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VYPOŘÁDÁNÍ STANOVISEK
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“) provedl pořizovatel, Městský úřad Roztoky, a určený zastupitel, toto
vypořádání uplatněných STANOVISEK k návrhu územního plánu ROZTOKY pro veřejné řízení:
ČÍSLO / DOTČENÝ ORGÁN / Č.J. / DATUM
Požadavky ve stanovisku (kráceno pořizovatelem)
01 / MK / MK 84263/2019 OPP / 13.12.2019
V rámci řešeného území se z hlediska zájmu státní
památkové péče nachází: Památková rezervace – Státní
archeologická rezervace Levý Hradec, vymezená
Výnosem vydaným dle vládního nařízení č. 274/1941
Sb., o archeologických památkách, Národní kulturní
památka (NKP) Přemyslovské hradiště Levý Hradec,
prohlášená Usnesením vlády ČSR č. 70/78 ze dne 24. 2.
1978 o prohlášení některých nejvýznamnějších
kulturních památek a Nařízením vlády č. 147/1999 Sb.,
ze dne 16. června 1999 o prohlášení a zrušení
prohlášení některých kulturních památek za národní
kulturní památky; vedená v ÚSKP ČR pod číslem
rejstříku 140, Nemovitá kulturní památka hradiště Levý
Hradec, archeologické stopy, v ÚSKP ČR vedená pod
rejstříkovým číslem 11750/2-2365, Ochranné pásmo
kolem NKP Přemyslovského hradiště v Levém Hradci,
určené Rozhodnutím ONV Praha-západ o vymezení
ochranného pásma NKP Přemyslovské hradiště v Levém
Hradci č. 232 ze dne 6. 1O. 1980 a Rozhodnutím ONV v
Praze-východ o zřízení ochranného pásma NKP Levý
Hradec v Husinci, čj. 316/82 Kult. ze dne 21. 12. 1982; v
ÚSKP ČR vedená pod číslem rejstříku 3130, Nemovitá
kulturní památka hradiště Řivnáč, archeologické stopy,
v ÚSKP ČR vedená pod číslem rejstříku 32623/2-2366,
Ochranné pásmo nemovité kulturní památky hradiště
Řivnáč v k. ú. Žalov, určené Rozhodnu tím OkÚ Praha –
západ o vymezen í ochranného pásma hradiště Řivnáč v
Žalově čj. výst.332-101 lb/97/So ze dne 20. 4. 1998; v
ÚSKP ČR vedené pod číslem rejstříku číslem 3133, v
řešeném území nacházejí další nemovité kulturní
památky, vedené v ÚSKP ČR, kdy jejich seznam je k
dispozici na webových stránkách NPÚ v rubrice
Památkový katalog http://pamatkovykatalog.cz a v
mapové aplikaci NPÚ přístupné na adrese:
http://geoportal.npu.cz/
Celé řešené území je nutno chápat též jako území s
archeologickými nálezy ve smyslu zákona č. 20/1987
Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších
předpisů. Na předmětném území se dle Státního
archeologického seznamu (dále jen SAS) ČR vyskytují

ZPŮSOB VYPOŘÁDÁNÍ
Požadavky na úpravy návrhu, odůvodnění, upřesnění
RESPEKTOVAT
Všechny uvedené památkové hodnoty budou přesně
dle výčtu MK vloženy do odůvodnění. Do výroku do
kap. B.2. Ochrana a rozvoj hodnot území obce do
podkapitoly „Kulturní hodnoty“ na str. 6 a následující
bude vložena podmínka ochrany těchto kulturních a
civilizačních hodnot, ale jejich přesný výčet, který se
může v čase měnit, bude v odůvodnění územního
plánu.

Do koordinačního výkresu budou zakresleny bodovou
značkou všechny nemovité kulturní památky dle
podkladu MD, do textové části odůvodnění bude
vloženo schéma, např. jako vložena A3, s jejich
vyznačením do podkladní mapy KN.
Tento text bude uveden ve výrokové části ÚP v kap.
B.2 Ochrana a rozvoj hodnot území obce do
podkapitoly „Kulturní hodnoty“ na str. 6 a následující.

také území s pozitivním a dále předpokládaným
výskytem archeologických nálezů (ÚAN kategorie I), i
lokality, u nichž dosud nebyl prokázán výskyt
archeologických nálezů, ale určité indicie mu nasvědčují
(ÚAN kategorie II). Prostor mezi těmito lokalitami je
označován jako ÚAN kategorie III, na němž existuje až
50% pravděpodobnost výskytu archeologických nálezů,
protože území mohlo být v minulosti osídleno nebo
jinak člověkem využito. Podrobnější informace jsou v
současné době dostupné formou veřejného přístupu na
internetových stránkách: http://isad.npu.cz/ kde je
nově umožněno prohlížení jednotlivých ÚAN v
informačním systému SAS ČR také pro širokou
veřejnost.
Výrok:
Po posouzení z hledisek státní památkové péče
Ministerstvo kultury, jako dotčený orgán zmocněný
ustanovením § 26 odst. 2 písm. c) zákona č. 20/1987
Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších
předpisů, ve spojení s ustanovením § 52 odst. 3 zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), na základě Vaší zprávy, sděluje k
upravenému návrhu územního plánu Roztoky
následující. Do kap. F. STANOVENÍ PODMÍNEK PRO
VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ S
URČENÍM PŘEVAŽUJÍCÍHO ÚČELU požadujeme doplnit
jako plochu „OS.X plochy občanského vybavení –
tělovýchovná a sportovní zařízení – se specifickým
využitím“ území se specifickým využitím daným
polohou uvnitř Státní archeologické rezervace Levý
Hradec s těmito podmínkami: Hlavní využití: zařízení
(hřiště) pro sport a rekreaci; Podmíněně přípustné
využití: jako doplněk hlavní funkce zařízení
zabezpečující provoz a potřeby území (např. veřejné
stravování, sociální zařízení atd., pouze na východní
části parcely parc. č. 3817/1.), technická infrastruktura,
veřejná prostranství místního významu, zeleň;
Nepřípustné využití: nové stavby a terénní úpravy,
stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a podmíněně
přípustným využitím, stavby a činnosti, jejichž negativní
účinky narušuji funkce občanského vybaveni (hlučnost,
prašnost, vibrace, zápach apod.); Podmínky
prostorového uspořádání: zástavba musí zohledňovat
měřítko a charakter okolní zástavby, respektovat a
rozvíjet krajinářské , urbanistické i architektonické
hodnoty daného místa, včetně archeologického
dědictví; nároky na parkování automobilů budou
vyřešeny v rámci využité plochy, nároky na parkování
jsou uvedeny v kapitole D.1. Dopravní infrastruktura.
Odůvodnění:
Opakovaně uvádíme, že se jedná o území Státní
archeologické rezervace Levý Hradec a území
ochranného pásma nemovité kulturní památky hradiště
Řivnáč v k. ú. Žalov. Památková rezervace představuje
území s vysokou kulturní hodnotou, která se váže k
historickému vývoji sledované lokality a také tak je

Odkaz na podrobnější informace o územích s výskytem
archeologických nálezů bude vloženo do odůvodnění
územního plánu.

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.

Pořizovatel respektuje odůvodnění MK coby dotčeného
orgánu majícího v gesci památkovou péči.
K nevymezení speciální plochy „OS.X plochy
občanského vybavení – tělovýchovná a sportovní
zařízení – se specifickým využitím“ území se specifickým
využitím daným polohou uvnitř Státní archeologické

třeba na ni nahlížet. Z hlediska péče a ochrany o
archeologickou rezervaci není možné připustit na jejím
území jakékoliv stavby ani úpravy terénu. Tyto zásahy
by byly v rozporu s předmětem ochrany, kterým je
archeologický terén na celém jejím území. Je třeba si
uvědomit, že území památkové rezervace je územím
plošné památkové ochrany, je chráněno jako celek.
Pokud bychom připustili stavební zásahy na jejím
území, pak by plošná ochrana ztratila zcela smysl.
Funkční vymezení v platném územním plánu z roku
1995, jako plochy „zvláštního území sloužící oddechu“ S (hřiště, sportoviště), bylo vymezeno v rozporu s výše
uvedeným legislativním rámcem státní památkové péče
a není možné jej dále podporovat. Památková ochrana
je na území památkové rezervace posílena i vymezením
ochranného pásma kolem nemovité kulturní památky
hradiště Řivnáč, která se nachází částečně i na území
Státní archeologické rezervace Levý Hradec. Podmínky
ochrany uvedené v bodě 1 jednoznačně vylučují jakkoliv
měnit dochovanou konfiguraci terénu či přírodní a
krajinný ráz. Budovat novostavby lze jen výjimečně tam
kde to dosud platný ÚP SÚ Roztoky připouští. Tyto je ale
možné situovat pouze mimo území Státní archeologické
rezervace Levý Hradec. Z hlediska ochrany kulturních
hodnot nemáme k návrhu Územního plánu Roztoky,
nad rámec výše uvedeného, další zásadní připomínky.
02 / MD / 829/2019-910-UPR/2 / 16.12.2019
Ministerstvo dopravy jako dotčený orgán podle § 40
odst. 2 písm. g) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních
komunikacích, podle § 56 písm. d) zákona č. 266/1994
Sb., o dráhách, podle § 88 odst. 1 písm. k) a I) zákona č.
49/1997 Sb., o civilním letectví, a podle § 4 zákona č.
114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, k návrhu
územního plánu Roztoky vydává stanovisko podle § 4
odst. 2 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), obdobně
podle § 149 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., ve znění
pozdějších předpisů:
Z hlediska dopravy na pozemních komunikacích, námi
sledovaných dálnic a silnic I. třídy souhlasíme s
projednávaným návrhem územního plánu Roztoky a
požadavky neuplatňujeme, jelikož nejsou dotčeny námi
sledované zájmy.
Z hlediska drážní dopravy souhlasíme s projednávaným
návrhem územního plánu Roztoky a požadavky
neuplatňujeme.
Z hlediska letecké dopravy souhlasíme s projednávaným
návrhem územního plánu Roztoky za následující
podmínek: ad 1) Požadujeme do textové i grafické části
územního plánu doplnit ochranné pásmo se zákazem
laserových zařízení – sektor A letiště Praha/Ruzyně dle
ust. § 37 zákona o civilním letectví.
Z hlediska vodní dopravy souhlasíme s projednávaným
návrhem územního plánu Roztoky za splnění
následujících podmínek: ad 2) v územním plánu
požadujeme vyznačit Vltavskou vodní cestu v souladu

rezervace Levý Hradec došlo po společném projednání
návrhu ÚP Roztoky nedopatřením, projektant a
následně pořizovatel to prostě přehlédl, že do
ochranného režimu kromě ploch pro různé formy
bydlení zasahuje i plocha občanského vybavení pro
sport a rekreaci. Nyní bude napraveno.

Děkujeme za konstruktivní přístup a vydané stanovisko.
Do dokumentace budou dále promítnuty požadavky
odborného vyjádření SPÚ, které pořizovatel vnímá jako
určitou odbornou, a sice nezávaznou, a obsahově
cennou, přílohu k tomuto primárnímu stanovisku.
RESPEKTOVAT

Bez požadavků na změny v dokumentaci.

Bez požadavků na změny v dokumentaci.

Ad 1) Ochranné pásmo se zákazem laserových zařízení
– sektor A letiště Praha/Ruzyně bude doplněno do
koordinačního výkresu v rozsahu, který si vyžádá od
MD projektant. Popis tohoto OP a nutnost jeho plného
respektování bude doplněn do textové části
odůvodnění do kap. Civilizační hodnoty na str. 7.

Ad 2) Bude vyznačeno do Koordinačního výkresu
přesně dle požadavku MD, bude zmíněno ve výroku

se Zásadami územního rozvoje Středočeského kraje –
„stávající vodní cesta na dolním úseku Vltavy (VD2)
Mělník (soutok s Labem) – Třebenice“. Ad 3) V územním
plánu požadujeme vyznačit územní rezervu pro 2.
plavební komoru Roztoky v souladu s platnou Politikou
územního rozvoje – Vodní doprava – koridor VD2 – viz
příloha.
Odůvodnění:
Letecká doprava: ad 1) Celé řešené území se nachází v
OP veřejné mezinárodní letiště Praha/Ruzyně, a to
konkrétně v OP s výškovým omezením taveb a v OP se
zákazem laserových zařízení – sektor A. Ochranná
pásma jsou vyhlášena formou Opatření obecné povahy,
které bylo vydáno Úřadem pro civilní letectví dne
20.11.2012 pod č.j. 6535-12-701. Vzhledem k tomu, že
územní plán OP se zákazem laserových zařízení – sektor
A nezahrnuje, je ve výroku stanoviska uplatněna
předmětná podmínka.
Vodní doprava): ad 2) Řeka Vltava je dopravně
významná využívaná vodní cesta, vymezená zákonem č.
114/1995 Sb., o vnitrozemské p tavbě, ve znění
pozdějších předpisů, která je součástí sítě TEN-T
(transevropská dopravní síť) jako nedílné součásti IV.
transevropského multimodálního dopravního koridoru
(toto zařazení mezi sítě TEN-T vstoupilo v platnost
uzavřením Smlouvy o přistoupení ČR k EU a odpovídá
síti definované Nařízením Evropského parlamentu a
Rady (EU) č. 1315/2013 ze dne 11. prosince 2013 o
hlavních směrech Unie pro rozvoj transevropské
dopravní sítě a o zrušení rozhodnutí č. 661/2010/EU) a
rovněž musí umožňovat její rozvoj, a to ve smyslu
zabezpečení parametrů vodních cest dle zákona č.
114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění
pozdějších předpisů a vyhlášky č. 222/1995 Sb., o
vodních cestách, plavebním provozu v přístavech,
společné havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění
pozdějších předpisů. Územní rezerva pro 2. plavební
komoru
Ad3) V souladu s platnou Politikou územního rozvoje –
Vodní doprava – koridor VD2, požadujeme vyznačit
územní rezervu pro 2. plavební komoru Roztoky. Rozsah
této územní rezervy je definován dokumentací
„Generální řešení splavnění Vltavy v úseku Praha
(Radotín) - Mělník (soutok s Labem)“, Hydroprojekt CZ
a.s., září 2004 (dále též jen „Generel“).
03 / MĚÚ ČERNOŠICE, ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
/ MUCE 80158/2019 OŽP/HRU / 16.12.2019
Vodoprávní úřad:
Bez připomínek. Toto je stanovisko ve smyslu § 4 odst.
2 písm. b) stavebního zákona. .
Orgán ochrany přírody:
Zdejší orgán ochrany přírody ve svém stanovisku k
návrhu ÚP pro společné jednání uvedl v 5 bodech
požadavky na úpravu návrhu. Požadavky 1-4 byly do
návrhu akceptovány, 5. požadavek byl vyřešen
prostřednictvím dohody č.j. MUCE 40412/2019

v kap. Civilizační hodnoty (vodní cesta fakt není všude)
na str. 7 textové části ÚP.
Ad 3) Bude zakresleno do všech dotčených výrokových
výkresů a do Koordinačního výkresu. Příloha bude
předána projektantovi. Konkrétní vymezení územní
rezervy i odůvodnění bude projektant koordinovat
s MD.
Došlo k opomenutí, údaje o vyhlášení OP Úřadem pro
civilní letectví, tj. že k tomuto vyhlášení došlo dne
20.11.2012 a pod č.j. 6535-12-701 budou využity
v odůvodnění ÚP jako doplnění informace o OP.

Může být doplněno do odůvodnění územního plánu
Roztoky, pořizovatel to považuje za vhodné, konkrétní
rozsah přebíraného textu ponechává na uvážení
zodpovědného projektanta.

Jak je uvedeno výše, rozsah územní rezervy bude
vymezen projektantem v koordinaci s MD. Nicméně je
nutné zohlednit i další ochranné prvky a zejména
přírodní hodnoty v daném území. Pořizovatel rozhodl o
opakovaném veřejném projednání návrhu ÚP Roztoky,
návrh ÚR pro 2. plavební komoru Roztoky tedy bude
moci být oponován stanovisky jiných dotčených orgánů
a námitkami a připomínkami veřejnosti.
RESPEKTOVAT

Bez požadavků na změny v dokumentaci.

Bez požadavků na změny v dokumentaci.

Plocha Z35 pro kompostárnu nebude návrhem tohoto
ÚP samostatně vymezována.

OŽP/HAU ze dne 21. 6. 2019, kdy orgán ochrany přírody
akceptoval umístění plochy technické infrastruktury při
stanovení konkrétních podmínek využití dané plochy a
jejího plošného omezení na 1 ha. V souvislosti se
záměrem Z35 však souvisí také zpřístupnění této
provozní plochy nově plánovanou komunikací DI11.
OOP upozorňuje na riziko zvýšení průjezdů motorovými
vozidly po této dosud pouze pěší trase. OOP požaduje, z
důvodů již dříve uvedených, především s ohledem na
vyšší přírodní a krajinářskou hodnotu této části území,
aby nově zbudovaná příjezdová cesta byla určena
výhradně provozu spojenému s nově plánovanou
rozvojovou plochou 235 a aby provoz jiných vozidel byl
v této trase zakázán. S využitím trasy pro cyklistiku OOP
souhlasí. Toto je stanovisko ve smyslu § 4 odst. 2 písm.
b) stavebního zákona.
04 / MPO / MPO 82286/2019 / 4.11.2019
Z hlediska působnosti Ministerstva průmyslu a obchodu
ve věci ochrany a využívání nerostného bohatství, ve
smyslu ustanovení § 15 odst. 2 zákona č. 44/1988 Sb., o
ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon),
ve znění pozdějších předpisů, a podle ustanovení § 52
odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů, vydáváme k výše uvedené územně plánovací
dokumentaci toto stanovisko: s návrhem ÚP Roztoky
souhlasíme bez připomínek.
Odůvodnění:
Změny, k nimž došlo od společného jednání, neomezí
ochranu a využití nerostného bohatství na správním
území města, kde se nevyskytují žádné dobývací
prostory, výhradní ložiska nerostů, schválené prognózní
zdroje vyhrazených nerostů ani chráněná ložisková
území. Nebilancovaný zdroj cihlářské suroviny č.
5044400 Žalov, která pokrývá i západní okraj
zastavěného území města a kam spadají i rozvojové
plochy Z01a, Z01b a Z30 (plocha Z29 byla z návrhu ÚP
vypuštěna), není limitem využití území, do ložiska
nevyhrazeného nerostu – cihlářské suroviny č. 3106401
Sedlec-Únětice, který je ovšem součástí pozemku,
nejsou navrhovány žádné zastavitelné plochy.
05 / MO / 112142/2019-1150-0ÚZ-PHA / 9.12.2019
Ministerstvo obrany ve smyslu § 52 odst. 3 stavebního
zákona a dle§ 4 odst. 2 písm. b) stavebního zákona
vydává stanovisko, jehož obsah je závazný pro opatření
obecné povahy dle stavebního zákona.
Celé správní území obce se nachází ve vymezeném
území Ministerstva obrany: ad 1. vymezené území
Ministerstva obrany pro nadzemní stavby, které je
nutno respektovat podle ustanovení § 175 odst. 1
zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů. Ad 2. vymezené území leteckých
zabezpečovacích zařízení Ministerstva obrany, které je
nutno respektovat podle ustanovení § 175 odst. 1
zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a

Jde o plochu do 1ha, ust. § 18 odst. 5 SZ 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.
RESPEKTOVAT
Bez požadavků na změny v dokumentaci.

Děkujeme za konstruktivní přístup a vydané stanovisko.
Ložisko nevyhrazeného nerostu – cihlářské suroviny č.
3106401 Sedlec-Únětice bude zakresleno do
Koordinačního výkresu a bude zmíněno v kap. B.2.
Ochrana a rozvoj hodnot území obce v oddílu Přírodní
hodnoty na str. 5 a následující výrokové části
územního plánu.
Pořizovatel považuje i nebilancovaný zdroj cihlářské
suroviny za přírodní hodnotu, kterou je potřeba chránit
mj. i nástroji územního plánování.

RESPEKTOVAT
Přesně dle požadavku Ministerstva obrany budou
doplněna uvedená vymezená území do textové i
grafické části územního plánu Roztoky (do odůvodnění,
do koordinační výkresu).
Do grafické části pod legendu hlavního a
koordinačního výkresu bude zapracována textová
poznámka: „Celé správní území obce je situováno ve
vymezeném území leteckých zabezpečovacích zařízení
Ministerstva obrany“.
Do výrokové části ÚP bude doplněno, jako tzv.
výstupní limita využití území, že „Celé správní území
obce je situováno ve vymezeném území leteckých
zabezpečovacích zařízení Ministerstva obrany“. Do
odůvodnění budou doplněny podmínky dle požadavků

stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů. V tomto území lze umístit a povolit níže
uvedené stavby jen na základě závazného stanoviska
Ministerstva obrany. Jedná se o výstavbu (včetně
rekonstrukce a přestavby): větrných elektráren,
výškových staveb, venkovního vedení VVN a VN,
základnových stanic mobilních operátorů, kdy v tomto
vymezeném území může být výstavba větrných
elektráren, výškových staveb nad 30 m nad terénem a
staveb tvořících dominanty v terénu výškově omezena
nebo zakázána. Ministerstvo obrany požaduje doplnit
výše uvedená vymezená území do textové i grafické
části územního plánu Roztoky (část odůvodnění,
koordinační výkres). Do grafické části pod legendu
koordinačního výkresu zapracujte následující textovou
poznámku: „Celé správní území obce je situováno ve
vymezeném území leteckých zabezpečovacích zařízení
Ministerstva obrany“.
06 / KUSK / 142499/2019/KUSK / 9.12.2019
1. Odbor životního prostředí a zemědělství:
Ochrana přírody a krajiny
Krajský úřad jako orgán ochrany přírody a krajiny
příslušný podle § 77a odst. 4 písm. x) ZOPK sděluje, že z
hlediska ochrany zvláště chráněných území kategorie
přírodní památka a přírodní rezervace, zvláště
chráněných druhů živočichů a rostlin, evropsky
významných lokalit a ptačích oblastí soustavy Natura
2000, a vymezení nadregionálních a regionálních prvků
územního systému ekologické stability nemá k
veřejnému projednání návrhu Územního plánu Roztoky
žádné připomínky.
Ochrana ZPF
Orgán ochrany ZPF příslušný dle ustanovení § 13 odst. 1
písm. b) a § 17a písm. a) zákona o ochraně ZPF k
uplatnění stanoviska k územně plánovací dokumentaci
podle ustanovení § 5 odst. 2 zákona o ochraně ZPF
souhlasí s předloženým upraveným návrhem územního
plánu Roztoky z října 2019 pro veřejné projednání, s
nezemědělským využitím lokalit popsaných v příloze č.
1 „PŘEDPOKLÁDANÝ ODHAD ZÁBORŮ ZPF“ v rámci
Odůvodnění územního plánu Roztoky. V rámci úprav
předmětné územně plánovací dokumentace došlo k
dílčím změnám ve vymezení ploch s předpokládaným
záborem ZPF – došlo k navýšení záboru ZPF ve prospěch
ploch změn v krajině z důvodu vyčlenění lokality K02 z
ÚSES, nemění se rozsah zastavitelných ploch a ploch
přestavby, mírně klesl rozsah záboru ZPF v rámci
koridorů. Posuzovaný návrh respektuje stanovisko
orgánu ochrany ZPF uplatněné v předchozí fázi
projednávání předmětné územně plánovací
dokumentace. Celkový rozsah záboru ZPF se zvýšil z
55,66 ha na 58,56 ha.
Ochrana lesa
Orgán státní správy lesů příslušný podle ustanovení §
47 odst. 1 písm. b) a § 48a odst. 2 písm. a) lesního
zákona souhlasí se změnou využití na plochách

MD, tedy že se jedná: „ad 1. vymezené území
Ministerstva obrany pro nadzemní stavby, které je
nutno respektovat podle ustanovení § 175 odst. 1
stavebního zákona, ad 2. vymezené území leteckých
zabezpečovacích zařízení Ministerstva obrany, které je
nutno respektovat podle ustanovení § 175 odst. 1
stavebního zákona a kdy v tomto území lze umístit a
povolit dále uvedené stavby jen na základě závazného
stanoviska Ministerstva obrany. Jedná se o výstavbu
(včetně rekonstrukce a přestavby): větrných
elektráren, výškových staveb, venkovního vedení VVN
a VN, základnových stanic mobilních operátorů, kdy v
tomto vymezeném území může být výstavba větrných
elektráren, výškových staveb nad 30 m nad terénem a
staveb tvořících dominanty v terénu výškově omezena
nebo zakázána.“.

RESPEKTOVAT
Bez požadavků na změny v dokumentaci.

Bez požadavků na změny v dokumentaci.
Pořizovatel velice děkuje za udělený souhlas
s navrženým záborem ZPF a velice se váží
konstruktivního přístupu orgánu ochrany ZPF.

Plocha Z65 bude vypuštěna z návrhu ÚP jako plocha
pro „ZV – plochy veřejných prostranství – veřejná
zeleň“ a zůstane jako plocha lesní bez návrhu na
vynětí z PUPFL. Pořizovatel sice příliš nechápe ochranu

označených Z41, Z62, Z63, Z64, Z69 a Z70. Neuděluje
souhlas s návrhem na změnu využití lokality Z65.
Ostatní složky ochrany ŽP
Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního
prostředí a zemědělství na základě jemu svěřených
kompetencí podle jednotlivých složkových zákonů na
úseku životního prostředí: zákona č. 100/2001 Sb., o
posuzování vlivů na životní prostředí a o změně
některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování
vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů
zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a zákona č.
224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií
způsobených vybranými nebezpečnými chemickými
látkami a chemickými směsmi, nemá k návrhu Roztoky
pro veřejné projednání připomínky, neboť nejsou
dotčeny naše zájmy.
2. Odbor dopravy:
Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor dopravy, jako
příslušný silniční správní úřad uplatňující stanovisko k
územně plánovací dokumentaci z hlediska řešení silnic
TI. a III. třídy podle § 40 odst. 3 písm. f) zákona č.
13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění
pozdějších předpisů nemá připomínky. Návrh územního
plánu obce neobsahuje řešení silnic II. či III. třídy, proto
Odbor dopravy Krajského úřadu Středočeského kraje
není ve věci dotčeným správním orgánem.
3. Odbor kultury a památkové péče:
Krajský úřad Středočeského kraje, odbor kultury a
památkové péče, není dle ust. § 28 odst. 2 písm. c)
zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve
znění pozdějších předpisů, příslušný k uplatnění
stanoviska k návrhu územního plánu obce Roztoky.
Dotčeným orgánem státní památkové péče je
Ministerstvo kultury.
07 / SVS / SVS/2019/131289-S / 30.10.2019
Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro
Středočeský kraj jako správní orgán místně a věcně
příslušný podle§ 47 odst. 4 a 7 a§ 49 odst. 1 písm. i)
veterinární zákona a v souladu s § 149 SŘ vydává toto
stanovisko k návrhu územního plánu města Roztoky nad
Vltavou: Krajská veterinární správa Státní veterinární
správy pro Středočeský kraj se seznámila se zaslaným
dokumentem a konstatuje, že v návrhu územního plánu
města Roztoky nejsou dotčeny zájmy chráněné
zákonem č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně
některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), v
platném znění, a zákonem č. 246/1992 Sb., na ochranu
zvířat proti týrání, v platném znění.
08 / KHS / KHSSC 57057/2019 / 12.12.2019
Po zhodnocení souladu předloženého návrhu územního
plánu s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného
zdraví vydává Krajská hygienická stanice Středočeského
kraje se sídlem v Praze v souladu s § 4 odst. 2 písm. b)
zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon), toto stanovisko: s

této časti lesa uprostřed urbánního prostoru, ale názor
a požadavek KÚ nerozporuje.
Bez požadavků na změny v dokumentaci.

