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ZÁPIS 
ze společného projednání návrhu územního plánu Středokluky, které na základě ust. § 50 stavebního zákona svolal 
Obecní úřad Středokluky, jako pořizovatel územního plánu, na pátek 19.2.2021 od 10:00 v Sokolovně, Školská 104, 
Středokluky, kdy jednání probíhalo s tímto dále stručně popsaným průběhem:  

1. Jednání zahájil starosta obce Ing. Jaroslav Paznocht „JP“, který přivítal všechny přítomné, představil Ing. arch. 
Lubomíra Meinera, který je zodpovědným projektantem návrhu územního plánu Středokluky, přivítal zástupce 
dotčených orgánů, zrekapituloval důvody pro pořízení nového územního plánu, zmínil veřejnou vyhlášku 
vyvěšenou dne 3.2.2021 oznamující společné projednání návrhu územního plánu Středokluky vč. vyhodnocení 
vlivů této změny na udržitelný rozvoj území. Územní plán je určen pro občany, měl by stanovit podmínky pro 
rozvoj území Středokluk. Následně předal slovo Ing. arch. Radku Bočkovi, který je oprávněnou úřední osobou 
pořizovatele. 

2. Ing. arch. Radek Boček „RB“ vysvětlil přítomným, že jde o společné jednání o návrhu územního plánu (dále jen 
„ÚP“) Středokluky podle ust. § 50 stavebního zákona, které je primárně určeno sousedním obcím a dotčeným 
orgánům a krajskému úřadu a veřejnost může uplatnit pouze připomínky. Proto budou mít v diskusi přednost 
nejprve zástupci dotčených orgánů, příp. sousedních obcí, a teprve po nich přítomná veřejnost. Dále uvedl, že 
průběh jednání není nahráván, ale je pořizován písemný zápis. Arch. Boček vyzval dotčené orgány k uplatnění 
stanovisek do 30 dnů od dne jednání, tedy do 22.3.2021 včetně. Ve stejné lhůtě mohou sousední obce uplatnit 
připomínky. Do 30 dnů ode dne doručení veřejné vyhlášky oznamující společné projednání, který nastal dne 
18.2.2021, tedy do 21.3.2021 včetně, může každý občan uplatnit u pořizovatele písemné připomínky. K později 
uplatněným stanoviskům a připomínkám se nepřihlíží.  

3. Dále arch. Boček vyzval zodpovědného projektanta ÚP Středokluky, Ing. arch. Lubomíra Meinera „LM“, k tomu, 
aby provedl odborný výklad. Tento odborný výklad zodpovědného projektanta se zaměřil zejména na popis 
stanovené urbanistického koncepce a byl strukturován do těchto následujících bodů: 

a. Základní koncepce v podstatě zůstává zachována z předchozích návrhů územního plánu. Základní 
koncepce předpokládá zachování převažující funkce bydlení ve všech sídlech řešeného území.  

b. Sídlo Středokluky – zastavěné území: funkce bydlení bude přednostně podporována, plochy dosud 
nezastavěné nebo využívané pro jiné funkce budou přednostně při přestavbách a dostavbách využity jako 
obytné, tedy jako plochy pro bydlení (BH, BI, BV) a plochy smíšené obytné (SV). Možnými alternativami 
uvnitř zastavěného území je využití ploch pro veřejnou infrastrukturu (OV, OK – občanská vybavení), 
rekreaci (RO), zeleň (ZZ, ZS), nebo nezbytnou technickou infrastrukturu (TI). Sídlo Středokluky – 
zastavitelné plochy přímo navazující na zastavěné území: budou rozvíjet základní obytnou funkci sídla (BI, 
BV, BH, SV), možnými alternativami je využití ploch OV, OK, RO, ZZ a ZS (shodně jako v zastavěném území). 

c. Sídlo Černovičky: řešené území je určeno pro funkci bydlení. S rozvojem tohoto sídla se neuvažuje. 
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d. Sídlo Nové Středokluky: základní koncepce předpokládá mírný rozvoj bydlení (v návaznosti na část 
zastavěného území využívaného pro tuto funkci). Zastavitelné plochy HK: Jedná se o plochy drobné výroby 
a služeb (HK). Plochy jsou navrženy pro využití pouze pro drobnou a řemeslnou výrobu a služby. Jsou 
lokalizovány převážně bez kontaktu s obytnou zástavbou. V případě rozšíření ploch HK v Nových 
Středoklukách je třeba v navrhované výstavbě na nich zohlednit blízkou obytnou zástavbu. Zastavitelné 
plochy HK nemohou být v žádném případě (vzhledem k hodnotám území) využívány pro těžkou 
průmyslovou výrobu, nebo skladování nebezpečných odpadů. 

