se upravuje slovní spojení „ochrana a rozvoj“, jež se dává do 2. pádu: „ochrany a 
rozvoje“. Věcný obsah kapitoly zůstává nezměněný. 

  
 

A.3 Urbanistická koncepce včetně urbanistické kompozice, vymezení ploch 
s rozdílným způsobem využití, zastavitelných ploch, ploch přestavby a 
systému sídelní zeleně 

Původní název kapitoly „Urbanistická koncepce včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby 
a systému sídelní zeleně“ se mění vložením slov „urbanistické kompozice,“ a „ploch s rozdílným 
způsobem využití,“, takže název zní: „Urbanistická koncepce včetně urbanistické kompozice, vymezení 
ploch s rozdílným způsobem využití, zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně“. 

 
A.3.1 Urbanistická koncepce 

Kapitola se nemění. 
 

 
A.3.2 Vymezení zastavitelných ploch (Z) a ploch přestavby (P) 

V tabulce navržených zastavitelných ploch se doplňuje poslední řádek: 
 

Zm3-2 Plocha pro1 rodinný dům přiléhající k zast. území sídla  Smilkov 0,98 

 
V tabulce navržených ploch přestavby se doplňuje poslední řádek: 

Zm3-1 
Záměna plochy vymezené pro veřejné prostranství (PV) 
v zastavitelné ploše P03 na plochu pro bydlení (BV) a naopak 

Smilkov 0,21 

 
 

A.3.3 Systém sídelní zeleně 

Kapitola se nemění. 
 
 

A.3.4 Urbanistická kompozice 

Vkládá se nová kapitola A.3.4 s názvem „Urbanistická kompozice“ a s následujícím textem: 

Pro obec je významnou hodnotou dlouhodobě rozvíjená urbanistická struktura jednotlivých sídel a vazby 
na okolní krajinu. Rozmístění jednotlivých objektů v sídlech je přizpůsobeno členitosti terénu. V 
urbanistické kompozici Smilkova se uplatňuje zámek s parkem a dvojicí rybníků. V obytné části sídla 
dominuje podlouhlá náves s alejí vzrostlých kaštanů. Domky jsou řazeny s prolukami zahrádek a 
ostatních ploch, nejsou sevřeným útvarem. Urbanistické hodnoty spočívají v pitoreskní členitosti 
různorodé zástavby drobných staveb, v návaznosti a vlastnostech prostorů a staveb. 

Sídlo Kouty se vyznačuje urbanisticky hodnotnou volnou zástavbou drobných zemědělských usedlostí 
kolem trojúhelníkové návsi, v jejíž spodní části se nachází zbytky vodní tvrze. Podobně i v ostatních 
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sídlech lze zástavbu charakterizovat jako různorodou venkovskou bez typických převažujících forem, 
bez záměrně založených kompozic. Typické je historické obklopení všech objektů zahradami a sady, což 
dotváří příznivý obraz sídel v krajině.  

 

A.4 Koncepce veřejné infrastruktury včetně podmínek pro její umísťování, 
vymezení ploch a koridorů pro veřejnou infrastrukturu, včetně 
stanovení podmínek pro jejich využití 

Původní název kapitoly „Koncepce veřejné infrastruktury včetně podmínek pro její umísťování“ se mění 
vložením slov „,vymezení ploch a koridorů pro veřejnou infrastrukturu, včetně stanovení podmínek pro 
jejich využití“, takže název zní: „Koncepce veřejné infrastruktury včetně podmínek pro její umísťování, 
vymezení ploch a koridorů pro veřejnou infrastrukturu, včetně stanovení podmínek pro jejich využití“. 

 

A.4.1 Technická infrastruktura – energetika a spoje 

V  tabulce  4  „Návrh rozvoje napájení z elektrorozvodů v jednotlivých plochách“ se doplňuje poslední 
řádek tabulky s textem: 

Zm3-2 Smilkov bydlení 1 

z okruhu nové trafostanice TSN2 (v případě dřívější zástavby 
před realizací v plochách Z11 a P03 -podmíněných napojením  na 
novou TSN2 - lze připustit napájení z okruhu stávající NN 

distribuce BN 5101) 

Ostatní části kapitoly A.4 (tj. další subkapitoly A.4.2 – A.4.5) zůstávají nezměněné. 

 

A.5 Koncepce uspořádání krajiny včetně vymezení ploch s rozdílným 
způsobem využití, ploch změn v krajině a stanovení podmínek pro 
jejich využití, územního systému ekologické stability, prostupnosti 
krajiny, protierozních opatření, ochrany před povodněmi, rekreace, 
dobývání ložisek nerostných surovin a podobně 

Původní název kapitoly „Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení podmínek 
pro změny v jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření, 
ochranu před povodněmi, rekreace, dobývání ložisek nerostných surovin a pod.“ se mění vložením slov 
„s rozdílným způsobem využití, ploch změn v krajině", ruší se slova „změny v" a další část názvu v 
daném kontextu se upravuje do 2. pádu, takže název zní: „Koncepce uspořádání krajiny včetně vymezení 
ploch s rozdílným způsobem využití, ploch změn v krajině a stanovení podmínek pro jejich využití, 
územního systému ekologické stability, prostupnosti krajiny, protierozních opatření, ochrany 
před povodněmi, rekreace, dobývání nerostů a podobně“. 

Celá kapitola A.5 zůstává nezměněná (tj. všechny subkapitoly A.5.1 – A.5.9). 

 

A.6 Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití 
s určením převažujícího účelu využití (hlavní využití), pokud je možné jej stanovit, 
přípustného využití, nepřípustného využití (včetně stanovení, ve kterých plochách 
je vyloučeno umísťování staveb, zařízení a jiných opatření pro účely uvedené v § 
18 odst. 5 stavebního zákona), popřípadě stanovení podmíněně přípustného využití 
těchto ploch a stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních 
podmínek ochrany krajinného rázu (například výškové regulace zástavby, 
charakteru a struktury zástavby, stanovení rozmezí výměry pro vymezování 
stavebních pozemků a intenzity jejich využití) 

Původní název kapitoly „Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením 
převažujícího účelu využití " se mění vložením slov „s určením převažujícího účelu využití (hlavní 
využití), pokud je možné jej stanovit, přípustného využití, nepřípustného využití (včetně stanovení, ve 
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kterých plochách je vyloučeno umísťování staveb, zařízení a jiných opatření pro účely uvedené v § 18 
odst. 5 stavebního zákona), popřípadě stanovení podmíněně přípustného využití těchto ploch a stanovení 
podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu (například 
výškové regulace zástavby, charakteru a struktury zástavby, stanovení rozmezí výměry pro vymezování 
stavebních pozemků a intenzity jejich využití)", takže název zní: „Stanovení podmínek pro využití ploch 
s rozdílným způsobem využití s určením převažujícího účelu využití (hlavní využití), pokud je možné jej 
stanovit, přípustného využití, nepřípustného využití (včetně stanovení, ve kterých plochách je vyloučeno 
umísťování staveb, zařízení a jiných opatření pro účely uvedené v § 18 odst. 5 stavebního zákona), 
popřípadě stanovení podmíněně přípustného využití těchto ploch a stanovení podmínek prostorového 
uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu (například výškové regulace zástavby, 
charakteru a struktury zástavby, stanovení rozmezí výměry pro vymezování stavebních pozemků a 
intenzity jejich využití)“. 

 
 

A.6.1 Použité pojmy 

Kapitola se nemění. 
 
 

A.6.2 Podmínky plošného a prostorového uspořádání ploch s rozdílným způsobem 
využití 

Za odstavec začínající textem: „Pro ochranu území, kde se nacházejí kulturní památky …“ (tj. před část 
obsahující podmínky plošného a prostorového uspořádání) se vkládá nový odstavec ve znění: „Dále je 
žádoucí ve všech sídlech, zejména v částech s původní venkovskou architekturou a urbanisticky 
hodnotnou zástavbou (což je především centrum Smilkova s areálem zámku včetně parku a sídlo Kouty s 
hodnotnou vesnickou architekturou), respektovat její stávající (typický) charakter. Pro novostavby, 
stavební úpravy, nástavby a přístavby to znamená maximálně se přizpůsobit původní struktuře svým 
hmotovým uspořádáním, objemy staveb, tvary střech, typickou barevností a užitými materiály.“ 

V podmínkách plošného a prostorového uspořádání plochy „BV – bydlení v rodinných domech – 
venkovské“ se mění v odstavci „Prostorové uspořádání, další regulace“, u druhé odrážky minimální 
velikost parcely pro jeden rodinný dům takto: ruší se hodnota „1000  m2“ a nahrazuje se hodnotou „800 
m2“. Obdobně se tato hodnota mění i u následující třetí odrážky (nově 800  m2 místo rušených 1000 m2).   

V podmínkách plošného a prostorového uspořádání plochy „NZ – plochy zemědělské“ se doplňuje 
přípustné využití (poslední odrážka bodu b): 

-  zalesnění vyjma půdy I. a II. třídy ochrany ZPF 
 
 

A.7 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 

Kapitola se nemění. 
 
 

A.8 Vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejných prostranství, pro 
které lze uplatnit předkupní právo, s uvedením, v čí prospěch je předkupní 

právo zřizováno, parcelních čísel pozemků, názvu katastrálního území a případně 
dalších údajů podle § 8 katastrálního zákona 

Původní název kapitoly „Vymezení veřejně prospěšných staveb a koridorů pouze s možností 
předkupního práva", se mění vložením slov „veřejných prostranství, pro které lze uplatnit předkupní 
právo, s uvedením v čí prospěch je předkupní právo zřizováno, parcelních čísel pozemků, názvu 
katastrálního území a případně dalších údajů podle § 5 odst. 1 katastrálního zákona“ se mění, ruší se 
slova „5 odst. 1“  a nahrazuje se číslovkou „8“, takže název zní: „Vymezení veřejně prospěšných staveb 
a veřejných prostranství, pro které lze uplatnit předkupní právo, s uvedením v čí prospěch je předkupní 
právo zřizováno, parcelních čísel pozemků, názvu katastrálního území a případně dalších údajů podle § 8 
katastrálního zákona“. 

Obsah kapitoly se nemění. 
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A.9 Stanovení kompenzačních opatření podle § 50 odst. 6 stavebního 
zákona 

Kapitola se nemění. 

 

A.10 Vymezení ploch a koridorů územních rezerv a stanovení možného 
budoucího využití, včetně podmínek pro jeho prověření 

Kapitola se nemění. 

 

A.11 Vymezení ploch, ve kterých je rozhodování o změnách v území 
podmíněno dohodou o parcelaci 

Kapitola se nemění. 

 

A.12 Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v 
území podmíněno zpracováním územní studie, stanovení podmínek 
pro její pořízení a přiměřené lhůty pro vložení dat o této studii do 
evidence územně plánovací činnosti 

Kapitola se nemění. 

 

A.13 Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v 
území podmíněno vydáním regulačního plánu, zadání regulačního 
plánu v rozsahu podle přílohy č. 9, stanovení, zda se bude jednat o regulační plán 

z podnětu nebo na žádost, a u regulačního plánu z podnětu stanovení přiměřené 
lhůty pro jeho vydání 

Kapitola se nemění. 

 

A.14 Stanovení pořadí změn v území (etapizace) 

Etapizace využití rozvojových ploch není navržena. 

 

A.15 Vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných staveb 

Původní název kapitoly „Vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných staveb, pro které 
může vypracovávat architektonickou část projektové dokumentace jen autorizovaný architekt.“ se mění 
zrušením slov „pro které může vypracovávat architektonickou část projektové dokumentace jen 
autorizovaný architekt", takže název zní: „Vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných 
staveb“. 

Obsah kapitoly se nemění.  

 

A.16 Údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené 
grafické části 

Údaje o textové a grafické části budou upřesněny a doplněny v rámci „úplného znění“ po vydání Změny 
č. 3 územního plánu. 

Textová část návrhu Změny č. 3 (Opatření obecné povahy) obsahuje 8 stran textu 
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B Grafická část územního plánu   
 
 

Grafická část územního plánu Smilkov obsahuje následující výkresy: 

 

01 – Výkres základního členění území, M 1:5000 

02 – Hlavní výkres, M 1:5000 

 

Pozn.: ÚP nenavrhuje žádné veřejně prospěšné stavby a opatření, proto příslušný výkres není obsažen. 

 

 

 

Změna č. 3: Bude upřesněno a doplněno v rámci „Úplného znění“ po vydání změny č. 3 územního 

plánu. 

 

 

 

Součástí změny č. 3 územního plánu Smilkov jsou pouze výkresy: 

 

01 – Výkres základního členění území, M 1:5000 (výřez části území dotčené změnou)  

02 – Hlavní výkres, M 1:5000 (výřez zobrazující plochy řešené změnou č. 3) 

 

Pozn.: ÚP nenavrhuje žádné veřejně prospěšné stavby a opatření, proto příslušný výkres není obsažen. 
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C TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 3 ÚZ. PLÁNU 
 

C.1 Postup při pořízení změny  

Obec Smilkov má platný Územní plán vydaný v roce 2017 (nabytí účinnosti 16 1. 2017). Změna č. 1 ÚP Smilkov 
nabyla účinnosti dne 16. 6. 2018. Změna č. 2 ÚP nabyla účinnosti dne 27. 10. 2018. Obci byl doručen podnět na 
změnu vedení úseku navržené místní komunikace v ploše přestavby P03. Plocha přestavby (PO3) je určena pro 5 
rodinných domů (BV), součástí plochy je návrh veřejného prostranství (PV) pro realizaci komunikace. Druhý podnět 
na změnu ÚP se týká vymezení plochy pro bydlení. 

Pořizovatel vypracoval návrh obsahu Změny č. 3 ÚP Smilkov (ještě před schválením pořízení změny zastupitelstvem 
obce) a v souladu s § 55a odst. 2 stavebního zákona požádal o dvě stanoviska krajského úřadu, jako příslušného 
úřadu. 

Dle § 55a odst. 2 stavebního zákona bylo požádáno o stanoviska: 

1) stanovisko příslušného orgánu ochrany přírody podle zákona o ochraně přírody a krajiny k navrhovanému 
obsahu změny územního plánu, s uvedením, zda je možné vyloučit významný vliv na evropsky významnou lokalitu 
nebo ptačí oblast (Natura 2000), 

2) stanovisko příslušného úřadu s uvedením, zda má být návrh změny posuzován z hlediska vlivů na životní 
prostředí, případně stanovení podrobnějších požadavků podle § 10i zákona o posuzování vlivů na životní prostředí 
(tzv. SEA).   

Obsahem těchto stanovisek – 153034/2019/KUSK ze dne 5. 12. 2019 je: a) že lze vyloučit významný vliv 
předloženého návrhu Změny č. 3 ÚP Smilkov na předmět ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit nebo 
ptačích oblastí (Natura 2000), b) nepožaduje se zpracování vyhodnocení vlivů Změny č. 3 ÚP Smilkov na životní 
prostředí (SEA). 

O pořízení Změny č. 3 ÚP rozhodlo Zastupitelstvo obce Smilkov na svém zasedání dne 13. 12. 2019 usnesením 
č. 6/19.  