Bez požadavků na změny v dokumentaci.

Bez požadavků na změny v dokumentaci.
Vypořádání stanoviska MK viz výše, je plně
respektováno.

RESPEKTOVAT
Bez požadavků na změny v dokumentaci.

RESPEKTOVAT
Bez požadavků na změny v dokumentaci.

návrhem územního plánu Roztoky k veřejnému
projednání se souhlasí.
Odůvodnění:
KHS dne 31.10.2019 obdržela datovou schránkou
oznámení o konání veřejného projednání návrhu
územního plánu (dále jen ÚP) Roztoky, na den
09.12.2019 společně s návrhem z října roku 2019. K
návrhu ÚP Roztoky se již KHS vyjádřila souhlasným
stanoviskem pod č.j. KHSSC 39576/2017 ze dne
6.9.2017 s podmínkami, které byly zohledněny. Do
podmínek využití ploch Z02a, Z02b, Z09a, Z03a, bude
zapracován požadavek na zpracování hlukové studie,
která prokáže splnění hlukových limitů u obytné
zástavby. Na lokalitě přestavby P13 za Nádražní ulicí
musí být nejbližší plánovaná obytná zástavba umístěna
tak, aby byly splněny hygienické limity z komunikace č.
II/242 (ul. Nádražní) a dále ze železnice. Dle
předloženého návrhu bude ochrana veřejného zdraví
zajištěna urbanistickou koncepcí města, zejména
vhodným zónováním ploch s rozdílným způsobem
využití. Předložená dokumentace dále uvádí, že vybrané
rizikové záměry (např. v ploše VL) byly podmíněny před
jejich využitím zjištěním splnění hygienických limitů. V
ÚP Roztoky byla, na základě doplňujících průzkumů a
rozborů, vymezena pouze jedna stabilizovaná plocha VL
a to konkrétně pro VÚAB Pharma, a.s. při ulici Vltavské.
ÚP vymezuje koridor pro přestavbu průjezdné silnice II.
a III. třídy s navrhovanými zpomalovacími prvky a
opatřeními, s cílem zajistit bezpečnost provozu. ÚP dále
vymezuje a rozšiřuje systém parkovišť P+R, B+R s
návazností na železniční dopravu. KHS nemá k
předloženému návrhu územního plánu připomínek, a
tudíž s ním souhlasí.

V Roztokách, dne 23.12.2019
Ing. arch. Radek Boček

Ing. Zdeněk Richter

tzv. létající pořizovatel

tzv. určený zastupitel

podpis a otisk úředního razítka úřadu

podpis a otisk úředního razítka města
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VYPOŘÁDÁNÍ NÁMITEK
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 rozhodnutí o uplatněných NÁMITKÁCH k návrhu územního plánu ROZTOKY pro veřejné řízení:
ČÍSLO / AUTOR NÁMITKY / DATUM
Požadavky námitky (kráceno pořizovatelem, obvykle vč.
odůvodnění, v plném znění je součástí dokladové části)
001 / MILAN PROCHÁZKA / 8.11.2019
Žádám o zařazení pozemků parc. č. 2772/4, lesní
pozemek, na kterém je budova a také pozemek parc. č.
2772/2, lesní pozemek, který má již funkci zahrady
s okrasnými keři do plochy bydlení, konkrétně BI.x,
stejně jako další provozně související sousední pozemky
v mém vlastnictví. Zároveň navrhuji zařazení nově
vymezeného pozemku v katastrálním území Žalov, parc.
č. 2772/6 (dle geometrického plánu č. 1253-250/2018
vyhotoveného Ing. Michalem Rosslerem, v příloze této
námitky), odděleného z pozemku parc. č. 2772/1, druh
pozemku: lesní pozemek, který je součástí plochy lesní
NL, do jiné plochy zeleně, vhodné k vytvoření zahrady.
Odůvodnění:
Výše uvedené pozemky již neplní funkci lesa a na
sousedním pozemku parc. č. 2772/6, který je mezi
zástavbou domů, jsou jen neudržované náletové
křoviny, které zasahují do pozemků okolních rodinných
domů. Nově oddělený pozemek parc. č. 2772/6, který
jsem odkoupil od města na základě kupní smlouvy
uzavřené dne 8.11.2018, není vhodný k plnění funkce
lesa, a to z důvodu jeho nevhodného tvaru a umístění
mezi stávající zástavbou, ze dvou stran je tento
pozemek ohraničen soukromými zahradami s rodinnými
domy a ze třetí strany pak místní komunikací, od které
je oddělen opěrnou zdí.
002 / OBEC ÚHOLIČKY / 12.11.2019
Územní plán města Roztoky zasahuje do katastrálního
území obce Úholičky. Jedná se o pozemky u řeky
v osadě Podmoráň, které byly naší obcí odkoupeny od
města Roztoky a současně s tím se na základě dohody o
změně hraníc obcí ze dne 16.10.2017 posunula i
katastrální hranice. Prosíme, aby v územním plánu
města Roztoky nebylo zahrnuto katastrální území obce
Úholičky.
003 / PAVEL MÜLLER / 15.12.2019
Ad 1) Zastupitelstvo města Roztoky se dne 26.10.2005
usneslo a to zcela jednoznačně, že: ZM souhlasí se
zařazením žádosti p. Pavla Müllera, Žirovnického 916,

NÁVRH NA ROZHODNUTÍ O NÁMITCE
Požadavky na úpravu, odůvodnění, správní úvahy
VYHOVĚT ČÁSTEČNĚ
Návrh pro opakované veřejné řízení vymezí
požadované pozemky jako plochy soukromých zahrad.
Jde o tak malé pozemky (22 m2 v případě p.p.č. 2772/4,
resp. 95 m2 u p.p.č. 2772/6), že jejich vymezení včetně
barevného pojednání jejich funkčního využití v grafické
části dokumentace územního plánu je schováno v M
1:5000 pod tečkovanou hranicí zastavěného území.
Zábor PUPFL se nenavýší, nebude posuzováno jako
nová návrhová plocha nebo plocha změny v krajině.

VYHOVĚT
Opravit hranici řešeného území, tj. správního území
Města Roztoky a sousedního správního území Obce
Úholičky, přesně dle právního stavu k datu vydání
pokynu pořizovatele pro úpravu dokumentace.
Je dáno časovou náročností tvorby územních plánů a
určitou výjimečností této situace, kdy během tvorby
jednoho ÚP dojde ke změně správní hranice dané obce.
Upravit dle podkladu KN a hranice katastru.
NEVYHOVĚT
Bude zachován stávající stav dle návrhu pro veřejné
řízení. Není doposud jasné, na základě čeho byla

Roztoky, ve věci změny funkčního využití ½ pozemku
parc.č. 2620/4 (konec ulice Za potokem), ze zeleně na
území nerušící výroby a služeb do procesu pořízení
změny č.3 ÚP Roztoky. Usnesení Zastupitelstva města
Roztok ze dne 26.10.2005 je platné. Žádám o plnění
výše uvedeného usnesení ZM Roztoky. Nerušící výroba
a služby jsou v novém územním plánu začleněny jako:
OK – plochy občanského vybavení – komerční
vybavenost. Ad 1) Žádám o provedení změny ½
pozemku 2620/4 dle nového územního plánu na OK –
plochy občanského vybavení – komerční vybavenost.
Ad 2) Souhlasím s návrhem nového Územního plánu
Roztoky z veřejného projednání dne 9.12.2019 na
MěÚ Roztoky s využitím druhé poloviny mého pozemku
2620/4 jako DS – plochy dopravní infrastruktury –
silniční.
Odůvodnění:
V současné době využívám dopravní plochu
k manipulaci s kontejnery určené pro železniční, silniční
nákladní a námořní dopravu. Uvědomuji si, že při vjezdu
do Roztok se kontejnery mohou jevit z estetického
hlediska jako ne úplně ideální, ale stávající „dopravní
plocha“ mě bohužel nedává mnoho možností, abych
pozemek mohl využívat jiným způsobem. Změna
alespoň části pozemku na OK (nerušící výrobu a služby)
by mě umožnila upustit od prostého skladování
kontejnerů, což je jedna z mála využití, které současné
určení pozemku umožnuje, a bylo by možné využívat
pozemek jinak, než pro manipulaci a skladováni lodních
kontejnerů. Dále bych chtěl zmínit skutečnost, že
v dané lokalitě dolních Roztok plocha občanského
vybavení a komerční vybavenost chybí a na tomto
místě, tedy na mém pozemku, který je jako první
pozemek při vjezdu do Roztok od Prahy, se mě jeví
umístění OK jako ideální a logické.
004 / ZUZANA JOHANIDESOVÁ, ČESTMÍR KŘÍŽ /
16.12.2019
Jsme vlastníky p.p.č. 3728 (73 m2, ostatní plocha) a
p.p.č. 3729 (768 m2, ostatní plocha), oboje v k.ú. Žalov
[742511] v obci Roztoky [539627]. Na výše zmíněných
pozemcích se v současné době nachází opěrná zeď,
pozemek je připraven pro realizaci novostavby
rodinného bydlení včetně přípojek TI. Jako vlastníci
pozemků dotčených návrhem řešení v souladu s ust.
§52 odst. 2 a 3 stavebního zákona v zákonné lhůtě 7
dnů tímto podáváme následující námitky:
Ad 1) V textové části návrhu ÚP žádáme v ploše
s regulativem BP.X o vypuštění podmínky, která
nedovoluje umísťovat nové nadzemní stavby
v ochranném pásmu lesa do vzdálenosti 25 m.
Rozhodnutí o umístění novostavby by mělo být i nadále
podmíněno vydáním souhlasného stanoviska
příslušného dotčeného orgánu státní správy na úseku
ochrany přírody a krajiny.

manipulační plocha na p.p.č. 2620/4 vymezena a do KN
zapsána. Její změna v severní polovině na plochu na
plochu OK – plochy občanského vybavení – komerční
vybavenost se tedy pořizovatelem nedoporučuje.
Pokud jde o záměr komerční plochy v severní části
pozemku, může být tato změna realizována v některé
z následujících změn ÚP po zpracování a projednání
zprávy o uplatňování územního plánu Roztoky za
uplynulé období, až bude zcela jasné, že stávající využití
pozemku pro skladování kontejnerů je plně legitimní.
VYHOVĚT
Celá plocha ale zůstane zachována jako plocha DS –
plochy dopravní infrastruktury – silniční a bude
připuštěno stávající využití pro manipulační plochu.
Dále ÚP bude obsahovat podmínku pásu izolační zeleně
mezi stávající silnicí II/242 a touto manipulační plochou.

VYHOVĚT
Ad 1) poslední odrážka u podmínek prostorové
upořádání bude doplněna slovem „zastavitelné“ na
začátek věty.
Tento požadavek na stanovení 25m hranice byl
uplatněn orgánem SSL, zde MěÚ Černošice, během
společného projednání návrhu ÚP Roztoky. Je logický u
nově vymezovaných zastavitelných ploch. S ohledem na
historickou stavební činnost, realizované stavby a
složitou morfologii terénu skutečně nedává někdy
racionalitu u zastavěného území, které je zde historicky
rostlé.

Ad 2) Dle grafické části návrhu ÚP žádáme o úpravu
rozsahu funkční plochy BP.X. Vzhledem k výrazné
terénní profilaci, komplikovanému napojení na
veřejnou komunikaci a k poloze uvnitř Státní
archeologické rezervace Levý Hradec, žádáme o
zmenšení plochy zastavitelného území na ploše BP.X
v rozsahu přibližně odpovídajícímu parc. č. 3721/1,
která je ve vlastnictví Města Roztoky.
005 / MARTIN CHLÁDEK / 13.12.2019
Jsem majitel nemovitosti v této lokalitě u ulice
Nádražní, p.p.č. 40, k.ú. Roztoky u Prahy, zastavěná
plocha a nádvoří, o výměře 220 m2, součástí pozemku
je stavba rodinný dům č.p. 842 a cítím se tímto
návrhem výrazně poškozen. Navrhovaný územní plán
města Roztoky vymezuje lokalitu mezi vlakovým
nádražím a spodní částí ulice Nádražní jako
samostatnou funkční plochu „SM – Plochy smíšené
obytné městské“. V dané lokalitě počítá s těmito
základními prostorovými regulativy: „KPZ je max. 0,3,
pokud není v kapitole C.2 stanoveno jinak, KZ je min.
0,4, pokud není v kapitole C.2 stanoveno jinak“.
Tyto regulativy ale:
Ad 1) Neberou v potaz skutečný rozsah stávající
zástavby, která dané regulativy již v dnešním stavu
dalece přesahuje (viz tabulka v dokladové části ÚP).
Ad 2) Neberou v potaz historické a urbanistické
souvislosti. Ulice Nádražní je hlavní spojnicí mezi
„spodní“ a „horní“ částí města a také jednou z jeho
historicky nejstarších částí. Typologicky se jedná o
„nádražní třídu“, jeden ze základních kamenů skladby
moderního města. Pro tento typ městského prostoru je
charakteristický mj. intenzivní pohyb pěších, aktivní
parter a kompaktní skladba výstavních měšťanských
domů po obou stranách ulice. Základní charakter a
měřítko ulice bylo již přitom v minulosti správně
založeno – a to domem č.p. 171. Tento třípatrový dům
eklektického, secesního tvarosloví je právě oním
měšťanským domem, který by pro budoucí zástavbu
v dané uliční frontě měl sloužit jako referenční. (Bývala
zde lékárna a pošta, za první republiky a protektorátu
též četnická stanice.) A to především svým měřítkem,
objemem, dvorní i uliční stavební čarou, výškou hlavní
římsy apod.
Ad 3) Neumožňují rozvoj lokality, de facto fixují
současný zcela nevyhovující stav. Skladba zástavby
v dané funkční ploše je mimořádně heterogenní a
zároveň ve všech případech překračuje regulativy KZ a
KZP (viz tabulka výše). Protože regulativy neumožňují
žádný rozvoj, de facto je fixován stávající stav,
minimálně pokud jde o hmotu objektů. Ten přitom
nelze při nejlepší vůli popsat jako „stabilizovaný“ nebo
„dokončený“. Uliční fronta je rozbitá, s množstvím
větších čí menších proluk, místy více charakteru
periferie, než centrální části města.

Ad 2) Pořizovatel se domnívá, že hranice zastavěného
území je vymezena po hranici p.p.č. 3712/1
(pořizovatel předpokládá překlep). Pokud tomu tam
v rámci vrstev GIS není, upřesnit hranici plochy po
hranice tohoto pozemku. Samozřejmě, p.p.č. 2659/2,
2660, 2661/1, 2661/2 v zastavěném území zůstanou,
jsou prokazatelně zastavěné.
VYHOVĚT ČÁSTEČNĚ
Pro plochy s funkčním využitím „SM plochy smíšené
obytné městské“ bude upraven koeficient zastavěných
ploch (KZP) na 0,5.
Územní plán není nástroj k maximalizaci očekávaných
zhodnocení pozemků jednotlivých majitelů, ale má mj.
koordinovat soukromé a veřejné zájmy v území. Pokud
je veřejným zájmem zachovat určité % zeleně, stanoví
územní plán koeficient „KZ“ jako „poměr mezi
započitatelnými plochami zeleně a plochami vodními
na pozemku k výměře tohoto pozemku, mezi
započitatelné plochy se řadí plochy zeleně na
konstrukcích s mocností zeminy větší než 0,75m a zeleň
na rostlém terénu“. Pokud vyhl. 501/2006 Sb. požaduje
pro vsakování dešťových vod pro samostatně stojícího
rodinné domy a stavby pro rodinnou rekreaci nejméně
0,4 z celkové výměry pozemku, musí být KZ min. 0,4. Do
domů, přístaveb a betonových či asfaltových ploch
odstavných stání a parkování se dešťová voda prostě
nevsakuje. Pokud jde o druhý koeficient, zde by
koeficientem zastavěných ploch (KZP) mohl stoupnout
v rámci již zastavěného území až na 0,6 pro plochy
s výjimkou řadových rodinných domů a bytových domů,
kdy by mohl být dokonce až 0,7. Protože stavební zákon
definuje „zastavěnou plochu pozemku“ součtem všech
zastavěných ploch jednotlivých staveb, a to jsou
skutečně všechny stavby vč. zpevněných ploch např.
pro parkování nebo příjezd do garáže, a protože vedle
předmětné lokality je navržena plocha přestavby P13
s funkcí SC, tedy „Plochy smíšené obytné v centrální
zóně“, kde je koeficient zastavěných ploch stanoven
dokonce na 0,6 (což je ale u ploch v centrech,
pořizovatel se rozhodl v této druhé namítané
záležitosti, která je bezesporu důležitější, autorovi
námitky vyhovět a navýšit tento koeficient pro tento
typ plochy bydlení z 0,3 na 0,5. Zdůrazňujeme, že se
jedná pouze o plochy smíšené městské, nikoliv o ostatní
typy bydlení. Pokud jde o plochy městského centra, ty
jsou obvykle zastavěny (ať již budovami nebo
zpevněnými plochami) ze 100%, koeficient zde má
racionální smysl jen jako omezení zástavby na
přestavbové ploše P13.

Ad 4) Koeficient zeleně prakticky nezohledňuje zelené
střechy (pouze s mocností zeminy větší než 0,75m).
Přitom pozitivní vliv zelených střech na zadržování
dešťových vod, prevenci teplotních ostrovů a celkově
městské mikroklima je prokazatelný i v případě
extenzivních zelených střech se skladbou okolo 15cm
substrátu. Nelze-li tyto zelené střechy započítat, chybí
pozitivní motivace stavebníků. Max. počet nadzemních
podlaží nové i změny stávající zástavby je 3NP + jedno
ustupující podlaží (max. 12m), pokud není v RP
stanoveno jinak; pro referenční dům č.p. 171 platí, že
maximální relativní výška hlavní římsy je dle
dostupného zaměření 12,3m, výška nejvyššího bodu
svislé plochy uliční fasády je 14m, výška hřebene
střechy více než 17m. Není přitom znám žádný
relevantní důvod, proč by nové domy v uliční frontě,
kterou tento historický dům zakládá, měly být nižší než
tento dům. Dům č.p. 171 přitom vhodně a záměrně
nastavuje měřítko historicky nejvýznamnější městské
třídy. Obdobných výšek dosahovala také dnes již
zbořená uliční budova Oesingerovy (Wohankovy)
továrny na protější straně ulice, případně nový projekt
„Nádražní 23“, kde domy do ulice dosahují výšky 15m
(bez ustupujícího podlaží). Přípustné využití: bytové
domy s integrovanou občanskou a komerční
vybaveností, 50% podlahové plochy vstupního podlaží
vždy odpovídá požadavkům na občanské a komerční
vybavení a je k tomuto účelu určena. Podmíněně
přípustné: 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). Požadavek na 50%
vybaveností ve vstupním podlažím je v kombinaci
s požadavkem na řešení 100% potřeby parkingu na
vlastním pozemku v případě dané lokality zcela
nerealistický. Parkování podzemní ulicí je vzhledem
k velikosti parcel prakticky vyloučené, použití
zakladačových systémů je v dané lokalitě nerentabilní,
ekonomicky nesmyslné.
Vzhledem ke specifičnosti lokality, charakteru
jednotlivých parcel a žádoucímu budoucímu charakteru
ulice Nádražní jako živé a obytné městské ulice, je
princip použití koeficientů KZ a KZP v tomto případě
sporný. Výšková regulace musí reflektovat skutečný
stav i potenciál místa. Funkční regulace a požadavky na
dopravu v klidu musí brát v potaz reálné možnosti
jednotlivých parcel. Požadujeme zásadní přehodnocení
výše uvedených regulativů, které jsou nevýhodné pro
vlastníky pozemků, ale také zcela nevyhovující
z hlediska dotváření kvalitního obytného městského
prostředí v dané lokalitě. Doporučujeme vypracování
územní studie, případně regulačního plánu, který by
důsledně a v detailu zhodnotil skutečné možnosti
lokality a principy její vhodné dostavby.
006 / JAN PTASZNIK / 15.12.2019

VYHOVĚT

Podávám námitku proti návrhu územního plánu Roztok
z října 2019, a to konkrétně proti vybudování plánované
stezky pro pěší a cyklisty Žalov, ul. Borkovského - ul.
Přemyslovská (DN16), dále jen „koridor DN16“.

Odůvodnění:
Nesouhlasím s umístěním koridoru DN16 z následujících
důvodů: kolem bytu a pozemků budou po delší dobu
probíhat stavební práce a vzroste zejm. hluk a prach,
kterým já i moje rodina bude obtěžována,
změní se charakter území, v okolí bytu a pozemků
(původně klidná lokalita), vzroste počet pěších a
cyklistů, kteří se budou pohybovat v okolí a těsné
blízkosti bytu a pozemků. Koridor DN16 zasáhne do
mého vlastnického (resp. spoluvlastnického) práva,
které bude omezeno, znehodnotí pozemky a zhorší
kvalitu bydlení v bytě.

007 / ING. MIROSLAV NOVÁK / 15.12.2019
Jedná se o VPS VD14 Žalov DI24 – místní komunikace
(ul. Mühlbergerova). Dotčené pozemky: p.p.č. 3262/13,
3262/10 a 3262/8 jsou výhradně v mém vlastnictví (s
manželkou) a spoluvlastnictví. Zmíněné pozemky jsou
částečně zastavěné Vámi povolenými stavbami
určenými k bydlení. Rozhodně nesouhlasím s umístěním
komunikace na mých pozemcích a ani s jejich
případným vyvlastněním. Nově navržený územní plán

Vypustit z návrhu 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.

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. Jde o jeden z případů, kdy i racionální řešení
narazí na velmi excitovaný (a z části iracionální) odpor
z řad dotčené veřejnosti. Vzhledem k tomu, že ÚP
nutně má i společenský a politický přesah, schvaluje se
v samostatné působnosti, pořizovatel upřednostnil
zájmy a vůli dotčených obyvatele před čistě dopravními
hledisky. Z těchto důvodů pořizovatel doporučuje
záměr v napadaném rozsahu vypustit.
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

počítá s vybudováním komunikace v šíři cca 8 m, s čím
nesouhlasím, protože by přetínal linii staveb a zasahuje
výrazně do našich vlastnických práv, kteréžto budou
tímto omezeny. Informujte mě neprodleně o přijetí
námitky zasláním potvrzení do datových stránek mé
osoby.

v dlouhodobém horizontu, že zde toto dopravní
propojení není z dopravního hlediska nezbytné.

008 / ING. RADISLAVA JANDOVÁ, MBA / 12.12.2019
Nesouhlasím s tím, že můj pozemek p.č. 2994/3 v k.ú.
Žalov je navržen jako plocha se způsobem využití NS.p
plochy smíšené nezastavěného území – přírodní.
Pozemek není plochou pří rodní, druh pozemku dle
zápisu v KN je „ostatní plocha“. Plocha pozemku p.č.
2994/3 vytváří v návrhu územního plánu zelený klín
„vsunutý“ mezi plochy zastavěné a zastavitelné. Mému
záměru, který popisuji dále, a který vychází vstříc
konceptu „zahradního města“ by nejlépe vyhovělo
funkční využití BI.x – bydlení v rodinných domech
městské a příměstské – se specifickým využitím
(zahradního typu).

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.
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Společnost Trigema Projekt Žalov s.r.o., IČ: 2412008, se
sídlem Praha 5 - Stodůlky, Bucharova 2641/14, 15800,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského

NEVYHOVĚT
Bude ponecháno stávající řešení dle návrhu pro
veřejné řízení.
Vymezení plochy vychází z ÚPnSÚ Roztoky

soudu v Praze pod sp. zn. C 180338 (dále jen „Trigema“)
je vlastníkem p.p.č. 2990/1, 2992 (jehož součástí je
stavba) a 2994/38, vše k.ú. Žalov (dále jen „pozemky“),
tedy pozemků přímo dotčených návrhem. V souladu s §
52 odst. 2 stavebního zákona (dále jen „SZ“) je tedy
osobou oprávněnou podat námitky. Vzhledem k tomu,
že společnost Trigema nesouhlasí s řešením, které bylo
pro pozemky v návrhu zvoleno, podává tímto námitku
proti návrhu, a to ve vztahu k vymezení části plochy P01
(funkčnímu, případně pak geografickému), která
zahrnuje mimo jiné právě pozemky (dále „námitka“).
Odůvodnění:
1. Rozpor textové části návrhu a vymezení jednotlivých
ploch: V návrhu je v části C.1., C.8 řešena „zástavba
Žalova na náhorní planině“. Pro tuto oblast návrh
požaduje „nenásilnou postupnou přestavbu ve formě
smíšeného obytného městského charakteru“, přičemž
„nejvýznamnější zásahy zahrnuté do urbanistické
koncepce ÚP se týkají západního okraje Žalova“. V této
lokalitě má být dle návrhu zakotven „polyfunkční
způsob využití území pro bydlení, vybavenost...“. Na
základě tohoto úvodu části C.1., C.8 návrhu by
společnost Trigema předpokládala, že plocha P01 coby
součást v územně plánovací dokumentací vymezeného
zastavěného území „na západním okraji Žalova“, kdy se
navíc ve většině této plochy nenacházejí žádné stavby
(původní objekty byly zdemolovány, de facto jde
z většiny vlastně o brownfield) bude vymezena tak, aby
umožňovala zástavbu právě „ve formě smíšeného
obytného městského charakteru“ v rámci
„polyfunkčního způsobu využití území pro bydlení a
vybavenost, tedy (alespoň v části) jako plocha SM.
K překvapení společnosti Trigema se tak v navazujících
částech návrhu nestalo a celá plocha P01 má coby
způsob využití v rámci Návrhu vymezeno využití jako
monofunkční OV, tedy „plocha občanského vybavení –
veřejná infrastruktura“. V tomto smyslu neodpovídá
zvolené řešení požadavkům uvedeným výslovně v části
C.1., C.8. návrhu.
2. Vymezení nových ploch pro bydlení v návrhu:
Dále platí, že nové využití předmětné oblasti pro způsob
využití území pro bydlení by byl pro danou lokalitu
zajištěn až v souvislosti s navazující plochou Z01a, Z01b,
Z01c, které jsou vymezeny coby plochy BI a SM, tedy
„plocha pro bydlení – bydlení v rodinných domech
městské a příměstské“ a „plocha smíšená městská
obytná“, avšak nachází se částečně již mimo aktuálně
zastavěné území Města Roztoky. Dle zadání územního
plánu Města Roztoky (dále jen „zadání“) je třeba při
zpracování územního plánu Města Roztoky (resp. jeho
návrhu) respektovat požadavky a záměry vyplývajíc i
z nadřazených nástrojů územního plánování (PUR, ZÚR),
zejména „pro rozvoj bydlení sledovat možnosti
transformace ploch v zastavěném území sídel a využití
volných ploch vymezených v zastavitelném území

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.

