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U S N E S E N Í  č. 5/09

ze zasedání zastupitelstva ze dne 3.3.2009

ZO schvaluje závěry /vepsány tučně pod jednotlivé body/ užšího vedení obce (ve složení: starostka M. Zázvorková, 
místostarosta B. Barda, předseda kontrolního výboru M. Zier) k navrhované změně ÚAP v následujícím znění:

1)  Špatná data v textu "O pořízení Změny č. 2 ÚPO rozhodlo zastupitelstvo obce Ohrobec usnesením č.12/08 ze dne 4. 9. 
2007" - má být 10. 6. 2008, původní ÚP je z roku 200, ne 2006 …

Bude opraveno.

2)  Není pravdou že " Územně analytické podklady (dále ÚAP) nejsou pro správní území úřadu územního plánování v 
Černošicích dosud zpracovány." - jsou a p. Maryška by je měl po konzultaci s námi zpřesnit (např. demografie vychází 
ze statistických dat z roku 2001 a je hlavně nepoužitelná pro naše poměry především kvůli nesouladu trvale bydlících 
a chat, kde naše lokalita neodpovídá koeficientu pro ČR, neb oblast kolem Prahy je velmi specifická proti zbytku 
republiky atp.) 

ZO konstatuje, že v současné době jsou ÚAP zpracovány a požaduje, aby v návrhu byly použity.

3)  V textu se mluví o „Pro řešené území, tj. pro území s požadavkem na změnu využití v ÚPD, byly zpracovány průzkumy 
a rozbory v rozsahu ÚAP jako podklad pro rozbor udržitelného rozvoje území. V návrhu řešení Změny č. 2 ÚPO musí 
být respektovány všechny limity využití území vyplývající z průzkumů a rozborů v rozsahu ÚAP (limity ze 119 
sledovaných položek), které jsou graficky vyznačeny na výkresu ….“ ZO nebyly tyto průzkumy a rozbory předloženy, 
natož fundovaně osvětleny. Přitom ÚAP tvoří zásadní podklady pro rozhodování při změně ÚPD.

O rozbory bude p. Maryška pořádán a předloží je s komentářem ZO při nejbližší příležitosti.

4)  Změny se dotýkají některých pozemků jen z části – mělo by se specifikovat, jakých částí se změna týká - alespoň 
formou jižná číst pozemku o výměře … atp. 

ZO požaduje, aby bylo zapracováno.

5)  Celkově by se mělo napsat, že se jedná o změnu v rozsahu X m2 aby změny byla zřejmá – zde se mluví jen o odhadu 
počtu osob, ne o ploše či odhadu počtu domů, z nichž lze dovozovat skutečné počty lidi ale třeba i aut. Totéž pak 
z celkového pohledu – dopad současného stavu + změn.

ZO požaduje, aby bylo zapracováno společně s bodem č. 4.

6)  Nikde není zmínka o regulačním plnu, který ZO požadovali při zpracování ÚPD vytvořit a měl se schvalovat společně 
s ÚPD. Pokud tomu tak nebude, vznikne významná prodleva v řádu měsíců (projednání a schválení je obdobné jako u 
ÚP) ve které bude již možné na pozemcích stavět bez požadované regulace.

ZO požaduje, aby RP bud nahrazen textem přímo v ÚP.

7)  Skutečný stávající stav využití Z2-B i Z2-E není orná půda, ale louka. 

Bráno dle katastru.

8)  Nesouhlasí s formulací „Návrh změny povede k citlivému rozvoji sídla Ohrobec bez negativního zásahu do krajinného 
rázu.“ 

Subjektivní pohled ZO, který je možno vyjádřit hlasováním o přijetí či nepřijetí ÚP.
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9)  Není zde (u Z2-B) vyřešena nárazníková zóna pro zvěř mezi lesem a zástavbou. Zástavba a veřejná komunikace podél 
lesa zhorší ochranu lesa před černými skládkami, parkováním aut na lesním pozemku atp. Jakož i ochraně majetku -
lesa (krádeže dřeva, vjezd motorek a čtyřkolek, …), kde v současnosti jsou značky a zábrany formou závor na vjezdu, 
ale při zbudování komunikace podél kraje lesa toto zajistit nepůjde. Zkušenosti se zástavbou a ulicemi podél lesa 
máme bohaté - negativní.

Subjektivní pohled ZO, který je možno vyjádřit hlasováním o přijetí či nepřijetí ÚP.

10) Není uvedena výška budov, která se avizuje, že bude do ÚP zanesena 

ZO požaduje, aby bylo zaneseno textem přímo v ÚP.

11) U Z2-D by se měla stanovit podmínka obslužné komunikace. Od Břežanské až kam jí investor zbuduje? Až po 
Károvksou, nebo na úroveň konce řešeného pozemku? (včetně úpravy povrchu na bezprašný /asfalt, dlažba/ v již 
zbudované bezejmenné ulici mezi ulicemi Břežanská a v Zahrádkách včetně chodníku). 

