
  

Městský úřad Roztoky, Nám. 5. května 2, 252 63 Roztoky 

17. 5. 2016 

ZADÁNÍ RP 

SOLNÍKY 
Návrh zadání regulačního plánu pro projednání 

dle ust. § 64 odst. 2 stavebního zákona 

Ing. arch. Radek Boček 

Městský úřad Roztoky & Ateliér BOČEK 

 



ZADÁNÍ RP SOLNÍKY 

 

2 | S t r a n a  

 

Obsah: 
a. vymezení řešeného území ........................................ 3 

b. požadavky na vymezení pozemků a jejich využití 3 

c. požadavky na umístění a prostorové uspořádání 

staveb ................................................................................... 3 

c.1 Požadavky na umístění staveb ........................ 3 

c.2 Požadavky na prostorové uspořádání staveb 3 

d. požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území ...... 4 

e. požadavky na řešení infrastruktury ......................... 4 

f. požadavky na veřejně prospěšné stavby a na 

veřejně prospěšná opatření ............................................... 5 

g. požadavky na asanace ............................................... 5 

h. další požadavky vyplývající z územně 

analytických podkladů, územního plánu, zásad 

územního rozvoje a ze zvláštních právních předpisů 

(například požadavky na ochranu veřejného zdraví, 

požární ochrany, civilní ochrany, obrany a bezpečnosti 

státu, ochrany ložisek nerostných surovin, geologické 

stavby území, ochrany před povodněmi a jinými 

rizikovými přírodními jevy) ............................................. 5 

i. výčet územních rozhodnutí, které regulační plán 

nahradí ................................................................................. 6 

j. požadavky ze závěru zjišťovacího řízení včetně 

určení dalšího postupu, pokud se postupy posuzování 

vlivů na životní prostředí a pořizování regulačního 

plánu spojují ....................................................................... 7 

k. případné požadavky na plánovací smlouvu a 

dohodu o parcelaci ............................................................. 7 

l. požadavky na uspořádání obsahu návrhu 

regulačního plánu a obsahu jeho odůvodnění s ohledem 

na charakter území a problémy k řešení včetně měřítek 

výkresů a počtu vyhotovení. ............................................. 7 

m. požadavky vyplynuvší z projednání návrhu zadání 

RP 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toto zadání RP Solníky bylo schváleno usnesením 

zastupitelstva Města Roztoky dne  

pod č. usnesení 

 

Jan Jakob, starosta města 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Michal Hadraba, pověřený zastupitel pro RP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RNDr. Ján Polák, vedoucí odboru správy, rozvoje 

města a životního prostředí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. arch. Radek Boček, oprávněná osoba pořizovate-

le, osoba splňující kvalifikační požadavky dle § 24 stavebního zákona 

  



ZADÁNÍ RP SOLNÍKY 

 

3 | S t r a n a  

 

A. VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ 

(1) Vymezení řešeného území RP Solníky je patrno 

z grafické přílohy zadání. 

B. POŽADAVKY NA VYMEZENÍ POZEMKŮ A 

JEJICH VYUŽITÍ 

(2) Pozemky budou rozděleny na jednotlivé parce-

ly. Se společností EKOSPOL bude projednána 

vhodná parcelace jejich pozemků pro občan-

skou vybavenost, pokud nedojde ke shodě, zde 

konkrétní parcelace navrhována nebude. 

(3) Funkční využití jednotlivých parcel bude 

v souladu se závazným územním plánem sídel-

ního útvaru Roztoky (dále též jen „ÚPnSÚ“) a 

obecně závaznou vyhláškou č. 6 o závazných 

částech územního plánu sídelního útvaru Roz-

toky (dále jen „OZV“), kdy  

- červené plochy jsou plochami „čistě obytné 

území“ (viz č. 6 OZV), 

- oranžové plochy jsou plochami s funkčním vy-

užitím „všeobecné obytné území“ (viz čl. 7 

OZV), 

- tmavě modré plochy jsou plochy „veřejné vy-

bavení“ (viz čl. 13 OZV), 

- hnědé plochu jsou „smíšené plochy městského 

jádra“ (viz čl. 8 OZV), 

- bílé koridory jsou „místní komunikace obsluž-

né C1“, patrno z výkresu Dopravní řešení (viz 

čl. 14 OZV Dopravní plochy), 

- tmavě zelené plochy jsou „parky a aleje“ (viz 

čl. 18 písm. b) OZV), 

- velmi tmavě zelené plochy jsou „lesy“, 

- a světle zelené plochy jsou „přírodní nelesní 

společenstva“, 

a kdy toto funkční dělení ploch musí být ná-

vrhem RP plně respektováno a může být pouze 

dále podrobněji děleno. 

(4) Je žádoucí, aby do ploch pro bydlení byly vklá-

dány další přípustné funkce, jako jsou drobné 

plochy veřejné zeleně nebo plochy místní do-

pravy.  

(5) RP prověří možnost zapracování studie zpraco-

vané společností ARC STUDIO – Akad. Arch. 

Ing. Vlastislavem Rubkem, které byla součástí 

podkladů pro rozhodnutí zastupitelstva města 

Roztoky o pořízení RP. 

(6) RP prověří vhodnost stávajícího využití pozem-

ků parc. č. 3605/2, k.ú. Žalov, a 2445/2, 2446/2, 

oba v k.ú. Roztoky u Prahy (zahrádkářská osa-

da) a případně navrhne vhodnější využití v kon-

textu navazujících ploch přírodní nelesní zeleně, 

parků a alejí. Plochy zeleně budou přednostně 

navrhovány  

(7) RP prověří a navrhne uspořádání komunikace 

v ul. V Úvoze, která lemuje jihozápadní okraj 

řešeného území 

(8) V plochách přírodních nelesních společenstev je 

žádoucí umístit stezky pro pěší, které budou zá-

roveň sloužit pro přístup techniky údržby, tak 

aby byla zajištěna jejich návaznost jak na měst-

ské komunikace, tak na turistické trasy ve volné 

krajině.   

C. POŽADAVKY NA UMÍSTĚNÍ A 

PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ STAVEB 

c.1 Požadavky na umístění staveb 

(9) Návrh RP prověří a zpřesní umístění konkrét-

ních typů staveb pro bydlení, zpřesní podmínky 

pro umisťování staveb pro nebytovou funkci (v 

rámci ploch obytných a smíšených), v rámci 

ploch občanského vybavení prověří umístění 

staveb občanského vybavení (komerčního i ne-

komerčního charakteru, jako je např. multi-

funkční dům vč. kina či divadla, mateřskou 

školku, lékařský dům či nemocnici, dům pro se-

niory, příp. i vč. sakrálních staveb) ve vztahu k 

potřebě Města Roztoky 

(10) Umístění jednotlivých staveb bude vymezeno 

v grafické části regulačního plánu s přesností na 

metry. Zákres bude veden v místě budoucího 

půdorysného řezu budovy vymezeném vnějším 

obvodem svislých konstrukcí v 1. NP ve výšce 

+1,5m nad konstrukční 0, zvětšenou o plochu 

vykonzolovaných prvků umístěných níže než 3 

m nad terénem nebo přesahujících přes vnější 

obvod svislé konstrukce více než 1,2 m. 

c.2 Požadavky na prostorové uspořádání staveb 

(11) Musí být respektováno ust. § 20 odst. 1 OZV 

(Závazné regulativy prostorové uspořádání, lo-

kalita Solníky). 
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(12) Prostorové uspořádání staveb a veřejných pro-

stranství bude respektovat stávající hmotové 

uspořádání navazujících lokalit a síť ulic, a to 

napříč funkčními plochami 

(13) Pro jednotlivé pozemky bude navržena max. 

hladina zástavby formou stanovení max. počtu 

nadzemních pater budovy (dále jen „NP“), kdy 

konstrukční výška NP bude aproximována na 

3m, nebude-li ve výjimečných případech 

v návrhu RP uvedeno jinak. Rámcově se před-

pokládá, že pro plochy 

- „ČISTE OBYTNÉ ÚZEMÍ“ bude max. výško-

vá hladina 2 NP nebo 1 NP  s možností pod-

kroví,  

- „VŠEOBECNÉ OBYTNÉ ÚZEMÍ“ bude max. 

výšková hladina 3 NP s možností 4. ustupující-

ho NP, kdy ustupující podlaží budou tvořit 

min. z ¼ otevřené nezastropené terasy, 

-  „VEŘEJNÉ VYBAVENÍ“ bude max. výšková 

hladina 4 NP, 

- „SMÍŠENÉ PLOCHY MĚSTSKÉHO JÁDRA

“ bude max. výšková hladina 4 NP. 

 

(14) Pro jednotlivé pozemky bude stanoveno  

- max. % zastavění pozemku, kdy toto bude chá-

páno jako zastavění vlastními stavbami, tj. 

součet půdorysných ploch jednotlivých staveb, 

tj. nebudou do něho započítávány zpevněné 

plochy nezastřešených zpevněných ploch ko-

munikací a parkovišť, 

- dále bude stanoveno min. % zelených nezpev-

něných ploch pro daný pozemek. 

D. POŽADAVKY NA OCHRANU A ROZVOJ 

HODNOT ÚZEMÍ 

(15) Návrh řešení RP bude akcentovat již realizova-

né okolní stavby a nebude svojí prostorovou re-

gulací umožňovat vznik negativních nebo příliš 

agresivních dominant zastiňujících okolní zá-

stavbu.  

(16) V návrhu RP musí být respektovány veškeré 

požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území 

dle schváleného ÚPnSÚ Roztoky pro tuto loka-

litu.  

E. POŽADAVKY NA ŘEŠENÍ 

INFRASTRUKTURY 

(17) V návrhu změny RP budou opětovně vymeze-

ny plochy a koridory veřejné infrastruktury 

v rozsahu: 

- dopravních staveb místních komunikací ob-

služných od kat. C1 až po napojení jednotli-

vých bytových domů, napojení RD řešeno ne-

bude,  

- bude navrženo dopravní propojení mezi ul. 

Chelčického a Sedláčkova, 

- prověřit rozšíření profilu ul. Obránců míru me-

zi ul. Masarykovou a Zaorálkovou o jeden 

jízdní pruh, 

- prověřit změnu charakteru ul. MUDr. Tichého 

tak, aby navazovala plně na ul. V Solníkách, 

resp. prověřit vhodnost dobudování druhého 

jízdního pruhu a zeleného pásu uprostřed, 

- prověřit možnost propojení ul. MUDr. Tichého 

s ul. Obránců míru, 

- prostorů veřejných prostranství mezi jednotli-

vými budovami, bude prověřena možnost za-

chování několik významných souvisejících 

ploch veřejné zeleně pro účely relaxace a vol-

nočasových aktivit dle požadavků veřejnosti, 

viz bod (53), 

- technické infrastruktury v rozsahu páteřních 

kanalizačních sběračů, umístění jednotlivých 

kanalizačních přípojek pro jednotlivé objekty, 

umístění vedení dešťové kanalizace, kdy kana-

lizace bude řešena jako oddílná, vedení vodo-

vodů, vedení vodovodních přípojek pro jednot-

livé objekty, vedení požárních vodovodů, 

umístění prvků ochrany před požáry dle poža-

davků HZS, vedení plynovodů a plynovodních 

přípojek pro jednotlivé objekty, vedení elektři-

ny v rozsahu VN (pokud bude zasahovat do ře-

šeného území stávající nebo bude potřebné do-

plnit návrh), NN a přípojek elektro pro jednot-

livé objekty, umístění veřejného osvětlení, ve-

dení sdělovacích a datových kabelů, 

- míst pro umístění nádob na komunální odpad a 

na tříděný odpad. 

(18) Šíře nově navrhovaných komunikací vč. chod-

níků zpřístupňující pozemky rodinných a byto-

vých domů navržených v rámci této změny bu-

dou navrhovány v souladu s platnými ČSN. 

Uspořádání veřejných prostranství bude mini-
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málně ve standardu již realizované výstavby 

v navazující lokalitě Solníky. Slepé zakončení 

ulic a navrhování ulic jednosměrných není žá-

doucí a bude navrhováno v pouze nezbytně nut-

ných a odůvodněných případech. 

(19) Odstavná a parkovací místa budou navržena 

v souladu s platnou legislativou a platnými 

normami (kdy koeficient automobilizace je pro 

Roztoky 1,5).  

- u RD budou umístěna parkovací stání na vlast-

ním pozemku, celkový minimální počet všech 

stání pro jeden RD bude roven počtu bytů 

v RD, nejméně však 2 stání, 

- u BD a polyfunkčních domů bude v návrhu RP 

preferováno umístění parkovacích stání 

v podzemí objektů, dle uvažované skladby bytů 

bude stanoveno nejméně 1,0-2,0 parkovacího 

stání na byt (uvažováno garsoniéry – 1 stání, 

byty 1+1, 2+0 uvažováno 1,2 stání na byt, 

střední byty 2+1, 3+0, 3+1 uvažováno 1,5 stání 

na byt, velké byty 4+0, 4+1 a větší 2 parkovací 

místa na byt), 

- kdy u BD budou parkovací stání pro rezidenty 

umístěna na vlastním pozemku min. ve výši 

75% parkovacích míst, 25% může být umístě-

no na plochách veřejných prostranství (viz 

ustanovení §7 vyhl. 501/2006 Sb., tj. jako pro-

story přístupné každému bez omezení, tedy 

sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na 

vlastnictví k tomuto prostoru).    

(20) Odvádění srážkových vod z území bude 

v souladu s Generelem odvodnění 2020. V loka-

litách, kde z hydrogeologického hlediska není 

možné případné srážkové vody zasakovat, je 

nutné vyřešit odvádění srážkových dešťovou 

kanalizací. 

(21) Odvádění splaškových vod: veškeré nové plo-

chy, na kterých budou vznikat odpadní vody, 

budou odkanalizovány na ČOV Roztoky. Do 

návrhu ÚP bude zahrnuta časovou koordinace 

výstavby tak, aby byla upřednostněna výstavba 

veřejné kanalizace a vodovodu před výstavbou 

obytné a smíšené zástavby v dané lokalitě. 

(22) V severovýchodní části řešeného území RP bu-

dou umístěny poldry v souladu s dokumentací 

pro stavební povolení, která byla podkladem pro 

výstavbu přilehlé lokality Solníky a/nebo plat-

ným územním rozhodnutím. 

(23) Ve výroku RP bude závazně stanoveno, že 

způsob zásobování teplem a energiemi musí být 

v souladu s Územní energetickou koncepcí 

Středočeského kraje. 