Nyní k jednotlivým bodům odůvodnění:
1. Pořizovatel zde žádný rozpor mezi grafickou částí a
textovou části územního plánu nespatřuje. Pokud je
v textu výrokové části ÚP v urbanistické koncepci
uvedeno pro lokalitu Žalov „polyfunkční způsob využití
území pro bydlení, vybavenost...“ a návrh ÚP do
graficky řeší takto (viz obr. pod textem), tedy
rozdělením ploch na plochy bydlení (BI), smíšeného
bydlení (SM), občanské vybavenosti – veřejné (OV) a
občanské vybavenosti – komerční (OK), je to přesné
grafické naplnění toho, co říká textová část. Ze strany
společnosti TRIGEMA jde tedy pouze a jen o zcela
partikulární zájem na tom, nebýt v dané lokalitě své
pozemky jako ty nejméně komerčně zhodnotitelné.

2. Autoři PÚR ČR a ZÚR Středočeského kraje při
formulování těchto tezí rozhodně neměli na mysli max.
zhodnocení pozemků společnosti TRIGEMA právě na
Žalově v Roztokách v nuanci mezi občanskou
vybaveností a smíšenou plochou obytnou, ale obecnou
zásadu platnou ve Středoevropském prostoru
neumisťovat novou zástavbu do volné krajiny bez
návaznosti na zastavěné území.

v územních plánech obcí“ a „hospodárně využívat
zastavěné území (podpora přestaveb revitalizací…) a
zajistit ochranu nezastavěného území. Těmto
požadavkům by tedy mělo vždy odpovídat zvolené
řešení. Vymezení nové plochy mimo zastavěné území
tak neodpovídá ani požadavkům zadání ani nadřazené
územně plánovací dokumentace plně v souladu s PÚR a
ZÚR by přednost měla dostat možnost realizovat novou
zástavbu/přestavbu umožňující polyfunkční využití ve
formě smíšeného obytného městského charakteru již
pro plochy spadající do současně zastavěného území. Až
po jejích vyčerpání (a po prokázání nutnosti vytvoření
nových ploch/kapacit) může zadavatel analogicky s § 55
odst. 4 SZ přistoupit k vymezení nových zastavitelných
ploch mimo zastavěné území. Takové vyčerpání však
prokázáno nebylo. Zároveň nelze přehlédnout, že část
této plochy byla původním územním plánem vymezena
coby plocha „všeobecně smíšené území“. Regulační
plán Horní Žalov vydaný dne 26.9.2018 (dále jen
„Regulační plán“) však minimálně část této plochy
redefinuje na „plochy bydlení v rodinných domech“ a
„plochy bydlení v bytových domech“. To je však
v přímém rozporu s funkčním využitím daným
původním územním plánem. Platí přitom, že RP nemůže
měnit funkční využití předmětné plochy dané územním
plánem, naopak musí být s územním plánem v souladu
a pouze upřesňuje územním plánem definované využití.
V tomto smyslu je možno považovat RP za nezákonný.
I pokud bychom ponechali stranou nevhodnost
vymezení nových ploch mimo zastavěné území obce,
resp. jejich vymezení nezákonným regulačním plánem,
je třeba vnímat, že vytvořením dvou samostatných
relativně rozsáhlých ploch jako samostatné plochy pro
občanské vybavení (plocha P01) a samostatné plochy
pro bydlení - bydlení v rodinných domech městské a
příměstské (plocha 201 a, b, c) by došlo k vytvoření
dvou monofunkčních bloků, což je v rozporu s v návrhu
avizovaným záměrem, dle něhož má být pro danou
lokalitu umožněno polyfunkční využití pro bydlení a
vybavenost ve formě smíšeného obytného městského
charakteru, nikoli dva sousedící monofunkční bloky.
3. Odůvodnění vymezení plochy P01 v návrhu:
V odůvodnění vymezení plochy P01 je uvedeno, že
„návrh na přestavbu bývalého areálu cihelny vychází
z ÚPnSÚ Roztoky u Prahy, využití plochy je navrženo dle
aktuálních potřeb města“. K tomu společnost Trigema
uvádí, že stávající vymezení, na jehož základě hodlala
v minulosti v dané ploše umístit vědeckotechnický park,
již neodpovídá komerční realitě. Dlouhodobě není totiž
možné zajistit pro takové využití nájemce a společnost
Trigema od tohoto záměru pro jeho nerealizovatelnost
(z ekonomických důvodů) upustila. O tom ostatně
opakovaně informovala i Město Roztoky. Naopak
v rámci jednání s Městem Roztoky se opakovaně (byť
dosud neúspěšně) snažila dohodnout na tom, že by část

Nadřazená ÚPD na úrovni státu ani Středočeského kraje
skutečně nemá ambici, a ani kompetenci, řešit, kde
bude mít nový ÚP Roztoky vymezeny plochy bydlení,
smíšeného bydlení a občanské vybavenosti.
Argumentace společnosti TRIGEMA je zde nerelevantní.
K posuzování využití již vymezených ploch zastavěného
území podle ust. § 55 stavebního zákona dochází
v rámci vypracování zprávy o uplatňování územního
plánu za uplynulé období, což čeká Město Roztoky
nejdříve v roce 2024, pokud s tím bude nový SZ vůbec
počítat. K návrhu záboru zemědělského půdy dle
předloženého návrhu ÚP Roztoky bylo vydáno kladné
stanovisko OŽP KÚ Středočeského kraje, vč. souhlasu
orgánu ochrany ZPF. Ten je dle české legislativy k tomu
kompetentnější než soukromá developerská společnost
chránící si své zájmy a potenciální zhodnocení.
RP Horní Žalov neměnil, ale upřesnil funkční využití dle
platného ÚPnSÚ Roztoky. Ten je poplatný svým
zpracování době svého vydání (7.9.1995 formou OZV),
nelze tedy na jeho podrobnost a určitost vymezení
ploch s rozdílným způsobem využití aplikovat dnešní
měřítka a nároky. Ostatně posouzení toho, zda RP je
nebo není zákonný, je věcí KS nebo KÚ, nikoliv
soukromé společnosti. Pro ni je regulační plán Horní
Žalov zákonný a účinný jako pro kohokoliv jiného a bylo
by nanejvýše vhodné, kdyby si společnost TRIGEMA
přestala uzurpovat pravomoci krajského soudu nebo
úřadu, které ji v žádném případě nenáleží.
To, jestli „všeobecně smíšené území“ a „všeobecně
obytné území“ dle ÚPnSÚ z roku 1995 bude vymezeno
novým územním plánem Roztok jako jedna plocha
smíšená obytná dle ust. § 8 vyhl. 501/2006 Sb. nebo
jako více na sebe navazujících ploch pro bydlení (§ 4),
občanské vybavenosti (§ 6) a ploch smíšených obytných
je skuteční věcí odborné úvahy zodpovědného
projektanta návrhu ÚP, nikoliv své partikulární zájmy
hájící soukromé společnosti.
3. To, že projektant přiměřeně vychází ze stále dnes
platného a účinného ÚPnSÚ Roztoky považuje
pořizovatel za zcela správné, logicky a normální, a
ostatně, bylo mu tak uloženo činit i v zadání. Územní
plánování není revoluční činnost, musí se navazovat na
dlouhodobě platné závazné dokumenty determinující
rozvoj, jako jsou různé druhy územních plánů našich
měst a obcí.

území označená jako P01 byla vymezena k bytové
zástavbě. Takový způsob využiti je pro danou lokalitu
vhodnější, jak ostatně vyplývá i z úvodu návrhu (viz
předchozí pasáž Námitek). Odkaz na stávající ÚPnSÚ
Roztoky u Prahy je tedy z hlediska původního záměru
společnosti Trigema (coby vlastníka předmětných
pozemků) vybudovat na pozemcích vědecko-výzkumné
centrum již z objektivních důvodů překonán. Dle
společností Trigema pak nemá význam vymezovat
novým územním plánem plochy, které by v budoucnu
zůstaly zjevně nevyužity. V dalších pasážích odůvodnění
návrhu jsou podrobně rozpracovány výhledy vývoje
počtu obyvatel a požadavků na občanskou vybavenost.
Z nich je jednoznačně patrné, že počet občanů v Městě
Roztoky (resp. části Žalov) poroste, což s sebou ponese
zvýšené nároky na počet bytů, stejně jako na občanskou
vybavenost (typu zdravotnictví, školství, sociální
služby). Společnost Trigema je připravena respektovat
potřeby Města Roztoky na novou občanskou
vybavenost v důsledku zvyšujícího se počtu obyvatel,
nikoli však plně na úkor vlastních zájmů. Vymezení
pozemků Města Roztoky coby plochy OV je plně
legitimní, v případě pozemků společností Trigema (v
jejich plné výměře) je to však diskutabilní. Je-li
v odůvodnění návrhu uvedeno, že „využiti plochy je
navrženo dle aktuálních potřeb města“, odpovídá to
zřejmě skutečnosti, nerespektuje to však vlastnické
vztahy v dané lokalitě. Vzhledem k tomu, že potřeby
města vyvolají zejména poptávku po „nekomerční“
občanské vybavenosti, dojde vymezením plochy OV
fakticky k omezení vlastníků předmětných pozemků,
resp. k ohrožení jejich podnikatelských záměrů. Bude-li
potřeba v lokalitě Žalov zvýšit počet bytů/domů
k bydlení, stejně jako vybudovat související nezbytnou
„nekomerční“ občanskou vybavenost i mimo pozemky
Města Roztoky, nelze tak činit na úkor jednoho
subjektu. Pokud samo Město Roztoky nevlastní
nemovitosti, kde by bylo možno takovou
„nekomerční“ veřejnou infrastrukturu vybudovat
v dostatečném rozsahu, považovala by společnost
Trigema za férové, aby plochy pro občanskou
vybavenost (které nebude v budoucnu možno využít ke
standardním komerčním záměrům) byly vymezeny
proporcionálně, tedy aby (je-li to možné) byly
vymezeny na pozemcích více subjektů, z nichž každému
bude ponechána přiměřená část plochy pro standardní
komerční využití. V daném případě však došlo k tomu,
že celé pozemky společnosti Trigema jsou navrhovány
k vymezení coby „nekomerční“ plocha OV, zatímco
sousedící pozemky paní Jandové a společnosti HYPOS
PLUS, spol. s r.o. jsou vymezeny coby plochy k bydlení
(SM a BI) bez zakotvení požadavku na umístěni
jakéhokoli objektu občanské vybavenosti. V návrhu
potom absentuje jakékoli vysvětlení toho, proč bylo
přistupováno k tomuto řešení (vymezení plochy OV

ÚP je zpracován pro Město Roztoky, nikoliv pro
společnost TRIGEMA. To, jestli společnost přehodnotí
své záměry se svými pozemky, nebo je prodá, nebo
bude stavět „na černo“ v rozporu s budoucím ÚP a se
všemi z toho plynoucími důsledky je na jejím uvážení.

ÚP musí brát v potaz vlastnické vztahy, ale nemusí je
bezpodmínečně respektovat. Tzv. restituční urbanismus
je snad již jen černou kap. v historii vývoje územního
plánování v ČR po r. 1989. Potřeby Města Roztoky jsou
jasně vztaženy k cíli a limitu mít kolem r. 2030 12 tis.
obyvatel, ne 20. tis., jak by odpovídalo představitelům
společností TRIGEMA nebo EKOSPOL. A tak jako
pořizovatel respektuje rozhodování těchto subjektů,
ony by měly přijmout fakt, že o zásadních strategických
rozhodnutí, tedy o tom, jak velké město chceme mít,
rozhoduje ZM schváleném pro město stěžejných
dokumentů, jako je strategický nebo územní plán.

S touto argumentací pořizovatel více méně souhlasí,
v rovině „selského rozumu“ a „obecné spravedlnosti“
by jednotliví majitelé pozemků v dané lokalitě měli být
proporčně zatíženi jak veřejnými plochami, veřejnými
stavbami, tak i odměněni komerčně lukrativními
plochami zhruba stejně. SZ na to pamatuje instrumenty
dohody o parcelaci a plánovací smlouvy (to, že se
v praxi příliš neosvědčují, je věc jiná). RP Horní Žalov se
zpracovával a pořizoval na předem stanovené řešené
území, na základě požadavku dotčených majitelů
pozemků, a společnost Trigema se nepřihlásila a nebyla
tohoto procesu účastna, proto nebyl její pozemek,
pozemky, do RP Horní Žalov zahrnuty. Proto také se
nyní cítí poškozena, protože ÚP logicky vychází z dnes
platného a účinného RP Horní Žalov a majitelů v něm
zahrnutých pozemků, samozřejmě, měli během procesu
pořízení max. zájem na tom, aby výsledek celého
procesu odpovídal jejich zájmům, a ne zájmům
vlastníka sousedící pozemku. I tak pořizovatel Městský
úřad Roztoky i Zastupitelstvo města Roztoky jako
schvalující orgán významně a k velké nelibosti
dotčených vlastníků omezilo počet možných RD a bytů
v BD v lokalitě řešené tímto RP.
Důvodem je návaznost na stávající školku jako veřejnou
občanskou vybavenost a vazba na ul. Přemyslovská.
Proto také pořizovatel ve vypořádání trvá na vymezení

toliko na pozemcích společnosti TRIGEMA při vymezení
nových ploch výlučně pro bydlení na sousedících
pozemcích jiných subjektů), které dle přesvědčení
společnosti Trigema je diskriminační, neproporcionální
a navíc jde proti zadání a způsobuje vnitřní rozpornost
návrhu. Společnost Trigema k tomu dále zdůrazňuje, že
výše uvedený požadavek na férovost vymezení ploch
mezi pozemky různých dotčených pozemků
samozřejmě vychází z předpokladu, že existuje nějaký
věcný důvod, proč by plocha OV měla být umístěna
právě v lokalitě, kde jsou pozemky Trigema. Z hlediska
využití nezastavěných ploch v zastavitelném území se
totiž společnost Trigema domnívá, že výrazně
vhodnějším řešením by bylo umístění plochy OV v ploše
označené v návrhu jako Z03a, a to zejména z hlediska
dopravní dostupnosti a případných hygienických limitů.
Návrh s touto plochou počítá jako s plochou OV, ovšem
jen jako s podmíněn přípustnou, když její využití
podmiňuje zpracováním hlukové studie prokazující
splnění hlukových limitů. Dle společnosti Trigema by
vhodným řešením bylo, aby samotná plocha P01
umožňovala „polyfunkční způsobu využití území pro
bydlení a vybavenost ve formě smíšeného obytného
městského charakteru“, nevidí žádný důvod, aby toto
polyfunkční využití bylo rozdělováno mezi nepřiměřeně
velké plochy P01 a Z01a, Z01b, Z01c. Za mnohem
vhodnější by společnost Trigema považovala, kdyby
plocha OV byla rozložena rovnoměrněji mezi pozemky
v dané lokalitě, konkrétně kdyby část plochy Z01a,
Z01b, Z01c byla vymezena coby plocha OV, přičemž by
k využiti pro bydlení byla naopak relokována právě část
plochy P01.
4. Možné řešení – redefinice vymezení plochy P01:
S ohledem na předpokládaný rozvoj zástavby
(předpokládaná realizace budov školy ze strany Města
Roztoky, a společností Trigema domů pro
sociální/zdravotní služby a bytových domů) by bylo
možno plochu P01 rozdělit tak, aby její část zůstala
vymezena jako plocha pro občanskou vybavenost veřejnou infrastrukturu, ale část území by pak měla být
vymezena jako plocha SM, tedy smíšená obytná
městská, která by umožňovala vybudování nízkých
bytových domů (stejně jako je tomu v ulici v ulici
Přemyslovská naproti vyústění ulice Lederova). Dle
přesvědčení společnosti Trigema není totiž zájmem
obce zajistit pro občany pouze dostupné školy,
zdravotnická zařízení apod., ale zároveň i objekty pro
bydlení. Tak by bylo pro plochu P01 zcela optimálně
zajištěno polyfunkční využití území pro bydlení a
vybavenost ve formě smíšeného obytného městského
charakteru. V rámci plochy P01 vymezené dle návrhu
společnosti Trigema jako plocha občanské vybavenosti
by potom zájmem společnosti Trigema byla výstavba
domu pro seniory, čímž: by se potenciálně uvolnila
plocha Z18a, kde dle odůvodněni Návrhu Město

plochy OV ve východní části plochy P01 tak, jak je
uvedeno výše.

Plocha Z03a je vymezena jako plocha pro bydlení
v bytových domech s vestavěnou občanskou
vybaveností platným a účinným regulačním plánem
Panenská II, Roztoky ve znění změny č. 1, která nabyla
na účinnosti dne 18.1.2018 a která je také projevem
vůle zastupitelů v jejich samostatné působnosti.

Pořizovatel již nechce a nebude zasahovat do platného
a účinného RP Horní Žalov, kdy proces jeho pořízení a
vydání byl urputným bojem s požadavky jednotlivých
vlastníků a odráží stav dle dnes stále platného a
účinného ÚPnSÚ (byť se je vědom toho, že de iure tu
možnost má). Volí proto odlišné řešení, které, byť je
100%, částečně vyhoví požadavkům námitky.

4. Pořizovatel odmítá změnu řešení dle předloženého
návrhu ÚP Roztoky pro veřejné řízení.

Využití plochy Z18a bude předmětem jiné části
vypořádání, i kdyby došlo k dohodě se společností
Trigema a k realizaci domu pro seniory, vzhledem
k všeobecnému trendu stárnutí populace a nedostatku
takovýchto zařízení, by příprava pro 2 takovéto objekty
(1 soukromý, 1 komunální) rozhodně nebylo chybou.

Je věcí společnosti Trigema, pořizovatel takovouto
nabídku na družstevní bydlení jednoznačně vítá, její

Roztoky plánuje výstavbu nového domu
s pečovatelskou službou. Navíc by takové zařízení
sociálních služeb financované ze soukromých zdrojů
uvolnilo Městu Roztoky finanční prostředky z jeho
rozpočtu na jiné akce. Zároveň společnost Trigema
jednoznačně deklaruje, že v případě takové úpravy
územního plánu, která by umožňovala na části jejích
pozemků bytovou výstavbu, by byla připravena
přistoupit k výstavbě formou bytových družstev, což by
díky nižším vstupním nákladům ulehčilo pořízení
bydlení zejména mladým rodinám, což je dle
demografické pasáže odůvodnění návrhu rostoucí
segment populace Roztok. K oběma těmto krokům je
společnost Trigema připravena se smluvně zavázat.
010 / PRAŽSKÁ VODOHOSPODÁŘSKÁ SPOLEČNOST a.s.
/ 11.12.2019
K předloženému návrhu ÚP pro veřejné projednáni
sdělujeme:
1) Z hlediska zásobováni vodou: Vzhledem k tomu, že
Pražská vodohospodářská společnost a.s. není
správcem vodovodu na území města Roztoky,
nevyjadřujeme se k navrhovanému způsobu napojeni
jednotlivých lokalit Roztok na vodovodní síť. Město
Roztoky má schválen odběr vady předané v limitech
schválených dopisem č.j. 04633/19/2/02 ze dne
5.11.2019. Za předpokladu nepřekročení těchto limitů
nemáme námitky k předloženému návrhu ÚP. V případě
překročení těchto limitů je nutno jednat s PVS o
možném navýšení limitů odběru vody předané.
2) Z hlediska odkanalizováni: Na městkou ČOV Roztoky
jsou z území hl.m. Prahy přiváděny odpadni vody
z místní části MČ Praha – Suchdol. Tato kanalizace je ve
správě této městské části, a proto se k ní
nevyjadřujeme. Z hlediska majetku spravovaného naší
společností vede v zájmovém území návrhu ÚP výtlak
DN 315, který zajišťuje odvod kalových vod z kalového
hospodářství Ústřední čistírny odpadních vod Praha –
areálu Drasty (viz příloha). S touto kanalizací sousedi
navrhovaná plocha Z28 (parkoviště pro osobní
automobily). Požadujeme, aby plocha Z28 byla
vymezena tak, aby respektovala ochranné pásmo námi
spravované kanalizace DN 315 v souladu s §23 zákona č.
274/2001 Sb., zákon o vodovodech a kanalizacích,
v platném znění a nezasahovala do něj.
011 / PETR STANĚK / 16.12.2019
Jako občan města Roztoky, dotčený spoluvlastník
pozemku parcelní číslo 3028/3, katastrální území Žalov
(742511) a bytové jednotky dotčené návrhem
územního plánu, č. 2246/221, katastrální území Žalov
(742511) uplatňuji v souladu s§ 52 odst. 2, 3 zákona č.
183/2006 Sb., zákon o územním plánování a stavebním
řádu (dále jen „stavební zákon“) tuto námitku k návrhu
Územního plánu Roztoky, který v současnost pořizuje
MÚ Roztoky: V rámci námitky nesouhlasím se záměrem
MÚ Roztoky vybudovat koridor DN16 (stezka pro pěší a

fixace do nějakého smluvního vztahu mezi společností a
městem ale musí jít mimo ÚP Roztoky.

VYHOVĚT
Nemá charakter konkrétního požadavku na změnu
obsahu návrhu ÚP Roztoky. Jde v podstatě o procesní
upozornění.

VYHOVĚT
Plocha Z28 bude upravena, redukována, tak, aby
nezasahovala do ochranného pásma kanalizace
DN315. Plocha ale bude zasahovat do „pásma ochrany
prostředí ČOV“, bude uvedena podmínka, že budoucí
zástavba bude muset respektovat podmínky tohoto pásma
ochrany prostředí ČOV.

VYHOVĚT
Vypustit z návrhu 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

cyklisty Žalov, ul. Borkovského - ul. Přemyslovská)
v rámci nového návrhu Územního plánu, který byl
veřejně projednán dne 9. 12. 2019, a to z následujících
důvodů:
Otázka veřejného zájmu: Uvažovaný koridor DN16 je
podle mého názoru nadbytečný, přináší diskutabilní
přidanou hodnotu. Reálná veřejná poptávka po
uvažovaném propojení ulic Borkovského –
Přemyslovská mezi občany žijícími a pohybujícími se
v lokalitě Roztoky – Žalov ve skutečnosti žádná není.
S místními občany tento záměr nikdo neprojednal, ani
se nezajímal o jejich názor. Jedná se o uměle vyvolaný
návrh ze strany pořizovatele návrhu Územního plánu
Roztoky. Navíc v blízkosti cca 70m od uvažovaného
koridoru DN16 se paralelně nachází ulice Za Cihelnou,
která již tuto funkci (stezka pro pěší a cyklisty) úspěšně
plní a po stavební úpravě povrchu by mohla plnit ještě
lépe. Nově uvažovaná stezka je tedy zbytečná a náklady
na její vybudování lze využít účelněji jiným způsobem.
Zhoršení kvality bydlení: Uvažovaný koridor DN16
bezprostředně navazuje na stávající bytový objekt
Přemyslovská 2245/2246, Roztoky, zahrnující bytové
jednotky s orientací obývacích pokojů právě směrem ke
zvažovanému koridoru. Horizontální vzdálenost od
oken obývacího pokoje a kuchyňského koutu
k uvažovanému koridoru je cca 2 - 2,5 metrů. Došlo by
tak k výraznému zhoršení kvality bydlení vlastníků a
uživatelů jednotek ve smyslu necitlivého narušení
soukromí a soužití.
Problematická realizace, nevyhovující bezpečnost:
Vybudování stezky pro pěší a cyklisty je uvažováno na
příliš úzkém koridoru, který je navíc z jižní strany
lemován strmým svahem (strmý svah dosahuje výšky až
2,5 metrů). Považuji takový záměr za nevyhovující
z pohledu bezpečnosti provozu. Jednoduše řečeno, pro
realizaci cyklostezky není v uvažovaném místě dostatek
prostoru.
Omezení vlastnického práva, úměrné znehodnocení
majetku: V případě vybudování koridoru cyklostezky
DN16 by dosavadním spoluvlastníkům bylo
znemožněno nadále využívat příslušnou část jejich
soukromého pozemku, parcelní číslo 3028/3, k.ú. Žalov
(742511), a to dle jejich vlastních potřeb. Jednotlivým
spoluvlastníkům tak vznikne škoda ve smyslu omezení
vlastnického práva. Mít cyklostezku v bezprostřední
blízkosti „jídelního stolu“ nebo „obýváku“ má negativní
dopad nejen na soukromí a kvalitu bydlení v daném
místě, ale také na atraktivitu a cenu nemovitosti, např.
v případě prodeje bytové jednotky, hypotečního
odhadu, pronájmu, atd. Je pravděpodobné, že v případě
schválení a realizace záměru, budou vlastníci pozemku
a bytových jednotek dotčených návrhem řešení
požadovat po zodpovědném subjektu (MÚ Roztoky)
v souladu s § 102 odst. 1 stavebního zákona č.

v bytovém domě (v bytě). Cyklostezky a stezky pro pěší
jsou běžnou součástí projektů revitalizace našich sídlišť.
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. Pokud jde o
otázku veřejného zájmu, pořizovatel se nedomnívá, že
by šlo o záměr nadbytečný, na druhou stranu jeho
všeobecná potřebnost pro řešení cyklistické dopravy
v Roztokách dle názoru pořizovatele nevyváží negativa
prosazení tohoto záměru proti vůli obyvatelů okolním
domů tvrdým a konfrontačním přístupem, a územní
plánování má mj. koordinovat veřejné a soukromé
zájmy v území, což by se zde návrhem na vyvlastnění,
který by jediný mohl být účinnou cestou k realizaci
záměru, rozhodně nestalo. Pokud jde o zhoršení kvality
bydlení, jediným možným objektivním parametrem by
byl zvýšený hluk. Jde o jeden z případů, kdy i racionální
řešení narazí na velmi excitovaný (a z části iracionální)
odpor z řad dotčené veřejnosti. Vzhledem k tomu, že
ÚP nutně má i společenský a politický přesah, schvaluje
se v samostatné působnosti, pořizovatel upřednostnil
zájmy a vůli dotčených obyvatele před čistě dopravními
hledisky.
Z hlediska stavebního lze umístit cyklostezku i do
koridoru širokého jen 2,5m, ale komfortní by to nebylo.
Jde o podrobnost, které by nutně byla předmětem až
navazujících správních řízení, zejména územního a
stavebního.
Jak je uvedeno na začátku argumentace pořizovatele,
nedojde zde k omezení vlastnického práva, jde o
klasický příklad tzv. NIMBY syndromu (z anglického NOT
IN MY BACK YARD), kdy všichni chceme v ČR
podporovat cyklistickou dopravu, ale hlavně ať mi
cyklostezka nevede pod okny mé „jídelny“ nebo
„obýváku“! Pořizovatel zde rovněž nevidí žádný zásah
do spoluvlastnického práva, návrh cyklostezky a stezky
pro pěší po severní straně 3 bytových domů nemůže,
dle názoru pořizovatele, znehodnotit pozemky a zhoršit
kvalitu bydlení v bytovém domě (v bytě). Cyklostezky a
stezky pro pěší jsou běžnou součástí projektů
revitalizace našich sídlišť. Nicméně z důvodů na jiných
místě uváděných doporučuje pořizovatele vyhovět.