ZO požaduje, aby byla umožněna výstavba až po vybudování inženýrských sítí a zpevněných komunikací dle příslušné 
normy. Komunikace musí být s bezprašným povrchem, navazující na nejbližší vhodnou komunikaci s tímtéž 
povrchem.

Naprosto chybí záruky žadatelů – budoucích investorů, že předložené studie, které jsou nezávazné) skutečně zrealizují 
(zainventují). Navrhuje řešit RP a smlouvou.

ZO požaduje, aby do schvalování návrhu změny ÚP byly uzavřeny smlouvy zavazující majitele a jejich případné 
nástupce k těmto investicím.

12) U Z2-E nelze mluvit o stávající komunikaci

Bude opraveno – jedná se o polní cestu.

13) Přístup po HZS (resp. IZS) by měly být řešeny ne pro jednotlivé lokality, ale pro jednotlivé pozemky – POŹADAVEK 
HZS byl formulován jako přístup k jednotlivým stavbám.

ZO požaduje, aby bylo zapracováno ve znění požadavku – „… přístup k jednotlivý stavbám“.

14) U Z2-E by měl ÚP počítat s plochou sběrného místa, se zastávkou BUS a s plochou pro odpočinek – parčík s prvky 
dětského hřiště. 

ZO požaduje, aby bylo zapracováno v závazné studii, a podloženo smlouvou uzavřenou do schvalování návrhu změny 
ÚP zavazující majitele a jejich případné nástupce k těmto investicím.

15) Není respektováno 50 m ochranné pásmo lesa.

Bude podána žádost o zdůvodnění na odbor ŽP.

16) Nejsou dosud vyčerpány kapacity určené pro bydlení v současnosti a povolují se další. Je třeba zvážit nejen nárůst 
současného stavu (zadání hovoří o 50-70 osobách, spíše to však bude 60-90 osob) z nově povolovaných území, ale i 
potenciál v již povolených územích (ať už zcela nezastavěných či momentálně zastavěných objekty pro rekreaci). 
Jelikož už nyní je situace v některých oblastech neúnosná (ZŠ, MŠ, zdravotnictví, kulturní vyžití, doprava do Prahy 
/jak hromadná – přeplněné autobusy, tak individuální – příjezd do Prahy je nyní problematický a po dostavění 
obchvatu Prahy a dalším silném rozvoji okolních obcích se bude jen zhoršovat), stav komunikací – především rozbitá 
Károvská (v jednom úseku bez možnosti objížďky) a zvýšení průjezdů u již tak nepřehledného úseku před Pekárnou 
Beruška u Z2,A a B, prašné ulice Na Hřebenu a Akátová u Z2-B, U rybníků – úzké a rozbité u Z2-C. 

ZO zváží na základě seznámení se s ÚAP a rozbory dle bodu 3.

17) U Z2-B dochází podle mého názoru k negativnímu vlivu na životní prostředí a k nerespektování ochrany přírody.

Subjektivní pohled ZO.
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18) Napojení na vodovod a kanalizaci není řešeno v souvislosti s kapacitou již alokovanou pro současný stav (stávající 
zástavba a zástavba povolená současným ÚP).  Nutnost zdroje požární vody především u lokalit u lesa – vyhoví 
soukromý vodovod v ul. Akátová? 

Kapacita pro současný stav vyhoví, ale je hraniční.

20) Příjezdové komunikace jako veřejně prospěšná stavba musí být řešeny i u změny A, C, D (ne jen u B a E) 

ZO požaduje, aby bylo zapracováno.

21) Tzv. střet zájmů nastává u průjezdu obcí DB. 

ZO požaduje, aby bylo zapracováno koncepčně z pohledu celého ÚP a ne jen z pohledu současné změny (navýšení).

22) V bodě l) by se měl též stanovit RP .

RP bud nahrazen textem přímo v ÚP.

23) Nikde se nemluví o překlopení ÚPD, které zastupitelstvo požadovalo spojit se změnou ÚPD.

U tohoto bodu nedošlo užší vedení ke shodě, a proto bude hlasován samostatně

24) Nikde se nemluví o digitální podobě ÚP ve formátu požadovaném Černošicemi a krajem.

ZO požaduje, aby bylo zapracováno.

25) Navrhuje provést digitalizaci katastrální mapy ext. firmou (když digitalizace KÚ je v nedohlednu), aby bylo možné s ní 
pracovat při tvorbě ÚPD. S kat. mapou se na úřadě pracuje denně a výrazně by to zlehčilo práci. Dle informací MÚ 
Černošice, kde byla tato cesta p. Bardovi doporučena, se jedná o investici cca 15 tis. 

Bude rozhodnuto po zjištění podrobností a přínosů.

....................... .....................
Ing. Michaela Zázvorková  Bc. Bohumil Barda

 starostka obce  místostarosta obce

 Vyvěšeno: Sejmuto:


