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VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK
Na základě ust. § 53 odst. 1 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) připravil pořizovatel, Městský úřad Roztoky, a určený zastupitel,
tento návrh vypořádání uplatněných PŘIPOMÍNEK k návrhu územního plánu ROZTOKY pro veřejné řízení:
ČÍSLO / AUTOR NÁMITKY / DATUM
Požadavky připomínky (kráceno pořizovatelem, obvykle
bez odůvodnění, to je v dokladové části)
001 / TEREZA KLINKEROVÁ / 16.12.2019
Tímto podáním podávám připomínky v zákonné lhůtě
dle § 52 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“)
k návrhu Územního plánu Roztoky, který v současnosti
pořizuje Město Roztoky (dále jen „návrh územního
plánu“), veřejně projednaného 9.12.2019.
Připomínka č. 1:
Nesouhlasím s umístěním lávek na ostrov a pravý břeh
Vltavy a tzv. marín na levobřežním nábřeží Vltavy a
zejména na ostrově. Požaduji zachovat přívoz Roztoky –
Klecánky.
Připomínka č. 2:
Nesouhlasím s navrhovaným způsobem využití
pozemku (regulativem) „BI plochy bydlení – bydlení v
rodinných domech městské a příměstské“. Pro dotčený
pozemek p.č. 2547/1 navrhuji použití regulativu „RZ
plochy rekreace – zahrádkové osady“.
Připomínka č. 3:
Nesouhlasím s vymezením plochy pro elevátor u
podjezdu pod tratí.
Odůvodnění: Vybudování výtahu výrazně naruší
krajinný ráz údolí řeky Vltavy. Umístění výtahu je
neúčelné. Horní a dolní Roztoky jsou dostatečně
propojeny veřejnou hromadnou dopravou.
Připomínka č. 4:
Nesouhlasím s navrhovaným vymezením koridoru pro
stezku pro pěší a cyklisty přes zahradu Středočeského
muzea v Roztokách u Prahy.
Odůvodnění: Areál muzea je uzavíratelný a hlídaný
jednou společnou vrátnicí. Není tedy možné přes něj
vést nekontrolovatelně přístupnou stezku.

Připomínka č.5
Nesouhlasím s návrhem „přemístění podzemní anody
katodické ochrany plynovodu z lokality Dubečnice do

NÁVRH NA VYPOŘÁDÁNÍ
Požadavky na úpravu, odůvodnění, správní úvahy

VYHOVĚT
Možnost zřízení lávky na ostrov DN02 a pravý břeh
Vltavy DN01 bude přesunuta do územní rezervy,
umístění bude stanoveno jen v obecné rovině.
Zachování přívozu není otázkou pro územní plán, ale
pro jeho provozovatele.
VYHOVĚT
Ponechat stávající funkci, tedy překlasifikovat na
způsob využití území „RZ plochy rekreace –
zahrádkové osady“. Odůvodnění viz vypořádání
námitek týkajících se téže věci.
VYHOVĚT
Možnost zřízení elevátoru bude přesunuta do územní
rezervy. Jde o natolik významnou a nákladnou investici,
že bude nejprve prověřena např. územní studie nebo
studií proveditelnosti a teprve v případě kladného
výsledku zanesena do závazní části ÚP Roztoky v rámci
některé z příštích změn nebo aktualizací ÚP.
VYHOVĚT
Stezka pro pěší a cyklisty nebude mocí být vedena po
koruně protipovodňové hráze (záměr DN27) a bude
nejprve vedena společně se záměrem DI19 – účelová
komunikace Roztoky, ul. Za Potokem – ČOV a poté pod
protipovodňovou hrází podél Vltavy až za zdí areálu
zahrady přiléhající k tvrzi. Záměr DN21 – stezka pro
pěší a cyklisty Roztoky, průchod zámeckou zahradou
zůstane součástí návrhu ÚP, ale realizaci vždy bude
odvislá od dohody se Středočeským muzeem a orgány
ochrany památkové péče.
NEVYHOVĚT
Pořizovatel nemůže činit výjimky v rámci zákonem
stanoveného procesu pořizování územního plánu a

prostoru západně od zastavitelného území jako koridor
pro umístění vedení technické infrastruktury TI01“.
Odůvodnění : Majitelkou pozemku je osoba, která není
schopna účastnit se připomínkovacího procesu k návrhu
Územního plánu Roztoky. Návrh přemístění plynovodu
na její pozemek považuji za nemorální. Návrh řešení:
S přihlédnutím k současné situaci v lokalitě Dubečnice si
myslím, že by pozemek pro přemístění plynovodu měl
poskytnout majitel stavebních pozemků v lokalitě
Dubečnice, kvůli kterým musí být přemístění
provedeno.
Připomínka č. 6:
Nesouhlasím s navrhovaným věžovým vodojemem v
lokalitě „Na Vršcích," který by podle Územního plánu
mohl dosahovat výšky 13ti metrů.
Odůvodnění: 1. Stavba věžového vodojemu by byla
významným zásahem do krajiny, zejména estetickým
narušením reliéfu. 2. V návrhu Územního plánu Roztoky
je popsána jiná varianta řešení, než je nutnost
vybudování věžového vodojemu.
Připomínka č. 7:
Upozorňuji na nefunkčně řešenou pěší stezku ve svahu
nad budoucím bytovým komplexem v Nádražní ulici.
Stezka se ve své horní části napojuje na hlavní silnici (ul.
Nádražní) a to téměř uprostřed serpentýny v místě, kde
je nad silnicí prudký skalnatý svah.
Připomínka č. 8:
Upozorňuji, že v celém návrhu Územního plánu Roztoky
není dodrženo ochranné pásmo lesa v šířce 50m, které
je dané platnou legislativou. Je zredukováno na šíři
ochranného pásma 25m. Požaduji dodržet ochranné
pásmo lesa o šířce 50m s přípustnou výjimkou 25m jen
ve zvlášť zdůvodněných případech.

Připomínka č. 9:
Požaduji aby formulace regulativů v návrhu Územního
plánu byly jednoznačné a bezvýlučné. Zejména se jedná
o formulaci „pro nové či rekonstruované zpevněné
plochy budou přednostně používány polopropustné
povrchy...“ (str. 42) Namísto slova „přednostně"
navrhujeme použít například formulaci „musí být,
pokud nelze jinak“. Dovoluji si vás požádat, aby mé výše
uvedené připomínky č. 1-9 byly řádně projednány a
zohledněny v konečném znění ÚP města Roztoky.
002 / SDRUŽENÍ ROZTOČ / 16.12.2019
Jménem zapsaného spolku Sdružení Roztoč v Roztokách
u Prahy (způsob jednání: statutární zástupce paní Jitka
Tichá, předsedkyně spolku) podáváme tímto
připomínky k návrhu Územního plánu Roztoky, který v
současnosti pořizuje Město Roztoky (dále jen „návrh
územního plánu“), veřejně projednaného 9.12.2019, v
zákonné lhůtě dle § 52 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu (dále jen
„stavební zákon“):

uplatňování námitek a připomínek. Lokalita na
Dubečnici je prověřena evidovanou územní studií
Dubečnice (nezávazný územně plánovací podklad) a
především regulačním plánem Dubečnice (závazný
nástroj územního plánování daleko podrobnější a
přesnější, než je územní plán). Oba tyto nástroje
územního plánování stanovují jasnou urbanistickou
koncepci dalšího rozvoje Dubečnice. Nové zastavitelné
plochy pro bydlení, veřejnou zeleň, veřejná prostranství
nebo občanskou vybavenost nejsou slučitelnou se
stávajícím umístění zařízení katodové ochrany.
VYHOVĚT
Návrh vodojemu zůstane bude vypuštěn ze závazné
části územního plánu, v současné době jsou již
v Roztokách zrealizována a zprovozněna nová tlaková
pásma, které problém řeší i bez nutnosti budování
vodojemu.

NEVYHOVĚT
Plnou zelenou čarou je naznačena stávající stezka. Nová
je navržena čárkovaným zeleným koridorem s kódem
DN32 a její tvar (cikcak) naznačuje možnosti
technického řešení. Je spíše otázkou, zda by územní
plán měl vůbec řešit stezky pro pěší.
VYHOVĚT
S orgánem ochrany SSL bylo dohodnuto, že zástavba
vůbec nebude zasahovat do 25m od okraje lesa, do
50m platí ustanovení lesního zákona. V koordinačním
výkresu bude důsledně zakreslena hranice 50m od
okraje lesa, do podmínek v textové části pro následné
umísťování staveb bude uvedena hranice 25m, která
je v koordinačním výkresu zakresleno také a zůstane
v něm zachována.
VYHOVĚT
V tomto konkrétním případě opravit. I v ostatních
případech se max. snažit o jednoznačné formulace.
Územní plán řeší neobyčejně složitou problematiku a
pouze vodítkem, které stanovuje závazné mantinely pro
následné přesné a konkrétní rozhodovací procesy
v navazujících správních řízeních (územní, stavební),
měl by se ale snažit o max. jednoznačnost, striktnost a
rigoróznost svých pokynů. Všechny připomínky budou
projednány v souladu s ust. §§ 52-53 SZ.

Připomínka č. 1:
Nesouhlasím s umístěním lávek na ostrov a pravý břeh
Vltavy a tzv. marín na levobřežním nábřeží Vltavy a
zejména na ostrově.
Připomínka č. 2:
Nesouhlasím s navrhovaným způsobem využití
pozemku (regulativem) „BI plochy bydlení – bydlení v
rodinných domech městské a příměstské“. Pro dotčený
pozemek p.č. 2547/1 navrhuji použití regulativu „RZ
plochy rekreace – zahrádkové osady“.
Připomínka č. 3:
Nesouhlasím s vymezením plochy pro elevátor u
podjezdu pod tratí.
Odůvodnění: Vybudování výtahu výrazně naruší
krajinný ráz údolí řeky Vltavy. Umístění výtahu je
neúčelné. Horní a dolní Roztoky jsou dostatečně
propojeny veřejnou hromadnou dopravou.
Připomínka č. 4:
Nesouhlasím s navrhovaným vymezením koridoru pro
stezku pro pěší a cyklisty přes zahradu Středočeského
muzea v Roztokách u Prahy.
Odůvodnění: Areál muzea je uzavíratelný a hlídaný
jednou společnou vrátnicí. Není tedy možné přes něj
vést nekontrolovatelně přístupnou stezku.
Připomínka č.5
Nesouhlasím s návrhem „přemístění podzemní anody
katodické ochrany plynovodu z lokality Dubečnice do
prostoru západně od zastavitelného území jako koridor
pro umístění vedení technické infrastruktury TI01“.
Odůvodnění : Majitelkou pozemku je osoba, která není
schopna účastnit se připomínkovacího procesu k návrhu
Územního plánu Roztoky. Návrh přemístění plynovodu
na její pozemek považuji za nemorální. Návrh řešení:
S přihlédnutím k současné situaci v lokalitě Dubečnice si
myslím, že by pozemek pro přemístění plynovodu měl
poskytnout majitel stavebních pozemků v lokalitě
Dubečnice, kvůli kterým musí být přemístění
provedeno.
Připomínka č. 6:
Nesouhlasím s navrhovaným věžovým vodojemem v
lokalitě „Na Vršcích," který by podle Územního plánu
mohl dosahovat výšky 13ti metrů.
Odůvodnění: 1. Stavba věžového vodojemu by byla
významným zásahem do krajiny, zejména estetickým
narušením reliéfu. 2. V návrhu Územního plánu Roztoky
je popsána jiná varianta řešení, než je nutnost
vybudování věžového vodojemu.
Připomínka č. 7:
Upozorňuji na nefunkčně řešenou pěší stezku ve svahu
nad budoucím bytovým komplexem v Nádražní ulici.
Stezka se ve své horní části napojuje na hlavní silnici (ul.
Nádražní) a to téměř uprostřed serpentýny v místě, kde
je nad silnicí prudký skalnatý svah.
Připomínka č. 8:

VYHOVĚT
Možnost zřízení lávky na ostrov a pravý břeh Vltavy
bude přesunuta do územní rezervy, umístění bude
stanoveno jen v obecné rovině.
VYHOVĚT
Ponechat stávající funkci, tedy překlasifikovat na
způsob využití území „RZ plochy rekreace –
zahrádkové osady“. Odůvodnění viz vypořádání
námitek týkajících se téže věci.
VYHOVĚT
Možnost zřízení elevátoru bude přesunuta do územní
rezervy. Jde o natolik významnou a nákladnou investici,
že bude nejprve prověřena např. územní studie nebo
studií proveditelnosti a teprve v případě kladného
výsledku zanesena do závazní části ÚP Roztoky v rámci
některé z příštích změn nebo aktualizací ÚP.
VYHOVĚT
Stezka pro pěší a cyklisty nebude mocí být vedena po
koruně protipovodňové hráze (záměr DN27) a bude
vedena společně se záměrem DI19 – účelová
komunikace Roztoky, ul. Za Potokem – ČOV za zdí
areálu zahrady přiléhající k tvrzi, areál Středočeského
muzea v Roztokách u Prahy.
NEVYHOVĚT
Pořizovatel nemůže činit výjimky v rámci zákonem
stanoveného procesu pořizování územního plánu a
uplatňování námitek a připomínek. Lokalita na
Dubečnici je prověřena evidovanou územní studií
Dubečnice (nezávazný územně plánovací podklad) a
především regulačním plánem Dubečnice (závazný
nástroj územního plánování daleko podrobnější a
přesnější, než je územní plán). Oba tyto nástroje
územního plánování stanovují jasnou urbanistickou
koncepci dalšího rozvoje Dubečnice. Nové zastavitelné
plochy pro bydlení, veřejnou zeleň, veřejná prostranství
nebo občanskou vybavenost nejsou slučitelnou se
stávajícím umístění zařízení katodové ochrany.
NEVYHOVĚT
Návrh vodojemu zůstane zachován, pořizovatel se
ztotožňuje s odůvodněním zodpovědného projektanta,
pokud návrh územního plánu předpokládá zástavbu
Horního Žalova dle platného regulačního plánu, jakože
ano, protože tento RP je účinný a nedávno pořízený,
vychází návrh vodojemu logicky a důvodně z potřeby
zabezpečit zásobování pitnou vodou pro horní tlakové
pásmo Žalova.
NEVYHOVĚT
Plnou zelenou čarou je naznačena stávající stezka. Nová
je navržena čárkovaným zeleným koridorem s kódem
DN32 a její tvar (cikcak) naznačuje možnosti
technického řešení. Je spíše otázkou, zda by územní
plán měl vůbec řešit stezky pro pěší.
VYHOVĚT

Upozorňuji, že v celém návrhu Územního plánu Roztoky
není dodrženo ochranné pásmo lesa v šířce 50m, které
je dané platnou legislativou. Je zredukováno na šíři
ochranného pásma 25m. Požaduji dodržet ochranné
pásmo lesa o šířce 50m s přípustnou výjimkou 25m jen
ve zvlášť zdůvodněných případech.
Připomínka č. 9:
Požaduji aby formulace regulativů v návrhu Územního
plánu byly jednoznačné a bezvýlučné. Zejména se jedná
o formulaci „pro nové či rekonstruované zpevněné
plochy budou přednostně používány polopropustné
povrchy...“ (str. 42) Namísto slova „přednostně"
navrhujeme použít například formulaci
„musí být, pokud nelze jinak“.
Dovoluji si vás požádat, aby mé výše uvedené
připomínky č. 1-9 byly řádně projednány a zohledněny v
konečném znění Územního plánu města Roztoky.
003 / Lenka Blažejová a Marcel Votípka / 16.12.2019
1. připomínka:
Žádáme v novém územním plánu zachovat schválenou
změnu územního plánu č. 4. Odůvodnění: Změna
územního plánu č. 4 byla široce diskutována, schválena
a je platná.
2. připomínka:
Na pozemcích č. 3414 a 3415/9 byla platnou změnou
územního plánu č. 4 vymezena plocha veřejně
prospěšné stavby místní komunikace v konstantní šíři
koridoru (dané šířkou pozemku 3414, tedy 8.9m) v
pokračování ulice Šebkovy. V původních projektech je
silnice rovněž v plné šíři. V novém návrhu územního
plánu je však vymezen koridor o různé šířce 4-8 m. V
novém územním plánu žádáme zachovat konstantní
šířku komunikace, tak, jak je navrhována ve změně č. 4.
územního plánu.
Odůvodnění: Lokalita má v současnosti pouze jeden
vjezd, což je problém zejména v případě krizové situace.
Navíc se jedná o důležité spojení ul. Šebkovy směrem
na lokalitu Potoky, ul. Levohradeckou apod. Stávající
průchod je v zásadě nemožný díky překážkám v
průchodu pravidelně pokládanými, včetně kompostu
apod. Kromě toho jsou za plotem štěkající psi, takže
naše děti se tam bojí chodit.

3. připomínka:
Nesouhlasíme se změnou pozemků parc. č. 3189/43,
3189/44, 3189/73, 3189/74, z území typu ZV veřejná
prostranství, veřejná zeleň, jak byly vyznačeny ve 4.
změně územního plánu, na území typu BI (plochy
bydlení), jak je uvedeno v novém návrhu. Požadujeme
zachování stavu dle platné změny územního plánu č.4.
Odůvodnění: Na území lokality Panenská II pod ulicí Na
Panenské chybí veřejná zeleň. Komunikace má
minimální šíři, bez skutečných chodníků (chodníky jsou

S orgánem ochrany SSL bylo dohodnuto, že zástavba
vůbec nebude zasahovat do 25m od okraje lesa, do
50m platí ustanovení lesního zákona. V koordinačním
výkresu bude důsledně zakreslena hranice 50m od
okraje lesa, do podmínek v textové části pro následné
umísťování staveb bude uvedena hranice 25m.
VYHOVĚT
V tomto konkrétním případě opravit. I v ostatních
případech se max. snažit o jednoznačné formulace.
Územní plán řeší neobyčejně složitou problematiku a
pouze vodítkem, které stanovuje závazné mantinely pro
následné přesné a konkrétní rozhodovací procesy
v navazujících správních řízeních (územní, stavební),
měl by se ale snažit o max. jednoznačnost, striktnost a
rigoróznost svých pokynů.

VYHOVĚT
Do návrhu ÚP Roztoky pro opakované veřejné
projednání bude promítnuta změna č. 4 v podrobnosti
odpovídající územnímu plánu. Tj. funkční dělení ploch
bude převzato beze změny.
VYHOVĚT ČÁSTEČNĚ
Komunikace bude navržena v max. možné šíři
nevyžadující bourání stávajících oplocení. Musí však
vždy být zajištěn průjezd vozidel IZS.
V obecné rovině jde s požadavkem souhlasit, bezpečná
a bezproblémová dopravní obslužnost lokality dané
lokality by měla být jednou z hlavních priorit územního
plánování. Na straně druhé musíme zvážit praktickou
aplikaci územního plánu, rozšíření DI06 na plnou šíři
8,0m by znamenalo velmi komplikované vyvlastňovací
řízení, kterému se Město Roztoky s největší mírou
pravděpodobnosti nevyhne tak jako tak, v rámci
kterého se bude muset prokázat nezbytnost vyvlastnění
v minimálním možném rozsahu. Pokud autorizovaná
dopravní specialistka Ing. Wichsová, která zpracovala
návrh dopravní koncepce, a je jednou z nejvíce
respektovaných dopravních specialistů pro územní
plánování, projevila a podepsala odborný názor, že zde
je možná komunikace proměnné šíře 4,0-8,0 m,
pořizovatel nemá důvod tento názor nerespektovat a
vymezovat jako VPS DI s možností vyvlastnění (záměr
DI06) ve větším rozsahu, než je naprosto nezbytné.
VYHOVĚT
Do návrhu ÚP Roztoky pro opakované veřejné
projednání bude promítnuta změna č. 4 v podrobnosti
odpovídající územnímu plánu. Tj. funkční dělení ploch
bude převzato beze změny.

vyznačeny jen barvou dlažby a nejsou vyvýšené s
obrubníkem) a bez zelených pásů či aspoň ostrůvků pro
stromy. Původně navržený veřejný park se během času
změní! v soukromou zahradu (s oplocením tzv. černou
stavbou, legalizovanou až dodatečným stavebním
povolením). Jako vyrovnání tohoto nedostatku byly
pozemky určeny jako veřejná zeleň.
4. připomínka:
Nesouhlasíme se změnou p.p.č. 3189/67, 3189/68,
3189/140, z území typu „SZ – sady a zahrady“, jak byly
vyznačeny ve 4. změně územního plánu, na území typu
„SP – plochy smíšené obytné původní vesnické
struktury“, jak je uvedeno v novém návrhu.
Požadujeme zachování stavu dle platné změny č. 4
ÚPnSÚ Roztoky, případně změnu na typ zeleně
soukromé a vyhrazené (ZS).
Odůvodnění: Na území lokality Panenská II pod ulicí Na
Panenské chybí zeleň. Soukromá zahrada na těchto
pozemcích nesplňuje definici území typu SP: není na ní
nic původního (nachází se na stejném poli, jako nové
domy v lokalitě Na Panenské), je přístupná z nově
vybudované ulice Šebkova, takže k ní vede úzká
příjezdová cesta, která by nesplňovala normované
požadavky, nezastává úlohu lokálního centra, které by
vytvářelo příležitost k setkávání obyvatel a pocit
komunity. Původně mohl mít tuto funkci veřejný park
navrhovaný na těchto pozemcích. Po jeho změně v
soukromou zahradu (s oplocením tzv. černou stavbou,
legalizovanou až dodatečným stavebním povolením) ji
nezastává. Citace z definice SP plochy smíšené obytné
původní vesnické struktury: území je definováno jako
území s původní vesnickou strukturou, jehož rozvoj je
do značné míry limitován (úzké ulice vč. příjezdových
cest, které nesplňují normové požadavky, atd.), toto
území je však velice hodnotné z hlediska urbanistické
struktury a zastává úlohu lokálního centra s lokální
vybaveností.
004 / OBEC ÚNĚTICE / 16.12.2019
Vážení, dovolujeme si Vám sdělit námitku obce Únětice
vůči záměru územního plánu města Roztoky vybudovat
kompostárnu, označeno v ÚP jako plocha Z35. V
principu proti kompostárně samozřejmě nic nemáme,
ale místo v blízkosti našeho katastru a uprostřed území,
které je klíčové pro rekreaci občanů jak Roztok tak
Únětic se nám to zdá poněkud nešťastné.
Odůvodnění: Samotná kompostárna by zřejmě narušila
rekreační ráz celé oblasti. Co nám přijde ale jako
nanejvýš nevhodné je vznik účelové komunikace Dll 1,
která by kompostárnu obsluhovala. Výskyt nákladní
dopravy na tomto místě považujeme za zcela mimo
koncepci ochrany přírody a rekreační oblasti. Navíc by
pravděpodobně vzrostla i sekundární doprava v místě,
která je zcela nežádoucí (aby zde nejezdila auta byla
naše podmínka pro souhlas s přesunem jezdeckého
areálu).

VYHOVĚT
Do návrhu ÚP Roztoky pro opakované veřejné
projednání bude promítnuta změna č. 4 v podrobnosti
odpovídající územnímu plánu. Tj. funkční dělení ploch
bude převzato beze změny.
Dne 26.10.2017 nabyla na účinnosti změna č. 4 ÚPnSÚ
Roztoky, která determinuje využití předmětného území
takto:

Dotčené pozemky jsou zahnuty jak do plochy „ZV –
veřejná prostranství, veřejná zeleň“ tak i do ploch
s komerčně velmi lukrativním využitím, jako jsou „VO –
všeobecně obytné území“ nebo „ČO – čistě obytné
území“. Nový ÚP Roztoky má sice pravomoc změnit
řešení změny č. 4, ale pořizovatel zde upřednostňuje
zachování kontinuity právního stavu v daném území.
Pokud nějaká změna platí 2 roky, bylo by zvláštní, její
pracně dohodnuté a schválené řešení po takto krátké
době negovat.

VYHOVĚT
Plocha Z35 pro kompostárnu nebude návrhem tohoto
ÚP samostatně vymezována. Rovněž záměr DI11 bude
z návrhu ÚP vypuštěn.
V případě plochy Z35 pro vybudování obecní
kompostárny jde o plochu do 1ha, kdy ust. § 18 odst. 5
stavebního zákona říká, že „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,…“, což plocha pro kompostárnu jako
veřejná technická infrastruktura plně naplňujeme,
stejně tak záměr DI11 jako veřejná dopravní
infrastruktura, příp. účelová komunikace. Umístění
kompostárny v nezastavěném území nebude omezeno
ÚP Roztoky oproti výše uvedenému ust. § 18 odst. 5 SZ

_____
Vzhledem k tomu, že sousední Obec Únětice nemá
v okolí záměru Z35 žádné vlastní pozemky nebo jiné
nemovitosti, pořizovatel posoudil tuto písemnost
nikoliv jako „námitku dotčeného vlastníka“, ale jako
„připomínku sousední obce“.

005 / MGR. JIŘÍ TRÁVNÍČEK / 16.12.2019
Tímto podáním podávám v zákonné lhůtě připomínky
dle § 52 odst. 3 stavebního zákona k návrhu Územního
plánu Roztoky, který v současnosti pořizuje Město
Roztoky (dále jen „návrh územního plánu“). Připomínky
podávám jako občan s trvalým bydlištěm v Roztokách.
Připomínka č. 1:
Nesouhlasím s umístěním kompostárny u stávající pěší
cesty, významné spojnice Roztok (oblasti Na Vrškách) a
Únětic, respektive s navrhovaným způsobem využití
plochy Z35 jako „TI plochy technické infrastruktury –
Plocha pro kompostárnu“. Pro dotčené pozemky
2424/2, 2423/26, 2423/13, 2423/14, 2423/15, 2418/13
požaduji ponechat stávající využití „NZ plochy
zemědělské – Orná půda“; kompostárna dle zákonné
úpravy nemusí být na území obce, jedna z možností je
tedy zachovat současný stav a využívat kompostárnu
JENA Úholičky, příp. umístit kompostárnu jinam v rámci
řešeného území; zároveň nesouhlasím s navrhovaným
vymezením koridoru DI11 jako „Účelová komunikace
Roztoky“, který umožňuje namísto panelové a polní
nezpevněné cesty vybudovat silnici. Pro dotčený
koridor a navazující „plochu IPS – interakční prvek“,
požaduji zachování stávající pěší cesty, významné
spojnice Roztok (Na Vrškách) a Únětic.
Připomínka č. 2:
Nesouhlasím s navrhovaným vymezením plochy/
koridoru DI06, která představuje spojnici ulic Šebkova a
Levohradecká. Pro dotčenou plochu/koridor DI06, resp.
na dotčených pozemcích par. č. 3414 a 3415/9 požaduji
zachovat konstantní šířku komunikace v minimální šíři
8,9 m v celé délce koridoru DI06.
Odůvodnění:
Návrh územního plánu nerespektuje úpravu, která byla
specificky pro tuto lokalitu schválena v rámci změny č. 4
stávajícího územního plánu sídelního útvaru Roztoky
(dále jen „změna č. 4 ÚP), která je účinná od 26.10.2017
(opatření obecné povahy č. MURO 4322/2017). Je s

územním plánem, ale nebude výslovně konkretizováno
a lokalizováno – to bude ponecháno na konkrétnějších
a určitějších nástrojích územního plánování, jako je
územní řízení v některé z jeho forem. Pořizovatel si byl
vědom při své správní úvaze obou aspektů: 1) Město
Roztoky, jako municipalita, musí pro své obyvatele
zajistit možnost likvidace biologicky rozložitelných
odpadů, 2) umístění kompostárny právě do této
rekreačně využívané oblasti a vizuálně velmi krásného
prostoru jižně od sídla je krajně problematické.
Nakonec rozhodl aspekt č. 2), úkolem územního
plánování je dle ust. § 18 odst. 4 mj. chránit krajinu,
tento stavebním zákonem definovaný cíl územního
plánování má dle odborné úvahy pořizovatele přednost
před argumentem č. 1), tedy zajistit možnost
obyvatelům Roztoky mít kam odvážet biologicky
rozložitelný odpad.

VYHOVĚT
Plocha Z35 pro kompostárnu nebude návrhem tohoto
ÚP samostatně vymezována. Rovněž záměr DI11 bude
z návrhu ÚP vypuštěn.
Odůvodnění viz námitka výše. Pokud jde o požadavek
na vymezení vyjmenovaných pozemků jako stávající typ
funkčního využití, tedy „NZ plochy zemědělské – Orná
půda“, je to požadavek naprosto logický, bude
vymezeno dle faktického stavu a dle druhu pozemku
zapsaného v KN, což je „orná půda“. ÚP důvod ani
ambici negovat stávající funkční pěší cesty, navíc
pořizovatel souhlasí s hodnocením, že jde o významnou
spojnici Roztok a Únětic.

VYHOVĚT ČÁSTEČNĚ
V obecné rovině jde s požadavkem souhlasit, bezpečná
a bezproblémová dopravní obslužnost lokality dané
lokality by měla být jednou z hlavních priorit územního
plánování. Na straně druhé musíme zvážit praktickou
aplikaci územního plánu, rozšíření DI06 na plnou šíři
8,0m by znamenalo velmi komplikované vyvlastňovací
řízení, kterému se Město Roztoky s největší mírou
pravděpodobnosti nevyhne tak jako tak, v rámci
kterého se bude muset prokázat nezbytnost vyvlastnění
v minimálním možném rozsahu. Pokud autorizovaná
dopravní specialistka Ing. Wichsová, která zpracovala
návrh dopravní koncepce, a je jednou z nejvíce

podivem, že aktuální návrh územního plánu se nijak
nevypořádává s úpravou obsaženou ve změně č. 4 ÚP,
přestože jde o dokument v zásadě aktuální, který byl
přijat právě s ohledem na potřebu úpravy poměrů v
dané lokalitě – toto je mj. potvrzeno též zápisem z
veřejného projednání návrhu územního plánu ze dne
9.12.2019, kde na tuto skutečnost poukázal přítomný
pan Pavel Brokl a zpracovat návrhu územního plánu
odvětil „toto nám uniklo, změnu č. 4 tam vrátíme“.
Jsem přesvědčen, že navrhované řešení, které se takto
významně odchyluje od nedávno schválené úpravy, by
mělo být naopak náležitě odůvodněno – v tomto
ohledu plně odkazuji na argumentaci obsaženou v
dokumentaci ke změně č. 4 ÚP, zveřejněné na
webových stránkách Města Roztoky, zejm. na straně 8 a
násl., kde se Město Roztoky jako pořizovatel územního
plánu podrobně vypořádává s námitkami vlastníka
dotčených pozemků, které se nijak zásadně neliší od
námitek jím opětovně předkládaných v rámci
projednávání aktuálního návrhu územního plánu. V
rámci změny č. 4 ÚP je „koridor DI06“ určen jako místní
komunikace se smíšeným provozem funkční
podskupiny, označen D1 plocha 17a, rozprostírající se
na části parcely 3415/9 a celé parcely 3414 o šíři 8,9 m,
a je uveden jako veřejně prospěšná stavba s možností
vyvlastnění a předkupního práva. Zachování
komunikace v co možná nejširší podobě představuje
nejen kontinuitu právní (viz výše zmiňovaná úprava v
rámci změny č. 4 ÚP), ale i historickou, a v neposlední
řadě i zcela logickou – s ohledem na stávající poměry v
dané lokalitě, kdy ulice Šebkova je zcela nepřirozeně
ukončena oplocením, náležejícím k domu č.p. 2351, což
platí i při pohledu z opačné strany od ulice
Levohradecká. Zachování průchodu v co možná nejširší
podobě je zásadní též z toho důvodu, že celá lokalita
„Panenská II" je řešena poněkud nešťastně a v současné
době do ní existuje pouze jeden vjezd, což je s ohledem
na její velikost zcela nežádoucí – snaha vlastníka domu
č.p. 2351 vydávat existenci slepých ulic za „místní
tradici“ je z tohoto pohledu zcela absurdní. V
neposlední řadě se domnívám, že požadavek na
zachování průchodu v co možná nejširší podobě
je na místě též z toho důvodu, aby byla pokud možno
zachována faktická i právní vymahatelnost práva
průchodu, příp. možnosti vyvlastnění (jak
předpokládáno změnou č. 4 ÚP), neboť lze očekávat, že
vlastník dotčených pozemků se bude tomuto bránit,
když v minulosti nerespektovat několik soudních, resp.
správních rozhodnutí, kterými mu dokonce bylo
uložena povinnost umožnit průchod přes dotčené
pozemky - tato skutečnost je mi osobně dobře známa,
neboť jsem jako advokát v řadě těchto řízení občany
Roztok zastupoval.
Připomínka č. 3:

respektovaných dopravních specialistů pro územní
plánování, projevila a podepsala odborný názor, že zde
je možná komunikace proměnné šíře 4,0-8,0 m,
pořizovatel nemá důvod tento názor nerespektovat a
vymezovat jako veřejně prospěšnou stavbu dopravní
infrastruktury s možností vyvlastnění záměr DI06 ve
větším rozsahu, než je naprosto nezbytné. Samozřejmě,
pořizovatel zohlednil i velkou míru odporu proti tomuto
záměru jako takovému, proto z hlediska proporcionality
zásahu do vlastnictví jednotlivých majitelů pozemků
nedoporučuje návrh na rozšíření této veřejně
prospěšné stavby dopravní infrastruktury.
Pořizovatel se v ostatních bodech ztotožňuje
s argumentací autora připomínky, souhlasí s tím, že
trvání na jednosměrném systému komunikací v této
části města je absurdní. To ale nepřeváží argumenty
uvedené výše. Pořizovatel si je plně vědom faktu, že
pokud záměr mát být reálně prosazen, bude muset být
na vlastníkovi vynucen, jediným nástrojem je
vyvlastňovací řízení a to lze aplikovat pouze v nezbytně
nutném rozsahu. Pokud tedy zodpovědný projektant a
jeho dopravní specialistka akceptovala možnost zúžení
oproti řešení ve změně č. 4 ÚPnSÚ Roztoky, pořizovateli
nezbývá, než s tímto odborným názorem dále pracovat.
Komunikace bude navržena v max. možné šíři
nevyžadující bourání stávajících oplocení. Musí však
vždy být zajištěn průjezd vozidel IZS.

VYHOVĚT

Nesouhlasím se změnou pozemků parc. č. 3189/43,
3189/44, 3189/73, 3189/74 z území typu „ZV – veřejná
prostranství, veřejná zeleň“, jak byly vyznačeny ve
změně č. 4 ÚP, na území typu „BI – plochy bydlení“, jak
je uvedeno v aktuálním návrhu územního plánu. Pro
dotčené pozemky parc. č. 3189/43, 3189/44, 3189/73,
3189/74 požaduji zachování stavu dle platné změny č. 4
ÚP. Odůvodnění: stejně jako v případě výše uvedené
Připomínky č. 2, ani v tomto případě není nijak
odůvodněna diskontinuita s úpravou obsaženou v
platné změně č. 4 ÚP, která byla přijata před cca dvěma
lety, je tedy stále aktuální, a která částečně řeší absenci
veřejné zeleně, kdy původně navržený veřejný park se
během času změnil v soukromou zahradu vlastníka
domu č.p. 2351 (s oplocením tzv. černou stavbou,
legalizovanou až dodatečným stavebním povolením);
Na území lokality Panenská II, pod ulicí Na Panenské (tj.
na sever od ní) chybí jakékoliv veřejná zeleň, veřejná
komunikace zde má minimální šíři, bez skutečných
chodníků (chodníky jsou vyznačeny jen barvou dlažby a
nejsou vyvýšené s obrubníkem) a bez zelených pásů či
aspoň ostrůvků pro stromy.
Dovoluji si požádat, aby mé výše uvedené Připomínky č.
1-3 byly řádně projednány a zohledněny v konečném
znění územního plánu Roztok.
006 / IVA JEŽKOVÁ / 16.12.2019
Doporučuji doplnit o podmínky prostorového
uspořádání:
1) Regulace zastavitelnosti a především maximální
počet nadzemních podlaží (1, max. 2).

2) Nové stavby i změny stávajících staveb musí
respektovat výšku, měřítko a charakter okolní zástavby
a nesmí poškozovat urbanistické i architektonické
hodnoty daného místa a území v širších vztazích, se
kterými se ocitnou v interakci.
Odůvodnění: Jak zmiňuje návrh územního plánu: je
třeba zajistit ochranu významných krajinných prvků,
přírodních i kulturních hodnot. Viz např. pozemky TI a
DS při okraji Roztok při příjezdu od Prahy: případné
stavby zde mohou výrazně negativně ovlivnit jak
samotnou okolní dosud relativně zachovanou krajinu
podél řeky, stejně jako pohledy na město z příjezdové
strany od Prahy. Nábřežní prostor a břehy podél Vltavy
jsou již dnes přetíženy a do budoucna by mělo více
podpořit jejich rekreační využití. V okolí se nachází
chráněná krajinná oblast. Negativním příkladem využití
současné skladiště zcela nevhodně umístěných
kontejnerů na vedlejším pozemku.
007 / BOHATA / 16.12.2019
1. připomínka:

Do návrhu ÚP Roztoky pro opakované veřejné
projednání bude promítnuta změna č. 4 v podrobnosti
odpovídající územnímu plánu. Tj. funkční dělení ploch
bude převzato beze změny.
Dne 26.10.2017 nabyla na účinnosti změna č. 4 ÚPnSÚ
Roztoky, která determinuje využití předmětného území
takto – viz obr. pod textem. Dotčené pozemky jsou
zahnuty jak do plochy „ZV – veřejná prostranství,
veřejná zeleň“ tak i do ploch s komerčně velmi
lukrativním využitím, jako jsou „VO – všeobecně obytné
území“ nebo „ČO – čistě obytné území“. Nový ÚP
Roztoky má sice pravomoc změnit řešení změny č. 4, ale
pořizovatel zde upřednostňuje zachování kontinuity
právního stavu v daném území. Pokud nějaká změna
platí 2 roky, bylo by zvláštní, její pracně dohodnuté a
schválené řešení po takto krátké době negovat.

NEVYHOVĚT
Nelze nastavit paušálně maximální počet podlaží na 1-2
NP a to ani v partiích na příjezdu do Roztok od Prahy. Je
příliš přísný a striktní. Stávající zástavba je mnohdy vyšší
a odporovalo by předchozí, tedy respektovat výšku,
měřítko a charakter okolní zástavby.
VYHOVĚT
Věta „Nové stavby i změny stávajících staveb musí
respektovat výšku, měřítko a charakter okolní
zástavby a nesmí poškozovat urbanistické i
architektonické hodnoty daného místa a území v
širších vztazích, se kterými se ocitnou v interakci“
nahradí větu „Nová výstavba i změny stávajících
staveb musí zohledňovat měřítko a charakter okolní
zástavby a respektovat urbanistické i architektonické
hodnoty daného místa.“ na str. 7 výrokové části ÚP.
Pořizovatel se jinak přiklání k přísnější a přesnější
formulaci první uvedené věty.

VYHOVĚT

Žádáme v novém územním plánu zachovat schválenou
změnu územního plánu č. 4.
Odůvodnění: Změna územního plánu č. 4 byla široce
diskutována, schválena a je platná.
2. připomínka:
Na pozemcích č. 3414 a 3415/9 byla platnou změnou
územního plánu č. 4 vymezena plocha veřejně
prospěšné stavby místní komunikace v konstantní šíři
koridoru (dané šířkou pozemku 3414, tedy 8.9m) v
pokračování ulice Šebkovy. V původních projektech je
silnice rovněž v plné šíři. V novém návrhu územního
plánu je však vymezen koridor o různé šířce 4-8 m. V
novém územním plánu žádáme zachovat konstantní
šířku komunikace, tak, jak je navrhována ve změně č. 4.
územního plánu.
Odůvodnění: Lokalita má v současnosti pouze jeden
vjezd, což je problém zejména v případě krizové situace.

3. připomínka:
Nesouhlasíme se změnou pozemků parc. č. 3189/43,
3189/44, 3189/73, 3189/74, z území typu „ZV –
veřejná prostranství, veřejná zeleň“, jak byly vyznačeny
ve 4. změně územního plánu, na území typu „BI –
plochy bydlení“, jak je uvedeno v novém návrhu.
Požadujeme zachování stavu dle platné změny
územního plánu č. 4. Odůvodnění: Na území lokality
Panenská I pod ulicí Na Panenské chybí veřejná zeleň.
Komunikace má minimální šíři, bez skutečných
chodníků (chodníky jsou vyznačeny jen barvou dlažby a
nejsou vyvýšené s obrubníkem) a bez zelených pásů či
aspoň ostrůvků pro stromy. Původně navržený veřejný
park se během času změnil v soukromou zahradu (s
oplocením tzv. černou stavbou, legalizovanou až
dodatečným stavebním povolením). Jako vyrovnání
tohoto nedostatku byly pozemky určeny jako veřejná
zeleň.
4. připomínka:
Nesouhlasíme se změnou pozemků parc. č. 3189/67,
3189/68 , 3189/140 , z území typu „SZ – sady a
zahrady“, jak byly vyznačeny ve 4. změně územního
plánu, na území typu „SP – plochy smíšené obytné
původní vesnické struktury“, jak je uvedeno v novém
návrhu. Požadujeme zachování stavu dle platné změny
územního plánu č. 4, případně změnu na typ zeleně
soukromé a vyhrazené (ZS). Odůvodnění: Na území
lokality Panenská II pod ulicí Na Panenské chybí zeleň.
Soukromá zahrada na těchto pozemcích nesplňuje
definici území typu SP: není na ní nic původního
(nachází se na stejném poli, jako nové domy v lokalitě
Na Panenské), je přístupná z nově vybudované ulice

Do návrhu ÚP Roztoky pro opakované veřejné
projednání bude promítnuta změna č. 4 v podrobnosti
odpovídající územnímu plánu. Tj. funkční dělení ploch
bude převzato beze změny.
NEVYHOVĚT
V obecné rovině jde s požadavkem souhlasit, bezpečná
a bezproblémová dopravní obslužnost lokality dané
lokality by měla být jednou z hlavních priorit územního
plánování. Na straně druhé musíme zvážit praktickou
aplikaci územního plánu, rozšíření DI06 na plnou šíři
8,0m by znamenalo velmi komplikované vyvlastňovací
řízení, kterému se Město Roztoky s největší mírou
pravděpodobnosti nevyhne tak jako tak, v rámci
kterého se bude muset prokázat nezbytnost vyvlastnění
v minimálním možném rozsahu. Pokud autorizovaná
dopravní specialistka Ing. Wichsová, názor, že zde je
možná komunikace proměnné šíře 4,0-8,0 m,
pořizovatel nemá důvod tento názor nerespektovat a
vymezovat jako VPS DI s možností vyvlastnění záměr
DI06 ve větším rozsahu, než je naprosto nezbytné.
Komunikace bude navržena v max. možné šíři
nevyžadující bourání stávajících oplocení. Musí však
vždy být zajištěn průjezd vozidel IZS.
VYHOVĚT
Do návrhu ÚP Roztoky pro opakované veřejné
projednání bude promítnuta změna č. 4 v podrobnosti
odpovídající územnímu plánu. Tj. funkční dělení ploch
bude převzato beze změny.
Dne 26.10.2017 nabyla na účinnosti změna č. 4 ÚPnSÚ
Roztoky, která determinuje využití předmětného území
takto – viz obr. pod textem. Dotčené pozemky jsou
zahnuty jak do plochy „ZV – veřejná prostranství,
veřejná zeleň“ tak i do ploch s komerčně velmi
lukrativním využitím, jako jsou „VO – všeobecně obytné
území“ nebo „ČO – čistě obytné území“. Nový ÚP
Roztoky má sice pravomoc změnit řešení změny č. 4, ale
pořizovatel zde upřednostňuje zachování kontinuity
právního stavu v daném území. Pokud nějaká změna
platí 2 roky, bylo by zvláštní, její pracně dohodnuté a
schválené řešení po takto krátké době negovat, v tomto
pořizovatel s autorem připomínky plně souhlasí.
VYHOVĚT
Do návrhu ÚP Roztoky pro opakované veřejné
projednání bude promítnuta změna č. 4 v podrobnosti
odpovídající územnímu plánu. Tj. funkční dělení ploch
bude převzato beze změny.
Dne 26.10.2017 nabyla na účinnosti změna č. 4 ÚPnSÚ
Roztoky, která determinuje využití předmětného území
takto – viz obr. pod textem. Dotčené pozemky jsou
zahnuty jak do plochy „ZV – veřejná prostranství,
veřejná zeleň“ tak i do ploch s komerčně velmi
lukrativním využitím, jako jsou „VO – všeobecně obytné
území“ nebo „ČO – čistě obytné území“. Nový ÚP
Roztoky má sice pravomoc změnit řešení změny č. 4, ale
pořizovatel zde upřednostňuje zachování kontinuity

Šebkova, takže k ní vede úzká příjezdová cesta, která by
nesplňovala normované požadavky, nezastává úlohu
lokálního centra, které by vytvářelo příležitost k
setkávání obyvatel a pocit komunity. Původně mohl mít
tuto funkci veřejný park navrhovaný na těchto
pozemcích. Po jeho změně v soukromou zahradu (s
oplocením tzv. černou stavbou, legalizovanou až
dodatečným stavebním povolením) ji nezastává. Citace
z definice SP plochy smíšené obytné původní vesnické
struktury: území je definováno jako území s původní
vesnickou strukturou, jehož rozvoj je do značné míry
limitován (úzké ulice vč. příjezdových cest, které
nesplňují normové požadavky, atd.), toto území je však
velice hodnotné z hlediska urbanistické struktury a
zastává úlohu lokálního centra s lokální vybaveností.
008 / DOC. ING. JAN HRDLIČKA, PH.D. / 15.12.2019
Na základě veřejného projednání konaného dne
9.12.2019 si dovoluji vznést tři připomínky ve lhůtě do 7
dnů ode dne konání veřejného projednání: jako
dlouholetý obyvatel Roztok, konkrétně té části, která
má být podle navrhovaného územního plánu dotčena
masivní výstavbou, si dovoluji vyjádřit nesouhlas s:
1) umístěním funkční plochy Z35 – plochy technické
infrastruktury na pozemcích 2423/13, 2423/16 a
2424/2 v k. ú. Roztoky. Odůvodnění: zvolená lokalita,
jakkoli je majetkoprávně vhodná, je dlouholetou
tradiční rekreační lokalitou obyvatel města Roztoky.
Sousedící úvoz na pozemcích (mimo jiných) 2633/11,
2633/12, 2633/13 v k. ú. Roztoky je frekventovanou
spojnicí mezi obytnou zástavbou Roztok a přilehlou
přírodní rezervací Roztocký háj – Tiché údolí. Zmíněný
úvoz je svou orientací, návazností a okolím ideálním a
hojně využívaným koridorem pro volnočasové aktivity
(přímá spojnice z Vršek k Alšově vyhlídce). Zmíněná
rekreační trasa dále pokračuje i po panelové cestě na
pozemku 3087/1 v k. ú. Roztoky – Žalov (z Tichého
Údolí do Žalova), kde se tak dostává do přímé kolize s
přístupovou cestou k navrhované ploše technické
infrastruktury. Navrhované řešení nejen že připouští
obtěžování obyvatel zápachem z plánovaného provozu
kompostárny vlivem převažujícího západního proudění
a blízkosti k obytné zástavbě, ale prakticky znemožňuje
další existenci léty prověřené a hojně využívané
vycházkové cesty po hraně Tichého údolí, tedy na
hranici zmíněné rezervace. Dále je v tomto smyslu tento
záměr v zásadní kolizi s prezentovanými cíli ochrany
přírodních hodnot a ochrany zemědělského půdního
fondu. V této souvislosti rovněž nesouhlasím s
umístěním funkční plochy DI11.
2) umístěním funkčních ploch Z13 a části ploch Z12 a
DN12. Odůvodnění: Tato lokalita je v současnosti
kvalitní ornou půdou, kterou je potřeba jednoznačně
chránit, jak je několikrát uvedeno v textové části.
Navržená část funkční plochy „zeleň veřejná“ Z12 (část

právního stavu v daném území. Pokud nějaká změna
platí 2 roky, bylo by zvláštní, její pracně dohodnuté a
schválené řešení po takto krátké době negovat.

VYHOVĚT
Plocha Z35 pro kompostárnu nebude návrhem tohoto
ÚP samostatně vymezována. Rovněž záměr DI11 bude
z návrhu ÚP vypuštěn.
V případě plochy Z35 pro vybudování obecní
kompostárny jde o plochu do 1ha, kdy ust. § 18 odst. 5
stavebního zákona říká, že „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,…“, což plocha pro kompostárnu jako
veřejná technická infrastruktura plně naplňujeme,
stejně tak záměr DI11 jako veřejná dopravní
infrastruktura, příp. účelová komunikace. Umístění
kompostárny v nezastavěném území nebude omezeno
ÚP Roztoky oproti výše uvedenému ust. § 18 odst. 5 SZ
územním plánem, ale nebude výslovně konkretizováno
a lokalizováno – to bude ponecháno na konkrétnějších
a určitějších nástrojích územního plánování, jako je
územní řízení v některé z jeho forem. Pořizovatel si byl
vědom při své správní úvaze obou aspektů: 1) Město
Roztoky, jako municipalita, musí pro své obyvatele
zajistit možnost likvidace biologicky rozložitelných
odpadů, 2) umístění kompostárny právě do této
rekreačně využívané oblasti a vizuálně velmi krásného
prostoru jižně od sídla je krajně problematické.
NEVYHOVĚT
Uvedené plochy byly vymezeny jako přechod mezi
urbánním prostředím Dubečnice a přechodem do
zemědělské krajiny. Proto jejich využití pro
nezemědělské účely nic nenamítal ani orgán ochrany

plochy od hranice vymezené současnou „alejí“ pozemek č. 2421/1, jižním směrem) postrádá v dané
lokalitě jakýkoliv význam, plochy veřejné zeleně je
nutné realizovat uvnitř městské zástavby, kde pomáhají
mimo jiné ke zlepšení kvality životního prostředí
(pohlcování hluku a prachu), a spolupůsobí v přirozené
regulaci teploty, a nikoliv ve zcela okrajové části města
mimo jakoukoliv zástavbu. Jedná se zároveň o
zbytečnou likvidaci zmíněné orné půdy. Argument v
textové části – napojení na přírodní rezervaci – je v
kontextu s ostatní plánovanou zástavbou lichý. Ke
zbývající části plochy Zl2 (severovýchodním – severním
směrem k ulici Lidická) připomínky nemám. Rovněž
plocha Z13 (,,plochy občanského vybavení –
Sportoviště“) je prvek, který do této klidné okrajové
části města se zástavbou rodinných domů převážně ze
20.-50. let minulého století nepatří, navíc v takto velké
ploše a typu (v textové části se uvádí bazén nebo
sportovní hala), a v tomto místě je nepotřebný a
kontraproduktivní, neboť potřebné sportovní a
rekreační vyžití výrazně lépe poskytuje přírodní lokalita
a její okolí, zmíněné v předchozím bodě. Rovněž jde o
zbytečnou likvidaci kvalitní orné půdy. Navíc umístění
takového typu sportoviště přinese výrazně zvýšenou
zátěž individuální automobilovou dopravou do této
okrajové lokality města a zhorší tím kvalitu bydlení,
přičemž územní plán tento problém vůbec neřeší.
Z důvodu výše uvedeného je rovněž zbytečné budovat
komunikaci DN12 v části, která se dotýká výše
zmíněných ploch Z12 a Z13, a navrhuji všechny tyto
plochy ponechat v kategorii NZ, nevyjímat ze ZPF, a toto
území zbytečně nezastavovat a neměnit jeho současný
charakter.
3) umístěním funkční plochy Z11:
Odůvodnění:
Plocha Z11 je kategorie SM (plochy smíšené obytné
městské), která do této nejvyšší části Roztok nepatří, a
to ze dvou důvodů - prvním je zásadní narušení
celistvého charakteru této oblasti Roztok jako
rezidenční oblasti se zástavbou rodinných domů a příliš
velké zvýšení hustoty zalidnění se všemi negativními
dopady na kvalitní život, který si Roztoky zatím udržují;
druhým je nedostatečná městská infrastruktura jedním omezením jsou např. tlaková pásma
vodovodního řadu, který pro tento typ zástavby nebude
dostačující a vyvolané investice (např. uvedená stavba
věžového vodojemu) jsou zásadní zátěží pro město jak z
ekonomického tak z estetického hlediska. Druhým
omezením je nedostatečná dopravní infrastruktura,
neboť územní plán neobsahuje žádné zásadní návrhy na
zvýšení její kapacity, zejména v oblasti hromadné
dopravy osob, která je klíčová pro to, aby město uneslo
zvýšenou dopravní zátěž danou nárůstem počtu
obyvatel v této lokalitě. Všechny návrhy ohledně
individuální dopravy, uvedené v textové části, se zase

ZPF, zde KÚ STČK, pořizovatel rovněž návrh těchto
ploch ze strany zodpovědného projektanta, který využil
i platný a účinný RP Dubečnice (pokud jde o plochu Z13)
považuje za zcela správný a odůvodněný.
Odůvodnění vymezení této plochy se přitom opírá o již
platné a účinné vymezení téže plochy ve změně
č. 2 ÚPnSÚ Roztoky u Prahy. Druhým, stejně
podstatným důvodem, je to, že návrh územního plánu
zpřesňuje vymezení a využití plochy na základě
vydaného regulačního plánu Dubečnice, který nabyl
účinnosti 25.11.2016. Obě dokumentace jsou dnes
platné a účinné územně plánovací dokumentace a bylo
by určitým popřením právní kontinuity v území na ně a
jejich řešení, často velmi pracně dohodnuté a
projednané s veřejností i dotčenými orgány, nyní při
tvorbě nového územního plánu Roztoky rezignovat.

Obr. 1 – výřez z Hlavního výkresu ÚP Roztoky, oblast
Dubečnice řešená RP Dubečnice

NEVYHOVĚT
Navržená plocha je zpřístupněná od silnice III/2421
navrhovanou komunikací (Z48), případně dále Z53 s
vazbou na stávající komunikací – ul. Na Pomezí a
III/2421. Odůvodnění vymezení této plochy se přitom
opírá o již platné a účinné vymezení téže plochy ve
změně č. 2 ÚPnSÚ Roztoky u Prahy. Druhým, stejně
podstatným důvodem, je to, že návrh územního plánu
zpřesňuje vymezení a využití plochy na základě
vydaného regulačního plánu Dubečnice, který nabyl
účinnosti 25.11.2016. Obě dokumentace jsou dnes
platné a účinné územně plánovací dokumentace a bylo
by určitým popřením právní kontinuity v území na ně a
jejich řešení, často velmi pracně dohodnuté a
projednané s veřejností i dotčenými orgány, nyní při
tvorbě nového územního plánu Roztoky rezignovat.
Plocha nebyla rozporována ani dotčenými orgány,
včetně orgánu ochrany ZPF. Pokud jde o narušení
celistvého charakteru této části Roztoky, tedy
Dubečnice, je nutné si uvědomit, při pohledu na obr. 1
nad textem u bodu 2), že plocha Z11 je oddělena od
elipsoidní struktury „staré“ Dubečnice pásem zeleně a

zaměřují spíše na její omezování, ve výsledku tato
kombinace rozhodně neodpovídá zvýšení počtu
obyvatel. Požaduji proto tuto plochu změnit na typ
funkční plochy BI, pokud již je nezbytné ji zastavět
obytnou zástavbou.
009 / IVANA KORUNKOVÁ, DUŠAN KORUNKA / EVA
CAITHAMLOVÁ, MIROSLAVA KALINOVÁ / VĚRA
DĚDIČOVÁ / GABRIELA HOUŠKOVÁ / ANNA
PÖSINGEROVÁ / 16.12.2019
My, níže uvedení a podepsaní občané města Roztoky,
uplatňujeme v souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona
tuto připomínku k návrhu Územního plánu Roztoky,
který v současnosti pořizuje město Roztoky:
nesouhlasíme s umístěním kompostárny u stávající pěší
cesty, významné spojnice Roztok (oblasti Na Vrškách) a
Únětic, respektive s navrhovaným způsobem využití
plochy Z35 jako „TI plochy technické infrastruktury –
plocha pro kompostárnu“. Pro dotčené pozemky
2424/2, 2423/26, 2423/13, 2423/14, 2423/15 a
2418/13 požadujeme ponechat stávající využití „NZ
plochy zemědělské – orná půda“. Zároveň
nesouhlasíme s navrhovaným vymezením koridoru DI11
jako „Účelová komunikace Roztoky“, který umožňuje
namísto panelové a polní nezpevněné cesty vybudovat
silnici. Pro dotčený koridor a navazující plochu „IPS –
interakční prvek" požadujeme zachování stávající pěší
cesty, významné spojnice Roztok (Na Vrškách) a Únětic.
Odůvodnění:
1) Oblast je v současnosti hojně využívána obyvateli
Roztok k rekreaci, zřízení kompostárny a zázemí bude
výrazným zásahem do krajiny, naruší estetické a
rekreační hodnoty oblasti. 2) Podle ÚP se část koridoru
D111 vymezeného pro účelovou komunikaci překrývá s
opatřením na ochranu přírody „IP 5 Interakční prvek“
(podle Územní studie krajiny – ÚSES). 3) Dotčené
pozemky 2418/18 a 2423/13 leží částečně v ochranném
pásmu přírodní rezervace Roztocký háj –Tiché údolí. 4)
Zřízení místní komunikace a následné využívání
nákladními auty zcela naruší klidovou oblast v blízkosti
přírodní rezervace. 5) Cesta z části Roztok zvané „Na
Vrškách“ směrem do Tichého údolí a Únětic je jednou z
mála nezpevněných cest bez motorové dopravy v
krajině na území katastru Roztoky u Prahy, jedná se o
historickou, úvozovou cest u, lemovanou zelení. 6) Celá
oblast zemědělské krajiny mezi Roztoky a Úněticemi
bude rozdělena antropogenním prvkem (silnicí).
Návrh na jiné řešení:
Kompostárna podle současných pravidel nemusí být na
území obce, jedna z možností je tedy zachovat současný
stav a využívat kompostárnu JENA Úholičky. Pokud má
být kompostárna na území města, navrhujeme umístit ji
jinam: například v oblasti „U Váhy“ na konci Přílepské
ulice, kde je již objekt technické infrastruktury na území
obce Úholičky, případně na přilehlých pozemcích na
území města Roztoky (k.ú. Žalov). Pro takto významnou

proto je možné zde doplnit i jinou funkci než „čisté“
bydlení v RD za situace, kdy ploch pro bydlení mají
Roztoky nadbytek a naopak chybí plochy pro občanské
vybavení a smíšené funkce.
VYHOVĚT
Plocha Z35 pro kompostárnu nebude návrhem tohoto
ÚP samostatně vymezována. Rovněž záměr DI11 bude
z návrhu ÚP vypuštěn.
V případě plochy Z35 pro vybudování obecní
kompostárny jde o plochu do 1ha, kdy ust. § 18 odst. 5
stavebního zákona říká, že „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,…“, což plocha pro kompostárnu jako
veřejná technická infrastruktura plně naplňujeme,
stejně tak záměr DI11 jako veřejná dopravní
infrastruktura, příp. účelová komunikace. Umístění
kompostárny v nezastavěném území nebude omezeno
ÚP Roztoky oproti výše uvedenému ust. § 18 odst. 5 SZ
územním plánem, ale nebude výslovně konkretizováno
a lokalizováno – to bude ponecháno na konkrétnějších
a určitějších nástrojích územního plánování, jako je
územní řízení v některé z jeho forem. Pořizovatel si byl
vědom při své správní úvaze obou aspektů: 1) Město
Roztoky, jako municipalita, musí pro své obyvatele
zajistit možnost likvidace biologicky rozložitelných
odpadů, 2) umístění kompostárny právě do této
rekreačně využívané oblasti a vizuálně velmi krásného
prostoru jižně od sídla je krajně problematické.
Nakonec rozhodl aspekt č. 2), úkolem územního
plánování je dle ust. § 18 odst. 4 mj. chránit krajinu,
tento stavebním zákonem definovaný cíl územního
plánování má dle odborné úvahy pořizovatele přednost
před argumentem č. 1), tedy zajistit možnost
obyvatelům Roztoky mít kam odvážet biologicky
rozložitelný odpad.
Pokud jde o požadavek na vymezení vyjmenovaných
pozemků jako stávající typ funkčního využití, tedy „NZ
plochy zemědělské – Orná půda“, je to požadavek
naprosto logický, bude vymezeno dle faktického stavu a
dle druhu pozemku zapsaného v KN, což je „orná půda“.
ÚP důvod ani ambici negovat stávající funkční pěší
cesty, navíc pořizovatel souhlasí s hodnocením, že jde o
významnou spojnici Roztok a Únětic.

věc (kompostárnu), která je ve veřejném zájmu by se
obec neměla omezovat pouze na pozemky ve svém
vlastnictví. Je zde možnost směny zemědělských
pozemků, vykoupení či v krajním případě vyvlastnění.
Zmocnění zástupce veřejnosti dle § 23 odst. 2,3
stavebního zákona: v souladu s ustanovením § 23 odst.
3 (stavebního zákona), níže uvedené a podepsané
osoby, které uplatňují věcně shodnou připomínku k
návrhu územního plánu Roztoky, prohlašují, že
zmocňují Sdružení Roztoč, z.s., sídlo: Čechova 564,
Roztoky, 252 63, IČ: 2660631, aby je zastupoval jako
zástupce veřejnosti při pořizování návrhu Územního
plánu Roztoky na základě zadání Územního plánu
Městem Roztoky schváleného dne 27.1.2016, a aby k
návrhu územního plánu Roztoky podal námitku na
základě věcně shodné připomínky, a aby je zastupoval
při projednání této námitky podle stavebního zákona.
Shora uvedený zástupce veřejnosti udělené zmocněné v
plném rozsahu přijímá, což stvrzuje podpisem svého
oprávněného zástupce.
010 / MICHAELA VYHNALOVÁ / 16.12.2019
My, níže uvedení a podepsaní občané města Roztoky,
uplatňujeme v souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona
tuto připomínku k návrhu Územního plánu Roztoky,
který v současnosti pořizuje město Roztoky:
nesouhlasíme s umístěním kompostárny u stávající pěší
cesty, významné spojnice Roztok (oblasti Na Vrškách) a
Únětic, respektive s navrhovaným způsobem využití
plochy Z35 jako „TI plochy technické infrastruktury –
plocha pro kompostárnu“. Pro dotčené pozemky
2424/2, 2423/26, 2423/13, 2423/14, 2423/15 a
2418/13 požadujeme ponechat stávající využití „NZ
plochy zemědělské – orná půda“. Zároveň
nesouhlasíme s navrhovaným vymezením koridoru DI11
jako „Účelová komunikace Roztoky“, který umožňuje
namísto panelové a polní nezpevněné cesty vybudovat
silnici. Pro dotčený koridor a navazující plochu „IPS –
interakční prvek" požadujeme zachování stávající pěší
cesty, významné spojnice Roztok (Na Vrškách) a Únětic.
Dále shodné s připomínkou č. 009.
011 / MĚSTA ROZTOKY PROSTŘEDNICTVÍM ING.
MICHALA HADRABY, MÍSTOSTAROSTY / 16.12.2019
Podle ustanovení§ 52 odst. 2 zákona 183/2006 Sb.
podáváme tyto připomínky k návrhu územního plánu
Roztoky:
Obecné:
1. Provést úpravu hranice řešeného území – SZ cíp k.ú.
Žalov připojen ke k.ú. Úholičky.
2. Zaktualizovat výroku a odůvodnění dle nových
podkladů (vodohospodářské studie, apod.).
3. Zapracovat změnu č. 4 ÚPnSÚ (viz nezapracovaná
připomínka ke 2. etapě, která přišla po termínu), platné
regulační plány a prověřit formu zapracování územních
studií, které jsou v současné době téměř před vydáním.

Námitka Sdružení Roztoč, z.s., sídlo: Čechova 564,
Roztoky, 252 63, IČ: 2660631, byla vypořádána jako
bezvadně podána pod č. 019 v rámci návrhu rozhodnutí
o námitkách.

VYHOVĚT
Plocha Z35 pro kompostárnu nebude návrhem tohoto
ÚP samostatně vymezována. Rovněž záměr DI11 bude
z návrhu ÚP vypuštěn.
Důvody, pokyny i argumentace jsou shodné jako u
vypořádání připomínky č. 009.

VYHOVĚT
Viz vypořádání námitky č. 002 sousední obce.
VYHOVĚT
Bude aktualizováno dle nově předaných podkladů.
VYHOVĚT
Bude vypracována dokumentace ÚP Roztoky pro
opakované veřejné projednání, do ní bude promítnuta
změna č. 4 v plném rozsahu funkčního vymezení
jednotlivých typů ploch.

4. Doplnit vysvětlení pojmů do výroku, např.: rozvojová
plocha, dvojdům (= jedná se o dva rodinné domy, které
se vzájemně dotýkají na společné hranici, každý z nich
má samostatný stavební pozemek), rostlý terén.
5. Vytvořit podmínky pro „zarovnání“ hranice pozemků
PUPFL, viz odprodej pozemku panu Procházkovi a další
majetková vyrovnání přeplacených pozemků
navazujících na zahrady rodinných domů, možnost
náhrady – nově zahrnout do PUPFL parc.č. 2771 a 3790,
k.ú. Žalov (ZPF – trvalý travní porost).
6. Zapracovat realizovaná protipovodňová opatření
(sypaná hráz u VUAB), podklady zajistíme.
7. Zapracovat realizované koncepce TI, především
úpravy vodovodní sítě v Horním Žalově, podklady
zajistíme – zasláno 11.12.2019.
8. Prověřit soulad prostorového uspořádání projektu
rekonstrukce průtahu městem (projektová
dokumentace od společnosti PUDIS) a nově
projektovaných okružních křižovatek s návrhem ÚP,
podklad zajistíme.
9. Upustit od návrhu plochy pro kompostárnu na
pozemku parc.č. 2424/2, 2423/13, 2423/16 a dalších
sousedících pozemcích v k.ú. Roztoky u Prahy.
10. Pozemek p.č. 2462 v k.ú. Roztoky u Prahy, zařadit
do typu funkční využití ploch RX – plochy rekreace – se
specifickým využitím a doplnit návrh pěšího propojení
(stezky) DN nebo stavby dopravní infrastruktury.

11. Severní část ulice Zeyerova zařadit do ploch „DI –
plochy dopravní infrastruktury – místní a účelové“, není
vhodné vymezovat jako plochy „BI – plochy bydlení –
bydlení v rodinných domech – městské a příměstské“.
12. Pozemek parc. č. 2132 v k.ú. Roztoky u Prahy
vymezit jako plochu technické infrastruktury, je to
vodojem, není vhodné agregovat do plochy „BI – plochy
bydlení – bydlení v rodinných domech – městské a
příměstské“.
13. Pozemek parc. č. 3700 a 3701 v k.ú. Žalov – omezit
plochu interakčního prvku, pokud by mohlo ohrozit
využitelnost pozemků dle evidence k KN.
14. Prověřit platnost ÚAP, především rozsah
stanoveného záplavového území Únětického potoka,
památné stromy – jeden v ul. Tiché údolí byl pokácen.

VYHOVĚT
Bude doplněno do výrokové části územního plánu.

VYHOVĚT
P.p.č. 2771 a 3790 navrhnout jako nové plochy lesní,
naopak oplocené pozemky zahrad vymezit jako plochy
v této lokality (p. Procházka, p. Šnajdr) přiřadit do
ploch BI.x dle skutečného stavu v území.
VYHOVĚT
Zapracováno je, konkretizovat dle skutečného stavu.
VYHOVĚT
Zapracovat úpravy vodovodní sítě v Horním Žalově dle
podkladů zaslaných 11.12.2019.
VYHOVĚT
Nebude závazně stanovován tvar křižovatky, ale bude
vymezen dostatečně rozšířený polygon plochy DI
v místě křížení, aby tam bylo možné realizovat
navrženou křižovatku dle podkladu.
VYHOVĚT
Plocha Z35 pro kompostárnu nebude návrhem tohoto
ÚP samostatně vymezována. Rovněž záměr DI11 bude
z návrhu ÚP vypuštěn.
VYHOVĚT
Vymezit jako návrhovou plochu „RX – rekreace – se
specifickým využitím“.
Město Roztoky doplnění podklady k tomuto záměru.
P.p.č. 2462 ostatní plocha, manipulační plocha, neměl
by zde tedy být problém s vynětím ze ZPF nebo PUPFL,
nicméně je nutné konkretizovat budoucí využití.
VYHOVĚT
P.p.č. 2443/228, 2443/229 a 2443/230 bude vymezeny
jako součást sousední Zeyerovi ul., tedy jako plocha
dopravní infrastruktury.
VYHOVĚT
Opravit, vymezit jako plochu „TI – plochy technické
infrastruktury“, jde o ostatní, manipulační plochu
s vodojemem ve vlastnictví Města Roztoky, vymezení
jako plochy technické infrastruktury je zcela na místě.
VYHOVĚT
Oříznout interakční prvek kolem těchto 2 pozemků, ty
z něho vyjmout. Jedná se o zbořeniště, p.p.č. 3701 se
zapsanou nemovitou kulturní památkou.
VYHOVĚT ČÁSTEČNĚ
Bude prověřeno stanovení záplavového území
Únětického potoka, do návrhu pro opakované veřejné
projednání budou vloženy aktuální ÚAP, které si
pořizovatel vyžádá od ÚÚP Černošice a předá
projektantovi, nicméně kompletní prověrka aktuálnosti
ÚAP je věcí úřadu územního plánování Černošice a
jejich kontinuální činnosti v rámci přeneseného výkonu
státní správy, není v silách projektanta. Pokud jde o
památné stromy, nejsou součástí závazné části
územního plánu, mohou se objevit max. v odůvodnění.

15. Doplnění regulace oplocení dle Usnesení Rady
města Roztoky č. 389-15/17.

16. Zapracovat probíhající výstavbu bytových domů v
lokalitě Panenská II jako stav dle platného stavebního
povolení.

17. Upravit polohu západního okraje ploch Z18a, Z18b,
Z19 tak, aby co nejlépe vystihovala průběh okraje
zastavitelného území dle platného ÚPnSÚ, tj. přibližně
podél západní hranice pozemků parc. č. 2455/7,
2457/21, k.ú. Roztoky u Prahy (viz nezapracovaná
připomínka ke 2. etapě, která přišla po termínu).
18. Prověřit možnost přístupové komunikace k chatám
v lokalitě Stříbrník (obr. možného zpřístupnění dle Ing.
Wichsové).

Regulativy:
19. Plochy „BI – plochy bydlení – bydlení v rodinných
domech městské a příměstské“, prověřit náměty Ing.
arch. Kláry Zvěrevové na úpravu regulativů – jedná se o
tyto změny:
BI PLOCHY BYDLENÍ – BYDLENÍ V RODINNÝCH
DOMECH MĚSTSKÉ A PŘÍMĚSTSKÉ
Území, jehož stěžejní náplní je bydlení v rodinných
domech, které je místy doplněno o související občanské
vybavení. Urbanistická struktura tohoto území je
definována jako zahradní město, které se vyznačuje
převážně samostatně stojícími jednogeneračními domy.
Měřítko staveb je malé až střední.
Hlavní využití:
rodinné domy s příměsí nerušících obslužných funkcí;
Přípustné využití:
doplňkové stavby k rodinným domům (např. stavby a
přístřešky pro auta, nádoby komunálního odpadu,
bazény, altány, kůlny, atd.);
zahrady okrasné, pobytové, užitkové;
dopravní a technická infrastruktura;
stávající bytové domy bez navyšování počtu bytů;
občanské vybavení nesnižující kvalitu prostředí a
pohodu bydlení;
řemeslná výroba a služby nesnižující kvalitu prostředí a
pohodu bydlení;

NEVYHOVĚT
Je podrobností překračující obsah územního plánu jako
komplexního nástroje řešící celé správní území města
Roztoky, nechť je předmětem RP nebo územních studií,
případně jiného nástroje (např. formou OZV města).
VYHOVĚT
Plocha Z03a zůstane vymezena jako plocha SM plochy
smíšené obytné městské, ale podmínky „Podmíněně
přípustné“ pro tento typ budou upraveny takto:
bytové domy bez integrované vybavenosti, za
podmínky, že pozemky určené pro stavbu bytových
domů nebudou přiléhat k silnicím II. a III. třídy;
rodinné domy, za podmínky, že pozemky určené pro
stavbu rodinných domů nebudou přiléhat k silnicím II.
a III. třídy. Tím bude umožněno zde realizovat i BD dle
skutečného stavu věcí.
VYHOVĚT
Na základě zpracovaného návrhu územní studie
Solníky a platného ÚPnSÚ Roztoky upravit.
Je potřeba zajistit právní jistotu v území a kontinuitu
rozhodování v území, hranice zastavitelných ploch a
volné krajiny je potřeba měnit co nejméně.
NEVYHOVĚT
Znamenalo by nově navrhovat zábor ZPF a PUPFL pro
nezemědělské, resp. nelesní využití pozemků
zemědělského a lesního půdního fondu s rizikem vydání
záporných stanovisek orgánu ochrany ZPF a SSL.
Ponechat na samostatnou změnou nebo aktualizaci ÚP
Roztoky pro některé z následných zpráv o uplatňování.
VYHOVĚT ČÁSTEČNĚ
Projektantovi se ukládá prověřit požadavky
připomínky p. místostarosty Hadraby a ty, které bude
považovat za vhodné, a nebudou podstatně měnit
obsah návrhu pro veřejné projednání, upřesnit.
Neměnit stanovené výšky staveb ani nezpřísňovat
prostorovou regulaci. Dále bude upraveno dle námitky
č. 124, tj. ke stávajícím koeficientům „koeficientem
zastavěných ploch (KZP)“ a „koeficientem zeleně (KZ)“,
přibude navíc „koeficient zastavění budovami (KZB)“,
který bude definován jako poměr mezi plochou
pozemku zastavěnou budovami k výměře tohoto
pozemku. Tento koeficient tedy bude nižší než KZP,
protože nebude obsahovat plochy parkovišť,
komunikací, bazénů, apod.

veřejná prostranství místního významu, zeleň, drobné
vodní plochy;
sportovní hřiště a dětská hřiště místního významu;
Nepřípustné využití:
stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným
využitím;
veškeré stavby a činnosti, jejichž negativní účinky
narušují funkce bydlení (na př. hlučnost, prašnost,
vibrace, zápach apod.);
Podmínky prostorového uspořádání:
nové stavby i změny stávajících staveb musí
zohledňovat výšku, měřítko a charakter okolní zástavby
a respektovat a rozvíjet urbanistické i architektonické
hodnoty daného místa;
maximální počet nadzemních podlaží nové i změny
stávající zástavby – rodinné domy 2NP a podkroví,
ostatní stavby 2NP a podkroví nebo 2 NP a ustupující
podlaží, pokud není v kapitole C.2 stanoveno jinak;
výměra pozemku v zastavěném území a v zastavitelných
plochách pro izolovaný rodinný dům s 1 bytem je
minimálně 600 m2, pro izolovaný rodinný dům
obsahující 2 byty je minimálně 700 m2, pro izolovaný
rodinný dům obsahující 3 byty je minimálně 900 m2, kdy
v zastavěném území a zastavitelných plochách lze
připustit dělení pozemku pouze, pokud budou splněny
minimální výměry vzniklých pozemků pro nové i
stávající rodinné domy;
výměra pozemku pro dvojdům a řadový dům s 1 bytem
je minimálně 400 m2, pro dvojdům a řadový dům
obsahující 2 byty je minimálně 600 m2, pro dvojdům a
řadový dům obsahující 3 byty je minimálně 800m2;
pozemky v zastavěném území se stávající stavbou
rodinného domu, které mají k datu vydání ÚP výměru
menší, než je výše stanoveno, je možné využít jako
stavební pozemky pro nový rodinný dům v případě
demolice stávající stavby;
KZP pozemku určeného pro izolovaný rodinný dům je
max. 0,30, pokud není v kapitole C.2 stanoveno jinak;
KZP pozemku určeného pro dvojdům je max. 0,35;
KZP pozemku určeného pro řadový rodinný dům je max.
0,45;
KZ pozemku určeného pro izolovaný rodinný dům je
min. 0,55, pokud není v kapitole C.2 stanoveno jinak;
KZ pozemku určeného pro dvojdům je min. 0,45;
KZ pozemku určeného pro řadový rodinný dům je min.
0,35;
nároky na parkování automobilů vyvolané novou
zástavbou nebo změnou stávající zástavby budou
vyřešeny v rámci vlastního pozemku, kdy nároky na
parkování jsou uvedeny v kapitole D.1. Dopravní
infrastruktura;
před využitím ploch je třeba zajistit obslužnost všech
samostatně užívaných částí zastavitelných ploch a ploch
přestavby veřejnou dopravní a technickou
infrastrukturou;

plochy do vzdálenosti 25 m od hranice plochy lesa nelze
využít pro nové nadzemní stavby s výjimkou oplocení,
nástaveb a přístaveb směrem od ploch lesa, pokud
v rámci navazujících správních řízení nerozhodne orgán
SSL jinak;
20. Dále je navrhována úprava výšky staveb takto:
upravit výšku zástavby u ploch OV (4NP) na 15 m (u
ploch OK je při 4 NP dokonce 18m), upravit max. výšku
zástavby u ploch SM (4NP) na 13 m, stavby OV v rámci
ploch SM na 15m, snížit max. výšku u ploch Z18a, Z18b
na okraji Solníků na 2NP (max. 9 m), v rámci plochy OS
opakovaně prověřit KZP a KZ - stabilizované plochy
pravděpodobně nevyhoví, přísnější podmínky dle RP
doplnit do podmínek návrhových ploch, v rámci plochy
SM prověřit přípustné využití pro stávající bytové domy
a jejich rekonstrukce beze změn počtu bytů: bytové
domy s integrovanou občanskou a komerční
vybaveností, u nové zástavby a změn stávajících staveb
50 % podlahové plochy vstupního podlaží vždy
odpovídá požadavkům na občanské a komerční
vybavení a je k tomuto účelu určena; v rámci plochy SP
prověřit možnost sjednocení využití ploch pro OV dle
regulativů OV, plochy OS, OS.X, VL – chybí max.
přípustná výška zástavby, návrh: OS 12 m, OS.X 6m, VL
5-30 m, plochy SC, SM, SP, OS, OS.X – doplnit podmínky
prostorového uspořádání: nové stavby i změny
stávajících staveb musí zohledňovat výšku, měřítko a
charakter okolní zástavby a respektovat a rozvíjet
urbanistické i architektonické hodnoty daného místa;
KZP v ploše Z02b stanovené v RP Panenská II – v grafice
0,35 x v textu 0,30 (do ÚP převzat údaj 0,35), prověřit
definici KZ - poměr mezi započitatelnými plochami
zeleně a plochami vodními na pozemku k výměře
tohoto pozemku, návrh – mezi započitatelné plochy
zařadit plochy zeleně na konstrukcích podzemních
podlaží s mocností zeminy větší než 0,75m v poměru
40% a zeleň na rostlém terénu (pozn. je nutné zabránit
zneužívání a zamezit náhradu zeleně pohledově se
uplatňující z uličního prostoru za zelené střechy),
prověřit podmínku minimálního KZ pro plochu P13 a
Z03a, kde je vydáno územní rozhodnutí, případně již
probíhá výstavba.
Veřejně prospěšné stavby a opatření:
21. Vymezit jako veřejně prospěšnou stavbu dopravní
infrastruktury celou trasu cyklostezky směrem na
Sedlec (myšleno DN05), vymezit jako veřejně
prospěšnou stavbu dopravní infrastruktury cestu na
Velký Háj směrem na Suchdol (myšleno DN42).

VYHOVĚT ČÁSTEČNĚ
Projektantovi se ukládá prověřit náměty Ing. arch.
Zvěrevové převzaté do připomínky p. místostarosty
Hadraby a ty, které bude považovat za vhodné, a
nebudou podstatně měnit obsah návrhu pro veřejné
projednání, upřesnit. Neměnit stanovené výšky staveb
ani nezpřísňovat prostorovou regulaci. Dále bude
upraveno dle námitky č. 124, tj. ke stávajícím
koeficientům „koeficientem zastavěných ploch (KZP)“
a „koeficientem zeleně (KZ)“, přibude navíc „koeficient
zastavění budovami (KZB)“, který bude definován jako
poměr mezi plochou pozemku zastavěnou budovami k
výměře tohoto pozemku. Tento koeficient tedy bude
nižší než KZP, protože nebude obsahovat plochy
parkovišť, komunikací, bazénů, apod.

VYHOVĚT
Obecně po veřejném řízení již pořizovatel nepovažuje
za vhodné vkládat do územního plánu nové veřejně
prospěšné stavby dopravní infrastruktury s možností
vyvlastnění, nicméně zde, v případě v případě těchto
dvou důležitých cyklostezek propojující město Roztoky
s hl.m. Praha (DN05 podél Vltavy směrem na Sedlec a
DN42 směrem na Suchdol) je vedení města Roztoky jít
do realizace cyklostezky i za cenu vyvlastňovacího řízení
a proto pořizovatel souhlasí s požadavkem připomínky
na zahrnutí do VPS dopravní infrastruktury. Bez využití
tohoto instrumentu českého stavebního práva je
následné vyvlastnění proti vůli vlastníků v navazujícím

vyvlastňovacím řízení nereálné, vymezení v ÚP jako VPS
je základní předpoklad.
012 / ING. MICHAL HADRABA / 16.12.2019
Připomínky k návrhu územního plánu města Roztoky z
12/2019:
1. Aktualizovat popis dopravní a inženýrské
infrastruktury podle skutečnosti.

2. Zapracovat všechny platné regulační plány.

3. Zapracovat rozpracované územní studie (Potoky,
Solníky).

4. Omezit výšku výstavby v Žalově na 1.NP + podkroví
nebo 2.NP, kromě ploch, kde je výslovně uvedena výška
jiná.

5. Změnit využití ploch v areálu bývalé cihelny (Barum):
plocha se školou – pozemek p.č. 2994/2 a 2990/9 stavby pro výchovu a vzdělávání, potažmo stavby
sportovní, 2990/1 a 2992: 1/3 zeleň veřejná, 1/3 stavby
pro výchovu a vzdělávání a zbytek ponechat podle
původního ÚPnSÚ Roztoky.

6. Navrhované cyklostezky zahrnout do staveb veřejně
prospěšných staveb.

VYHOVĚT
V rozsahu podrobnosti ÚP aktualizovat dle dnešního
stavu. Je ale nutné, aby MěÚ Roztoky nebo jeho
organizační složka dodala podklady pro to, co je
zastaralé projektantovi ÚP. Bez aktivní účasti MěÚ
Roztoky to není možné naplnit.
VYHOVĚT
Bude zapracováno do podrobnosti odpovídající
územnímu plánu, tedy zejména funkčního dělení ploch
a základní prostorové regulace.
VYHOVĚT
Bude zapracováno do podrobnosti odpovídající
územnímu plánu, tedy zejména funkčního dělení ploch
a základní prostorové regulace.
NEVYHOVĚT
Bude nadále řešeno prostřednictvím prostorové
regulace vztažené k jednotlivým typům funkčních ploch,
nikoliv k jednotlivým městským částem, není žádoucí,
aby jedna čtvrť měla precedent a bez ohledu na funkční
využití měla stanovenu jednu výškovou hladinu
zástavby, což ovšem neznamená, že např. plochy
s funkčním využitím BP plochy bydlení – bydlení v
rodinných domech původní vesnická struktura, neměli
stanovenu výškovou hladinu 1NP+podkroví, jak
navrhuje autor připomínky.
VYHOVĚT
Bude ponecháno stávající řešení dle návrhu pro
veřejné řízení. Vymezení plochy vychází z ÚPnSÚ
Roztoky u Prahy. Využití plochy je navrženo dle
aktuálních potřeb města. Územní plán zpřesňuje
vymezení a využití plochy na základě vydaného
regulačního plánu Horní Žalov, který nabyl účinnosti
12.10.2018. Návrh na přestavbu prostoru u křižovatky
ul. Přílepská, ul. Lidická, ul. Přemyslovská a ul. U Školky
vychází z urbanistické koncepce a koncepce veřejných
prostranství pro posílení významu centrální části Žalova,
kultivací prostoru a doplněním chybějícího veřejného
prostranství a občanského vybavení.
VYHOVĚT ČÁSTEČNĚ
Obecně po veřejném řízení již pořizovatel nepovažuje
za vhodné vkládat do územního plánu nové veřejně
prospěšné stavby dopravní infrastruktury s možností
vyvlastnění, nicméně zde, v případě těchto dvou
důležitých cyklostezek propojující město Roztoky s hl.m.
Praha (DN05 podél Vltavy směrem na Sedlec a DN42
směrem na Suchdol) je vedení města Roztoky jít do
realizace cyklostezky i za cenu vyvlastňovacího řízení a
proto pořizovatel souhlasí s požadavkem připomínky na
zahrnutí do VPS dopravní infrastruktury. Bez využití
tohoto instrumentu českého stavebního práva je

následné vyvlastnění nereálné, vymezení v ÚP jako VPS
je základní předpoklad.
7. Fotbalové hřiště na Žalově (pozemky parc. č. 3817/1
VYHOVĚT
a 3817/2 v k.ú Žalov a související), zahrnout do ploch
Oba pozemky zahrnout mezi plochy s možností
pro stavby sportovní a do veřejně prospěšných staveb, s uplatnění předkupního práva ve prospěch Města
možností předkupního práva.
Roztoky, nezahrnovat mezi plochy s možností
-------vyvlastnění.
Byly opraveny čísla pozemků oproti originálu na základě Uvedený pozemek jsou vymezeny jako plocha Z46,
telefonické konzultace s autorem připomínky)
nenaplňuje definiční znaky veřejně prospěšné stavby
s možností vyvlastnění dle ust. § 170 stavebního
zákona, ale naplňují znaky pro uplatnění předkupního
práva.
8. Doplnit definici oplocení parcel směrem do veřejného VYHOVĚT ČÁSTEČNĚ
prostoru/ulice jako průhledné, s max. definovanou
Doplnit definici oplocení, již jen proto, že tento pojem
výškou podezdívky.
je ve výrokové části na mnohých místech použit, např.
jako samostatná stavba nebo součást stavby oddělující
vymezení stavební pozemek od sousedních stavebních
pozemků a/nebo veřejného prostoru.
Vlastní charakteristiky oplocení jsou již podrobností
překračující obsah územního plánu jako komplexního
nástroje řešící celé správní území města Roztoky, nechť
tyto charakteristiky oplocení směrem do veřejného
prostoru jsou předmětem regulačních plánů nebo
územních studií, případně jiného nástroje (např. obecně
závazné vyhlášky) v kompetenci Města Roztoky.
9. Definovat maximální výšku staveb jako výšku od
VYHOVĚT
nejnižšího místa původního terénu obvodu navrhované Definovat jak výšku staveb dle Slovníku územního
stavby.
plánování, tedy „Výška stavby je součet výšky hlavní
římsy a výšky střechy“.
Tato definice má výhodu v tom, že zohledňuje umístění
průčelí domu, na do kterém buď je hlavní římsa
(podélná orientace), nebo do něho na krajích vstupuje a
začíná na ní štít budovy (příčná, štítová orientace)
stavby. Z hlediska městotvorného je důležitá výška
stavby do veřejného prostoru, obvykle do městské ulice
nebo náměstí, méně než do vnitrobloku nebo
k sousedním zahradám.
10. Definovat max. plochu ustupujícího podlaží jako
VYHOVĚT
60% podlaží standardního.
Definovat max. plochu ustupujícího podlaží jako 60%
podlaží standardního.
Definice dle Slovníku územního plánování doporučená
pro využití jako hlavní je měkčí a zní: „Ustupující podlaží
je nadzemním podlažím, jehož hrubá podlažní plocha je
menší než hrubá podlažní plocha nadzemního podlaží
pod ním, resp. obvodová stěna ustupujícího podlaží v
některém směru „ustupuje“ od svislé roviny obvodové
stěny níže položeného podlaží minimálně o vzdálenost,
rovnou své výšce.“ (zdroj: Asociace pro urbanismus a
územní plánování ČR 2017). Pořizovatel přesto
preferuje jednodušší definici, která ale při šířce budovy
cca 8-10m a výšce podlaží 3m a jednostranném
ustoupení v nejvyšším podlaží této definici věcně
odpovídá, protože při šířce traktu 9m je ustoupení o 3m
na jedné straně odpovídají 1/3 půdorysné plochy
podlaží pod ustupujícím podlažím.

11. Zábor pro dopravní stavbu Lidická/Přílepská/
Přemyslovská definovat podle aktuálního stavu
projektu průtahu (PUDIS, a.s.).
12. Do kapitoly vodní stavby doplnit odkaz na generel
odvodnění, který bude zpracován příští rok (2020).

13. Doplnit etapizaci výstaveb – podmínit bytovou
výstavbu na všech rozvojových územích výstavbu
občanské vybavenosti, infrastruktury a parků.

013/ TOMÁŠ ZDĚBLO / 16.12.2019
Dobrý den,
rád bych podal následující 3 připomínky:
1. připomínka:
Rád bych upozornil na, dle mého, nevhodnou klasifikaci
přírodních území charakteristických výskytem
posledních fragmentů nelesních ploch stepí, vřesovišť a
extenzivně obhospodařovaných trávníků jako ploch NS-l

VYHOVĚT
Aktualizovat dle předaného podkladu, nicméně zábor
musí zohlednit specifika návrhu odnětí ZPF pro územní
plány v případě liniových staveb.
NEVYHOVĚT
Odkaz na Generel odvodnění bude doplněno do
odůvodnění ÚP, nicméně do doby zpracování návrhu
pro opakované veřejné projednání nebude tento
generel k dispozici.
Vzhledem k časovému harmonogramu pořízení ÚP a
generelu odvodnění není reálné zapracovat výsledku
tohoto teprve zadávaného odborného podkladu do
návrhu územního plánu Roztoky pro opakované veřejné
projednání. Navíc, ÚP nemůže v závazné části
odkazovat na nezávazný odborný jednostranný
podklad, jako je generel odvodnění a tím jej
„zezávazňovat“, navíc v okamžiku, kdy tento podklad
není kompletně zpracován a není jasný jeho obsah.
VYHOVĚT ČÁSTEČNĚ
Bude doplněno do kap. O., že „V nových lokalitách pro
bytovou výstavbu různých forem musí být bytové
domy realizovány souběžně s výstavbou s nimi přímo
spojené občanské vybavenosti, infrastruktury a
veřejné zeleně.“.
Jde o to, že v případě samostatných bytových komplexů
a od nich samostatně vydělených ploch veřejných a
ploch občanské vybavenosti, lze těžko vyžadovat po
různých developerech, aby jeden s bytovým domem
čekal na druhého, který bude realizovat např. veřejnou
nebo soukromou školu (Solníky). Tam to musí být
posouzeno individuálně např. prostřednictvím
podmínky etapizace v rámci závazného regulačního
plánu a právního (smluvního) zajištění. Není reálné, aby
mnoho různých majitelů pozemků si našlo jednoho
developera a jednu stavební firmy a celou čtvrť
vybudovalo najednou.
Naopak je žádoucí, aby v případě jednotlivých bytových
domů s polyfunkčním využitím a přímo související
veřejnou zelení, DI a TI nebylo postavena jen holá
stavba BD, ta rozprodána jednotlivým majitelům bytů
bez jakékoliv navazující veřejné a občanské
infrastruktury, developerská společnost poslána do
likvidace a problém dále neřešen. Je nutné volit
formulaci, která na straně jedné nezablokuje výstavbu
na podstatné části Roztoky „na věky“, na straně druhé
pořizovatel souhlasí se správně detekovaným
problémem, na který poukazuje autor připomínky.

VYHOVĚT
Tam kde skutečně přírodní charakteristiky odpovídají
typu „NS.p plochy smíšené nezastavěného území –
přírodní“ tj. cenné plochy stepí, vřesovišť, apod.,
přesunout do NS.p., případně i do ploch přírodních

(zjednodušeně vzrostlá zeleň) namísto NS-p a z toho
vyplývající nevyhovující navrhovaný režim péče o tato
území (omezení kácení, předpoklad bezzásahovosti).
Daná území jsou důležitá výskytem mnoha ohrožených
druhů rostlin a živočichů a jsou zcela závislá na aktivní,
citlivé péči, ať už se jedná o mozaikovou seč, nebo
aktivní bránění sukcesi výřezy nevhodných náletových
dřevin. Otevřené plochy s rozptýlenou zelení mají také
důležité krajinářské, rekreační, historické a estetické
role a funkce a tyto by měly být v ÚP takto definovány
včetně návrhu stabilizace těchto funkcí pomocí patřičné
péče.
2. připomínka
v lokalitě Řivnáč je v jednání s Městem Roztoky a
vlastníky dotčených pozemků obnova historické cesty
(15. stol.) vedoucí z historického jádra Žalova do
Velkých Přílep, včetně jejího doplnění výsadbou
krajinotvorné zeleně. Stezka vede částí (½ navrhované
délky) navrhovaného interakčního prvku IP2. Navrhuji
zanesení navrhované stezky do ÚP a prodloužení IP2 na
celou délku této stezky. S ohledem na příznivé
vlastnické poměry – majitelem pozemků je Město
Roztoky – lze předpokládat úspěšnou realizaci obnovy
této stezky. Zároveň tato stezka a navazuje na
plánovanou stezku DN 14. S připravovanou stezkou
souvisí další část připomínky, a to napojení východního
končení DN14 na stávající uliční síť. Regulační plán
Horní Žalov zde zřetelně stanoví ulici vedoucí po parc.
č.: 2994/5 a 2980 od bloků obytných a rodinných domů
BL 05, BL 07 a BL09 k mateřské škole Přemyslovská a
ulici Přemyslovská. Jakkoliv je silniční napojení (celého
bloku výstavby) pro OA vedoucí kolem mateřské školy
nepříliš vhodné, pěší stezka spojující mateřskou školku s
rekreačním územím Řivnáče je potřebná (a kopírovala
by výše zmiňovanou historickou stezku). Návrh ÚP
ovšem parcely vhodné pro vedení stezky/ulice označuje
jako plochy pro bydlení. Jedná se o části par. č.: 2994/5
a 2980 v k.ú. Žalov.
3. připomínka:
Třetí připomínka se týká umístění lávek na ostrov a
pravý břeh Vltavy a tzv. Marín na levobřežní nábřeží
Vltavy. Lávky při naplnění technických požadavků
budou představovat výrazné znehodnocení přírodní
scenerie Vltavského kaňonu a další výrazný
antropogenní prvek v jednom z posledních přírodě
blízkých území silně urbanizovaného okolí Roztok. Totéž
lze říct i o zařízeních tzv. Marín. Jejich přínos z hlediska
posílení rekreačních možností území je značně
diskutabilní. Území je plošně velmi omezené, je
využíváno jako klidová zóna a samotné maríny s jejich
využitím nelze považovat za podporující formy „měkké
rekreace" preferované ÚP pro území Roztok. Lze
očekávat jejich využití i pro motorové čluny a skútry se
zřejmým negativním dopadem jejich provozu. Samotné
lávky (specificky ta spojující oba břehy) do lokality

(tam, kde je mimořádně cenné přírodní prostředí nebo
sem zasahuje NC 2001). Nicméně zde je nutná
součinnost zodpovědného projektanta a jeho specialisty
na krajinu a pracovníků orgánů ochrany přírody a
krajiny na úrovni MěÚ Černošice a KÚ STČK. Případně
úpravy navržené projektantem budou konzultovány
s těmito odbornými pracovišti a následně případně
zapracovány do návrhu ÚP Roztoky pro opakované
veřejné projednání.

VYHOVĚT
Vyznačit stezku jako interakční prvek a navázat ji na
plánovanou stezku DN 14 jako prodloužení tohoto
záměru. Nezahrnovat mezi VPS s možností vyvlastnění
nebo uplatnění předkupního práva. V lokalitě Žalova
ponechat dle platného regulačního plánu Horní Žalov,
neměnit funkční využití bloků BL05, BL07, BL09, pěší
stezku lze vézt i mezi těmito bloky.

VYHOVĚT ČÁSTEČNĚ
Možnost zřízení lávky na ostrov a pravý břeh Vltavy
bude přesunuta do územní rezervy, umístění bude
stanoveno jen v obecné rovině. Pořizovatel se zde
ztotožňuje s názorem autora připomínka, že jde o
kontroverzní návrhy, které sice mohou výrazně
zatraktivnit břeh Vltavy v této části správního území
Roztok, ale také mohou přinést některá negativa a
jejich povolení s sebou nese velké administrativní
problémy. Lávky také budou značně finančně nákladné.

mohou vnést větší pohyb návštěvníků, což s ohledem
na charakter území není zcela vhodné. Lze očekávat
větší příliv návštěvníků z druhého břehu, kde zcela
nevhodně (chtělo by se říct diletantsky) navržené a
realizované provedení cyklostezky vedlo k přetížení
území návštěvníky a degradaci jeho rekreačního
potenciálu. Podobný stav by při propojení obou břehů
lávkou nastal i na nábřeží roztockém. Oba břehy přitom
spojuje přívoz. Při vhodně zvoleném intervalu by jednak
umožňoval dostatečně kapacitní spojení obou břehů,
jednak sloužil jako regulátor nevhodného množství
návštěvníků mířící na roztocký břeh. Pokud by bylo
potřeba uvažovat o lávce a marínách, navrhuji
alternativní umístění, která by mohla eliminovat
negativní dopady: Lávka – umístění k/na těleso
zdymadla, maríny – umístění zhruba do úrovně tzv.
„Šraněk“ na jižní hranici katastru, popř. na místo bývalé
loděnice při jižním břehu vyústění Únětického potoka.

014 / ING. ARCH. JAN KOVÁŘ / 16.12.2019
PŘEDMĚT PŘIPOMÍNKY: Není logické, že pozemek p.č.
2994/3 v k.ú. Žalov je navržen jako plocha se způsobem
využití NS.p – plochy smíšené nezastavěného území –
přírodní (obr.1). Pozemek v jeho současném stavu není
plochou přírodní a mnohem více mu odpovídá zápis v
KN „ostatní plocha“. Na plochu přírodní je nutné jej
kultivovat. Plocha pozemku p.č. 2994/3 vytváří v návrhu
územního plánu klín „vsunutý“ mezi plochy zastavěné a
zastavitelné. Záměru majitelky pozemku Ing. Jandové,
který vychází vstříc konceptu „zahradního města“, by
lépe vyhovělo funkční využití BI.x – bydlení v rodinných
domech městské a příměstské – se specifickým využitím
(zahradního typu).
Odůvodnění připomínky:
Území, jehož součástí je předmět mojí připomínky, je
pro jeho majitelku víc než restituce. Z tohoto důvodu
pracuji v současnosti na základě její objednávky na
dokumentaci, která území řeší podrobněji na základě
podkladu, kterým je regulační plán Horní Žalov. Řešení
si klade za cíl skloubit dostatečně dimenzovaný veřejný
prostor s prostorem pro osobní aktivity paní Jandové.
Součástí těchto aktivit je pěstební činnost a péče o
zeleň, což by ve spojení s vlastním rodinným bydlením
bylo možné realizovat právě na pozemku p.č. 2994/3.

Pokud jde o přemístění záměrů Z54 a Z55, zde se
naopak nabízí možnost rozšířit plochu Z55 pro na
uvedený p.p.č. 2592/7 v k.ú. Roztoky u Prahy ve
východní polovině tohoto pozemku a tím vylepšit
předpoklady pro posílení rekreačních možností území.
Nicméně jde o nadregionální biocentrum NC 2001 Údolí
Vltavy a jakékoliv rozšíření tohoto záměru bude
podrobeno stanovisku orgánu ochrany ŽP a může to
vézt až k úplnému vypuštění tohoto záměru. Rozsah
rozšíření je proto nutné v rámci návrhu pro opakované
veřejné projednání důkladně zvážit a odůvodnit. Mělo
by přirozeně navazovat na obě dnes vymezené plochy,
např. jako je naznačeno na obr. pod textem:
Jak je ale uvedeno výše, stěžejní bude posouzení tohoto
záměru dotčenými orgány a Povodím Vltavy jako tzv.
oprávněným investorem během veřejného řízení
v případě.
NEVYHOVĚT
Pořizovatel neshledal důvody přidávat další zastavitelné
plochy nad rámec již vymezených. P.p.č. 2994/3 nebyl
součástí zastavitelných ploch dnes platného ÚPnSÚ
Roztoky, na rozdíl od ploch vymezených jižně, které
jsou navíc prověřeny vydaným a závazným RP Horní
Žalov. Pozemek je sice ostatní plochou, ale jak je patrno
z ortofotomapy, plochou zatravněnou, se vzrostlými
dřevinami. Pořizovatel proto pokládá projektantem
navržené funkční zařazení do plochy „smíšené
nezastavěného území – přírodní“ dle ust. § 17 vyhlášky
501/2006 Sb. za zcela správné, logické a adekvátní.
Navíc ÚP Roztoky má dle sdíleného odborného názoru
orgánu ochrany ZPF, vedení města, pořizovatele i
zodpovědného projektanta vymezeno zastavitelných
ploch dostatek, tak aby ve střednědobém horizontu
počet obyvatel města nepřevýšil 12 000 v roce 2030. Na
tento cílový počet je uvažováno s technickou a dopravní
infrastrukturou. Jistě lze namítnout, že 10 potenciálních
stavebních parcel v konceptu „zahradního města“ tento
počet dramaticky nezvýší. To je pravda, na stranu
druhou zde není také žádný důvod, proč aktivně
zhodnocovat právě tyto pozemky, pokud na
vhodnějších lokalitách je vymezeno zastavitelných ploch
již dostatečné množství.

Návrh:
Na přiložené situaci (obr. nad textem) je zřetelně
vyznačená představa o možném využití území, jehož
součástí je pozemek p.č. 2994/3. Záměrem je na tomto
pozemku vybudovat: Rodinný dům – bungalov
atriového typu s integrovanou dvougaráží, altán s letní
kuchyní, skleníky pro rostlinné sbírky s pracovním
prostorem pro údržbu zahrad a skleníků. (zastavěná
plocha max. 1450 m2 což je max. jedna třetina celkové
výměry pozemku - 4492 m2). Za tímto účelem a ve
smyslu připomínky navrhuji převést celý pozemek p.č.
2994/3 do plochy se způsobem využití BI.x – bydlení v
rodinných domech městské a příměstské – se
specifickým využitím (viz obr. pod textem).

015 / ZDEŇKA MILOTOVÁ / 16.12.2019
V souladu s § 52 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., zákon
o územním plánování a stavebním řádu (dále jen
„stavební zákon“) uplatňuji tuto připomínku k návrhu
Územního plánu Roztoky, který v současnost pořizuje
město Roztoky: nesouhlasím s rozšiřováním zástavby v
lokalitě Solníky, území ve Výkresu koncepce uspořádání
krajiny označená Z19, Z18a, Z18b. Dále nesouhlasím se
změnou statutu u plochy K03 a navrhuji její ponechání v
dosavadní neupravené podobě.
Odůvodnění: Jakákoli výstavba nebo další zásahy do
volné krajiny ohrozí populace volně žijících zvířat. Na
území označeném NC 2001 žijí srnky, zajíci, bažanti a
další zvířata. Jejich životní prostor se však dramaticky

Pokud jde o předložený návrh, pořizovatel neshledal, že
„Rodinný dům – bungalov atriového typu s
integrovanou dvougaráží, altán s letní kuchyní, skleníky
pro rostlinné sbírky s pracovním prostorem pro údržbu
zahrad a skleníků“ byl právě nutnou a typickou součástí
konceptu „zahradního města“. Ostatně, jiné
autorizované osoby, např. ty, které vypracovaly návrh
ÚP Roztoky, tento názor také nesdílejí.
Navíc se jedná o jeden z posledních „zelených klínů“
kterými přírodní prostředí vstupuje do organismu
města. Pořizovatel, vědom si ust. bodu (21) Politiky
územního rozvoje ČR ve znění 1, 2, 3 aktualizace,
konkrétně závazné republikové priority územního
plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území
„Vymezit a chránit ve spolupráci s dotčenými obcemi
před zastavěním pozemky nezbytné pro vytvoření
souvislých ploch veřejně přístupné zeleně (zelené pásy)
v rozvojových oblastech a v rozvojových osách a ve
specifických oblastech, na jejichž území je krajina
negativně poznamenána lidskou činností, s využitím její
přirozené obnovy; cílem je zachování souvislých pásů
nezastavěného území v bezprostředním okolí velkých
měst, způsobilých pro nenáročné formy krátkodobé
rekreace a dále pro vznik a rozvoj lesních porostů a
zachování prostupnosti krajiny.“, nemá jediný konkrétní
důvod tuto závaznou priority nyní popřít a návrh
zodpovědného projektanta jiným vypořádáním, než je
nevyhovět této připomínce, a navržené řešení negovat.
NEVYHOVĚT
Plochy Z19, Z18a, Z18b byly navrženy na základě
platného a účinného ÚPnSÚ Roztoky a následně
prověřeny nezávaznou, ale neopominutelnou územní
studií Solníky, která je nyní ve stádiu po veřejném
projednání a bude zapsána do centrální evidence
územně plánovacích činností ČR. Jak je patrno z obr.
pod textem, zvolené řešení jen dotváří urbanistickou
koncepci prstenců, která byla založena již dříve a návrh
územního plánu ji pouze dotváří a respektuje.

zmenšuje, mj. kvůli systematičtějšímu oplocování
soukromých přiléhajících pozemků. Dříve zvěř měla
větší možnost najít úkryt v zahradách, to nyní již téměř
není možné. Srnky se tak ve stále větší míře přesunují
do soukromých zahrad, kde mohou nalézt vhodné
podmínky pouze díky ochotě majitelů zahrad
poskytnout jim útočiště. Rozšiřováním záboru volných
ploch a zástavby do stávajících polí se spolupodílíte na
jejich zmizení z žalovského lesa a z Roztok. Pro kvalitní
odpočinek v zeleni považuji ubývání polí a nahrazování
volných neupravovaných ploch pruhy zeleně pro
Roztoky a jejich obyvatele za nešťastné.

016 / IVAN A IVANA BARTIZALOVI / 16.12.2019
1) Plocha Z 35 – Kompostárna – nevhodné umístění.
Území je ve velké míře využíváno místními i přespolními
obyvateli pro relaxaci. Provoz kompostárny (nákladní
doprava, zápach, hluk) by prostor pro relaxaci naprosto
zničil.

2) Parkoviště Za Cihelnou – nevhodné umístění z
několika důvodů: a) Jedná se o klidovou zónu určenou k
bydlení, proto je uvažované parkoviště a točna pro
autobusy v této lokalitě absolutně nevhodné. Další
důvodem proti parkovišti je plánovaný biokoridor. b)
nesoulad – mapa Z29 – nikde v textu není tato plocha
uvedena, naopak – parkoviště DI25 není na mapě
zobrazeno, ad c) zmatečné údaje – lze jen dovozovat, že
se jedná o stejné území, proto je třeba tento nesoulad
odstranit novým veřejným projednáním.

Plocha K03 je vymezena za účelem zapojení města do
krajiny, dojde k posílení ekologické stability území tím,
že dojde k založení nových vegetačních ploch na orné
půdě. Bude se jednat nadále o plochu přírodní, která je
a zůstane převážně nezpevněná s významným
zastoupením prvků a ploch krajinné vegetace (keře a
stromy) a travních porostů.
VYHOVĚT
Plocha Z35 pro kompostárnu nebude návrhem tohoto
ÚP samostatně vymezována. Rovněž záměr DI11 bude
z návrhu ÚP vypuštěn.
Důvody, pokyny i argumentace jsou shodné jako u
vypořádání připomínky č. 009.
NEVYHOVĚT
Doplnit do Hlavního výkresu kód Z29.
Pořizovatel se ztotožňuje s odborným odůvodněním
zodpovědného projektanta, kdy je uváděno, cituji:
„Odstavné a manipulační stání pro veřejnou
autobusovou dopravu, včetně zastávky,
zázemí a parkoviště pro osobní automobily (ul. Za
Cihelnou) je určeno pro umístění krátkodobého
odstavení a manipulace autobusů veřejné dopravy,
včetně zastávky, zázemí a parkoviště pro osobní
automobily v severozápadní okrajové části Roztok ve
směru na Únětice při ul. Za Cihelnou, v sousedství
s plochou pro umístění hřbitova, jako koridor DI25.
Koridor je navržen tak, aby umožňoval jak umístění
odstavného a manipulačního stání pro veřejnou
dopravu, výstupní a nástupní stanici, sociální zařízení
pro personál a návštěvníky hřbitova, tak i umístění
parkoviště pro osobní automobily návštěvníků
přilehlého hřbitova a manipulační plochu pro technické
zázemí hřbitova. V rámci prací na územním plánu byly
podrobně prověřovány územní podmínky pro
přemístění stávajícího odstavného a manipulačního
stání, včetně koncové stanice a obratiště veřejné
autobusové dopravy pro jedinou koncovou
autobusovou linku. Ty jsou v současné době nevhodně
umístěné v ochranném pásmu národní kulturní
památky Levý Hradec – místní část Žalov; křižovatka ul.
Komenského a Levohradecká. Navrhovaný koridor DI25,
vymezený pro tyto účely na okraji zastavěné části
Žalova, využívá stávající přístupovou komunikaci

navrhovanou k rozšíření (DI08a) a přímo navazující na
silnici III. třídy – ul. Přílepskou. Jeho poloha vedle
obratiště a odstavné a manipulační plochy současně
umožní umístění výstupní a nástupní zastávky ve vztahu
k potřebné obsluze hřbitova a rozvojových ploch pro
bydlení. V rámci vymezeného koridoru se předpokládá
současně i umístění parkovacích stání pro osobní
vozidla návštěvníků hřbitova (navrhovaná plocha Z30) a
umístění sociálního zařízení pro personál a návštěvníky
hřbitova, včetně možného zřízení manipulační
plochy pro potřeby hřbitova.“. Pořizovatel považuje
toto zdůvodnění za naprosto racionální. Komunikace se
bude muset tak jako tak rozšiřovat.
017 / TOMÁŠ NOVOTNÝ, MÍSTOSTAROSTA ROZTOK /
16.12.2019
Obecné: Jsem nemile překvapen úrovní zpracování,
množstvím nepřesností (vyslovené omyly a nonsensové
věty popisuje podrobně kolega St. Boloňský).
Nesouhlasně se stavím a v tomto smyslu podávám
kritickou připomínku k:
1. Návrhu kompostárny v lokalitě Holého vrchu.
Nesmyslná a pro naši obec nevhodná lokalita (zničení
cenného území, zavedení dopravy do míst, kde se dnes
pasou koně a která je častou procházkovou trasou,
zápach na návětrné straně obce)
2. Cyklotrasa vedená Kroupkou. To je vzhledem ke
kumulaci pěších v této lokalitě a k nesnadné zimní
údržbě ulice nereálný návrh svědčící o neznalosti
lokality.
3. K lávce (lávkám) přes Vltavu u přívozu: Vzhledem k
nesouhlasnému stanovisku Povodí Vltavy k vedení lávky
na ostrov považuji lávku ze nevhodnou a s jejím
vybudováním nesouhlasím.

4. Navrhuji nezasahovat do území P03, zahrádkářské
kolonie u řeky. Navrhuji ponechat stávající stav, v obci
je dostatek jiných obecních pozemků pro zahrádkářské
kolonie.

5. Vzhledem k dlouhodobému problému s ujíždějícím
svahem v okolí prameniště u garáží v ul. Žirovnického
navrhuji, aby bylo prameniště obnoveno a okolí
revitalizováno tak, aby nesjíždělo do údolí a aby zde
vznikla možnost odběru užitkové vody. Znamená to
odtěžit skládku.

VYHOVĚT
ÚP je vždy odrazem spolupráce projektanta,
pořizovatele a zadavatele.

VYHOVĚT
Plocha Z35 pro kompostárnu nebude návrhem tohoto
ÚP samostatně vymezována. Rovněž záměr DI11 bude
z návrhu ÚP vypuštěn. Důvody, pokyny i argumentace
jsou shodné jako u vypořádání připomínky č. 009.
VYHOVĚT
V grafické části ÚP ve výkrese č. 4 bude v ulici Kroupka
bude vypuštěna značka „trasa pro pěší a cyklisty“, dvě
zelená kolečka.
VYHOVĚT ČÁSTEČNĚ
Možnost zřízení lávky na ostrov a pravý břeh Vltavy
bude přesunuta do územní rezervy, umístění bude
stanoveno jen v obecné rovině.
Pořizovatel se zde ztotožňuje s názorem autora
připomínka, že jde o kontroverzní návrhy, které sice
mohou výrazně zatraktivnit břeh Vltavy v této části
správního území Roztok, ale také mohou přinést
některá negativa a jejich povolení s sebou nese velké
administrativní problémy, finančně nákladné.
VYHOVĚT
Ponechat stávající funkci, tedy překlasifikovat na
způsob využití území „RZ plochy rekreace –
zahrádkové osady“.
Viz vypořádání mnoha námitek majitelů zahrádek.
Nechť město Roztoky nejprve ukončí pachtovní smlouvy
s uživateli a teprve poté v rámci některé aktualizace ÚP
změní funkční využití na plochy pro bydlení.
VYHOVĚT
Doplnit požadavek na „sanaci a odtěžení skládky v
okolí prameniště u garáží v ul. Žirovnického.“
Návrh na odtěžení skládky může být realizován i mimo
návrh územního plánu. Požadavek neobsahuje
konkrétní návrh na změnu obsahu, nicméně lze do
textové části ÚP výše uvedené. Obnovení prameniště
není v silách územního plánu.

6. Nesouhlasím s umístěním nového hřbitova v Žalově
(jen) v uvedené lokalitě. Tento plán není průchodný pro
nesouhlas občanů, kterým patří dotčené pozemky. Je
třeba vybrat ještě další, záložní lokalitu (území NKP Levý
Hradec není průchozí též).

7. Věžový vodojem na Holém vrchu – zásadně ne,
pohledově zničí krajinu. Je toto jediná (technologicky)
možnost, jak vylepšit tlak vody pro Žalov?

018 / TOMÁŠ NOVOTNÝ / 16.12.2019
Podávám připomínku k průrazu ulice Mühlbergerova
(VPS 14 Žalov, místní komunikace DI24).
Odůvodnění: Pozemky, na kterých má být realizováno
propojení z této ulice (3262/13, 3262/10) jsou privátní.
Nesouhlasím s tím, aby byly takto brutálním způsobem
využity pro prodloužení komunikace. Není přeci možné,
aby se občané museli obávat, že jim po vyvlastnění
bude zbourána část nemovitosti a odebrána významná
část parcely. Zejména fakt, kdy je zpochybňováno
umístění rodinného domu (ze změny ÚP to vyplývá) je
doslova trestuhodný. Domnívám se, že cílem změny
územního plánu není matení a děšení občanů, ale
rozumné vylepšení života v našem městě pro další
generace.

019 / LUKÁŠ HEJDUK / 16.12.2019
Jako člen kulturní komise města Roztoky a dobrovolník
pracující s dětmi a mládeží navrhuji pořizovateli
územního plánu, aby u parcely číslo 2462, která se
nachází v katastrálním území Roztoky u Prahy [742503],
změnil využití plochy. Místo smíšené NS.I – nezastavěné
území – vzrostlá vegetace navrhuji plochu RX – rekreace
– se specifickým využitím. V budoucnu by zde mohlo
vzniknout nové zázemí pro roztocké dětské spolky a
organizace. Poblíž je navrhováno území s
tělovýchovným a sportovním využitím, proto se mi toto
území jeví jako vhodné.
020 / JIŘÍ MACÁK / 16.12.2019
A. PŘIPOMÍNKA – proti zřízení kompostárny na
pozemcích k.ú. Roztoky, 4242/2 a 2423/13.
Odůvodnění: 1. Další zatížení emisemi a dusíkatými
látkami území přírodní rezervace Roztocký Háj – Tiché
Údolí, 2. Zatížení obytných zón emisemi, hlukem a
dalšími negativními jevy spojenými s nákladní dopravou
– hluk, prach, bezpečnost. 3. Adekvátní snížení hodnoty
nemovitostí v blízkosti přístupových cest ke

NEVYHOVĚT
V Roztokách je většinou shoda jen na tom, co
průchodné není… V tomto případě je hřbitov navržen už
původním ÚPnSÚ i platným a závazným RP Horní Žalov
(BL10). Odpor občanů bude všude, zde máme alespoň
zachovánu kontinuitu návrh v území. To, že nikdo
nechce bydlet vedle hřbitova platí od středověku.
Přesto hřbitovy někde být musí.
VYHOVĚT
Návrh vodojemu bude vypuštěn ze závazné části
územního plánu, v současné době jsou již v Roztokách
zrealizována a zprovozněna nová tlaková pásma, které
problém řeší i bez nutnosti budování vodojemu.
VYHOVĚT
I při pohledu na mapu je zde patrno, že zde došlo
v minulosti k velkému urbanistickému a
městotvornému omylu, kde ul. Mühlbergerova nebyla
dokončena a je zaslepena z obou stran. Nicméně
vstupovat nyní do tohoto prostoru by přineslo, dle
názoru pořizovatele, více škod při vyvlastňování, než
užitku z hlediska dopravních vazeb. Navíc se ukazuje
v dlouhodobém horizontu, že zde toto dopravní
propojení není z dopravního hlediska nezbytné.

VYHOVĚT
Vymezit jako návrhovou plochu „RX – rekreace – se
specifickým využitím“.
Město Roztoky doplnění podklady k tomuto záměru.
P.p.č. 2462 ostatní plocha, manipulační plocha, neměl
by zde tedy být problém s vynětím ze ZPF nebo PUPFL,
nicméně je nutné konkretizovat budoucí využití.
Viz vypořádání připomínky 011, bod 10.

VYHOVĚT
Plocha Z35 pro kompostárnu nebude návrhem tohoto
ÚP samostatně vymezována. Rovněž záměr DI11 bude
z návrhu ÚP vypuštěn.
V případě plochy Z35 pro vybudování obecní
kompostárny jde o plochu do 1ha, kdy ust. § 18 odst. 5
stavebního zákona říká, že „V nezastavěném území lze
v souladu s jeho charakterem umisťovat stavby,
zařízení, a jiná opatření pouze pro zemědělství,

kompostárně. 4. Nově zastavěné území Dubečnice
nutně potřebuje urbanistickou infrastrukturu, která zde
chybí, ne velkokapacitní cestu pro nákladní vozidla. 5.
Kompostárna stojí 5 km od Roztok. Je účelné a
ekonomické ji zakládat i u nás? Už jednu kompostárnu v
blízkosti máme. 6. Pozemky se nacházejí v blízkosti
přírodní rezervace Roztocký háj – Tiché údolí.
Přístupové cesty k pozemkům vedou po hraně přírodní
rezervace. V přírodní rezervaci se nacházejí vzácné
biotopy suchých trávníků a vřesovišť, které se díky
hnojení okolních polí eutrofizují, a zarůstají nežádoucí
vegetací, která musí být odstraňována, aby nedošlo k
zániku lokalit. Provoz kompostárny s sebou ponese
kumulaci organického materiálu, který ještě více zatíží
přírodní rezervaci nežádoucími dusíkatými látkami. 7.
Zřízení kompostárny s sebou ponese dramatické zvýšení
automobilové dopravy a to včetně těžkých vozidel nad
3,5 tuny. Obě možné přístupové cesty (z Roztok i ze
Žalova) vedou skrze zastavěné území s funkcí čistě
obytnou. V případě vybudování kompostárny bude
obytnou lokalitou projíždět navíc desítky automobilů
denně včetně nákladních, jejichž procento nebude
zanedbatelné. Oblast bude zatížena emisemi, prachem
a dalšími negativními jevy z nákladní a automobilové
dopravy. 8. V důsledku vybudování kapacitní přístupové
cesty ke kompostárně a souvisejících negativních jevů
bude snížena hodnota nemovitostí v postižených
oblastech. 9. Oblast kolem přístupové cesty od Žalova
do Tichého Údolí bylo v posledním roce postupně
přeměňováno na oblast pro rekreaci místních obyvatel
s vyloučením dopravy. V dalším roce se nastěhují do
nově zbudované fáze Dubečnice další desítky obyvatel.
Toto území je urbanisticky absolutně zanedbané a
skládá se pouze z obytné zástavby bez jakékoli další
infastruktury, kromě cest. Je nutné začít přemýšlet o
této lokalitě koncepčně a začít budovat potřebnou
infrastrukturu jako jsou dětská hřiště, zelené rekreační
plochy. V případě vybudování kapacitní přístupové
cesty ke kompostárně budou tyto aktivity, které
započaly v minulém roce utlumeny. 10. Je ekonomické
zakládat kompostárnu v Roztokách, když existuje
velkokapacitní kompostárna v Horoměřicích?
(společnost JENA Úholičky). Tato kompostárna je vedle
skládky odpadu, má vybudovanou vlastní přístupovou
cestu z hlavní silnice mimo obec, cestu vhodnou pro
těžká vozidla. Proč budou Roztoky budovat takové
zařízení jen o 5 km dále, když už zde kompostárnu
máme.
B. PŘIPOMÍNKA na doplnění UP
Doplnění do UP dle reálného stavu a relevantních
podkladů: ad 1. pěších přístupových cest (stezek) z
intravilánu do krajiny (dle zákona 114/1992 sb. O
ochraně přírody a krajiny) a ad 2. pěších cest (stezek) v
krajině.
021 / LENKA VOZKOVÁ / 16.12.2019

lesnictví, vodní hospodářství, těžbu nerostů, pro
ochranu přírody a krajiny, pro veřejnou dopravní a
technickou infrastrukturu, přípojky a účelové
komunikace,…“, což plocha pro kompostárnu jako
veřejná technická infrastruktura plně naplňujeme,
stejně tak záměr DI11 jako veřejná dopravní
infrastruktura, příp. účelová komunikace. Umístění
kompostárny v nezastavěném území nebude omezeno
ÚP Roztoky oproti výše uvedenému ust. § 18 odst. 5 SZ
územním plánem, ale nebude výslovně konkretizováno
a lokalizováno – to bude ponecháno na konkrétnějších
a určitějších nástrojích územního plánování, jako je
územní řízení v některé z jeho forem.
Pokud jde o odůvodnění, pořizovatel si byl vědom při
své správní úvaze obou aspektů: 1) Město Roztoky, jako
municipalita, musí pro své obyvatele zajistit možnost
likvidace biologicky rozložitelných odpadů, 2) umístění
kompostárny právě do této rekreačně využívané oblasti
a vizuálně velmi krásného prostoru jižně od sídla je
krajně problematické. Nakonec rozhodl aspekt č. 2),
úkolem územního plánování je dle ust. § 18 odst. 4 mj.
chránit krajinu, tento stavebním zákonem definovaný
cíl územního plánování má dle odborné úvahy
pořizovatele přednost před argumentem č. 1), tedy
zajistit možnost obyvatelům Roztoky mít kam odvážet
biologicky rozložitelný odpad.

NEVYHOVĚT
Není úkolem ani účelem závazného nástroje územního
plánování vymezovat stezky a pěší cesty v krajině, již
stávající vymezení jde nad rámec toho, co by měl
obsahovat závazný územně plánovací dokument na
úrovni územního plánu města s 10 tis. Obyvatel.

1/ Hlavní průtah městem:
Nesouhlasím s dalším dopravním omezením, které se
týká retardérů při vjezdu do města z obou stran.
Odůvodnění: Ze směru od Velkých Přílep bude rychlost
dopravy omezovat kruhový objezd, který bude
dostačujícím prvkem ke snížení rychlosti. Ze strany od
Prahy je dostačujícím zpomalovacím prvkem zatáčka,
která pak navádí pod most a za tím je další zatáčka.

2/ Kompostárna:
Nesouhlasím s umístěním kompostárny na plánovaném
místě. Odůvodnění: Toto území, kde je kompostárna
navrhována, slouží k relaxaci či sportovnímu vyžití
obyvatel Roztok, Únětic i Suchdola. Toto umístění není
vhodné zejména z důvodů dopravní zátěže (mj. je zde
zákaz vjezdu) či nelibému zápachu. Je to nevhodně
umístěno nad PR Tiché údolí. Navrhuji pozemky č.
2145/1 (dnes nějaká točka dříve silnice do Prahy u
vlakového přejezdu) nebo č. 80 vedle VÚAB, nebo se
domluvit s VÚAB, jestli by tato kompostárna nemohla
být vybudována tam, či domluva se společností JENA,
kde je velká kompostárna.
3/ Plocha Z46:
Nesouhlasím s návrhem na vymezení plochy se
specifickým využitím jako zastavitelnou. Odůvodnění
také koresponduje s vyjádřením dotčeného orgánu
Ministerstva kultury v tomto znění: Nesouhlasím s
vymezením plochy Z46 pro občanské vybavení –
tělovýchovná a sportovní zařízení. Uvedená plocha se
nachází na území Státní archeologické rezervace Levý
Hradec a v OP NKP hradiště Řivnáč. Dle podmínek
ochrany v rozhodnutí o zřízení OP je na jeho území
zakázáno měnit dochovanou konfiguraci terénu, měnit
přírodní a krajinný ráz území a jakkoliv je poškozovat,
budovat jakékoliv novostavby nebo zcela výjimečně na
základě ÚP a pouze se souhlasem orgánů státní
památkové péče atd. Stanovené hlavní a přípustné
využití v ploše OS včetně podmínek prostorového
uspořádání se neslučuje s podmínkami ochranného
pásma NKP. OP je plošně chráněno jako celek a není
možné realizovat nové stavby v hlavním ani přípustném
využití. Odůvodnění: Plocha by naopak měla být vedena
jako louka, už kvůli velkému zastavění na tomto území.
Sportoviště zde z mého pohledu není až tak potřebné,
jelikož vznikají na jiných místech.
4/ LBK1 biokoridor:
Souhlasím s tímto návrhem a kvituji to. Ale pozor s
přivedením zvěře k poměrně frekventované silnici!
Řidiči mají alespoň teď možnost vidět v dálce, kde se
zvěř pohybuje a přizpůsobit rychlost, ale pokud bude

VYHOVĚT
Územní plán nebude navrhovat konkrétní technická
řešení pro snížení rychlosti a zvýšení bezpečnosti
provozu na hlavní silnici procházející Roztoky.
Není to ani jeho ani účelem nebo úkolem pro řešení
územního plánu, ale až navazujících procesně správních
úkonů (osazení značek, měřičů rychlosti, apod.) nebo
stavebně technických opatření (zmíněné příčné pruhy).
Retardéry a optické zúžení jsou součástí až projektové
dokumentace společnosti PUDIS, které bude do návrhu
ÚP přebírána pouze v rozsahu vymezení potřebných
ploch dopravní infrastruktury, nikoliv jednotlivých
dopravně-technických řešení a dalších podrobností.
VYHOVĚT
Plocha Z35 pro kompostárnu nebude návrhem tohoto
ÚP samostatně vymezována. Rovněž záměr DI11 bude
z návrhu ÚP vypuštěn.
Důvody, pokyny i argumentace jsou shodné jako u
vypořádání připomínky č. 009.

VYHOVĚT ČÁSTEČNĚ
Bude upraveno přesně dle vypořádání stanoviska
Ministerstva kultury jako dotčeného orgánu
památkové péče. Zřejmě nedopatřením došlo
k nevymezení této plochy pro tělovýchovná a sportovní
zařízení – se specifickým využitím, protože u ploch pro
bydlení k vymezení samostatného podtypu plochy
s rozdílným způsobem využití došlo, bude opraveno
přesně dle požadavku MK, projektant doslovně
převezme navržené podmínky hlavního, přípustného,
podmíněného a nepřípustného využití vč. navržených
podmínek pro prostorového uspořádání staveb.

VYHOVĚT
To nebezpečí jistě hrozí, ale věcný charakter má na
prvním místě uvedený souhlas a kvitování záměru ze
strany autorky připomínky.

porost až ke kraji silnice, tak tuto možnost ztratí a bude
docházet k větším srážkám se zvěří.
5/ Záměr DI25 – točna autobusu na Žalově:
Nesouhlasím s točnou busu na tomto místě.
Odůvodnění: zábor půdy I. třídy ochrany; v blízkosti
biokoridoru není vhodné; když autobusy budou končit v
tomto místě, tak nebudou zajíždět do Přemyslovské?
6/ Záměr Z61 – plocha pro bydlení BI.X, Žalov:
Návrh na plochy bydlení – bydlení v rodinných domech
městské a příměstské – se specifickým využitím, výměra
0,01 ha. Plocha je navržena k uvolnění z režimu PUPFL a
k trvalému odnětí plnění funkcí lesa. Plocha přiléhá k
pozemku s trvalým bydlením, dlouhodobě neplní funkci
lesa. Nesouhlasím s vynětím z režimu PUPFL!
Odůvodnění: Toto území plní funkci lesa a biokoridoru,
taktéž funkci zadržování vody, ochlazování a volný
pohyb zvěře.
7/ Odstavné parkoviště Z43 Horní Žalov:
Stávající odstavné parkoviště je s ohledem na
navrhované rozvojové plochy pro bydlení (lokalita
Panenská II, lokalita Horní Žalov) a očekávanou
zvýšenou poptávku navrženo k rozšíření. Souhlasím za
předpokladu, že nebudou vykáceny vzrostlé stromy a
bude na ně pohlíženo jako stínící prvek.
8/ Záměr Z33, návrh ČOV Žalov:
Vymezení plochy pro lokální ČOV vychází z potřeby
zajistit odvedení odpadních vod z části Žalov a snížit
nároky na ČOV Roztoky. Nesouhlasím s vymezením
plochy pro technickou infrastrukturu. Odůvodnění: ČOV
či přečerpávací stanice vedle trati bude mít negativní
vliv na životní prostředí, jelikož se zde vyskytuje např.
mlok skvrnitý, bělozářka lilokvětá, bělozářka větevnatá,
nosorožík kapucín, zvonky, kartouzek bílý atd.. Za
negativní vlivy na okolí považuji také zápach, hlučnost,
příp. výskyt většího množství much. Za negativní také
považuji, že do této ČOV bude sveden odpad z velké
části Žalova a Roztok a zvýšený provoz nákladních aut.

9/ Záměr lávky DN02 a kotviště Z56:
Nesouhlasím s umístěním kotviště a lávky na ostrov.
Odůvodnění: ochrana hnízdících ptáků.

NEVYHOVĚT
Pořizovatel se ztotožňuje s odborným odůvodněním
zodpovědného projektanta, viz vypořádání námitky č.
055. Pořizovatel považuje toto zdůvodnění za naprosto
racionální. Komunikace se bude muset tak jako tak
rozšiřovat.
NEVYHOVĚT
Záměr je natolik drobný, že z hlediska urbanistické
koncepce nemá žádné negativní dopady. Zábor PUPFL
byl odsouhlasen orgánem SSL. Pořizovatel se ztotožňuje
s hodnocením zodpovědného projektanta, že „Plocha
přiléhá k pozemku s trvalým bydlením, dlouhodobě
neplní funkci lesa“. S tímto hodnocením se očividně
ztotožnil, zvláště při minimální velikosti záboru, i k tomu
příslušný orgán SSL.
VYHOVĚT
Podmínka, že nebudou vykáceny vzrostlé stromy a
bude na ně pohlíženo jako stínící prvek, bude vložena
do tab. na str. 22 výrokové části ÚP Roztoky.

VYHOVĚT
Do návrhu opakované veřejné projednání bude
závazně vložena první varianta, tedy výtlak na ČOV
podél Vltavy do Roztok a posílení ČS, ČOV Žalov VT01
(důsledně opravit kód v textové části, kde je jen VT1)
ale zůstane v návrhu také, bez specifikace toho, zda
plocha bude využita pro ČOV nebo pro čerpací stanici.
Do ÚP bude vložena závazná podmínka odkanalizování
nové zástavby v Žalově na ČOV. Již nyní návrh ÚP
Roztoky předpokládá pro Žalov následující řešení: bude
prověřen způsob odkanalizování části Žalov a navrženo
adekvátní řešení (zvažovány budou zejména možnosti
realizace výtlačného řadu včetně intenzifikace ČS
Roztoky a dále bude zvážena realizace lokální ČOV
Žalov). ÚP by měl být ve své finální podobě invariantní,
proto bude obsahovat jasné a striktní řešení tohoto
problému. V 21. století, v okolí hl.m. Prahy, v jednom
z nejbohatších regionů Evropy je z ekologického
hlediska jiné technické řešení likvidace splaškových vod,
než odvádění na ČOV, nepřichází v úvahu. Proto bude
závazně stanovena tato podmínka. Plocha VT1 zůstane
zachována do budoucna jako možnost posílení kapacity
ČOV Roztoky, anebo jako možnost soukromého řešení
daného problému, které bude rychlejší a operativnější
než budování výtlaku na ČOV Roztoky.
VYHOVĚT ČÁSTEČNĚ
Lávka bude přesunuta do územní rezervy, kotviště bude
v návrhu ponecháno, ochrana hnízdících ptáků bude
jistě prověřena během navazujících povolovacích
procesů, pokud bude záměr kotviště odmítnut MD jako
dotčeným orgánem, bude vypuštěn zcela. V případě

10/ Záměr Z49, dopravní obratiště:
Nesouhlasím s návrhem dopravního obratiště.
Odůvodnění: Negativní dopad na životní prostředí z
důvodů výskytu chráněných druhů např. mlok skvrnitý,
bělozářka lilokvětá, bělozářka větevnatá, nosorožík
kapucín, zvonky, kartouzek bílý atd..

11/ Záměr DI06:
Souhlasím s propojením ulic, jakožto i v návaznosti na
prostupnost území. Odůvodnění: již dříve zde byla
silnice, která propojovala tato území, bohužel majitel
současné nemovitosti obyvatelům Panenské II ztěžuje
průchodnost různým způsobem.

12/ Záměr Z01a, Z01b, Z01c:
Záměr Z01a,b,c Žalov, napojení plochy na HTP, nutná
výstavba věžového vodojemu nebo redukčního ventilu
na přivaděči a hlavní zásobní řad. Nesouhlasím se
stavbou věžového vodojemu. Odůvodnění: věž naruší
panorama vrchu Řivnáč, který je součástí nemovité
kulturní památky Hradiště Řivnáč, je to výrazný zásah
do krajiny a vytvoří to novou krajinou dominantu, která
není s ohledem na památkově chráněné území žádoucí.
13 / Záměry Z19, P03 a Z08:

včas uplatněné námitky Povodí Vltavy bude řešeno
s touto organizací.
NEVYHOVĚT
Pořizovatel se plně ztotožňuje s argumentací
projektanta, tedy že vymezení této plochy vychází
z požadavku města na zajištění obratiště na konci ul.
Potoky. Pokud tam dne již je místní komunikace a velmi
frekventovaná železniční trať, lze považovat případné
obratiště na stávající silnici za jen velmi malé zvýšené
možných negativních vlivů na životní prostředí. Ochrana
uvedených rostlinných druhů je věcí biologického
hodnocení před územním řízením.
VYHOVĚT
Komunikace bude navržena v max. možné šíři
nevyžadující bourání stávajících oplocení. Musí však
vždy být zajištěn průjezd vozidel IZS. I při pohledu nad
mapu je zde patrno, že zde došlo v minulosti k velkému
urbanistickému a městotvornému omylu, kde ul.
Šebkova nebyla propojena s ul. Levohradská. To
odporuje nejen elementárním zásadám městotvorby,
zásadám dobré dopravní obslužnosti, propojení
jednotlivých částí sídel, ale i normám a podzákonným
předpisům týkající se dopravy na pozemních
komunikacích. Návrh ÚP se pouze snaží odstranit tento
zděděný problém. Z těchto urbanistických důvodů musí
pořizovatel návrh na vypuštění záměru DI06 odmítnout,
byt si dobře uvědomuje, jak krajně nepříjemné je nyní
po letech vstupovat s veřejnou komunikací do prostorů,
které jsou užívány jako soukromé prostory. Zde ale
převážil zcela jasně definovaný a identifikovaný
dopravní a urbanistický problém, jde prostě o tak
hrubou chybu, která se v založení dopravní sítě v této
části Roztok stala, že veřejný zájem na jejím odstranění
je, z pohledu pořizovatel, větší než ochrana
soukromého vlastnictví a nevměšování se veřejnou
stavbou do léta využívaných soukromých prostor
spojených s trvalým bydlením.

VYHOVĚT
Návrh vodojemu zůstane bude vypuštěn ze závazné
části územního plánu, v současné době jsou již
v Roztokách zrealizována a zprovozněna nová tlaková
pásma, které problém řeší i bez nutnosti budování
vodojemu.

Nesouhlasím s dalším osídlováním Roztok a Žalova.
Odůvodnění: Roztoky narůstají velkým tempem,
chybějící infrastruktura bude mít negativní vliv na
stávající obyvatele a rozpočet města. Dopravní
zatíženost je již dosti vysoká.

14 / Záměr Z02a, Z02b:
Chybějící prostupnost území pro pěší. Avizuji, že toto
velké území nemá v navrženém plánu vymezený pruh
(chodník, park), který udělá propojku mezi schodištěm v
ul. Vlháčkova k ulici Lidická. Odůvodnění: navržené
řadovky zde vytvoří na celém území plombu, kde se celá
řadovka bude muset obejít.
15 / Záměry Z01a, Z01b:
Chybějící prostupnost území pro pěší k DN14. Avizuji, že
toto velké území nemá v navrženém plánu vymezený
pruh (chodník, park), který udělá propojku k relaxačním
zónám.
16/ Záměr DN31:
Koridor DN31 (elevátor), lesní pozemek pod koridorem
DN31 je navržen k trvalému odnětí z PUPFL na základě
požadavku stanoviska orgánu SSL nesouhlasím s
návrhem na umístění elevátoru a taktéž vyhrazení
těchto ploch na tyto účely. Odůvodnění: Výtah je již
další vymožeností veřejnosti. Z mého pohledu plně stačí
dopravní obslužnost PID. Jedná se o další vyjmutí
zeleného pásu z krajiny a vložení dalšího nežádoucího
prvku do krajiny. Dojde k narušení přírodního rázu
krajiny.
17/ Záměr Z45:
Nesouhlasím s vymezením plochy jako zastavitelnou
(in-line dráha). Odůvodnění: in-line dráhu lze
zrekonstruovat a pořídit podél Vltavy, vč. zázemí, než
budovat dráhu okružní na menším prostoru.

VYHOVĚT ČÁSTEČNĚ
Plocha zahrádkářské kolonie P03 bude z návrhu ÚP
vypuštěna do doby, než dojde k právnímu ukončení
vztahu mezi pachtýři a propachtovatelem, kterým je
město Roztoky. Do té doby bude vymezeno jako plocha
RZ – plochy rekreace – zahrádkové osady. Záměr Z19 je
podmíněn vypracováním RP Solníky v rámci kterého
budou nastaveny přesné podmínky pro tuto plochu,
která jen dokončuje již započatou urbanistickou
kompozici v části Solníky. A konečně záměr Z08 je velmi
malá plocha pro bydlení mezi stávající MK a rostlou
vilovou zástavbou na jižním okraji Dubečnice, její
nedokončení by bylo urbanisticky chybné a nelogické.
VYHOVĚT ČÁSTEČNĚ
Pro plochu Z02b v tabulce na str. 15 výrokové části ÚP
bude stanovena podmínka ponechání pěšího
propojení. Územní plán neobsahuje konkrétní a
závazný návrh pěších propojení, ta mohou být
realizována i v rámci ploch pro bydlení.
VYHOVĚT
Návrh vodojemu zůstane bude vypuštěn ze závazné
části územního plánu, v současné době jsou již
v Roztokách zrealizována a zprovozněna nová tlaková
pásma, které problém řeší i bez nutnosti budování
vodojemu.
VYHOVĚT
Možnost zřízení elevátoru bude přesunuta do územní
rezervy. Jde o natolik významnou a nákladnou investici,
že bude nejprve prověřena např. územní studie nebo
studií proveditelnosti a teprve v případě kladného
výsledku zanesena do závazní části ÚP Roztoky v rámci
některé z příštích změn nebo aktualizací ÚP. Orgán SSL
nicméně možnost zřízení elevátoru nijak
nezpochybňoval ani nerozporoval.

NEVYHOVĚT
Plocha Z45 je popsána jako plochy rekreace –
rekreace na plochách přírodního charakteru s velmi
přísnými podmínkami pro její využití, konkrétně
„respektovat území s historicky i esteticky
cennou urbanistickou strukturou v navazujícím území,
minimalizovat negativní vlivy na nadregionální
biocentrum v bezprostřední návaznosti na plochu,
respektovat ochranné pásmo maloplošného zvláště
chráněného území přírodní rezervace Roztocký háj –
Tiché údolí, území s častým výskytem archeologických
nálezů (ÚAN I), ochranné pásmo železniční dráhy“. To,
že „Plocha je vymezena uvnitř zastavěného území jako
rekreační zázemí dráhy pro inline bruslení na původní
silnici Praha – Roztoky“ je součástí pouze odůvodnění.
Co tam fakticky vznikne, je věcí navazujících správních
procesů, řízení a povolení. S ohledem na umístění
plochy v těsném sousedství železnice na jihovýchodním

okraji intravilánu Roztok nelze předpokládat negativní
dopady na životní prostředí.

022 / HANA A PETR ČABELKOVI / 15.12.2019
Uplatňujeme tímto tyto připomínky k návrhu územního
plánů Roztoky:
1. připomínka:
Žádáme v novém územním plánu zachovat schválenou
změnu územního plánu č. 4. Odůvodnění: Změna
územního plánu č. 4 byla široce diskutována, schválena
a je platná.
2. připomínka:
Na pozemcích č. 3414 a 3415/9 byla platnou změnou
územního plánu č. 4 vymezena plocha veřejně
prospěšné stavby místní komunikace v konstantní šíři
koridoru (dané šířkou pozemku 3414, tedy 8,9 m) v
pokračování ulice Šebkovy. V původních projektech je
silnice rovněž v plné šíři. V novém návrhu územního
plánu je však vymezen koridor o různé šířce 4-8 m. V
novém územním plánu žádáme zachovat konstantní
šířku komunikace, tak, jak je navrhována ve změně č. 4.
územního plánu. Odůvodnění: Lokalita má v
současnosti pouze jeden vjezd, což je problém zejména
v případě krizové situace.

3. připomínka:
Nesouhlasíme se změnou pozemků parc. č. 3189/43,
3189/44, 3189/73, 3189/74, z území typu ZV veřejná
prostranství, veřejná zeleň, jak byly vyznačeny ve 4.
změně územního plánu, na území typu BI (plochy
bydlení), jak je uvedeno v novém návrhu. Požadujeme
zachování stavu dle platné změny územního plánu č.4.
Odůvodnění: Na území lokality Panenská II pod ulicí Na
Panenské chybí veřejná zeleň. Komunikace má
minimální šíři, bez skutečných chodníků (chodníky jsou
vyznačeny jen barvou dlažby a nejsou vyvýšené s
obrubníkem) a bez zelených pásů či aspoň ostrůvků pro
stromy. Původně navržený veřejný park se během času

VYHOVĚT
Do návrhu ÚP Roztoky pro opakované veřejné
projednání bude promítnuta změna č. 4 v podrobnosti
odpovídající územnímu plánu. Tj. funkční dělení ploch
bude převzato beze změny.
VYHOVĚT ČÁSTEČNĚ
Komunikace bude navržena v max. možné šíři
nevyžadující bourání stávajících oplocení. Musí však
vždy být zajištěn průjezd vozidel IZS. V obecné rovině
jde s požadavkem souhlasit, bezpečná a bezproblémová
dopravní obslužnost lokality dané lokality by měla být
jednou z hlavních priorit územního plánování. Na straně
druhé musíme zvážit praktickou aplikaci územního
plánu, rozšíření DI06 na plnou šíři 8,0m by znamenalo
velmi komplikované vyvlastňovací řízení, kterému se
Město Roztoky s největší mírou pravděpodobnosti
nevyhne tak jako tak, v rámci kterého se bude muset
prokázat nezbytnost vyvlastnění v minimálním možném
rozsahu. Pokud autorizovaná dopravní specialistka Ing.
Wichsová, která zpracovala návrh dopravní koncepce, a
je jednou z nejvíce respektovaných dopravních
specialistů, projevila odborný názor, že zde je možná
komunikace proměnné šíře 4,0-8,0 m, pořizovatel nemá
důvod tento názor nerespektovat a vymezovat jako VPS
s možností vyvlastnění ve větším rozsahu, než je
nezbytné.
VYHOVĚT
Do návrhu ÚP Roztoky pro opakované veřejné
projednání bude promítnuta změna č. 4 v podrobnosti
odpovídající územnímu plánu. Tj. funkční dělení ploch
bude převzato beze změny.

změní! v soukromou zahradu (s oplocením tzv. černou
stavbou, legalizovanou až dodatečným stavebním
povolením). Jako vyrovnání tohoto nedostatku byly
pozemky určeny jako veřejná zeleň.
4. připomínka:
Nesouhlasíme se změnou p.p.č. 3189/67, 3189/68,
3189/140, z území typu „SZ – sady a zahrady“, jak byly
vyznačeny ve 4. změně územního plánu, na území typu
„SP – plochy smíšené obytné původní vesnické
struktury“, jak je uvedeno v novém návrhu.
Požadujeme zachování stavu dle platné změny č. 4
ÚPnSÚ Roztoky, případně změnu na typ zeleně
soukromé a vyhrazené (ZS).
Odůvodnění: Na území lokality Panenská II pod ulicí Na
Panenské chybí zeleň. Soukromá zahrada na těchto
pozemcích nesplňuje definici území typu SP: není na ní
nic původního (nachází se na stejném poli, jako nové
domy v lokalitě Na Panenské), je přístupná z nově
vybudované ulice Šebkova, takže k ní vede úzká
příjezdová cesta, která by nesplňovala normované
požadavky, nezastává úlohu lokálního centra, které by
vytvářelo příležitost k setkávání obyvatel a pocit
komunity. Původně mohl mít tuto funkci veřejný park
navrhovaný na těchto pozemcích. Po jeho změně v
soukromou zahradu (s oplocením tzv. černou stavbou,
legalizovanou až dodatečným stavebním povolením) ji
nezastává. Citace z definice SP plochy smíšené obytné
původní vesnické struktury: území je definováno jako
území s původní vesnickou strukturou, jehož rozvoj je
do značné míry limitován (úzké ulice vč. příjezdových
cest, které nesplňují normové požadavky, atd.), toto
území je však velice hodnotné z hlediska urbanistické
struktury a zastává úlohu lokálního centra s lokální
vybaveností.
023 / ING. ANTONÍN JANATA / 14.12.2019
Podle ustanovení § 52 odst. 3 stavebního zákona
podávám připomínku k návrhu územního plánu
Roztoky, vyvěšeného dne 30.10.2019 a veřejně
projednaného dne 9.12.2019. Připomínka směřuje proti
záměru klasifikace pozemku 2547/1 v ul. Třebízského (v
ÚP součást plochy P03), jako tzv. „plocha přestavby“ s
navrhovaným způsobem využití „BI plochy bydlení –
bydlení v rodinných domech městské a příměstské".
Navrhuji pozemek p.č. 2547/1 (část plochy P03)
překlasifikovat na způsob využití území „RZ plochy
rekreace – zahrádkové osady“.
Odůvodnění: V oblasti P03 se nachází zahrádkářská
osada spravovaná Základní organizací Českého
zahrádkářského svazu Roztoky u Prahy, IČO 70900531.
Osada vznikla v roce 1983 na půdě bonity 0, do té doby
využívané jako pastvina. Na území byla navezena
skrývka ze stavby elektrické napájecí stanice (měnírny)
budované v Roztokách v rámci elektrifikace trati Praha
– Kralupy nad Vltavou – Děčín. Na vlastní náklady členů,
bylo území osady zasíťováno rozvodem elektřiny a vody

VYHOVĚT
Do návrhu ÚP Roztoky pro opakované veřejné
projednání bude promítnuta změna č. 4 v podrobnosti
odpovídající územnímu plánu. Tj. funkční dělení ploch
bude převzato beze změny.

Dne 26.10.2017 nabyla na účinnosti změna č. 4 ÚPnSÚ
Roztoky, která determinuje využití předmětného území
dle obr. nad textem. Dotčené pozemky jsou zahnuty jak
do plochy „ZV – veřejná prostranství, veřejná zeleň“ tak
i do ploch s komerčně velmi lukrativním využitím, jako
jsou „VO – všeobecně obytné území“ nebo „ČO – čistě
obytné území“. Nový ÚP Roztoky má sice pravomoc
změnit řešení změny č. 4, ale pořizovatel zde
upřednostňuje zachování kontinuity právního stavu
v daném území. Pokud nějaká změna platí 2 roky, bylo
by zvláštní, její pracně dohodnuté a schválené řešení po
takto krátké době negovat.

VYHOVĚT
Ponechat stávající funkci, tedy překlasifikovat na
způsob využití území „RZ plochy rekreace –
zahrádkové osady“.
Uvedené p.p.č. 2547/1 a 2547/35 jsou v majetku Města
Roztoky. Město Roztoky má vůli do budoucna změnit
využití tohoto prostoru ze zahrádkářské kolonie na
plochy pro městské a příměstské bydlení v RD. To
znamená, že ke změně dojde okamžitě, jde o
dlouhodobý záměr. Nicméně je urbanistky logické a
racionální, že v takto cenném prostoru s dobrým
dopravním napojením prostřednictvím všech druhů
dopravy na hl. m. Prahu lze v budoucnu uvažovat se
změnou využití z „chatiček“ na plnohodnotné formy
bydlení. Zdůrazňujeme, v budoucnu, po vyřešení vztahů
jednotlivých pachtýřů s propachtovatelem. Na stranu
druhou pořizovatel plně respektuje právo starších (ale i
mladších) spoluobčanů na klid, zdravé prostředí, dobré
vztahy a především nepracovní formy vyžití, tedy na
zájmovou a spolkovou činnost, vč. tolik populárního
zahrádkaření, a to i situace, kdy je, samozřejmě, nutné

pro zalévání zahrádek. Za roky fungování je na území
osady slušná výsadba ovocných stromů, keřů rybízu a
vinné révy, samozřejmě množství květin a zeleniny. Na
jejím území jsou i chránění živočichové jako jsou motýli,
ještěrky aj. Vzhledem k tomu, že osada přiléhá k
intravilánu obce, je vlastně součástí zeleného pásu
obce, dále veřejně oznamované snaze zachovat
maximum zeleně a podporovat zahrádkářskou činnost
jsem toho názoru, že zahrnout větší část osady do
oblasti možné zástavby rodinnými domy je proti
požadavkům současnosti.

024 / LIBOR A BLANKA PEKÁRKOVI / 15.12.2019
Uplatňujeme tímto tyto připomínky k návrhu územního
plánů Roztoky:
1. připomínka:
Žádáme v novém územním plánu zachovat schválenou
změnu územního plánu č. 4. Odůvodnění: Změna
územního plánu č. 4 byla široce diskutována, schválena
a je platná.

objektivně vnímat právo vlastníka nakládat si svým
majetkem. To, že Město Roztoky do budoucna hodlá
zhodnotit své pozemky ze zahrádkářské kolonie na
stavební pozemky pro bydlení je naprosto pragmatické
a racionální uvažování zvláště za situace, kdy pozemky
jsou díky své poloze (geografické, blízkost hl.m. Prahy, i
dopravní, dobrá dopravní dostupnost). Problém lze řešit
mimo ÚP, např. uzavřením nájemním smluv, které
zajistí dostatečnou časovou rezervu pro budoucí
revitalizaci celého prostoru. Je nutné také zdůraznit, že
změna funkční využití v ÚP neznamená automaticky
povinnost tam začít stavby pro trvalé bydlení, je to jen
možnost, a majitelé stávajících staveb budou moci své
stavby v souladu s platnými povoleními užívat i nadále
ke stejnému účelu jako je tomu doposud.
Po zvážení všech pro a proti se pořizovatel přiklání
k názoru, že Město Roztoky by nejprve mělo vypovědět
uzavřené pachtovní smlouvy s určitou časovou výpovědí
tak, aby nejprve po právní stránce byl jednoznačně
vypořádán vztah s dosavadními nájemci. Toto
vypovězení s sebou dost možná ponese dlouhodobé
právní spory – pořizovatel je sice přesvědčen, že majitel
pozemku musí mít nárok rozhodovat o tom, komu svůj
pozemek pronajme, ale také je přesvědčen, že toto
musí být uzavřeno korektním právním vztahem obou
stran. Poté je možné přistoupit ke změně využití
pozemků např. v rámci některé další aktualizace ÚP
Roztoky. Nyní, v době účinných pachtovních smluv, kdy
pachtýři užívající dané pozemky mají s jejich využitím
zásadně jiné představy než propachtovatel, by bylo
provedení změn funkčního využití na plochy bydlení
v rodinných domech městské a příměstské z pohledu
pořizovatele předčasné. Fakticky by se stejně po ještě
relativně dlouhou dobu nic v území neměnilo. A situace,
kdy část pozemků bude změněna na stavební parcely
pro trvalé bydlení a část zůstane zahrádkářkou kolonií
je nesourodý mix, kterému se tímto vypořádáním snaží
pořizovatel předejít.
Pořizovatel zohlednil i ostatní uváděné argumenty
v námitce, zejména blízkost lesa, zahrnují části lokality
do ochranného pásmu lesa a ekologicko-stabilizační
funkce zahrádkářské lokality, a v podstatě, těmto
argumentům dává za pravdu. Jsou bezesporu řešitelné
dohodou s příslušnými orgány ochrany ŽP, ale
z hlediska koeficientu ekologické stability krajiny je
bezesporu stávající využití pro zahrádkářskou lokalitu
vhodnější než nová vilková čtvrť.

VYHOVĚT
Do návrhu ÚP Roztoky pro opakované veřejné
projednání bude promítnuta změna č. 4 v podrobnosti
odpovídající územnímu plánu. Tj. funkční dělení ploch
bude převzato beze změny.

2. připomínka:
Na pozemcích č. 3414 a 3415/9 byla platnou změnou
územního plánu č. 4 vymezena plocha veřejně
prospěšné stavby místní komunikace v konstantní šíři
koridoru (dané šířkou pozemku 3414, tedy 8.9m) v
pokračování ulice Šebkovy. V původních projektech je
silnice rovněž v plné šíři. V novém návrhu územního
plánu je však vymezen koridor o různé šířce 4-8 m. V
novém územním plánu žádáme zachovat konstantní
šířku komunikace, tak, jak je navrhována ve změně č. 4.
územního plánu. Odůvodnění: Lokalita má v
současnosti pouze jeden vjezd, což je problém zejména
v případě krizové situace.

3. připomínka:
Nesouhlasíme se změnou pozemků parc. č. 3189/43,
3189/44, 3189/73, 3189/74, z území typu ZV veřejná
prostranství, veřejná zeleň, jak byly vyznačeny ve 4.
změně územního plánu, na území typu BI (plochy
bydlení), jak je uvedeno v novém návrhu. Požadujeme
zachování stavu dle platné změny územního plánu č.4.
Odůvodnění: Na území lokality Panenská II pod ulicí Na
Panenské chybí veřejná zeleň. Komunikace má
minimální šíři, bez skutečných chodníků (chodníky jsou
vyznačeny jen barvou dlažby a nejsou vyvýšené s
obrubníkem) a bez zelených pásů či aspoň ostrůvků pro
stromy. Původně navržený veřejný park se během času
změní! v soukromou zahradu (s oplocením tzv. černou
stavbou, legalizovanou až dodatečným stavebním
povolením). Jako vyrovnání tohoto nedostatku byly
pozemky určeny jako veřejná zeleň.
4. připomínka:
Nesouhlasíme se změnou p.p.č. 3189/67, 3189/68,
3189/140, z území typu „SZ – sady a zahrady“, jak byly
vyznačeny ve 4. změně územního plánu, na území typu
„SP – plochy smíšené obytné původní vesnické
struktury“, jak je uvedeno v novém návrhu.
Požadujeme zachování stavu dle platné změny č. 4
ÚPnSÚ Roztoky, případně změnu na typ zeleně
soukromé a vyhrazené (ZS).
Odůvodnění: Na území lokality Panenská II pod ulicí Na
Panenské chybí zeleň. Soukromá zahrada na těchto

VYHOVĚT ČÁSTEČNĚ
V obecné rovině jde s požadavkem souhlasit, bezpečná
a bezproblémová dopravní obslužnost lokality dané
lokality by měla být jednou z hlavních priorit územního
plánování. Na straně druhé musíme zvážit praktickou
aplikaci územního plánu, rozšíření DI06 na plnou šíři
8,0m by znamenalo velmi komplikované vyvlastňovací
řízení, kterému se Město Roztoky s největší mírou
pravděpodobnosti nevyhne tak jako tak, v rámci
kterého se bude muset prokázat nezbytnost vyvlastnění
v minimálním možném rozsahu. Pokud autorizovaná
dopravní specialistka Ing. Wichsová, která zpracovala
návrh dopravní koncepce, a je jednou z nejvíce
respektovaných dopravních specialistů pro územní
plánování, projevila a podepsala odborný názor, že zde
je možná komunikace proměnné šíře 4,0-8,0 m,
pořizovatel nemá důvod tento názor nerespektovat a
vymezovat jako veřejně prospěšnou stavbu dopravní
infrastruktury s možností vyvlastnění záměr DI06 ve
větším rozsahu, než je naprosto nezbytné. Samozřejmě,
pořizovatel zohlednil i velkou míru odporu proti tomuto
záměru jako takovému, proto z hlediska proporcionality
zásahu do vlastnictví jednotlivých majitelů pozemků
nedoporučuje návrh na rozšíření této VPS DI.
Komunikace bude navržena v max. možné šíři
nevyžadující bourání stávajících oplocení. Musí však
vždy být zajištěn průjezd vozidel IZS.
VYHOVĚT
Do návrhu ÚP Roztoky pro opakované veřejné
projednání bude promítnuta změna č. 4 v podrobnosti
odpovídající územnímu plánu. Tj. funkční dělení ploch
bude převzato beze změny.

VYHOVĚT
Do návrhu ÚP Roztoky pro opakované veřejné
projednání bude promítnuta změna č. 4 v podrobnosti
odpovídající územnímu plánu. Tj. funkční dělení ploch
bude převzato beze změny.
Dne 26.10.2017 nabyla na účinnosti změna č. 4 ÚPnSÚ
Roztoky, která determinuje využití předmětného území
takto:

pozemcích nesplňuje definici území typu SP: není na ní
nic původního (nachází se na stejném poli, jako nové
domy v lokalitě Na Panenské), je přístupná z nově
vybudované ulice Šebkova, takže k ní vede úzká
příjezdová cesta, která by nesplňovala normované
požadavky, nezastává úlohu lokálního centra, které by
vytvářelo příležitost k setkávání obyvatel a pocit
komunity. Původně mohl mít tuto funkci veřejný park
navrhovaný na těchto pozemcích. Po jeho změně v
soukromou zahradu (s oplocením tzv. černou stavbou,
legalizovanou až dodatečným stavebním povolením) ji
nezastává. Citace z definice SP plochy smíšené obytné
původní vesnické struktury: území je definováno jako
území s původní vesnickou strukturou, jehož rozvoj je
do značné míry limitován (úzké ulice vč. příjezdových
cest, které nesplňují normové požadavky, atd.), toto
území je však velice hodnotné z hlediska urbanistické
struktury a zastává úlohu lokálního centra s lokální
vybaveností.
025 / ZÁKLADNÍ ORGANIZACE ČESKÉHO
ZAHRÁDKÁŘSKÉHO SVAZU V ROZTOKÁCH U PRAHY /
16.12.2019
Jménem Základní organizace Českého zahrádkářského
svazu v Roztokách u Prahy podáváme tímto připomínku
k návrhu územního plánu Roztoky, veřejně
projednaného 9.12.2019. Nesouhlasíme s navrhovaným
způsobem využití pozemku (regulativem) „BI plochy
bydlení – bydlení v rodinných domech městské a
příměstské“. Pro dotčený pozemek p.č. 2547/1
navrhujeme použití regulativu „RZ plochy rekreace –
zahrádkové osady“.
Odůvodnění:
1. Potenciální negativní dopad na současné využití
pozemku a na využití budov ve vlastnictví členů. Na
dotčeném pozemku p.č. 2547/1 se nachází od roku
1983 zahrádkářská osada, spravovaná t.č. výše
uvedeným pobočným spolkem. Pozemek byl historicky
využíván na základě dlouhodobé hospodářské smlouvy
s Městem Roztoky. Od r. 2018 je pozemek pobočným
spolkem řádně využíván na základě dlouhodobé
pachtovní smlouvy s Městem Roztoky. Na daném
pozemku se navíc nachází řada řádně zkolaudovaných
staveb zapsaných v katastru nemovitostí, přičemž tyto
stavby se nacházejí na parc. č. 2547/34, 2547/35,
2547/36, 2547/37, 2547/38, 2547/39, 2547/40,
2547/41. 2547/42, 2547/57 a 2547/61. Každá z budov
(chatek) tvoří funkční celek s daným dílcem.
Navrhované využití území (výstavba RD) je tedy v
existenciálním rozporu s dlouholetou činností naší
organizace, ale omezuje také fakticky možnost využití
chatek. Organizace investovala do vybudování osady
významné úsilí . Osada včetně rozvodů energií byla nad
to vybudována na místě skály, vlastními silami musela
být provedena rekultivace černé skládky a rovněž ve
vlastní režii zahrádkářů byl pozemek zhodnocen

Dotčené pozemky jsou zahnuty jak do plochy „ZV –
veřejná prostranství, veřejná zeleň“ tak i do ploch
s komerčně velmi lukrativním využitím, jako jsou „VO –
všeobecně obytné území“ nebo „ČO – čistě obytné
území“. Nový ÚP Roztoky má sice pravomoc změnit
řešení změny č. 4, ale pořizovatel zde upřednostňuje
zachování kontinuity právního stavu v daném území.
Pokud nějaká změna platí 2 roky, bylo by zvláštní, její
pracně dohodnuté a schválené řešení po takto krátké
době negovat.
VYHOVĚT
Ponechat stávající funkci, tedy překlasifikovat na
způsob využití území „RZ plochy rekreace –
zahrádkové osady“.
Uvedené p.p.č. 2547/1 a 2547/35 jsou v majetku Města
Roztoky. Město Roztoky má vůli do budoucna změnit
využití tohoto prostoru ze zahrádkářské kolonie na
plochy pro městské a příměstské bydlení v RD. To
znamená, že ke změně dojde okamžitě, jde o
dlouhodobý záměr. Nicméně je urbanistky logické a
racionální, že v takto cenném prostoru s dobrým
dopravním napojením prostřednictvím všech druhů
dopravy na hl. m. Prahu lze v budoucnu uvažovat se
změnou využití z „chatiček“ na plnohodnotné formy
bydlení. Zdůrazňujeme, v budoucnu, po vyřešení vztahů
jednotlivých pachtýřů s propachtovatelem. Na stranu
druhou pořizovatel plně respektuje právo starších (ale i
mladších) spoluobčanů na klid, zdravé prostředí, dobré
vztahy a především nepracovní formy vyžití, tedy na
zájmovou a spolkovou činnost, vč. tolik populárního
zahrádkaření, a to i situace, kdy je, samozřejmě, nutné
objektivně vnímat právo vlastníka nakládat si svým
majetkem. To, že Město Roztoky do budoucna hodlá
zhodnotit své pozemky ze zahrádkářské kolonie na
stavební pozemky pro bydlení je naprosto pragmatické
a racionální uvažování zvláště za situace, kdy pozemky
jsou díky své poloze (geografické, blízkost hl.m. Prahy, i
dopravní, dobrá dopravní dostupnost). Problém lze řešit
mimo ÚP, např. uzavřením nájemním smluv, které
zajistí dostatečnou časovou rezervu pro budoucí
revitalizaci celého prostoru. Je nutné také zdůraznit, že
změna funkční využití v ÚP neznamená automaticky
povinnost tam začít stavby pro trvalé bydlení, je to jen
možnost, a majitelé stávajících staveb budou moci své
stavby v souladu s platnými povoleními užívat i nadále
ke stejnému účelu jako je tomu doposud.

navezením 400 nákladních vozů zeminy (odpadu) z
blízké stavby.
2. Ochrana krajiny/přírody, zadržování vody v krajině,
ekologická funkce zahrádkářské osady. V
severovýchodní části náhorní planiny Roztok se
vyznačuje relativně malými plochami souvislé zeleně,
resp. jedná se o souvislou zástavbu. Dotčený pozemek
p.č. 2547/1 v oblasti P03 představuje nezanedbatelnou
zelenou plochu. Zahrada přispívá (na rozdíl od
zastavěných ploch) k zadržování vody v krajině, plní
funkci tzv. „zelených plic města“, v horkých letních
dnech ochlazuje přirozeným způsobem své okolí,
poskytuje útočiště vybraným druhům ptactva a
užitečného hmyzu. Příp. zastavění plochy RD má tedy
jasně negativní vliv na životní prostředí v dané lokalitě.
3. Sociální funkce, místní komunita, rekreační funkce,
zvláště pro obyvatele bytů. Dotčené území (osada) je ve
svém rámci rozdělena na 16 samostatných dílců,
využívaných členy zahrádkářského spolku. Při započtení
rodinných příslušníků tak prostor slouží cca 40
obyvatelům Roztok (v porovnání s cca. 12 lidmi v
případě 3 RD). Jedná se o svébytnou sociální komunitu
kde se potkávají lidé různého věku, povolání a
zkušeností, které pojí společný zájem. Je také třeba
zmínit, že zahrádky jsou hojně využívány občany Roztok
žijící v bytových domech a stávající využití území tak
poskytuje možnosti aktivní rekreace v přírodním
prostředí.
4. Výchovně-vzdělávací funkce ve vztahu k mládeži: V
posledních letech se opět navyšuje zájem mladých
rodin s dětmi o zahrádkaření. Stávající využití území pro
zahrádkářskou činnost tak přispívá k výchově mladé
generace ve smyslu budování vztahu k přírodě,
uvědomění si skutečných hodnot, možnosti vypěstování
vlastních potravin, to vše formou smysluplné práce a
zábavy ve zdravém prostředí.
5. Tzv. ochranné pásmo lesa: dotčená oblast P03 jednak
navazuje na souvislý přírodní pás podél hrany údolí
Vltavy, resp. podél ulici Nad Vltavou a rovně se nachází
v pásmu do 50 m od přilehlého lesa. Požadavkem na
tvorbu územního plánu ze strany dotčeného orgánu
státní lesní správy MěÚ Černošice bylo mj. dbát ochrany
lesa. Z důvodu blízkosti lesa považujeme za nevhodné
aby v bezprostřední blízkosti lesa byly povolovány další
stavby RD.
026 / JAN PŘIBYL A EDELTRAUD PŘIBYLOVÁ /
16.12.2019
Podle ustanovení § 52 odst. 3 stavebního zákona
podávám připomínku k návrhu územního plánu
Roztoky, vyvěšeného dne 30.10.2019 a veřejně
projednaného dne 9.12.2019. Připomínka směřuje proti
záměru klasifikace pozemku 2547/1 v ul. Třebízského (v
ÚP součást plochy P03), jako tzv. „plocha přestavby“ s
navrhovaným způsobem využití „BI plochy bydlení –
bydlení v rodinných domech městské a příměstské".

Po zvážení všech pro a proti se pořizovatel přiklání
k názoru, že Město Roztoky by nejprve mělo vypovědět
uzavřené pachtovní smlouvy s určitou časovou výpovědí
tak, aby nejprve po právní stránce byl jednoznačně
vypořádán vztah s dosavadními nájemci. Pořizovatel
zohlednil i ostatní uváděné argumenty v námitce,
zejména blízkost lesa, zahrnují části lokality do
ochranného pásmu lesa a ekologicko-stabilizační funkce
zahrádkářské lokality, a v podstatě, těmto argumentům
dává za pravdu. Jsou bezesporu řešitelné dohodou
s příslušnými orgány ochrany ŽP, ale z hlediska
koeficientu ekologické stability krajiny je bezesporu
stávající využití pro zahrádkářskou lokalitu vhodnější
než nová vilková čtvrť.

VYHOVĚT
Ponechat stávající funkci, tedy překlasifikovat na
způsob využití území „RZ plochy rekreace –
zahrádkové osady“.
Uvedené p.p.č. 2547/1 a 2547/35 jsou v majetku Města
Roztoky. Město Roztoky má vůli do budoucna změnit
využití tohoto prostoru ze zahrádkářské kolonie na
plochy pro městské a příměstské bydlení v RD. To
znamená, že ke změně dojde okamžitě, jde o
dlouhodobý záměr. Nicméně je urbanistky logické a

Navrhuji pozemek p.č. 2547/1 (část plochy P03)
překlasifikovat na způsob využití území „RZ plochy
rekreace – zahrádkové osady“.
Odůvodnění:
Výše zmíněná budova (sklípek) na p.č. 2547/44 je
využívána v souvislosti s užíváním zahrady a bytu
uživatele v blízkém okolí. Zahrada je užívána na základě
pachtovní smlouvy uzavřené 7.9.2018 mezi Městem
Roztoky a Základní organizací Českého zahrádkářského
svazu v Roztokách u Prahy, IČO 70900531, které jsme
členy. ÚP navrhovaná změna způsobu využití pozemku
2547/1 umožňuje zástavbu rodinným domem. Takový
krok ve svém důsledku znemožní užívání pachtovaného
pozemku č. 2547/1 (zahrady v osadě) a omezí možnost
užíváni stavby. Tim jsou dotčena práva nás jako
právoplatných uživatelů nemovitosti. Zahrádkářská
osada přímo navazuje na sousední les a v ulici
Třebízského lze nalézt další obdobnou zahrádkářskou
osadu a další pozemky s obdobným způsobem využití tj.
bez zástavby RD. Ze západní strany pak osada navazuje
na přírodní pás podél hřebene nad Vltavou (ul. Nad
Vltavou) a je tak logickým pokračováním. Zachování
území v režimu zahrádkářské osady má rovněž
významnou ekologickou funkci v dané značně zastavěné
oblasti, a to mj. s ohledem na zadržování vody v krajině,
udržování flory, a je sídlem chráněných zvířat slepýš ,
ještěrka , ježek a drobné zpěvné ptactvo. Z těchto
důvodů je navržena změna využití jako plocha rekreace
RZ.

027 / IVETA A VLADIMÍR FUČÍKOVI / 16.12.2019
Tímto podáváme připomínku k návrhu nového
územního plánu týkající uvažovaného koridoru DN16
(dále jen „Koridor“). Připomínka se týká vybudování
koridoru v těsné blízkosti rodinných (č.p. 1373) a
bytových domu s důsledkem dalšího narušení již tak
poškozovaného klidu a soukromí vlastníku některých
nemovitostí ležících v těsné blízkosti uvažovaného
koridoru. V případě vybudování zamýšleného Koridoru
klesne kvalita bydlení sousedících nemovitostí a s tím i
jejich tržní hodnota. Při nutné potřebě propojení ul.
Přemyslovská a Borkovského je mnohonásobně
ekonomičtější a jednodušší využití stávající komunikace
mezi bytovými domy a současnými stavebninami
Renova s potřebou vybudovat pouze cca 45m proti cca
190 m nového chodníku z návrhu nového územního
plánu. Další možností je využití ulice Za Cihelnou, kde

racionální, že v takto cenném prostoru s dobrým
dopravním napojením prostřednictvím všech druhů
dopravy na hl. m. Prahu lze v budoucnu uvažovat se
změnou využití z „chatiček“ na plnohodnotné formy
bydlení. Zdůrazňujeme, v budoucnu, po vyřešení vztahů
jednotlivých pachtýřů s propachtovatelem. Na stranu
druhou pořizovatel plně respektuje právo nájemce
užívat pronajatý pozemek zvláště za situace, kdy
pachtovní smlouva byla uzavřena ani ne před 2 roky.
To, že Město Roztoky do budoucna hodlá zhodnotit své
pozemky ze zahrádkářské kolonie na stavební pozemky
pro bydlení je naprosto pragmatické a racionální
uvažování zvláště za situace, kdy pozemky jsou díky své
poloze (geografické, blízkost hl.m. Prahy, i dopravní,
dobrá dopravní dostupnost). Problém lze řešit mimo
ÚP, např. uzavřením nájemním smluv, které zajistí
dostatečnou časovou rezervu pro budoucí revitalizaci
celého prostoru. Je nutné také zdůraznit, že změna
funkční využití v ÚP neznamená automaticky povinnost
tam začít stavby pro trvalé bydlení, je to jen možnost, a
majitelé stávajících staveb budou moci své stavby
v souladu s platnými povoleními užívat i nadále ke
stejnému účelu jako je tomu doposud.
Po zvážení všech pro a proti se pořizovatel přiklání
k názoru, že Město Roztoky by nejprve mělo vypovědět
uzavřené pachtovní smlouvy s určitou časovou výpovědí
tak, aby nejprve po právní stránce byl jednoznačně
vypořádán vztah s dosavadními nájemci. Pořizovatel
zohlednil i ostatní uváděné argumenty v námitce,
zejména blízkost lesa, zahrnují části lokality do
ochranného pásmu lesa a ekologicko-stabilizační funkce
zahrádkářské lokality, a v podstatě, těmto argumentům
dává za pravdu. Jsou bezesporu řešitelné dohodou
s příslušnými orgány ochrany ŽP, ale z hlediska
koeficientu ekologické stability krajiny je bezesporu
stávající využití pro zahrádkářskou lokalitu vhodnější
než nová vilková čtvrť.
VYHOVĚT
Vypustit z návrhu záměr DN16.
Takto formulovaná námitka nedává konkrétní výrok,
proti čemu brojí, nicméně, s ohledem na bydliště
„Přemyslovská 2244“ a popis „koridor pro pěší a
cyklisty“ pořizovatel dovodil, že jde o záměr DN16. Dle
názoru pořizovatele jde sice o klasický příklad tzv.
NIMBY syndromu (z anglického NOT IN MY BACK YARD),
kdy všichni chceme v ČR podporovat cyklistickou
dopravu jako ekologickou a zdraví obyvatel prospěšnou
dopravu, ale hlavně ať mi cyklostezka nevede pod okny!
Pořizovatel zde rovněž nevidí žádný zásah do
spoluvlastnického práva, návrh cyklostezky a stezky pro
pěší po severní straně 3 bytových domů nemůže
znehodnotit pozemky a zhoršit kvalitu bydlení
v bytovém domě (v bytě). Cyklostezky a stezky pro pěší
jsou běžnou součástí projektů revitalizace našich sídlišť.

propojení ul. Přemyslovská a Borkovského přes stávající
komunikace je ještě méně náročná.

028 / ING. MIROSLAV RADOUŠ A LIBUŠE RADOUŠOVÁ
/ 16.12.2019
Jménem Základní organizace Českého zahrádkářského
svazu v Roztokách u Prahy podáváme tímto připomínku
k návrhu územního plánu Roztoky, veřejně
projednaného 9.12.2019. Nesouhlasíme s navrhovaným
způsobem využití pozemku (regulativem) „BI plochy
bydlení – bydlení v rodinných domech městské a
příměstské“. Pro dotčený pozemek p.č. 2547/1
navrhujeme použití regulativu „RZ plochy rekreace –
zahrádkové osady“.
Odůvodnění: shodné s připomínkou č. 025.
029/ PAVLA VOBORNÍKOVÁ / 16.12.2019
1/ Hlavní průtah městem:
Nesouhlasím s dalším dopravním omezením, které se
týká retardérů při vjezdu do města z obou stran.
Odůvodnění: Ze směru od Velkých Přílep bude rychlost
dopravy omezovat kruhový objezd, který bude
dostačujícím prvkem ke snížení rychlosti. Ze strany od
Prahy je dostačujícím zpomalovacím prvkem zatáčka,
která pak navádí pod most a omezení rychlosti při
vjezdu do Roztok.
2/ Kompostárna:
Nesouhlasím s umístěním kompostárny na plánovaném
místě. Odůvodnění: Toto území, kde je kompostárna
navrhována, slouží k relaxaci či sportovnímu vyžití
obyvatel Roztok, Únětic i Suchdola. Toto umístění není
vhodné zejména z důvodů dopravní zátěže (mj. je zde
zákaz vjezdu) či nelibému zápachu. Je to nevhodně
umístěno nad PR Tiché údolí.
3/ Plocha Z46:
Nesouhlasím s návrhem na vymezení plochy se
specifickým využitím jako zastavitelnou. Odůvodnění
také koresponduje s vyjádřením dotčeného orgánu
Ministerstva kultury v tomto znění: Nesouhlasím s
vymezením plochy Z46 pro občanské vybavení –
tělovýchovná a sportovní zařízení. Uvedená plocha se
nachází na území Státní archeologické rezervace Levý
Hradec a v OP NKP hradiště Řivnáč. Dle podmínek
ochrany v rozhodnutí o zřízení OP je na jeho území

Na druhou stranu koncepce cyklistické dopravy
v Roztokách nestojí na tomto cca 0,5 km dlouhém
úseku a pořizovatel nemůže prokázat, že pokud zde
cyklostezka doposud nebyly, její zřízení právě zde je
nezbytné. Svoji roli také hrálo množství námitek proti
této stavbě v tomto úseku uplatněné, které jasně
prokazují organizovaný odpor zde žijících obyvatel proti
této stavbě. Prokázat ve vyvlastňovacím řízení
nezbytnost této stavby by bylo krajně obtížné. Bez
vyvlastnění získat potřebné pozemku bude více méně
nemožné. Proti je i nadbytečné (a poněkud pokrytecké)
záměr cyklostezky zde ponechat s vědomím, že bude
realizována až tehdy, až s tím budou majitelé pozemků
souhlasit. Z těchto důvodů pořizovatel doporučuje
záměr v napadaném rozsahu vypustit.
VYHOVĚT
Ponechat stávající funkci, tedy překlasifikovat na
způsob využití území „RZ plochy rekreace –
zahrádkové osady“.
Důvody, správní úvahy i další argumentace je shodná se
způsobem vypořádání připomínky č. 025 Českého
zahrádkářského svazu.

VYHOVĚT
Územní plán nebude navrhovat konkrétní technická
řešení pro snížení rychlosti a zvýšení bezpečnosti
provozu na hlavní silnici procházející Roztoky.
Není to ani jeho ani účelem nebo úkolem pro řešení
územního plánu, ale až navazujících procesně správních
úkonů (osazení značek, měřičů rychlosti, apod.) nebo
stavebně technických opatření (zmíněné příčné pruhy).
VYHOVĚT
Plocha Z35 pro kompostárnu nebude návrhem tohoto
ÚP samostatně vymezována. Rovněž záměr DI11 bude
z návrhu ÚP vypuštěn.
Důvody, pokyny i argumentace jsou shodné jako u
vypořádání připomínky č. 009.

VYHOVĚT ČÁSTEČNĚ
Bude upraveno přesně dle vypořádání stanoviska
Ministerstva kultury jako dotčeného orgánu
památkové péče. Zřejmě nedopatřením došlo
k nevymezení této plochy pro tělovýchovná a sportovní
zařízení – se specifickým využitím, protože u ploch pro
bydlení k vymezení samostatného podtypu plochy
s rozdílným způsobem využití došlo, bude opraveno
přesně dle požadavku MK, projektant doslovně
převezme navržené podmínky hlavního, přípustného,

zakázáno měnit dochovanou konfiguraci terénu, měnit
přírodní a krajinný ráz území a jakkoliv je poškozovat,
budovat jakékoliv novostavby nebo zcela výjimečně na
základě ÚP a pouze se souhlasem orgánů státní
památkové péče atd. Stanovené hlavní a přípustné
využití v ploše OS včetně podmínek prostorového
uspořádání se neslučuje s podmínkami ochranného
pásma NKP. OP je plošně chráněno jako celek a není
možné realizovat nové stavby v hlavním ani přípustném
využití. Odůvodnění: Plocha by naopak měla být vedena
jako louka, už kvůli velkému zastavění na tomto území.
Sportoviště zde z mého pohledu není až tak potřebné,
jelikož vznikají na jiných místech.
4/ LBK1 biokoridor:
Souhlasím s tímto návrhem a kvituji to. Ale pozor s
přivedením zvěře k poměrně frekventované silnici!
Řidiči mají alespoň teď možnost vidět v dálce, kde se
zvěř pohybuje a přizpůsobit rychlost, ale pokud bude
porost až ke kraji silnice, tak tuto možnost ztratí a bude
docházet k větším srážkám se zvěří.
5/ Záměr DI25 – točna autobusu na Žalově:
Nesouhlasím s točnou busu na tomto místě.
Odůvodnění: zábor půdy I. třídy ochrany; v blízkosti
biokoridoru není vhodné; když autobusy budou končit v
tomto místě, tak nebudou zajíždět do Přemyslovské?
6/ Záměr Z61 – plocha pro bydlení BI.X, Žalov:
Návrh na plochy bydlení – bydlení v rodinných domech
městské a příměstské – se specifickým využitím, výměra
0,01 ha. Plocha je navržena k uvolnění z režimu PUPFL a
k trvalému odnětí plnění funkcí lesa. Plocha přiléhá k
pozemku s trvalým bydlením, dlouhodobě neplní funkci
lesa. Nesouhlasím s vynětím z režimu PUPFL!
Odůvodnění: Toto území plní funkci lesa a biokoridoru,
taktéž funkci zadržování vody, ochlazování a volný
pohyb zvěře.
7/ Odstavné parkoviště Z43 Horní Žalov:
Stávající odstavné parkoviště je s ohledem na
navrhované rozvojové plochy pro bydlení (lokalita
Panenská II, lokalita Horní Žalov) a očekávanou
zvýšenou poptávku navrženo k rozšíření. Souhlasím za
předpokladu, že nebudou vykáceny vzrostlé stromy a
bude na ně pohlíženo jako stínící prvek.
8/ Záměr Z33, návrh ČOV Žalov:
Vymezení plochy pro lokální ČOV vychází z potřeby
zajistit odvedení odpadních vod z části Žalov a snížit
nároky na ČOV Roztoky. Nesouhlasím s vymezením
plochy pro technickou infrastrukturu. Odůvodnění: ČOV
či přečerpávací stanice vedle trati bude mít negativní
vliv na životní prostředí, jelikož se zde vyskytuje např.
mlok skvrnitý, bělozářka lilokvětá, bělozářka větevnatá,
nosorožík kapucín, zvonky, kartouzek bílý atd.. Za
negativní vlivy na okolí považuji také zápach, hlučnost,
příp. výskyt většího množství much. Za negativní také
považuji, že do této ČOV bude sveden odpad z velké
části Žalova a Roztok a zvýšený provoz nákladních aut.

podmíněného a nepřípustného využití vč. navržených
podmínek pro prostorového uspořádání staveb.

VYHOVĚT
To nebezpečí jistě hrozí, ale věcný charakter má na
prvním místě uvedený souhlas a kvitování záměru ze
strany autorky připomínky.

NEVYHOVĚT
Pořizovatel se ztotožňuje s odborným odůvodněním
zodpovědného projektanta, viz vypořádání námitky č.
055. Pořizovatel považuje toto zdůvodnění za naprosto
racionální. Komunikace se bude muset rozšiřovat.
NEVYHOVĚT
Záměr je natolik drobný, že z hlediska urbanistické
koncepce nemá žádné negativní dopady. Zábor PUPFL
byl odsouhlasen orgánem SSL. Pořizovatel se ztotožňuje
s hodnocením zodpovědného projektanta, že „Plocha
přiléhá k pozemku s trvalým bydlením, dlouhodobě
neplní funkci lesa“. S tímto hodnocením se očividně
ztotožnil, zvláště při minimální velikosti záboru, i k tomu
příslušný orgán SSL.
VYHOVĚT
Podmínka, že nebudou vykáceny vzrostlé stromy a bude
na ně pohlíženo jako stínící prvek, bude vložena do tab.
na str. 22 výrokové části ÚP Roztoky.

VYHOVĚT
Do návrhu opakované veřejné projednání bude
závazně vložena první varianta, tedy výtlak na ČOV
podél Vltavy do Roztok a posílení ČS, ČOV Žalov VT01
(důsledně opravit kód v textové části, kde je jen VT1)
ale zůstane v návrhu také, bez specifikace toho, zda
plocha bude využita pro ČOV nebo pro čerpací stanici.
Do ÚP bude vložena závazná podmínka odkanalizování
nové zástavby v Žalově na ČOV. Již nyní návrh ÚP
Roztoky předpokládá pro Žalov následující řešení: bude
prověřen způsob odkanalizování části Žalov a navrženo
adekvátní řešení (zvažovány budou zejména možnosti
realizace výtlačného řadu včetně intenzifikace ČS

9/ Záměr lávky DN02 a kotviště Z56:
Nesouhlasím s umístěním kotviště a lávky na ostrov.
Odůvodnění: ochrana hnízdících ptáků.

10/ Záměr DI06:
Souhlasím s propojením ulic, jakožto i v návaznosti na
prostupnost území. Odůvodnění: již dříve zde byla
silnice, která propojovala tato území, bohužel majitel
současné nemovitosti obyvatelům Panenské II ztěžuje
průchodnost různým způsobem.

11/ Záměr Z01a, Z01b, Z01c:
Záměr Z01a,b,c Žalov, napojení plochy na HTP, nutná
výstavba věžového vodojemu nebo redukčního ventilu
na přivaděči a hlavní zásobní řad. Nesouhlasím se
stavbou věžového vodojemu. Odůvodnění: věž naruší
panorama vrchu Řivnáč, který je součástí nemovité
kulturní památky Hradiště Řivnáč, je to výrazný zásah

Roztoky a dále bude zvážena realizace lokální ČOV
Žalov). ÚP by měl být ve své finální podobě invariantní,
proto bude obsahovat jasné a striktní řešení tohoto
problému. V 21. století, v okolí hl.m. Prahy, v jednom
z nejbohatších regionů Evropy je z hlediska
ekologického, dle názoru pořizovatele, jiné technické
řešení likvidace splaškových vod, než odvádění na ČOV,
nepřichází v úvahu. Proto bude závazně stanovena tato
podmínka. Plocha VT1 zůstane zachována do budoucna
jako možnost posílení kapacity ČOV Roztoky, anebo
jako možnost soukromého řešení daného problému,
které bude rychlejší a operativnější než budování
výtlaku na ČOV Roztoky. Ochrana uvedených
rostlinných druhů je věcí biologického hodnocení před
územním řízením.
VYHOVĚT ČÁSTEČNĚ
Lávka bude přesunuta do územní rezervy, kotviště bude
v návrhu ponecháno, ochrana hnízdících ptáků bude
jistě prověřena během navazujících povolovacích
procesů, pokud bude záměr kotviště odmítnut MD jako
dotčeným orgánem, bude vypuštěn zcela. V případě
včas uplatněné námitky Povodí Vltavy bude řešeno
s touto organizací.
VYHOVĚT
I při pohledu nad mapu je zde patrno, že zde došlo
v minulosti k velkému urbanistickému a
městotvornému omylu, kde ul. Šebkova nebyla
propojena s ul. Levohradská. To odporuje nejen
elementárním zásadám městotvorby, zásadám dobré
dopravní obslužnosti, propojení jednotlivých částí sídel,
ale i normám a podzákonným předpisům týkající se
dopravy na pozemních komunikacích. Návrh ÚP se
pouze snaží odstranit tento zděděný problém.
Z těchto urbanistických důvodů musí pořizovatel návrh
na vypuštění záměru DI06 odmítnout, byt si dobře
uvědomuje, jak krajně nepříjemné je nyní po letech
vstupovat s veřejnou komunikací do prostorů, které
jsou užívány jako soukromé prostory. Zde ale převážil
zcela jasně definovaný a identifikovaný dopravní a
urbanistický problém, jde prostě o tak hrubou chybu,
která se v založení dopravní sítě v této části Roztok
stala, že veřejný zájem na jejím odstranění je, z pohledu
pořizovatel, větší než ochrana soukromého vlastnictví a
nevměšování se veřejnou stavbou do léta využívaných
soukromých prostor spojených s trvalým bydlením.
Komunikace bude navržena v max. možné šíři
nevyžadující bourání stávajících oplocení. Musí však
vždy být zajištěn průjezd vozidel IZS.
NEVYHOVĚT
Návrh vodojemu zůstane zachován, pořizovatel se
ztotožňuje s odůvodněním zodpovědného projektanta,
pokud návrh územního plánu předpokládá zástavbu
Horního Žalova dle platného regulačního plánu, jakože
ano, protože tento RP je účinný a nedávno pořízený,
vychází návrh vodojemu logicky a důvodně z potřeby

do krajiny a vytvoří to novou krajinou dominantu, která
není s ohledem na památkově chráněné území žádoucí.
12 / Záměry Z19, P03 a Z08:
Nesouhlasím s dalším osídlováním Roztok a Žalova.
Odůvodnění: Roztoky narůstají velkým tempem,
chybějící infrastruktura bude mít negativní vliv na
stávající obyvatele a rozpočet města. Dopravní
zatíženost je již dosti vysoká.

13 / Záměr Z02a, Z02b:
Chybějící prostupnost území pro pěší. Avizuji, že toto
velké území nemá v navrženém plánu vymezený pruh
(chodník, park), který udělá propojku mezi schodištěm v
ul. Vlháčkova k ulici Lidická. Odůvodnění: navržené
řadovky zde vytvoří na celém území plombu, kde se celá
řadovka bude muset obejít.
14 / Záměry Z01a, Z01b:
Chybějící prostupnost území pro pěší k DN14. Avizuji, že
toto velké území nemá v navrženém plánu vymezený
pruh (chodník, park), který udělá propojku k relaxačním
zónám.
15/ Záměr DN31 (elevátor):
Koridor DN31 (elevátor), lesní pozemek pod koridorem
DN31 je navržen k trvalému odnětí z PUPFL na základě
požadavku stanoviska orgánu SSL nesouhlasím s
návrhem na umístění elevátoru a taktéž vyhrazení
těchto ploch na tyto účely. Odůvodnění: Výtah je již
další vymožeností veřejnosti. Z mého pohledu plně stačí
dopravní obslužnost PID. Jedná se o další vyjmutí
zeleného pásu z krajiny a vložení dalšího nežádoucího
prvku do krajiny. Dojde k narušení přírodního rázu
krajiny.
16/ Záměr Z45:
Nesouhlasím s vymezením plochy jako zastavitelnou
(in-line dráha). Odůvodnění: in-line dráhu lze
zrekonstruovat a pořídit podél Vltavy, vč. zázemí, než
budovat dráhu okružní na menším prostoru.

zabezpečit zásobování pitnou vodou pro horní tlakové
pásmo Žalova.
VYHOVĚT ČÁSTEČNĚ
Plocha zahrádkářské kolonie P03 bude z návrhu ÚP
vypuštěna do doby, než dojde k právnímu ukončení
vztahu mezi pachtýři a propachtovatelem, kterým je
město Roztoky. Záměr Z19 je podmíněn vypracováním
RP Solníky v rámci kterého budou nastaveny přesné
podmínky pro tuto plochu, která jen dokončuje již
započatou urbanistickou kompozici v části Solníky. A
konečně záměr Z08 je velmi malá plocha pro bydlení
mezi stávající MK a rostlou vilovou zástavbou na jižním
okraji Dubečnice, její nedokončení by bylo urbanisticky
chybné a nelogické.
VYHOVĚT ČÁSTEČNĚ
Pro plochu Z02b v tabulce na str. 15 výrokové části ÚP
bude stanovena podmínka ponechání pěšího
propojení.
Územní plán neobsahuje konkrétní a závazný návrh
pěších propojení, ta mohou být realizována i v rámci
ploch pro bydlení.
VYHOVĚT ČÁSTEČNĚ
Je řešeno regulačním plánem Horní Žalov, který tato
propojení vyžaduje. Územní plán neobsahuje konkrétní
a závazný návrh pěších propojení, ta mohou být
realizována i v rámci ploch pro bydlení.
VYHOVĚT
Možnost zřízení elevátoru bude přesunuta do územní
rezervy. Jde o natolik významnou a nákladnou investici,
že bude nejprve prověřena např. územní studie nebo
studií proveditelnosti a teprve v případě kladného
výsledku zanesena do závazní části ÚP Roztoky v rámci
některé z příštích změn nebo aktualizací ÚP. Orgán SSL
nicméně možnost zřízení elevátoru nijak
nezpochybňoval ani nerozporoval.

NEVYHOVĚT
Plocha Z45 je popsána jako plochy rekreace –
rekreace na plochách přírodního charakteru s velmi
přísnými podmínkami pro její využití, konkrétně
„respektovat území s historicky i esteticky
cennou urbanistickou strukturou v navazujícím území,
minimalizovat negativní vlivy na nadregionální
biocentrum v bezprostřední návaznosti na plochu,
respektovat ochranné pásmo maloplošného zvláště
chráněného území přírodní rezervace Roztocký háj –
Tiché údolí, území s častým výskytem archeologických
nálezů (ÚAN I), ochranné pásmo železniční dráhy“. To,
že „Plocha je vymezena uvnitř zastavěného území jako
rekreační zázemí dráhy pro inline bruslení na původní
silnici Praha – Roztoky“ je součástí pouze odůvodnění.
Co tam fakticky vznikne, je věcí navazujících správních
procesů, řízení a povolení. S ohledem na umístění
plochy v těsném sousedství železnice na jihovýchodním

okraji intravilánu Roztok nelze předpokládat negativní
dopady na životní prostředí.
030 / EVA SODOMOVÁ, ZASTUPITELKA / 15.12.2019
VYHOVĚT
Připomínka k územnímu plánu k bodu Z35 – plocha
Plocha Z35 pro kompostárnu nebude návrhem tohoto
technické infrastruktury (pozemek města –
ÚP samostatně vymezována. Rovněž záměr DI11 bude
kompostárna).
z návrhu ÚP vypuštěn.
Odůvodnění: Zřízení kompostárny s sebou ponese
V případě plochy Z35 pro vybudování obecní
dramatické zvýšení automobilové dopravy a to včetně
kompostárny jde o plochu do 1ha, kdy ust. § 18 odst. 5
těžkých vozidel nad 3,5 tuny. Navrhovaná přístupová
stavebního zákona říká, že „V nezastavěném území lze
cesta ze Žalova vede skrze zastavěné území s funkcí
v souladu s jeho charakterem umisťovat stavby,
čistě obytnou. Oblast přes kterou je navržena doprava
zařízení, a jiná opatření pouze pro zemědělství,
je zahrnuta do plochy se zvýšenou hodnotou krajinného lesnictví, vodní hospodářství, těžbu nerostů, pro
rázu a s významnými vyhlídkovými místy. Protože
ochranu přírody a krajiny, pro veřejnou dopravní a
zastavěná oblast horního Žalova má nedostatek
technickou infrastrukturu, přípojky a účelové
parkových ploch a pro nedostatek pozemků je nelze
komunikace,…“, což plocha pro kompostárnu jako
vybudovat, začalo místní sdružení Cesta pro město ve
veřejná technická infrastruktura plně naplňujeme,
spolupráci s městem postupně přeměňovat cestu od
stejně tak záměr DI11 jako veřejná dopravní
Žalova do Tichého údolí na oblast pro rekreaci a
infrastruktura, příp. účelová komunikace. Umístění
odpočinek místních obyvatel s vyloučením dopravy,
kompostárny v nezastavěném území nebude omezeno
jako kompenzaci za nedostatek parků ve výše
ÚP Roztoky oproti výše uvedenému ust. § 18 odst. 5 SZ
jmenovaném území. Podél této cesty byl vysázen 300 m územním plánem, ale nebude výslovně konkretizováno
dlouhý pás keřů, byly zde umístěny lavičky, koše a
a lokalizováno – to bude ponecháno na konkrétnějších
umístěna závora. Závoru umístila z druhé strany území i a určitějších nástrojích územního plánování, jako je
obec Únětice a obě obce považují vjezd aut za
územní řízení v některé z jeho forem.
nepřípustné. Nutno také říci, že město do tohoto
Pokud jde o odůvodnění, pořizovatel si byl vědom při
projektu dalo nemalé peníze. Území Horního Žalova je
své správní úvaze obou aspektů: 1) Město Roztoky, jako
urbanisticky absolutně zanedbané a skládá se pouze z
municipalita, musí pro své obyvatele zajistit možnost
obytné zástavby bez jakékoli další infastruktury, kromě
likvidace biologicky rozložitelných odpadů, 2) umístění
cest. Je nutné začít přemýšlet o této lokalitě koncepčně kompostárny právě do této rekreačně využívané oblasti
a začít budovat potřebnou infrastrukturu jako jsou
a vizuálně velmi krásného prostoru jižně od sídla je
dětská hřiště a zelené rekreační plochy. V případě
krajně problematické. Nakonec rozhodl aspekt č. 2),
vybudování kapacitní přístupové cesty ke kompostárně úkolem územního plánování je dle ust. § 18 odst. 4 mj.
budou tyto aktivity, které započaly v minulém roce
chránit krajinu, tento stavebním zákonem definovaný
utlumeny a náklady zde vloženy přijdou nazmar.
cíl územního plánování má dle odborné úvahy
Původní vyjádřeni Městského úřadu Černošice, odboru
pořizovatele přednost před argumentem č. 1), tedy
životního prostředí zní: OŽP nesouhlasí s umístěním
zajistit možnost obyvatelům Roztoky mít kam odvážet
plochy Z35 pro kompostárnu, technické služby, městské biologicky rozložitelný odpad. Pokud jde o druhý
služby a další služby z důvodu velké vzdálenosti od
napadený záměr, účelovou komunikaci DI11, její
souvisle zastavěného či zastavitelného území, a na
potřebnost je provázána právě na záměr kompostárny.
hranici OP PR Roztocký Háj – Tiché údolí. Takovéto
Z hlediska zlepšení dopravní obslužnosti v krajině má
umístění nekoresponduje s ochranou stávajícího
sice svůj význam i svébytně, ale ne natolik, aby bylo
krajinného rázu. Po následné dohodě s městem bylo
nutné zde budovat asfaltovanou účelovou komunikaci.
stanovisko změněno na, cituji: „DO souhlasí se změnami Pořizovatel se zde k přiklání k argumentaci autorů
ve vymezení plochy Z35: plocha bude redukována na
námitky, že pokud zde nebude kompostárna, je
max. 1 ha, jako podmínka využití bude doplněna
zachování dnešního stavu, tj. cesta z části Roztok zvané
realizace vzrostlé izolační zeleně v rámci plochy.“. To, že „Na Vrškách“ směrem do Tichého údolí a Únětic jako
bude redukována plocha na 1 ha a doplněna vzrostlá
jedné z mála nezpevněných cest bez motorové dopravy
zeleň, neřeší původní námitku OŽP, tj. velká vzdálenost v krajině na území katastru Roztoky u Prahy, kdy se
od souvisle zastavěného či zastavitelného území a
jedná o historickou, úvozovou cestu, lemovanou zelení,
umístění kompostárny na hranici OP PR Roztocký Háj –
žádoucí a vhodnější než vylepšování technických
Tiché údolí.
parametrů této cesty pro motorovou dopravu vč.
Řešení: myslím, že nejjednodušší je domluva s
nákladní – pokud nebude kompostárna jako konzument
Horoměřicemi, kde existuje velkokapacitní
zlepšení parametrů cesty tak, aby po ni mohli jezdit i
kompostárna (JENA Úholičky). Tato kompostárna je
nákladní automobily, je vhodnější ji ponechat ve
vedle skládky odpadu, má vybudovanou vlastní
stávající více přírodě a krajině blízké podobě.

přístupovou cestu z hlavní silnice mimo obec, cestu
vhodnou pro těžká vozidla. Pokusit se vyměnit část
pozemku 2144/1 (stará cesta na Prahu), za část
pozemek 2394/1 s příjezdem přes trať (původní).
Pozemek č. 268/5 a 264, Na váze (na křižovatce Žalov –
Přílepy – Únětice), vlastní Metropolitní kapitula u sv.
Víta v Praze, Hrad III. nádvoří 48/2, Hradčany, 11900
Praha 1, p.p.č. 268/3 AGRIVEP a.s., Kladenská 62, 252
64 Velké Přílepy také u výše jmenované křižovatky). Jak
je vidět možnost by se našla. Proto není nutné
zasahovat do rekreační oblasti Roztok i Žalova.
Dovětek: Jak je vidět možnost by se našla. Proto není
nutné zasahovat do rekreační oblasti Roztok a Žalova. V
územním plánu se píše, že územní plán respektuje,
chrání a nadále rozvíjí působení typických znaků a
kulturních dominant Roztok (zejm. nemovité památky,
významné stavby spojené s významnými osobnostmi,
archeologické stopy, místa starých bájí a pověstí,
urbanisticky hodnotná území, dominanty), které je ve
spojení s rozhodujícími pohledovými osami a stanovišti
a místy vyhlídkových bodů (zejména z hlavních
veřejných prostranství - náměstí, z hlavních ulic
Masarykova, Lidická, a dalších významných
pohledových bodů Holý vrch, ulice Nad Vinicemi
Vyhlídky Řivnáč, na Levém Hradci, z náměstí 5. května
Na Suchdol) činí nezaměnitelné s okolními sídly. Věřím,
že si tuto připomínku pečlivě přečtete, zvážíte a bude z
vaší strany snaha o přehodnocení této části územního
plánu.
031 / MUDR. OLGA ŠIMONÍKOVÁ / 16.12.2019
Na základě veřejného projednání konaného dne
9.12.2019 si dovoluji vznést námitku ve lhůtě do 7 dnů
ode dne konání veřejného projednání: jako dlouholetý
obyvatel Roztok a architekt, praktikující aktivně ve
výstavbě i územním plánování si dovoluji vyjádřit
nesouhlas s umístěním funkční plochy Z35 – plochy
technické infrastruktury na pozemcích 2423/13,
2423/16 a 2424/2 v k.ú. Roztoky u Prahy.
Odůvodnění: Zvolená lokalita, jakkoli je majetkoprávně
vhodná je dlouholetou tradiční rekreační lokalitou
obyvatel města Roztoky. Sousedící úvoz na pozemcích
(mimo jiných) 2633/11, 2633/12, 2633/13 v k. ú.
Roztoky u Prahy je frekventovanou spojnicí mezi
obytnou zástavbou Roztok a přilehlou rezervací
Roztocký háj – Tiché údolí. Zmíněný úvoz je svou
orientací, návaznosti a okolím ideálním a hojně
využívaným koridorem pro volnočasové aktivity (přímá
spojnice z Vršek k Alšově vyhlídce). Zmíněná rekreační
trasa dále pokračuje po panelové cestě na pozemku p.č.
3087/1 v k.ú. Roztoky u Prahy – Žalov (z Tichého Údolí
do Žalova), kde se dostává do přímé kolize s
přístupovou cestou k navrhované ploše technické
infrastruktury. Navrhované řešení nejen že připouští
obtěžováni obyvatel zápachem z plánovaného provozu
kompostárny, ale prakticky znemožňuje další existenci

Konečně pokud jde o návrh na jiná řešení, pořizovatel
zvolil odlišné řešení, připustit vybudování kompostárny
v nezastavěném území. Pokud dojde ke koncensu např.
v oblasti mezi ulicí Riegrova a železnicí, což by
pořizovatel považoval z hlediska urbanistického za
vhodnější řešení, bude muset být předmětem následné
změny ÚP Roztoky nebo tématem zprávy o uplatňování
ÚP Roztoky za uplynulé období dle ust. § 55 SZ. Také
další varianty navrhované obsahem připomínky je
vhodné prověřit a případně zahrnout do 1. aktualizace
ÚP Roztoky v rámci zprávy o uplatňování územního
plánu Roztoky za uplynulé období.

VYHOVĚT
Plocha Z35 pro kompostárnu nebude návrhem tohoto
ÚP samostatně vymezována. Rovněž záměr DI11 bude
z návrhu ÚP vypuštěn.
Důvody, správní úvahy i další argumentace je shodná se
způsobem vypořádání předchozí připomínky č. 030.

léty prověřené a hojně využívané vycházkové cesty po
hraně Tichého údolí, tedy na hranici zmíněné rezervace.
032 / OLGA ŠMÍDOVÁ / 14.12.2019
Na základě veřejného projednání konaného dne
9.12.2019 si dovoluji vznést námitku ve lhůtě do 7 dnů
ode dne konání veřejného projednání: jako dlouholetý
obyvatel Roztok si dovoluji vyjádřit nesouhlas s
umístěním funkční plochy Z35 – plochy technické
infrastruktury na pozemcích 2423/13, 2423/16 a
2424/2 v k.ú. Roztoky u Prahy.
Odůvodnění: shodné jako u předchozí připomínky.
033 / ING. ZDENĚK ŠIMONÍK / 14.12.2019
Na základě veřejného projednání konaného dne
9.12.2019 si dovoluji vznést námitku ve lhůtě do 7 dnů
ode dne konání veřejného projednání: jako dlouholetý
obyvatel Roztok si dovoluji vyjádřit nesouhlas s
umístěním funkční plochy Z35 – plochy technické
infrastruktury na pozemcích 2423/13, 2423/16 a
2424/2 v k.ú. Roztoky u Prahy. Odůvodnění: shodné
jako u předchozí připomínky.
034 / MICHAL PŘIKRYL / 16.12.2019
Ulice Na Pomezí jako poslední umožňuje zachování
rezervy pro budoucí přímé dopravní spojení se
Suchdolem. Je potřeba určit dostatečnou šířku ulice,
aby po ní v budoucnosti mohla být vedena kapacitní
doprava (tramvaj) do Roztok a terminálem u Tesca
mohlo být zajištěno napojení na místní dopravu po
městě.
Odůvodnění: Město Roztoky se rozrůstá a dosáhne
pravděpodobně celkového počtu 12 000 obyvatel. Na
zajištění hromadné dopravy pro spojení s Prahou bude
třeba hledat nové možnosti. V budoucnosti bude do
Suchdola přivedena tramvajová doprava a ROPID se
nebrání myšlence pokračovat směrem na Horoměřice,
či Roztoky. V budoucnosti budou stavební technologie
určitě schopné vyřešit šetrné přemostění Tichého údolí.
Dopravní poptávka směr Suchdol je opačná, než z
Horoměřic a Roztok, takže by se mohly dopravní
prostředky vytížit rovnoměrně v obou směrech.
Tramvajová doprava (nebo jakákoliv v budoucnu
vynalezená) je ekologická a šetří životní prostředí.
Bylo by škoda tento prostor zastavět a za 20 let si
vyčítat, že jsme na to nemysleli... Zatím tam může být
zelený pás.

VYHOVĚT
Plocha Z35 pro kompostárnu nebude návrhem tohoto
ÚP samostatně vymezována. Rovněž záměr DI11 bude
z návrhu ÚP vypuštěn.
Důvody, správní úvahy i další argumentace je shodná se
způsobem vypořádání předchozích připomínek č. 030,
031.

VYHOVĚT
Plocha Z35 pro kompostárnu nebude návrhem tohoto
ÚP samostatně vymezována. Rovněž záměr DI11 bude
z návrhu ÚP vypuštěn.
Důvody, správní úvahy i další argumentace je shodná se
způsobem vypořádání předchozích připomínek č. 030,
031 a 032.

VYHOVĚT
Do podmínek využití pro plochu Z53 – plochy dopravní
infrastruktury – místní a účelové v tab. na str. 24 bude
doplněno: „zachovat ostatečnou šířku ulice, aby po ní
v budoucnosti mohla být vedena kapacitní doprava
(tramvaj) ze Suchdola do Roztok“.
Pořizovatel se nebrání této kontroverzní myšlence.
Vzhledem k tomu, že záměr Z53 je tak jako tak vymeten
a jeho pokračování je rovněž vymezeno a ošetřeno jak
návrhem tohoto ÚP Roztoky (obr. č. 1 pod textem), tak
RP Dubečnice (obr. č. 2 dále pod textem), nejedná se o
podstatný zásah do obsahu ÚP, v grafice se neprojeví
vůbec. Záměr bude muset být důkladně analyzovat
v rámci zpráv o uplatňování územního plánu Roztoky za
uplynulá období a teprve poté bude moci být závazně
vymezen i do grafické části ÚP v plné délce až po hranici
se správním územím hl.m. Prahy.

Obr. 1 – výřez z Hlavního výkresu ÚP Roztoky

035 / PAVEL BÉM / 16.12.2019
Popis nebo vymezení území dotčeného připomínkou:
Pozemek p.č. 2547/1 v ul. Třebízského, Roztoky, oblast
v ÚP označená jako P03. Dotčený pozemek je v návrhu
územního plánu označen regulativem „BI plochy
bydlení – bydlení v rodinných domech městské a
příměstské zástavby“. Navrhuji použít regulativ „RZ
plochy rekreace – zahrádkové osady“.
Odůvodnění: Změna nejen odpovídá více jak
třicetiletému vývoji a hodnotí stav zmíněné lokality,
ale především nepovede ke ztrátě vlivu obce na její
další rozvoj jako dobře vybudovaného území zeleně i při
zachování nezanedbatelného (z dlouhodobého
hlediska) trvalého příjmu do rozpočtu obce.
036 / LENKA VYCHODILOVÁ, MICHAL HAMAN /
16.12.2019
My, obyvatelé ulice Mühlbergerova, vyjadřujeme tímto
nesouhlas a podivení nad tím, že je plánováno
protažení a propojení ulice Mühlbergerova přes
zahradu, která je na soukromém pozemku. Ulice, lépe
řečeno ulička Mühlbergerova, je úzká. Zprůjezdněním
by se zde výrazně narušilo soukromí a klid. Uniká nám
účel tohoto záměru – snad jen, že to na mapě vypadá
graficky lépe. K propojeni ulic Přemyslovská a Husova
slouží dobře vedlejší ulice Alšova.

037 / PETRA BUŘIČOVÁ, MARTIN ROZSYPAL /
16.12.2019
Dobrý den, my, níže podepsaní, chceme touto cestou v
souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona podat tuto
připomínku k návrhu Územního plánu Roztoky, který v
současnost pořizuje město Roztoky: nesouhlasíme se
změnami na ploše označené jako P04 k využití ploch pro

Obr. 2 – výřez z Hlavního výkresu RP Dubečnice
VYHOVĚT
Ponechat stávající funkci, tedy překlasifikovat na
způsob využití území „RZ plochy rekreace –
zahrádkové osady“.
Důvody, správní úvahy i další argumentace je shodná se
způsobem vypořádání připomínky č. 025 Českého
zahrádkářského svazu.

VYHOVĚT
I při pohledu na mapu je zde patrno, že zde došlo
v minulosti k velkému urbanistickému a
městotvornému omylu, kde ul. Mühlbergerova nebyla
dokončena a je zaslepena z obou stran. Nicméně
vstupovat nyní do tohoto prostoru by přineslo, dle
názoru pořizovatele, více škod při vyvlastňování, než
užitku z hlediska dopravních vazeb. Navíc se ukazuje
v dlouhodobém horizontu, že zde toto dopravní
propojení není z dopravního hlediska nezbytné.

VYHOVĚT
Bude změněno na DI – plochy dopravní infrastruktury
– místní a účelové s využitím pro stávající garáže a
účelové komunikace u jich. Navrhované funkční využití
občanská vybavenost umožňuje do budoucna např.
umístění parkovacích garáží do podzemí a lepší
urbanistické využití daného lukrativního pozemku

občanskou vybavenost z důvodu nedostatečných
informací o plánované stavbě. Žádáme o poskytnutí
doplňujících materiálů, které objasní plánované změny
a úpravy pozemků i komunikace, stejně tak jako
případné změny v bezprostředním okolí.

038 / MGR. JITKA ŠREJBEROVÁ, PH.D. / 16.12.2019
Vážení, v souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona
uplatňuji níže tyto připomínky k návrhu Územního
plánu Roztoky, který v současnosti pořizuje město
Roztoky:
Připomínka 01:
Nesouhlasím s vybudováním parkoviště na ploše Z42.
Odůvodnění: Vybudování parkoviště na ploše 242
vyvolává návrh na využití plochy Z46, které v
připomínkách k návrhu zamítlo Ministerstvo kultury
České republiky. Aktuálně patří plocha Z42 k
rekreačním místům bez dopravního provozu. Plocha je
hlavním nástupním prostorem pro pěší na vrch Řivnáč a
patří rovněž k tradičním místům hojně využívaným
dětmi zejména v zimním období. Vybudováním
parkoviště dojde k dopravnímu zatížení prostoru
a do aktuálně klidné rezidenční zóny bude přivedena
automobilová doprava. Návrh v této části zcela kráčí
proti deklarovanému smyslu uzavřít severozápadní část
Žalova prstencem zeleně a dále narušuje prostředí
nemovité kulturní památky Vrch Řivnáč. V místě
jednoznačně ruší stávající ekologickou rovnováhu a
klidový charakter oblasti.
Návrh na jiné řešení: navrhnout takové využití plochy
Z46, které nebude vyžadovat vybudování parkovací
plochy.
Připomínka 02:
Nesouhlasím s vymezením plochy DI25 a tím s
vybudováním odstavného a manipulačního stání pro
veřejnou autobusovou dopravu, včetně zastávky,
zázemí a parkoviště pro osobní automobily na této
ploše. Odůvodnění: Vybudování manipulačního
prostoru pro výše citované účely je plánováno
na orné půdě I. třídy a v těsném sousedství navrženého
biokoridoru a hřbitova. Plocha DI25 naruší stabilitu
biokoridoru a pietu plánovaného hřbitova.

v blízkosti absolutního centra Roztok. Pořizovatel se sice
v rovině odborné plně ztotožnuje s odůvodněním
zodpovědného projektanta pro přestavbovou plochu
P04: „Vymezení plochy pro přestavbu hromadných
garáží na převažující využití území pro občanské
vybavení vychází z urbanistické koncepce a potřeby
kultivace urbanisticky hodnotné zástavby zahradního
města v ose Školního náměstí.“ nicméně, protože se
jedná o konverzi na občanskou vybavenost, plochu
nelze vyvlastnit, navíc je v držení různých vlastníků,
vždy soukromých. Zjednodušeně řečeno, uvedený
porostor je natolik urbanisticky cenný, že je sice škoda
jej využívat jen pro nepříliš vzhledné a z hlediska
urbanistické koncepce nežádoucí garáže v blízkosti
centra města, ale vyvlastnění a konverze proti vůli
majitelů garáží je nereálná. Z těchto důvodů se
pořizovatel námitce vyhovět a zachovat dnešní stav –
garáže.

NEVYHOVĚT
Plocha Z42 je určena jako plocha pro parkoviště
s poměrně přísně stanovenými limity svého využití:
minimalizovat negativní vlivy na nadregionální
biocentrum v bezprostřední návaznosti na plochu,
respektovat území nemovité kulturní památky včetně
ochranného pásma, území s častým výskytem
archeologických nálezů (ÚAN II). Pořizovatel se plně
ztotožňuje s odůvodněním projektanta na str. 91
odůvodnění: „navrhované parkoviště je umístěno
v doteku s navrhovanou plochou pro sport. Jeho poloha
v koncovém úseku místní komunikace – ul. U Háje
zajistí nároky na parkování vyvolané využitím sportovní
plochy a současně v přímé návaznosti na naučnou
stezku a navrhovanou stezku pro pěší a cyklisty
může sloužit jako odstavné parkoviště.“. Pokud má být
součástí územního plánu plocha pro sportovní využití,
musí také návrh ÚP myslet na dostatečné parkovací
plochy pro tento záměr. Pokud jde o vlastní sportovní
plochu Z46, zde je navrženo vypořádání dle připomínky
č. 021.
NEVYHOVĚT
Doplnit do Hlavního výkresu kód Z29.
Pořizovatel se ztotožňuje s odborným odůvodněním
zodpovědného projektanta, kdy je uváděno, cituji:
„Odstavné a manipulační stání pro veřejnou
autobusovou dopravu, včetně zastávky,
zázemí a parkoviště pro osobní automobily (ul. Za
Cihelnou) je určeno pro umístění krátkodobého
odstavení a manipulace autobusů veřejné dopravy,
včetně zastávky, zázemí a parkoviště pro osobní
automobily v severozápadní okrajové části Roztok ve

Návrh na jiné řešení: Do plochy DI25 lze z hlediska
vyššího veřejného zájmu přesunout navrhovanou
plochu Z30 (hřbitov), která bude lépe dostupná a může
využívat parkovací plochy vznikající na prostoru P08 a
P02. Plochu DI25 lze umístit do prostoru P08.

Připomínka 03:
Nesouhlasím s přestavbou plochy DI01 (V Úvoze).
Odůvodnění: Přestavba plochy DI01by měla být
podmíněna vyřešením odtokových poměrů v širším
území s vazbou na ulici Potoky.
Návrh na jiné řešení: Návrh by měl z plochy vyloučit
takové řešení, které zhorší odtokové poměry, a to
zejména s vazbou na ulici Potoky.

směru na Únětice při ul. Za Cihelnou, v sousedství
s plochou pro umístění hřbitova, jako koridor DI25.
Koridor je navržen tak, aby umožňoval jak umístění
odstavného a manipulačního stání pro veřejnou
dopravu, výstupní a nástupní stanici, sociální zařízení
pro personál a návštěvníky hřbitova, tak i umístění
parkoviště pro osobní automobily návštěvníků
přilehlého hřbitova a manipulační plochu pro technické
zázemí hřbitova. V rámci prací na územním plánu byly
podrobně prověřovány územní podmínky pro
přemístění stávajícího odstavného a manipulačního
stání, včetně koncové stanice a obratiště veřejné
autobusové dopravy pro jedinou koncovou
autobusovou linku. Ty jsou v současné době nevhodně
umístěné v ochranném pásmu národní kulturní
památky Levý Hradec – místní část Žalov; křižovatka ul.
Komenského a Levohradecká. Navrhovaný koridor DI25,
vymezený pro tyto účely na okraji zastavěné části
Žalova, využívá stávající přístupovou komunikaci
navrhovanou k rozšíření (DI08a) a přímo navazující na
silnici III. třídy – ul. Přílepskou. Jeho poloha vedle
obratiště a odstavné a manipulační plochy současně
umožní umístění výstupní a nástupní zastávky ve vztahu
k potřebné obsluze hřbitova a rozvojových ploch pro
bydlení. V rámci vymezeného koridoru se předpokládá
současně i umístění parkovacích stání pro osobní
vozidla návštěvníků hřbitova (navrhovaná plocha Z30) a
umístění sociálního zařízení pro personál a návštěvníky
hřbitova, včetně možného zřízení manipulační
plochy pro potřeby hřbitova.“. Pořizovatel považuje
toto zdůvodnění za naprosto racionální. Komunikace se
bude muset tak jako tak rozšiřovat.
NEVYHOVĚT
I zde se pořizovatel ztotožňuje s odůvodněním
zodpovědného projektanta na str. 73 odůvodnění
návrhu ÚP Roztoky: „Místní komunikace – ul. V Úvoze
(DI01) – navrhovaný koridor pro přestavbu místní
komunikace, která v návaznosti na MK – ul. Potoky a ul.
Levohradeckou umožňuje propojení místních
částí Roztoky a Žalov, zpřístupnění a prostupnost
zastavěného území s napojením na ul. Obránců
Míru.“.

Projektant ani pořizovatel nemůže rezignovat na řešení
dopravních problémů. Z obr. pod textem je vidět, že
tato komunikace obsluhuje stávající plochy pro bydlení
individuální (BI) a plochy občanské vybavenosti (OV) a
zároveň plochy individuální rekreace na severní straně

Připomínka 04:
Nesouhlasím s vybudováním plochy DI10, účelová
komunikace Roztoky, Na Vršcích – Únětice, v
navrhovaném úseku od místa IP4 směrem k Úněticím.
Odůvodnění: Vybudování účelové komunikace DI10 v
daném úseku nárazově přivede do stávající klidové
plochy zeleně automobilovou dopravu. Návrh v této
části zcela kráčí proti deklarovanému smyslu
zachovávat plochy zeleně a tím současně v boji proti
klimatickým změnám zachovávat v maximální možné
míře nezpevněné plochy. Návrh v místě zcela ruší
stávající ekologickou rovnováhu a klidový charakter
oblasti, kam ústí biokoridor.
Návrh na jiné řešení: Návrh by měl upřednostnit využití
tohoto úseku DI10 jako nezpevněné stezky pro pěší a
cyklisty, tj. využit v daném úseku pro pokračování DN12
Připomínka 05:
Nesouhlasím s vybudováním plochy DN12, stezka pro
pěší a cyklisty Na Vršcích – Dubečnice – západ, v
navrhovaném úseku od místa IP 4 směrem k Úněticím.
Odůvodnění: Vybudování stezky DN12 je vynuceno
návrhem nové účelové komunikace DI10, která přivede
do stávající klidové plochy zeleně s vyústěním
biokoridoru automobilovou dopravu.
Návrh na jiné řešení: Zrušit účelovou komunikaci DI10 v
úseku od místa IP 4 směrem k Úněticím a v daném
úseku vést pokračování stezky DN12.

039 / MARCELA MÁROVÁ / 16.12.2019
Dobrý den, my, níže podepsaní, chceme touto cestou v
souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona podat tuto
připomínku k návrhu Územního plánu Roztoky, který v
současnost pořizuje město Roztoky: nesouhlasíme se
změnami na ploše označené jako P04 k využití ploch pro
občanskou vybavenost z důvodu nedostatečných
informací o plánované stavbě. Žádáme o poskytnutí
doplňujících materiálů, které objasní plánované změny
a úpravy pozemků i komunikace, stejně tak jako
případné změny v bezprostředním okolí.

(RZ). ÚP, i přes majitelů pozemků na severní straně této
komunikace, nenavrhuje její oboustranné obestavění.
Nicméně i pro zajištění komfortního průjezdu za
dnešního stavu věcí včetně průjezdu vozidel IZS je
potřebné její rozšíření.
VYHOVĚT ČÁSTEČNĚ
DI10 změnit do kategorie DN. Není žádoucí, aby to byla
asfaltovaná účelová komunikace. Je vedena ve stopě
stávající cesty, která je tímto sledována k potřebné
přestavbě s využitím pro sdružené funkce hospodářské,
zpřístupnění pozemků a rekreačně turistické pro
pěší a cyklisty.“.

NEVYHOVĚT
Také návrh komunikace s kódem DI12 považuje
pořizovatel, stejně jako zodpovědný projektant, za
potřebný a užitečný. I zde se pořizovatel ztotožňuje
s odůvodněním zodpovědného projektanta na str. 73
odůvodnění návrhu ÚP Roztoky: „Účelová komunikace
navazuje na navrhovanou a stávající komunikaci v
prostoru vrchu Na Vršcích. Je vedena ve stopě stávající
cesty, která je tímto sledována k potřebné přestavbě
s využitím pro sdružené funkce hospodářské,
zpřístupnění pozemků a rekreačně turistické pro
pěší a cyklisty.“. S ohledem na předchozí vypořádání by
bylo vypuštění této stezky pro pěší nelogické. Na
druhou stranu je otázku, zda má závazný nástroj
územního plánování řešení komplexně celé správní
území dané obce/města vymezovat právě pěší
propojení a stezky.
VYHOVĚT
Bude změněno na DI – plochy dopravní infrastruktury
– místní a účelové s využitím pro stávající garáže a
účelové komunikace u jich. Navrhované funkční využití
občanská vybavenost umožňuje do budoucna např.
umístění parkovacích garáží do podzemí a lepší
urbanistické využití daného lukrativního pozemku
v blízkosti absolutního centra Roztok. Pořizovatel se sice
v rovině odborné plně ztotožnuje s odůvodněním
zodpovědného projektanta pro přestavbovou plochu
P04: „Vymezení plochy pro přestavbu hromadných
garáží na převažující využití území pro občanské
vybavení vychází z urbanistické koncepce a potřeby
kultivace urbanisticky hodnotné zástavby zahradního
města v ose Školního náměstí.“ nicméně, protože se
jedná o konverzi na občanskou vybavenost, plochu
nelze vyvlastnit, navíc je v držení různých vlastníků,
vždy soukromých. Zjednodušeně řečeno, uvedený
porostor je natolik urbanisticky cenný, že je sice škoda
jej využívat jen pro nepříliš vzhledné a z hlediska
urbanistické koncepce nežádoucí garáže v blízkosti

040 / IRENA LHOTÁKOVÁ / 16.12.2019
Dobrý den, my, níže podepsaní, chceme touto cestou v
souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona podat tuto
připomínku k návrhu Územního plánu Roztoky, který v
současnost pořizuje město Roztoky: nesouhlasíme se
změnami na ploše označené jako P04 k využití ploch pro
občanskou vybavenost z důvodu nedostatečných
informací o plánované stavbě. Žádáme o poskytnutí
doplňujících materiálů, které objasní plánované změny
a úpravy pozemků i komunikace, stejně tak jako
případné změny v bezprostředním okolí.

041 / RNDR. RADIM ŠPAČEK / 16.12.2019
Připomínka k návrhu nového územního plánu města
Roztoky. Podobná výhrada jako výše se týká též plochy
Z24, která zahrnuje jak parcely charakteru BI, tak
parcely charakteru SM: bylo by na místě tuto plochu
rozdělit tak, aby parcely č. 882, 883, 885 a 886 byly
zařazeny do kategorie BI, zatímco parcely č. 888, 889 a
890 do kategorie SM. Vzhledem k nedostatku aktivní
legitimace ve vztahu k těmto parcelám vznášíme tento
námět jako připomínku.
------P.p.č. 885 již v KN neexistuje, pořizovatel předpokládá,
že došlo k rozdělení tohoto pozemku na dva, 885/1
(zahrada) a 885/2 (zastavěná plocha a nádvoří).

042 / MGR. JAN MACHAT / 16.12.2019
Dobrý den, my, níže podepsaní, chceme touto cestou v
souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona podat tuto
připomínku k návrhu Územního plánu Roztoky, který v
současnost pořizuje město Roztoky: nesouhlasíme se
změnami na ploše označené jako P04 k využití ploch pro
občanskou vybavenost z důvodu nedostatečných

centra města, ale vyvlastnění a konverze proti vůli
majitelů garáží je nereálná. Z těchto důvodů se
pořizovatel námitce vyhovět a zachovat dnešní stav –
garáže.
VYHOVĚT
Bude změněno na DI – plochy dopravní infrastruktury
– místní a účelové s využitím pro stávající garáže a
účelové komunikace u jich. Navrhované funkční využití
občanská vybavenost umožňuje do budoucna např.
umístění parkovacích garáží do podzemí a lepší
urbanistické využití daného lukrativního pozemku
v blízkosti absolutního centra Roztok. Pořizovatel se sice
v rovině odborné plně ztotožnuje s odůvodněním
zodpovědného projektanta pro přestavbovou plochu
P04: „Vymezení plochy pro přestavbu hromadných
garáží na převažující využití území pro občanské
vybavení vychází z urbanistické koncepce a potřeby
kultivace urbanisticky hodnotné zástavby zahradního
města v ose Školního náměstí.“ nicméně, protože se
jedná o konverzi na občanskou vybavenost, plochu
nelze vyvlastnit, navíc je v držení různých vlastníků,
vždy soukromých. Zjednodušeně řečeno, uvedený
porostor je natolik urbanisticky cenný, že je sice škoda
jej využívat jen pro nepříliš vzhledné a z hlediska
urbanistické koncepce nežádoucí garáže v blízkosti
centra města, ale vyvlastnění a konverze proti vůli
majitelů garáží je nereálná. Z těchto důvodů se
pořizovatel námitce vyhovět a zachovat dnešní stav –
garáže.
VYHOVĚT ČÁSTEČNĚ

Obr. 1 – výřez z Hlavního výkresu ÚP Roztoky
Část pozemků je zařazena do plochy Z25b, plochy
veřejných prostranství – veřejná zeleň, ale východní
část je již zařazena do plochy Z24, kde již nyní je
navržena plocha SM. Po změně podmínek pro plochy
SM již nebude mimo silnice II. a III. třídy vyžadován
komerční parter. Plochy veřejné zeleně zůstanou
zachovány dle návrhu ÚP pro veřejné řízení.
VYHOVĚT
Bude změněno na DI – plochy dopravní infrastruktury
– místní a účelové s využitím pro stávající garáže a
účelové komunikace u jich. Navrhované funkční využití
občanská vybavenost umožňuje do budoucna např.
umístění parkovacích garáží do podzemí a lepší
urbanistické využití daného lukrativního pozemku

informací o plánované stavbě. Žádáme o poskytnutí
doplňujících materiálů, které objasní plánované změny
a úpravy pozemků i komunikace, stejně tak jako
případné změny v bezprostředním okolí.

043 / ING. EVA VOŽENÍLKOVÁ / 16.12.2019
Dobrý den, my, níže podepsaní, chceme touto cestou v
souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona podat tuto
připomínku k návrhu Územního plánu Roztoky, který v
současnost pořizuje město Roztoky: nesouhlasíme se
změnami na ploše označené jako P04 k využití ploch pro
občanskou vybavenost z důvodu nedostatečných
informací o plánované stavbě. Žádáme o poskytnutí
doplňujících materiálů, které objasní plánované změny
a úpravy pozemků i komunikace, stejně tak jako
případné změny v bezprostředním okolí.
-----Připomínka je věcně zcela shodná, jen byla 2x
zaevidována podatelnou Městského úřadu Roztoky pod
různým PID, zde MUROP0013MLF a č.j. 3725/2019.

044 / ING. EVA VOŽENÍLKOVÁ / 16.12.2019
Dobrý den, my, níže podepsaní, chceme touto cestou v
souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona podat tuto
připomínku k návrhu Územního plánu Roztoky, který v
současnost pořizuje město Roztoky: nesouhlasíme se
změnami na ploše označené jako P04 k využití ploch pro
občanskou vybavenost z důvodu nedostatečných
informací o plánované stavbě. Žádáme o poskytnutí
doplňujících materiálů, které objasní plánované změny
a úpravy pozemků i komunikace, stejně tak jako
případné změny v bezprostředním okolí.
------

v blízkosti absolutního centra Roztok. Pořizovatel se sice
v rovině odborné plně ztotožnuje s odůvodněním
zodpovědného projektanta pro přestavbovou plochu
P04: „Vymezení plochy pro přestavbu hromadných
garáží na převažující využití území pro občanské
vybavení vychází z urbanistické koncepce a potřeby
kultivace urbanisticky hodnotné zástavby zahradního
města v ose Školního náměstí.“ nicméně, protože se
jedná o konverzi na občanskou vybavenost, plochu
nelze vyvlastnit, navíc je v držení různých vlastníků,
vždy soukromých. Zjednodušeně řečeno, uvedený
porostor je natolik urbanisticky cenný, že je sice škoda
jej využívat jen pro nepříliš vzhledné a z hlediska
urbanistické koncepce nežádoucí garáže v blízkosti
centra města, ale vyvlastnění a konverze proti vůli
majitelů garáží je nereálná. Z těchto důvodů se
pořizovatel námitce vyhovět a zachovat dnešní stav –
garáže.
VYHOVĚT
Bude změněno na DI – plochy dopravní infrastruktury
– místní a účelové s využitím pro stávající garáže a
účelové komunikace u jich. Navrhované funkční využití
občanská vybavenost umožňuje do budoucna např.
umístění parkovacích garáží do podzemí a lepší
urbanistické využití daného lukrativního pozemku
v blízkosti absolutního centra Roztok. Pořizovatel se sice
v rovině odborné plně ztotožnuje s odůvodněním
zodpovědného projektanta pro přestavbovou plochu
P04: „Vymezení plochy pro přestavbu hromadných
garáží na převažující využití území pro občanské
vybavení vychází z urbanistické koncepce a potřeby
kultivace urbanisticky hodnotné zástavby zahradního
města v ose Školního náměstí.“ nicméně, protože se
jedná o konverzi na občanskou vybavenost, plochu
nelze vyvlastnit, navíc je v držení různých vlastníků,
vždy soukromých. Zjednodušeně řečeno, uvedený
porostor je natolik urbanisticky cenný, že je sice škoda
jej využívat jen pro nepříliš vzhledné a z hlediska
urbanistické koncepce nežádoucí garáže v blízkosti
centra města, ale vyvlastnění a konverze proti vůli
majitelů garáží je nereálná. Z těchto důvodů se
pořizovatel námitce vyhovět a zachovat dnešní stav –
garáže.
VYHOVĚT
Bude změněno na DI – plochy dopravní infrastruktury
– místní a účelové s využitím pro stávající garáže a
účelové komunikace u jich. Navrhované funkční využití
občanská vybavenost umožňuje do budoucna např.
umístění parkovacích garáží do podzemí a lepší
urbanistické využití daného lukrativního pozemku
v blízkosti absolutního centra Roztok. Pořizovatel se sice
v rovině odborné plně ztotožnuje s odůvodněním
zodpovědného projektanta pro přestavbovou plochu
P04: „Vymezení plochy pro přestavbu hromadných
garáží na převažující využití území pro občanské

Připomínka je věcně zcela shodná, jen byla 2x
zaevidována podatelnou Městského úřadu Roztoky pod
různým PID, zde MUROP0013MKK a č.j. 3726/2019.

045 / DOC. ING. PETR VOŽENÍLEK, CSC. / 16.12.2019
Dobrý den, my, níže podepsaní, chceme touto cestou v
souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona podat tuto
připomínku k návrhu Územního plánu Roztoky, který v
současnost pořizuje město Roztoky: nesouhlasíme se
změnami na ploše označené jako P04 k využití ploch pro
občanskou vybavenost z důvodu nedostatečných
informací o plánované stavbě. Žádáme o poskytnutí
doplňujících materiálů, které objasní plánované změny
a úpravy pozemků i komunikace, stejně tak jako
případné změny v bezprostředním okolí.

046 / ŠTĚPÁN KOTVA / 13.12.2019
Vyjádření k návrhu územní plánu Roztok: Jsme vlastníci
pozemku kat. č. 891 v Roztokách u Prahy. Podle Návrhu
územního plánu je náš pozemek začleněn do oblasti
Z25a, což je „Plocha veřejných prostranství –
veřejná zeleň“. Nesouhlasíme s koncepcí
Představovanou Územním plánem a navrhujeme
změnit charakter na obrázku vyznačených pozemků na
multifunkční (pavilonovou) zástavbu občanské
vybavenosti. Jedná se o pozemek parc. č. 891 (v našem
vlastnictví) a v případě souhlasu vlastníka i o pozemek
parc.č. 892/3 (vlastní město Roztoky).
Zdůvodnění: Navrhujeme vytvořit na zmíněném místě
pro občany, bydlící v současné i v budoucí blízké
zástavbě, možnosti nákupu (supermarket), posezení
(hospoda, zahradní restaurace, kavárna, cukrárna) a
setkávání. Tomu přispívá i příznivá poloha stanic MHD v

vybavení vychází z urbanistické koncepce a potřeby
kultivace urbanisticky hodnotné zástavby zahradního
města v ose Školního náměstí.“ nicméně, protože se
jedná o konverzi na občanskou vybavenost, plochu
nelze vyvlastnit, navíc je v držení různých vlastníků,
vždy soukromých. Zjednodušeně řečeno, uvedený
porostor je natolik urbanisticky cenný, že je sice škoda
jej využívat jen pro nepříliš vzhledné a z hlediska
urbanistické koncepce nežádoucí garáže v blízkosti
centra města, ale vyvlastnění a konverze proti vůli
majitelů garáží je nereálná. Z těchto důvodů se
pořizovatel námitce vyhovět a zachovat dnešní stav –
garáže.
VYHOVĚT
Bude změněno na DI – plochy dopravní infrastruktury
– místní a účelové s využitím pro stávající garáže a
účelové komunikace u jich. Navrhované funkční využití
občanská vybavenost umožňuje do budoucna např.
umístění parkovacích garáží do podzemí a lepší
urbanistické využití daného lukrativního pozemku
v blízkosti absolutního centra Roztok. Pořizovatel se sice
v rovině odborné plně ztotožnuje s odůvodněním
zodpovědného projektanta pro přestavbovou plochu
P04: „Vymezení plochy pro přestavbu hromadných
garáží na převažující využití území pro občanské
vybavení vychází z urbanistické koncepce a potřeby
kultivace urbanisticky hodnotné zástavby zahradního
města v ose Školního náměstí.“ nicméně, protože se
jedná o konverzi na občanskou vybavenost, plochu
nelze vyvlastnit, navíc je v držení různých vlastníků,
vždy soukromých. Zjednodušeně řečeno, uvedený
porostor je natolik urbanisticky cenný, že je sice škoda
jej využívat jen pro nepříliš vzhledné a z hlediska
urbanistické koncepce nežádoucí garáže v blízkosti
centra města, ale vyvlastnění a konverze proti vůli
majitelů garáží je nereálná. Z těchto důvodů se
pořizovatel námitce vyhovět a zachovat dnešní stav –
garáže.
NEVYHOVĚT
Tento pozemek je prověřen nejen návrhem územního
plánu Roztoky, ale i právě pořizovanou územní studií
Solníky. Oba projektové týmy se shodli na řešení
s veřejným prostranstvím – veřejnou zelení.

Obr. 1 – výřez z Hlavního výkresu ÚP Roztoky (T-plan)

bezprostřední blízkosti. Proto bychom chtěli pronajímat
náš pozemek kat. č. 891 tak, aby v zájmu obyvatel
města mohl být splněn výše uvedený záměr.
------Pořizovatel zde dlouho překvalifikoval toto „vyjádření“
(v ust. § 52 není definováno v případě majitelů
pozemků nebo ostatních osob) na námitku a vypořádal
ji jako námitku pod číslem 122.

047 / ING. ARCH. ZDENĚK ŠIMONÍK, PH.D., 11.12.2019
Na základě veřejného projednání konaného dne
9.12.2019 si dovoluji vznést námitku ve lhůtě do 7 dnů
ode dne konání veřejného projednání: jako dlouholetý
obyvatel Roztok a architekt, praktikující aktivně ve
výstavbě i územním plánování, si dovoluji vyjádřit
nesouhlas s umístěním funkční plochy Z35 – plochy
technické infrastruktury na pozemcích 2423/13,
2423/16 a 2424/2 v k. ú. Roztoky.
Odůvodnění:
Zvolená lokalita, jakkoli je majetkoprávně vhodná, je
dlouholetou tradiční rekreační lokalitou obyvatel města
Roztoky. Sousedící úvoz na pozemcích (mimo jiných)
2633/11, 2633/12, 2633/13 v k. ú. Roztoky je
frekventovanou spojnicí mezi obytnou zástavbou
Roztok a přilehlou rezervací Roztocký háj – Tiché údolí.
Zmíněný úvoz je svou orientací, návazností a okolím
ideálním a hojně využívaným koridorem pro
volnočasové aktivity (přímá spojnice z Vršek k Alšově
vyhlídce). Zmíněná rekreační trasa dále pokračuje i po
panelové cestě na pozemku 3087/1 v k. ú. Roztoky u
Prahy – Žalov (z Tichého Údolí do Žalova), kde se
dostává do přímé kolize s přístupovou cestou k
navrhované ploše technické infrastruktury. Navrhované
řešení nejen že připouští obtěžování obyvatel zápachem
z plánovaného provozu kompostárny, ale prakticky
znemožňuje další existenci léty prověřené a hojně
využívané vycházkové cesty po hraně Tichého údolí,
tedy na hranici zmíněné rezervace

Obr. 2: výřez z výkresu prostorového členění ÚS Solníky
(Ing. arch. Ivan Gogolák a Ing. arch. Lukáš Grasse)
Pořizovatel zde nenachází odborné důvody, proč by měl
navrhovanou urbanistickou koncepci definovanou
jasným kompozičním znakem, tj. ponechání volného
prostoru pro zeleň v daném místě, měnit. Přiklání se
zde jednoznačně k odbornému odůvodnění
zodpovědného projektanta územního plánu Roztoky na
str. 55 odůvodnění ÚP: „Vymezení plochy vychází z
ÚPnSÚ Roztoky u Prahy a z potřeby doplnění
chybějícího veřejného prostranství v centru lokality
Solníky, na křížení hlavních urbanizačních os města
ul. Masarykova a ul. Obránců míru. Využití plochy bude
zpřesněno regulačním plánem.“.
VYHOVĚT
Plocha Z35 pro kompostárnu nebude návrhem tohoto
ÚP samostatně vymezována. Rovněž záměr DI11 bude
z návrhu ÚP vypuštěn.
Důvody, správní úvahy i další argumentace je shodná se
způsobem vypořádání předchozích připomínek č. 030,
031.

048 / MGR. STANISLAV BOLOŇSKÝ / 12.12.2019
Připomínky k novému územnímu plánu města Roztoky
(k verzi pro veřejné projednání – říjen 2019):
1) Věcné chyby a nepřesnosti:
- Ve výkresové části nejsou zaneseny kruhové
křižovatky, ad a) na křížení Lidické a Přemyslovské v
Žalově, ad b) na Tyršově náměstí. Žádám uvést do
souladu se záměrem města (viz příslušná usnesení ZM z
roku 2019).
- Na straně 10 textové části je chybně uvedeno, že
zelený pás na Dubečnici tvoří „šev na pomezí Roztok a
Žalova“. To podle katastru neodpovídá skutečnosti.
Doporučuji změnit formulaci.
- Silniční infrastruktura, intenzita dopravy s výhledem
na rok 2025 (Odůvodnění, str. 68), Výhled intenzity
dopravy ve městě „vychází z předpokladu dobudování
vnějšího silničního okruhu kolem Prahy a realizace
přeložky silnice II/240 mezi D7 a D8“, a to do roku 2025.
Jde o spekulaci nevycházející z reálné skutečnosti,
dokončení severozápadní části okruhu je v nedohlednu.
Podobně přeložka II/240, ne jejímž vedení se nejsou
schopny dotčené obce domluvit již řadu let.
- Mezi Památné stromy (Odůvodnění ÚP na str. 30) je
uveden i jinan dvoulaločný v Tichém údolí před č.p. 192.
Tento strom již neexistuje, v roce 2017 ho poškodila
vichřice a byl poněkud unáhleně odstraněn.
- Odpadové hospodářství: změnou legislativy již neplatí
rok 2024 pro ukončení skládkování v dnešním režimu,
posun nejméně do r. 2030, proto je třeba prověřit
dosud volnou kapacitu skládky společnost REGIOS v
Úholičkách a časový horizont jejího naplnění.

- Věková skladba obyvatel nebere v úvahu i
prokazatelné procento obyvatel města, kteří zde nemají
trvalé bydliště (+ cizinci). Jde o jev reálný v celém
prstenci kolem Prahy. Tito obyvatelé však také zatěžují
infrastrukturu, dopravní koridory a životní prostředí
města a je třeba s nimi počítat. Navrhuji provést
alespoň kvalifikovaný odhad.
- Školy a školky: čísla týkající se kapacity základní školy
jsou již zastaralá. Aktuální kapacita ZŠ platná od 1. září
2020 bude 1 025 žáků, předpoklad r. 2023 je 1 300
žáků.
- Nesprávné je tvrzení, že v Roztokách je dostatek
pracovních příležitostí (str. 142). Roztoky jsou typický
rezidenční sídelní útvar s nevýznamným počtem
pracovních příležitostí. Větším podnikem je jen VÚAB
Pharma.

- Zcela nesprávné je tvrzení, že v dolních Roztokách, v
bývalém areálu firmy POHL (Nádražní čp. 23-25) je

VYHOVĚT ČÁSTEČNĚ
- ÚP není natolik podrobným nástrojem, aby stanovoval
závazně tvar křižovatek, plochy DI pro silnice a MK I., II.
a výjimečně III. třídy se vymezují prostřednictvím
polygonu proměnné šíře, stejně účelové komunikace se
obvykle vymezují jako veřejné prostranství polygonem.
- Vypustit slovo „šev“, je možné jistě volit vhodnější
formulaci, nicméně je součástí urbanistické koncepce,
kterou stanovuje a popisuje zodpovědný projektant a je
na něm, jako slova volí.
- Autorizovaná osoba Ing. Wichsové vycházela
z dostupných ÚAP a dalších odborných podkladů vč.
ZÚR Středočeského kraje a jejich odůvodnění. To, že
v ČR se dopravní stavby plánují a následně povolovací
procesy trvají řádově délce (často více jak 10 let)
ukazuje jen na všeobecně známé problémy české
veřejné správy v oblasti povolování staveb vč. těch
dopravních. Toto odůvodnění nicméně nemá přímý
dopad na závaznou část ÚP Roztoky.
- Vypustit, opravit. Pokud je ale nadále veden v ÚAP
Úřadu územního plánování Černošice, není to chyba na
straně projektanta. Město Roztoky mělo žádat ÚÚP, aby
plnil svoji roli a ÚAP okamžitě aktualizoval….
- Není předmětem a úkolem pro projektový tým ÚP
Roztoky ale pro vedení Města Roztoky. Pokud bude
nutné vymezit skládku ve správním území Roztoky, což
si při averzi obyvatel vůči kompostárně nedovede
pořizovatele raději ani představit, bude to úkolem pro
některou z aktualizací vydaného ÚP Roztoky na základě
zprávy o uplatňování ÚP dle ust. § 55 SZ.
- Není úkolem ÚP a projektového týmu provádět
statistická šetření, od toho je ČSÚ. Kvalifikovaný odhad
nebo jiné predikce mohou být objednány zadavatelem
mimo tento ÚP, pokud se pro to vedení města
rozhodne, ale rozhodně to není běžné u ÚP měst typu
Roztoky.
- Opravit dle aktuálně poskytnutých dat.

- Dle ČSÚ jsou dostupné údaje o nezaměstnanosti jen
pro ORP, menší celky (města, obce, sídla) veřejně
dostupná nejsou. ORP Černošice má hodnotu „Podíl
nezaměstnaných osob (%)“ na čísle 1,51%, což je
nejmenší hodnota v ČR (pro srovnání, okres Prahazápad, který má nejnižší nezaměstnanost v ČR, má za
rok 2018 hodnotu tohoto ukazatele 1,54%). Pokud je
v Roztokách nedostatek pracovních příležitostí, tak je to
údaj, který je z veřejných zdrojů nedostupný.
- Pořizovatel toto tvrzení nenašel ani ve výrokové části
ÚP, ani v odůvodnění. Pokud tam přesto je v jiné

plánována výstavba rodinných domů. Naopak půjde
výhradně o bytové domy (cca 120 bytů). Tento fakt se
výrazně negativně promítne do dopravní situace v
Nádražní ulici a navazujícím parkovacím stání u nádraží.
- Území ohrožené povodněmi: kromě uvedených je
ohrožena zadní část Tichého údolí (mezi čp. 522 a
Maxmiliánkou) vlivem přívalových dešťových srážek na
planině Na Dubečnici, zejména vila Amálka čp. 155.
Voda a bahno z polí je splavováno roklí do údolí
(naposledy v květnu 1989). Je třeba provést přiměřená
opatření v terénu. Také není zaneseno záplavové území
Únětického potoka u Maxmiliánky (viz vodoprávní úřad
Černošice). To má vliv na případnou bytovou výstavbu v
této lokalitě.

- Nepřesná místní pojmenování: Na Vršcích, správně Na
Vrškách, ul. Nad Vinicí (Nad Vinicemi), atd.
2) Nesouhlasné připomínky k návrhu:
Dopravní koridor ul. Jana Palacha – Solníky.
Nesouhlasím s odstraněním dopravního koridoru v ose
prodloužení ulice Jana Palacha do Solník, který je
zakreslen v současném platném územním plánu. Na linii
ulice Jana Palacha navazuje i nová komunikace v
Solníkách. Jde o původní páteřní komunikaci města
navrženou v třicátých letech 20. století jako Okružní
třída. Navržený koridor DI19 o šíři 3 m to nenahrazuje.
Navrhuji zachovat alespoň v profilu jednoho jízdního
pruhu. Tato varianta nemusí ohrozit vlastní stavby RD,
pouze omezit zahrady a garáže.
-----Podle popisu se jedná o záměr DN19, nikoliv DI19.
Sporné je umístění nového hřbitova v Žalově na ploše
Z30. Bylo by třeba vyřešit ochranné pásmo hřbitova a
odstup od plánované zástavby RD. Navíc jde o
soukromé pozemky, které nechtějí (resp. nechtěli)
majitelé prodat. Z tohoto důvodu bylo toto umístění
zpochybněno již v předchozím období a hledali jsme
(neúspěšně) jinou variantu.

Pásmo rekreačního lesa nad zahrádkami „U jezu“,
částečné uvolnění z režimu PUPFL. Změnu zařazení
jediného pozemku označeného Z70 na RZ považuji za
nesystémové opatření. Mělo by se týkat celého pruhu
pozemků podél pěšiny nad zahrádkami nebo ponechat
současný stav.

formulaci, vypustit. To, co tam SÚ Roztoky povolí do
doby vydání tohoto ÚP nemůže projektant předjímat a
není to ani jeho úkolem, si to zjišťovat. To, co tam bude
povoleno po vydání ÚP, je věcí SÚ, ale musí být
respektováno řešení dle platného ÚP.
- Přidat na vhodné místo do odůvodnění ÚP. Vhodná
opatření mohou být předmětem činnosti Města
Roztoky mimo územní plán – ten např. může vymezit
průleh, protipovodňový val, suchý poldr, apod.
Vzhledem k odporu obyvatel města k takovýmto
opatřením považuje pořizovatel za nereálné takového
záměry nyní vkládat do závazného obsahu ÚP po
veřejném projednání. Ověřit, zda záplavové území
Únětického potoka u Maxmiliánky je součástí ÚAP ORP
Černošice, pokud ano, zanést, pokud ne, nezanášet,
podkladem pro ÚP jsou ÚAP kraje a OPR a z těch bude
vycházeno, pokud vodoprávní úřad nerozhodne nebo
svým stanoviskem nestanoví jinak.
- Opravit. Dle serveru www.mapy.cz je pravda na straně
autora připomínky.
NEVYHOVĚT
Zpětné doplnění koridoru ul. Jana Palacha – Solníky by
sice bylo urbanisticky vhodné, ale znamenalo by to
vyvlastnění a zbourání 4 postavených rodinných domů.
Proto návrh ÚP na místo tohoto plnohodnotného
urbanistického a dopravního řešení přichází se
záměrem DN19 – stezka pro pěší a cyklisty Roztoky;
propojení ul. Olbrachtova – Bráfova (šířka koridoru 3
m). Není to sice rovnocenná náhrada, ale je reálná.
Původní řešení již v dnešní době nepovažuje pořizovatel
za průchozí a reálné.

NEVYHOVĚT
Ponechat umístění hřbitova tam, kde je. Pokud autor
připomínky sám říká, že „již v předchozím období jsme
hledali (neúspěšně) jinou variantu.“, projektantovi nic
jiného, než tuto, a pořizovatel nijak nerozporuje názor
autora připomínky, že spornou variantu, převzít.
Pořizovatel také nepovažuje umístění hřbitova
v návaznosti na plochy čistého bydlení v lokalitě
Horního Žalova za právě vhodné. Ale je vycházeno jak
z doposud platného ÚPnSÚ Roztoky tak i z nedávné
doby zastupiteli schválené a také závazného RO Horní
Žalov.
VYHOVĚT
Kromě plochy Z70 bude do ploch zahrádkářské osady
přiřazeny i plochy dle obr. pod textem (vyznačeno
okrovou šrafou) tak, aby došlo k zarovnání hranice
plochy „RZ“ po severní hranici nadregionálního
biokoridoru NC 2001.

Místní komunikace – ulice Šebkova, spojnice do
Levohradecké (VD 15). Koridor ulice je definován v
„proměnlivé“ šíři 4,0-8,0 m. To je velmi neurčitá
formulace. Požaduji stanovit koridor na 8,0 m, jde o
veřejný zájem.

Namítám nedodržení ochranného pásma lesa v šíři 50m
daného platnou legislativou v celém řešeném území. Je
zredukováno na šíři ochranného pásma 25m.
Navrhuji zpravidla dodržet ochranné pásmo lesa šíře
50m s přípustnou výjimkou 25m jen ve zvlášť
zdůvodněných případech.

Vedení cyklotrasy po silnici II/242 a zejména ulicí
Kroupka (s velkým sklonem) považuji za nesmysl.

Místní komunikace Na Dubečnici – jsou navrženy šíře 8
a 14 m. Šíře 8m neodpovídá platné změně č. 1
územního plánu ani regulačnímu plánu Dubečnice.
Znamenala by šíři vlastní vozovky, včetně parkovacího
pruhu pouhých 5m. Navrhuji šíři 12,5 m (u RD) a 14 m,
která více odpovídá požadavkům dopravní propustnosti
městské komunikace.

VYHOVĚT ČÁSTEČNĚ
Komunikace bude navržena v max. možné šíři
nevyžadující bourání stávajících oplocení. Musí však
vždy být zajištěn průjezd vozidel IZS. V obecné rovině
lze s požadavkem souhlasit, bezpečná a bezproblémová
dopravní obslužnost lokality dané lokality by měla být
jednou z hlavních priorit územního plánování. Na straně
druhé musíme zvážit praktickou aplikaci územního
plánu, rozšíření DI06 na plnou šíři 8,0m by znamenalo
velmi komplikované vyvlastňovací řízení, kterému se
Město Roztoky s největší mírou pravděpodobnosti
nevyhne tak jako tak, v rámci kterého se bude muset
prokázat nezbytnost vyvlastnění v minimálním možném
rozsahu. Pokud autorizovaná dopravní specialistka Ing.
Wichsová, která zpracovala návrh dopravní koncepce, a
je jednou z nejvíce respektovaných dopravních
specialistů pro územní plánování, projevila a podepsala
odborný názor, že zde je možná komunikace proměnné
šíře 4,0-8,0 m, pořizovatel nemá důvod tento názor
nerespektovat a vymezovat jako VPS DI s možností
vyvlastnění (záměr DI06) ve větším rozsahu, než je
naprosto nezbytné.
VYHOVĚT
V koordinačním výkresu bude důsledně zakreslena
hranice 50m od okraje lesa, do podmínek v textové
části pro následné umísťování staveb bude uvedena
hranice 25m.
S orgánem ochrany SSL bylo dohodnuto, že zástavba
vůbec nebude zasahovat do 25m od okraje lesa, do
50m platí ustanovení lesního zákona.
VYHOVĚT
V grafické části ÚP ve výkrese č. 4 bude v ulici Kroupka
bude vypuštěna značka „trasa pro pěší a cyklisty“, dvě
zelená kolečka.
VYHOVĚT
Opravit dle platného a účinného RP Dubečnice.
Důvodem je snaha pořizovatele zachovat kontinuity
podmínky pro rozhodování v území. Není důvod
nevyužít podrobnější a přesnější závazný regulační plán,
který byl schválen v nedávné době po velké diskusi
s veřejností i s majoritním majitelem pozemků v této
lokalitě zastupiteli Města Roztoky. Na obranu
projektanta musí nicméně pořizovatel konstatovat, že
vymezení veřejného prostoru pro místní a účelové
komunikace v městských čtvrtích jako je Dubečnici v šíři

Vodní toky a plochy: navrhuji doplnit revitalizace
prameniště nepojmenovaného vodního zdroje pod
garážemi v ul. Žirovnického spojené se sanací a
rekultivací bývalé černé skládky. Tento vodní zdroj je
zdravotně nezávadný a zásobuje užitkovou vodou
zahrádkářskou kolonii U Jezu.

049 / ALICE A PETR FELKELOVI / 8. 12. 2019
Uplatňujeme tímto tyto připomínky k návrhu územního
plánu Roztoky:
1. připomínka:
Žádáme v novém územním plánu zachovat schválenou
změnu územního plánu č. 4. Odůvodnění: Změna
územního plánu č. 4 byla široce diskutována, schválena
a je platná.
2. připomínka:
Na pozemcích č. 3414 a 3415/9 byla platnou změnou
územního plánu č. 4 vymezena plocha veřejně
prospěšné stavby místní komunikace v konstantní šíři
koridoru (dané šířkou pozemku 3414, tedy 8.9m) v
pokračování ulice Šebkovy. V původních projektech je
silnice rovněž v plné šíři. V novém návrhu územního
plánu je však vymezen koridor o různé šířce 4-8 m. V
novém územním plánu žádáme zachovat konstantní
šířku komunikace, tak, jak je navrhována ve změně č. 4.
územního plánu. Odůvodněni: Lokalita má v
současnosti pouze jeden vjezd, což je problém zejména
v případě krizové situace.

3. připomínka
Nesouhlasíme se změnou pozemků parc. č. 3189/43,
3189/44, 3189/73, 3189/74, z území typu ZV – veřejná
prostranství, veřejná zeleň, jak byly vyznačeny ve 4.
změně územního plánu, na území typu BI (plochy
bydlení), jak je uvedeno v novém návrhu. Požadujeme
zachování stavu dle platné změny územního plánu č.4.
Odůvodnění: Na území lokality Panenská II pod ulicí Na
Panenské chybí veřejná zeleň. Komunikace má
minimální šíři, bez skutečných chodníků (chodníky jsou
vyznačeny jen barvou dlažby a nejsou vyvýšené s
obrubníkem) a bez zelených pásů či aspoň ostrůvků pro

8m je naprosto obvyklé, naopak 12,5m nebo dokonce
14m je neobvyklý nadstandard, který někdy naopak
vede k negativním dopadům a následkům, jako jsou
zvýšené náklady na údržbu pruhů veřejné zeleně nebo
nepřiměřená rychlost neukázněných řidičů na široce
koncipovaných „městských bulvárech“.
VYHOVĚT
Doplnit požadavek na „sanaci a odtěžení skládky v
okolí prameniště u garáží v ul. Žirovnického.“
Návrh na odtěžení skládky může být realizován i mimo
návrh územního plánu. Požadavek neobsahuje
konkrétní návrh na změnu obsahu, nicméně lze do
textové části ÚP doplnit výše uvedené. Nicméně
obnovení prameniště není v silách územního plánu.

VYHOVĚT
Do návrhu ÚP Roztoky pro opakované veřejné
projednání bude promítnuta změna č. 4 v podrobnosti
odpovídající územnímu plánu. Tj. funkční dělení ploch
bude převzato beze změny.
VYHOVĚT ČÁSTEČNĚ
Komunikace bude navržena v max. možné šíři
nevyžadující bourání stávajících oplocení. Musí však
vždy být zajištěn průjezd vozidel IZS. V obecné rovině
lze s požadavkem souhlasit, bezpečná a bezproblémová
dopravní obslužnost lokality dané lokality by měla být
jednou z hlavních priorit územního plánování. Na straně
druhé musíme zvážit praktickou aplikaci územního
plánu, rozšíření DI06 na plnou šíři 8,0m by znamenalo
velmi komplikované vyvlastňovací řízení, kterému se
Město Roztoky s největší mírou pravděpodobnosti
nevyhne tak jako tak, v rámci kterého se bude muset
prokázat nezbytnost vyvlastnění v minimálním možném
rozsahu. Pokud autorizovaná dopravní specialistka Ing.
Wichsová, která zpracovala návrh dopravní koncepce, a
je jednou z nejvíce respektovaných dopravních
specialistů pro územní plánování, projevila a podepsala
odborný názor, že zde je možná komunikace proměnné
šíře 4,0-8,0 m, pořizovatel nemá důvod tento názor
nerespektovat a vymezovat jako VPS DI s možností
vyvlastnění (záměr DI06) ve větším rozsahu, než je
naprosto nezbytné.
VYHOVĚT
Do návrhu ÚP Roztoky pro opakované veřejné
projednání bude promítnuta změna č. 4 v podrobnosti
odpovídající územnímu plánu. Tj. funkční dělení ploch
bude převzato beze změny.
Viz vypořádání prvního bodu této připomínky.

stromy. Původně navržený veřejný park se během času
změnil v soukromou zahradu (s oplocením tzv. černou
stavbou, legalizovanou až dodatečným stavebním
povolením). Jako vyrovnání tohoto nedostatku byly
pozemky určeny jako veřejná zeleň.
4. připomínka:
Nesouhlasíme se změnou pozemků parc. č. 3189/67,
3189/68, 3189/140, z území typu SZ – sady a zahrady,
jak byly vyznačeny ve 4. změně územního plánu, na
území typu SP (plochy smíšené obytné původní
vesnické struktury), jak je uvedeno v novém návrhu.
Požadujeme zachování stavu dle platné změny
územního plánu č. 4, případně změnu na typ zeleně
soukromé a vyhrazené (ZS).
Odůvodnění: Na území lokality Panenská II pod ulicí Na
Panenské chybí zeleň. Soukromá zahrada na těchto
pozemcích nesplňuje definici území typu SP: není na ní
nic původního (nachází se na stejném poli, jako nové
domy v lokalitě Na Panenské), je přístupná z nově
vybudované ulice Šebkova, takže k ní nevede úzká
příjezdová cesta,. která by nesplňovala normované
požadavky, nezastává úlohu lokálního centra, které by
vytvářelo příležitost k setkávání obyvatel a pocit
komunity. Původně mohl mít tuto funkci veřejný park
navrhovaný na těchto pozemcích. Po jeho změně v
soukromou zahradu (s oplocením tzv. černou stavbou,
legalizovanou až dodatečným stavebním povolením) ji
nezastává. Citace z definice SP plochy smíšené obytné
původní vesnické struktury: území je definováno jako
území s původní vesnickou strukturou, jehož rozvoj je
do značné míry limitován (úzké ulice vč. příjezdových
cest, které nesplňují normové požadavky, atd.), toto
území je však velice hodnotné z hlediska urbanistické
struktury a zastává úlohu lokálního centra s lokální
vybaveností.
050 / MARTIN KOHOUT / 16.12.2019
Zasílám tímto připomínky ve věci projednávání návrhu
nového územního plánu města Roztoky.
Připomínka č. 1:
Žádám realizovat v novém územním plánu města
Roztoky schválenou změnu územního plánu č.4.
Odůvodnění: Změna UP č.4 byla rozsáhle diskutována,
plně schválena a je platná.
Připomínka č. 2:
Plochy pozemků č. 3189/74, 3189/44, 3189/43 a
3189/73 jsou platnou změnou územního plánu (UP) č. 4
určeny jako veřejné prostranství – veřejná zeleň. Návrh
nového UP klasifikuje tyto plochy jako BI – plochy k
bydlení. Žádám zachování původního zařazení
uvedených ploch dle změny UP č.4. Odůvodnění:
Změna UP č.4 klasifikovala tyto plochy jako veřejnou
zeleň z důvodu nedostatku zeleně v oblasti přilehlé
zástavby a s ohledem na průběžné zmenšování ploch
veřejné zeleně v průběhu realizace výstavby v lokalitě
Na Panenské v rozporu s původními návrhy.

VYHOVĚT
Do návrhu ÚP Roztoky pro opakované veřejné
projednání bude promítnuta změna č. 4 v podrobnosti
odpovídající územnímu plánu. Tj. funkční dělení ploch
bude převzato beze změny.
Dne 26.10.2017 nabyla na účinnosti změna č. 4 ÚPnSÚ
Roztoky, která determinuje využití předmětného území
takto:

Dotčené pozemky jsou zahnuty jak do plochy „ZV –
veřejná prostranství, veřejná zeleň“ tak i do ploch
s komerčně velmi lukrativním využitím, jako jsou „VO –
všeobecně obytné území“ nebo „ČO – čistě obytné
území“. Nový ÚP Roztoky má sice pravomoc změnit
řešení změny č. 4, ale pořizovatel zde upřednostňuje
zachování kontinuity právního stavu v daném území.
Pokud nějaká změna platí 2 roky, bylo by zvláštní, její
pracně dohodnuté a schválené řešení po takto krátké
době negovat.

VYHOVĚT
Do návrhu ÚP Roztoky pro opakované veřejné
projednání bude promítnuta změna č. 4 v podrobnosti
odpovídající územnímu plánu. Tj. funkční dělení ploch
bude převzato beze změny.
VYHOVĚT
Do návrhu ÚP Roztoky pro opakované veřejné
projednání bude promítnuta změna č. 4 v podrobnosti
odpovídající územnímu plánu. Tj. funkční dělení ploch
bude převzato beze změny.
Viz vypořádání prvního bodu této připomínky.

Připomínka č. 3:
Plochy pozemků č. 3415/9 a 3414 jsou platnou změnou
UP č.4 určeny jako místní komunikace a veřejně
prospěšná stavba, a to v šíři 8,9m. Návrh nového UP
vymezuje na těchto plochách koridor pro dostavbu a
prodloužení místní komunikace s proměnlivou šířkou
4,0-8,0m. Žádám zachování původně vymezené šíře
místní komunikace, plánované na uvedených plochách,
dle změny UP č.4.
Odůvodnění: Zajistit dopravní obslužnost lokality Na
Panenské v souladu s původními návrhy, a to především
pro krizové případy. Lokalita je v současnosti pro
jednotky integrovaného záchranného systému
přístupná pouze jedním vjezdem.

051 / ZDEŇKA A PAVEL PECHAČOVI / 4.12.2019
Dolujeme si tímto uplatnit následující dvě připomínky a
jednu námitku k návrhu územního plánu města
Roztoky, veřejně projednávanému dne 9.12.2019:
Připomínka č. 1:
Žádáme v novém návrhu v plném rozsahu respektovat
změnu územního plánu č. 4. Změna byla poměrně
nedávno po veřejné diskusi jednomyslně schválena a
dosud nebyla implementována.
Připomínka č. 2:
V souvislosti s výše zmiňovanou platnou změnou
územního plánu č. 4 zejména poukazujeme na
vymezení veřejně prospěšné stavby místní komunikace
v konstantní šíři koridoru na pozemcích č. 3414 a
3415/9 k.ú. Žalov. Nový návrh územního plánu zde
vymezuje koridor o proměnné šířce. Žádáme ponechat
schválenou (dosud nerealizovanou) konstantní šířku
komunikace, která odpovídá původnímu plánu řešení
celé lokality Na Panenské II. V současné době má hustě
zastavěná lokalita pouze jeden vjezd, čímž je ohrožena
dostupnost lokality pro složky Integrovaného
záchranného systému.

VYHOVĚT ČÁSTEČNĚ
Komunikace bude navržena v max. možné šíři
nevyžadující bourání stávajících oplocení. Musí však
vždy být zajištěn průjezd vozidel IZS.
Zde nevyhovět, v obecné rovině jde s požadavkem
souhlasit, bezpečná a bezproblémová dopravní
obslužnost lokality dané lokality by měla být jednou
z hlavních priorit územního plánování. Na straně druhé
musíme zvážit praktickou aplikaci územního plánu,
rozšíření DI06 na plnou šíři 8,0m by znamenalo velmi
komplikované vyvlastňovací řízení, kterému se Město
Roztoky s největší mírou pravděpodobnosti nevyhne
tak jako tak, v rámci kterého se bude muset prokázat
nezbytnost vyvlastnění v minimálním možném rozsahu.
Pokud autorizovaná dopravní specialistka Ing.
Wichsová, která zpracovala návrh dopravní koncepce, a
je jednou z nejvíce respektovaných dopravních
specialistů pro územní plánování, projevila a podepsala
odborný názor, že zde je možná komunikace proměnné
šíře 4,0-8,0 m, pořizovatel nemá důvod tento názor
nerespektovat a vymezovat jako VPS DI s možností
vyvlastnění (záměr DI06) ve větším rozsahu, než je
naprosto nezbytné.

VYHOVĚT
Do návrhu ÚP Roztoky pro opakované veřejné
projednání bude promítnuta změna č. 4 v podrobnosti
odpovídající územnímu plánu. Tj. funkční dělení ploch
bude převzato beze změny.
VYHOVĚT ČÁSTEČNĚ
Komunikace bude navržena v max. možné šíři
nevyžadující bourání stávajících oplocení. Musí však
vždy být zajištěn průjezd vozidel IZS.
Zde jen částečně, v obecné rovině jde s požadavkem
souhlasit, bezpečná a bezproblémová dopravní
obslužnost lokality dané lokality by měla být jednou
z hlavních priorit územního plánování. Na straně druhé
musíme zvážit praktickou aplikaci územního plánu,
rozšíření DI06 na plnou šíři 8,0m by znamenalo velmi
komplikované vyvlastňovací řízení, kterému se Město
Roztoky s největší mírou pravděpodobnosti nevyhne
tak jako tak, v rámci kterého se bude muset prokázat
nezbytnost vyvlastnění v minimálním možném rozsahu.
Pokud autorizovaná dopravní specialistka Ing.
Wichsová, která zpracovala návrh dopravní koncepce, a
je jednou z nejvíce respektovaných dopravních
specialistů pro územní plánování, projevila a podepsala
odborný názor, že zde je možná komunikace proměnné
šíře 4,0-8,0 m, pořizovatel nemá důvod tento názor
nerespektovat a vymezovat jako VPS DI s možností

vyvlastnění (záměr DI06) ve větším rozsahu, než je
naprosto nezbytné.
052 / JAROSLAV PALKOVSKÝ / 25.11.2019
Mladý muži, zástupče našich krásných Roztok –
v pozici starosty města – nejspíše víte, protože jsme se
spolu několikráte krátce pozdravili či hovořili, o koho se
v mé maličkosti jedná. Tento „průvodní list“ je mnou
napsán „z patra“, jelikož můj čas musím a věnuji v
posledních 29ti letech mým prosperujícím firmám v naší
krásné republice České, ve Spolkové republice
Německo, ve Španělsku a ve Švýcarsku. Jsem mezi
prvními třemi obyvateli z roku 2004 v nové zástavbě v
ul. Najdrova 2185/2186. V prvních 10-ti letech i my,
voliči pravicových hodnot a stran, jsme neměli pochyb
ve vztahu k Vaší práci pro Roztoky o nejen udržení se
pravice v Roztokách ve vedení ale i v rozkvětu našich
Roztok. Ovšem v posledních cca 5ti letech s nástupem
degenerovaného hnutí Babišova se i situace v
Roztokách velice zhoršila a korunou nad tímto je paskvil
v novém návrhu územního plánu Roztok, jež jsme, nás 5
z našeho domu připomínkovali v pondělí 21. října 2019
od 18 hod. v zasedačce Městského úřadu Roztoky. Ano
– zástupcům města vč. místostarosty přítomnému se
naše připomínky mírně řečeno nezamlouvaly, ale byly
jistě v řádném zápisu z jednání zadokumentovány. Pane
starosto, zdravé pravicové uskupení v Roztokách si
nesmíme nechat v Roztokách „zatlačit“ do opozice,
proto na Vás apeluji:
1) Postavte se nás, zdravé a akční obyvatele ul.
Najdrova 2185/2186 a nepřipusťte k zahrnutí do
územního plánu návrh na „V 1.1/II“, tj. 3p. OV (kulturní
sál) a 4P OV knihovnu jež, pokud vůbec je potřebná, a
tom se dá diskutovat z několika stránek, může býti jinde
v Roztokách, např. při příjezdu od Prahy na prostoru
cca 50x200 m vpravo za cedulí Roztoky u cesty
před mostem či i jinde, kde to nebude vadit z 95%
občanům přejícím si klidný život.

2) ZABRAŇTE = NEDOVOLTE, výše uvedené z mnoha
důvodů, jako i to, aby se ul. Najdrova, klidná a
bezpečná, stala průjezdnou.

Text má podobu spíše kritiky současných poměrů v ČR
než připomínky k ÚP Roztoky, ale písemnost byla řádné
podána jako připomínka a tak také bude, ale pouze
v mantinelech týkajících se obsahu návrhu územního
plánu Roztoky pro veřejné řízení dle ust. § 52
stavebního zákona vypořádána.

Především je nutno zdůraznit, že 21.10.2019 proběhlo
veřejné projednání návrhu územní studie Solníky,
nikoliv veřejné projednání návrhu ÚP Roztoky, a to, co
je dále kritizováno, vč. použitých kódů pro jednotlivé
bloky či stavby, se týká grafické části územní studie
Solníky, nikoliv ÚP Roztoky.

NEVYHOVĚT
Lokalita Z20 bude ponechána jako plocha OV.
Z výše uvedeného důvodu, nadbytek ploch pro bydlení,
proto územní plán, nejen na Dubečnici, kde ÚP
v souladu s RP Dubečnice navrhuje převážně RD (ale
plochy pro BD tam jsou vymezeny regulačním plánem
Dubečnice také a návrh ÚP to respektuje) ale i v lokalitě
Solníky, navrhuje ÚP, podle zodpovědného projektanta
a jeho odborného úsudku, ke kterému se pořizovatel
připojuje, dobře vyvážený a vhodně urbanisticky
komponovaný mix ploch občanského vybavení,
smíšených ploch městských a bydlení v RD. Na základě
zpracovaného odborného podkladu, územní studie
Solníky, který vyhotovily jiné autorizované osoby (Ing.
arch. Ivan Gogolák, Ing. arch. Lukáš Grasse) bude
centrální část lokality Solníky ponechána pro plochy
občanské vybavenosti, územní studie prověřila potřeby
občanů Roztok (jako celku) i části Solníky a navrhuje zde
chybějící objekty nadřazené občanské vybavenost –
školu s mateřskou školkou a souvisejícím sportovištěm,
kulturní dům a knihovnu.
VYHOVĚT ČÁSTEČNĚ
Jak je vidět na obr. nahoře, ÚP nepředpokládá, že by se
ul. Najdrova stala průjezdnou, neřeší to do takové
podrobnosti, bude věcí navazujících správních řízení
(zejména územního a stavebního), nicméně ÚP Roztoky

3) Pane starosto, když už jste nechali zahájit cca před
půlrokem a stále není dokončenou, stavbu hasičské
zbrojnice, tato jedna velká hrůza a my občané jsme
tomu „tiše“ přihlížel, nedopusťte výše uvedené, protože
tím byste nás, pravicovou část „vládnoucí“ v Roztokách
poškodili natolik, že bychom ztratili několik set našich
voličů a došlo by k velkým škodám v Roztokách! Přeji
Vám, pane starosto Roztok, aby zvítězil alespoň
normální rozum v Roztokách, jedná se nyní ne o nás,
65-ti leté a starší, ale o Vás mladší i Vaše potomky, zda
jim nepřipravíte „peklo na zemi“, kdy již toto je již
budováno několik málo let v České republice = tím
největším slovenským barbarem v Čechách…
053 / PAVEL BROKL / 23.11.2019
Připomínky k veřejně projednávanému návrhu
územního plánu Roztoky dne 9.12.2019:
1. připomínka: Žádám realizovat plnou implementaci
změny ÚP č. 4 do nově připravovaného územního plánu
včetně veřejně prospěšných staveb viz.: rozhodnutí
rady města č. 445-18/17 z 6.12.2017. Platná Změna ÚP
č. 4, kterou rada města odsouhlasila plným počtem
hlasů ze všech přítomných, by se stala po vstoupení v
platnost nového neupraveného ÚP neúčinnou. Investice
a práce architekta a jednotlivých zaměstnanců
Městského úřadu Roztok by byla tím pádem zbytečná.
A hlavně poškodilo by to zájmy občanů města Roztok.
2. připomínka: parcely p.č. 3189/68, 3189/67 v k.ú.
Žalov patřily do veřejně přístupné zeleně. Změna ÚP č.
4 je určuje na sady a zahrady, ale nový návrh ÚP z 2019
je označuje jako SP smíšené obytné plochy původní
vesnické struktury. Tím by občané města Roztok přišli o
zelenou plochu a navíc rada města již odsouhlasila
nápravu pro nový ÚP, viz: usnesení rady města č. 44518/17 z 6. 12. 2017. Upozorňuji, že zapracování
připomínek vyplývajících ze změny č. 4 ÚP mělo být
provedeno před veřejným projednáním návrhu nového
ÚP.
054 / VIKTOR PORTEL, KLÁRA BŘICHÁČKOVÁ /
16.12.2019
Pořizovatel překvalifikoval tuto písemnost na námitku a
vypořádal ji jako námitku pod č. 123.
055 / NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV / 16.12.2019
Vážený pane Bočku, dostali jsme informaci o projednání
ÚP Roztoky a přestože je tato lokalita v kompetenci GŘ,
rádi bychom doplnili několik připomínek z hlediska
památkové péče: Na malém území se zde setkává více
chráněných památek a lokalit, způsob vyznačení více
druhů plošné ochrany v koordinačním výkrese je
nepřehledný, stejně jako jednotlivé NKP a KP opatřené
nevýrazným a zaměnitelným symbolem.
1) Ve výkrese doporučujeme jednotlivé druhy plošné
ochrany řešit rozdílnými šrafami (svisle, vodorovně,
šikmo) a zvolit výraznější symbol pro KP a NKP a tvarem
i barvou je odlišit od cyklostezek.

takové řešení ani výslovně nazakazuje a zakazovat
nebude.
Není předmětem územního plánu, neobsahuje
konkrétní požadavek na změnu obsahu návrhu ÚP
Roztoky pro veřejné řízení.

VYHOVĚT
Do návrhu ÚP Roztoky pro opakované veřejné
projednání bude promítnuta změna č. 4 v podrobnosti
odpovídající územnímu plánu. Tj. funkční dělení ploch
bude převzato beze změny.
Pořizovatel z důvodu zachování kontinuity a
předvídatelnosti při rozhodování v území nemá důvod
měnit řešení nedávno schválené změny č. 4 ÚPnSÚ
Roztoky. K nezapracování došlo nedopatřením, zřejmě
nepředáním podkladů v předchozí etapě zpracování.
VYHOVĚT
Do návrhu ÚP Roztoky pro opakované veřejné
projednání bude promítnuta změna č. 4 v podrobnosti
odpovídající územnímu plánu. Tj. funkční dělení ploch
bude převzato beze změny, tedy včetně vymezení
uvedených pozemků jako ploch „ZS – plochy zeleně –
soukromá a vyhrazená“.
Viz odůvodnění výše.

NEVYHOVĚT
Viz vypořádání námitky č. 123.

VYHOVĚT

Bude řešeno v koordinačním výkrese a do odůvodnění
územního plánu Roztoky pro opakované veřejné
projednání bude vloženo schéma s jednotlivými druhy
plošné ochrany z hlediska památkové péče.

2) Vzhledem k významu území bude do textové části
doplněn výkres s vyznačením plošné ochrany, KP, NKP a
hodnotných, ale nezapsaných objektů. Objekty budou
očíslovány, aby bylo možné je snadno identifikovat.
Mezi hodnoty patří i vila v Riegrově ulici čp. 99, stodola
na parc. č. 30/2 a vila v Zahradní ulici 1423.
3) Symbolem ve výkresu a popisem v textu budou
rozlišeny stavby zapsané a hodnotné. Zapsané objekty
mají rejstříkové číslo ÚSKP, nezapsané jsou zařazeny v
ÚAP a mají pouze identifikační číslo. Další hodnotné
objekty, které nebyly navrženy na prohlášení, ani
nejsou uvedeny v ÚAP, nemusí mít žádné číslo.
4) V textové části odůvodnění jsou uvedeny „významné
vyhlídkové body“, v legendě koordinačního výkresu jsou
místo toho patrně nedopatřením „málo významné
vyhlídky“.
056 / ING. ROMAN JANDÍK / 16.12.2019
1. Připomínka:
Pro pozemky 2424/2, 2423/26, 2423/13, 2423/14,
2423/15 a 2418/13 navrhuje nový územní plán města
Roztoky změnu využití na kompostárnu. S ohledem na
jedinečnou polohu u Tichého údolí, na oblíbené
turistické trase z Roztok do Únětic a blízkost
historického naleziště hrobových míst z doby bronzové,
navrhujeme ponechat pozemky ve stávajícím režimu
využití.
Odůvodnění: Výstavba a provoz kompostárny by
negativně působila na ráz zdejší krajiny a to zejména
provozem nákladní automobilové dopravy, která v
těchto místech nemá žádné opodstatnění.
Návrh: Město může kompostovatelný odpad vozit
například do Velkých Přílep, kde je plně funkční
kompostárna Jena.
2. Připomínka:
Pro pozemky p.č. 2417/20 v k.ú. Roztoky u Prahy a
případně jemu podobné žádáme změnu využití
pozemku na lesní pozemek.
Odůvodnění: Pozemek se nachází v blízkosti roztockého
Malého háje, je v majetku města, je mírně svažitý a
zastíněný vzrostlými stromy, které přímo hraničí s
polem. Zejména v suchých letech zde zemědělské
plodiny rostly jen velmi obtížně. Pozemek by
umožňovat zvětšit plochu zeleně, respektive lesa v okolí
města s pozitivním dopadem na prašnost, sucho nebo i
stékání přívalových vod směrem do údolí.
Návrh: Navrhuji pozemek využít jako přechod mezi
extenzivně využívaným zemědělským pozemkem a
lesem, kde by byla v první fázi ponechaná půda ladem,
zatravněna a v další pravděpodobně samovolně
zalesněna náletovými dřevinami a keři.
057 / ING. DANIEL CHVÁLA / 16.12.2019
Vážení, na základě výzvy z veřejné vyhlášky města
Roztoky vyvěšené dne 30.10.2019 podávám připomínku
k návrhu územního plánu: navrhuji neplánovat plochu
Z35 pro žádný výrobní provoz včetně kompostárny

Viz předchozí, nebude řešeno samostatným výkresem
v odůvodnění územního plánu, ale schématem
vloženým do textové části odůvodnění. Mezi hodnoty
bude doplněna i uvedená Riegrově ulici čp. 99, stodola
na parc. č.30/2 a vila v zahradní ulici 1423.
Bude provedeno ve schématu, viz výše, pokud to bude
technicky možné (čitelné). Není úkolem ÚP vést
evidenci NKP a staveb zapsaných a hodnotných. To je
věcí MK, NPÚ a úřadu územního plánování v rámci
ÚAP ORP Černošice.
Opravit.

VYHOVĚT
Plocha Z35 pro kompostárnu nebude návrhem tohoto
ÚP samostatně vymezována. Rovněž záměr DI11 bude
z návrhu ÚP vypuštěn.
Důvody, správní úvahy i další argumentace je shodná se
způsobem vypořádání předchozích připomínek č. 030,
031, 047 a další.

NEVYHOVĚT
P.p.č. 2417/20 v k.ú. Roztoky u Prahy je z 90% (11 010
m2) na I. třídě ochrany ZPF, návrhem na vynětí ze
zemědělského půdního fondu bychom se dostaly do
rozporu s ust. § 4 odst. 3 zákona č. 334/1992 Sb., o
ochraně zemědělského půdního fondu, viz jeho znění:
„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.“. Zde návrh na zalesnění není výrazně
převažujícím veřejným zájmem nad ochranou
zemědělské půdy.

VYHOVĚT
Plocha Z35 pro kompostárnu nebude návrhem tohoto
ÚP samostatně vymezována. Rovněž záměr DI11 bude
z návrhu ÚP vypuštěn. Důvody, správní úvahy i další

a nezpevňovat komunikaci DI11 pro obsluhu tohoto
prostoru. Stávající polní cesta je významnou
vycházkovou oblastí přírodního charakteru.
058 / ING. MICHAL HADRABA / 16.12.2019
Pozemky 3028/73, 3028/74, 3028/76, 3028/77,
3028/79, 3028/273 zařadit do rozvojové plochy a
podmínit vydáním regulačního plánu

Prověřit zařazení rozvojové plochy Z24 do veřejné
zeleně (je tam hřiště).

Plochy vymezené územním plánem jako zastavitelné,
konkrétně Z02a, Z02b, Z05a, Z05b, Z06b, Z06c jsou již z
větší části zastavěná (stabilizovaná). Měli by tedy být
zahrnuty jako stabilizované plochy.

Plocha P08 – omezit podlažnost na max. 2.NP, omezit
zastavěnou plochu a povinný podíl zeleně.

argumentace je shodná se způsobem vypořádání
předchozích připomínek č. 030, 031, 047 a další.

NEVYHOVĚT
Rozvojové plochy jsou chápány jako nové zastavitelné
plochy vymezené ÚP, zde se jedná o součást
zastavěného území sídla, plochy stabilizované, a ÚP jím
stanovuje jasně definovanou funkci.
VYHOVĚT
Plocha Z24 je vymezena pro funkci SM, tedy plochy
smíšené obytné městské, sousední plocha, kde je hřiště,
je vymezena jako plocha Z25b, nicméně se ukládá
projektantovi prověřit a pokud stávající hřiště fyzicky
v reálu zasahuje do sousední plochy Z24, posunout
hranici mezi oběma plochy s rozdílným způsobem
využití. Jde o podrobnost na hranici toho, co v M 1 :
5000 dokáže územní plán ještě vyjádřit.

NEVYHOVĚT

Náhledem do KN vidíme, že plochy jsou pouze
rozestavěné, de iure nejsou stavby zapsány do katastru
nemovitostí jako samostatné stavební objekty, dle
výkladu MMR má být jako stav brána až zkolaudovaná
stavba, příp. stavba řádně evidovaná v KN. Ponechat
jako návrhové plochy. Přesun do zastavěného území a
do ploch stabilizovaných bude proveden v rámci první
aktualizace nového územního plánu po projednání
zprávy o uplatňování ÚP za uplynulé období.
VYHOVĚT
Již dnes je plocha speciálně omezena oproti jiným
plochám s funkcí OK, občanská vybavenost – komerční
vybavenost, ustanovením, že „Pro každé dva hektary
zastavitelné plochy bude vymezena plocha veřejného
prostranství o výměře nejméně 1000 m2, do této
výměry se nezapočítávají pozemní komunikace.“. V Do

Plochu P02 podmínit vydáním RP (je vydán, ale pokud
pozbude platnosti, území se stane neregulované).

Záměr DN05 – most přes Únětický potok pro
cyklostezku – posunout dle projektu pro územní
rozhodnutí.
Plochy stávající zástavby mezi nádražím a ulicí Nádražní
– definovat plochu přestavby s omezením
zastavitelnosti, definicí max, výšky a podlažnosti,
prověřit definici průchodu na nádraží.

Rozvojová plocha Z08 – definovat větší parcely, menší
zastavěnost (20%) a max. 2.NP.

Rozvojová plocha Z41 (v původním ÚP plocha pro hotel)
– definovat jeden nebo max. dva RD na větší parcele,
přízemní s ustoupeným 2. NP.

Plocha Z42 – prověřit nutnost parkoviště v tomto místě.

této oblasti nicméně již Město Roztoky nechce
směřovat středněpodlažní zástavbu, je to oblast
zastavěná stavebními firmami, autoservisy a dalšími,
zejména přízemními, stavbami a provozy. Pořizovatel
proto požaduje upravit výškovou regulaci tak, aby
odpovídala stávající výškové hladině okolní zástavby a
požadavku se vyhovuje. Výšková hladina bude pro
plochu P08 stanovena na 2.NP.
NEVYHOVĚT
To, zda RP Horní Žalov zůstane platný či nikoliv je
svébytným rozhodnutím zastupitelů. Pořizovatel
předpokládá, že ano, proto je také do návrhu ÚP
přebíráno jeho řešení. Požadovat na určitou plochu
podmínku vydání RP znamená také to výrokové části ÚP
napsat zadání RP, jde proti smyslu územního plánování,
pokud již někde RP je vydán a je závazný, podmiňovat
využití plochy opět je obtížně obhajitelné. Stavební
zákon má i jiné nástroje pro případ, že by se zastupitelé
rozhodli RP Horní žalov z nějakého důvodu zrušit při
vydání ÚP Roztoky, např. vyhlášení stavební uzávěry a
rozhodnutí o pořízení RP z podnětu na danou plochu.
VYHOVĚT
Záměr DN05 bude vymezen jako VPS DI a je nutné ji
vymezit co nejpřesněji, podklad pro úpravu koridoru
DN05 ale musí být investorem předán co nejrychleji.
NEVYHOVĚT
Tyto plochy jsou nyní definovány jako plochy „SM plochy smíšené obytné městské“ a již dnes pro ně platí
regulace stanovené jako pro návrhové nebo
přestavbové plochy smíšené obytné městské, regulativy
na str. 73-74 výrokové části ÚP platí obecně pro stav,
návrh i přestavbu daného typu funkčního využití ploch.
VYHOVĚT ČÁSTEČNĚ
Bude vložena jasná podmínka, že plocha je určena
pouze pro „izolované rodinné domy“, tím bude
stanovena nejpřísnější regulace z těch, které využívá typ
funkčního využití plochy „BI plochy bydlení – bydlení v
rodinných domech městské a příměstské“. ÚP jíž nyní
ukládá „Respektovat urbanistickou strukturou v
navazujícím území.“ pro danou lokalitu. Stanovování
ještě přísnějších regulativů pro jednu konkrétní lokalitu
by mohlo být vnímáno jako nadměrně a neproporční
omezení jednoho konkrétního stavebníka/ stavebníků
proti jiným plocha individuálního bydlení. Tomu se chce
pořizovatel při vypořádání připomínky vyhnout.
VYHOVĚT ČÁSTEČNĚ
Bude vložena jasná podmínka, že plocha je určena
pouze pro „izolované rodinné domy“, a dále bude
stanoveno, že plocha je určena pro max. 2 RD.
Prostorová regulace bude ponechána jako pro ostatní
parcely na plochách BI.
NEVYHOVĚT
Plocha Z42 je určena jako plocha pro parkoviště
s poměrně přísně stanovenými limity svého využití:
minimalizovat negativní vlivy na nadregionální

biocentrum v bezprostřední návaznosti na plochu,
respektovat území nemovité kulturní památky včetně
ochranného pásma, území s častým výskytem
archeologických nálezů (ÚAN II). Pořizovatel se plně
ztotožňuje s odůvodněním projektanta na str. 91
odůvodnění: „navrhované parkoviště je umístěno
v doteku s navrhovanou plochou pro sport. Jeho poloha
v koncovém úseku místní komunikace – ul. U Háje
zajistí nároky na parkování vyvolané využitím sportovní
plochy a současně v přímé návaznosti na naučnou
stezku a navrhovanou stezku pro pěší a cyklisty
může sloužit jako odstavné parkoviště.“. Pokud má být
součástí územního plánu plocha pro sportovní využití,
musí také návrh ÚP myslet na dostatečné parkovací
plochy pro tento záměr. Pokud jde o vlastní sportovní
plochu Z46, zde je navrženo vypořádání dle připomínky
č. 021. Ponechat stávající řešení.
Plocha Z33 – plocha nikoli pro ČOV ale pro ČSOV
VYHOVĚT
(čerpací stanici odpadních vod). V souvislosti s tím
Do návrhu opakované veřejné projednání bude
přidat koridor DI pro výtlačné potrubí kolem Vltavy až
závazně vložena první varianta, tedy výtlak na ČOV
k městské ČOV Roztoky, nejlépe jako veřejně
podél Vltavy do Roztok a posílení ČS, ČOV Žalov VT01
prospěšnou stavbu.
(důsledně opravit kód v textové části, kde je jen VT1)
ale zůstane v návrhu také, bez specifikace toho, zda
plocha bude využita pro ČOV nebo pro čerpací stanici.
Do ÚP bude vložena závazná podmínka odkanalizování
nové zástavby v Žalově na ČOV. Vzhledem k tomu, že
na toto vypořádání bude navazovat opakované
veřejné projednání, lze souhlasit i s požadavkem
vymezit výtlačné potrubí kolem Vltavy až k městské
ČOV Roztoky jako veřejně prospěšnou stavbu.
Plochy Z01b a Z01c – podmínit platným RP, max. výšku
NEVYHOVĚT
definovat implicitně podle platného RP.
To, zda RP Horní Žalov zůstane platný či nikoliv je
svébytným rozhodnutím zastupitelů. Pořizovatel
předpokládá, že ano, proto je také do návrhu ÚP
přebíráno jeho řešení. Požadovat na určitou plochu
podmínku vydání RP znamená také to výrokové části ÚP
napsat zadání RP, jde proti smyslu územního plánování,
pokud již někde RP je vydán a je závazný, znovu
podmiňovat využití plochy je obtížně obhajitelné. Pokud
jde o plochu Z01c, ta je natolik drobná, že podmínka RP
je, z pohledu pořizovatele, nadbytečná. Lze řešit v rámci
územního řízení a stavebního povolení nebo jinými
nástroji (např. územní nebo architektonickou studií).
Plocha Z03a je již zastavěná, není rozvojová plocha.
NEVYHOVĚT
Není v KN, není zkolaudováno, viz vypořádání 3. dílčí
připomínky od shora. Ponechat jako návrhovou plochu.
Plocha Z29 – chybí v tabulce i na výkrese, do tabulky dát VYHOVĚT ČÁSTEČNĚ
a napsat „neobsazeno“.
Skutečně nutné opravit, plocha Z29 byla vypuštěna
omylem, jde o plochu pro obratiště, odstavné a
manipulační stání veřejné dopravy v Žalově, ve výkresu
Dopravní infrastruktury je vymezena jako plocha DI25,
doplnit i do textové části a do Hlavního výkresu a všech
dalších dotčených.

Plocha Z61 – prověřit účel a potřebnost rozvojových
ploch pro bydlení u žalovské zastávky. Ponechat pouze
stávající domy.

Plochy Z05a, Z05b, Z05c, Z05d – definovat max. výšku
atiky, max 2. NP, podmínit existencí RP.

Plochy Z06a, Z06b, Z06c, Z06d, Z06e, Z06f jsou již
zastavěny, není rozvojová plocha.

Plochy Z09 – Z13 podmínit vydáním nebo existencí
regulačního plánu.

Plochy Z01 a Z02 podmínit vydáním nebo existencí
regulačního plánu.

Plocha P03 – omezit podlažnost na 2. NP a definovat
max. výšku od nejnižšího bodu po obvodě (je to ve
svahu).

Plocha P02 – podmínit existencí nebo vydáním
regulačního plánu.

Obecně – návrhy na zklidnění dopravy doporučit spíše
vhodným dispozičním řešením (zálivy, ostrůvky se
stromy, apod.) než zpomalovacími prahy. Zpomalovací
prahy požadovat stavebně provedené.

NEVYHOVĚT
Záměr je natolik drobný, že z hlediska urbanistické
koncepce nemá žádné negativní dopady. Zábor PUPFL
byl odsouhlasen orgánem SSL. Pořizovatel se ztotožňuje
s hodnocením zodpovědného projektanta, že „Plocha
přiléhá k pozemku s trvalým bydlením, dlouhodobě
neplní funkci lesa“.
NEVYHOVĚT
Plochy jsou již dnes řešeny regulačním plánem
Panenská II. Požadovat podmínku pořízení RP pro
plochu, kde regulační plán je dnes platný, považuje
pořizovatel za nadměrné přísné a snad i nelogické.
VYHOVĚT
Opravit, aktualizovat, dle KN jsou zde již skutečně
zapsány jednotlivé domy, zahrady, komunikace. Pouze
plocha Z06c zcela na jižním okraji zůstane zachována
jako návrhová.

NEVYHOVĚT
Plochy jsou již dnes řešeny regulačním plánem
Dubečnice. Požadovat podmínku pořízení RP pro
plochu, kde regulační plán je dnes platný, považuje
pořizovatel za nadměrné přísné a snad i nelogické.
NEVYHOVĚT
Plochy Z01a, Z01b a Z02a, Z02b jsou již dnes řešeny
regulačním plánem Horní Žalov nebo Panenská II.
Požadovat podmínku pořízení RP pro plochu, kde
regulační plán je dnes platný, považuje pořizovatel za
nadměrné přísné a snad i nelogické.
NEVYHOVĚT
Plocha bude vypuštěna z přestavbových ploch a bude
vymezena jako plocha zahrádkové osady, bude tedy
obsahovat podmínky prostorové a plošné regulace pro
tento typ využití území, které jsou ještě přísnější.
NEVYHOVĚT
Plocha P02 je již dnes řešena regulačním plánem Horní
Žalov. Požadovat podmínku pořízení RP pro plochu, kde
regulační plán je dnes platný, považuje pořizovatel za
nadměrné přísné a snad i nelogické.
VYHOVĚT
Pořizovatel s obsahem připomínky v tomto bodě plně
souhlasí, zapracovat do výrokové části územního plánu
do kapitol týkajících se dopravního řešení a koncepce.

Pro návrh přestavby komunikace V Úvoze doplnit
podmínku zahrnuté mezi veřejně prospěšné stavby
dopravní infrastruktury.

Nová místní komunikace propojující ul. Šebkova a
Levohradecká – šířka 8 m (nikoli 4 až 8 m).

Žalovský přívoz – lze to realizovat vzhledem k velkému
proudu v řece?
Pro bytové domy předepsat parkovací stání v
podzemních podlažích, jen výjimečně na povrchu na str.
37 výrokové části územního plánu.

Odstranit podmínek pro dopravu v klidu u bytových
domů (BD) ustanovení o umístění parkovacích stání v
dostupné vzdálenosti mimo pozemek stavby na str. 37
výrokové části územního plánu.
Zvýšit procento stání, která musí být provedena jako
integrovaná, pro BD a stavby pro ubytování.

Na str. 38 výrokové části územního plánu doplnit
ustanovení, že parkovací místa provedená jako součást
veřejné komunikace nesmí býti pozemkově ani
provozně oddělena (zabránit tomu, aby se prodávala
jednotlivá parkovací stání na ulici).

Záměr DN 04, stezka pro pěší a cyklisty Roztoky,
protipovodňová hráz (šířka koridoru 6 m), polohu
cyklostezky upravit podle projektu.
Záměr DN 05, stezka pro pěší a cyklisty Roztoky, ul. Za
Potokem – Sedlec (šířka koridoru 6m) – přidat do výčtu
veřejně prospěšných staveb dopravní infrastruktury.

Kap. Vodní hospodářství na str. 41 textové části
územního plánu doplnit takto: „….vrty v ulici Roztocké
nejsou využívány…..též z důvodu nedostatečné
kapacity“, dále na str. 41 „Horní tlakové pásmo Žalov již
je vytvořeno“, nikoli „bude“ vytvořeno, jak je uvedeno a
dále doplnit předpokládané spotřeby a kapacity vody a
kanalizace (dodám tabulku s výhledem do roku 2060).

VYHOVĚT
Celý záměr DI01 místní komunikace (ul. V Úvoze),
přestavba vymezit jako plochu přestavby do všech
výkresů a přidat do seznamu veřejně prospěšných
staveb dopravní infrastruktury.
VYHOVĚT ČÁSTEČNĚ
Komunikace bude navržena v max. možné šíři
nevyžadující bourání stávajících oplocení. Musí však
vždy být zajištěn průjezd vozidel IZS.
VYHOVĚT ČÁSTEČNĚ
Bude přesunuto do územní rezervy.
VYHOVĚT
První a druhá odrážka pro BD na str. 37 bude
integrována do jedné a upravena na tento text:
„odstavná stání přednostně jako integrovaná
v podzemních garážích jako provozně neoddělitelná
součást stavby bytového domu, jen výjimečně na
povrchu jako garážová stání a odstavná stání na
vlastních pozemcích“, třetí odrážka zůstane.
NEVYHOVĚT
ÚP by byl výrazně přísnější než příslušné podzákonné
předpisy účinné v ČR. Navíc, v některých případech,
např. u přestaveb, by reálně nebylo možné splnit.
VYHOVĚT
Zvýšit tento podíl na 60%, stupeň motorizace bude
v Roztokách s ohledem na polohu města
v aglomeračním zázemí hl.m. Prahy dále stoupat.
NEVYHOVĚT
Jde o procesně-správní požadavek, územní plán jako
hmotně-právní dokument nemůže nařizovat vlastníkovi
veřejné komunikace, zda smí nebo nesmí dělit svůj
pozemek. Navíc většina komunikací je dnes navržena na
plochách veřejných prostranství a ty musí zůstat
veřejně přístupné dle ust. § 34 zákona o obcích i dle ust.
§ 7 vyhlášky 501/2006 Sb.
VYHOVĚT
Polohu cyklostezky DN04 upravit podle projektu.
Nicméně toto mělo být předáno projektantovi před
vyhotovením návrhu ÚP pro veřejné řízení.
VYHOVĚT
Záměr DN05 bude vymezen jako VPS DI a je nutné ji
vymezit co nejpřesněji, včetně úpravy polohy
navrženého mostu přes Únětický potok, podklad pro
úpravu koridoru DN05 ale musí být investorem předán
co nejrychleji. Stezka propojuje Roztoky a hl.m. Prahu
po břehu Vltavy a svojí důležitostí si to vyžaduje.
VYHOVĚT
Doplnit dle podkladů autora připomínky v tomto bodu.

Kapitola kanalizace a čistění OV: chybí odkaz na generel
odvodnění, chybí alespoň stručný popis
hydrogeologických a geologických poměrů (například s
uvedením nevhodnosti vsakovacích poměrů v oblasti,
atd.). Na stavební parcely ke stavbám předepsat jímky
na závlahu, s kapacitou alespoň na 40 mm déšť z
odvodňované plochy.

Plochy obřanské vybavenosti OV na str. 45 – prověřit
plochu pro umístění služebny PČR.

V kap. D.4 Veřejná prostranství zakázat oplocení
veřejných prostranství, s případnými odůvodněnými
výjimkami.

NEVYHOVĚT
Odkaz na Generel odvodnění bude doplněn do
odůvodnění ÚP, nicméně do doby zpracování návrhu
pro opakované veřejné projednání nebude tento
generel k dispozici. Vzhledem k časovému
harmonogramu pořízení ÚP a generelu odvodnění není
reálné zapracovat výsledky tohoto teprve zadávaného
odborného podkladu do návrhu územního plánu
Roztoky pro opakované veřejné projednání. Navíc, ÚP
nemůže v závazné části odkazovat na nezávazný
odborný jednostranný podklad, jako je generel
odvodnění a tím jej „zezávazňovat“, navíc v okamžiku,
kdy tento podklad není kompletně zpracován a není
jasný jeho obsah. Popis hydrogeologických a
geologických poměrů má své opodstatnění
v odůvodnění územního plánu, kde bude projektant
obhajovat svoji závazně stanovenou vodohospodářskou
koncepci a z ní vyplývající požadavky na povolování
staveb a změny v území, ne ve výrokové části ÚP, který
stanovuje tyto podmínky a pravidla. Požadavek na jímky
na závlahu považuje pořizovatel za příliš striktní, mělo
by být zájmem každého majitele pozemku, ne
nařízením „shora“ přes územní plán, pořizovatel má
také pochybnosti o legalitě takovéhoto požadavku vůči
soukromým majitelům stavebních pozemků.
VYHOVĚT ČÁSTEČNĚ
ÚP je komplexní nástroj, který vymezuje typ funkčního
vymezení území, ploch s rozdílným způsobem využití,
nepředepisuje, kde bude škola, kostel, služebna Policie
ČR. To nechme např. na regulačním plánu nebo
územním rozhodnutí. Ale projektant může do
odůvodnění některé z ploch dodat, že právě tato plocha
občanského vybavení, nebo ale i jiná plocha, která to
umožňuje, např. smíšená městská (SM) nebo
smíšeného centra (SC) je vhodná pro zmíněnou
služebnu policie.
VYHOVĚT
Plochy veřejných prostranství jsou ust. § 7 vyhlášky
501/2006 SB. definovány jako plochy, které „se obvykle
samostatně vymezují za účelem zajištění podmínek pro
přiměřené umístění, rozsah a dostupnost pozemků
veřejných prostranství (a zde je odkaz na ust. § 34
zákona 128/2000 SB., o obcích) a k zajištění podmínek
pro jejich užívání v souladu s jejich významem a účelem.
Plochy veřejných prostranství zahrnují zpravidla
stávající a navrhované pozemky jednotlivých druhů
veřejných prostranství a další pozemky související
dopravní a technické infrastruktury a občanského
vybavení, slučitelné s účelem veřejných prostranství…“.
Ust. § 34 zákona o obcích poté definuje veřejné
prostranství takto: „Veřejným prostranstvím jsou
všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň,
parky a další prostory přístupné každému bez omezení,
tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na
vlastnictví k tomuto prostoru.“. Pokud má veřejné

V kap. D.4, Plochy s rozdílným způsobem využití, BI - str.
57, pozemky v zastavěném území se stávající stavbou s
výměrou pozemku nižší než předepisuje UP (k datu
vydání UP) – stavební pozemky pro nový rodinný dům v
případě demolice stávající stavby – zastavená plocha
bude odpovídat stávající stavbě + max. 10%. Zároveň
bude dodržen regulativ pro zastavěnou plochu (KZ).

V kap. týkající se podmínek pro plochy občanské
vybavenosti (OV) na str. 66 definovat max. výšku staveb
na méně než 4 NP, budovy 4.NP jsou příliš vysoké,
stanovit jako podmínku přípustné využití max. 3 byty a
tím omezit plochu bytů.

V kap. týkající se podmínek pro plochy občanské
vybavenosti – komerční (OK) na str. 67 prověřit
regulativ 4. NP (případně snížit), prověřit a případně
snížit max. výšku 18 m.

V kap. týkající se podmínek pro plochy smíšené obytné
v centrální zóně (SC) na str. 72 prověřit a zvýšit
procento požadované komerce v přízemí (50% je málo)
a prověřit ustanovení o možnosti převýšit zástavbu na
konci os o 2.NP, případně prověřit a navrhnout plošné
omezení.

prostranství sloužit k obecnému užívání každému bez
omezení, nemůže být odděleno plotem.
NEVYHOVĚT
Opět již překračujeme podrobnost územního plánu a
stanovujeme zcela unikátní podmínky pro stávající
pozemky pro individuální bydlení, koeficient
zastavěných ploch (KZP), koeficient zeleně (KZ), a nově
a navíc na základě vypořádání námitky č. 124 koeficient
zastavění budovami (KZB) budou definovány pro daný
typ funkčního využití (např. pro BI, SM, SC) apod.
jednotně tak, aby nedocházelo k těžko obhajitelným
disproporcím u jednotlivých pozemků (výjimky u
konkrétních pozemků budou muset být jasně a
přesvědčivě odůvodněny, např. mimořádná stísněnost
daného prostoru).
VYHOVĚT ČÁSTEČNĚ
Pořizovatel ani zodpovědný projektant jako tvůrce
návrhu pro veřejné a společné jednání se s tímto, dle
našeho názoru, přehnaně přísným požadavkem
neztotožňují. Pokud výška domů se smíšenou funkcí
nebo bytových domů je obvykle stanovena na 3 NP
s ustupujícím 4.NP, nedává příliš urbanistickou logiku,
aby stavby občanské vybavenosti, které by měly tvořit
přirozené dominanty v území, byly nižší. Navíc stávající
zástavba v těch částech Roztok, kde jsou ploch čisté
občanské vybavenosti územním plánem navrhovány,
tuto výškovou hladinu dle názoru pořizovatele
absorbuje. Škola, knihovna, úřad, kulturní dům nebo
sakrální stavba obvykle 4 NP dosahuje nebo jejich
výškového ekvivalentu.
Pokud jde o omezení max. počtu bytů v plochách čisté
občanské vybavenosti, zde již toto omezení na str. 66
výrokové části je již nyní.
NEVYHOVĚT
Pro plochy komerční vybavenosti považuje pořizovatel
odborný názor projektanta o vhodné výšce max. 18m za
opodstatněný. Obchodní parter mývá obvykle min. 4m
světlou výšku, klimatizace ve stropních konstrukcí, větší
rozpony ploch, tím pádem větší tloušťky stropních
konstrukcí apod. Lze by uvažovat o snížení na 16m, ale
je otázka, zda snížením o 2m dosáhneme znatelně
pozitivního efektu při vědomí možných komplikací při
následném navrhování komerčních staveb. Pokud je
mottem územního plánu vytvořit podmínky pro
občanskou vybavenost vč. té komerční na úkor ploch
bydlení a odstranit nálepku města coby „pražské
noclehárny“, měl by obsah ÚP vytvořit vhodné a méně
striktní podmínky pro rozvoj tohoto druhu staveb.
VYHOVĚT ČÁSTEČNĚ
Ploch SC je v územním plánu velmi málo a jsou to ty
nejdůležitější stavby na kompozičním osách s nejvíce
benevolentními podmínkami plošné regulace – a
takovéto stavby by měly mít veřejný a komerční parter,
zvýšit na 75% plochy. Rozsah toho, jak velký půdorys
mohou mít „ojedinělé dominanty převyšující hmotu

V kap. týkající se podmínek pro plochy smíšené obytné
městské (SM) na str. 73 prověřit a zvýšit procento
požadované komerce v přízemí (50% je málo) a
odstranit podmíněně přípustné využití (bude
zneužíváno developery).

V kap. týkající se podmínek pro plochy smíšené obytné
původní vesnické struktury (SP) na str. 74 výrokové
části ÚP omezit plochu přípustných bytů.

V kap. týkající se podmínek pro plochy smíšené obytné
původní vesnické struktury – se specifickým využitím
(SP.x) na str. 75 omezit plochu přípustných bytů.

V kap. Stanovení pořadí změn v území – etapizace na
rozvojových plochách stanovit povinnost přednostně a
povinně realizovat veřejnou infrastrukturu.

zástavby max. o 2NP na koncích urbanistických a
pohledových os“ ponechat tak, jak ukládá výroková část
územního plánu, tedy „na odborném posouzení vlivu na
horizont, siluetu města a krajinný ráz“. Stanovení jasné
hranice, např. 24m, by bylo příliš paušálním, ponechme
na individuální posouzení v navazujících správních řízení
nebo na řešení RP či ÚS.
NEVYHOVĚT
Požadavek na 75% komerčního parteru bude u výše
popsaných ploch smíšeného centra, zde bychom měli
mít v podmínkách diferenci.
Pokud jde o podmínky podmíněně přípustné využití ve
znění: bytové domy bez integrované vybavenosti, za
podmínky, že pozemky určené pro stavbu bytových
domů nebudou přiléhat k plochám vymezeným jako PV
a k silnicím II. a III. třídy; rodinné domy, za podmínky, že
pozemky určené pro stavbu rodinných domů nebudou
přiléhat k plochám vymezeným jako PV a k silnicím II. a
III. třídy“, můžeme obecně argumentovat, že ust. § 8
vyhlášky 501/2006 Sb. definuje tento typ využití plochy
takto: „Plochy smíšené obytné zahrnují zpravidla
pozemky staveb pro bydlení, případně staveb pro
rodinnou rekreaci, pozemky občanského vybavení a
veřejných prostranství a dále pozemky související
dopravní a technické infrastruktury.“. Plochy pro
bydlení jsou zde uvedeny prvním místě. Územní plán by
měl tento podzákonný, ale celostátně platný předpis,
respektovat. Může jej konkretizovat, ale ne negovat.
NEVYHOVĚT
Viz předchozí, plochy smíšené obytné jsou na prvním
místě plochy pro bydlení, navíc tento typ funkčního
využití je použit výhradně pro dva centrální prostory
starého Žalova, výhradně pro stávající, stabilizovanou
zástavbu, kde funkce bydlení nyní je a do budoucna je
územním plánem diskriminovat nebo omezovat by bylo
nežádoucí.
NEVYHOVĚT
Viz předchozí, plochy smíšené obytné jsou na prvním
místě plochy pro bydlení, navíc tento typ funkčního
využití je použit výhradně pro bloky staré zástavby
v prostoru starého Žalova, výhradně pro stávající,
stabilizovanou zástavbu, kde funkce bydlení nyní je a do
budoucna je územním plánem diskriminovat nebo
omezovat by bylo nežádoucí.
VYHOVĚT ČÁSTEČNĚ
Bude omezeno na plochy bydlení různých, tj. bude
doplněno do kap. O., že „V nových lokalitách pro
bytovou výstavbu různých forem musí být bytové
domy realizovány souběžně s výstavbou s nimi přímo
spojené občanské vybavenosti, infrastruktury a
veřejné zeleně.“. Jde o to, že v případě samostatných
bytových komplexů a od nich samostatně vydělených
ploch veřejných a ploch občanské vybavenosti, lze těžko
vyžadovat po různých developerech, aby jeden
s bytovým domem čekal na druhého, který bude

realizovat např. veřejnou nebo soukromou školu
(Solníky). Naopak je žádoucí, aby v případě jednotlivých
bytových domů s polyfunkčním využitím a přímo
související veřejnou zelení, DI a TI nebylo postavena jen
holá stavba BD, ta rozprodána jednotlivým majitelům
bytů bez jakékoliv navazující veřejné a občanské
infrastruktury, developerská společnost poslána do
likvidace a problém dále neřešen.

V Roztokách, dne 21. 2. 2020

Ing. arch. Radek Boček

Ing. Zdeněk Richter

tzv. létající pořizovatel
podpis a otisk úředního razítka úřadu

tzv. určený zastupitel
podpis a otisk úředního razítka města