Dále Zastupitelstvo obce Smilkov rozhodlo o zkráceném postupu pořízení Změny č. 3 územního plánu. Tento 
postup umožňuje novela stavebního zákona (zák. č. 183/2006 Sb., ve znění zák. č. 225/2017 Sb., § 55a -zkrácený 
postup při pořizování změny územního plánu).  

Na tomto svém zasedání zároveň zastupitelstvo souhlasilo s tím, že: a) pořizovatelem změny č. 3 ÚP Smilkov bude 
Městský úřad Votice jako příslušný úřad územního plánování b) tzv. určeným zastupitelem bude starostka Dagmar 
Čermochová  c) projektantem Změny č. 3 územního plánu Smilkov bude Ing. arch. Milan Salaba na základě nabídky na 
zpracování změny. 

Dokončený návrh změny č. 3 ÚP Smilkov je předkládán k veřejnému projednání s účastí dotčených orgánů (§ 55b 
odst. 2 stavebního zákona). 

 

C.2 Soulad s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací 

vydanou krajem  
 

C.2.1 Soulad s politikou územního rozvoje 

Dle Politiky územního rozvoje ČR 2008 (schválené usnesením vlády České republiky č. 929 ze dne 20. 7. 2009 ve znění 
Aktualizací č. 1, 2 a 3, platném od 1. 10. 2019; dále jen PÚR) leží řešené území obce Smilkov (katastry Smilkov a Kouty 
u Smilkova) v rozvojové ose OS6 Praha – Benešov – Tábor – České Budějovice – hranice ČR/Rakousko (–Linz), a dále 
v širším vymezení koridoru pro dálnici D3 (dle upřesnění v ZÚR Středočeského kraje koridor do řešeného území 
nezasahuje).  

Řešené území obce neleží podle tohoto dokumentu v žádné republikové rozvojové oblasti ani se nenachází v 
republikové specifické oblasti. Do řešeného území nezasahují koridory a plochy dopravní a technické infrastruktury 
republikového významu. 

Dle § 31 stavebního zákona je PÚR ČR nadřazeným právně závazným dokumentem pro vydávání územních plánů a 
jejich změn, a proto také Změna č. 3 ÚP Smilkov musí být s PÚR ČR ve znění jejích Aktualizací č. 1, 2 a 3 v souladu. 
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Z PÚR ČR vyplývají pro řešení Změny č. 3 ÚP Smilkov níže uvedené požadavky (uvedeny kurzívou). 

 

2.1.1 Republikové priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území 
 
(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.  

Bránit upadání venkovské krajiny jako důsledku nedostatku lidských zásahů. 

Předmětem Změny č. 3 ÚP Smilkov jsou pouze relativně malé plochy. Předmětem Změny č. 3 ÚP Smilkov je změna 
vedení úseku navržené místní komunikace v ploše přestavby P03 (Zm3-1) a vymezení jedné plochy pro bydlení 
(Zm3-2) pro 1 RD. Tato úprava navržené komunikace a vymezení zastavitelné plochy respektují stávající strukturu 
osídlení. Změna č. 3 ÚP Smilkov navrhuje zastavitelnou ploch pro bydlení Zm3-2 v návaznosti na vymezené 
zastavěné území, pro ochranu přírody a krajiny jsou respektovány prvky ÚSES a krajinný ráz. Změna č. 3 ÚP Smilkov 
respektuje přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území.  Úrodné, vysoce kvalitní zemědělské půdy I. a II. třídy 
ochrany jsou však Změnou č. 3 ÚP dotčeny, avšak v málem rozsahu úměrném přiměřenému rozvoji obce. Plocha 
Zm3-2 se těsně přimyká k okraji zástavby jádrového sídla Smilkov. 

Změnou č. 3 ÚP Smilkov nedochází k záboru PUPFL. Hodnoty jsou v platném územním plánu Smilkov popsány, jsou 
definovány formy jejich ochrany a jsou graficky vyznačeny v koordinačním výkresu. S cílem ochrany hodnot, zejména 
s cílem ochrany krajinného rázu jsou pro zastavitelnou plochu Zm3-2 stanoveny podmínky prostorového uspořádání 
zástavby (výšková regulace zástavby, maximální zastavitelnost ploch, minimální velikost stavební parcely pro 1RD, 
podíl zpevněných ploch atd.). 

Na základě požadavku obce byla upravena minimální velikost parcely pro 1 RD v plochách BV – bydlení – v 
rodinných domech – venkovské z 1000 m² na 800 m². Snížení minimální velikosti pozemku vychází z průzkumu 
stávající zástavby, kdy byly brány do úvahy nižší hodnoty výskytu velikosti parcel. Zároveň byla minimální velikost 
pozemků stanovena tak, aby byl stále udržen jeden z cílů změny ÚP, jímž je nastavení regulace ploch pro bydlení tak, 
aby v nich zástavba dotvořila okraj sídla s dostatečným množstvím zeleně, napomáhající harmonickému začlenění 
sídla do okolní volné krajiny. 

 
Změnou č. 3 je územní plán Smilkov uveden do souladu s vyhláškou č. 500/2006 Sb, o územně analytických 
podkladech, územně plánovací činnosti a způsobu evidence územně plánovací činnosti po její novele vyhláškou 
13/2018 Sb. Změnou ÚP se tedy upravuje obsah a struktura územního plánu dle přílohy č. 7 k vyhlášce č.500/2006. 
Nově je v územním plánu uvedena např. urbanistická kompozice. 

Při zpracování Změny č. 3 ÚP Smilkov byly využity aktuální ÚAP ORP Votice, jakožto základní odborným podklad pro 
územně plánovací činnost. 

Změnou č. 3 ÚP Smilkov je posílena ochrana charakteru a struktury venkovské zástavby doplněním textu v kapitole 
A.6.2 „Podmínky plošného a prostorového uspořádání ploch s RZV“. Důraz na respektován stávajícího charakteru 
zástavby platí zejména v částech s původní venkovskou architekturou a urbanisticky hodnotnou zástavbou (k.ú. Kouty 
u Smilkova - Kouty, urbanisticky hodnotná volná zástavba drobných zemědělských usedlostí kolem trojúhelníkové 
návsi, v jejíž spodní části se nachází zbytky vodní tvrze). 

 (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. 

Volná zemědělská krajina je Změnou č. 3 územního plánu Smilkov dotčena v malém měřítku. Úrodné, vysoce kvalitní 
zemědělské půdy I. a II. třídy ochrany jsou Změnou č. 3 ÚP dotčeny v málem rozsahu, úměrném přiměřenému rozvoji 
obce. Zastavitelná plocha pro bydlení Zm3-2 je vymezena na zemědělské půdě I. třídy ochrany a je určena pouze pro 
výstavbu 1 RD. Plocha navazuje severní částí na zastavěné území a z východní strany ji obklopuje komunikace 
III/12139. Vymezením plochy nedojde k narušení organizace zemědělského půdního fondu, hydrologických a 
odtokových poměrů v území a navržena lokalita se nedotkne využitelnosti zemědělského půdního fondu ve smyslu 
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narušení ucelených zemědělských ploch. Dle dostupných podkladů z územně analytických nejsou řešené plochy 
Zm3-2 a Zm3-1 součástí meliorovaných ploch. 

Téměř celé sídlo Smilkov leží právě na nejkvalitnějších půdách, rozvojové možnosti hlavního sídla obce mimo 
nejkvalitnější zemědělské půdy neexistují. Podmínky rozvoje obce je přitom nezbytné zajistit v zájmu stabilizace 
obyvatelstva obce a v zájmu udržitelnosti existující veřejné infrastruktury. Plocha pro rozvoj bydlení Zm3-2 byla 
vymezena v těsné návaznosti na zastavěné území jádrového sídla, v nejmenší možné vzdálenosti od středu sídla. Je 
tak zachována kompaktnost a koncentričnost uspořádání urbanistické struktury jádrového sídla obce, a byla tak 
minimalizována fragmentace zemědělských ploch. 

Více viz kapitola 11.4 – „Odůvodnění navržených rozvojových ploch“ a kapitola 15. 2 –„Vyhodnocení předpokládaných 
důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond“.  

Změna ÚP dále chrání všechny lesy na území obce Smilkov. Žádná z navrhovaných ploch Změny č. 3 ÚP nezasahuje 
do ochranného pásma lesa. Změnou č. 3 nedochází k záboru PUPFL.  

Změnou č. 3 ÚP Smilkov došlo k prověření územního systému ekologické stability na základě aktuálních územně 
analytických podkladů ORP Votice, ÚS Krajiny ORP Votice a ZÚR SČK. Dále byla prověřena návaznost ÚSES na 
sousední obce. Na základě prověření odbornou osobou v oblasti ÚSES nebylo potřeba ÚSES upravovat. Změna č. 3 
ÚP respektuje všechny ekologicky stabilní plochy v krajině, zejména plochy lesů, vodní plochy a toky a plochy přírodní 
a krajinné zeleně. 

 (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. 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. 

V měřítku širších vztahů byla zohledněna pozice obce rozvojové ose OS6 Praha – Benešov – České Budějovice.  
Obec Smilkov se nachází v blízkosti města Votice (9 minut cesty autem), které je centrem ORP Votice, což je pro 
dané území výhodná poloha.  

ÚP Smilkov a následné změny jsou řešeny jako celek a zastavitelná plocha pro bydlení Zm3-2 a změna vedení místní 
komunikace Zm3-1 byly Změnou č. 3 ÚP Smilkov navrženy v souladu s požadavky obce a požadavky vlastníků. Při 
řešení Změny č. 3 ÚP nepřevyšovaly zájmy jednotlivců zájmy obce svým řešením změny ÚP a následné změny 
nezhoršují stav ani hodnoty území. 

Co se týče participace obyvatel obce v rámci procesu pořízení změny ÚP Smilkov, tak úřad územního plánování ORP 
Votice se zúčastnil jednání s obyvateli a vedením obce, především ohledně změny navržené místní komunikace 
v ploše přestavby P03. K dohodě o parcelaci a ponechání navržené komunikace nedošlo. Na základě požadavků 
vlastníků pozemků v ploše přestavby P03 došlo k přetrasování komunikace podél této plochy přestavby. Tím také 
bylo vyhověno požadavku vlastníka pozemků parc.č. 413/10 a 413/11 v k.ú. Smilkov, kterému změnou navržené 
komunikace bude umožněna výstavba na jeho pozemcích. Dále obec informovala a vyzvala občany k podání dalších 
podnětů na změnu ÚP.  

Změna č. 3 ÚP Smilkov bude v následném procesu veřejného projednání změny ÚP řádně projednána s dotčenými 
orgány, sousedními obcemi, nadřízeným orgánem územního plánování a veřejností. Informace o reflektování 
připomínek a námitek veřejnosti uplatněných v rámci projednání změny ÚP Smilkov budou doplněny dle výsledků 
tohoto projednání. 

(18) Podporovat polycentrický rozvoj sídelní struktury. Vytvářet předpoklady pro posílení partnerství mezi 
městskými a venkovskými oblastmi a zlepšit tak jejich konkurenceschopnost. 

Priorita souvisí především s vyššími centry osídlení. Ve Změně č. 3 ÚP Smilkov byl podpořen rozvoj hlavního sídla 
Smilkov vymezením zastavitelné plochy pro bydlení Zm3-2 a úpravou místní komunikace v ploše přestavby P03 
(Zm3-1). 

V měřítku širších vztahů byla zohledněna pozice obce v sídelní struktuře jako sídla v rozvojové ose OS6 Praha – 
Benešov – Tábor – České Budějovice – hranice ČR/Rakousko (–Linz). 

 (19) Vytvářet předpoklady pro polyfunkční využívání opuštěných areálů a ploch (tzv. brownfields průmyslového, 
zemědělského, vojenského a jiného původu). Hospodárně využívat zastavěné území (podpora přestaveb revitalizací 
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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.  

Změna č. 3 ÚP Smilkov respektuje tuto prioritu Aktualizované PÚR ČR. Změna ÚP se týká změny vedení komunikace 
v rozvojové ploše P03, tedy v ploše přestavby (Zm3-1). Úrodné, vysoce kvalitní zemědělské půdy I. a II. třídy ochrany 
jsou Změnou č. 3 ÚP dotčeny v málem rozsahu úměrném přiměřenému rozvoji obce. Změnou č. 3 ÚP dochází 
k vymezení zastavitelné plochy pro bydlení pro 1 RD (Zm3-2), která je vymezena v návaznosti na zastavěné území a 
na komunikaci. Plošný rozvoj zástavby mimo zastavěné území je navržen velmi umírněně, dochází pouze k vymezení 
1 plochy pro bydlení o rozloze 977 m² a to v těsné návaznosti na stávající zástavbu, tak aby byla zachována 
maximální možná kompaktnost struktury sídla a tím se minimalizovala fragmentace krajiny a stejně tak nároky na 
vyvolané investice do veřejné infrastruktury. Předmětem řešení změny č. 3 ÚP Smilkov nejsou opuštěné areály ani 
plochy brownfields. 
 
(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, pokud je to 
možné a odůvodněné, 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 charakteristiky a typy krajiny a vytvářet podmínky pro využití přírodních zdrojů. 

V rámci změny č. 3 ÚP Smilkov nejsou do volné krajiny umísťovány žádné konfliktní záměry. Zastavitelná plocha pro 
bydlení (Zm3-2) s funkčním využitím BV – bydlení – v rodinných domech – venkovské je navržena v přiměřeném 
rozsahu a podobě, a nebude představovat zásah do charakteru sídla nebo krajinného rázu. S cílem ochrany krajiny a 
krajinného rázu jsou pro plochu BV – bydlení – v rodinných domech – venkovské územním plánem stanoveny 
podmínky prostorového uspořádání, konkrétně maximální výška a maximální podlažnost zástavby, minimální velikost 
parcely, zastavitelnost ploch atd. zohledňující tradiční venkovský charakter a obraz zástavby obce ve volné krajině. 
Změna č. 3 ÚP Smilkov v maximální možné míře chrání a zohledňuje přírodní hodnoty řešeného území. Nově 
navržená plocha neovlivní charakter krajiny. 

V návrhu Změny č. 3 ÚP Smilkov nemusela být přijata kompenzační opatření, jelikož ve stanovisku č.j. 
153034/2019/KUSK k vyhodnocení vlivů na ŽP bylo uvedeno, že změna ÚP nemá významný negativní vliv na území 
evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti.  

Změnou č. 3 ÚP Smilkov došlo k prověření územního systému ekologické stability na základě aktuálních územně 
analytických podkladů ORP Votice, ÚS Krajiny ORP Votice a ZÚR SČK. Dále byla prověřena návaznost ÚSES na 
sousední obce. Na základě prověření odbornou osobou v oblasti ÚSES nebylo potřeba ÚSES upravovat.  

 (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. 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). 

Koridory pro nové dopravní stavby a stavby technické infrastruktury územím neprochází. 

(24) Vytvářet podmínky pro zlepšování dostupnosti území rozšiřováním a zkvalitňováním dopravní infrastruktury s 
ohledem na potřeby veřejné dopravy a požadavky ochrany veřejného zdraví, 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 
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ochrany před hlukem a emisemi, s ohledem na to vytvářet v území podmínky pro environmentálně šetrné formy 
dopravy (např. železniční, cyklistickou). 