183/2006 Sb., náhradu škody ve formě finančního
odškodnění.
Shrnutí: V současné době již existuje propojení pro pěší
i cyklisty v rámci ulice Za Cihelnou, které dnes zcela
dostačuje a vyhovuje požadovanému záměru. Není zde
žádný racionální důvod řešit podobné, v podstatě
souměrné propojení, navíc v krkolomném terénu
s nedostatečným prostorem, v relativně hustě osídlené
části města (celkem 3 bytové objekty, 107 bytových
jednotek). Občané žijící v těchto bytových jednotkách
využívají pozemek za účelem odpočinku a údržby zeleně
a nepoptávají, ani si nepřejí vybudování nadbytečné
cyklostezky. Nejen, že koridor DN16 postrádá význam,
ale v případě jeho realizace dojde ke znehodnocení
nemovitostí a zároveň ke znehodnocení životního
prostředí (hluk, kolizní střety, necitlivý zásah do
soukromí krajních bytových jednotek). Stejně tak může
dojit k poškození majetku ve správě příslušných SVJ, a
to nejen při realizaci samotného stavebního záměru, ale
i během následného využívání cyklostezky, jelikož úzké
prostory nebudou vyhovovat obousměrnému provozu
cyklistů, maminek s kočárky, atd.

012 / ONDŘEJ KAČER / 16.12.2019
Jako občan města Roztoky, dotčený spoluvlastník
pozemku parcelní číslo 3028/3, katastrální území Žalov
(742511) a bytové jednotky dotčené návrhem
územního plánu, č. 2245/007, katastrální území Žalov
(742511) uplatňuji v souladu s§ 52 odst. 2, 3 zákona č.
183/2006 Sb., zákon o územním plánování a stavebním
řádu (dále jen „stavební zákon“) tuto námitku k návrhu
Územního plánu Roztoky, který v současnost pořizuje
MÚ Roztoky: V rámci námitky nesouhlasím se záměrem
MÚ Roztoky vybudovat koridor DN16 (stezka pro pes1 a
cyklisty Žalov, ul. Borkovského - ul. Přemyslovská)
v rámci nového návrhu Územního plánu, který byl
veřejně projednán dne 9.12.2019, a to z následujících
důvodů: text námitky je dále shodný s námitkou č. 011.
013 / MARTINA RUČKOVÁ / 16.12.2019
Jako občan města Roztoky, dotčený spoluvlastník
pozemku parcelní číslo 3028/3, katastrální území Žalov
(742511) a bytové jednotky dotčené návrhem
územního plánu, č. 2245/336, katastrální území Žalov
(742511) uplatňuji v souladu s§ 52 odst. 2, 3 zákona č.

Tento argument nakonec při úvaze pořizovatele rozhodl
– již existuje propojení pro pěší i cyklisty v rámci ulice Za
Cihelnou, které dnes zcela dostačuje a vyhovuje
požadovanému záměru. Na rozdíl od autora námitky
pořizovatel považuje záměr DN16 jako racionální a
vhodný pro řešení cyklistické dopravy v Roztokách, ale
ne za stěžejní nebo nutně nezbytný. A pokud vyvolal
takovou negativní reakci jako v etapě veřejného řízení o
návrhu ÚP, jde zde důvodný předpoklad, že stejný a
větší odpor by záměr provázal i v navazujících správních
řízení vedoucích k povolení jeho výstavby. Bez
instrumentu vyvlastnění by zřejmě nebylo možné
stavbu realizovat. Pro vyvlastnění „jen“ cyklostezku je
zde, dle názoru pořizovatele, málo důvodů pro splnění
zákonných povinností dle ust. § 3 odst. 1 zákona
184/2008 Sb., o vyvlastnění, tj., že „veřejný zájem na
dosažení tohoto účelu převažuje nad zachováním
dosavadních práv vyvlastňovaného“. Protože
pořizovatel neměl jistotu (ani přesvědčení), že veřejný
zájem zde jednoznačně převažuje, rozhodl se v souladu
s obecnými zásadami činnosti správních orgánů dle ust.
§ 2 a § 4 SŘ upřednostnit šetřit práva dotčených osob,
volit řešení v souladu s veřejným zájmem zde
projeveným mnoha autory námitek a vzít v potaz, že
veřejná správa je službou veřejnosti. V úvahu musel
pořizovatel vzít i fakt, že cílem jeho práce je vydání ÚP,
které se děje v samostatné působnosti hlasováním
členů zastupitelského sboru, a není účelem jeho práce
předkládat návrh řešení, které sice je z dopravního
hlediska možné, ale vzbuzuje velký odpor veřejnosti a
při tom není nutně nezbytné jej prosazovat „za každou
cenu“ a které by vedlo, nebo mohlo vést, k odmítnutí
vydat ÚP jako opatření obecné povahy schvalujícími
zastupiteli.
VYHOVĚT
Vypustit z návrhu záměr DN16.
Důvody, pokyny i argumentace jsou shodné jako u
vypořádání námitky č. 011.

VYHOVĚT
Vypustit z návrhu záměr DN16.
Důvody, pokyny i argumentace jsou shodné jako u
vypořádání námitky č. 011.

183/2006 Sb., zákon o územním plánování a stavebním
řádu (dále jen „stavební zákon“) tuto námitku k návrhu
Územního plánu Roztoky, který v současnost pořizuje
MÚ Roztoky: v rámci námitky nesouhlasím se záměrem
MÚ Roztoky vybudovat koridor DN16 (stezka pro pěší a
cyklisty Žalov, ul. Borkovského - ul. Přemyslovská)
v rámci nového návrhu Územního plánu, který byl
veřejně projednán dne 9.12.2019, a to z následujících
důvodů: text námitky je dále shodný s námitkou č. 011.
014 / MARCEL NOVÁK / 16.12.2019
Jako občan města Roztoky, dotčený spoluvlastník
pozemku parcelní číslo 3028/3, katastrální území Žalov
(742511) a bytové jednotky dotčené návrhem
územního plánu, č. 2246/001, katastrální území Žalov
(742511) uplatňuji v souladu s § 52 odst. 2, 3 zákona č.
183/2006 Sb., zákon o územním plánování a stavebním
řádu (dále jen „stavební zákon“) tuto námitku k návrhu
Územního plánu Roztoky, který v současnost pořizuje
MÚ Roztoky: v rámci námitky nesouhlasím se záměrem
MÚ Roztoky vybudovat koridor DN16 (stezka pro pes1 a
cyklisty Žalov, ul. Borkovského - ul. Přemyslovská)
v rámci nového návrhu Územního plánu, který byl
veřejně projednán dne 9.12.2019, a to z následujících
důvodů: text námitky je dále shodný s námitkou č. 011.
015 / LUCIE FICKOVÁ / 16.12.2019
Jako občan města Roztoky, dotčený spoluvlastník
pozemku parcelní číslo 3028/3, katastrální území Žalov
(742511) a bytové jednotky dotčené návrhem
územního plánu, č. 2246/001, katastrální území Žalov
(742511) uplatňuji v souladu s§ 52 odst. 2, 3 zákona č.
183/2006 Sb., zákon o územním plánování a stavebním
řádu (dále jen „stavební zákon“) tuto námitku k návrhu
Územního plánu Roztoky, který v současnost pořizuje
MÚ Roztoky: v rámci námitky nesouhlasím se záměrem
MÚ Roztoky vybudovat koridor DN16 (stezka pro pěší a
cyklisty Žalov, ul. Borkovského - ul. Přemyslovská)
v rámci nového návrhu Územního plánu, který byl
veřejně projednán dne 9. 12. 2019, a to z následujících
důvodů: text námitky je dále shodný s námitkou č. 011.
016 / MARTIN TOCHÁČEK / 16.12.2019
Jako občan města Roztoky, dotčený spoluvlastník
pozemku parcelní číslo 3028/3, katastrální území Žalov
(742511) a bytové jednotky dotčené návrhem
územního plánu, č. 2246/111, katastrální území 2alov
(742511) uplatňuji v souladu s § 52 odst. 2, 3 zákona č.
183/2006 Sb., zákon o územním plánování a stavebním
řádu {dále jen „stavební zákon“) tuto námitku k návrhu
Územního plánu Roztoky, který v současnost pořizuje
MÚ Roztoky: v rámci námitky nesouhlasím se záměrem
MÚ Roztoky vybudovat koridor DN16 (stezka pro pes1 a
cyklisty Žalov, ul. Borkovského - ul. Přemyslovská)
v rámci nového návrhu Územního plánu, který byl
veřejně projednán dne 9.12.2019, a to z následujících
důvodů: text námitky je dále shodný s námitkou č. 011.
017 / ROSTISLAV NESPĚŠNÝ / 16.12.2019

VYHOVĚT
Vypustit z návrhu záměr DN16.
Důvody, pokyny i argumentace jsou shodné jako u
vypořádání námitky č. 011.

VYHOVĚT
Vypustit z návrhu záměr DN16.
Důvody, pokyny i argumentace jsou shodné jako u
vypořádání námitky č. 011.

VYHOVĚT
Vypustit z návrhu záměr DN16.
Důvody, pokyny i argumentace jsou shodné jako u
vypořádání námitky č. 011.

VYHOVĚT

Jako občan města Roztoky, dotčený spoluvlastník
pozemku parcelní číslo 3028/3, katastrální území Žalov
(742511) a bytové jednotky dotčené návrhem
územního plánu, č. 2246/222, katastrální území Žalov
(742511) uplatňuji v souladu s § 52 odst. 2, 3 zákona č.
183/2006 Sb., zákon o územním plánování a stavebním
řádu (dále jen „stavební zákon“) tuto námitku k návrhu
Územního plánu Roztoky, který v současnost pořizuje
MÚ Roztoky: v rámci námitky nesouhlasím se záměrem
MÚ Roztoky vybudovat koridor DN16 (stezka pro pěší a
cyklisty Žalov, ul. Borkovského - ul. Přemyslovská)
v rámci nového návrhu Územního plánu, který byl
veřejně projednán dne 9.12.2019, a to z následujících
důvodů: text námitky je dále shodný s námitkou č. 011.
018 / VĚRA SVOBODOVÁ / 16.12.2019
Jako občan města Roztoky, dotčený spoluvlastník
pozemku parcelní číslo 3028/3, katastrální území Žalov
(742511) a bytové jednotky dotčené návrhem
územního plánu, č. 2246/223, katastrální území Žalov
(742511) uplatňuji v souladu s § 52 odst. 2, 3 zákona č.
183/2006 Sb., zákon o územním plánování a stavebním
řádu (dále jen „stavební zákon“) tuto námitku k návrhu
Územního plánu Roztoky, který v současnost pořizuje
MÚ Roztoky: v rámci námitky nesouhlasím se záměrem
MÚ Roztoky vybudovat koridor DN16 (stezka pro pěší a
cyklisty Žalov, ul. Borkovského - ul. Přemyslovská)
v rámci nového návrhu Územního plánu, který byl
veřejně projednán dne 9.12.2019, a to z následujících
důvodů: text námitky je dále shodný s námitkou č. 011.
019 / SDRUŽENÍ ROZTOČ / 16.12.2019
Na základě zmocnění občany města Roztoky (§ 23 odst.
2 a 3 zákona č. 183/2006., o územním plánování a
stavebním řádu), které došlo na podatelnu města
Roztoky dne 16.12.2019 podáváme tuto námitku dle §
52 odst. 3 stavebního zákona k připravovanému návrhu
Územního plánu Roztoky a žádáme aby byla projednána
v souladu se zákonem: nesouhlasíme 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. Pro dotčený koridor a navazující
plochu IPS – interakční prvek požadujeme zachování
stávající funkce pěší cesty.
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
DI11 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

Vypustit z návrhu záměr DN16.
Důvody, pokyny i argumentace jsou shodné jako u
vypořádání námitky č. 011.

VYHOVĚT
Vypustit z návrhu záměr DN16.
Důvody, pokyny i argumentace jsou shodné jako u
vypořádání námitky č. 011.

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.
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

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 cestu, 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). Další možností je umístění v oblasti
mezi ulicí Riegrova a železnicí. Pro takto významnou 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.
Vymezení území dotčeného námitkou: pro účely
vymezení území dotčeného námitkou sdělujeme, že
touto námitkou jsou dotčeny území označené v návrhu
Územního plánu Roztoky jako území Z35 Technická
infrastruktura – Plocha pro kompostárnu, DI11 koridor
pro umístění dopravní infrastruktury – místní a účelová
komunikace, IP5 Interakční prvek.

020 / ING. JOSEF TUREK / 13.12.2019
V návrhu územního plánu namítám:
1) stavba objektu DN16 cyklostezka – budou porušena
moje majetková práva,
2) stavba objektu P02 polyfunkční budova –
budou porušena moje práva jako majitele sousedícího
pozemku a spolumajitele sousedního domu z hlediska
zastínění objektem P02 a z hlediska nadměrného
zvýšení dynamické i statické automobilové dopravy.
Odůvodnění:
1) V místě uvažované cyklostezky je kanál rozvodu
potrubí pro vytápění a ohřev TUV pro domy 2241+2242
a 2245+2246 z blokové kotelny umístěné v podzemním
podlaží domu 2243 +2244. Tento kanál a jeho zakrytí a
izolace zřejmě nemají potřebnou únosnost a odolnost
pro zamýšlený provoz. Při severním štítu – tedy v místě
zamýšlené cyklostezky jsou z podzemí vyvedené
kouřovody plynových kotlů, které jsou dále vedeny
vedle štítu domu 2243+2244 nad hranu střechy. Komíny
z tenkého plechu by musely být chráněny „proti

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 druhý
napadený záměr, účelovou komunikaci DI11, její
potřebnost je provázána právě na záměr kompostárny.
Z hlediska zlepšení dopravní obslužnosti v krajině má
sice svůj význam i svébytně, ale ne natolik, aby bylo
nutné zde budovat asfaltovanou účelovou komunikaci.
Pořizovatel se zde k přiklání k argumentaci autorů
námitky, že pokud zde nebude kompostárna, je
zachování dnešního stavu, tj. cesta z části Roztok zvané
„Na Vrškách“ směrem do Tichého údolí a Únětic jako
jedné z mála nezpevněných cest bez motorové dopravy
v krajině na území katastru Roztoky u Prahy, kdy se
jedná o historickou, úvozovou cestu, lemovanou zelení,
žádoucí a vhodnější než vylepšování technických
parametrů této cesty pro motorovou dopravu vč.
nákladní – pokud nebude kompostárna jako konzument
zlepšení parametrů cesty tak, aby po ni mohli jezdit i
nákladní automobily, je vhodnější ji ponechat ve
stávající více přírodě a krajině blízké podobě.
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.

VYHOVĚT
Vypustit DN16, viz vypořádání námitky č. 011.
NEVYHOVĚT
Návrh plochy P02 nijak nenarušuje schválené řešení dle
platného a účinného RP Horní Žalov. Předpokládá se po
vydání územního plánu zachování plné účinnosti RP
Horní Žalov.
1) Technické aspekty uvedené cyklostezky by byly až
předmětem navazujících správních řízení, zejména
územního a stavebního. Pořizovatel se domnívá, že
všechny uvedené technické problémy, kterými autor
námitky argumentuje, by byly technicky řešitelné, byť
za cenu prodražení stavby. Nicméně z důvodu
uvedených u vypořádání námitky č. 011, tedy
především z toho důvodu, že pořizovatel zde postrádá
jistotu o nezbytnosti tohoto záměru, se rozhodl námitce

veřejnosti“ oplocením ocelovou konstrukcí a tím by již
tak úzký průjezd nebyl dostatečně široký. V severní
podzemní stěně domu jsou pod úrovní terénu prostupy
pro topné potrubí a kouřovody jejichž těsnění proti
zatékání je snadno zranitelné. Trasa zamýšlené
cyklostezky je ve stoupání z ulice Přemyslovská až
k patě cca 3 m vysoké opěrné zdi, takže kam by ta cesta
dál vedla? Navrhuji realizovat cyklostezku podél severní
strany objektu P02.
2) Navržené řešení územního plánu plně nerespektuje
již schválený Regulační plán Horní Žalov (09/2018). Je
potřeba zapracovat do územního plánu detailní a
závazné požadavky ve smyslu Regulačního plánu Horní
Žalov zejména pro objekt PO 2. Aby se zabránilo
zastínění domuč. 2243, navrhuji a požaduji snížit výšku
zástavby bloku BL012 A resp. B (v územním plánu
označené jako objekt PO2) z 278 na 270 resp. z 275 na
267 m.n.m. Původně navrhovaný limit nerespektuje a
nezohledňuje stávající zástavbu v ul. Lidická,
Přemyslovská, U školky, Přílepská. Navrhuji a žádám pro
dotčené území bloku B112 dodržení normy ČSN
730580.Tzn. nejnižší Dw=32 % a odpovídající úhel stínění
ɛ=30°. Vzdálenost budoucích staveb v bloku BL12 od
budov č.p. 2241-6 by měla respektovat obecně
přijímané normy. V souvislosti s plánovaným umístěním
staveb v bloku P02 navrhuji a žádám o doplnění
územního plánu o závaznou regulaci místa napojení na
stávající silniční veřejné komunikace pouze ve východní,
již ní nebo západní části území z důvodů omezení
zvýšen í dopravní zátěže a tím zvýšení rizika
nehodovosti na místní komunikaci na parc. 3028/2 (k.ú,
Žalov). Napojením na stávající komunikaci na parc. č.
3028/2 by došlo k neúměrnému zatížení komunikace
v dt1sledku plánovaného komerčního využití budov
v bloku BL012 PO2. Navrhuji a žádám v bloku BL012 P02
doplnit a zapracovat stavební čáru nepřekročitelnou
v minimální vzdálenosti 15 m od hranice pozemku k.ú.
Žalov parc.č. 3028/2 tak, aby zde vznikl dostatečný
prostor pro parkoviště, plánovanou izolační zeleň a
chodník vč. koridoru DN16.
021 / ING. KAREL VOJTĚCHOVSKÝ / 13.12.2019
a) V rámci návrhu ÚP Roztoky k veřejnému projednání
je na mých pozemcích p.č. 3189/43, 3189/44, 3189/73,
3189/74, 3189/649 v k.ú. Žalov vymezeno funkční
využití plochy bydlení – bydlení v rodinných domech –
městské a příměstské (BI), se kterým souhlasím.
b) Nesouhlasím s vymezeným rozsahem řešeného
území požadované územní studie US1. Žádám o úpravu
hranice – zmenšení řešeného území o pozemky p.č.
3189/43, 3189/44, 3189/73, 3189/74, 3189/649v k.ú.
Žalov v mém vlastnictví.

vyhovět a záměr DN16 z návrhu ÚP Roztoky doporučuje
vypustit.

2) ÚP a RP jsou svébytné nástroje územního plánování.
Zatímco územní plán se zpracovává v M 1 : 5000 a
komplexně vždy řeší celé správní území dané obce nebo
města, RP je již podrobným nástrojem územního
plánování a v M 1 : 500 nebo 1 : 1000 již konkrétně řeší
umístění jednotlivých staveb v dané čtvrti, lokalitě.
Úkoly územního a regulačního plánu jsou odlišné, nelze
proto podrobnosti stavebně-technického řešení vč.
relativně přesné prostorové regulace odpovídající
regulačnímu plánu přenášet do plánu územního, a již
vůbec není pravdou, že tím by byl ÚP v rozporu s RP.
Nadřazenost je přesně obrácená, územní plán je
závazný pro regulační plán, který jej má upřesňovat, a
nesmí jej měnit.
Pokud jde o dodržení ČSN 730580 pro navrhování a
posuzování denního osvětlení vnitřních prostorů budov
a pro posuzování návrhu stavebních objektů z hlediska
jejich vlivu na denní osvětlení okolních budov, tu musí
respektovat projektant budovy a budov, které případné
vzniknout na polygonu P02. ÚP není nástrojem na
projektování staveb, ale stanovuje základní funkční
využití ploch v území.
Rovněž tak napojení plochy P02 na dopravní skelet
města bude v podrobnosti řešeno až v rámci
navazujících správních řízení, zejména územního a
stavebního. Zde, v podrobnosti ÚP, je napojení plochy
díky přímému sousedství s veřejnými komunikacemi
přímo na jejich křižovatce jasně prokázáno.
Nepřekročitelná stavební čára je instrumentem
prostorové regulace pro regulační plán, nikoliv pro
podrobnost ÚP.
NEVYHOVĚT
a) Do návrhu ÚP Roztoky pro opakované veřejné
projednání bude zapracováno řešení dle změny č. 4
ÚPnSÚ Roztoky. b) Rozsah požadované územní studie
ÚS1 nebude redukován oproti návrhu pro veřejné
řízení.
a) 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. Navíc Ústava ČR prostřednictvím tezí
Základní listiny práv a svobod ve své tzv. vlastnické
triádě garantuje oprávnění vlastníka věc držet (ius
possidenti), užívat a požívat její plody a užitky (ius
utendi et fruendi) a nakládat s ní, např. ji darovat,
prodat nebo zničit (ius dispondendi), nikoliv právo na
100% maximalistické zhodnocení nějakého nemovitého
pozemku. Vlastník pozemku nemá nárok na to, aby
100% jeho parcely bylo stavební, a nejlépe bez
jakýchkoliv omezení. Řešení navržené změnou č. 4
považuje pořizovatel nového ÚP za proporčně vyvážené
a domnívá se, že pokud změna platí 2 roky a je nyní
účinná, mělo by být i její řešení respektováno i novým
územním plánem. To, že v návrhu pro veřejné řízení je
území agregováno do jedné funkční plochy je dáno
pouze menším důrazem na detail v případě projektanta
tvořícího návrhu celého ÚP oproti autorovi jen lokality
měněného území změny č. 4 ÚPnSÚ Roztoky a proto
pořizovatel ukládá projektantovi nového ÚP převzít
řešení změny č. 4 do návrhu ÚP Roztoky. Na druhou
stranu pořizovatel souhlasí s požadavkem autora
námitky, že pokud ke změně v řešení dojde, je to pro
něho, jako majitele dotčených pozemků, podstatná
změna, zejména s ohledem na potenciál jejich
budoucího zhodnocení. Proto se zde pořizovatel přiklání
k názoru, že majitel musí mít právo znovu uplatnit své
námitky během opakovaného veřejného projednání a
tato změna přesvědčila pořizovatele, že se již jedná o
tzv. podstatnou úpravu návrhu územního plánu po
veřejném řízení a nařizuje tímto opakované veřejné
projednání dle ust. § 53 SZ. Autor námitky tedy bude
mít zaručenou zákonnou možnost proti tomuto řešení
podat námitky během opakovaného veřejného
projednání a pořizovatel a určený zastupitelem se
s nimi budou muset se vší vážností vypořádat.
b) Pořizovatel objektivně vzato neshledal odborné
důvody, proč měnit řešené území územní studie ÚS1,

nad rámec snahy vyhovět námitce. Již nyní bylo pro
dané území v menším rozsahu započato s pořízením
územní studie Potoky. Územní studie je sice nezávazný,
ale neopominutelný podklad pro rozhodování v území,
jeho účelem je komplexně řešit dané území jako
pomocný materiál pro následné rozhodování v daném,
obvykle komplikovaném prostoru. Toto území je
morfologicky natolik složité a blízkost národní nemovité
památky Levý Hradec a památkové archeologické
rezervace natolik cenné, že potřeba územní studie (ne-li
regulačního plánu) je zde pro pořizovatele zcela
signifikantní. K redukci řešeného území územní studie
proto pořizovatel nesvolil, protože není zcela zásadní
důvod, proč by zmíněné pozemky ležící v již skoro
hotové územní studii, která stála poměrně hodně času,
energie i veřejných prostředků, z jejího řešení nyní, na
poslední chvíli a účelově, vyjímat. Koncepčně uvedené
pozemky do jádrového území této území studie sice
zásadně nezasahují (zelená plocha vlevo dole na výřezu
z grafické části návrhu ÚS Potoky), ale jsou od počátku
jejího pořizování součástí obsahu této ÚS. Proto se
pořizovatel rozhodl požadavku nevyhovět.

022 / ZDEŇKA MILOTOVÁ / 16.12.2019
Navrhuji změnit způsob odkanalizování, který je
v současnosti zajišťován ČS Žalov. V současnosti jsou
naředěné splašky vyvedeny do žalovského potoka, se
všemi nepříjemnými důsledky-viz str. 105 Odůvodnění
ÚP Roztoky. V naší ulici přitom stále není kanalizace,
řeší se kapacita ČOV a zároveň má pokračovat výstavba.
Proto tedy prosím o vyřešení kanalizace v stávajících
lokalitách jako prioritní před novou výstavbou.