F. POŽADAVKY NA VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ 

STAVBY A NA VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ 

OPATŘENÍ 

(24) Jako veřejně prospěšná opatření budou vyme-

zena pouze ty veřejně prospěšné stavby a opat-

ření, která jsou předmětem závazného ÚPnSÚ 

Roztoky (tj. DI a TI). 

(25) Jako nové veřejně prospěšné stavby mohou být 

změnou RP nově vloženy do území pouze zá-

měry dopravní a technické infrastruktury. 

G. POŽADAVKY NA ASANACE 

(26) Nejsou předpokládány tímto zadáním, bude 

příp. doplněno po projednání návrhu zadání 

s dotčenými orgány. 

H. DALŠÍ POŽADAVKY VYPLÝVAJÍCÍ Z 

ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ, 

ÚZEMNÍHO PLÁNU, ZÁSAD ÚZEMNÍHO 

ROZVOJE A ZE ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH 

PŘEDPISŮ (NAPŘÍKLAD POŽADAVKY NA 

OCHRANU VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ, 

POŽÁRNÍ OCHRANY, CIVILNÍ OCHRANY, 

OBRANY A BEZPEČNOSTI STÁTU, 

OCHRANY LOŽISEK NEROSTNÝCH 

SUROVIN, GEOLOGICKÉ STAVBY ÚZEMÍ, 

OCHRANY PŘED POVODNĚMI A JINÝMI 

RIZIKOVÝMI PŘÍRODNÍMI JEVY) 

(27) Z územně analytických podkladů ORP Černo-

šice nevyplývají žádné další specifické poža-

davky na řešení této změny regulačního plánu. 

(28) Požadavky vyplývající z územního plánu sídel-

ního útvaru Roztoky jsou uvedeny výše v rámci 

rozčlenění požadavků dle jejich obsahu. 

(29) Ze Zásad územního rozvoje Středočeského kra-

je nevyplývají žádné další specifické požadavky 

na řešení této změny regulačního plánu. 

(30) Ze zvláštních právních předpisů vyplývají tyto 

požadavky na řešení tohoto území: 

- z hlediska ochrany veřejného zdraví musí být 

návrhem řešení zajištěno nepřekročení max. 
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přípustné hladiny hluku v chráněných vnitřních 

a venkovních prostorech staveb a venkovních 

prostorech, 

- z hlediska požární ochrany musí být zajištěno 

dodržení všech platných předpisů vč. krizové-

ho plánu Středočeského kraje a krizového plá-

nu města 

- z hlediska civilní ochrany bude postupováno 

dle ustanovení vyhlášky 380/2002 Sb., k pří-

pravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva, 

§ 21, tj. na základě stanoviska dotčeného orgá-

nu uplatněného k návrhu zadání tohoto RP a 

v souladu s ÚP města Roztoky bude zpracová-

na doložka civilní ochrany členěná na textovou 

a grafickou část v dále uvedeném rozsahu. 

(31) Textová část doložky CO stanoví požadavky na 

pozemky a požadavky na jejich využití pro 

- opatření vyplývající z určení záplavových 

území a zón havarijního plánování, 

- umístění stálých a improvizovaných úkrytů, 

- ubytování evakuovaného obyvatelstva, 

- skladování materiálu civilní ochrany, 

- zdravotnické zabezpečení obyvatelstva, 

- ochranu před vlivy nebezpečných látek sklado-

vaných v území, 

- umístění nově navrhovaných objektů zvláštní-

ho významu, 

- nouzové zásobování obyvatelstva vodou, 

- záchranné, likvidační a obnovovací práce pro 

odstranění nebo snížení škodlivých účinků 

kontaminace, vzniklých při mimořádné událos-

ti, 

- zřízení humanitární základny, 

- požární nádrže a místa odběru vody k hašení 

požárů, 

grafická část obsahuje podle potřeby znázorně-

ní pozemků obsažených v textové části podle 

předchozího odstavce. 

(32) Speciální požadavky z hlediska obrany a bez-

pečnosti státu nejsou vyžadovány v řešeném 

území. 

(33) Samostatné požadavky z hlediska ochrany loži-

sek nerostných surovin a geologické stavby 

území nejsou vyžadovány pro návrh řešení RP. 

(34) Z hlediska ochrany před povodněmi je potřeba 

řešit takový způsob odvodnění zejména zpevně-

ných ploch, aby nedošlo ke zvýšení pravděpo-

dobnosti vzniku mimořádné povodně vlivem 

náhlých přívalových dešťů. Řešení dešťové ka-

nalizace jako oddílné musí být technicky navr-

ženo tak, aby bylo eliminováno riziko zaplavení 

jiných částí sídla v místě jejího vyústění. 

I. VÝČET ÚZEMNÍCH ROZHODNUTÍ, 

KTERÉ REGULAČNÍ PLÁN NAHRADÍ 

(35) RP nahradí územní rozhodnutí na jím navržené 

stavby 

- veřejné dopravní a technické infrastruktury, 

- příp. další stavby dle požadavku majitelů jed-

notlivých pozemků, bude příp. doplněno po 

projednání zadání, kdy RP nyní, dle ust. § 61 

odst. 2 stavebního zákona (po novele změnou 

č. 39/2015 Sb.) nemůže územní rozhodnutí pro 

záměr, který podléhá posuzování vlivů na ži-

votní prostředí podle zvláštního právního před-

pisu, a kdy v případě, že regulační plán bude 

nahrazovat územní rozhodnutí z podnětu vlast-

níků jednotlivých pozemků, jsou tito povinni 

poskytnout relevantní podklady v potřebné po-

drobnosti (umístění stavby v M 1 : 500 nebo 

podrobnější v souřadnicovém systému S-JTSK 

a její základní prostorové parametry v přesnosti 

cca 1m).
1
 

                                                           

 

 

 

1 Zadání RP schvaluje Zastupitelstvo města podle ustanovení § 64 
odst. (5) stavebního zákona na návrh pořizovatele, který podle ust. 
§ 64 odst. (4) téhož zákona předloží vyhodnocení, jak byly poža-
davky uplatněné během projednání zadání do něho zapracovány. 
Pořizovatel si vymiňuje právo odmítnout všechny požadavky na 
zařazení staveb do výčtu územních rozhodnutí, které nahradí tento 
RP, které nebudou doplněny dostatečně podrobnými podklady.   
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J. POŽADAVKY ZE ZÁVĚRU ZJIŠŤOVACÍHO 

ŘÍZENÍ VČETNĚ URČENÍ DALŠÍHO 

POSTUPU, POKUD SE POSTUPY 

POSUZOVÁNÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ 

PROSTŘEDÍ A POŘIZOVÁNÍ 

REGULAČNÍHO PLÁNU SPOJUJÍ 

(36) Po novele stavebního zákona změnou č. 

39/2015 se nepoužije.  

K. PŘÍPADNÉ POŽADAVKY NA PLÁNOVACÍ 

SMLOUVU A DOHODU O PARCELACI 

(37) Regulační plán bude zpracován tak, aby byl 

podkladem a přílohou pro uzavření budoucích 

plánovacích smluv s investory, jejichž záměry 

kladou takové nároky na vybudování nové nebo 

úpravy stávající veřejné technické a dopravní 

infrastruktury, že je nelze bez vybudování pří-

slušných nových staveb a zařízení nebo bez 

úpravy stávajících staveb a zařízení veřejné in-

frastruktury realizovat (viz § 88 stavebního zá-

kona). Výkresy a popisy technické a dopravní 

infrastruktury budou zpracovány v dostatečné 

podrobnosti včetně údajů o dimenzích, materiá-

lech a kapacitách potřebné infrastruktury a bu-

dou doplněny orientačním vyčíslením nákladů 

na vybudování a rekonstrukci této infrastruktu-

ry.  