V rámci návrhu zastavitelné plochy Zm3-2 byl uplatněn jako klíčový princip zachování kompaktního a koncentrického 
tvaru zastavěného území jádrového obytného sídla Smilkov a s tím související návrh zastavitelné plochy v minimální 
vzdálenosti od jeho středu. 

Významným posunem v kvalitě dopravy do a z řešeného území bude realizace dálnice D3, jejíž plánovaná trasa vede 
mimo něj. Dílčí změny v dopravní infrastruktuře jsou možné v rámci stávajících ploch pro tento účel vymezených.  

Změnou č. 3 ÚP Smilkov je řešena změna vedení úseku navržené komunikace v ploše přestavby P03 a řešena 
dopravní obsluha nově navržené plochy pro bydlení. Plocha Zm3-2 bude napojená z navržené komunikace pro 
plochu P03, další možnost napojení je z východní strany kde se nachází komunikace III/12139. 

 (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. 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. 

Kvalita ovzduší v řešeném území je bezproblémová a Změna č. 3 ÚP Smilkov nenavrhuje plochy a opatření, které 
mohou potenciálně vézt ke zhoršení stavu. Zastavitelná plocha pro bydlení Zm3-2 je vymezena s velkým odstupem 
od průmyslových nebo zemědělských areálů.  

(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. 

Změna č. 3 ÚP Smilkov požadavek splňuje. Změna ÚP nevymezuje žádnou zastavitelnou plochu v záplavovém 
území. 

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.  

Změnou č. 3 ÚP Smilkov je řešeno napojení nově navržených plochy pro bydlení Zm3-2 na technickou infrastrukturu. 
Změnou č. 3 se dále aktualizují trasy stávající technické infrastruktury na základě aktuálních ÚAP ORP Votice.   

 

2.1.2 Rozvojové oblasti a rozvojové osy  

Obec Smilkov se nachází v rozvojové ose OS6 Praha – Benešov – Tábor–České Budějovice–hranice CR/Rakousko 
(–Linz) (Obce mimo rozvojové oblasti, s výraznou vazbou na významné dopravní cesty, tj. silnici I/3 a železniční trať 
č. 220.) 
 

2.1.3 Specifické oblasti  

Obec Smilkov není součástí žádné specifické oblasti vymezené v PÚR ČR. 
 

2.1.4 Koridory a plochy dopravní infrastruktury  

Do řešeného území nezasahují koridory a plochy dopravní infrastruktury republikového významu. 
 

2.1.5 Koridory a plochy technické infrastruktury a souvisejících rozvojových záměrů  

Do řešeného území nezasahují koridory a plochy technické infrastruktury republikového významu. 
 

2.1.6 Další úkoly pro ministerstva, jiné ústřední orgány státní správy a pro územní plánování  

Území obce Smilkov se netýká žádný další úkol pro územní plánování. 
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C.2.2 Soulad s plánovací dokumentací vydanou krajem  

Platnou nadřazenou územně plánovací dokumentací pro správní území obce Smilkov jsou Zásady územního rozvoje 
Středočeského kraje (dále jen ZÚR SČK). Zastupitelstvo Středočeského kraje rozhodlo o vydání ZÚR SK dne 19. 12. 
2011 usnesením č. 4-20/2011/ZK. ZÚR SK byly vydány formou opatření obecné povahy dne 7. 2. 2012 a nabyly 
účinnosti dne 22. února 2012. 

Usnesením č. 007-18/2015/ZK ze dne 27. 7. 2015 rozhodlo Zastupitelstvo Středočeského kraje o vydání 1. 
aktualizace ZÚR SČK. Předmětem 1. aktualizace ZÚR SČK bylo řešení dálnice D3 (Praha – České Budějovice) a 
souvisejících staveb na území Středočeského kraje. Řešení 1. aktualizace ZÚR SČK se netýká území obce Smilkov. 
Dne 26. 4. 2018 rozhodlo Zastupitelstvo Středočeského kraje o vydání 2. aktualizace ZÚR SČK. Řešení 2. 
aktualizace ZÚR SČK se netýká území obce Smilkov. 

Předchozí změna územního plánu Smilkov (změna č. 2 ÚP Smilkov) byla zpracována v souladu s vydanými 
Zásadami územního rozvoje Středočeského kraje (dále ZÚR) ve znění aktualizace č. 1, aktualizace č. 2. nepřinesla v 
řešeném území obce žádné změny.  

Dle ZÚR Stč. kraje řešené území leží v rozvojové ose OS6 (viz. kapitola 2.1). V územním plánu a jeho změně jsou 
zohledněny požadavky týkající skladebné části ÚSES (regionální a lokální úroveň - RC 840, RK 300, RK 301) a 
silnice I/3.  

Vyhodnocení souladu Změny č. 3 ÚP Smilkov se ZÚR SČK je provedeno pouze v rozsahu těch požadavků, na něž 
má nebo může mít řešení Změny č. 3 ÚP Smilkov potenciální vliv. 

Ze ZÚR SČK ve znění 1. a 2. aktualizace vyplývají následující požadavky (uvedeny kurzívou): 

 

2.2.1 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. 

Jelikož není požadováno zpracování vyhodnocení vlivu koncepce na udržitelný rozvoj území, projektant vyjadřuje 
přesvědčení, že jednotlivé pilíře udržitelného rozvoje území jsou ve stávající podobě území vyvážené a navržený 
obsah Změny č. 3 ÚP Smilkov nepřispívá k výraznému posílení ani oslabení žádného z nich.  

(04) Posilovat význam ostatních center osídlení, zejména ORP: Votice; 
 

(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; 

Bylo prověřeno, že Změna č. 3 ÚP Smilkov tuto prioritu respektuje a je v souladu s požadavky na zachování a obnovu 
rozmanitosti kulturní krajiny a posílení její stability.  
 

b.) ochranu pozitivních znaků krajinného rázu; 

Zastavitelné plocha pro bydlení Zm3-2 řešená změnou č. 3 ÚP Smilkov je navržena tak, aby nedošlo k ovlivnění 
krajinného rázu. Pro plochy BV – bydlení – v rodinných domech – venkovské jsou v kapitole A.6.2 – „Podmínky 
plošného a prostorového uspořádání ploch s rozdílným způsobem využití“ stanoveny podmínky prostorového 
uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu. 

V rámci prostorové regulace je pro plochy BV stanovena výšková regulace, která nepřipouští výstavbu nevhodných a 
rušivých dominant, minimální velikost parcely pro 1 RD, zastavitelnost plochy atd. Návrhová plocha Zm3-2 je 
navržena ve vazbě na zastavěné území sídla Smilkov. 

Krajinný ráz území je v platném územním plánu popsán a navržená opatření jsou projektována s ohledem na jeho 
udržení, resp. posílení. Nehrozí vznik nových dominant v území a vybíhání sídel do krajiny atd. 
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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; 

Změnou č. 3 ÚP Smilkov je posílena ochrana charakteru a struktury venkovské zástavby doplněním textu v kapitole 
A.6.2 „Podmínky plošného a prostorového uspořádání ploch s RZV“. Důraz na respektován stávajícího charakteru 
zástavby platí zejména v částech s původní venkovskou architekturou a urbanisticky hodnotnou zástavbou (k.ú. Kouty 
u Smilkova - Kouty, urbanisticky hodnotná volná zástavba drobných zemědělských usedlostí kolem trojúhelníkové 
návsi). Venkovská architektura a urbanisticky hodnotná zástavba (k.ú. Kouty u Smilkova) patří k významným 
hodnotám území a její nevhodné narušení urbanistické struktury by působilo negativně na úroveň kulturního prostředí, 
na jeho vnímání a na pohodu člověka 
 

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

Cílové charakteristiky krajiny vymezené v platných ZÚR SČK jsou v platném ÚP respektovány a ÚP je zohledňuje v 
rámci vymezení ploch s rozdílným způsobem využití. Celé území obce Smilkov je v ZÚR SČK vymezeno jako součást 
krajiny polní (O11). Pro tento typ krajiny ZÚR stanoví úkoly, které Změna č. 3 ÚP Smilkov respektuje. 

Platný ÚP obsahuje samostatnou koncepci uspořádání krajiny, která podrobně definuje stav krajiny a směřování 
rozvoje v tomto směru. Koncepce uspořádání krajiny platného územního plánu byla stanovena na základě průzkumů 
a rozborů území, Vyhodnocení krajinného rázu Středočeského kraje a podkladů z ÚAP. 
 
(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; 

V měřítku širších vztahů byla zohledněna pozice obce Smilkov v rozvojové ose OS6 Praha-Benešov-České 
Budějovice. Obec Smilkov sousedí s městem Votice, které je centrem ORP Votice. V blízkosti obce se nachází další 
centrum a to okresní město Benešov (25 km).  

Změna č. 3 ÚP Smilkov navrhuje pouze jednu zastavitelnou plochu pro bydlení (Zm3-2) a úpravu navržené místní 
komunikace v ploše P03 s cílem posílit lokální kapacity a kvality bydlení v řešeném území. Změna ÚP tedy připouští 
přiměřený rozvoj pouze hlavní sídla obce (Smilkov), kde je koncentrována většina obyvatel obce Smilkov, kde je 
koncentrováno občanské vybavení obce (pošta, multifunkční hřiště, obecní úřad, areál zámku Smilkov), které je přímo 
obslouženo veřejnou hromadnou dopravou a kde se nacházejí nejvýznamnější veřejná prostranství obce Smilkov. 

Prostupnost území obce pro člověka je zajišťována cestní sítí ve volné krajině, zejména pak sítí silnic, místních 
komunikací, veřejně přístupných účelových komunikací, které všechny platný ÚP Smilkov chrání a stabilizuje. 
 

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; 

Změna č. 3 ÚP Smilkov navrhuje pouze jednu zastavitelnou plochu Zm3-2, která je navržena ve vazbě na zastavěné 
území sídla Smilkova, neproniká nepřiměřeně do volné krajiny a do přírodně a krajinářsky cenných území. Úpravou 
místní komunikace v ploše P03, bude umožněna výstavba na pozemcích parc.č. 413/10 a 413/11 v k.ú. Smilkov a 
dojde tak k hospodárnému využití zastavěného území. 

Na základě požadavku obce byla upravena minimální velikost parcely pro 1 RD v plochách BV – bydlení – v 
rodinných domech – venkovské z 1000 m² na 800 m². Snížení minimální velikosti pozemku vychází z průzkumu 
stávající zástavby, kdy byly brány do úvahy nižší hodnoty výskytu velikosti parcel. Úpravou minimální velikosti bylo 
zajištěno efektivnější využití zastavitelných ploch s funkčním využitím BV – bydlení – v rodinných domech – 
venkovské, neboť byla zvýšena jejich možná kapacita. 
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2.2.2 Zpřesnění vymezení rozvojových oblastí a rozvojových os, vymezených v PÚR 2008 a 
vymezení rozvojových oblastí, rozvojových os a rozvojových center krajského významu. 
 

2.2.2.1 Rozvojové oblasti republikového významu 

Řešené území leží mimo rozvojové oblasti republikového významu vymezené v PÚR ČR ve znění aktualizace č.1, 2, 
3 a upřesněné v ZÚR SK, ve znění aktualizace č.2. 

 
2.2.2.2 Rozvojové osy republikového významu 

Obec Smilkov (k.ú. Kouty u Smikova, Smilkov) je součástí rozvojové osy republikového významu OS6 Praha – 
Benešov – České Budějovice zpřesněné v ZÚR SČK z platné PÚR ČR.  

 

Ze stanovených zásad a úkolů se území obce Smilkov týkají následující (uvedeny kurzívou): 

(29) Rozvojová osa je vymezena tak, že do ní jsou zahrnuty následující obce (katastrální území): Obec Smilkov (k.ú. 
Kouty u Smikova, Smilkov), 

Řešení Změny č. 3 ÚP se týká pouze katastrálního území Smilkov. 

(30) ZÚR stanovují tyto zásady pro usměrňování územního rozvoje a rozhodování o změnách v území:  

b.) sledovat rozvoj bydlení  

Změnou č. 3 ÚP je vymezena zastavitelná plocha určená k bydlení a to v k.ú. Smilkov (Zm3-2). Dále je provedena 
změna vedení místní komunikace v ploše P03, která umožní výstavbu vážnému zájemci v této ploše. 

(31) ZÚR stanovují tyto úkoly pro územní plánování: 

b.) ověřit rozsah zastavitelných ploch v sídlech a stanovit směry jejich využití s ohledem na kapacity obsluhy 
dopravní a technickou infrastrukturu, limity rozvoje území a ochranu krajiny; 

Provedl platný územní plán. Není předmětem Změny č. 3 územního plánu. 
 

e.) e) respektovat požadavky na ochranu a upřesnit vymezení skladebných částí ÚSES: 
e.1) regionálních biocenter 640 Bábin kout, 839 Vel. Mastník a navrhovaných 841 Cihelna, 190 Heřmaničky, 755 
Podhrázský rybník. 

Na území obce Smilkov zasahuje regionální biocentrum 840 Bábin kout, které vymezil platný územní plán Smilkov. 
Změnou č. 3 ÚP Smilkov došlo k prověření územního systému ekologické stability na základě aktuálních územně 
analytických podkladů ORP Votice, ÚS Krajiny ORP Votice a ZÚR SČK. Dále byla prověřena návaznost ÚSES na 
sousední obce. Na základě prověření odbornou osobou v oblasti ÚSES nebylo potřeba ÚSES upravovat.  
 
 

2.2.2.3 Rozvojové oblasti a rozvojové osy krajského významu 

Řešené území leží mimo rozvojové oblasti krajského významu a rozvojové osy krajského významu vymezené v ZÚR 
SK ve znění aktualizace č. 2. 
 
 

2.2.3 Zpřesnění specifické oblasti vymezené v PÚR a vymezení specifické oblasti krajského 
významu. 

Obec Smilkov není součástí žádné specifické oblasti vymezené v PÚR ČR a zpřesněné v ZÚR SČK, ani žádné další 
specifické oblasti nadmístního významu vymezené v ZÚR SČK. 
 
 

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

Na území obce Smilkov není v ZÚR SČK vymezena žádná návrhová plocha ani návrhový koridor dopravní nebo 
technické infrastruktury. Ani žádné další úkoly stanovené ZÚR SČK v oblasti dopravy a technické infrastruktury se 
netýkají obce Smilkov. 
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Dálnice D3 je v současnosti trasována mimo řešené území (západně), takto je stabilizována v Zásadách územního 
rozvoje Středočeského kraje. 

 
Plochy a koridory nadregionálního a regionálního ÚSES 

Na území obce Smilkov se nacházejí následující prvky regionálního ÚSES vymezené v ZÚR SČK: Regionální 
biocentra (RC 840 - Bábin kout) a Regionální biokoridory (RK 300 - RK 297 - Bábin kout, RK 301 - Bábin kout -
Třešňová Hora). Změna č. 3 ÚP Smilkov tyto prvky regionálního ÚSES respektuje, a nově vymezená zastavitelná 
plocha Zm3-2 do nich nezasahuje. 

Vymezení ÚSES na regionální úrovni vychází ze ZÚR Středočeského kraje (2011). Vzhledem k tomu že, v Aktualizaci 
č. 1 a č. 2 ZÚR SČK nedošlo ve vymezení výše uvedených regionálních ÚSES ke změnám je soulad zajištěn již 
vydaným platným územním plánem z roku 2016. Všechny prvky ÚSES vymezené v ZÚR jsou v ÚP Smilkov 
zpřesněny dle místních podmínek a při dodržení parametrů dle platných oborových předpisů a metodik. 
 