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 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.
023 / JANA ZAORALOVÁ, MILOŠ KORDAČ / 16.12.2019 VYHOVĚT
Požadujeme vypustit umístění záchytného zářezu na
Vypustit na str. 51 dovětek „a jejich doplnění tzv.
Tichým údolím („přeronový zářez“) z pozemků 2632/1,
přeronovými a vsakovacími žlaby a zářezy Tiché údolí 2632/4, k.ú. Roztoky u Prahy.
Maxmiliánka, Dubečnice - nad ul. Třešňovka,
Odůvodnění: Zpracování plochy Z08 v návrhu ÚP
Roztoky - pod ul. Třebízského a Roztoky – ul.
vychází mimo jiné z převzatých podkladů – z ÚPnSÚ
Máchova“.
Roztoky u Prahy z 7.5.1995 (zavádějícího funkční využití Město Roztoky v současné době připravuje zpracování a
plochy jako BD, a z Generelu odvodnění 2020, autor Ing. pořízení nového generelu odvodnění. Závazný
J. Hanuš, 10/2007 (které jako doporučené opatření
požadavek na „přeronový zářez“ z pozemků 2632/1,
navrhuje zřízení záchytného zářezu nad Tichým údolím, 2632/4, k.ú. Roztoky u Prahy bude vypuštěn ze závazné
tak, že vymezený prostor pro jeho zřízení významně
části územní plánu. Po pořízení nového generelu
zasahuje do pozemků p.č. 2632/1 a 2632/4 (k.ú.
odvodnění budou jeho nejdůležitější závěry mající
Roztoky u Prahy). Návrh projednávaného ÚP zachovává konkrétní podobu promítnuty do změny ÚP v rámci
určení plochy Z08 jako BI, t.j. plocha bydlení
některé z nadcházejících zpráv o uplatňování tohoto
v rodinných domcích. Tomu odpovídá i náš záměr
územního plánu.
využití pozemků (při respektování dalších omezení pro
umisťování staveb, vycházejících z faktu, že část
pozemků se nachází v ochranném pásmu lesa a
současně i v ochranném pásmu chráněného území
Roztocký háj – Tiché údolí). S tímto soukromým
záměrem i s určením zóny pro zástavbu rodinnými
domky stávajícím i navrženým územním plánem
koliduje (minimálně v rozsahu zasažení pozemků p.č.
2532/1, 2632/4) navržená trasa „přeronového zářezu“,
převzatá z Generelu odvodnění z roku 2007.
Navrhujeme proto, aby byla zvolena trasa jiná, resp.
aby od převzetí opatření, obsaženého v generelu z roku
2007, pokud jde o umístění záchytného zářezu nad
Tichým údolím na našich pozemcích bylo zcela
upuštěno, a to obecně a) pro neaktuálnost navrženého
opatření (změna poměrů v důsledku schválení výstavby
RP Dubečnice s požadavkem vodoprávního úřadu, že
dešťové vody musí být zadržovány na stavebních
pozemcích, i faktické zřízení ochranného protierozního
valu na jižní straně pole Na Dubečnici), a b) proto, že
vzhledem k rovinné konfiguraci terénu našich pozemků
se ke zřízení přeronového zářezu nehodí.
024 / ALENA URXOVÁ / 16.12.2019
NEVYHOVĚT
P.p.č. 2548/1 v k.ú. Roztoky u Prahy požaduji
Předmětný pozemek je návrh ÚP Roztoky vymezen jako
překvalifikovat na zastavitelný pro individuální bydlení
plocha ZS – plochy zeleně – soukromá a vyhrazená a
v RD. V příloze závazné stanovisko MěÚ Černošice,
tvoří ucelený a urbanisticky zcela jasně definovaný pás
odboru životního prostředí, k umístění stavby RD.
zeleně přiléhající zvnějšku k pásu pro bydlení. Vyhovění
tomuto požadavku by nevratně narušilo tuto
urbanistickou koncepci a rozbilo celý zelený pás. Vlastní
stanovisko orgánu ochrany ŽP nenahrazuje územní a
stavební povolení, je jen 1 z oborových stanovisek. To,
že pozemek je na V. třídy ochrany a nezasahuje do ÚSES
ani interakčního prvku ještě neznamená, že musí být
nutně vhodný pro stavbu RD. Zákres na obr. pod textem
dokládá urbanistickou nekoncepčnost požadované

řešení – proto pořizovatel navrhuje tomuto požadavku
nevyhovět.

025 / ING. RADISLAVA JANDOVÁ, MBA / 16.12.2019
Nesouhlasím s tím, že můj pozemek p.č. 2994/3 v k.ú.
Zalov je navržen jako plocha se způsobem využití NS.P –
plochy smíšené nezastavěného území – přírodní.
Pozemek není plochou přírodní, druh pozemku dle
zápisu v KN je „ostatní plocha“. Plocha pozemku p.č.
2994/3 vytváří v návrhu územního plánu zelený klín
„vsunutý“ mezi plochy zastavěné a zastavitelné. Mému
záměru, který popisuji dále, a který vychází vstříc
konceptu „zahradního města“ by nejlépe vyhovělo
funkční využití BI.x – bydlení v rodinných domech
městské a příměstské – se specifickým využitím
(zahradního typu). Dále shodné s námitkou č. 008.

026 / IVAN A ING. IVANA BARTIZALOVI / 16.12.2019
1) Plocha P01 – námitka proti způsobu využití plochy,
na této ploše se nachází od roku 1912 rodinný dům
s přilehlými pozemky, které jsou dlouhodobě využívány
k bydlení. Proto nemohou být určeny územním plánem
jako plochy občanského vybavení – veřejná
infrastruktura.
2) D.1. Dopravní infrastruktura – DI09, místní
komunikace (ul. Za Cihelnou) – námitka proti koridoru
v šířce 10 metrů, vymezení koridoru v šířce 10,0 metrů
je nesmyslné a zavádějící. Šířka komunikace mezi
stávajícími soukromými objekty (ústící do ulice
Přemyslovská) v dolní části ulice je cca 5 metrů. Tato
komunikace proto nemůže být plánovaná jako koridor
v šířce 10 metrů (uvažovaná jako obousměrný provoz).

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.
VYHOVĚT ČÁSTEČNĚ
P.p.č. 2990/3, 2991, 2993 budou vymezeny jako
plocha BI – stávající.
Dle KN se jedná o objekt pro bydlení a přímo související
pozemky zahrady.

NEVYHOVĚT
Na tuto komunikaci mají být dopravně napojeny
poměrně velké rozvojové plochy Z01a a P01, nelze
předpokládat desítky nových RD a bytů a zařízení
občanské vybavenosti vyžadující si podzemní parkování
bude nadále obslouženo úzkou komunikací
neumožňující oboustranný provoz vozidel IZS. Pokud
má ÚP Roztoky navrhovat přestavbu plochy P01 a
v souladu s platným a účinným RP Horní žalov počítat
s plochou Z01a pro bydlení v rodinných domech, viladomech a malých BD, musí také umožnit jejich

027 / EVA ČONDLOVÁ, ONDŘEJ ČONDL / 16.12.2019
Jako vlastníci bytové jednotky a spoluvlastníci budovy a
pozemků (k.ú. Žalov, LV: 2557, parc. č.: 3028/173 a LV:
2579, parc. č.: 3028/234, 3028/235, 3028/237 a
3028/240) tj. pozemků dotčených, sousedících či
ovlivněných navrženým územním plánem, vznášíme
k řešenému území námitku. Nesouhlasíme s trasou
vedení koridoru DN16. Jednalo by se o naprosto
nepřijatelný zásah do soukromého vlastnictví, který
navíc zásadně naruší soukromí a bezpečnost vlastníků
pozemků a přilehlých nemovitosti (v současné době
jsou z důvodu ochrany majetku a zvýšení bezpečnosti
dotčené pozemky oplocené, aby se zamezilo přístupu
cizích osob), způsobí devastaci zeleně na soukromých
pozemcích a zatížení emisemi hluku a prachu. Místo je
pro vybudováni stezky nevhodné – pozemek je velmi
úzký, přímo navazuje na předzahrádky a je z velké části
nad úrovní přízemních bytů. Navíc díky svahovitosti
terénu by si řešení vyžádalo nákladné stavební úpravy a
statické zajištění svahu – domníváme se, že finanční
prostředky města lze využít mnohem účelněji. Jsme
přesvědčeni, že stávající chodníky podél Přílepské ulice
jsou naprosto dostačující.
028 / ALEXANDRA A TOMÁŠ LAUBOVI / 16.12.2019
Jako vlastníci bytových jednotek v bytových domech
Přemyslovská 2244 a Přemyslovská 2246, tj. v domech
na pozemcích č. 3028/235 a 3028/3 (k.ú. Žalov),
podáváme námitku proti návrhu nového územního
plánu. Zmíněné pozemky, kterých jsme spoluvlastníky,
by měly být dotčeny vybudováním stezky pro chodce a
cyklisty (koridor DN16). Námitku podáváme
z následujících důvodů: vybudováním výše zmíněné
stezky na pozemních č. 3028/235 a 3028/3 (k.ú. Žalov),
dojde k omezení našeho vlastnického práva, omezení
práva užívat společný pozemek dle našich potřeb a
vůle. Omezení vlastnického práva by mělo být vždy
pouze mimořádným opatřením sledujícím důležitý
veřejný zájem, jako je budování kritické infrastruktury,
za což není možné stezku pro pěší a cyklisty považovat,
a to zvláště v případě, kdy v bezprostřední blízkosti
navržené trasy existují jiné možnosti, jak stejného cíle
dosáhnout. V tomto případě se jedná o nyní již takto
využívanou ulici Za Cihelnou. Vybudování koridoru
DN16 dojde ke zhoršení kvality našeho bydlení. Byty
v této části města byly kupovány v dobré víře, že lidé
budou bydlet v klidné lokalitě. Provoz na stezce zcela
jistě klid našeho bydlení negativně ovlivní. Současně
s tím bude narušeno i naše soukromí. Negativní jevy
popsané v předcházejícím odstavci povedou logicky
také ke snížení hodnoty našeho majetku. Vznášíme tedy
námitku proti návrhu nového územního plánu, který byl
veřejně projednán dne 9.12.2019. Nesouhlasíme se
záměrem MÚ Roztoky vybudovat koridor DN16 (stezka

komfortní a všem předpisům odpovídající dopravní
napojení celé lokality.
VYHOVĚT
Vypustit DN16, viz vypořádání námitky č. 011.

VYHOVĚT
Vypustit DN16, viz vypořádání námitky č. 011.

pro pěší a cyklisty Žalov, ul. Borkovského – ul.
Přemyslovská).
029 / KATEŘINA A VOJTĚCH VAŠKOVI / 16.12.2019
V katastrálním území Žalov vlastníme ve společném
jmění manželů bytovou jednotku č. 2243/334
v bytovém domě na pozemku č. parcely 3028/173, ke
které se váže spoluvlastnický podíl na pozemcích č.
parc. 3028/234, 3028/235, 3028/237 a 3028/240.
V souvislosti s návrhem územního plánu máme tyto
námitky ohledně koridoru DN16 a plochy P02.
1. Nesouhlasíme s vedením koridoru DN16 přes
soukromé pozemky č. parc. 3028/178, 3028/235 a
3028/3, ke kterým máme spoluvlastnický podíl viz výše.
Pozemky byly oploceny za účelem zamezení vstupu a
průchodu cizích osob přes tyto pozemky, protože se
jedná o nepřehlednou oblast za domy. Zároveň jsme
zde vybudovali prostor pro volný pohyb našich dětí.
Vedení koridoru DNI 6 vnímáme jako omezení našeho
vlastnictví a zhoršení kvality bydlení, další ztrátu zeleně.
Pozemky jsme osázeli stromky a keři a nechceme o ně
přijít. Pokud odůvodněním koridoru DN16 je
zpřístupnění vnitřních prostorů stávající zástavby
s návazností na stávající komunikační síť, tak v tom
nevidíme žádnou přidanou hodnotu. Toto lze řešit např.
zjednosměměním ulice Za Cihelnou a vedením pruhu
pro chodce/cyklisty touto ulicí.
2. Navržený územní plán nijak nereflektuje již schválený
Regulační plán Horní Žalov. Žádáme, aby do územního
plánu byly zaneseny všechny změny, které jsou
upravené tímto regulačním plánem. Zejména se nám
jedná o plochu P02.

030 / ING. MICHAL BENEŠ, PH.D. / 16.12.2019
Po prostudování návrhu územního plánu Roztoky, který
byl projednán na veřejném zasedání dne 9.12.2019,
vznáším následující námitku: nesouhlasím se záměrem
vybudování stezky pro pěší a cyklisty Žalov, ul.
Borkovského - ul. Přemyslovská (označení DN16) na
pozemku 3028/178, jehož jsem spoluvlastníkem.
Odůvodnění:
1) Svažitost terénu na pozemku 3028/178, je pro
vybudování cyklostezky zcela nevhodná. Z hlediska
bezpečnosti provozu je zvláště kritické vyústění

VYHOVĚT

VYHOVĚT
Vypustit DN16, viz vypořádání námitky č. 011.

VYHOVĚT ČÁSTEČNĚ
ÚP a RP jsou svébytné nástroje územního plánování.
Zatímco územní plán se zpracovává v M 1 : 5000 a
komplexně vždy řeší celé správní území dané obce nebo
města, RP je již podrobným nástrojem územního
plánování a v M 1 : 500 nebo 1 : 1000 již konkrétně řeší
umístění jednotlivých staveb v dané čtvrti, lokalitě.
Úkoly územního a regulačního plánu jsou odlišné, nelze
proto podrobnosti stavebně-technického řešení vč.
relativně přesné prostorové regulace odpovídající
regulačnímu plánu přenášet do plánu územního.
Nicméně základní teze RP Horní Žalov a jsou a budou
promítnuty do řešení ÚP Roztoky, ale v podrobnosti
odpovídající územnímu plánu, nelze přenést všechny
podrobné regulační prvky vč. přesně stanovených výše
říms apod. Předpokládá se po vydání územního plánu
zachování plné účinnosti RP Horní Žalov.
VYHOVĚT
Vypustit DN16, viz vypořádání námitky č. 011.

svažitého terénu do rušné ulice Přemyslovská, kde hrozí
vyšší riziko zranitelnosti účastníků silničního provozu.
2) Prostor pro případné vedení komunikace pro cyklisty
a chodce, zejména částí přiléhajících k bytovým
domům, je naprosto nedostatečný. S ohledem na okolní
bytovou zástavbu lze očekávat vyšší intenzitu provozu
chodců. Navíc, pozemek 3028/178 plní funkci
pobytovou (hrající si děti). Umístění cyklostezky do
tohoto prostoru je naprosto nevhodné a nebezpečné.
3) Navrhované řešení je odůvodněno spojením naučné
stezky Řivnáč a cyklostezek směřujících do Úholiček či
Tichého údolí. K, tomuto účelu však již slouží několik
stávajících prostorných veřejných komunikací (např.
ulice U Háje či Za Cihelnou) a budování dalších
cyklostezek v rámci stávající uzavřené bytové zástavby
na soukromém pozemku není nikterak nutné.
4) Zelené plochy pozemku 3028/178 slouží k rekreaci
obyvatel s častým pohybem matek s kočárky a hrajících
si dětí. Pohyb cyklistů v tomto prostoru by narušil
klidový charakter uzavřeného vnitrobloku a především
ohrozil bezpečnost návštěvníků přilehlého dětského
hřiště.
5) Zřízení cyklostezky na soukromém pozemku
spoluvlastníků bytového domu zvýší počet pohybujících
se osob v bezprostřední blízkosti oken obývacích pokojů
a ložnic bytových jednotek stávající bytové zástavby.
V důsledku toho dojde ke zhoršení kvality bydlení
v těchto domech (hluk, rušení nočního klidu) a zvýšení
rizik plynoucích z nekontrolovaného pohybu cizích osob
na soukromém pozemku.
6) Vybudování cyklostezky znemožní obyvatelům domů
a spoluvlastníkům soukromého pozemku využívat
prostor dle svých potřeb.
031 / ING. PAVEL SOBEK / 16.12.2019
Dobrý den, vlastník bytové jednotky 2241/116,
spoluvlastník domu 2028/174 a spoluvlastník pozemku
parc. č. 3028/178 a 3028/254 nesouhlasím se záměrem
umístění koridoru pro pěší a cyklisty na tento pozemek
v rámci nového územního plánu z následujících důvodů:
1) Návrh pracuje se základovou šířkou domu a
nezohledňuje rozšíření domu v 1.NP. Cyklisté a chodci
by se tak ocitli přímo u oken bytů v 1.NP. Současný svah
je navíc stěží průchozí pro 1 osobu, což může být
například pro míjení cyklistů nebezpečné (hrozil pád ze
svahu s tím, že jako po majitelích pozemku by po nás
pak následně mohl někdo i vymáhat odškodnění za
poškození zdraví na naší parcele, které bychom byli
nuceni zpětně vymáhat po MÚ).
2) Samotný svah už v současné době zastiňuje přízemní
byty a neodpovídá platným normám. Tato skutečnost
se řešila s developerem v rámci reklamací, její uznání
bylo ale developerem silově zamítnuto. Provoz na
svahu by tak zastínil byty ještě více a výrazně zhoršil
kvalitu života v nich, nehledě na možnost opětovných
krádeží na předzahrádkách v zadní části domu, ke

VYHOVĚT
Vypustit DN16, viz vypořádání námitky č. 011.

kterým docházelo a které se podařilo vymýtit
částečným uzavřením.
3) Na hranici svahu je povrchový svod dešťových vod,
který může být zásahem do svahu i provozem poškozen
a hrozí další zatékání do garáží a sklepů bytového
domu, které jsme již v minulosti řešili. V současné době
je stav stabilizovaný. Jako člen výboru SVJ upozorňuji na
skutečnost, že případné zatékáni vlivem zbudování
stezky bychom nejspíše soudně vymáhali po MÚ
Roztoky.
4) V zadní části domu, přes kterou má stezka vést, jsme
na náklady vlastníků zbudovali (a dále budujeme)
dětské hřiště, sloužící pro domy Přemyslovská 22412246. Toto využití pozemku mi jako spoluvlastníkovi
přijde mnohem smysluplnější.
5) Zbudování části koridoru, konkrétně vjezd na něj
z chodníku na pozemek v přední části domu, by mělo za
důsledek zničení vzrostlých keřů, stromů a parkové
úpravy na pozemku, tedy stavu, budovaného vlastníky
po dobu 10 let.
Závěrem: návrh vybudování koridoru DN16 v daném
místě považuji za nepromyšlený, nedohlížející jeho
důsledky a neohlížející se na kvalitu bydlení vlastníků
bytových jednotek domu Přemyslovská 2211, 2242.
Zároveň se domnívám, že výběr jiného místa zvýší i
případný uživatelský komfort chodců a cyklistů a zajistí
jejich větší bezpečnost při používání stezky.
032 / PETR NOHEL / 16.12.2019
Na základě veřejného projednání návrhu nového
územního plánu ze dne 9. prosince 2019 si dovoluji
vyslovit svůj kategorický nesouhlas se zřízením a
vybudováním koridoru DN16.
Odůvodnění: Nemám nic proti cestám pro pěší a těší
mě praktiky každá snaha o vybudování cyklostezek na
území našeho města, neb sám na kole jezdím; je však
třeba takové stezky plánovat s rozmyslem a se znalostí
věci, tedy především v kontextu bezprostřední okolní
městské zástavby a s maximálním ohledem na vlastníky
a spoluvlastníky dotčených pozemků. Ke svému
nesouhlasu mi dovolte připojit pár zásadních důvodů:
Nebezpečný prostor – prostor určený k vybudování
stezky nesplňuje podmínky pro její bezpečný provoz.
Nejsem si jist, zda ten, kdo stezku plánoval, tak nečili
pouze od stolu bez znalosti místních podmínek, a zda
předmětné místo vůbec kdy na vlastní oči viděl. Prostor
pro koridor je svažitý, překonává převýšení zhruba
dvoumetrové, přičemž jeho vrcholová použitelná šířka
je maximálně metrová! Případnou logickou snahou o
její zpevnění a rozšíření však dojde pouze k „odříznutí“
přízemních bytových jednotek, jejich okna jsou již nyní
pod úrovní vrcholu svahu, takže již nebudou splňovat
normy pro osvětlení a oslunění.
Kvalita bydlení – jako majitel jednoho z těchto
přízemních bytů mohu potvrdit, že nyní je příchozí
světlo tak slabé, že musíme svítit již kolem 12 hodiny

VYHOVĚT
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polední a jedinou výhodou, která nám tak tuto
nepříjemnost alespoň částečně vynahrazuje, je fakt, že
většina z nás má pozemky svých zahrádek situovány do
vnitrobloku, takže nejsme v přímém kontaktu s okolním
provozem. Když už musíme mít tmu, ať máme alespoň
ticho a klid. Nedovedete si představit. jak obtížné bylo
odnaučit chodit po svahu pejskaře, kteří po sobě
neuklízeli; nyní by se provoz ještě znásobil! Majitelé
mají totiž umístěny své přízemní byty skutečně pod
úrovní země/svahu. Veškerý hluk a zápach včetně
nenechavých pohledů do svých obývacích pokojů byli
nuceni sdílet již dříve, nyní by se situace ještě zhoršila.
Úroveň cyklostezky by totiž byla na úrovni prvního
patra dotčených bytových domů!
Výrazné omezení vlastnického práva – nejsem si jist,
zda může město vybudovat komunikaci na soukromém
pozemku bez souhlasu jeho vlastníků. Podle mého
názoru tak dojde nejen k přímému a nepřiměřenému
zásahu do vlastnických práv, ale také
k nepředstavitelnému znehodnocení pozemků a bytů a
to nejen těch, které se zamýšlenou stezkou přímo
sousedí. Jestliže se již nyní tyto byty pro své výše
zmíněné objektivní překážky špatně pronajímají i
prodávají, pak vybudováním předmětné stezky dojde
k jejich největšímu možnému znehodnocení, neboť i
výhoda alespoň klidného místa pro rodinný život navíc
s pověstí téměř komunitního soužití tímto zásahem
padne.
Nelogické umístění – rád bych závěrem poznamenal, že
místo určené pro cyklostezku není naplánováno ani
příliš logicky, neboť stezka je příliš krátká a nenavazuje
na žádnou cyklostezku ani z jedné strany. Stezka má
ústit v zástavbě nad vědecko-technickými parky, která
je uzavřenou oblastí, ze které nepokračuje žádná další
cesta směrem ven z Roztok. Jedinou takovou cestou je
ulice Za Cihelnou. Nabízí se proto otázka, proč by tato
komunikace nemohla do budoucna cyklostezku i cestu
pro pěší obsahovat, jelikož jako jediná navazuje na
centrální ulici Přemyslovskou a přechází volně do
krajiny směrem z Roztok. Budovat paralelně s ní další
komunikaci a to navíc na absolutně nevhodném
prostoru prostě nedává smysl. V případě, že dojde
k vybudování stezky i přes nesouhlas vlastníků
dotčených i sousedních pozemků, vážně zvážím podání
návrhu na finanční odškodnění jako náhradu škody za
znehodnocení svého majetku, ke kterému nepochybně
dojde, přičemž se domnívám, že nebudu jediný, jelikož
dotčené bytové domy obsahují víc než 100 bytů,
nemluvě o rodinných domech a druhé straně plánované
stezky. Je, prosím, rámcově známo, jak město hodlá
řešit: zabezpečení nočního klidu na nové komunikaci?
bezpečnost dětí na dětském hřišti ve vnitrobloku mezi
bytovými domy?, technickou náhradu za odvodňovací
kanál srážkových vod probíhající podél všech třech
dotčených bytových domů?, narušení soukromí

vlastníků a spoluvlastníků?, oslunění a osvětlení
(především) přízemní bytů, které se již nyní nacházejí
pod úrovní povrchu snahu?
Děkuji Vám mnohokrát; pevně věřím, že se pro
cyklostezky nakonec podaří nalézt logičtější a vhodnější
umístění, které budou sloužit opravdu všem.
033 / ING. PAVEL SOBEK / 16.12.2019
Jako vlastník bytové jednotky 2241/116, spoluvlastník
domu 2028/174 a spoluvlastník pozemku parc. č.
3028/178 a 3028/254 vznáším následující námitku:
Nový návrh územního plánu je ideální možností řešit
budoucí hrozící přetížení a bezpečnost komunikace
Přemyslovská. Domnívám se, že vhodným řešením by
bylo rozdělení jízdních pruhů ve směru od Levého
Hradce a do Levého Hradce souvislým dělícím
ostrůvkem se zelení (tento by byl přerušen pouze
v místech křižovatek přilehlých ulic). Navržené řešení by
částečně snížilo hlučnost v ulici Přemyslovská, na její již
dokončené straně (jihozápad), kde jsou v současné
domě bytové a rodinné domy. Poukazuji také na
skutečnost, že na druhé straně ulice (v oblasti Na
Panenské II) je v současné době plánována v rámci
regulačního plánu výstavba občanské vybavenosti.
Rozdělení pruhů silnice by mi tak přišlo naprosto
logické. Současné řešení komunikace a plánovaná
parková úprava na straně silnice v části Na Panenské II
totiž paradoxně ochrání proti hluku a zplodinám právě
pouze tuto občanskou vybavenost na úkor obyvatel v ul
Přemyslovská. Dále navrhuji, aby byl při opravě ulice
Přemyslovská brán zvýšený ohled na bezpečnost
chodců, a to zejména na straně sousedící s pozemkem
3028/178 a dále směrem dolů k mateřské školce.
Vhodným řešením by podle mého názoru bylo
oboustranné snížení rychlostí této komunikace pro
automobilovou dopravu na 30 km/h., jak to ostatně
bývá na komunikacích sousedících se školkou a často i
v celých obcích dobrým zvykem (v některých obcích a
malých městech je dokonce 30 nebo max 40 km/h
běžnou praxí na celém území.
034 / ONDŘEJ A PETRA KAZDOVI / 15.12.2019
Dle původního ÚP byla parcela 2457/23 v k.ú. Roztoky u
Prahy, resp. jejích 70%, určena k zástavbě. Stávající
návrh ÚP začleněním do ploch staveb pro rodinnou
rekreaci znemožňuje budoucí záměr stavby rodinného
domu pro potřeby rodiny, tudíž s tímto návrhem
zásadně nesouhlasíme.
Odůvodnění: Tímto se zásadně mění možnost využití
tohoto pozemku oproti původnímu návrhu a tím o
celková hodnota daného pozemku, čímž se rovněž
cítíme poškozeni. Trváme na zachování původní hranice
pozemku a její části určené k zástavbě a rovněž žádáme
o zahrnutí i zbývající části pozemku jako plochy pro
bydlení.

VYHOVĚT ČÁSTEČNĚ
Ulice Přemyslovská je součástí návrhu ÚP Roztoky jako
zámět dopravní infrastruktury DS03. Jedná se koridor a
plocha pro komplexní přestavbu silnice. Součástí
koridoru DS03, do kterého lze stavbu umístit, jsou jízdní
pruhy, plochy pro přestavbu křižovatek, napojení a
vjezdy k objektům a na pozemky, zálivy pro zastávky
autobusové dopravy, stezky pro pěší a cyklisty,
přechody pro pěší a cyklisty se středovými ostrůvky,
zpomalovací opatření stavební povahy, doprovodná
zeleň a veškeré další související stavby a opatření.
Potud tedy lze námitce vyhovět.
Konkrétní a podrobná dopravně-technická řešení, jako
je rozdělení jízdních pruhů ve směru od Levého Hradce
a do Levého Hradce souvislým dělícím ostrůvkem se
zelení, nebo procesně-správní požadavky, jako je
stanovení max. možné rychlosti na 30 km/hod, již
překračují stavebním zákonem a prováděcími
vyhláškami 500/2006 Sb. a 501/2006 Sb. stanovený
obsah územního plánu a v tomto směru pořizovatel
nemůže námitce vyhovět. Je částečně součástí RP
Panenská II. a Územní studie veřejných prostranství
Roztoky – Žalov.