L. POŽADAVKY NA USPOŘÁDÁNÍ OBSAHU 

NÁVRHU REGULAČNÍHO PLÁNU A 

OBSAHU JEHO ODŮVODNĚNÍ S 

OHLEDEM NA CHARAKTER ÚZEMÍ A 

PROBLÉMY K ŘEŠENÍ VČETNĚ MĚŘÍTEK 

VÝKRESŮ A POČTU VYHOTOVENÍ. 

(38) Výroková část regulačního plánu bude dělena 

na textovou a grafickou část.  

(39) V souladu s ustanovením přílohy č. 11 vyhl. 

500/2006 Sb., o územně analytických podkla-

dech, územně plánovací dokumentaci a způsobu 

evidence územně plánovací činnosti, bude tex-

tová část regulačního plánu povinně obsahovat 

VÝROK v tomto členění: 

a. vymezení řešené plochy (v rozsahu dle bo-

du 1. tohoto zadání), 

b. podrobné podmínky pro vymezení a využi-

tí pozemků (viz kap. b) tohoto zadání), 

c. druh a účel umísťovaných staveb (viz bod 

17 zadání), 

d. podrobné podmínky pro umístění a prosto-

rové uspořádání staveb veřejné infrastruk-

tury, 

e. podmínky pro umístění a prostorové řešení 

staveb, které nejsou zahrnuty do staveb ve-

řejné infrastruktury, včetně urbanistických 

a architektonických podmínek pro zpraco-

vání projektové dokumentace a podmínek 

ochrany krajinného rázu (například uliční a 

stavební čáry, vzdálenost stavby od hranic 

pozemků a sousedních staveb, půdorysnou 

velikost stavby, nejsou-li vyjádřeny kótami 

v grafické části, podlažnost, výšku, objem 

a tvar stavby, základní údaje o kapacitě 

stavby, určení částí pozemku, které mohou 

být zastavěny, zastavitelnost pozemku dal-

šími stavbami), 

f. podmínky pro napojení staveb na veřejnou 

dopravní a technickou infrastrukturu, 

g. podrobné podmínky pro ochranu hodnot a 

charakteru území, 

h. podmínky pro změnu využití území,  

i. podmínky pro změnu vlivu užívání stavby 

na území, 

j. podmínky pro vymezená ochranná pásma, 

k. podmínky pro vytváření příznivého život-

ního prostředí,  

l. podmínky pro vymezení a využití pozemků 

územního systému ekologické stability, 

m. podmínky pro ochranu veřejného zdraví a 

pro požární ochranu, 

n. vymezení veřejně prospěšných staveb, ve-

řejně prospěšných opatření, staveb a opat-

ření k zajišťování obrany a bezpečnosti stá-

tu a vymezení pozemků pro asanaci, pro 

které lze práva k pozemkům a stavbám vy-

vlastnit, v případě, že nahrazuje pro tyto 

stavby územní rozhodnutí, též s uvedením 

katastrálních území a parcelních čísel po-

zemků dotčených vymezením, 

o. vymezení veřejně prospěšných staveb a ve-

řejných prostranství, pro které lze uplatnit 

předkupní právo, s uvedením v čí prospěch 

je předkupní právo zřizováno, parcelních 

čísel pozemků, názvu katastrálního území a 
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případně dalších údajů podle § 5 odst. 1 

katastrálního zákona, 

p. výčet územních rozhodnutí, která regulační 

plán nahrazuje, 

q. pořadí změn v území (etapizaci), 

r. technické podmínky požární bezpečnosti 

staveb, pro které regulační plán nahrazuje 

územní rozhodnutí, v rozsahu zvláštního 

právního předpisu, 

s. údaje o počtu listů regulačního plánu a po-

čtu výkresů grafické části. 

a ODŮVODNĚNÍ v tomto členění: 

a. posouzení souladu návrhu regulačního plá-

nu podle ust. § 68 odst. 4 stavebního záko-

na (zpracuje pořizovatel RP ve spolupráci s 

projektantem), 

i. s politikou územního rozvoje a 

územně plánovací dokumentací  

ii. s cíli a úkoly územního plánování, 

zejména s požadavky na ochranu 

architektonických a urbanistických 

hodnot v území, 

iii. s požadavky stavebního zákona a 

jeho prováděcích právních předpi-

sů, 

iv. s požadavky zvláštních právních 

předpisů a se stanovisky dotčených 

orgánů podle zvláštních právních 

předpisů, popřípadě s výsledkem 

řešení rozporů (zpracuje pořizova-

tel RP ve spolupráci s projektan-

tem), 

b. údaje o způsobu pořízení regulačního plá-

nu (zpracuje pořizovatel RP), 

c. vyhodnocení koordinace využívání řešené 

plochy z hlediska širších územních vztahů, 

včetně vyhodnocení souladu regulačního 

plánu pořizovaného krajem s politikou 

územního rozvoje a zásadami územního 

rozvoje, u ostatních regulačních plánů též 

souladu s územním plánem,  

d. údaje o splnění zadání regulačního plánu, 

popřípadě vyhodnocení souladu s pokyny 

pro jeho přepracování (§ 69 odst. 3 staveb-

ního zákona), 

e. zdůvodnění navržené koncepce řešení, 

f. vyhodnocení předpokládaných důsledků 

navrhovaného řešení na zemědělský půdní 

fond a na pozemky určené k plnění funkce 

lesa, 

g. zhodnocení podmínek pro požární bezpeč-

nost staveb, pro které regulační plán nahra-

zuje územní rozhodnutí, 

h. vypořádání námitek uplatněných dle ust. § 

67 stavebního zákona (zpracuje pořizovatel 

RP), 

i. vypořádání připomínek (zpracuje pořizova-

tel RP). 

(40) V souladu s ustanovením přílohy č. 11 vyhl. 

500/2006 Sb., o územně analytických podkla-

dech, územně plánovací dokumentaci a způsobu 

evidence územně plánovací činnosti, bude 

GRAFICKÁ část regulačního plánu obsahovat 

VÝROKOVÉ výkresy v tomto členění: 

a. Hlavní výkres v M 1 : 1000 obsahující hra-

nici řešené plochy, vymezení a využití po-

zemků a graficky vyjádřitelné podmínky 

umístění staveb veřejné infrastruktury, kdy 

součástí hlavního výkresu budou též gra-

ficky vyjádřitelné podmínky umístění sta-

veb, které nejsou zahrnuty do staveb veřej-

né infrastruktury, jejich napojení na veřej-

nou dopravní a technickou infrastrukturu, 

pozemky územních rezerv, je-li účelné je 

vymezit a hranice ochranných pásem, po-

kud vyplývají z návrhu regulačního plánu, 

b. Výkres veřejně prospěšných staveb, opat-

ření a asanací v M 1 : 1000, 

c. Výkres navržené regulace v M 1 : 1000, 

obsahující zejména plošné a prostorové 

vymezení objektů, u kterých RP nahrazuje 

územní rozhodnutí, jehož obsahem bude 

prokázání splnění podmínek prostorové re-

gulace dle kap. c) tohoto zadání. 

d. Výkres dopravní a technické infrastruktury 

v M 1 : 1000, ve kterém budou graficky 

vyjádřené podmínky umístění a prostoro-

vého uspořádání staveb a staveb veřejné 

dopravní a technické infrastruktury a napo-

jení staveb na ni, 

e. Výkres pořadí změn v území (etapizace) 

v M 1 : 1000, pokud bude etapizace stano-

vena, může být ale i součástí Hlavního vý-

kresu. 
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 a výkresy ODŮVODNĚNÍ v tomto členění: 

a. koordinační výkres v M 1 : 1 000, 

b. výkres širších vztahů dokumentující vazby 

na sousední území v M 1 : 5 000, 

c. výkres předpokládaných záborů půdního 

fondu. 