 
Ze stanovených zásad a úkolů se území obce Smilkov týkají následující (uvedeny kurzívou): 

(194) ZÚR stanovují tyto zásady pro usměrňování územního rozvoje a rozhodování o změnách v území: 

a.) respektovat plochy a koridory pro biocentra a biokoridory ÚSES na regionální a nadregionální úrovni jako 
nezastavitelné s využitím pro zvýšení biodiverzity a ekologické stability krajiny; 

Platný ÚP a Změna č. 3 respektuje plochy a koridory pro biocentra a biokoridory. Všechny výše uvedené prvky 
regionálního ÚSES dle ZÚR SČK jsou v ÚP Smilkov vymezeny dle oborových podkladů. 
 

b.) stavby dopravní a technické infrastruktury v plochách a koridorech pro biocentra a biokoridory ÚSES 
připouštět v nezbytných případech za podmínky, že nedojde k významnému snížení schopnosti ekosystému 
odolávat znečištění, erozi či jiné fyzikální nebo chemické zátěži prostředí, a zároveň nedojde k podstatnému 
snížení schopnosti bez dalších opatření plnit stabilizující funkce v krajině; 

Platný ÚP a ani Změna č. 3 ÚP Smilkov nenavrhují plochy ani koridory pro dopravní a technickou infrastrukturu v 
konfliktu s vymezením ÚSES. V kapitole A. 6. 2 – „Podmínky plošného a prostorového uspořádání ploch s rozdílným 
způsobem využití“ platného ÚP jsou uvedeny podmínky pro všechny plochy s rozdílným způsobem využití, na kterých 
je vymezen ÚSES.  
 

c.) při plánování a realizaci biocenter a biokoridorů ÚSES vycházet z požadavků stanovených specifickými 
oborovými dokumentacemi; 

Všechny výše uvedené prvky regionálního ÚSES dle ZÚR SČK jsou v ÚP Smilkov vymezeny dle oborových podkladů. 
(ÚAP ORP Votice, ÚTP R a NR ÚSES ČR – MMR ČR a MŽP ČR, 1996, vč. pozdějších změn a aktualizací, Metodika 
vymezování územního systému ekologické stability – MŽP ( březen 2017). 

(195) ZÚR stanovují tyto úkoly pro územní plánování: 

a) zpřesnit vymezení regionálních a nadregionálních biocenter a biokoridorů v souladu s metodikou ÚSES a 
požadavky specifických oborových dokumentací tak, aby byly dodrženy jejich minimální parametry a zajištěna jejich 
funkčnost; 

Na území obce Smilkov se nacházejí prvky regionálního ÚSES vymezené v ZÚR SČK: Regionální biocentra (RC 840 
- Bábin kout) a Regionální biokoridory (RK 300 - RK 297 - Bábin kout, RK 301 - Bábin kout -Třešňová Hora).  
Tyto prvky ÚSES jsou v platném územním plánu Smilkov zpřesněny a vymezeny v souladu se ZÚR SČK. V území 
nejsou zcela nefunkční prvky ÚSES nebo jejich části určené k založení. 
 
 

2.2.5 Upřesnění územních podmínek koncepce ochrany a rozvoje přírodních, kulturních a 

civilizačních hodnot území 
 

2.2.5.1 Přírodní hodnoty území kraje 
 

Na území obce Smilkov se nachází následující přírodní hodnoty vymezené v ustanovení (197) ZÚR SČK: 
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i) skladebné části ÚSES. 

Jako přírodní hodnoty nacházející se na území obce Smilkov jsou v ZÚR SČK vymezeny pouze skladebné části 
ÚSES, konkrétně Regionální biocentra (RC 840 - Bábin kout) a Regionální biokoridory (RK 300 - RK 297 - Bábin kout, 
RK 301 - Bábin kout -Třešňová Hora). Změna č. 3 ÚP Smilkov tyto prvky regionálního ÚSES respektuje, a nově 
vymezená zastavitelná plocha Zm3-2 do nich nezasahuje. 

Platný ÚP Smilkov a změna č. 3 ÚP respektuje stanové zásady pro zajištění ochrany území s přírodními hodnotami a 
možného rozvoje těchto území vymezené v ustanovení (198) ZÚR SČK. 
 
 

2.2.5.2 Kulturní hodnoty území kraje 

Na území obce Smikov se nenachází žádné kulturní hodnoty území kraje vymezené v ustanovení (199) ZÚR SČK. 
 

 

2.2.5.3 Civilizační hodnoty území kraje 

Na území obce Smilkov se nachází civilizační hodnoty území kraje vymezené v ustanovení (202) ZÚR SČK a to  

a) nadmístní silniční síť tvořená vyhovujícím úsekem silnice I. třídy č. 3 . 

Není předmětem Změny č. 3 ÚP Smilkov. Řešeným územím, resp. sídlem Oldřichovec, prochází silnice I/3. V platném 
ÚP je silnice I. třídy stabilizována v plochách s rozdílným způsobem využití DS-plochy dopravní infrastruktury-silniční. 
Ochranné pásmo silnice je vyznačeno v koordinačním výkrese. 

 

2.2.6 Vymezení cílových charakteristik krajiny 

Předmět Změny č. 3 ÚP Smilkov se netýká cílových charakteristik krajiny vymezených v ZÚR SČK. 

ZÚR SČK ve výkrese I.3 Oblasti se shodným krajinným typem vymezují na území obce Smilkov oblast krajinného typu 
(O11) – krajina polní. Pro tento typ krajiny ZÚR stanoví zásady a úkoly, které platný ÚP a Změna č. 3 ÚP Smilkov 
respektuje.

 
Obrázek 1 – výkres ZÚR SČK - I.3 Oblasti se shodným krajinným typem  
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2.2.7 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 

Na území obce Smilkov vymezují ZÚR SČK následující veřejně prospěšná opatření: 

Regionální biocentrum (RC 840 - Bábin kout)  

Regionální biokoridory (RK 300 - RK 297 - Bábin kout, RK 301 - Bábin kout -Třešňová Hora).  

Všechny koridory a plochy vyjmenované v této kapitole jsou v ZÚR SČK zároveň vymezeny i jako veřejně prospěšné 

stavby či opatření, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit. Toto vymezení je respektováno i Změnou č. 3 

ÚP Smilkov. 

Všechny relevantní požadavky byly zohledněny / zapracovány již do vydaného územního plánu Smilkov 

(účinnost ze dne 16.1. 2017), Změny č. 1 ÚP Smilkov (účinnost ze dne 16. 6. 2018) a Změny č. 2 ÚP Smilkov (27. 

10. 2018).  Vzhledem k poměrně krátké době od účinnosti Změny č. 2 ÚP Smilkov a k omezenému rozsahu nyní 

řešených změn je soulad zajištěn.  

  

 

C.2.3 Soulad s územně analytickými podklady  

Změnou č. 3 ÚP Smilkou byly prověřeny veškeré limity využití území, a to v souladu s aktuálními ÚAP ORP Votice. 

Změnou ÚP došlo k upřesnění a uvedení do souladu s aktuálním stavem sítí technického vybavení a k doplnění 

hodnot území. 

 

 

C.3 Soulad návrhu změny územního plánu s cíli a úkoly úz. plánování, 

zejména s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických 

hodnot území a požadavky na ochranu nezastavěného území  

Vyhodnocení souladu s cíli územního plánování stanovenými v § 18 stavebního zákona  

Ze stavebního zákona vyplývají následující cíle územní plánování (uvedeny vždy kurzívou). Vyhodnocení souladu 
změny č. 3 ÚP Smilkov s každým jednotlivým cílem územního plánování je uvedeno vždy pod každým cílem:  

(1) Cílem územního plánování je vytvářet předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území, spočívající ve 
vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství 
obyvatel území a který uspokojuje potřeby současné generace, aniž by ohrožoval podmínky života generací 
budoucích. 

Změna č. 3 územního plánu Smilkov je v souladu s cíli a úkoly územního plánování, které jsou stanoveny v § 18 a § 
19 stavebního zákona. Udržitelný rozvoj území není Změnou č. 3 ÚP Smilkov dotčen. Celková koncepce ÚP se 
nemění – předmětem Změny č. 3 ÚP Smilkov je změna vedení úseku navržené místní komunikace v ploše přestavby 
P03 (Zm3-1) a vymezení jedné plochy pro bydlení pro 1 RD (Zm3-2). Sledované hodnoty nejsou negativně dotčeny a 
jsou zachovány podmínky jejich rozvoje stanovené v ÚP. Úrodné, vysoce kvalitní zemědělské půdy I. a II. třídy 
ochrany jsou Změnou č. 3 ÚP dotčeny v málem rozsahu úměrném přiměřenému rozvoji obce. Zastavitelná plocha pro 
bydlení (Zm3-2) je vymezena na zemědělské půdě I. třídy ochrany a je určena pouze pro výstavbu 1 RD. Plocha 
navazuje severní částí na zastavěné území a z východní strany ji obklopuje komunikace III/12139. Vymezením plochy 
nedojde k narušení organizace ZPF. Změnou č. 3 ÚP Smilkov nedochází k záboru PUPFL.  
Návrhem zastavitelné plochy Zm3-2 a změny navržené komunikace v přestavbové ploše P03 nedojde k ovlivnění 
vyváženosti pilířů udržitelného rozvoje území. Jelikož není ke Změně č. 3 ÚP Smilkov požadováno zpracování 
vyhodnocení vlivu koncepce (obsahu změny) na udržitelný rozvoj území, projektant vyjadřuje přesvědčení, že 
jednotlivé pilíře udržitelného rozvoje území jsou ve stávající podobě území vyvážené a že Změna č. 3 ÚP Smilkov 
nepřispívá k výraznému posílení ani oslabení žádného z nich.  

Změnou č. 3 ÚP Smilkov je posílena ochrana charakteru a struktury venkovské zástavby doplněním textu v kapitole 
A.6.2 „Podmínky plošného a prostorového uspořádání ploch s RZV“. Důraz na respektován stávajícího charakteru 



 

 

Územní plán Smilkov – Změna č. 3 – návrh pro veřejné projednání (zkrácené pořízení)                            21  

zástavby platí zejména v částech s původní venkovskou architekturou a urbanisticky hodnotnou zástavbou (Na k.ú. 
Kouty u Smilkova - Kouty, urbanisticky hodnotná volná zástavba drobných zemědělských usedlostí kolem 
trojúhelníkové návsi). Tímto dochází k mírnému posílení především sociálního pilíře. 
Změnou č. 3 je územní plán Smilkov uveden do souladu s vyhláškou č. 500/2006 Sb, o územně analytických 
podkladech, územně plánovací činnosti a způsobu evidence územně plánovací činnosti po její novele vyhláškou 
13/2018 Sb. Změnou č. 3 ÚP Smilkov byla do textové části územního plánu doplněna kap. A.3.4 – „Urbanistická 
kompozice“. 

Změnou č. 3 územního plánu Smilkov došlo k prověření vymezení územního systému ekologické stability (lokální i 
regionální úroveň) a jeho návaznosti na sousední obce. Na základě prověření nebylo potřeba ÚSES upravovat. ÚSES 
vymezený v platném územním plánu je v souladu s nadřazenou územně plánovací dokumentací a navazuje na 
sousední obce.  Územní studie krajiny ORP Votice na území obce Smilkov neuvádí žádné problémy v ÚSES. 

 (2) Územní plánování zajišťuje předpoklady pro udržitelný rozvoj území soustavným a komplexním řešením účelného 
využití a prostorového uspořádání území s cílem dosažení obecně prospěšného souladu veřejných a soukromých 
zájmů na rozvoji území. Za tím účelem sleduje společenský a hospodářský potenciál rozvoje. 

Podrobněji v kap. 10. Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení 
zastavitelných ploch. Změna č. 3 ÚP Smilkov se týká pouze záměny plochy vymezené pro veřejné prostranství (PV) v 
zastavitelné ploše P03 na plochu pro bydlení (BV) a naopak a vymezení plochy pro bydlení pro 1 RD (Zm3-2). 
Při vymezení zastavitelné plochy pro bydlení Zm3-2 je sledována její optimální poloha ve vztahu ke stabilizovaným 
plochám a možnostem využití existující veřejné infrastruktury, zejména pak napojení na sítě dopravní a technické 
infrastruktury a soulad veřejných a soukromých zájmů. 

Rozsah a kapacita nově vymezované zastavitelné plochy Zm3-2 odpovídá reálné předpokládané potřebě v 
návrhovém období územního plánu, která se odvíjí především od potřeby nových rozvojových ploch pro bydlení s 
ohledem na predikovanou potřebu výstavby nových bytů a zároveň odpovídá kapacitám veřejné infrastruktury. 
Zastavitelná plocha pro bydlení Zm3-2 je vymezena v přímé návaznosti na navrženou místní komunikaci vedoucí k 
ploše P03 a na komunikaci III/12139 a sítě technické infrastruktury, dále je dbáno na zajištění pěší dostupnosti 
občanského vybavení a veřejných prostranství. 

Požadavky na prostorové řešení budoucí zástavby plochy Zm3-2 pro bydlení jsou definovány tak, aby nebyly dotčeny 
stávající hodnoty v území a nebyl narušen krajinný ráz. 

Na základě požadavku obce byla upravena minimální velikost parcely pro 1 RD v plochách BV – bydlení – v 
rodinných domech – venkovské z 1000 m² na 800 m². Snížení minimální velikosti pozemku vychází z průzkumu 
stávající zástavby, kdy byly brány do úvahy nižší hodnoty výskytu velikosti parcel. 

(3) Orgány územního plánování postupem podle tohoto zákona koordinují veřejné i soukromé záměry změn v území, 
výstavbu a jiné činnosti ovlivňující rozvoj území a konkretizují ochranu veřejných zájmů vyplývajících z tohoto zákona 
a zvláštních právních předpisů. 

Změna č. 3 ÚP Smilkov koordinuje veřejné a soukromé zájmy na rozvoji území obce. V rámci zpracování návrhu 
Změny č. 3 ÚP Smilkov byly prověřovány všechny známé záměry na změny v území a výstavbu soukromých 
fyzických osob a v návrhu změny územního plánu byly koordinovány, zejména pak s ohledem a při respektování 
veřejných zájmů vyplývajících ze zvláštních právních předpisů a požadavků na ochranu veřejných zájmů vyplývajících 
z konkrétních požadavků uplatněných dotčenými orgány státní správy. (kapitola 17.1 – Vyhodnocení stanovisek k 
návrhu změny po veřejném projednání). Soukromé zájmy na rozvoj území se odráží zejména v lokalitě určené pro 
výstavbu rodinného domu (Zm3-2) a záměny plochy vymezené pro veřejné prostranství (PV) v zastavitelné ploše P03 
na plochu pro bydlení (BV) a naopak. Tyto soukromé zájmy je možno považovat i za veřejný zájem obce. Změna 
navržené komunikace umožní vážným zájemcům výstavbu. Domluva mezi vlastníky pozemků a ponechání navržené 
komunikace ve stávající poloze je nemožná. Navržená plocha Zm3-2 pro výstavbu rodinného domu a změna vedení 
komunikace (Zm3-1) zabezpečí přírůstek počtu obyvatel v obci, což je pro obec přínosem.  

Při zpracování návrhu změny ÚP se respektoval schválený obsah Změny č. 3 ÚP Smilkov (viz kap. 6. Odůvodnění 
změny ÚP – „Vyhodnocení splnění požadavků zadání nebo vyhodnocení splnění požadavků obsažených v rozhodnutí 
zastupitelstva obce o obsahu změny územního plánu pořizované zkráceným postupem“) zahrnující požadavky 
jednotlivých žadatelů, obce a požadavky dotčených orgánů (stanovisko příslušného orgánu ochrany přírody podle § 
45i zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, a stanovisko příslušného orgánu posuzování vlivů na životní 
prostředí podle § 10i zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí). Další koordinace soukromých 
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a veřejných zájmů je předmětem procesu projednání návrhu změny územního plánu a procesu veřejného projednání. 

 (4) Územní plánování ve veřejném zájmu chrání a rozvíjí přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území, včetně 
urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Přitom chrání krajinu jako podstatnou složku prostředí 
života obyvatel a základ jejich totožnosti. S ohledem na to určuje podmínky pro hospodárné využívání zastavěného 
území a zajišťuje ochranu nezastavěného území a nezastavitelných pozemků. Zastavitelné plochy se vymezují s 
ohledem na potenciál rozvoje území a míru využití zastavěného území. 

Základní a zároveň hlavní požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území obce Smilkov jsou stanoveny v základní 
koncepci ochrany a rozvoje hodnot platného ÚP Smilkov. Změna č. 3 ÚP Smilkov ve veřejném zájmu chrání a rozvíjí 
přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území a chrání krajinu. Změna č. 3 však zasahuje do úrodné, vysoce kvalitní 
zemědělské půdy I. třídy ochrany, avšak pouze v omezeném rozsahu, který nenaruší organizaci ZPF.  

Změnou č. 3. byl územní plán Smilkov uveden do souladu s aktuálními ÚAP ORP Votice. Byly doplněny kulturní 
hodnoty území - významné objekty, více viz schéma v odůvodnění. Doplnění hodnot bude v celkovém koordinačním 
výkresu úplného znění ÚP. Dále došlo k upřesnění a uvedení do souladu s aktuálním stavem sítí a zařízení 
technického vybavení.  

Změna č. 3 ÚP Smilkov navrhuje změnu vedení navržené místní komunikace v ploše P03 a vymezuje zastavitelnou 
plochu Zm3-2 v návaznosti na vymezené zastavěné území, pro ochranu přírody a krajiny jsou respektovány prvky 
ÚSES, příroda a krajina je v řešeném územím chráněna pouze obecně. Ochrana a rozvoj hodnot přírody a krajiny 
jsou realizovány koncepcí uspořádání krajiny platného ÚP. Hodnoty jsou v platném územním plánu popsány, jsou 
definovány formy jejich ochrany a jsou graficky vyznačeny v koordinačním výkresu. 
Změna č. 3 ÚP Smilkov zachovává všechny hodnoty území, jak architektonické a urbanistické, tak archeologického 
dědictví. Podrobnější regulace zastavitelné plochy BV – bydlení – v rodinných domech -venkovské (Zm3-2) je 
uvedena v kapitole A.6.2 - „Podmínky plošného a prostorového uspořádání ploch s rozdílným způsobem využití“ 
výrokové části změny ÚP. Změna č. 3 ÚP Smilkov na základě posouzení stavu území navrhuje koncepci rozvoje 
území tak, aby nebyl narušen charakteristický krajinný ráz, architektonické dominanty a urbanistické hodnoty (k.ú. 
Kouty u Smilkova).  

Změnou č. 3 ÚP Smilkov je posílena ochrana charakteru a struktury venkovské zástavby doplněním textu v kapitole 
A.6.2 „Podmínky plošného a prostorového uspořádání ploch s RZV“. Důraz na respektován stávajícího charakteru 
zástavby platí zejména v částech s původní venkovskou architekturou a urbanisticky hodnotnou zástavbou.  

Podrobněji v kap. 10. Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení 
zastavitelných ploch. 

 (5) V nezastavěném území lze v souladu s jeho charakterem umisťovat stavby, zařízení, a jiná opatření pouze pro 
zemědělství, lesnictví, vodní hospodářství, těžbu nerostů, pro ochranu přírody a krajiny, pro veřejnou dopravní a 
technickou infrastrukturu, přípojky a účelové komunikace, pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof 
a pro odstraňování jejich důsledků, a dále taková technická opatření a stavby, které zlepší podmínky jeho využití pro 
účely rekreace a cestovního ruchu, například cyklistické stezky, hygienická zařízení, ekologická a informační centra; 
doplňková funkce bydlení či pobytové rekreace není u uvedených staveb přípustná. Uvedené stavby, zařízení a jiná 
opatření včetně staveb, které s nimi bezprostředně souvisejí včetně oplocení, lze v nezastavěném území umisťovat v 
případech, pokud je územně plánovací dokumentace z důvodu veřejného zájmu výslovně nevylučuje. 

Není předmětem změny ÚP. Platný ÚP stanovuje konkrétní podmínky týkající se výstavby v nezastavěném území, 
oplocování volné krajiny a ÚSES a to v textové části ÚP, kapitole 6.2 – „Podmínky plošného a prostorového 
uspořádání ploch s rozdílným způsobem využití“. V těchto podmínkách omezuje aplikaci ustanovení § 18 odst. 5 
stavebního zákona na podmínky plošné regulace a upřesňující podmínky. Podmínky aplikaci ustanovení § 18 odst. 5 
zužují, nikoliv rozšiřují, tudíž respektují podmínky stavebního zákona. 

(6) Na nezastavitelných pozemcích lze výjimečně umístit technickou infrastrukturu způsobem, který neznemožní jejich 
dosavadní užívání. 

Netýká se území obce Smilkov. Nezastavitelné pozemky jsou v § 2 odst. 1 písm. e) stavebního zákona definovány 
jako pozemky, které nelze zastavět na území obce, která nemá vydaný územní plán. 

 

Vyhodnocení souladu s úkoly územního plánování stanovenými v § 19 stavebního zákona  
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Ze stavebního zákona vyplývají následující úkoly pro územní plánování (uvedeny vždy kurzívou).  

Vyhodnocení souladu změny č. 3 ÚP Smilkov  s každým jednotlivým úkolem pro územní plánování je uveden vždy 
pod každým úkolem: 

1) Úkolem územního plánování je zejména 

a) zjišťovat a posuzovat stav území, jeho přírodní, kulturní a civilizační hodnoty, 

Změna č. 3 ÚP Smilkov požadavek splňuje. Plocha Zm3-2 je zařazena do funkčního využití BV – bydlení – v 
rodinných domech – venkovské, pro kterou jsou stanoveny podmínky plošného a prostorového uspořádání zástavby, 
která zajištují, že nejsou nijak ohroženy hodnoty nacházející se na území obce. 

Řešení změny územního plánu plně respektuje poznatky a závěry soustavného a komplexního posuzování stavu a 
vývoje území obce. Změnou č. 3 je územní plán Smilkov uváděn do souladu s aktuálními daty ÚAP ORP Votice. 
Změnou č. 3 ÚP Smilkov byly doplněny kulturní hodnoty území - významné objekty, více viz schéma v odůvodnění. 
Doplnění hodnot bude v celkovém koordinačním výkresu úplného znění ÚP. Dále došlo k upřesnění a uvedení do 
souladu s aktuálním stavem sítí a zařízení technického vybavení. Jako podklad pro Změnu č. 3 ÚP Smilkov byly 
využity i doplňující vlastní průzkumy území zpracovatele změny ÚP a ÚS Krajiny ORP Votice. 

Na základě posouzení stavu území a požadavku obce byla upravena minimální velikost parcely pro 1 RD v plochách 
BV – bydlení – v rodinných domech – venkovské z 1000 m² na 800 m². Snížení minimální velikosti pozemku vychází z 
průzkumu stávající zástavby, kdy byly brány do úvahy nižší hodnoty výskytu velikosti parcel.  

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

Základní koncepce rozvoje území není touto změnou měněna. Jen mírně byla upravena urbanistická koncepce, a to 
vymezením plochy pro 1 RD přilehající k zastavěnému území sídla (Zm3-2) a změnou plochy vymezené pro veřejné 
prostranství (PV) v zastavitelné ploše P03. Tato dílčí úprava nemá na hodnoty nacházející se na území obce vliv. 
Změnou č. 3 ÚP Smilkov byla doplněna kap. A.3.4 – „Urbanistická kompozice“. 

c) prověřovat a posuzovat potřebu změn v území, veřejný zájem na jejich provedení, jejich přínosy, problémy, rizika 
s ohledem například na veřejné zdraví, životní prostředí, geologickou stavbu území, vliv na veřejnou infrastrukturu a 
na její hospodárné využívání, 

Nově vymezená zastavitelná plocha Zm3-2 a záměna plochy vymezené pro veřejné prostranství (PV) v zastavitelné 
ploše P03 na plochu pro bydlení (BV) a naopak neohrožují veřejné zájmy v území, nezatíží veřejnou infrastrukturu 
obce, neztíží podmínky dostupnosti veřejné infrastruktury ani její hospodárné využití. Úrodné, vysoce kvalitní 
zemědělské půdy I. a II. třídy ochrany jsou Změnou č. 3 ÚP dotčeny v málem rozsahu úměrně přiměřenému rozvoji 
obce. 

Zastavitelná plocha Zm3-2 je vymezena v přímé návaznosti na silnici III/12139 z níž bude plocha přímo dopravně 
napojena a obsloužena. Plochu Zm3-2 lze dopravně napojit i z navržené místní komunikace (plocha PV) vedoucí 
severně od pozemku parc.č. 400/8 v k.ú. Smilkov. Napojení na elektrické vedení je možné na severním okraji plochy 
z existujících elektrických vedení stejně tak napojení na vodovodní síť. 

Změna č. 3 ÚP Smilkov je zpracována na základě důkladných terénních průzkumů řešeného území, aktuálních 
územně analytických podkladů ORP Votice a při plném respektování všech veřejných zájmů v území, a s přihlédnutím 
jednak k zájmům občanů, vlastníků pozemků a staveb, samosprávy obce Smilkov, tj. nalezením souladu zájmů 
veřejných a soukromých. Součástí zpracování a pořízení Změny č. 3 ÚP Smilkov je koordinace jeho řešení s 
dotčenými orgány, kterým jednotlivé záměry kompetenčně odpovídají.  

d) stanovovat urbanistické, architektonické a estetické požadavky na využívání a prostorové uspořádání území a na 
jeho změny, zejména na umístění, uspořádání a řešení staveb a veřejných prostranství,  

Základní urbanistické, architektonické a estetické požadavky na využívání a prostorové uspořádání území a na jeho 
změny stanovuje stávající ÚP v rámci základní koncepce rozvoje území obce a v rámci urbanistické koncepce. 

Změnou č. 3 je územní plán Smilkov uveden do souladu s vyhláškou č. 500/2006 Sb, o územně analytických 
podkladech, územně plánovací činnosti a způsobu evidence územně plánovací činnosti po její novele vyhláškou 
13/2018 Sb. Nově je do textové části územního plánu doplněna urbanistická kompozice. 

Podrobnější podmínky na umisťování staveb, uspořádání a řešení staveb stanovuje stávající ÚP prostřednictvím 
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vymezení ploch s rozdílným způsobem využití a stanovením podmínek pro využití jednotlivých ploch s rozdílným 
způsobem využití a zejména pak stanovením podmínek prostorového uspořádání ploch, a to konkrétně stanovením 
maximální výšky zástavby, minimální velikosti parcely pro 1RD a zastavitelností ploch atd.  

Na základě posouzení stavu území a požadavku obce byla upravena minimální velikost parcely pro 1 RD v plochách 
BV – bydlení – v rodinných domech – venkovské z 1000 m² na 800 m². Snížení minimální velikosti pozemku vychází z 
průzkumu stávající zástavby, kdy byly brány do úvahy nižší hodnoty výskytu velikosti parcel. 

Změnou č. 3 ÚP Smilkov je posílena ochrana charakteru a struktury venkovské zástavby doplněním textu v kapitole 
A.6.2 „Podmínky plošného a prostorového uspořádání ploch s RZV“. Důraz na respektován stávajícího charakteru 
zástavby platí zejména v částech s původní venkovskou architekturou a urbanisticky hodnotnou zástavbou. 

e) stanovovat podmínky pro provedení změn v území, zejména pak pro umístění a uspořádání staveb s ohledem na 
stávající charakter a hodnoty území a na využitelnost navazujícího území, 

Viz výše, ustanovení pod písm. d).  

f) stanovovat pořadí provádění změn v území (etapizaci),  

Změnou č. 3 ÚP Smilkov není navržena etapizace výstavby.  

g) vytvářet v území podmínky pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich 
důsledků, a to především přírodě blízkým způsobem, 

Předmětem změny č. 3 ÚP Smilkov nejsou záležitosti týkající se snižování nebezpeční ekologických a přírodních 
katastrof.  

h) vytvářet v území podmínky pro odstraňování důsledků náhlých hospodářských změn, 

Předmětem Změny č. 3 ÚP Smilkov není stanovení opatření tohoto typu. 

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

Žádné nové podmínky pro obnovu a rozvoj sídelní struktury a pro kvalitní bydlení nejsou v dokumentaci Změny č. 3 
ÚP Smilkov navrhovány a zůstávají v platnosti dle platného územního plánu. Změnou č. 3 ÚP je vymezena plocha 
Zm3-2 pro bydlení, čímž je doplněna nabídka bydlení na území obce. 

j) prověřovat a vytvářet v území podmínky pro hospodárné vynakládání prostředků z veřejných rozpočtů na změny v 
území, 

Naplnění tohoto cíle změna ÚP dosahuje především vymezením zastavitelné plochy (Zm3-2) v přímé v návaznosti na 
existující veřejné vybavení zcela bez nároků na budování nové veřejné infrastruktury a dále vymezením jen 
omezeného množství zastavitelných ploch, tedy pouze plochy Zm3-2 a to výhradně v přímé návaznosti na zastavěné 
území, aby byly minimalizovány vyvolané náklady na zajištění souvisejících staveb veřejné dopravní a technické 
infrastruktury.  

k) vytvářet v území podmínky pro zajištění civilní ochrany, 

Požadavky civilní ochrany jsou Změnou č. 3 ÚP Smilkov respektovány. Řešení nevyvolává potřebu vymezení 
konkrétních ploch pro ochranu obyvatelstva dle § 20 vyhlášky č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany 
obyvatelstva. 

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

V rámci zpracování změny ÚP nebyly na území obce identifikovány zničené areály vyžadující asanační opatření. 

m) vytvářet podmínky pro ochranu území podle zvláštních právních předpisů před negativními vlivy záměrů na území 
a navrhovat kompenzační opatření, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak, 

Předmětem řešení Změny č. 3 ÚP nejsou žádné záměry s negativním vlivem na území vyžadující návrh 
kompenzačních opatření. 
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n) regulovat rozsah ploch pro využívání přírodních zdrojů, 

Není předmětem Změny č. 3 ÚP Smilkov. Změna č. 3 ÚP Smilkov nevymezuje plochy pro využívání přírodních zdrojů. 

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

Při pořizování a zpracování Změny č. 3 ÚP Smilkov byly uvedené poznatky uplatňovány. Projektantem Změny č. 3 ÚP 
Smilkov je Ing. arch. Milan Salaba, ČKA 01467, autorizovaný architekt se všeobecnou působností. Součástí 
zpracovatelského týmu jsou pak další odborníci a autorizované osoby v oboru územní plánování, krajinářská 
architektura, projektování ÚSES, kteří jsou zárukou vysoké odborné kvality řešení změny ÚP Smilkov.  

2. Úkolem územního plánování je také posouzení vlivů politiky územního rozvoje, zásad územního rozvoje 
nebo územního plánu na udržitelný rozvoj území (§ 18 odst. 1). Pro účely tohoto posouzení se zpracovává 
vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území. Jeho součástí je také vyhodnocení vlivů na životní prostředí s 
náležitostmi stanovenými v příloze k tomuto zákonu, včetně posouzení vlivu na předmět ochrany a celistvost 
evropsky významné lokality nebo ptačí oblast. 

Předmětem řešení Změny č. 3 ÚP nejsou žádné záměry s potenciálním negativním vlivem na životní prostředí, resp. 
na udržitelný rozvoj území. Před rozhodnutím o pořízení Změny č. 3 ÚP obstaral pořizovatel stanoviska dle § 55a 
odst. 2 písm. d) a e) stavebního zákona: 

1) stanovisko příslušného orgánu ochrany přírody podle zákona o ochraně přírody a krajiny k navrhovanému obsahu 
změny územního plánu, s uvedením, zda je možné vyloučit významný vliv na evropsky významnou lokalitu nebo ptačí 
oblast (Natura 2000), 

2) stanovisko krajského úřadu jako příslušného úřadu k navrhovanému obsahu změny územního plánu, ve kterém i s 
přihlédnutím ke stanovisku orgánu ochrany přírody podle bodu 1) uvede, zda má být návrh změny posuzován z 
hlediska vlivů na životní prostředí, případně stanoví podrobnější požadavky podle § 10i zákona o posuzování vlivů na 
životní prostředí (tzv. SEA).   

Obsahem těchto stanovisek je, že 

a) lze vyloučit významný vliv předloženého návrhu Změny č. 3 na předmět ochrany nebo celistvost evropsky 
významných lokalit nebo ptačích oblastí (Natura 2000), 

b) nepožaduje se zpracování vyhodnocení vlivů Změny č. 3 ÚP na životní prostředí (SEA). 

 

C.4 Soulad návrhu změny územního plánu s požadavky stavebního zákona 

a jeho prováděcích právních předpisů 

Při zpracování a pořizování Změny č. 3 územního plánu Smilkov bylo postupováno v souladu se zákonem č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, a jeho prováděcích právních předpisů, zejména s: 

 -  vyhláškou č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu 
evidence územně plánovací činnosti a 

 -   vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění. 

 

Vyhodnocení souladu s požadavky zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon) 

Dokumentace Změny č. 3 územního plánu Smilkov je zpracována dle požadavků stavebního zákona. 

Změna č. 3 ÚP Smilkov je zpracována v souladu s cíli a úkoly územního plánování stanovenými v § 18 a 19 
stavebního zákona (vyhodnocení viz kap. 3 Odůvodnění změny č. 3 ÚP Smilkov). 

V souladu s § 6 odst. 1 písm. c) a s § 24 odst. 1 stavebního zákona je pořizovatelem Změny č. 3 ÚP Smilkov, Městský 
úřad Votice, Oddělení územního plánování a životního prostředí, splňující kvalifikační požadavky pro výkon územně 
plánovací činnosti. 

V souladu s § 43 odst. 1 stavebního zákona se řešení Změny č. 3 ÚP Smilkov dotýká vybraných součástí územního 
plánu, a to vymezení zastavitelné plochy, úpravy vedení komunikace v ploše přestavby, úpravy prostorového 
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uspořádání (snížení minimální velikosti parcely pro 1 RD) a uvedení územního plánu do souladu s obsahem a 
strukturou ÚP požadované novelou 13/2018 Sb. Změna č. 3 ÚP Smilkov neobsahuje záležitosti nadmístního 
významu.  

Změna č. 3 ÚP Smilkov se netýká ustanovení § 43 odst. 2 stavebního zákona. 

V souladu s § 43 odst. 3 stavebního zákona Změna č. 3 ÚP Smilkov zpřesňuje a rozvíjí cíle a úkoly územního 
plánování stanovené v § 18 a 19 stavebního zákona (vyhodnocení viz kap. 3 Odůvodnění Změny č. 3 ÚP Smilkov). 
Změna č. 3 ÚP Smilkov je zpracována v souladu s PÚR ČR (vyhodnocení viz kap. 2. 1. Odůvodnění Změny č. 3 ÚP 
Smilkov) a ZÚR Středočeského kraje (vyhodnocení viz kap. 2. 2. Odůvodnění Změny č. 3 ÚP Smilkov). Věcné řešení 
Změny č. 3 ÚP Smilkov nepřekračuje podrobnost náležející svým obsahem regulačnímu plánu. 

V souladu s § 43 odst. 4 stavebního zákona je změna č. 2 ÚP Olbramovice zpracována pro vybrané části území obce 
Smilkov (k.ú. Smilkov). 

Změna č. 3 ÚP Smilkov splňuje požadavky na obsah územního plánu a jeho odůvodnění stanovené v § 43 odst. 6 a § 
53 odst. 4 a 5 stavebního zákona. Změnou č. 3 ÚP je územní plán Smilkov uveden do souladu s vyhláškou č. 
500/2006 Sb, o územně analytických podkladech, územně plánovací činnosti a způsobu evidence územně plánovací 
činnosti po její novele vyhláškou 13/2018 Sb. 

V souladu s § 158 stavebního zákona je Změna č. 3 ÚP Smilkov zpracována fyzickou osobou, která má oprávnění k 
výkonu vybraných činností ve výstavbě (zpracování ÚPD) podle zvláštního právního předpisu (zákon č. 360/1992 Sb., 
ve znění pozdějších předpisů) – Ing. arch. Milan Salaba autorizovaný architekt ČKA 01467. 

Změna č. 3 ÚP Smilkov byla pořizována zkráceným postupem dle § 55a – 55c stavebního zákona. 

 

Vyhodnocení souladu s požadavky vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně 
plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti. 

V souladu s § 2 odst. 1 písm. d) vyhlášky č. 500/2006 Sb. o územně analytických podkladech, územně plánovací 
dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, v platném znění (dále jen „vyhláška č. 500/2006 Sb.“) je 
Změnou č. 3 ÚP Smilkov doplněna do územního plánu urbanistická kompozice. 

V souladu s § 3 odst. 1 vyhlášky č. 500/2006 Sb. je Změna č. 3 ÚP Smilkov ÚP zpracována na podkladě 
digitalizované katastrální mapy od ČÚZK. 

Obec Smilkov nedisponuje technickou mapou dle § 3 odst. 2 Vyhlášky č. 500/2006 Sb.  

V souladu s § 13 odst. 1 vyhlášky č. 500/2006 Sb. obsahuje Změna č. 3 ÚP Smilkov textovou část (Změna č. 3 ÚP 
Smilkov + odůvodnění Změny č. 3 ÚP Smilkov) a grafickou část (2 výkresy ÚP a 2 výkresy odůvodnění ÚP) a to v 
rozsahu částí měněných Změnou č. 3 ÚP Smilkov. Obsah Změny č. 3 ÚP Smilkov i obsah odůvodnění Změny č. 3 ÚP 
Smilkov odpovídá příloze č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb. Textová část změny č. 3 ÚP Smilkov obsahuje všechny 
kapitoly dle čl. I odst. 1 přílohy č. 7 a vybrané kapitoly dle čl. I odst. 2 přílohy č. 7, grafická část Změny č. 3 ÚP 
Smilkov obsahuje výkres základního členění území, hlavní výkres. Výkres veřejně prospěšných staveb a opatření 
nebylo třeba zpracovávat, neboť se změna těchto staveb a opatření netýká. Textová část odůvodnění Změny č. 3 ÚP 
Smilkov obsahuje všechny kapitoly a součásti dle čl. II odst. 1 přílohy č. 7, grafická část odůvodnění Změny č. 3 ÚP 
Smilkov obsahuje koordinační výkres a výkres předpokládaných záborů půdního fondu. Zpracování výkresu širších 
vztahů nebylo v případě této změny smysluplné, neboť se netýkala žádných záležitostí nadmístního významu nebo 
záležitostí s vlivem na území okolních obcí. 

V souladu s § 13 odst. 2 vyhlášky č. 500/2006 Sb. jsou všechny výkresy Změny č. 3 ÚP Smilkov a odůvodnění Změny 
č. 3 ÚP Smilkov zpracovány v měřítku 1:5000. 

V souladu s § 14 odst. 1 Vyhlášky č. 500/2006 Sb. je dokumentace Změny č. 3 ÚP Smilkov na všech jejích 
samostatných částech opatřena záznamem o účinnosti obsahově odpovídajícím dikci Vyhlášky. 

 

Vyhodnocení souladu s požadavky vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v 
platném znění. 

V souladu s § 3 odst. 1 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění (dále 
jen „vyhláška č. 501/2006 Sb.“) člení Změna č. 3 ÚP Smilkov vybrané části území řešené na plochy větší než 2 000 
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m² (úprava vedení komunikace v ploše přestavby P03). Ve výjimečných případech, jako je plocha Zm3-2, kdy je nutná 
ochrana některé z hodnot území obce, vymezuje Změna č. 3 ÚP Smilkov plochu menší (977 m²). 

V souladu s § 3 odst. 2 vyhlášky č. 501/2006 Sb. vymezuje Změna č. 3 ÚP Smilkov plochy podle stávajícího, resp. 
požadovaného cílového způsobu využití a podle významu. 

V souladu s § 3 odst. 3 vyhlášky č. 501/2006 Sb. vymezuje Změna č. 3 ÚP Smilkov plochy s cílem eliminace 
vzájemných konfliktů a střetů vzájemně neslučitelných způsobů využití a činností v plochách a uspořádání a využívání 
území. 

V souladu s § 3 odst. 4 vyhlášky č. 501/2006 Sb. Změna č. 3 ÚP Smilkov přebírá podrobnější členění ploch využité v 
platném ÚP Smilkov a již jednou projednané a schválené příslušnými správními orgány.   
V souladu s § 3 odst. 5 vyhlášky č. 501/2006 Sb. Změna č. 3 ÚP Smilkov důsledně chrání všechna existující veřejná 
prostranství.  

Vymezení ploch s rozdílným způsobem využití a stanovení podmínek pro jejich využití a uspořádání odpovídá § 4 až 
§ 19 vyhlášky č. 501/2006 Sb. Změna č. 3 upravuje prostorové uspořádání v ploše BV – bydlení - v rodinných domech 
– venkovské, konkrétně se snižuje minimální velikost parcely pro 1 RD. 

 

C.5 Soulad návrhu změny územního plánu s požadavky zvláštních 

právních předpisů – soulad se stanovisky dotčených orgánů podle 

zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů  

Bude doplněno pořizovatelem po projednání v jednotlivých fázích dle stavebního zákona. 

 

C.6 Vyhodnocení splnění požadavků zadání nebo vyhodnocení splnění 

požadavků obsažených v rozhodnutí zastupitelstva obce o obsahu 

změny územního plánu pořizované zkráceným postupem  

Změna č. 3 ÚP Smilkov se pořizuje zkráceným postupem (§ 55a, 55b SZ). Z tohoto důvodu návrhu změny předcházel 
„Obsah změny“, jež specifikoval předmět řešení – tři podněty, plochy Zm3-1, Zm3-2 a snížení minimální velikosti 
parcely v ploše BV pro 1 RD z 1000 m² na 800 m². Způsob jejich zapracování včetně odůvodnění je obsažen v 
kapitole 11.4.  

Obsah změny dále stanovuje, že předmětem řešení budou věci vyplývající ze zákona, a to: 

a) že změnou č. 3 bude územní plán Smilkov uveden do souladu s vyhláškou č. 500/2006 Sb, o územně 
analytických podkladech, územně plánovací činnosti a způsobu evidence územně plánovací činnosti po 
její novele vyhláškou 13/2018 Sb. 

-Splněno. Změnou č. 3 ÚP Smilkov se upravuje obsah a struktura územního plánu dle přílohy č. 7 k 
vyhlášce č. 500/2006 Sb. Nově je do územního plánu Smilkov doplněna kapitola urbanistické kompozice 
(kap. A.3.4 – Urbanistická kompozice). 
 

b) že Změnou č. 3 bude územní plán Smilkov uveden do souladu s ÚAP ORP Votice; 

- Splněno. Řešení Změny č. 3 územního plánu plně respektuje poznatky a závěry soustavného a 
komplexního posuzování stavu a vývoje území obce. Změnou č. 3 je územní plán Smilkov uváděn do 
souladu s aktuálními daty ÚAP ORP Votice. Změnou č. 3 ÚP Smilkov byly doplněny kulturní hodnoty 
území - významné objekty, více viz schéma v odůvodnění. Doplnění hodnot bude v celkovém 
koordinačním výkresu úplného znění ÚP. Dále došlo k upřesnění a uvedení do souladu s aktuálním 
stavem sítí a zařízení technického vybavení. 
 

c) že Změna č. 3 územního plánu Smilkov prověří v souladu s ustanovením § 18 odst. 5 stavebního 
zákona možnost omezení oplocení v nezastavěném území; 

-Splněno. Byly ponechány formulace v platném ÚP. 
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d) že Změna č. 3 územního plánu Smilkov prověří v souladu s ustanovením § 18 odst. 5 stavebního 
zákona možnost omezení staveb v nezastavěném území; 

-Splněno. Byly ponechány formulace v platném ÚP. 
 

e) že Změnou č. 3 bude územní plán Smilkov uveden do souladu s nadřazenou územně plánovací 
dokumentací a Politikou územního rozvoje; 

-Splněno. Soulad s Politikou územního rozvoje ČR a Zásadami územního rozvoje Středočeského kraje 
je uveden v kap. 2 Odůvodnění změny ÚP. 
 

f) Změnou č. 3 územního plánu Smilkov bude aktualizováno zastavěné území. 

-Splněno. Byla provedena kontrola hranice zastavěného území, které se Změnou č. 3 ÚP nemění. 

 

C.7 Zpráva o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území obsahující 

základní informace o výsledcích tohoto vyhodnocení včetně výsledků 

vyhodnocení vlivů na životní prostředí  

Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, jako věcně a místně příslušný správní 
orgán, uplatnil podle ustanovení § 55a odst. 2 písm. d) a e), v souladu s ust. § 4 odst. 2 písm. b) zákona č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, stanoviska k 
navrhovanému obsahu Změny č. 3 ÚP Smilkov (č.j. 153034/2019/KUSK ze dne 5. 12. 2019) dle nichž 

a) lze vyloučit významný vliv předloženého návrhu Změny č. 3 ÚP Smilkov na předmět ochrany nebo 
celistvost evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí (Natura 2000), 

b) nepožaduje se zpracování vyhodnocení vlivů Změny č. 3 ÚP Smilkov na životní prostředí (SEA),  

tzn. že lze zpracovat přímo návrh změny ÚP pro veřejné projednání – v režimu zkráceného pořízení (v souladu s výše 
uvedeným ustanovením stavebního zákona). Z toho důvodu „Zpráva o vyhodnocení vlivů …“ není obsažena. 

 

C.8 Stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst. 5 stavebního zákona 

(zákon č. 183/2006 Sb.)  

Zpracování SEA není příslušným orgánem vyžadováno - Krajský úřad Stč. kraje, odbor životního prostředí a 
zemědělství ve svém stanovisku k obsahu změny vyloučil v souladu s § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. významný 
vliv předložené koncepce na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost EVL nebo PO. 

Krajský úřad Stč. kraje, odbor životního prostředí a zemědělství ve svém stanovisku k obsahu změny nepožadoval 
zpracovat vyhodnocení vlivů změny na životní prostředí (SEA). Změna tedy nebude vyhodnocena z hlediska vlivů na 
udržitelný rozvoj území (§ 47 odst. 3 stavebního zákona). 

Vzhledem k výše uvedenému není proto stanovisko obsaženo. 

 

C.9 Sdělení, jak bylo stanovisko podle § 50 odst. 5 stavebního zákona 

zohledněno, s uvedením závažných důvodů, pokud některé požadavky 

nebo podmínky zohledněny nebyly  

Vyhodnocení vlivů změny č. 3 ÚP Smilkov na udržitelný rozvoj se nezpracovávalo (viz předchozí kap.7 a 8 tohoto 
textu odůvodnění). Sdělení proto není obsaženo. 

 

C.10 Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení 

potřeby vymezení zastavitelných ploch  

Na pořízení Změny č. 3 ÚP Smilkov se vztahuje ustanovení § 55 odst. 4 stavebního zákona, dle něhož lze další 
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zastavitelné plochy změnou územního plánu vymezit pouze na základě prokázání nemožnosti využít již vymezené 
zastavitelné plochy a potřeby vymezení nových zastavitelných ploch. 

Vyhodnocení účelného využití zastavěného území ve smyslu § 53 odst. 5 písm. f) stavebního zákona bylo provedeno 
v rámci pořízení ÚP Smilkov (nabytí účinnosti 16 1. 2017). Změna č. 3 ÚP Smilkov toto vyhodnocení nikterak 
neovlivňuje, neboť je provedena pouze dílčí úprava regulativu plochy BV – bydlení – v rodinných domech - 
venkovské, a to především u zastavitelných ploch. Ve Změně č. 3 ÚP Smilkov se vymezuje pouze jedna nová 
zastavitelná plocha pro bydlení Zm3-2, která tak bude předmětem vyhodnocení. 

Snížením minimální velikosti parcely pro 1 RD především pro zastavitelné plochy BV – bydlení – v rodinných domech 
– venkovské v rámci Změny č. 3 ÚP Smilkov je sice navýšena kapacita těchto ploch, nicméně tato úprava nezvětšuje 
plošnou výměru těchto ploch. Změnou č. 3 ÚP Smilkov se vymezuje pouze 1 nová zastavitelná plocha pro bydlení 
Zm3-2 o výměře 977 m². 

Plocha Zm3-2 je určena pro 1 RD a je vymezena v návaznosti na vymezené zastavěné území. Plocha pro bydlení 
Zm3-2 je vymezena na základě podnětu soukromé osoby, která má vážný zájem o výstavbu. Jedním z důvodů 
vymezení plochy Zm3-2 je přiměřený rozvoj obytných ploch, který zabezpečí přírůstek počtu obyvatel v obci. Další 
rozvoj bydlení v obci je jedinou zárukou dlouhodobé udržitelnosti existující veřejné infrastruktury v obci (vodovodní 
síť). Změna č. 3 ÚP Smilkov navrhuje zastavitelnou plochu pro bydlení Zm3-2 v uspokojivé pěší docházkové 
vzdálenosti od autobusové zastávky (zhruba 300m), obecního úřadu (zhruba 300m) a sportovního hřiště (250m). 
Plocha Zm3-2 pro 1 RD je vymezena z důvodu vytvoření podmínek pro stabilizaci počtu a struktury obyvatel obce. 
Stabilní anebo mírně rostoucí populace je hlavním předpokladem pro zachování provozu a udržitelnost existujících 
zařízení veřejného občanského vybavení a veřejné infrastruktury. Dále je nutné rozvíjet atraktivitu obce Smilkov, 
především hlavního sídla Smilkov a předcházet tak odchodu mladých lidí a rodin do větších měst nebo jiných obcí s 
lepší nabídkou pozemků pro bytovou výstavbu, s cílem optimalizovat věkovou strukturu populace obce. K udržení 
obyvatel v obci, případně navýšení počtu obyvatelstva obce je nezbytně nutné nabídnout možnosti pro novou 
výstavbu bydlení především pro místní obyvatele mající vážný zájem o výstavbu. Obec Smilkov se nachází v rozvoje 
ose OS6 Praha – Benešov – České Budějovice. ZÚR SČK (priorita č. 30) stanovují pro tuto osu zásadu: rozvoj 
bydlení. Vymezení zastavitelné plochy pro bydlení Zm3-2 podpoří tuto prioritu. 

Doplnění zastavitelné plochy pro bydlení Zm3-2 je tak především aktem průběžné správy a aktualizace územního 
plánu, při které se reaguje na nepřetržitý příjem podnětů ke změně v území. Územní plán není statickým 
dokumentem, u kterého by se dala předpovídat jeho neměnnost po celou dobu jeho návrhového období. To je také 
potvrzeno v ust. § 55 odst. 1 stavebního zákona, které přikazuje každé čtyři roky pravidelně vyhodnocovat územní 
plán prostřednictvím zprávy o uplatňování územního plánu. Součástí této zprávy mohou být i pokyny na zpracování 
změny územního plánu. 

Hlavním důvodem pro vymezení této plochy není zajištění dostatečné kapacity ploch pro bydlení v obci Smilkov. 
Vzhledem k rozloze a kapacitě plochy jde v obci o zanedbatelný příspěvek k řešení tohoto cíle. Zásadnějším 
důvodem pro vymezení plochy Zm3-2 je snaha vedení obce vyjít vstříc individuálnímu podnětu občana obce, který na 
území obce má vážný zájem o výstavbu. V obci je sice v návrhu dostatečné množství dosud nevyužitých 
zastavitelných ploch, avšak pro konkrétní využití nedostupných (buď z důvodu jiného vlastnictví a nezájmu o 
směnu/prodej, nebo kvůli vlastní přípravě výstavby na pozemcích těchto vlastníků). Při vyhodnocení účelnosti a 
vhodnosti vymezení další zastavitelné plochy byly vzaty v úvahu další okolnosti (malý rozsah plochy jen pro 1 RD, 
návaznost na zastavěné území, dostupnost technické a dopravní infrastruktury, v předchozí ÚPD jako územní 
rezerva, …) – podrobněji viz kap. C.11.3 - Odůvodnění navržených změn ploch s rozdílným způsobem využití, 
podmínky jejich využití a prostorová regulace. 
 
 
Rozvojový potenciál území odvozený ze sociodemografického vývoje 

Obec Smilkov dosáhla vrcholu počtu obyvatel před I. světovou válkou. Po II. světové válce přišel první větší pokles a 
po kratším období stagnace klesl počet obyvatel od 60. let až k 271. 
 

Rok 1869 1880 1890 1900 1910 1921 1930 1950 1961 1970 1980 1991 2001 

Počet 
obyvatel 

796 690 719 669 683 649 628 518 511 505 461 384 271 

Vývoj počtu obyvatel 1869–2001 podle výsledků sčítání obyvatel (https://www.czso.cz/csu/czso/historicky-lexikon-obci-ceske-
republiky-2001-877ljn6lu9) 
 

https://www.czso.cz/csu/czso/historicky-lexikon-obci-ceske-republiky-2001-877ljn6lu9
https://www.czso.cz/csu/czso/historicky-lexikon-obci-ceske-republiky-2001-877ljn6lu9
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2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

269 268 263 260 255 252 256 254 249 256 256 260 259 268 272 270 271 269 

Vývoj počtu obyvatel 2002–2019 podle průběžné evidence, stav k 31. 12. (https://vdb.czso.cz/vdbvo2/) 

V posledních letech lze pozorovat u obce Smilkov poměrně vzrůstající trend populace. Od roku 2007 vzrostl počet 
obyvatel z 252 na 269 obyvatel, tedy nárůst o 17 obyvatel. Počet obyvatel vzrostl od roku 2007 o 6,74 %. Tabulka 
níže uvádí delší vývoj - od roku 2000: 

Tabulka  PŘÍRŮSTKY OBYVATEL V OBCI SMILKOV MEZI LETY 2000 A 2019 

Rok Narození Zemřelí 
Přistě- 

hovalí 

Vystě- 

hovalí 

Přírůstek 

přirozený 

Přírůstek 

migrační 

Přírůstek 

celkový 

Stav 

(31.12.) 

2000 1 4 4 1 -3 3 - 285 

2001 3 2 4 6 1 -2 -1 271 

2002 3 4 5 6 -1 -1 -2 269 

2003 - 3 9 7 -3 2 -1 268 

2004 - 5 7 7 -5 - -5 263 

2005 1 4 10 10 -3 - -3 260 

2006 4 5 2 6 -1 -4 -5 255 

2007 - 2 7 8 -2 -1 -3 252 

2008 2 2 10 6 - 4 4 256 

2009 1 5 4 2 -4 2 -2 254 

2010 3 3 4 9 - -5 -5 249 

2011 4 6 9 1 -2 8 6 256 

2012 7 1 1 7 6 -6 - 256 

2013 2 1 10 7 1 3 4 260 

2014 4 2 2 5 2 -3 -1 259 

2015 3 2 10 2 1 8 9 268 

2016 2 2 8 4 - 4 4 272 

2017 2 1 4 7 1 -3 -2 270 

2018 3 4 10 8 -1 2 1 271 

2019 - 4 8 6 -4 2 -2 269 

Zdroj: Databáze demografických údajů za obce ČR, ČSÚ (https://vdb.czso.cz/vdbvo2/) 

 

Počet obyvatel a tendence nárůstu do budoucna jsou v obci stabilizované, s předpokladem velmi mírného nárůstu; 
nulový nárůst v posledních několika letech je způsoben spíš konkrétními důvody jednotlivých vlastníků, nikoliv 
nezájmem o výstavbu v obci (doplněná tabulka přírůstků obyvatel v posledních letech od r. 2016 je doložena níže) 
 
 

Rozvojový potenciál území odvozený z významu území 

Nejvyšší počet vyjíždějících do zaměstnání míří do jiné obce v rámci okresu, což ukazuje především na Votice a 
Benešov. Poloha v silniční síti obce Smilkov je nicméně dobrá, územím obce v jeho východní části prochází od 
severu k jihu silnice I/3 s počátkem na exitu 21 dálnice D1 a končící u Lažan, kde začíná dálnice D3 vedoucí dále na 
jih a která v dokončené podobě spojí Prahu s Českými Budějovicemi a dále Rakouskem. Mírnou změnu v nárůstu 
počtu obyvatel lze tedy očekávat s realizací dálnice D3. Dálnice D3 je v současnosti trasována mimo řešené území 
(západně), takto je stabilizována v Zásadách územního rozvoje Středočeského kraje. Její dokončení patrně nelze 
očekávat před rokem 2030. Pro obec Smilkov bude realizace D3 představovat zlepšení dopravní dostupnosti do 
krajských center, resp. hl. m. Prahy. Na silnici I/3 (resp. dálnici D3) leží několik regionálních center osídlení – 
především Tábor, Benešov a další, do kterých je proto dostupnost velmi dobrá, stejně jako do sídla správního území 
obce s rozšířenou působností – Votic. 

Smilkov (okres Benešov) 

Počet obyvatel s obvyklým 
pobytem 

Vyjíždějící celkem 99 

vyjíždějící do zaměstnání celkem 74 

v rámci obce 8 

do jiné obce okresu 48 

do jiného okresu kraje 5 

https://vdb.czso.cz/vdbvo2/
https://vdb.czso.cz/vdbvo2/
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do jiného kraje 13 

zahraničí - 

vyjíždějící do školy celkem 25 

v rámci obce - 

mimo obec 25 

Struktura dojížďky (https://vdb.czso.cz/vdbvo2/) 
 

 
Posouzením všech výše uvedených potenciálů lze dojít k závěru, že návrh jedné zastavitelné plochy menšího 
rozsahu je v dané konkrétní lokalitě přijatelný, přestože dosud nebyla vyčerpána většina jiných zastavitelných ploch. 
 
 

C.11 Komplexní zdůvodnění přijatého řešení včetně vybrané varianty  
 

C.11.1 Vymezení zastavěného území  

Zastavěné území bylo aktualizováno k datu 22. 5. 2020. Byla překontrolována dosavadní hranice, v platném územním 
plánu vymezená dle metodického pokynu vydaného Ústavem územního rozvoje (MMR) v září 2013. Oproti předchozí 
aktualizaci v rámci změny č. 2 se hranice nemění, neboť od vydání poslední změny nedošlo ke změně později 
zastavěných ploch, ani jiných změn vyžadujících úpravu vymezení. Hranice zastavěného území je patrná ve výkresu 
základního členění území, v hlavním a koordinačním výkresu. 

 

 

C.11.2 Odůvodnění návrhu urbanistické koncepce  

Předmět změny zahrnuje dvě částečně navazující lokality drobného rozsahu, bez vlivu na urbanistickou koncepci 
sídla i celé obce. Snížení minimální velikosti pozemků pro zástavbu typu venkovského bydlení (BV) z 1000 m2 na 800 
m2 je z pohledu koncepce málo podstatné, neboť pouze reaguje na místní podmínky. Umožní se tak zástavba 
v návaznosti na koncentrovanou stávající zástavbu v odpovídajících prostorových dimenzích.    

 

C.11.3 Odůvodnění navržených změn ploch s rozdílným způsobem využití, 

podmínky jejich využití a prostorová regulace  

Plocha Zm3-1 

Odůvodnění plochy 

Jedná se o drobnou změnu v zastavitelné ploše v rámci zastavěného území. Plochy současných zahrad byly platným 
územním plánem navrženy k zastavění pro rodinnou zástavbu (BV – bydlení – v rodinných domech – venkovské) a 
napříč plochou byly navržena obslužná komunikace (PV – veřejná prostranství) tak, aby umožňovala optimální 
parcelaci a oboustrannou obsluhu následně vytvořených pozemků. Vlastníci dotčených pozemků ale nemají zájem na 
dělení a scelování pozemků, vesměs nepředpokládají v dohledné době žádné aktivity směřující k jejich zastavění. 
Z toho důvodu, a také aby zařazením do ploch PV nebyla dotčena velká část poz. p. č. 413/10, je změnou č. 3 
navrženo zrušení PV napříč pozemky a navrácení komunikace do polohy podél jižního a západního okraje. Zčásti je 
tato komunikace v současnosti využívána pro zpřístupnění stávajících pozemků – zahrad od jihu, přestože není v KN 
vedena jako samostatný pozemek (ostatní komunikace), ale je vedena po okrajích předmětných pozemků. Uvedeným 
řešením se umožní formalizovat skutečný stav (tzn. následné oddělit části pozemků a zanést nově vytvořený 
pozemek do KN). Část navržené komunikace (PV) po západním okraji pak bude navazovat na plochu obdobného 
využití (severně) pro obsluhu dalších návrhových ploch BV, jež nejsou změnou č. 3 dotčeny.   

 

https://vdb.czso.cz/vdbvo2/
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Obrázek 2.: situace předmětu řešení změny č. 3 (plochy Zm3-1, Zm3-2) 

 

 

Obrázek 3: situace platného územního plánu – stav po poslední změně č. 2 

Plocha Zm3-2 

Odůvodnění plochy 

Plocha v rozsahu cca 0,1 ha je navržena z podnětu vlastníka pozemku, určena pro změnu ze stávajícího využití (NZ -  
plochy zemědělské) na zastavitelnou plochu bydlení (BV - bydlení – v rodinných domech – venkovské). Jedná se o 
novou zastavitelnou plochu v nezastavěném území, v bezprostřední návaznosti na okraj zastavěného území. 
Navržená plocha je při komunikaci III/12139 (Smilkov – Ješetice), tzn. vhodně umístěná z hlediska dopravního 
přístupu, návaznosti na dostupnou technickou infrastrukturu i koncepčně – jako logické doplnění zástavby při jižním 
okraji sídla Smilkov. 
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Z hlediska současného využití je pozemek součástí ZPF – orná půda I. tř. ochrany dle BPEJ (kód 7.29.11). Zákon č. 
334/1992 Sb., v platném znění, v § 4 odst. 3 uvádí: „Zemědělskou půdu I. a II. třídy ochrany lze odejmout pouze v 
případech, kdy jiný veřejný zájem výrazně převažuje nad veřejným zájmem ochrany zemědělského půdního fondu.“ 
Důvody, proč je tato plocha přesto navržena, jsou následující: 

- navržená plocha je malého rozsahu, bude určená pouze pro 1 RD, tzn. z hlediska celkového rozsahu 
zastavitelných ploch v obci téměř nepodstatná 

- plocha bezprostředně navazuje na zastavěné území, je při komunikaci, v přímém dosahu dostupné 
technické infrastruktury 

- v předchozí ÚPD byla plocha (v podstatně větším rozsahu) vymezena jako územní rezerva pro bydlení, do 
územního plánu nebyla převzata pro dostatek jiných ploch (ÚP tím zohlednil reálnou potřebu rozvojových 
ploch) 

- předmětný pozemek není fakticky zemědělsky využíván – je to soukromá zatravněná plocha, v části 
s mimolesní vzrostlou zelení (neumožňující funkci orné půdy); na pozemku je několik přístřešků, složiště 
dřeva apod. 

- z celkové plochy pozemku p. č. 400/8 je ke změně využití navržena jen 1/5 výměry (max. 1000 m2)  

- záměrem se umožní uspokojit bytové potřeby místní rodiny, v jejímž vlastnictví je předmětný pozemek; 
návrh je možné považovat za zájem obce, neboť přispěje k žádoucí stabilizaci počtu obyvatel a potenciálně 
ke snížení věkové struktury (pozn.: žadatel se neúspěšně snažil o směnu pozemku za jiný zastavitelný 
v rámci obce – v případě vyřazení plochy by rodina zřejmě byla nucena řešit bytovou situací jiným 
způsobem – mimo Smilkov).   

 

 

Obrázek 4: snímek KN (zdroj: ČÚZK) 

 

C.11.4 Záměry – podněty ke zpracování změny územního plánu  

Kromě záměrů uvedených v předchozí kapitole nebyly uplatněny žádné jiné návrhy. Další zákonné povinnosti řešené 
změnou č. 3 jsou popsány v kap. C.6 (Vyhodnocení splnění požadavků zadání  …) 
 

 

 

Zm3-2 
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C.11.5 Ochrana a rozvoj hodnot  

Veškeré hodnoty území jsou respektovány. Navrženým řešením změny č. 3 nejsou dotčeny. Nejblíže řešeným 
plochám je regionální biokoridor RK300 a lokální biokoridor LBC11 ve vzdálenosti 90 – 100 m východním směrem.  

V souladu s aktuálními ÚAP byly doplněny kulturní hodnoty území - významné objekty. Protože se jedná o jevy spíše 
informativního charakteru, které nejsou předmětem výrokové části a nijak neovlivní řešení změny č. 3, ani celkovou 
koncepci, jsou zde dokumentovány pouze schématicky (viz obrázek níže). Doplnění hodnot bude v celkovém 
koordinačním výkresu úplného znění ÚP. 

 
 

Obrázek 5: Doplnění kulturních hodnot dle ÚAP – významné objekty 

 

C.11.6 Odůvodnění změn koncepce dopravní infrastruktury  

Jedinou změnou týkající se dopravy (Zm3-1) je zrušení plochy pro navrženou místní obslužnou komunikaci, resp. její 
ponechání v poloze po jižním okraji zastavitelné plochy P3.  Tuto úpravu nelze považovat za podstatnou změnu 
koncepce dopravy. Podrobnější odůvodnění je uvedeno výše v kapitole C.11.3. (Odůvodnění navržených změn ploch 
s rozdílným způsobem využití, podmínky jejich využití a prostorová regulace).  
 
 

C.11.7 Odůvodnění koncepce technického vybavení a nakládání s odpady 

Z hlediska nároků na složky technického vybavení nedochází k žádným koncepčním změnám. Řešení změny se 
nedotkne ani koncepce nakládání s odpady. 

Obdobně, jako v případě doplnění hodnot z ÚAP, došlo k prověření, upřesnění a uvedení do souladu s aktuálním 
stavem sítí a zařízení technického vybavení. Ze stejných důvodů (jedná o jevy spíše informativního charakteru, které 
nejsou předmětem výrokové části a nijak neovlivní řešení změny č. 3, ani celkovou koncepci) jsou zde 
dokumentovány pouze schématicky (viz obrázky níže). Doplnění vodovodů a kanalizací bude v celkovém 
koordinačním výkresu úplného znění ÚP.  
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Obrázek 6: Doplnění sítě vodovodů 

 

 

Obrázek 7: Doplnění sítě kanalizace 
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C.11.8 Odůvodnění koncepce občanského vybavení  

Nové plochy občanského vybavení nejsou změnou navrhovány. 

 

 

C.11.9 Odůvodnění návrhu úprav systému ÚSES  

ÚSES na nadregionální a regionální úrovni je v souladu se ZÚR Středočeského kraje. Co se týká lokální úrovně, není 
třeba žádných úprav ani z hlediska potřebného doplnění, či napojení na lokální ÚSES sousedních obcí. Územní 
studie krajiny ORP Votice analyzovala problémová místa ÚSES k dořešení a konstatovala, že na území obce Smilkov 
není zapotřebí žádných úprav. 

 

 

C.11.10 Odůvodnění změn vymezení veřejně prospěšných staveb, asanací a 

asanačních úprav  

Nedochází k žádným úpravám. Stávající vymezení se nemění. 

 

 

C.11.11 Návrh řešení požadavků obrany státu a civilní ochrany obyvatelstva  

Změna č. 3 respektuje stávající koncepci územního plánu. Charakter řešených záměrů drobného rozsahu nevyvolává 
nároky na úpravu a doplnění kapitoly týkající se splnění požadavků vyhl. 380/2002 Sb., v platném znění (k přípravě a 
provádění úkolů ochrany obyvatelstva). 

 

 

C.12 Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v 

území  

Území obce Smilkov svou polohou spadá do středních Čech a nachází se v okrese Benešov, v severní části obvodu 
obce s rozšířenou působností Votice při silnici I/3.  

Cílovou charakteristikou území stanovenou v ZÚR Středočeského kraje je krajina polní (O11) – viz kap. C.2.2.6 
(Vymezení cílových charakteristik krajiny). Dle návrhu 3. Aktualizace ZÚR je celé území obce zařazeno do typu 
„krajina s komparativní výhodou pro zemědělskou produkci – krajina polní“ (O11). 

Charakter území tomu odpovídá a navazuje na stav v okolních obcích. ÚP Smilkov ani jeho změna nenavrhují 
opatření ani rozvoj, který by měl na charakter území, ani v širších vztazích, negativní vliv. 

Území obce Smilkov je v širších vztazích třeba hodnotit především s ohledem na: 

• Koncepci dopravní infrastruktury a její návaznost – v tomto směru změna č. 3 ÚP nenavrhuje žádná opatření 
ani změny oproti současnému stavu.  

• Návaznost skladebných částí ÚSES, které jsou na regionální a lokální úrovni se sousedními obcemi zajištěny, 
zatímco nadregionální úroveň do řešeného území ani do jeho blízkosti nezasahuje.  

• Koncepci krajiny jako celku, která je vyhodnocena jako odpovídající a je zachována v podobě z platného ÚP. 

• Koncepci veřejné infrastruktury, která je nastavena s ohledem na její stav v okolních obcích a městech, je 
vyhodnocena jako odpovídající a je zachována v podobě z platného ÚP. 

 

C.13 Výčet záležitostí nadmístního významu, které nejsou řešeny v zásadách 

územního rozvoje (§ 43 odst. 1 stavebního zákona), s odůvodněním 

potřeby jejich vymezení  

Na základě aktualizovaných údajů, předaných od poskytovatelů v rámci ÚAP a dle návrhu 3. Aktualizace 
ZÚR SK nebyl shledán žádný nesoulad vyžadující doplnění (zapracování). Právě tak není třeba navrhovat 
žádné jiné záležitosti nadmístního významu, které nejsou řešeny v ZÚR Středočeského kraje.  
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C.14 Výčet prvků regulačního plánu s odůvodněním jejich vymezení  

Pořízení regulačních plánů není změnou č. 3 stanoveno. 
 
 

C.15 Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na 

zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa  
 

C.15.1 Použitá metodika  

Pro vyhodnocení je relevantní zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF, v platném znění po novele č. 41/2015 Sb., dále  
vyhláška č. 500/2006 Sb. (příloha č. 7 stanovující obsah odůvodnění ÚP),  vyhláška č. 271/2019 Sb., o stanovení 
postupů k zajištění ochrany ZPF a přiměřeně také metodické doporučení MMR a MŽP (vyhodnocení předpokládaných 
důsledků navrhovaného řešení na ZPF v ÚP, 08/2013).  
 

 

C.15.2 Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na 

zemědělský půdní fond  

S ohledem k minimálnímu rozsahu a specifickým lokalitám řešené změny není vyhodnocení záborů provedeno 
standardní tabulkovou a grafickou částí, ale pouze zjednodušeně: 
 

označ.pl.  
/ kat. úz. 

navržené funkční využití 
vně/ uvnitř 

zast.úz. 
plocha 

záboru celk. 
kultura BPEJ 

plocha 
ZPF 

třída 
ochrany 

poznámka 

Zm3-1 
Smilkov 

PV – veřejná prostranství 

uvnitř zast. 
úz. 

- 
pouze výměna vymezení v rámci zastavitelné plochy dle platné ÚPD, 

viz obrázek níže (nevyhodnocuje se) 

vně zast. 
úz. 

0,0069 orná 7.29.11 0,0069 I. 

pouze výměna za zrušení 
zastavitelnosti sousední 

malé plochy obdobné 
výměry (0,0092 ha) 

Zm3-2 
Smilkov 

BV - bydlení v rodinných 
domech – venkovské 

vně zast. 
úz. 

0,0977 orná 7.29.11 0,0977 I. (viz obr. Zm2-2) 

Tab. Přehled lokalit řešených změnou č. 3 

 

• Údaje o celkovém rozsahu řešených ploch a podílu půdy náležející do ZPF, údaje o druhu pozemku (kultuře) 
dotčené půdy, zařazení do BPEJ, zařazení do tříd ochrany zemědělské půdy jsou uvedeny v předchozí 
tabulce.  

• Dle dostupných podkladů z územně analytických podkladů nejsou řešené plochy součástí meliorovaných 
ploch.  

• Plochy řešené změnou č. 3 nebudou mít vliv na areály a objekty staveb zemědělské prvovýroby.  

• Navržené lokality se nedotknou využitelnosti zemědělského půdního fondu ve smyslu narušení ucelených 
zemědělských ploch.  

• Řešením změny nedojde ke střetu lokalit s opatřeními k zajištění ekologické stability krajiny.  

• Naprostá většina řešené lokality Zm3-1 leží uvnitř zastavěného území, v daném případě jde zároveň o výměnu 
využití (PV → BV a naopak) – nevyhodnocuje se. 

• Podobně i malá část lokality Zm3-1 ležící mimo zastavěné území představuje pouze výměnu zastavitelné 
plochy (její zrušení) za nově navrženou zastavitelnou plochu NS → PV, v minimálním rozsahu (69 m2 – nově 
navržená plocha na úkor zrušení zastavitelnosti 92 m2), tzn. že ve skutečnosti nedochází k záboru.  

• Lokalita Zm3-2 je fakticky jedinou navrženou lokalitou vyžadující zábor ZPF (mimo zastavěné území, leží 
v přímé návaznosti na zastavěné území). Celá plocha je v I. tř. ochraně dle BPEJ (kód 7.29.11). Vysvětlení a 
důvody návrhu – přestože jde o chráněnou třídu ochrany – jsou uvedeny v kapitole C.11.3 „Odůvodnění 
navržených změn ploch s rozdílným způsobem využití, podmínky jejich využití a prostorová regulace“. 



 

 

Územní plán Smilkov – Změna č. 3 – návrh pro veřejné projednání (zkrácené pořízení)                            38  

• Žádné stávající zemědělské účelové komunikace nebudou řešením dotčeny.  

• Ani u jedné z lokalit nejsou známé žádné územní ekologické záměry vyplývající ze schválených návrhů 
pozemkových úprav. 

• Z hlediska ochrany nerostného bohatství se řešená změna této problematiky netýká. 
 

Vzhledem k drobnému rozsahu navržených lokalit změny je výřez výkresu záborů ZPF dokumentován ještě tímto 
názorným schématem s vysvětlivkami:  

 

Obrázek 8: Schéma navržených záborů ZPF 

 

 

C.15.3 Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na 

pozemky určené k plnění funkcí lesa  

Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na pozemky určené k plnění funkcí lesa je 
bezpředmětné - lokality nezasahují ani do ochranného pásma lesa. 

 

C.16 Rozhodnutí o námitkách včetně samostatného odůvodnění 

Bude doplněno v dalších fázích projednání změny územního plánu. 

 

C.17 Vyhodnocení připomínek a stanovisek  
 

C.17.1 Vyhodnocení stanovisek k návrhu změny územního plánu po veřejném 

projednání  

Bude doplněno v dalších fázích projednání změny územního plánu. 
 

C.17.1 Vyhodnocení připomínek k návrhu změny územního plánu dle § 52 odst. 

3 stavebního zákona  

Bude doplněno v dalších fázích projednání změny územního plánu. 
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D Grafická část odůvodnění změny č. 2 územního plánu  
 

 

E Příloha č. 1 - Srovnávací text s vyznačením změn v textové části 

územního plánu Smilkov  
 

 

 

 

 

 

 

 

 