e. MÚK (mimoúrovňová křižovatka) – vzhledem k nadměrnému zatěžování zastavěného území obce nákladní 
dopravou předpokládá základní koncepce rozvoje území vyloučení průjezdné automobilové dopravy 
realizací nové MÚK Středokluky. Z hlediska základní koncepce je tedy preferována realizace nové 
mimoúrovňové křižovatky (MÚK) na komunikaci D7. Součástí řešení MÚK musí být rovněž dopravní 
napojení na stávající komunikace nižšího řádu. Bez realizace tohoto záměru je omezena možnost zástavby 
některých zastavitelných ploch. Zde výklad projektanta doplnil i p. starosta a vysvětlil záměry obce a snahu 
ochránit sídlo Nové Středokluky před negativními dopady nadměrné intenzity dopravy.  

f. Zelené pásy a plochy – v průběhu loňského Obec Středokluky zadala vypracování územní studie Krajinný 
plán Středokluky. Tato studie se zaměřila na rozvolnění využití krajiny pro zemědělství vložením pásu 
zeleně a interakčních prvků. Návrh územního plánu Středokluky vycházel při řešení krajiny z této 
evidované územní studie.  

4. Dále arch. Boček všechny přítomné aby se zapsali do prezenční listiny připravené u vstupních dveří. S ohledem na 
GDPR je podpis a kontakt dobrovolný. Dále pořizovatel požádal o dodržení min. 2m hygienických rozestupů. 
Upozornil, že z jednání je pořizován písemný zápis, ale není pořizován zvukový ani audiovizuální záznam. Pitná 
voda je k dispozici u prezenčních listin.  

5. Poté arch. Boček vyzval hodnotitele vlivů ÚP Středokluky na životní prostředí, Ing. Jana Dřevíkovského, k tomu, 
aby provedl odborný výklad s důrazem na závěry komplexního hodnocení vlivů návrhu územního plánu 
Středokluky na životní prostředí (SEA):   

a. Celé území je z hlediska hodnocení poměrně složité, především jsou zde vlivy dopravy, silniční a letecké, 
ale ty se nechají omezit či zažehnat, např. pásy zeleně. Obec leží ve velmi úrodném zemědělském prostředí, 
které bylo od nepaměti zemědělsky využíváno, je zde tedy poměrně nízká koeficient ekologické stability 
krajiny, je potřeba doplnit zelené a vodní prvky do krajiny. Na druhou stranu kvalitní zemědělská půda je 
chráněna zákonem v rozsahu I. a II. třídy ochrany, které by se neměly vůbec zabírat pro zastavitelné plochy, 
což omezuje rozvoj obcí a je to významně limitující faktor. Nejdůležitějším limitem je ale existence EVL 
Zákolanský potok s nejsevernějším výskytem raka kamenáče. Pro posouzení vlivů na EVL Zákolanský potok 
byla zpracována samostatná studie RNDr. Ondřeje Bílka a její obsah byl promítnut do kap. B. hodnocení 
vlivů územního plánu Středokluky na udržitelný rozvoj území (hodnocení NATURA).   

b. Závěr hodnocení: schválení Návrhu územního plánu obce Středokluky v předložené podobě nemá 
významný negativní vliv (resp. negativní vliv dle odst. 9 § 45i ZOPK) na předmět ochrany EVL ani celistvost 
lokality EVL Zákolanský potok. Hodnocený ÚP nemůže mít vliv na jiné evropsky významné lokality či ptačí 
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oblasti. V rozsahu první etapy přitom ÚPD nemá významně negativní vliv (intenzita -1), především díky 
omezenému nárůstu množství OV z této etapy a faktu, že ani v nejhorším představitelném scénáři nedojde 
ke zhoršení podmínek výskytu předmětu ochrany EVL (raka kamenáče). Umožnění výstavby další etapy ÚP 
již (bez zajištění potřebných preventivních opatření) nezajišťuje, že k významnému vlivu nedojde. Při 
splnění regulativů (etapizace uplatňování ÚP, resp. podmínka zástavby většiny návrhových lokalit další 
intenzifikací ČOV, případně zajištěním příznivých podmínek předmětu ochrany jiným způsobem) lze 
významný vliv na lokalitu podmíněně vyloučit i v dalších etapách uplatňování ÚP Středokluky. 
Dostatečnost zvoleného řešení (záměru), podmiňujícího povolení dalších etap výstavby, je žádoucí v době 
předložení podrobně vyhodnotit v kontextu aktuálního stavu EVL a kumulativního působení ostatních vlivů 
na ni. Žádná ze součástí předkládané ÚPD samostatně nepředstavuje významně negativní vliv ve smyslu § 
45h a 45i zákona 114/1992 Sb. Na základě provedeného vyhodnocení lze říci, že významně negativní 
nebude ani celkový vliv všech návrhů ÚP Středokluky za uvedených podmínek. Tento výsledek umožňuje 
schválení posuzované koncepce v předložené podobě i rozsahu. Při uplatňování ÚP je ale třeba zohlednit 
návrhy opatření k předcházení či zmírňování vlivů, případně k posílení vlivů příznivých tam, kde je to možné 
a efektivní, za účelem minimalizace případných kumulativních účinků na lokalitu společně s dalšími záměry 
a koncepcemi. 

c. Doporučená zmírňující a preventivní opatření: v souvislosti s identifikací některých potenciálních mírně 
negativních vlivů jsou pro posuzovaný ÚP navržena opatření, směřující k minimalizaci jejich účinků a 
naopak ke zlepšení stavu dotčené EVL. Podle vyhodnocení v kap. 4.2 a 4.4 se jedná zejména o tato 
opatření:  

i. V rámci 1. etapy rozvoje obce bude projektově připravena, posouzena a následně i realizována 
případná intenzifikace čištění odpadních vod z obce Středokluky (lokalita P05). Cílem opatření je 
doplnění stupně pojistného dočištění vod vypouštěných ze stávající nové ČOV, nebo případně 
garance dodržování přísnějších emisních limitů stávající nové technologie, neboť stanovené emisní 
limity neodpovídají reálně dosahované kvalitě čištění). Kvalita vody na výstupu z takto upravené 
technologie musí zaručit i v případě naplnění kapacity 1920 EO přinejmenším takovou kvalitu vody 
v toku pod obcí, jaká je dosahována v současnosti, nebo ji případně zlepší. Hlavní požadavek na 
funkci intenzifikované ČOV (podmínka realizace 2. etapy): kvalita vody v toku po zaústění ČOV 
(imisní stav) ani při plném zatížení ČOV a minimálním průtoku Q355 nebude zhoršena oproti 
současnosti (tj. stávající pozaďové koncentrace znečištění nad obcí a stávající zatížení ČOV). Při 
běžném průtoku pak budou plněny požadavky SDO pro EVL Zákolanský potok na imisní stav toku, 
tj. koncentrace BSK5 max. 2,0, N-NH4 max. 0,15 mg/l. Na základě soudobých údajů lze tento 
požadavek vyjádřit těmito parametry: ad 1) Za běžných průtoků imisní stav v toku nebude v 
ukazateli NH4+ horší než 0,15 mg/l, v ukazateli BSK5 ≈ 2,0 mg/l. ad 2) Ani při modelovém 
minimálním průtoku Q355, plném vytížení kapacity ČOV a emisní hodnotě „p“ nebudou v toku 
překračovány hodnoty ukazatelů N-NH4+ ≈ 0,79 mg/l, BSK5 ≈ 3,0 mg/l, které odpovídají 
modelovému stavu při běžném zatížení dosavadní ČOV Středokluky (tj. před zprovozněním nové 
technologie) a aktuální kvalitě vody. 
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ii. Kvalita vody v toku nad / pod ČOV bude pravidelně monitorována. Monitoring musí být zahájen 
již v rámci předprojektové přípravy intenzifikace ČOV, tak, aby byl zohledněn v té době aktuální 
stav recipientu (je možné, že v důsledku různých aktivit v povodí dojde do doby přípravy ČOV ke 
zlepšení či zhoršení stávající situace). 

iii. Příslušný orgán ochrany přírody by měl zároveň zajistit, že obdobné podmínky budou vyžadovány 
pro všechny další potenciální záměry či koncepce, nově umisťované do povodí EVL Zákolanský 
potok. Jen tak je možno bezpečně předejít nežádoucím kumulativním efektům. S ohledem na 
existující povolení ČOV Středokluky (jejíž kapacitní naplnění by bez dalších opatření, bez ohledu 
na ÚPD, mohlo samo o sobě vést za určitých okolností k významným vlivům na lokalitu) je vhodné 
prověřovat i již vydaná vodoprávní povolení pro nakládání s odpadními vodami a případně při 
vyřizování žádostí na jejich prodloužení uložit příslušné hodnocení. 

6. Arch. Boček vysvětlil, že kromě hodnocení vlivů na životní prostředí (SEA, NATURA) se musí hodnotit také dopad 
územního plánu coby koncepce na zbylé 2 pilíře udržitelného rozvoje (sociální, hospodářský pilíř). Požádal tedy 
oba hodnotitele i o představení závěrů tohoto ještě více komplexního hodnocení. Poté Ing. arch. Meiner a Ing. 
Dřevíkovský představili závěry komplexní hodnocení vlivů udržitelný rozvoj území. Jejich společný výklad byl 
strukturován do těchto následujících bodů reflektujících celkové závěry hodnocení: 

a. F.1 příznivé životní prostředí 

i. nefunkční ÚSES: územní plán navrhuje vybudování lokálních biocenter v odpovídajících 
vzdálenostech a velikostech a jejich propojení lokálními biokoridory, systém ÚSES je doplněn 
řadou interaktivních prvků a opatření vycházejících ze zpracovaného krajinného plánu Středokluk 
(KPS). 

ii. nedostatek zeleně: doplněný systém ekologické stability a další interaktivní prvky vycházející 
mimo jiné z KPS doplňují zelené plochy do krajiny, která si přesto zachovává svůj charakter. 

iii. hodnota koeficientu ekologické stability je menší než 0,3: výše uvedená opatření ve svém důsledku 
zvýší hodnotu koeficientu ekologické stability – tato skutečnost je samozřejmě vázána na realizaci 
navržených opatření. 

iv. velká fragmentace krajiny liniovými stavbami: fragmentaci způsobují především stavby a záměry 
na nadregionální úrovni (dálnice D7, napojení komunikace II/240 apod.). Náprava těchto 
problémů není v možnostech tohoto ÚP. Návrh ÚP bojuje proti těmto negativním vlivům snahou 
o zprůchodnění krajiny vytvořením nových přechodových tras pro obyvatele i živočichy (podchod 
pod D7 stávajícím neprůchodným propustkem, návrhem „zelených mostů“), realizace těchto 
záměrů však není v možnostech této dokumentace, ani jejího pořizovatele a vydavatele. 

b. F.2 hospodářský rozvoj 
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i. nedostatek pracovních míst v obci: preferovat vytváření výrobních areálů vytvářecích větší počet 
pracovních míst – kolizní požadavek, řešeno v omezeném rozsahu. 

ii. nedostatek pracovních míst v obci: vytvářet podmínky pro tvorbu pracovních míst v místě 
využívajících lokální potenciál - rozvoj rekreace a ploch pro využívání volného času a tím i tvorbu 
nových pracovních míst v oblasti služeb. 

c. F.3 soudržnost společenství obyvatel území a jejich soulad 

i. nedostatečné občanské vybavení (zejména kulturní zařízení): podmínit rozvoj území vybudováním 
potřebné veřejné infrastruktury, navrhnout opatření na snížení migrace za kulturním vyžitím - v 
obci je řada kulturních zařízení, jsou však nedostatečně využívány. 

ii. nedostatečné možnosti pro každodenní rekreaci: navrhnout podmínky pro dovybavení obcí o 
volnočasové aktivity, navrhnou koncepci rozvoje koňských farem a hipostezek, navrhnout 
dostatečný počet sportovních zařízení – návrh ÚP rozšiřuje plochy pro volno-časové aktivity a 
sportovní zařízení. 

7. Dále byla dána možnost diskuse. Nejprve byly vyzvání k diskusním příspěvkům a dotazům zástupci dotčených 
orgánů. Poté již byla dána možnost veřejnosti diskutovat své požadavky a připomínky. V rámci diskuse zaznělo: 

a. Ing. Jaroslav Paznocht „JP“ – nepotřebujeme expanzivní a extenzivní výrobní plochy, ale intenzivní malé 
plochy pro podnikání s vysokou přidanou hodnotou, dnes je moderní koncept „město krátkých 
vzdáleností“, proto jsou rozvojové plochy v blízkosti zástavby. Podporujeme také plochy smíšené obytné 
s možností nerušícího podnikání.  

b. Jiří Šesták „JŠ“ – kdy vysvětlit záměr zahrady a sady, když to nebude oploceno, rozkrade se to. JP – jedná 
se o plochy přírodní ve svahu, nikoliv o sady s možností oplocení. JŠ – když nám komunisti vše sebrali, na 
té louce jsme vysadili stromy. JŠ – chtěl bych raději nechat jako louku. RB – oplotit jdou podle návrhu ÚP 
jen plochy zeleně – zahrady a sady „ZZ“, zde se ale jedná o plochy přírodní, které připouští využití pro 
plochy trvale travních porostů, Ing. Jan Dřevíkovský – nikdo Vás nemůže proti Vaší vůli nutit, abyste zde 
na svůj náklad zde vysázel ovocné stromy, není zde řečeno, že by zde měly být ovocné stromy a oplocení. 

c. Roman Ulrich „RU“ – etapizace, podle jakého klíče byla etapizace stanovována. JP – snažíme se eliminovat 
negativní vlivy ze zvýšení dopravní zátěže. Pokud jde o dálniční křižovatku, měla by snad začít stavět již 
letos. Lze uvažovat o přehodnocení některých ploch u dálnice ze 3. etapy do 1. nebo 2. etapy. RU – podle 
jakého klíče byly plochy pro průmyslovou a výrobní výstavbu do návrhu ÚP zahrnuty? LM – tam, kde bylo 
rozestavěno nebo vydání nějaké správní rozhodnutí či povolení, tam byla plocha zahrnuta. RU – domnívám 
se, že narazíte na diskriminaci některých vlastníků. RB – podle mého názoru p. architekt Meiner zcela 
správně vymezil zastavitelné plochy pro výrobu a podnikání jen v návaznosti na již existující výrobní 
objekty, a správně je vypustil tam, kde by nová výstavba halových objektů pro výrobu a podnikání zabíhala 
do volné krajiny. Nicméně, vlastníci pozemků mají právo podat námitky během veřejného řízení a poté, 
po rozhodnutí o nich ze strany zastupitelů, má právo uplatnit mimořádné opravné prostředky (přezkum u 
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krajského úřadu nebo správní žalobu u krajského soudu). JP – bude to především na jednání s KÚ, který 
připravuje projekt nové silnice jihovýchodní od Středokluk směrem na Kněževes. RB – rozhodně si 
uplatněte nyní připomínku a v etapě návrhu pro veřejné řízení námitku, je to Vaše zákonné právo. 

d. Jiří Šesták „JŠ“ – lokalita „Paletárna“, byly tam povoleny stavby (lokalita severně od dálnice D7 východně 
od stávající ČS PHM). JP – doložte v rámci odůvodnění Vaší připomínky, pokud stavby byly řádně povoleny, 
samozřejmě to zohledníme. LM – mohou tam nesrovnalosti, že je něco povoleno a my tento údaj ještě 
nemáme. Pro nás je závazné to, co je zapsáno v KN. RB – tam, kde stavba není vyznačena v mapě KN, je 
nutné doložit právně relevantní důvod její existence.  

e. Zdeňka Košetská „ZK“ – pozemky pro výstavby rodinných domů. JP – bohužel jsou na I. TO ZPF, bude to 
složité jednání s KÚ STČK. Etapizace je stanovena tak, aby výstavba byla realizována postupně. ZK – když 
někdo nebude mít v úmyslu to rozparcelovat, bude muset čekat I. etapu na II. etapu. JP – ne, II. etapa 
klidně může předběhnout I. etapu, pokud budou splněny pro ni stanovené podmínky. RB – je nutné doplnit 
do výroku, že II. etapa nemusí čekat na naplnění I. etapy (ze 100%, nebo ze 60%), ale pouze na naplnění 
stanovených podmínek vč. intenzifikace ČOV. JP – rozvoj obce je omezen především existencí raka 
kamenáče v Zákolanském potoce, jeho výskyt s ohledem na znečištění této vodoteče je unikátní. 

8. Společné projednání návrhu územního plánu Středokluky pořizovatel ukončil v 12:00. Starosta obce poděkoval 
všem přítomným za dodržování přísných hygienických opatření a za jejich aktivní a konstruktivní přístup v rámci 
diskuse. Nejde o finální variantu, za 10 let může územní plán i rozvoj obce vypadat úplně jinak. Na jedné straně 
závidíme Dolním Břežanům, na druhé straně větší pohoda a klid je asi ve Středoklukách.  

Zapsal:  

 Ing. arch. Radek Boček, oprávněná úřední osoba pořizovatele 
 

Zápis ověřili: 

 Ing. Jaroslav Paznocht, starosta obce Středokluky 
 

 Ing. arch. Lubomír Meiner, zodpovědný projektant  
 

 Ing. Jan Dřevíkovský, hodnotitel vlivů na ŽP (SEA) 
 
 

Příloha zápisu: 

 prezenční listina ze společného projednání. 


	zápis