M. POŽADAVKY VYPLYNUVŠÍ 

Z PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ZADÁNÍ RP 

(41) Státní veterinární správa, 23. 3. 2016, 

SVS/2016/ 032535-S, nemá k návrhu zadání RP 

Solníky námitky. 

(42) MPO, 24. 3. 2016, MURO 836/2016, 

z hlediska působnosti MPO ve věci využívání 

nerostného bohatství a těžby surovin neuplatňu-

jeme podle ust. § 64 odst. 2 stavebního zákona a 

ust. § 15 odst. 2 horního zákona žádné připo-

mínky, protože lokalita řešeného území se na-

chází mimo ložiska nerostných surovin. 

(43) Krajská hygienická stanice Středočeského kraje 

se sídlem v Praze, KHSSC 14238/2016, 23. 3. 

2016, k návrhu zadání RP města Roztoky – Sol-

níky nejsou připomínky. 

(44) Státní energetická inspekce, SEI 

0576/16/10.101/ PŠ, 13. 4. 2016, za předpokla-

du plnění cílů a zásad nakládání s energií v sou-

ladu s Územní energetickou koncepcí Středo-

českého kraje ve smyslu zákona č. 406/2000Sb. 

a nařízení vlády č. 195/2001 Sb., dle § 4 odst. 

(1) a (5) zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření 

energií, ve znění pozdějších předpisů, nemáme 

z energetického hlediska k obsahu výše uvede-

ného návrhu zadání Regulačního plánu Solníky 

další požadavky. Bude ve výroku, viz bod (23). 

(45) AOPK zaslal Mapování biotopů, které bude 

předáno vybranému zpracovateli RP.  

(46) KÚSK, 047604/2016/KUSK, 15. 4. 2016 (krá-

ceno pořizovatelem): 

Bez uvedení odboru nebo oddělení:  

o RP Solníky, v obci Roztoky bude řešena v 

souladu s požadavky územního plánu sídelní-

ho útvaru Roztoky – vyplývá ze stavebního 

zákona. 

o Obsahem návrhu regulačního plánu bude roz-

dělení pozemků na jednotlivé parcely. Se spo-

lečností EKOSPOL bude projednána vhodná 

parcelace jejich pozemků pro občanskou vy-

bavenost, pokud nedojde ke shodě, zde kon-

krétní parcelace navrhována nebude – pořizo-

vatel bude postupovat podle stavebního záko-

na a správního řádu, viz ustanovení bodu (2) 

zadání.  

o Funkční využití bude v souladu se závazným 

územním plánem sídelního útvaru Roztoky a 

obecně závaznou vyhláškou č. 6 o závazných 

částech územního plánu sídelního útvaru Roz-

toky, toto funkční dělení ploch musí být ná-

vrhem RP plně respektováno a může být pou-

ze dále podrobněji děleno. 

o Je žádoucí, aby do ploch pro bydlení byly 

vkládány další přípustné funkce, jako jsou 

drobné plochy veřejné zeleně nebo plochy 

místní dopravy. 

o RP prověří možnost zapracování studie zpra-

cované společností ARC STUDIO – Akad. 

Arch. Ing. Vlastislavem Rubkem, které byla 

součástí podkladů pro rozhodnutí zastupitel-

stva města Roztoky o pořízení RP – zmíněná 

studie není oficiální ÚPP zapsaným do cen-

trální evidence územně plánovací činnosti ČR 

(iLAS), pořizovatel poskytne zmíněnou studii 

projektantovi RP a v případě, že projektant RP 

vyhodnotí řešení této studie jaké účelné pro 

zapracování, bude z ní při návrhu vycházet. 

o RP prověří vhodnost stávajícího využití po-

zemků parc. č. 3605/2, k.ú. Žalov, a 2445/2, 

2446/2, oba v k.ú. Roztoky u Prahy (zahrád-

kářská osada) a případně navrhne vhodnější 

využití v kontextu navazujících ploch přírodní 

nelesní zeleně, parků a alejí. Plochy zeleně 

budou přednostně navrhovány – RESPEK-

TOVAT, prověřit dle přání KÚ v návrhu RP, 

ale KÚ nemá kompetenci nařizovat samosprá-

vě města, jaká má být skladba funkčního vyu-

žití ploch v rámci RP, pokud projektant zvolí 

jiné řešení, je to také možné. 

o RP prověří a navrhne uspořádání komunikace 

v ul. V Úvoze, která lemuje jihozápadní okraj 

řešeného území. 

o V plochách přírodních nelesních společenstev 

je žádoucí umístit stezky pro pěší, které budou 

zároveň sloužit pro přístup techniky údržby, 

tak aby byla zajištěna jejich návaznost jak na 

městské komunikace, tak na turistické trasy ve 

volné krajině – podrobnost RP nedovolí navr-

hovat jednotlivé stezky pro pěší do výkresové 
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části, bude popsáno v textu výroku RP, jen ty 

základní a páteřní budou promítnuty i do gra-

fické části RP. 

o RP nahradí územní rozhodnutí na jím navrže-

né stavby, veřejnou dopravní a technickou in-

frastrukturu, příp. i na další stavby dle poža-

davků majitelů pozemků uplatněných během 

projednání zadání, bude příp. doplněno po 

projednání zadání – zůstane zachován stávající 

text bodu (35). 

1. Odbor ŽP a zemědělství:  

o Z hlediska ochrany zvláště chráněných druhů 

živočichů a rostlin, zvláště chráněných území 

kategorie přírodní rezervace a přírodní památ-

ka a nadregionálních a regionálních územních 

systémů ekologické stability nemá KÚSK k 

projednávanému návrhu zadání regulačního 

plánu Solníky žádné připomínky. 

o KÚSK sděluje k předložené koncepci podle § 

45i zákona č. 114/1992 Sb., že lze vyloučit 

významný vliv regulačního plánu Solníky sa-

mostatně nebo ve spojení s jinými koncepcemi 

nebo záměry na příznivý stav předmětu 

ochrany nebo celistvost evropsky významných 

lokalit nebo ptačích oblastí stanovených pří-

slušnými vládními nařízeními. Nejbližší sou-

částí soustavy Natura 2000 je EVL Větrušické 

rokle (kód CZ0210729, vzdálenost 1,8 km). 

Vzhledem k této vzdálenosti a k tomu, že za-

dání regulačního plánu nepředpokládá umístě-

ní nebo rozšíření žádných záměrů s potenciá-

lem ovlivnit některou ze součástí soustavy Na-

tura 2000, nelze v souvislosti s realizací této 

územně plánovací dokumentace očekávat 

žádné významné vlivy. 

o Z hlediska ostatní složek ochrany ŽP nemá 

KÚSK k návrhu zadání regulačního plánu 

Horní Žalov - Roztoky připomínky. 

2. Odbor dopravy: Krajský úřad Středočeského 

kraje, Odbor dopravy, jako příslušný silniční 

správní úřad uplatňující stanovisko k územně 

plánovací dokumentaci z hlediska řešení silnic 

II. a III. třídy podle § 40 odst. 3 písm. f) zákona 

č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve 

znění pozdějších předpisů k návrhu zadání regu-

lačního plánu Solníky nemá připomínky. 

3. Odbor kultury a památkové péče:  na území ob-

ce Roztoky se nacházejí: národní kulturní pa-

mátka Přemyslovské hradiště Levý Hradec, 

ochranné pásmo NKP Přemyslovského hradiště 

v Levém Hradci,  ochranné pásmo kulturní pa-

mátky hradiště Řivnáč,  nemovité kulturní pa-

mátky (KP) zapsané do Ústředního seznamu 

kulturních památek ČR,  Orgánem státní památ-

kové péče, příslušným k vyjádření, je dle ust. § 

29 odst. 2 písm. c) zákona č. 20/1987 Sb., o 

státní památkové péči, ve znění pozdějších 

předpisů úřad obce s rozšířenou působností - 

Městský úřad Černošice, Odbor školství, kultu-

ry a cestovního ruchu. 

(47) HZS Středočeského kraje, PCNP-343-

2/2016/PD, 19. 4. 2016: U rozvojových ploch je 

třeba zohlednit podmínky vyplývající s ust. § 2 

vyhl. 23/2008 Sb., a § 23 odst. 1 vyhl. 501/2006 

Sb., jedná se zejména o přístup požární techniky 

(vymezení dostatečně velkých ploch pro ob-

služné komunikace a obratiště) a dále, aby tento 

přístup a případný zásah požárních jednotek byl 

proveditelný mimo OP nadzemních energetic-

kých vedení, a dále zajištění dostatečného 

množství požární vody. Při tvorbě návrhu RP je 

třeba zohlednit požadavky CO v souladu s ust. § 

2 odst. 1 písm. k) a §19 odst. 1 písm. k)  staveb-

ního zákona. Požadavky CO k RP jsou uvedeny 

v §21 vyhl. 380/2002 Sb. Je možné víceúčelové 

využití navrhovaných pozemků odpovídají po-

třebám obce. 

(48) Ministerstvo dopravy, 242/2016-910-UPR/2, 

20. 4. 2016, železniční doprava – bez připomí-

nek, letecká doprava – na řešené území zasahuje 

OP letiště Praha/Ruzyně, které požadujeme re-

spektovat, vodní doprava – bez připomínek, 

z hlediska silniční dopravy nemáme připomín-

ky, neboť nejsou dotčeny námi sledované zá-

jmy. 

(49) Ministerstvo obrany, 86909/2016-8201-OÚZ-

PHA, 20. 4. 2016, souhlasí s předloženým „Ná-

vrhem zadání regulačního plánu Horní Žalov“. 

Katastrální území Horní Žalov nachází v zá-

jmovém území AČR dle zákona č.183/2006 Sb., 

§ 175 (jev 082). Rozsah a průběh těchto zájmo-

vých území byl předán v rámci aktualizace dat 

pro ÚAP. Je nutno dodržet ustanovení § 175, 

zákona č.183/2006 Sb., viz příloha „Vyjmeno-

vané druhy staveb“, pro které je vždy nutné 

vždy nutné souhlasné stanovisko SEM Praha: 1) 

Návrhy ÚPD a návrhy na vydání územního roz-

hodnutí o chráněném území nebo o ochranném 

pásmu. 2) Výstavba, rekonstrukce a likvidace 

železničních tratí, vleček a nakládacích ramp. 
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Výstavba a rekonstrukce dálnic, silniční sítě I. a 

II. třídy. 3) Výstavba, rekonstrukce, likvidace 

letišť všech druhů, včetně jejich ochranných pá-

sem a přidružených objektů a zařízení. 4) Vý-

stavba a rekonstrukce rozvodů elektrické ener-

gie od 22 kV výše. 5) Trhací práce, výstavba, 

rekonstrukce dolů, lomů s použitím elektrického 

roznětu. 6) Výstavba radioelektronických a te-

lekomunikačních zařízení vyzařující elektro-

magnetickou energii všeho druhu (radiové vysí-

lače, TV, TVP základnové stanice radioteleko-

munikačních sítí, radioreléová stanice, radiolo-

kační, radionavigační, telemetrická zařízení) 

včetně jejich anténních systémů a nosičů (i těch, 

jejich stavba je povolována na základě oznáme-

ní) a požadovaných ochranných pásem. 7) Vý-

stavba a rekonstrukce objektů, konstrukcí a za-

řízení vyšších než 30 metrů nad terénem a sta-

veb jevících se jako dominanta v otevřeném te-

rénu. 8) Výstavba větrných a fotovoltaických 

elektráren. 

(50) Městský úřad Černošice, odbor ŽP:     

1. Vodoprávní úřad:  požadujeme, aby veškeré no-

vé plochy, na kterých budou vznikat odpadní 

vody, byly odkanalizovány na ČOV Roztoky. 

Vodoprávní úřad požaduje zahrnout do návrhu 

ÚP časovou koordinaci výstavby tak, aby byla 

upřednostněna výstavba veřejné kanalizace a 

vodovodu před výstavbou obytné a smíšené zá-

stavby v dané lokalitě, viz bod (21). Rovněž 

musí být řešena oblast likvidace srážkových 

vod. Srážkové vody musí být v co nejvyšší míře 

zasakovány. V lokalitách, kde z hydrogeologic-

kého hlediska není možné případné srážkové 

vody zasakovat, je nutné vyřešit odvádění sráž-

kových dešťovou kanalizací, viz vod (20). Vo-

doprávní úřad, že drobné vodní toky na území 

města Roztoky (např. Žalovský potok) již nema-

jí hydraulickou kapacitu pro případné odvádění 

srážkových vod. 

2. Orgán ochrany přírody:  

o OOP požaduje, aby regulační plán obsahoval 

podmínky (regulativy) plošného a prostorové-

ho uspořádání a podmínky ochrany krajinného 

rázu pro jednotlivé funkční plochy. Jedná se 

např. o intenzitu využití pozemků vyjádřenou 

procentuálním podílem zastavěnosti či procen-

tuálním podílem zeleně, maximální výšku zá-

stavby, podlažnost, minimální velikost po-

zemků, aj. 

o V rámci dotčené lokality budou respektovány 

stávající prvky regionálního a nadregionálního 

ÚSES vymezeného v nadřazené územně plá-

novací dokumentaci (ZÚR Středočeského kra-

je), prvky ÚSES vymezené v platné územně 

plánovací dokumentaci sídelního útvaru Roz-

toky u Prahy a Generel ÚSES okresu Praha - 

Západ (2002), jakožto odborný podklad pro 

zapracování ÚSES do územně plánovacích 

dokumentací. Vedení ÚSES bude upřesněno 

na všech úrovních do měřítka regulačního 

plánu tak, aby byly dodrženy minimální para-

metry prvků ÚSES a zajištěna jejich funkč-

nost. OOP upozorňuje na nutnost ponechat ty-

to plochy nezastavitelné a nepřípustné k jaké-

mukoliv využití, které nesouvisí s ochranou 

přírody a krajiny, neboť ÚSES je jedním z 

hlavních nástrojů její ochrany. Budou vyme-

zeny jako plochy přírodního charakteru a OOP 

požaduje v regulativech přesně vymezit způ-

soby jejich využití tak, aby byla zajištěna je-

jich ochrana, stanovením jejich přípustného, 

podmíněně přípustného a nepřípustného vyu-

žití. 

o V rámci ochrany významných krajinných prv-

ků vymezených dle § 3 odst. 1 písm. b) záko-

na č. 114/1992 Sb. OOP požaduje zajištění 

ochrany vodních toků a jejich říčních niv za-

mezením odvodňování a zastavování údolních 

niv a likvidace přírodě blízkých společenstev 

(slepá ramena, mokřady, lužní lesy, břehové 

porosty, louky, aj.). OOP dále vyžaduje re-

spektování stávajících lesů, a to rozsáhlých 

celků i drobných ostrůvků ve volné i zastavě-

né krajině. 

o Nově budovanou dopravní infrastrukturu 

(komunikace včetně cyklistických a pěších, 

parkovací stání) OOP požaduje doplnit o do-

provodné pásy nebo skupiny keřové a stromo-

vé zeleně, přičemž nová parcelace řešeného 

území a uložení inženýrských sítí musí umož-

ňovat výsadbu dřevin v plochách podél komu-

nikací, chodníků, parkovacích stání, aj. Nová 

zeleň bude navržena i v plochách pro bydlení, 

aby vhodně doplňovala plánovanou výstavbu 

rodinných, bytových a polyfunkčních domů, 

veřejná prostranství, aj. V nových výsadbách 

budou použity dřeviny autochtonních (domá-

cích) druhů či jejich kultivarů s ohledem na 

dané stanoviště, stávající druhovou skladbu 

okolních dřevin a příslušné rostlinné společen-

stvo řešené lokality. Stromy a keře přispívají k 
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zachování přírodního druhového bohatství 

v sídlech a nahrazují částečně negativní vlivy 

stavebních objektů. Plní funkce krajinotvorné 

či estetické a jako samostatný biotop mají vý-

znam i ekologický. Pomáhají eliminovat naru-

šení přírodních a kulturních charakteristik da-

ného místa a současně chránit krajinný ráz. 

Dřeviny zároveň pozitivně ovlivňují celé ži-

votní prostředí člověka (např. zlepšují mikro-

klima, zachycují prach a škodliviny, zmírňují 

vítr, působí jako hluková bariéra, atd.) a zhod-

nocují bydlení. Je tedy žádoucí zeleň v maxi-

mální míře zachovávat, vytvářet a chránit.  

o Nové cyklostezky a pěší stezky budou v plo-

chách přírodních nelesních společenstev navr-

hovány tak, aby jejich umístění a provedení 

respektovalo prostupnost krajiny a umožňova-

lo přesuny a migraci živočichů, zejména oboj-

živelníků a plazů. Stezky budou navrhovány z 

nezpevněných materiálů. V místech, kde stez-

ky budou křížit migrační trasy živočichů, bu-

dou navržena opatření umožňující migraci a 

zabraňující nadměrnému úhynu migrujících 

živočichů, tj. trvalé zábrany, podchody pro 

obojživelníky a plazy, atd. 

3. Orgán ochrany ovzduší: stanovisko k územnímu 

plánu a regulačnímu plánu obce v průběhu jeho 

pořizování vydává krajský úřad, v tomto přípa-

dě Krajský úřad Středočeského kraje.  

4. Orgán odpadového hospodářství nemá k návrhu 

zadání regulačního plánu Horní Žalov připo-

mínky. 

5. Orgán ochrany ZPF má k předloženému návrhu 

zadání regulačního plánu Horní Žalov následu-

jící připomínky: v kapitole H by mělo být zmí-

něno, že jsou některé pozemky v řešeném území 

(např. parc. č. 3018, 3025, 3028/155, 3028/5) 

součástí ZPF, a jsou tedy chráněny zákonem č. 

334/1992 Sb. Stavby RD, bytových domů, ko-

munikací příp. realizace jiných záměrů předpo-

kládajících nezemědělské využití pozemků ná-

ležejících do ZPF po dobu delší než jeden rok 

včetně doby potřebné k uvedení zemědělské 

půdy do původního stavu, podléhají souhlasu 

orgánu ochrany ZPF. Pokud má RP nahrazovat 

územní rozhodnutí na nezbytnou veřejnou do-

pravní a technickou infrastrukturu, která bude 

umísťovaná také na pozemcích náležejících do 

ZPF, musí RP dle § 21 odst. 2 zákona obsahovat 

veškeré náležitosti, které jsou zákonem vyžado-

vány pro vydání souhlasu k odnětí půdy ze ZPF 

(§ 9 odst. 6 zákona). 

6. Orgán státní správy lesů: Předložený záměr se 

nedotýká pozemků určených k plnění funkcí le-

sa ani pozemků - území do vzdálenosti 50 metrů 

od okraje lesa (ust. § 14 odst. 2 lesního zákona), 

a proto zdejší úřad není dotčeným orgánem ve-

řejné správy. 

(51) Mgr. Stanislav Boloňský, 11. 4. 2016:  

a. bod (1), Požadavky na umístění staveb, na-

vrhuji též prověřit umístění nového řím-

skokatolického kostela, protože dosavadní 

již dnes kapacitně nestačí, tento nedostatek 

se ještě prohloubí při další výstavbě na 

rozvojových plochách – VYHOVĚT 

ČÁSTEČNĚ, návrh RP vymezí plochy pro 

občanskou vybavenost, kde mohou být 

umístěny obecně též sakrální stavby, viz 

doplnění bodu (9), ale nebude stanovovat, 

a jaký konkrétní druh stavby půjde nebo 

pro které vyznání je navrhována, záměr 

kostela jako takový je navíc unikátní pro 

celé Roztoky a je nutno jej prověřit kom-

plexně až v rámci návrhu nového ÚP. 

b. Navrhuji sjednotit max. hladinu zástavby 

v čistě obytném území a všeobecně obyt-

ném území a to na 3 NP nebo 2 NP 

s možností podkroví, ty by odpovídalo 

vyšším požadavkům na standard bydlení a 

nemusí to znamenat výrazný nárůst obyva-

tel lokality  – NEVYHOVĚT, RP bude 

v souladu s urbanistickými teoriemi plat-

nými mnoho let dozadu počítat s různou 

výškou hladinou zástavby, které by od tě-

žiště sídla měla postupně klesat a snižovat 

směrem do volné krajiny na okrajích sídel, 

zůstane zachováno tak, jak je. 

c. Je třeba prověřit rozšíření profilu ul. Ob-

ránců míru mezi ul. Masarykovou a Zao-

rálkovou o jeden jízdní pruh, jak to před-

pokládal původní projekt Solník pro ÚR – 

VYHOVĚT, prověřit, doplněno do bodu 

(17). 

(52) EKOSPOL a.s., 18. 4. 2016:  

1. Připomínky k části C: hlavní připomínkou je to, 

že Obecně závazná vyhláška č. 6, která stanovu-

je omezení pro výstavbu v jednotlivých funkč-

ních plochách, jasně definuje, jaký charakter zá-

stavby a o jaké podlažnosti zde může být reali-
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zován. Pro Solníky je možná zástavba až do 

4NP, a proto nevidíme důvod, proč by měl RP 

stavebníky v tomto bodě více omezovat. Každý, 

kdo si pořídil nemovitosti za platnosti součas-

ného územního plánu, byl v dobré víře, že jedi-

ným omezením výstavby je platný územní plán 

a OZV č. 6 o závazných částech územního plá-

nu. Jakékoliv další omezení by mu pak způsobi-

lo škodu, jejíž náhrady by se mohl v souladu 

s ust. § 102 stavebního zákona domáhat a zcela 

jistě by se i domáhal. RP, pokud by byl 

s takovýmto omezením vydán, by pak vyvolal 

několik soudních sporů o náhradu škod. – VY-

HOVĚT ČÁSTEČNĚ, ponechat stávající po-

kyn k upřesnění výškové regulace zástavby 

s výjimkou ploch „všeobecných obytných úze-

mí“, Město Roztoky má jednoznačné zákonné 

právo vydat si RP, RP musí respektovat platný 

ÚPnSÚ, ale může jej upřesňovat, v žádném pří-

padě porušovat nebo měnit. Čl. 20 OZV č. 6 ří-

ká pro lokalitu Solníky „max. 4 nadzemní pod-

laží“, nikoliv „právě“ 4 NP, je tedy plně 

v kompetenci RP stanovit podrobnější výškovou 

hladinu zástavby, které ovšem nesmí přesáhnout 

stanovené maximum 4 NP, v případě „čistě 

obytného území na rozhraní volné krajiny a ur-

banizovaných ploch je žádoucí omezit výško-

vou hladinu a 2 NP a preferovat výstavbu RD, 

naopak blíže centru lze připustit i 4 NP 

s podmínkou ustupující poslední patra pro velké 

atypické byty s terasami, tak, jak je doplněno do 

bodu (13), navíc se jedná jen o 4 pozemky p.č. 

874, 875, 876, 877 (část).          

2. Zásadně nesouhlasíme jako vlastník p.p.č. 

2443/304 v k.ú. Roztoky u Prahy s dopravním 

napojením ulic Chelčického a Sedláčkova. Ne-

vhodným způsobem by oddělilo z tohoto po-

zemku nevyužitelnou část, aniž by k tomu byl 

jakýkoliv důvod. Zásadně nesouhlasíme 

s požadavkem týkajícím se počtu parkovacích 

stání pro BD, který jde nad rámec ČSN 736110. 

Tento požadavek je zcela naddimenzovaný a 

neodpovídá potřebám a hlavně možnostem 

vlastníku BJ. Uvažovat např. pro BD o 30 BJ, 

z nichž polovina budou garsoniéry a polovina 

byty 2+kk a 3+kk, bude nutné realizovat více 

než 60 parkovacích míst, by významně a neade-

kvátně zdražilo jakoukoliv další výstavbu. Jsem 

toho názoru, že vyšší požadavky na počty par-

kovacích stání jsou zohledněny ve vyšším koe-

ficientu automobilizace, který je sám o sobě 

nadsazený. Hl. m. Praha uvažuje koeficient au-

tomobilizace 1,25 a dle normy by pro Roztoky 

odpovídal podobný koeficient, resp. ještě nižší. 

Podle posledních statistických údajů je 

v Roztokách registrováno 2816 osobních auto-

mobilů při 8123 obyvatelích. Odpovídající koe-

ficient automobilizace by tak měl být s rezervou 

1,0. – NEVYHOVĚT, ul. Sedláčkova bude 

propojena do ul. Chelčického, přesné řešení bu-

de věcí návrhu RP, resp. navazujících správních 

řízení, viz bod (17), ponechat bod (19) tak jak 

je, je věci developera, jakou skladbu bytů zvolí, 

RP mu ji nebude předepisovat. 1 parkovací stání 

na 1 garsoniéru je zcela dnešní praxi odpovída-

jící, tyto malé, ale nové, byty na okraji aglome-

race Prahy budou s velkou mírou pravděpodob-

nosti obsazeny tzv. singl, u kterých se vlastnic-

tví osobního vozu nechá předpokládat.           

(53) Ing. Blanka Pekárková, Ing. Libor Pekárek, 

Ing. Tomáš Rozkydal, 20. 4. 2016: 

1. Parkovací místa a garáže: navrhujeme zakotvit 

povinnost (nikoliv pouze doporučení) řešit par-

kovací stání u bytových domů a polyfunkčních 

domů výhradně formou podzemních garáží – 

NEVYHOVĚT, bylo by příliš striktní již nyní 

v zadání projektovat jednotlivé BD, mohou zde 

umístěny i luxusní vila-domy o 4 velkých BJ, 

pak by bylo kontraproduktivní je podmiňovat 

podzemními garážemi, je potřeba počkat na ná-

vrh, který by měl podle velikosti BD a počtu NP 

stanovit podmínku podzemních garáží. 

2. Dopravní infrastruktura: 

o Změnit charakter ul. MUDr. Tichého tak, aby 

navazovala plně na ul. V Solníkách, resp. do-

budovat druhý jízdní pruh a zelený pás upro-

střed – VYHOVĚT, prověřit v návrhu RP, 

nicméně je věcí odborného názoru projektanta 

RP a dopravního specialisty, je předčasné to 

v zadání jednoznačně a pevně požadovat, pro-

to jen prověřit, viz bod (17). 

o Propojit ul. MUDr. Tichého (od domu Felklo-

va 2193) s ul. Obránců míru – VYHOVĚT, 

prověřit v návrhu RP, nicméně je věcí odbor-

ného názoru projektanta RP a dopravního spe-

cialisty, je předčasné to v zadání jednoznačně 

a pevně požadovat, proto jen prověřit, viz bod 

(17). Nicméně pořizovatel považuje tuto myš-

lenku za velmi vhodnou a přínosnou. 

o Navrhujeme zrušit navrhované dopravní pro-

pojení ul. Chelčického a Sedláčkova. Důvo-

dem je, že tato plocha má unikátní charakter 
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s nenahraditelnou hodnotou pro venkovní vol-

nočasové aktivity. – NEVYHOVĚT, platí 

stávající text bodu (17), pokud prověření ne-

dopadne pozitivně, záměr do finální podoby 

RP nebude zapracován.    

3. Veřejná zeleň: zachovat několik významných 

souvisejících ploch veřejné zeleně pro účely re-

laxace a volnočasových aktivit a p.p.č. 

2443/200, ohraničený ul. Čáslavského a Ber-

náškova, plochu ohraničenou ulicemi 

V Úvozem Obránců míru a prodlouženou ul. 

MUDR. Tichého, část pozemku ohraničeného 

ulicemi Felkova, Čáslavského a Masarykova, 

resp. 20m široký pruh podél ul. Čáslavského – 

VYHOVĚT, prověřit v návrhu RP, viz bod (17) 

nicméně je věcí odborného názoru projektanta 

RP a odborných specialistů (doprava, zeleň), je 

předčasné to v zadání jednoznačně a pevně po-

žadovat, proto jen prověřit. 

4. Občanská vybavenost: navrhujeme v řešeném 

území umístit rovněž stavby občanské vybave-

nosti, a to např. multifunkční dům vč. kina či 

divadla, mateřskou školku, lékařský dům či ne-

mocnici, dům pro seniory – VYHOVĚT ČÁS-

TEČNĚ, návrh RP vymezí plochy pro občan-

skou vybavenost, kde mohou být umístěny 

obecně též výše zmíněné druhy staveb, viz do-

plnění bodu (9), ale nebude stanovovat, a jaký 

konkrétní druh stavby občanského vybavení 

půjde.   



Příloha: Vymezení řešeného území RP Solníky 

 
 

 
 

 