NEVYHOVĚT
Pozemek je návrhem územního plánu i zpracovanou
územní studií Solníky řazen do ploch Z39, tedy plochy
RN, tedy ploch rekreace na plochách přírodního
charakteru ve vazbě na plochy bydlení. Vyhovění
požadavků by byla narušena jakákoliv urbanistická
koncepce dané lokality a jakákoliv racionalita daného
řešení s jednotlivými pásy pro bydlení a přechod do
volné zeleně. Stávající ÚPnSÚ není závazným limitem
pro nový ÚP, který se ve svém řešení od něho může
odchýlit. Zde bylo území navíc je prověřeno odborným
územně plánovacím podklad, územní studií Solníky.
Také její řešení potvrdilo vhodnost ukončení pásu RD na
severní hranici tak, jak předpokládá stávající návrhu ÚP
Roztoky pro veřejné řízení (viz obr. pod textem).

035 / MARIO A EVA UVAROVOVI / 16.12.2019
Jako občan města Roztoky, dotčený spoluvlastník
pozemku parcelní číslo 3028/235, katastrální území
Žalov a bytové jednotky dotčené návrhem územního
plánu, č. B 336, katastrální území Žalov, uplatňuji
v souladu s § 52 odst. 2, 3 zákona č. 183/2006 Sb.,
zákon o územním plánování a stavebním řádu (dále jen
„stavební zákon“) tuto námitku k návrhu Územního
plánu Roztoky, který v současnost pořizuje MÚ Roztoky:
nesouhlasím se záměrem MÚ Roztoky Vybudovat
koridor DN16 (stezka pro pěší a cyklisty Žalov, ul.
Borkovského - ul. Přemyslovská) v rámci nového návrhu
Územního plánu, který byl veřejně projednán dne 9. 12.
2019, a to z následujících důvodů: text námitky je dále
shodný s textem námitkou č. 011 týkající se tohoto
koridoru.
036 / DOC. RNDR. FRANTIŠEK GALLOVIČ, PH.D., ING.
VLADIMÍR HROUDA, ING. PETR JONÁŠ / 16.12.2019
Nesouhlasíme se zařazením pozemků parc. č. 785,
783/1 a 784/2, k. ú. Roztoky u Prahy, do plochy SM –
plochy smíšené obytné městské, jejíž regulativy
umožňují zastavění pozemku. Žádáme o zařazení
pozemku do nezastavitelných ploch zeleně.

VYHOVĚT
Vypustit z návrhu záměr DN16.
Důvody, pokyny i argumentace jsou shodné jako u
vypořádání námitky č. 011.

NEVYHOVĚT
P.p.č. 785, který je v KN definován způsobem využití
jako jiná plocha, druh pozemku ostatní plocha, má
výměru 640 m2. Podle vyhl. 501/2006 Sb. by se
samostatně měly vymezovat v ÚP plochy nad 2000 m2.
Pokud jde o p.p.č. 783/1, jedná se o bytový dům. Jeho
zařazení do nezastavitelných ploch zeleně je nesmyslné.
P.p.č. 784/2 je ostatní plocha v majetku Města Roztoky
přímo související s BD na výše uvedeném pozemku
783/1, má výměru jen 280 m2. Z hlediska metodického
považuje pořizovatel agregaci všech 3 pozemků do
jedné plochy smíšené obytné městské za naprosto
správné. V podtónu námitky cítí pořizovatel snahu
členů společenství vlastníku SVJ Havlíčkova 763/764,
aby se na sousedním městském pozemku prostě
v budoucnu již nikdy nestavělo. Ale zde se jedná o
sousední pozemek, jiného vlastníka, principiálně
lhostejno, že Města Roztoky, který je ze všech
urbanistických hledisek stejně vhodný, jako pozemek,
na němž stojí BD, v němž autoři námitky žijí, a
pořizovatel nemůže diskriminovat majitele sousedního
pozemku. Podíváme-li se na výřez z Hlavního výkresu
návrhu územního plánu, uvědomíme si jedinečnost
takovéhoto precedentu, pokud by námitce bylo
vyhověno – uprostřed souvislé plochy smíšené obytné
městské by se objevila malá enkláva zeleně, nikoliv
z urbanistických důvodů, ale prostě proto, že obyvatelé
sousedního bytového domu prostě nechtějí, aby se
vedle nich stavělo, viz obr. pod textem:

037 / JAKUB DOSTÁL / 13.12.2019
Jsem vlastníkem pozemku parc. č. 2201/2, v kat. území
Roztoky u Prahy v obci Roztoky, druh pozemku zahrada,
dle platného územního plánu – zahrádkové osady,
způsob ochrany ZPF. Dne 9.12.2019 proběhlo veřejné
projednání návrhu územního plánu Roztoky. Dle návrhu
tohoto územního plánu má mimo jiné dojít ke zřízení
stezky DN08 – stezka pro pěší a cyklisty Roztoky, Tiché
údolí – ul. Nad vinicemi, šířka koridoru 6m. Jako vlastník
pozemku dotčeného návrhem řešení v souladu s ust. §
52 odst. 2 a 3 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon,
v platném znění, v zákonné lhůtě 7 dnů tímto podávám
následující námitky: zásadně nesouhlasím se zřízením
stezky pro pěší a cyklisty z Tichého údolí do ul. Nad
vinicemi přes můj pozemek parc. č. 2201/2 v k.ú.
Roztoky u Prahy.
Odůvodnění: ad 1) Ke zřízení stezky přes můj pozemek
není žádný důvod a to vzhledem k tomu, že již existuje
zpevněná cesta o šíři cca 3m, která spojuje ul. Nad
vinicemi s Tichým údolím a pozemky (parc. č. 2635/1,
parc. č. 2635/3, parc. č. 2635/4, parc. č. 2633/3,
2635/6) pod cestou patří Městu Roztoky nebo ČR. Není
důvod ke zřízení další stezky přes můj pozemek, již teď
neustále uklízím pohozený odpad. Lidé si tudy pouze
zkracují cestu přes pozemky ve vlastnictví fyzických
osob, jde pouze o jejich „lenost“ a nebo zde venčí své
psy, rozhodně se nejedná o přínosnou a jedinou
možnost pro spojení ulic Nad vinicemi a Tiché údolí,
tato cesta již existuje, pouze je delší. ad 2) Město
Roztoky vybuduje další stezku pro pěší a cyklisty
označenou v návrhu územního plánu jako DN07 z ulice
Nad vinicemi do Tichého údolí, šířka koridoru 6m, na
pozemku parc. č. 2195/3, druh pozemku ostatní plocha,
k.ú. Roztoky u Prahy, který je ve vlastnictví Města
Roztoky a navazuje na pozemky taktéž ve vlastnictví
Města Roztoky, které vedou až do ulice Tiché údolí.
038 / ING. JIŘÍ HOLEC / 16.12.2019
Územní plán předpokládá rozšíření Zeyerovy ulice. To
samozřejmě povede k mnohonásobnému zvýšení
provozu v této ulici. Pro řadu spoluobčanů bydlících
v ulici Legií, Václavské nebo Nad vinicemi to bude
nejkratší cesta domů. Další nárůst automobilového

Z hlediska podzákonných předpisů a platných ČSN je
jakákoliv výstavba BD v této lokalitě tak jako tak
nereálná (odstupy staveb, oslunění, požární bezpečnost
staveb).
NEVYHOVĚT
Ponechat záměr DN08 v návrhu ÚP.
Pořizovatel se přiklání k názoru autora námitky, že
blízkost navrhovaných pěších propojení D07 a D08 je
tak výrazná, že složitější propojení D08 lze vynechat,
resp. že nemusí být pevně a fixně definováno územním
plánem. Nicméně se jedná o stávající propojení a
pořizovatel se přiklání k odborné argumentaci dopravní
specialistky, spoluautorky územního plánu. Navrhované
stezky pro pěší a cyklisty zajišťují propojení okrajových
částí obytného území Roztok – ul. Nad Vinicemi s
Tichým údolím. Tím je dosaženo provázanosti obou
částí města s překročením terénního hřbetu. Pokud jde
o šířku koridoru, 6m nebude nutně ve výsledku využito,
je zde vůle pro upřesnění v přípravě technických tohoto
stávající a využívaného pěšího propojení důležitých
částí Města Roztoky.

NEVYHOVĚT
P.p.č. 1726/1 bude vymezen jako DI až k ulici Lidická,
omylem je v poslední části přiřazeno do ploch BI.
Rozšíření Zeyerovi ulice je nezbytné pro možnost
zástavby na Dubečnici, uvedené řešení bylo již
prověřeno platným a účinným regulačním plánem

provozu bude způsoben umístěním „veřejné
infrastruktury“ (Z16) na křižovatku ulic Zeyerova – Legií.
Všichni lidé, kteří bydlí v Zeyerově ulici, tak budou
dotčeni hlukem, prachem a zplodinami z projíždějících
aut.
Odůvodnění: Mnohonásobné zvýšení automobilového
provozu v Zeyerově ulici bude mít negativní vliv nejen
na životní prostředí v této části Roztok, ale i na kvalitu
bydlení a cenu nemovitostí. Už to nebude „zahradní
město“, jak je popsáno v územním plánu.

039 / JITKA, PAVEL, JINDŘICH KOZLOVŠTÍ / 16.12.2019
Jsme vlastníky pozemku č. parc. 2558/2 v katastrálním
území Roztoky u Prahy v obci Roztoky. Pozemek č. parc.
2558/2 v k.ú. Roztoky u Prahy vymezujeme jako území
dotčené námitkami. Na základě vlastnických práv k výše
uvedené nemovitosti podáváme proti předmětnému
návrhu územního plánu obce Roztoky, na základě
ustanovení § 52 zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších
předpisů, následující námitky a připomínky. Námitka č.
1 - změna ZS na BI a Dl. Navrhujeme změnit část plochy
s rozdílným způsobem využití, ležící v dotčeném území,
z plochy „ZS Plochy zeleně – soukromá a vyhrazená“
na plochu „BI plochy bydlení – bydlení v rodinných
domech městské a příměstské“ a částečně na plochu
„Dl plochy dopravní infrastruktury – místní a účelové“.

Odůvodnění:
Dotčené území leží v zastavěném území obce mezi
plochami s rozdílným způsobem využití BI – plochy
bydlení a NL – plochy lesní. Dotčené území leží ve
vzdálenosti do 50 m od okraje lesa a částečně i ve
vzdálenosti do 25 m od okraje lesa. Přístup na pozemek
je ze dvou směrů, z pozemků (komunikací) ve vlastnictví
Města Roztoky. Dosavadní způsob využití dotčeného
území je pro rekreaci a částečně pastva pro koně.
Vlastníci dotčeného pozemku chtějí tento způsob
využití ukončit a nově využití změnit na individuální
bydlení.
Hlavním využitím stávající plochy „ZS Plochy zeleně –
soukromá a vyhrazená“ je soukromá zeleň zahrad a
sadů s možností umístění souvisejících staveb pro
obhospodařování pozemku. Toto využití není

Dubečnice, jehož řešení bylo v menší podrobnosti
odpovídající územnímu plánu převzato do řešení
návrhu ÚP Roztoky. ÚP nemůže navrhovat novou
městskou čtvrť Dubečnice a přitom rezignovat na její
komfortní dopravní napojení, které by umožnilo
respektovat normy vč. průjezdů vozidel IZS. RP
Dubečnice vhodně dokomponuje celou lokalitu vč.
unikátního urbanistického založení systému městských
ulic do soustředných elips po vrstevnicích a ně kolmých
příčných ulic. Nutně tedy musí vnímat význam ul.
Zeyerovi a začlenit do dopravního skeletu sousední
navrhované městské části.
NEVYHOVĚT
Předmětný pozemek je návrh ÚP Roztoky vymezen jako
plocha ZS – plochy zeleně – soukromá a vyhrazená a
tvoří ucelený a urbanisticky zcela jasně definovaný pás
zeleně přiléhající zvnějšku k pásu pro bydlení. Vyhovění
tomuto požadavku by nevratně narušilo tuto
urbanistickou koncepci a rozbilo celý zelený pás. Zákres
na obr. pod textem dokládá určitou urbanistickou
nekoncepčnost požadované řešení – proto pořizovatel
navrhuje tomuto požadavku nevyhovět. Obdobně bylo
nevyhověno námitce č. 024. Dle názoru pořizovatel i
orgánu ochrany ZPF má návrh ÚP Roztoky již nyní
vymezeno dostatečné množství ploch pro bydlení a
není potřebné, a s ohledem na kapacity inženýrských
sítí ani vhodné, přidávat další a další lokality pro
bydlení, byť jen v jednotkách stavebních pozemků.

Reakce pořizovatele:
Pořizovatel nijak nezpochybňuje, že plocha naplňuje
podmínku sousedství a přímo souvislosti se zastavěným
územím. Na stranu druhou autor námitky také správně
uvádí, že velmi podstatná část této plochy leží v OP lesa
a k jakékoliv výstavbě by zde byl nutný souhlas (výjimka
z omezení v OP) orgánu státní správy lesa. Nelze tedy
tvrdit, že plocha je 100% vhodná pro výstavbu, jsou zde
jasná omezení plynoucí ze zákonné ochrany PUPFL.
Uvedená vyhláška dává jednoznačně projektantovi
možnost v ust. § 3 odst. 4 „Ve zvlášť odůvodněných
případech a za předpokladu, že je to zdůvodněno
v odůvodnění opatření obecné povahy, kterým se
vydává územní plán, lze stanovit plochy s jiným
způsobem využití, než je stanoveno v § 4 až 19.“.
Projektant tuto možnost využil a na str. 47 odůvodnění
důkladně zdůvodnil, proč tak učinil: „Jako plochy zeleně

definováno v žádném paragrafu vyhlášky č. 501/2006
Sb. o obecných požadavcích na využívání území, ve
znění pozdějších předpisů – Hlava II, Plochy s rozdílným
způsobem využití. Podle popisu využití má tato plocha
nejblíže k Plochám rekreace podle § 5 vyhlášky č.
501/2006 Sb. Podle§ 4 vyhlášky č. 501/2006 Sb. lze
pozemky staveb pro rodinnou rekreaci zahrnout do
ploch bydlení pouze tehdy, splňují-li podmínky podle §
20 odst. 4 a 5 vyhlášky. V uvedených odstavcích jsou
definovány podmínky pro vymezení pozemku pro
stanovený účel využití (bydlení). Pro ověření
navrhovaného způsobu využití byla zpracována
jednoduchá studie – situace s vymezením pozemků,
s určením přístupu na pozemky, umístěním parkovacích
stání, řešením dešťových vod atd.

Podél severovýchodní hranice pozemku je navržena
obslužná komunikace, která se na jižním konci pozemku
stáčí k jihozápadu. Komunikace navazuje na pozemky ve
vlastnictví Města Roztoky, které jsou v katastru
nemovitostí definovány způsobem využití ostatní
komunikace. Šířka pozemku (veřejného prostranství),
jehož součástí je pozemní komunikace, je navržena 8 m
(v souladu s § 22 odst. 2 vyhlášky). Tuto šířku má také
stávající pozemek veřejného prostranství č. parc. 432/1,
na který nově navrhovaný koridor dopravní
infrastruktury navazuje.
V navrhovaném územním plánu, v podmínkách
prostorového uspořádání ploch bydlení BI (bydlení
v rodinných domech městské a příměstské) je
stanovena minimální výměra pozemku v zastavěném
území a zastavitelných plochách 600 m2. Pozemek
podél komunikace je proto rozdělen na 6 pozemků
rodinných domů o velikosti cca 700 m2.
Zhruba do poloviny hloubky pozemku zasahuje hranice
vzdálenosti 25 m od hranice plochy lesa, v které podle
návrhu územního plánu nelze umístit nové nadzemní
stavby, s výjimkou oplocení. Pro umístění rodinných
domů je možné využít jihozápadní polovinu pozemků.
Odstup navrhovaných rodinných domů od jihozápadní
hranice pozemků je definován využitím sousedních

ZS jsou vymezeny části zahrad převážně soukromých
pozemků
pro rodinné domy. Cílem je ochrana sídelní zeleně před
zastavěním a také ochrana krajinného rázu. Plochy ZS
byly vymezeny pro ochranu hodnoty identifikované u
ÚAP ORP Černošice 2016 jako Nábřežní prostor a
významné plochy zeleně a na základě doplňujících
průzkumů a rozborů. Plochy ZS byly vymezeny převážně
v Tichém údolí, a v lokalitě Plavidlo, kde se ochrana
souvislé plochy zeleně a ozeleněných příkrých svahů
před zastavěním jeví jako nejnaléhavější.“.

Pořizovatel nijak nezpochybňuje možnost využít daný
pozemek, plochu, pro umístění 6 stavebních pozemků
pro budoucí stavbu RD. Také nezpochybňuje odbornou
úroveň studie a naopak oceňuje snahu autorů námitky
o zcela věcnou a odbornou argumentaci. Řešení je
s ohledem na OP lesa jediné možné, odsunout stavby
RD co nejdále od hranice lesa na SV okraji. To ale nic
nemění na faktu, že Město Roztoky má vymezeno pro
individuální bydlení dostatek (dle některých až
nadbytek) a nemá žádný racionální důvod vymezovat
další pozemky, navíc v OP lesa, jako plochy pro
individuální bydlení. Pořizovatel také nikterak
nezpochybňuje možnost navrženého dopravního řešení,
šířka 8m je pro takovéto komunikace zcela obvyklá a
pro tvorbu ÚP standardní, odpovídá přesně
požadavkům ust. § 22 odst. 2 vyhl. 501/2006 Sb.
(nejmenší šířka veřejného prostranství, jehož součástí je
pozemní komunikace zpřístupňující pozemek rodinného
domu, je 8 m, při jednosměrném provozu lze tuto šířku
snížit až na 6,5 m).

Pořizovatel nemá důvod nijak rozporovat navrženou
parcelaci na 6 stavebních pozemků o výměrách od 670
m2 do 716 m2. I zde je nutné zopakovat, že si váží
vynaložená práce na důkladnou argumentaci. Opět to
ale nic nemění na faktu, že Město Roztoky nemá
potřebovat vymezovat další nové zastavitelné plochy
pro bydlení, navíc v OP lesa.
To je, bohužel, druhý zásadní argument, proč
pořizovatel navrhuje námitce nevyhovět – 1. Město
Roztoky nemá potřebu vymezovat další zastavitelné
plochy, 2. ty již vymezené jsou vhodnější, protože
nejsou v OP lesa.
Jak je uvedeno výše, pořizovatel nezpochybňuje
odbornou úroveň zpracování předložené studie. Ano,

pozemků – jedná se o zastavěné nebo nezastavěné
pozemky rodinných domů. Podle § 25 odst. 2 vyhlášky
č. 501/2006 Sb. je nejmenší vzdálenost mezi rodinnými
domy stanovena na 7 m a jejich vzdálenost od
společných hranic pozemků nesmí být menší než 2 m.
Odstup navrhovaných rodinných domů od jihozápadní
hranice pozemků je proto navržen 3,5 m (polovina
nejmenší vzdálenosti mezi rodinnými domy). Tato
vzdálenost spravedlivě rozděluje nejmenší odstup mezi
rodinnými domy stanovený obecnými požadavky na
vymezování pozemků a umisťování staveb na nich, a
v budoucnosti tak neomezí výstavbu na dosud
nezastavěných sousedních pozemcích. Hranice 25 m od
okraje plochy lesa a hranice 3,5 m od hranice
sousedních pozemků určených k zastavění jsou
zakresleny v situaci. Tyto dvě hranice vymezují pás šířky
cca 1é m, v kterém je možné umístit nadzemní stavby
rodinných domů.
V situaci jsou pro představu zakresleny izolované
(samostatně stojící) rodinné domy o zastavěné ploše
100 m2. Pro izolovaný rodinný dům je v navrhovaném
územním plánu stanoven koeficient zastavěné plochy
max. 0,30. Koeficient zastavěných ploch (KZP) je
poměr mezi zastavěnou plochou pozemku k výměře
tohoto pozemku. Pro navrhované domy je KZP = 100
m2/700 m2 = 0,14. Při šířce jednotlivých pozemků cca 23
m a min. odstupové vzdálenosti mezi navrhovanými
domy 7 m je možné teoreticky uvažovat o maximální
zastavěné ploše domů (23-7m) x 10m = 160 m2.
Koeficient zastavěných ploch pro tuto zastavěnou
plochu KZP = 160 m2/700 m2 = 0,23. Jak z výpočtu KZP
vyplývá, i rodinný dům o maximální možné zastavěné
ploše bude splňovat tuto podmínku prostorového
uspořádání navrhovaného územního plánu. Konkrétní
velikosti a odstupy staveb budou určeny v řízení,
kterým se stavby budou umisťovat a při prokázání
splnění požadavků urbanistických, architektonických,
životního prostředí, hygienických, požární ochrany,
bezpečnosti, požadavků na denní osvětlení a oslunění a
na zachování kvality prostředí atd. (v souladu s § 25
odst. 1 vyhlášky č. 501/2006 Sb.).
Pro přístup k dotčenému území je využita stávající
komunikace k čerpací stanici kanalizace v ulicí
Třebízského, na p.p.č. 432/1 (využití: ostatní
komunikace, vlastník: Město Roztoky). Tato
jednopruhová komunikace šířky 3,5 m je ukončena u
čerpací stanice, ve vzdálenosti cca 75 m od dotčeného
území. Pro přístup k dotčenému území bude tato
komunikace prodloužena a přes dotčené území bude
dále napojena přes p.p.č. 2561/2 (využití: ostatní
komunikace, vlastník: Město Roztoky) zpět na
komunikaci v ulici Třebízského. Komunikace je navržena
v celé délce v šířce 3,5 m pro jednosměrný provoz. Ve
směrových obloucích je komunikace rozšířena na cca
5,5 m tak, aby umožňovala průjezd pro vozidla

plochu by bylo možné takto rozparcelovat v souladu
s ust. vyhl. 501/2006 Sb., ale Město Roztoky ji nemá
důvod vymezovat jako zastavitelnou plochu pro bydlení
z důvodů uváděných výše.

Jen pro úplnost, při výpočtu koeficient zastavěných
ploch je počítáno pouze s vlastní stavbou a hmotou RD,
již ne se souvisejícími stavbami zpevněných ploch,
garáží, bazénů, krytých odstavných stání, apod.
Nicméně argumentace již postrádá na významu, územní
studie bezesporu předkládá smysluplné řešení, pokud
by ale Město Roztoku mělo potřebu vymezovat nové
zastavitelné plochy pro individuální bydlení v OP
stávajícího lesa, což opravdu nemá.

Platí předchozí. Pořizovatel nezpochybňuje možnost
realizace navrženého dopravního řešení, pokud by ale
Město Roztoku mělo potřebu vymezovat nové
zastavitelné plochy pro individuální bydlení v OP
stávajícího lesa, což opravdu nemá.

hasičského záchranného sboru, odvoz odpadu apod.
Alternativně je také možné komunikaci navrhnout jako
obousměrnou jednopruhovou, s výhybnami a
s obratištěm. Komunikace je navržena v odsazení od
hranice pozemků rodinných domů o pruh šířky 2 m
(chodník, nebo pruh zeleně). Komunikace bude
odvodněna příčným vyspádováním do pásu zeleně šířky
2,5 m mezi zapuštěným obrubníkem komunikace a
hranicí pozemku lesa. Tento pás bude navržen jako
zasakovací průleh s retenčním prostorem (kamenivo
nebo vsakovací objekty) v celé délce tohoto pásu. Tento
zasakovací průleh nahradí stávající přeronový žlab,
který je na severním okraji p.p.č. 432/1. Toto vyústění
nevyřešeného odvodnění stávajících komunikací a
zpevněných ploch přilehlých ulic není možné považovat
za trvalé řešení. Navržené prodloužení komunikace
bude zahrnovat i řešení likvidace dešťových vod
z pozemků ve vlastnictví města. Realizací propojovací
komunikace bude také posílena pěší a cyklistická
prostupnost území z ploch bydlení do lesních ploch
(rekreační funkce zeleně).
V návrhu územního plánu jsou stanoveny tyto
požadavky na dopravu v klidu pro rodinné domy:
Odstavná stání budou navrhována na vlastním pozemku
nebo jako integrovaná, provozně neoddělitelná, součást
stavby rodinného domu (podzemní/nadzemní garáže,
garážová stání). Závazný minimální rozsah odstavných
stání osobních automobilů pro 1 byt v RD: byt do 100
m2 - 1 parkovací stání, byt nad 100 m2 - 2 parkovací
stání. U RD, kromě odstavných stání, musí být na
pozemku RD zajištěna plocha pro 1 parkovací stání
návštěvníků. Vzhledem k předpokládané velikosti bytů
v navrhovaných rodinných domech (1x byt nad 100 m2
nebo 2x byt do 100 m2) jsou na pozemcích rodinných
domů navržena 2 parkovací stání šířky 3 m x 6 m. Pro
návštěvníky je v jižní části území navrženo společné
parkoviště s šikmým řazením pro 6 vozidel. Alternativně
je možné tato stání také umístit na pozemcích
jednotlivých rodinných domů.
V návrhu územního plánu je stanoven minimální
koeficient zeleně pro izolovaný rodinný dům min. 0,55.
Koeficient zeleně (KZ) je poměr mezi započitatelnými
plochami zeleně a plochami vodními na pozemku
k výměře tohoto pozemku. Mezi započitatelné plochy
se řadí plochy zeleně na konstrukcích s mocností
zeminy větší než 0,75 m a zeleň na rostlém terénu. Při
maximální možné zastavěnosti pozemku 160 m2 a se
započítáním zpevněné plochy pro odstavná a
návštěvnická stání na pozemku (3x3m x 6m = 54 m2)
vychází KZ = (700-160-54)/700 = 486/700 = 0,69 > 0,55.
Požadovaný koeficient zeleně na pozemcích rodinných
domů bude splněn.
K napojení řešeného území na technickou
infrastrukturu je možné využít stávající podzemní
vedení sítí technické infrastruktury v přilehlé ulici

Platí předchozí. Pořizovatel nezpochybňuje možnost
realizace navrženého systému parkování, a ten
odpovídá požadavkům, které uplatňuje Město Roztoky
na jiné lokality (Dubečnice, Solníky, Horní Žalov), pokud
by ale Město Roztoku mělo potřebu vymezovat nové
zastavitelné plochy pro individuální bydlení v OP
stávajícího lesa, což opravdu nemá.

Platí předchozí. Pořizovatel nezpochybňuje výpočet
koeficientu zeleně, který odpovídá požadavkům Města
Roztoky na jiné lokality (Dubečnice, Solníky, Horní
Žalov), pokud by ale Město Roztoku mělo potřebu
vymezovat nové zastavitelné plochy pro individuální
bydlení v OP stávajícího lesa, což opravdu nemá.

To, že nějaká lokalita je relativně dobře napojitelná na
technickou infrastrukturu, což pořizovatel
nezpochybňuje, nezakládá žádné právo pro to, aby

Třebízského. Vodní hospodářství: nejbližší napojovací
bod je u čerpací stanice kanalizace v ulici Třebízského,
napojení kanalizace gravitační anebo tlakovou
kanalizací, vodovod – prodloužením vodovodního řadu.
Likvidace srážkových vod – z komunikací a zpevněných
ploch odváděním do akumulačního a vsakovacího pásu
podél komunikace, ze střech domů akumulace
v podzemních nádržích na pozemcích rodinných domů
s využitím na zálivku zeleně, havarijní přepad do
vsakovacích objektů na pozemcích rodinných domů.
Energetika: plynovod – prodloužení středotlakého
plynovodního řadu v ulici Třebízského, elektro –
nejbližší napojovací bod podzemního vedení NN je
v rozvaděči u čerpací stanice kanalizace v ulici
Třebízského. Sítě elektronických komunikací –
napojením na kabelové vedení v ulici Třebízského.
Jak je v odůvodnění prokázáno, změna využití
dotčeného území je reálná pro navrhovaný způsob
využití území pro bydlení. Stavební pozemky jsou
vymezeny tak, aby svými vlastnostmi, zejména velikostí,
polohou, plošným a prostorovým uspořádáním a
základovými poměry umožňovaly umístění, realizaci a
užívání staveb rodinných domů, jsou také dopravně
napojeny na kapacitně vyhovující veřejně přístupnou
pozemní komunikaci, mají vyřešeno umístění
odstavných a parkovacích stání, nakládání s odpady a
odpadními vodami a likvidaci srážkových vod.
V odstupu od lesního pozemku nebudou umístěny
žádné stavby, kromě oplocení a obslužné komunikace,
která může sloužit pro obsluhu lesního hospodářství.
Navržená změna je také v souladu s cíli územního
plánování stanovenými v § 18 odst. 4 zákona č.
183/2006 Sb. stavební zákon, kterými je hospodárné
využívání zastavěného území, včetně hospodárného
využití stávající dopravní a technické infrastruktury.
Město by mělo dobře využívat své pozemky
v zastavěném území, zbytečně nezastavovat volnou
krajinu a předcházet tak rizikům, která by vedla
k přetížení území nežádoucí suburbanizací (viz základní
koncepce rozvoje území obce stanovené v novém
územním plánu).
Navrhujeme proto změnit část plochy s rozdílným
způsobem využití, ležící v dotčeném území, z plochy „ZS
Plochy zeleně – soukromá a vyhrazená“ na plochu „BI
plochy bydlení – bydlení v rodinných domech městské a
příměstské“ v celém rozsahu dotčeného území. Koridor
šířky 8 m pro umístění komunikace navrhujeme v rámci
dotčeného území změnit na plochu „Dl plochy dopravní
infrastruktury – místní a účelové“. Průběh koridoru je
vyznačen v grafickém zobrazení námitky.
040 / JIŘÍ A HELENA PELZBAUEROVI / 16.12.2019
Podle platného stavebního zákona podáváme jako
vlastníci uvedené stavby námitku k návrhu územního
plánu města Roztoky, vyvěšeného dne 30.10.2019.
Namítáme návrh klasifikace pozemku p.č. 2547/1 a

lokalita byla nutně vymezena jako zastavitelná plocha
pro bydlení, zvláště, kdy její využití pro tento účel je
velmi výrazně ztíženo OP lesa.

Tento výklad ust. § 18 odst. 4 stavebního zákona je
poněkud účelový. Stavební zákon neříká, že pozemky,
které jsou dobře napojitelné na dopravní a technickou
infrastrukturu mají být stavební i tehdy, když jsou v OP
lesa, protože jejich majitelé chtějí maximalizovat své
očekávání z jejich zhodnocení, a to i tehdy, když daná
municipalita má v návrhu ÚP vymezeno dostatek jiných,
a dne názoru pořizovatele i zodpovědného projektanta
ÚP, vhodnějších ploch pro bydlení.
Z výše uvedených důvodů pořizovatel nedoporučuje
vyhovět tomuto požadavku. 1) ÚP Roztoky obsahuje
dostatek vymezených zastavitelných ploch pro bydlení.
2) Je zde OP lesa a nechá se predikovat negativní reakce
orgánu SSL. 3) Pozemek je dnes zahradou a není důvod
jeho využití na plochy pro bydlení. 4) Pozemek je sice
dobře dopravně i technicky napojitelný, ale to nedává
majitelům právo na toho, aby daný pozemek byl nutně
vymezen jako zastavitelná plocha pro bydlení.
VYHOVĚT
Ponechat stávající funkci, tedy překlasifikovat na
způsob využití území „RZ plochy rekreace –
zahrádkové osady“ s výjimkou plochy RD na p.p.č.
2547/54 a související zahrady 2547/49, bude

2547/35 v Třebízského ulici jako tzv. plocha přestavby
s navrhovaným využitím „BI plochy bydlení – bydlení
v rodinných domech městské a příměstské“.
Navrhujeme překlasifikovat pozemek p.č. 2547/1 na
způsob využití „RZ plochy rekreace – zahrádkové
osady“.
Odůvodnění: Jako členové Základní organizace Českého
zahrádkářského svazu v Roztokách využíváme
uvedenou budovu (chatu) a okolní pozemek v majetku
města, na základě pachtovní smlouvy, ve smyslu stanov
organizace. Navrhovaná změna územního plánu
znehodnocuje naše vlastnictví, vzhledem k nulové
perspektivě činnosti osady ztrácíme důvody k potřebné
údržbě stavby a okolní zahrady. Protože jsme již staří
důchodci a naše další práce v osadě bude
pravděpodobně trvat jen několik málo let, bude chata
za nové situace prakticky neprodejná. Tím bychom byli
zbaveni svého majetku. Dovolte ještě připomínku:
masivní výstavba bytů v Roztokách neznamená rozvoj
města, naopak. Neměly by se prodávat ke stejnému
účelu i poslední městské pozemky. Takto získané peníze
jsou velmi drahé. Zdaleka nestačí na to, co potřebují
noví obyvatelé a zároveň ztrácí staří. To je klid, zdravé
prostředí, dobré vztahy a nakonec i ta zájmová,
spolková činnost. Je jisté, že o pozemky na parcele
2547/1 bude větší zájem než o ty na poli v Solníkách
nebo Na Panenské. Tak rychle zmizí i zahrádkáři.

vyznačena jako BI, a pozemků garáží severně od
těchto pozemků, které budou vymezeny jako plochy
DI.
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
neznamená, 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.
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.
041 / MGR. JAN VOJTĚCHOVSKÝ / 16.12.2019
a) V rámci návrhu ÚP Roztoky nesouhlasím s návrhem
řešení pozemků p.č. 3415/9 a p.č. 3414 a p.č. 3411/1
v k.ú. Žalov v mém vlastnictví pro plochy koridoru pro
umístění vedení dopravní infrastruktury – místní,
účelové (DI06) a žádám odstranění tohoto koridoru.
Současný stav dopravního systému technické
infrastruktury v řešeném území pro možnost zajištění
obsluhy a bezpečnosti jednotlivých rodinných domů
v dané lokalitě je dostatečný, nevyžaduje dopravní
změny navrhované v návrhu ÚP Roztoky. Jedná se o
stabilizované území, kde se nepředpokládá navyšování
obyvatelstva. Pro záměr propojení ulic Levohradecká a
Šebkova nikdy nebylo vydáno územní rozhodnutí.
Uvedené pozemky požaduji ponechat jako plochu
smíšenou obytnou původní vesnické struktury (SP) jak
je v návrhu ÚP, protože jsou součástí zahrady
k rodinnému domu č.p. 2351 s možností přímého
vstupu na další zahradu v mém vlastnictví na pozemku
p.č. 3411/1 a to bez zábran, které by vytvořila
navrhovaná veřejná místní nebo účelová komunikace.
Navržený koridor D106 zasahuje do pozemku v mém
vlastnictví p.č. 3411/1. S případným rozšířením
veřejného prostoru místní komunikace Dl na můj
pozemek p.č. 3411/1nesouhlasím. Průchod a průjezd na
pozemek p.č. 3412/1 a p.č. 3411/2 souseda pana Pavla
Brokla, Levohradecká 1744, 252 63 Roztoky, je zaručen
věcným břemenem chůze a jízdy na pozemku p.č. 3414
zaneseným v katastru nemovitostí a druhou
přístupovou účelovou komunikací na pozemku p.č.
3409/1. Věcným břemenem na řešených pozemcích je
také ošetřeno respektování inženýrských sítí uložených
v zemi.
Odůvodnění:
Nesouhlasím s návrhem funkčního využití plochy
koridoru pro umístění vedení dopravní infrastruktury –
místní, účelové (DI06). Stávající stav silniční dopravní
obsluhy v řešeném území je dostačující. Z důvodu
opakovaného požadavku města na zprůjezdnění
pozemků v soukromém vlastnictví je vlastníkovi
pozemků městem bráněno, aby si své pozemky oplotil a
plně užíval jako soukromou zahradu. Historicky bylo
respektováno oplocení uzavřeného výrobního areálu,
který vznikl na území původního oploceného areálu
zemědělské usedlosti v našem rodinném vlastnictví.
Vandaly vytvořený a užívaný otvor v plotě a následně
odsouhlasené užívání průchodu dětí směrem do školy
dle dohody se zástupci města do doby dokončení
výstavby nové lávky je nyní bezpředmětné. Dočasný
pěší průchod přes pozemky p.č. 3415/9, 3414 byl
nahrazen vybudováním nového dlážděného chodníku
z ulice Ke Kocandě do Smetanovy s přemostěním

NEVYHOVĚT
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.

Je součástí platné a účinné změny č. 4 ÚPnSÚ Roztoky.
Propojení zde fyzicky existuje a je obyvateli Roztok
využíváno.

Žalovského potoka na náklady vlastníků pozemků
s lepšími výškovými parametry průchodu územím a
s jasnější trasou do školy. Chodník i lávka již několik let
slouží veřejnosti. Proto nesouhlasím s průchodem a
průjezdem mými pozemky po navrhované komunikaci
bez respektování vlastnických práv – bez souhlasu
vlastníka dotčených pozemků p.č. 3415/9, 3414 a
3411/1 v k.ú. Žalov a bez respektování stávajícího
vyhovujícího dopravního systému. Systém krátkých
slepých zakončení místních komunikací zaručuje
zklidněnou dopravu, která je v řešeném území logickým
pokračováním zvoleného a zrealizovaného dopravního
systému pro zástavbu rodinných domů, který zajišťuje
vyšší bezpečí obyvatel a staveb v dané lokalitě než
systém průjezdný. Jako vlastník pozemků p.č. 3415/9,
3414 a 3411/1 v k.ú. Žalov a rodinného domu č.p. 2351
požaduji pro zachování soukromí při užívání zahrad
možnost oplocení vlastních pozemků dle dochovaného
areálu původně zemědělského statku drženého ve
vlastnictví rodiny mnoho let nazpět a zachování slepých
ulic tak typických pro tuto lokalitu ukončené vlastním
oplocením s možným výjezdem nebo vjezdem. Vjezd
k RD č.p. 2351 je z dochovaného slepého ukončení
Levohradecké ulice a možný je i ze slepého ukončení
nové ulice Šebkova. Případné veřejné prostranství –
prostor místní komunikace pro městem požadované
komunikační propojení by vlastníka omezoval v užívání
soukromých pozemků zahrad a zrušil přímý vstup na
vlastní využívaný pozemek p.č. 3411/1 dosud sloužící
jako zahrada k rodinnému domu č.p. 2351.
Upozorňujeme, že současná šířka veřejného
prostranství místní komunikace Dl se pohybuje mezi cca
5 - 6,5 m s významným výškovým převýšením (max.
povoleno 8% - 15%) a měla by být dle vyhlášky č.
501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání
území, v platném znění dle § 22 odst. 2 nejmenší šířka
veřejného prostranství, jehož součástí je pozemní
komunikace zpřístupňující pozemek rodinného domu,
8m. S případným rozšířením veřejného prostoru místní
komunikace na můj pozemek p.č. 3411/1 nesouhlasím.
b) Nesouhlasím se zařazením výše uvedených pozemků
p.č. 3415/ 9, 3414 a 3411/1 v k.ú. Žalov, navržené jako
plocha koridoru pro umístění vedení dopravní
infrastruktury – místní, účelové (DI06), do veřejně
prospěšných staveb dopravní infrastruktury (VD15), pro
které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit.
Odůvodnění:
Nesouhlasím se zařazením plochy koridoru DI06 do
veřejně prospěšných staveb dopravní infrastruktury
(VD15), pro které lze práva k pozemkům a stavbám
vyvlastnit. Dle stavebního zákona v § 2 „Základní
pojmy“, odst. (1), písm. l) se stanoví, že veřejně
prospěšnou stavbou se rozumí stavba „pro veřejnou
infrastrukturu určená k rozvoji nebo ochraně území
obce, kraje, nebo státu, vymezená ve vydané územně

NEVYHOVĚT
Jak je patrno i ze zevrubného odůvodnění námitky výše,
majitel nebude souhlasit s prodejem pozemku Městu
Roztoky dobrovolnou formou. Proto nezbývá než
plochu jako veřejně prospěšnou stavbu dopravní
infrastruktury v ÚP vymezit. Definiční znaky veřejně
prospěšné dopravní infrastruktury dle ust. § 170 odst. 1
písm. a) záměr jednoznačně naplňuje. To, zda skutečně
dojde k případnému vyvlastnění nemůže územní plán
předjímat, je věcí úřadu územního plánování Černošice
jako správního úřadu, které případné vyvlastňovací
řízení povede. Nicméně, pořizovatel i Město Roztoky by
se chovali poněkud alibisticky, pokud by jedné straně
záměr v ÚP a na straně druhé, při vědomí nechuti
majitele pozemku záměr akceptovat a část pozemku

plánovací dokumentaci“. Dle § 170 stavebního zákona
„Účely vyvlastnění“ v bodě (2) se stanoví: „Právo
k pozemku nebo stavbě lze odejmout nebo omezit též
k vytvoření podmínek pro nezbytný přístup, řádné
užívání stavby nebo příjezd k pozemku nebo stavbě.“.
Stávající dopravní systém vyhovuje uvedeným
podmínkám –
navrhované propojení ulic neřeší nový rozvoj území ani
ochranu území, pro kterou by mělo být prohlášeno
veřejně prospěšnou stavbou. Rozvoj města se na mých
soukromých pozemcích nepředpokládá a celá obytná
lokalita je stabilizovaná. K ochraně území stačí současný
dopravní systém, který současně zajišťuje dopravní
obsluhu – přístup všech rodinných domů nebo příjezd
k pozemkům a stavbám v řešené lokalitě. V současné
době pozemky p.č. 3415/9, 3414 a 3411/1 navržené pro
VPS VD15 dopravní infrastrukturu nebrání řádnému
užívání sousedních staveb nebo příjezdu k pozemku
nebo stavbě a proto nesouhlasím se zařazením plochy
koridoru DI06 do veřejně prospěšných staveb VD15, pro
které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit.
Požadovaný průjezd územím této části města není
z urbanistického hlediska jediným možným řešením
zlepšení obslužnosti, průjezdnosti a průchodnosti
územím. Stávající dopravní systém lze zlepšit
dokončením okruhu místními obslužnými
komunikacemi okolo lokality vymezené ulicemi Husova,
Přemyslovská, Na Panenské, prodloužená Václava Havla
s přemostěním Žalovského potoka vedle nově
vybudované lávky do Smetanovy a
Levohradecká/Husova. Z tohoto okruhu se vjíždí
místními průjezdnými a slepými zklidněnými
komunikacemi dovnitř území. Shodně tak jako je řešen
dopravní systém sousední lokality mezi ulicemi Husova,
Přemyslovská, Komenského, Levohradecká/Husova.
Současný stav šířkových a výškových parametrů
navazující Levohradecké ulice neumožňuje realizaci
místní obslužné komunikace bez zásahu do mých
soukromých pozemků. Proto s požadavkem na jeho
dodatečné vybudování na vymezené ploše koridoru
DI06 propojením ulice Šebkova a Levohradecká a
rušením zaslepení těchto ulic nesouhlasím.
Zvýšením intenzity průjezdné dopravy by se pouze
zhoršil negativní vliv na bydlení (hluk, prach, vibrace
z nákladní dopravy, zplodiny a ztráta soukromí) dnes
poklidné lokality bez průjezdné dopravy. Navrhovaný
koridor dopravní infrastruktury pro komunikační
propojení ulic pouze zvyšuje intenzitu dopravní zátěže a
zatahuje nákladní dopravu do území, ale nezajišťuje
novou, nebo chybějící obsluhu pozemků či staveb, a
proto nemá tato komunikace charakter veřejného
zájmu (stavební zákon) dle ust. § 2 „Základní pojmy“,
odst. (1), písm. I), pouze by došlo ke zhoršení životního
prostředí vlivem zvýšené dopravy.

prodat, rezignovali na jeho vymezení mezi VPS
s možností uplatnění instrumentu vyvlastnění.

Z obr. výše ve vypořádání této námitky je patrno, že
uvažovaný průjezd, propojení, ulic Šebkova a ul.
Levohradská, sice není jediný možný, ale dopravně,
inženýrsky, urbanisticky i ekonomicky nejvhodnější. Je
nejkratší. Z uvedené mapy je to jasně vidět. Je to
obdobné, jako kdyby Suezský průplav nepropojoval
města Port Said a Suez, ale vedl od Alexandrie západně
kolem Káhiry do Rudého moře, protože mezi Port Said a
Suez je vlastník, kterému se záměr nelíbí, protože mu
bude narušovat jeho soukromí. Také nelze říct, že
Suezský průplav nelze vést jinudy, lze, ale za naprosto
iracionálních podmínek. Několinásobně delší,
komplikovanější, dražší, se zatížením daleko většího
množství jiných pozemků a jejich majitelů. Jistě i tady
můžeme vyvlastnit a následně zbourat tenisové kurty
na p.p.č. 3415/10… Je to ale účelné? V žádném případě!
Návrh územního plánu jen a pouze volí nejkratší,
nejlevnější, technicky nejsnazší a nejméně obtěžující
řešení zděděného problému.

NEVYHOVĚT

c) Nesouhlasím s vymezeným funkčním využitím
pozemku p.č. 3411/1 v k.ú. Žalov v mém vlastnictví,
navrženém jako plocha smíšená obytná – původní
vesnické struktury (SP) a žádám změnu na funkční
využití na plochu bydlení v rodinných domech –
městské a příměstské (BI).
Odůvodnění:
Požaduji změnu v ÚP navrženého funkčního využití
pozemku p.č. 3411/1 plochy smíšené obytné původní
vesnické struktury (SP) na plochu bydlení – bydlení
v rodinných domech – městské a příměstské (BI)
s hlavním využití pro bydlení v rodinných domech, které
lépe odpovídá stávajícímu i předpokládanému
budoucímu využití. Změnu požaduji z důvodu, že
pozemek v současné době užívám jako zahradu u
rodinného domu, případně v budoucnu na něm chci
řešit bydlení v rodinném domě pro dceru. Určitě
nesouhlasím a ani v budoucnu nebudu souhlasit
s využitím mého pozemku pro stavby nebo zařízení
občanského vybavení, které je stanovené jako
hlavní/přípustné využití pro plochy smíšené obytné
původní vesnické struktury (SP) vymezené v návrhu
územního plánu.

d) Nesouhlasím s vymezeným rozsahem požadované
územní studie ÚS1. Žádám o úpravu hranice – zmenšení
řešeného území o pozemky p.č. 3415/9, 3414, 3411/1v
k.ú. žalov v mém vlastnictví.
Odůvodnění:
Nesouhlasím s rozsahem územní studie ÚS1 a požaduji
zmenšení o pozemky v mém vlastnictví p.č. 3415/9,
3414, 3411/1 v k.ú. Žalov. Na svých pozemcích
nechystám změny, pozemky se nenacházejí
v nezastavěném, či přestavbovém, území, ale v území
stabilizovaném, kde není třeba ověřovat možnosti
využití území z hlediska komplexního řešení, jde o
pozemky, které jsou po mnoho let bez závad užívány
jako zahrada k rodinnému domu a k rekreaci, stejně tak
jako sousední pozemky, proto požaduji zachovat
současný stabilizovaný a vyhovující stav urbanistické
struktury, která jak uvedeno ani nevyžaduje
podrobnější řešení. ÚS1 jako nástroj územního
plánování ve vztahu k uvedeným pozemkům tak neplní
svůj účel a je vůči mé osobě diskriminační.

Dle názoru pořizovatele je sousední stavba na p.p.č.
3411/5 je již natolik modernistická z hlediska svého
architektonického pojetí, že by bylo možné tomuto
požadavku vyhovět a akceptovat jej a i se sousedním
p.p.č. 3411/1 část plochy „smíšená obytná – původní
vesnické struktury“ agregovat do ploch bydlení
v rodinných domech – městské a příměstské (BI). Na
druhou stranu a ta převážila, by se popřela funkce této
plochy, tedy posílení vestavěné občanské vybavenosti
v přízemí objektů orientovaných do veřejných prostorů,
právě p.p.č. 3411/1 v k.ú. Žalov přiléhá k veřejnému
prostoru. Navíc tato funkce nepřináší podstatná
omezení prostorové regulace oproti požadované funkci
bydlení v RD. Proto se rozhodl pořizovatel požadavku
nevyhovět. K vymezení měl projektant i odborný
podklad, a to zpracovaný návrh územní studie Potoky,
který danou lokalitu definuje jako „Historické jádro
Žalova“, viz obr. pod vypořádáním bodu d) námitky.

NEVYHOVĚT
Pořizovatel objektivně vzato neshledal odborné důvody,
proč měnit řešené území územní studie ÚS1, nad rámec
snahy vyhovět námitce. Již nyní bylo pro dané území
v menším rozsahu započato s pořízením územní studie
Potoky. Územní studie je sice nezávazný, ale
neopominutelný podklad pro rozhodování v území, jeho
účelem je komplexně řešit dané území jako pomocný
materiál pro následné rozhodování v daném, obvykle
komplikovaném prostoru. Toto území je morfologicky
natolik složité a blízkost národní nemovité památky
Levý Hradec a památkové archeologické rezervace
natolik cenné, že potřeba územní studie (ne-li
regulačního plánu) je zde pro pořizovatele zcela
signifikantní. K redukci řešeného území územní studie
proto pořizovatel nesvolil, protože není zcela zásadní
důvod, proč by zmíněné pozemky ležící v již skoro
hotové územní studii, která stála poměrně hodně času,
energie i veřejných prostředků, z jejího řešení nyní, na
poslední chvíli a účelově, vyjímat. Koncepčně uvedené
pozemky do jádrového území této území studie sice
zásadně nezasahují (jižní okraj řešeného územní ÚS1
dole na výřezu z grafické části návrhu ÚS Potoky), ale
jsou od počátku jejího pořizování součástí obsahu této
ÚS, která navíc daný prostor definuje jako „Historické
jádro Žalova“. Na využití nástroje územní studie, kdy

navíc její pořízení i zpracování je plně hrazeno Městem
Roztoky, nespatřuje pořizovatel nic diskriminačního.

042 / MARTIN CHLÁDEK / 16.12.2019
Jsem majitel nemovitosti v této lokalitě u ulice
Nádražní, p.p.č. 40, k.ú. Roztoky u Prahy, zastavěná
plocha a nádvoří, o výměře 220 m2, součástí pozemku
je stavba rodinný dům č.p. 842 a cítím se tímto
návrhem výrazně poškozen. Navrhovaný územní plán
města Roztoky vymezuje lokalitu mezi vlakovým
nádražím a spodní částí ulice Nádražní jako
samostatnou funkční plochu „SM – Plochy smíšené
obytné městské“. V dané lokalitě počítá s těmito
základními prostorovými regulativy: „KPZ je max. 0,3,
pokud není v kapitole C.2 stanoveno jinak, KZ je min.
0,4, pokud není v kapitole C.2 stanoveno jinak“.
Odůvodnění je shodné jako u námitky č. 005.
043 / LIBOR A BLANKA PEKÁRKOVI / 16.12.2019
Podle ust. § 52 odst. 2 zákona 183/2006 Sb. (dále jen
„stavební zákon“) podáváme coby vlastnící dotčené
nemovitosti námitku k návrhu územního plánu Roztoky,
vyvěšeného dne 30.10.2019 a veřejně projednaného
dne 9.12.2019. Námitka 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“.
Navrhujeme pozemek p.č. 254/1 (část plochy P03)
překlasifikovat na způsob využití území „RZ plochy
rekreace – zahrádkové osady“.
Odůvodnění:
Na dotčeném území se nachází zahrádkářská osada,
přičemž daný pozemek p.č. 2547/1 je předmětem
pachtovní smlouvy mezi Základní organizací Českého
zahrádkářského svazu v Roztokách u Prahy, IČO
70900531 a Městem Roztoky. Dotčená stavba (chata)
na p.č. 2547/41 je využívána v souvislosti s užíváním
zahrady v jejím okolí a tvoří tak funkční celek, viz.
geometrický plán v příloze č. l. Negativní vliv na užívání
budovy: 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), tím omezí
možnost užívání budovy, která s pachtovaným
pozemkem tvoří funkční celek. Tím jsou dotčena práva
nás jako majitelů nemovitosti.

VYHOVĚT ČÁSTEČNĚ
Pro plochy s funkčním využitím „SM plochy smíšené
obytné městské“ bude upraven koeficient zastavěných
ploch (KZP) na 0,5.
Odůvodnění je shodné jako u námitky č. 005.

VYHOVĚT
Ponechat stávající funkci, tedy překlasifikovat na
způsob využití území „RZ plochy rekreace –
zahrádkové osady“ s výjimkou plochy RD na p.p.č.
2547/54 a související zahrady 2547/49, bude
vyznačena jako BI, a pozemků garáží severně od
těchto pozemků, které budou vymezeny jako plochy
DI.
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

Pozemek ve vzdálenosti do 50m od lesa: dotčená oblast
P03 resp. p.č. 2547 /1 jednak navazuje na souvislý
přírodní pás podél hrany údolí Vltavy, resp. podél ulici
Nad Vltavou a rovněž se nachází v pásmu do 50m 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.
Ochrana krajiny/ekologická funkce: zahrádkářská osada
na p.č. 2547/1 přímo navazuje na sousední les a v ul.
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), který je v rámci ÚP chráněn. Zahrádkářská
osada plní rovněž významnou ekologickou funkci v dané
značně zastavěné oblasti. Jedná se zejména o
zadržování vody v krajině , poskytování útočiště pro
včely, hmyz aj. Z těchto důvodů je navržena změna
využití jako plocha rekreace RZ – plochy rekreace –
zahrádkové osady.

044 / BARBORA PROŠKOVÁ, PETR LEVENEC /
16.12.2019
Z34 – oblast Holý vrch je dle návrhu koncipována jako
vyhlídkové místo, výškový vodojem bude danou lokalitu
pohledově kazit.
Odůvodnění:
Město Roztoky má vodovodní řád dostatečný, problém
způsobují některá okolí města, která využívají částečně
infrastrukturu Roztok, na příklad čističku odpadních
vod. Vhodnějším řešením by bylo okolní města byla
závislá sama na sobě.
Z35 – vybudování kompostárny znamená pro oblast
zvýšení dopravy nákladních vozidel, nenapravitelný

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
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

zásah do možnosti trávení volného času pro místní
obyvatele, ohrožení životního prostředí.
Odůvodnění:
Na lokalitě, ve které bydlíme si nejvíce ceníme těsné
blízkosti přírody, klidu a čistého ovzduší. Nebojíme se
děti nechat si hrát na ulici navštěvovat se mezi sebou.
V případě vybudování kompostárny naroste v lokalitě
nákladní doprava (přímo před naším domem) a tím se
změní celá koncepce našeho bydlení, v naprostém
rozporu s tím proč jsme dům na rohu ulice U Školky a
Bronzová kupovali . Hned u silnice za plotem máme
vybudované sezení a děti zde mají své prolézačky,
dopravní tah do kompostárny by definitivně zhoršil
ovzduší, které každodenně dýcháme. Dále se obáváme
dopadu kompostárny na životní prostředí, možného
zápachu, kontaminace spodních vod, což v oblasti blízké
Tichému údolí je nepřijatelné. Vybudování kompostárny
v navrhované lokalitě je v rozporu s iniciativami, které
v nedávné době proběhly – výsadba stromů,
vybudování laviček. Nákladní doprava bude také
znamenat nenapravitelný zásah do vycházkové částí
města, kam míří davy místních a přespolních. Je to
jedno z mála míst v okolí kde se mohou volně
pohybovat děti, projedete zde s kočárkem a nemusíte
se bát, že dítě srazí kamion. Kompostárna by se spíše
hodila do oblasti, kde její provoz nebude omezovat
místní obyvatele a nenaruší vycházkovou oblast,
například u hlavní silnice směr Velké Přílepy, odbočka
na Únětice.
Po debatě se sousedy z nové výstavby v ulicích
Jantarová Bronzová a Železná bychom naopak uvítali,
kdyby nám město plochu poskytlo a my bychom se
finančně složili na výstavbu jednoduchého dětského
hřiště (pouze bezpečné prvky jako pískoviště..) a
posezení s ohništěm obdobné místo v této části Roztok
chybí a bylo by určitě využito. Rádi bychom toto dále
prodiskutovali – můžeme se zkontaktovat.
045 / JIŘÍ A MONIKA STOPKOVI / 16.12.2019
Z34 – oblast Holý vrch je dle návrhu koncipována jako
vyhlídkové místo, výškový vodojem bude danou lokalitu
pohledově kazit.
Odůvodnění: Město Roztoky má vodovodní řád
dostatečný, problém způsobují některá okolí města,
která využívají částečně infrastrukturu Roztok, například
čističku odpadních vod. Vhodnějším řešením by bylo
okolní města byla závislá sama na sobě.
Z35 – kupoval jsem nemovitost s tím, že se jedná o
klidnou lokalitu na kraji města v těsné blízkosti přírody.
Vybudování kompostárny v navrhované lokalitě přivede
do oblasti nákladní dopravu a zápach.
Odůvodnění: Navrhovaná lokalita pro kompostárnu je
v těsné blízkosti přírodní oblasti Tiché Údolí a dosavadní
polní komunikace k ní vedoucí, která patří mezi
nejoblíbenější v okolí, by musela být přebudována pro
nákladní vozidla. Celá trasa by tak ztratila svou

Plocha Z35 pro kompostárnu nebude návrhem tohoto
ÚP samostatně vymezována.
Důvody, pokyny i argumentace jsou obdobné jako u
vypořádání námitky č. 019 spolku Roztoč.

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
Plocha Z35 pro kompostárnu nebude návrhem tohoto
ÚP samostatně vymezována.
Důvody, pokyny i argumentace jsou obdobné jako u
vypořádání námitky č. 019 spolku Roztoč.

dosavadní chloubu, kde mohou volně pobíhat děti
v plné přírodě.
046 / ZUZANA A LUBOŠ MORAVCOVI / 16.12.2019
Z34 – oblast Holý vrch je dle návrhu koncipována jako
vyhlídkové místo, výškový vodojem bude danou lokalitu
pohledově kazit! Odůvodnění: Město Roztoky má
vodovodní řád dostatečný, problém způsobují některá
okolí města, která využívají částečně infrastrukturu
Roztok. Vhodnějším řešením by bylo, aby okolní vesnice
a města byla závislá sama na sobě.
Z35 – kupovali jsme nemovitost s tím, že se jedná o
klidnou lokalitu na kraji města v těsné blízkosti přírody
– přírodní rezervace. Vybudování kompostárny
v navrhované lokalitě přivede do oblasti nákladní
dopravu a zápach!
Odůvodnění: Navrhovaná lokalita pro kompostárnu je
v těsné blízkosti přírodní rezervace Roztocký háj – Tiché
Údolí, kdy nejen tato přírodní rezervace, ale vše v jejím
přilehlém okolí slouží (a nejen místním obyvatelům)
k relaxačně-sportovní aktivitám, kde si všichni můžeme
odpočinout od shonu města, načerpat nové síly a užít si
zbytků volné přírody. To vše by výstavba kompostárny
zničila a přivedla by k přírodní rezervace hluk, smog
(smrad) a nákladní dopravu.
047 / PAVEL KESTLER / 16.12.2019
Dobrý den, rád bych jako jeden ze spolumajitelů
pozemků 2444/5, 2453/2 a 2455/2, zároveň i jako
zástupce všech spolumajitelů, vznesl námitku
k Veřejnému projednání nového Územního plánu, které
se uskutečnilo dne 9.12.2019 na MěÚ Roztoky. Všichni
spolumajitelé si nepřejí stavět obecně prospěšné
budovy na výše uvedených pozemcích, dokud jsou
všechny naše pozemky v soukromém vlastnictví.
Zároveň si přejeme být informování o veškerých
změnách v Územní studii, týkajících se našich pozemků,
písemnou formou.

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
Plocha Z35 pro kompostárnu nebude návrhem tohoto
ÚP samostatně vymezována.
Důvody, pokyny i argumentace jsou obdobné jako u
vypořádání námitky č. 019 spolku Roztoč.

NEVYHOVĚT
Dané území je součástí územně plánovací podkladu,
územní studie Solníky, které je ve vysokém stádiu
rozpracovanosti. Její řešení je částečně, v podrobnosti
odpovídající územnímu plánu, přenášeno do řešení
návrhu ÚP Roztoky, který tam navrhuje plochy dopravní
Z58a, Z58b a dále plochy občanské vybavenosti Z18a a
občanské vybavenosti komerční Z18b. Je zde potřeba si
připomenout, že Ústava ČR prostřednictvím tezí
Základní listiny práv a svobod ve své tzv. vlastnické
triádě garantuje oprávnění vlastníka věc držet (ius
possidenti), užívat a požívat její plody a užitky (ius
utendi et fruendi) a nakládat s ní, např. ji darovat,
prodat nebo zničit (ius dispondendi), nikoliv právo na
100% maximalistické zhodnocení nějakého nemovitého
pozemku. Vlastník prostě pozemku nemá nárok na to,
aby 100% jeho parcely bylo stavební, a nejlépe bez
jakýchkoliv omezení. Převedeno na tento případ – také
by zde mohla být jen nezastavitelná louka jako v mnoha
a mnoha jiných případech. Pokud zde územní studie
vytipovala urbanisticky vhodnou lokalitu pro komerční i
nekomerční občanskou vybavenost (seniorský dům,
lékařský dům, kavárna, apod.) jde o podstatné
zhodnocení dotčených pozemků. To, že na části z nich,
je navrženo pokračování již z velké části vybudování
komunikace, je nezbytné, budoucí stavební pozemky
musí být dopravně obslouženy. Město Roztoky má
navrženo velké množství ploch pro bydlení, naopak do
budoucna může chybět zařízení pro seniory nebo
zázemí pro lékaře. Zde , na okraji města na přechodu do
volné krajiny mimo ruch hlavních ulic a centra se

umístění takovýchto zařízení nabízí – a proto je sem
zmíněná ÚS navrhla. A zodpovědný projektant ÚP názor
jiné autorizované osoby sdílel – stejně jako pořizovatel.

048 / JAROMÍR A ALENA LAHODNÝCH / 16.12.2019
Jako vlastníci bytu č. 1 Přemyslovská 2244 (Jaromír
Lahodný a Alena Lahodná) se k rozvoji územního plánu
tímto vyjadřujeme svým nesouhlasem! Vytvořit v tomto
místě koridor pro pěší a cyklisty je naprosto nevhodné,
hlavně z důvodu soukromých pozemků. Jejich část byla
určena jako bonus ke koupi bytu pro klidné a moderní
žití. Byl to jeden z faktorů rozhodování, zda byt koupit.
Pozemek není velký, je velmi úzký a přímo navazuje na
byty, které jsou v podstatě jeho součástí, oddělený
pouze květinovými ploty. Není možné a ani reálné, aby
do těchto míst byla vpuštěna nekontrolovatelná masa
lidí různých zájmů, schopností a činností. Není to
přehledná lokalita a bezpečnost našich rodin a majetku
by byla v ohrožení! Žije zde poměrně hodně rodin
s dětmi a jejich volný pohyb by byl tímto zamezen a děti
bez stálého dohledu by musely svůj volný čas trávit
doma. Je to jen část důvodů, proč označujeme tento
návrh za nepromyšlený a bezohledný vůči lidem, kteří
zde žijí. Věříme, že si předkladatelé toto uvědomí a
použijí jiná, vhodnější místa v Roztokách, kterými
nebudou tak necitlivě zasahovat do práv vlastnictví.
049 / JUDR. EVA VACHULKOVÁ / 16.12.2019
Vznáším námitku vůči posunutí vzdálenosti ochranného
pásma lesa, které by mohlo moje stavební pozemky –
parcelní číslo 2805 a 2806 obec Roztoky, katastrální
území Žalov – významně znehodnotit (zastavěné dosud
nejsou – viz historie pozemku v příloze). Dle nového
územního plánu mají být předmětné pozemky
v ochranném pásmu lesa. Vzhledem k tomu, že tyto
pozemky od lesa dělí komunikace – všechny sousední
parcely včetně nově postavených rodinných domů i za
komunikací, a tudíž blíže k lesu, jsou v zastavěné oblasti
– není důvod, aby byl charakter jenom mých pozemků
tak významně znevýhodněn. Naopak jeví se jako
logické, aby jejich účel „pro bydlení“ byl zachován.
Případná budoucí výstavba rodinného domku nebude
mít žádný negativní vliv na nedaleký les a současně
nebude mít žádný vliv les na případnou výstavbu. Již dle
aktuálního územního plánu byla na tento pozemek
udělena výjimka 15-16m od vzdálenosti lesa, díky které
není možné část pozemku zastavět. Aby byly dodrženy
všechny předpisy týkající se vzdálenosti stavby od
okolní zástavby, může být složité budoucí stavbu na

VYHOVĚT
Vypustit z návrhu záměr DN16.
Důvody, pokyny i argumentace jsou shodné jako u
vypořádání námitky č. 011.

NEVYHOVĚT
OP lesa je stanoveno zákonem č. 289/1995 Sb., viz ust.
§ 14 tohoto zákona, viz „Dotýká-li se řízení podle
zvláštních předpisů zájmů chráněných tímto zákonem,
rozhodne stavební úřad nebo jiný orgán státní správy
jen se souhlasem příslušného orgánu státní správy lesů,
který může svůj souhlas vázat na splnění podmínek.
Tohoto souhlasu je třeba i k dotčení pozemků do
vzdálenosti 50 m od okraje lesa. Souhlas vydávaný jako
podklad pro rozhodnutí o umístění stavby nebo územní
souhlas a dále pro rozhodnutí o povolení stavby,
zařízení nebo terénních úprav anebo jejich ohlášení je
závazným stanoviskem podle správního řádu a není
samostatným rozhodnutím ve správním řízení.“.
Zakreslení tohoto 50m ochranného pásma není tedy
svébytným rozhodnutím projektanta, jde o zákonnou
externalitu, která není vymezována aktivně tímto ÚP,
ale je přejímána z jiné právní normy, která je závazná
pro rozhodování na celém území ČR.
Stavební pozemek obou pozemků je nicméně návrh ÚP
plně zachován a pořizovatel nehodlá toto nijak měnit.
Omezení vyplývající z ochrany lesa jsou nicméně

pozemek umístit a to i při aktuálním stavu. Racionální
důvod pro rozšíření ochranného pásma lesa se
zahrnutím těchto dvou pozemků jsem, ani s právním
pohledem na problematiku, nenašla. Tímto prosím, aby
pozemky parcelní číslo 2805 a 2806 nebyly do
rozšířeného ochranného pásma lesa zahrnuty a byl tak
zachován jejich stavební charakter, který umožní
případnou výstavbu rodinného obydlí. V případě
neúplnosti nebo nejasnosti mého vyjádření,
samozřejmě poskytnutu potřebnou součinnost a
dostavím se, po předchozí domluvě (nejlépe
telefonicky) k ústnímu vysvětlení.
050 / MIROSLAV A LIBUŠE RADOUŠOVI / 16.12.2019
Podle ustanovení § 52 odst. 2 stavebního zákona
podáváme coby vlastnící dotčené nemovitosti námitku
k návrhu územního plánu Roztoky, vyvěšeného dne
30.10.2019 a veřejně projednaného dne 9.12.2019.
Námitka 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“. Navrhujeme celý pozemek p.č.
2547/1 (část plochy P03) překlasifikovat na způsob
využití území „RZ plochy rekreace – zahrádkové osady“.
Odůvodnění: shodné s námitkou č. 043.
051 / EVA JOUROVÁ, HANA YATES / 16.12.2019
Podle ustanovení § 52 odst. 2 stavebního zákona
podáváme coby vlastnící dotčené nemovitosti námitku
k návrhu územního plánu Roztoky, vyvěšeného dne
30.10.2019 a veřejně projednaného dne 9.12.2019.
Námitka 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“. Navrhujeme pozemek p.č.
2547/1 (část plochy P03) překlasifikovat na způsob
využití území „RZ plochy rekreace – zahrádkové osady“.
Odůvodnění: shodné s námitkou č. 043.
052 / ING. KAREL VOJTÍŠEK / 16.12.2019
Námitka dle § 52 odst. 2, 3 stavebního zákona k návrhu
Územního plánu Roztoky, proti plánované stezce pro
chodce a cyklisty (DN16) v k.ú. Žalov (742511). Jako
občan města Roztoky a spoluvlastník pozemku parcelní
číslo 3014/4, k.ú. Žalov uplatňuji v souladu s § 52 odst.
2, 3 stavebního zákona tuto námitku k návrhu
Územního plánu Roztoky, který v současnosti pořizuje
MÚ Roztoky: v rámci námitky nesouhlasím se záměrem
MÚ Roztoky vybudovat koridor DN16 (stezka pro pěší a
cyklisty Žalov, ul. Borkovského - ul. Přemyslovská)
v rámci nového návrhu ÚP, který byl veřejně projednán
dne 9.12.2019, a to z následujících důvodů:
Uvažovaný koridor DN16 je podle mého názoru
nadbytečný a veřejná poptávka po uvažovaném
propojení ulic Borkovského – Přemyslovská mezi
občany žijícími a pohybujícími se v lokalitě Roztoky –

zákonné a ani na nic nemůže pořizovatel ani projektant
ÚP cokoliv měnit oproti platnému lesnímu zákonu.

VYHOVĚT
Ponechat stávající funkci, tedy překlasifikovat na
způsob využití území „RZ plochy rekreace –
zahrádkové osady“ s výjimkou plochy RD na p.p.č.
2547/54 a související zahrady 2547/49, bude
vyznačena jako BI, a pozemků garáží severně od
těchto pozemků, které budou vymezeny jako plochy
DI. Odůvodnění je shodné s vypořádáním námitky č.
043.

VYHOVĚT
Ponechat stávající funkci, tedy překlasifikovat na
způsob využití území „RZ plochy rekreace –
zahrádkové osady“.
Odůvodnění je shodné s vypořádáním námitky č. 043.

VYHOVĚT
Vypustit z návrhu záměr DN16.
Důvody, pokyny i argumentace jsou shodné jako u
vypořádání námitky č. 011.

Žalov ve skutečnosti žádná není. S místními občany
tento záměr nikdo neprojednal, ani se nezajímal o jejich
názor. Jedná se o uměle vyvolaný návrh ze strany
pořizovatele návrhu ÚP Roztoky, který by zhoršoval
kvalitu bydlení u sousedních pozemků. Navíc v blízkosti
cca 100m od uvažovaného koridoru DN16 se paralelně
nachází ulice Za Cihelnou, která již tuto funkci (stezka
pro pěší a cyklisty) úspěšně plní a po stavební úpravě
povrchu by mohla plnit ještě lépe. Shrnutí: v současné
době již existuje propojení pro pěší i cyklisty v rámci
ulice Za Cihelnou, které dnes zcela dostačuje a vyhovuje
požadovanému záměru. Není zde žádný racionální
důvod řešit podobné, v podstatě souměrné propojení
v relativně hustě osídlené části města.
053 / ALENA RYBENSKÁ, JITKA KAZDOVÁ, RŮŽENA
TAJČMANOVÁ / 16.12.2019
Jako spoluvlastníci pozemků parc.č. 2457/1, 2457/7,
2457/28, 2457/29, 2457/38, 2459/4 k.ú. Roztoky u
Prahy uplatňujeme námitku proti projednávanému ÚP a
to ve věci změny zařazení pozemků v našem
spoluvlastnictví proti stávajícímu ÚP. Touto námitkou se
cítíme zkráceny ve svých právech a to, že naše pozemky
jsou v platném ÚP zařazeny jako plochy zeleně,
s možností využití pod bodem 5) jako zahrádkové a
chatové osady a pod bodem 6) jako veřejná zeleň
s možností umístění a výstavby bytových domů. Toto
vychází z vyjádření Městského úřadu Roztoky ze dne
6.3.2017 pod č.j. MURO 928/2017/Fr. Vzhledem
k tomuto sdělení jsme již provedly určité kroky
k realizaci studií apod. Tímto se domníváme, že novým
návrhem ÚP by byla zmařena očekávaná investice z naší
strany a oslabena víra v rozhodnutí státního a správního
orgánu. Tuto možnost navrhovaný ÚP naprosto
vylučuje.
Na základě této skutečnosti se jako spoluvlastníci
těchto pozemků cítíme tímto opatření obecné povahy
diskriminovány a zároveň zkráceny na svých právech.
Zároveň namítáme, že správní orgán nezdůvodnil, jaká
rozhodnutí a důvody ho vedly k provedení této změny.
Poukazujeme na to, že na straně jedné správní orgán ve
svém vyjádření se odvolává na vyhl. č 48 z roku 2011
Sb. s tím, že musí chránit první třídu zemědělského
půdního fondu a zde je možnost stavět na uvedených
pozemcích pouze ve veřejném zájmu. Na druhé straně
tuto údajně zemědělskou půdu I. třídy mění svým
zařazením do ÚP na louky, křoviny a les. Vedle toho
předkládáme vyjádření AGRIVEP a.s., který na
uvedených pozemcích hospodaří a uvádí, že pozemky
nejdou využívat k zemědělským účelům z důvodů
kamenité půdy, sucha a jejich umístění uprostřed
zemědělské zástavby. Na dokreslenou ještě
předkládáme korespondenci, kterou jsme ohledně
využití našich pozemků navrhovaly ve svých žádostech
prakticky od roku 2014 až do žádosti o zařazení našich
pozemků do nového ÚP. Domníváme se, že Městský

NEVYHOVĚT
Uvedený pozemek je skutečně, jak autorky námitky
sami správné uvádějí, na I. TO ZPF. Podle ust. §5 zákona
č. 334/1992 Sb. jsou „jsou pořizovatelé a projektanti
územně plánovací dokumentace a územně plánovacích
podkladů povinni řídit se zásadami této ochrany (§ 4),
navrhnout a zdůvodnit takové řešení, které je z hlediska
ochrany zemědělského půdního fondu a ostatních
zákonem chráněných obecných zájmů nejvýhodnější.
Přitom musí vyhodnotit předpokládané důsledky
navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond, a to
zpravidla ve srovnání s jiným možným řešením.“.
Podle ust. §4 odst. (3)téhož zákona „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.“. Proto
projektant, vědom si těchto zákonných ustanovení,
ponechává drtivou část dotčených pozemků jako louku,
zde tedy přesně jako ploch s funkčním využitím „NS.p
plochy smíšené nezastavěného území – přírodní“
s hlavním využitím pro „rozptýlená krajinná zeleň,
komponovaná zeleň, travní porosty“.

Aby bylo možné plochy využívat pro nezemědělské
využití, bude nutné změnit jejich zatřídění z hlediska TO
ZPF, plochy, pokud budou v I. nebo II. TO, bude možné
využít pro nezemědělské využití jen v případě jiného
převažujícího veřejného zájmu.
Pořizovatel převzal pořízení od MěÚ Černošice v říjnu
roku 2019. Nepřísluší mu komentovat vyjádření MěÚ
Roztoky v předcházejícím období, pokud nicméně došlo
k časové prodlevě nebo k absenci jakéhokoliv vyjádření,

úřad Roztoky nás ve svých vyjádřeních přinejmenším
diskriminoval a z uvedeného je patrné, že našimi
žádostmi se opakovaně nezabýval.
054 / PETR A PAVLÍNA MUDROCHOVI / 16.12.2019
Nesouhlasíme se záměrem MÚ Roztoky vybudovat
koridor DN16 (stezka pro pěší a cyklisty Žalov, ul.
Borkovského - ul. Přemyslovská) v rámci nového návrhu
Územního plánu, který byl veřejně projednán dne
9.12.2019, a to z následujících důvodů:
Ad 1. Výrazné zhoršení kvality bydlení v bytovém domě
č.p. 2241, 2242: Navrhovaný koridor DN16
bezprostředně navazuje na stávající bytový objekt se
třemi nadzemními podlažími a jedním podzemním,
zahrnující bytové jednotky s orientací obývacích pokojů
a ložnic právě směrem k navrhovanému koridoru. Dojde
tak k výraznému zhoršení kvality bydlení obyvatel
bytových jednotek ve výše uvedeném domě ve smyslu
narušení soukromí a klidného soužití. Tak, jak je koridor
DN16 navrhován, představuje vážné narušení soukromí
a přináší s sebou velkou pravděpodobnost toho, že
v těchto místech bude narušován také noční klid.
Chtěli bychom zdůraznit, že přízemní byty jsou pod
úrovní povrchu případné cesty, která by v případě
realizace musela vést téměř v úrovni prvního patra
domu. Dále je pozemek parcelní č. 3028/178 využíván
spoluvlastníky jako místo odpočinku. Mimo jiné se
v případě realizace záměru obáváme likvidace a
poškození zeleně na zmiňovaném pozemku. Do zeleně
na uvedeném pozemku bylo ze strany spoluvlastníků
investováno nemalé množství finančních prostředků.
Ad 2. Problematická realizace a nebezpečnost:
Vybudování stezky pro pěší a cyklisty je uvažováno na
příliš úzkém koridoru, který je navíc z jižní strany
lemován strmým svahem, který se navíc v červnu 2009
po dešti sesunul. V současné době je zafixován vegetací,
která prostor pro pohyb osob značně zužuje. Považuji
takový záměr za nevyhovující z pohledu bezpečnosti
provozu. Dále je na rozhraní roviny u paty domu a
svahu vybudován systém pro odvod srážkových vod,
jehož narušením vznikne riziko opětovného vnikání
vlhkosti do suterénních prostor bytového domu č.p.
2241,2242 a v tomto případě je pravděpodobný vznik
škody, kterou budeme nuceni coby SVJ s péčí řádného
hospodáře vymáhat po příslušných odpovědných
orgánech a osobách. Jednoduše řečeno, pro realizaci
cyklostezky není v uvažovaném místě dostatek
prostoru.
Ad 3. Omezení vlastnického práva, úměrné
znehodnocení majetku: MěÚ Roztoky svým záměrem
vybudovat koridor DN16 na soukromém pozemku
znemožní příslušným spoluvlastníkům využívat nadále
pozemek parcelní číslo 3028/178 dle jejich potřeb.
Jednotlivým spoluvlastníkům tak vznikne újma ve
smyslu omezení vlastnického práva. Mít cyklostezku
vedle obývacího pokoje má negativní dopad nejen na

tímto se za to pořizovatel omlouvá. V rámci své činnosti
to nicméně napravit nemůže, jde mimo proces pořízení.
VYHOVĚT
Vypustit z návrhu záměr DN16.
Důvody, pokyny i argumentace jsou shodné jako u
vypořádání námitky č. 011.

soukromí a kvalitu bydlení v daném místě, ale
samozřejmě i na cenu nemovitosti, v případě prodeje
bytové jednotky nebo průběžného přeceňování
nemovitosti v roli zástavy úvěru. V případě vzniku škody
(pokles ceny) z důvodu realizace záměru budeme zcela
jistě požadovat náhradu škody ve formě finančního
odškodnění a rovněž vyvození odpovídajících právních
důsledků pro orgány a konkrétní osoby mající
odpovědnost za příslušná rozhodnutí v této věci.
055 / ING. ZUZANA PACÁKOVÁ, PH.D. / 16.12.2019
Na základě seznámení se s návrhem nového územního
plánu města Roztoky, představeného na veřejném
projednání dne 9.12.2019, vznáším jako majitelka
sousedního pozemku p.č. 3028/141, 3028/171, 3028/53
vše k.ú. Žalov, námitku k umístění územní rezervy DI25
„odstavné a manipulační stání pro veřejnou
autobusovou dopravu, včetně zastávky, zázemí a
parkoviště pro osobní automobily (ul. Za Cihelnou).
Návrh pro veřejné projednání Územní plán Roztoky 36
Koridor DI25 v šířce 50 m je vymezen jako veřejně
prospěšná stavba VD16“.
Zdůvodnění: Daná lokalita je již v současné době
zatížena nadměrným hlukem z dopravy na komunikaci
III/2421. Plocha DI25 je odsunuta od komunikace
III/2421 na úroveň sousedních ploch pro bydlení BI,
místo toho, aby logicky sousedila s plochou OV
občanské vybavení, veřejná infrastruktura. Místní
uspořádání a příjezd k navržené ploše bude dle mého
názoru velmi dopravně komplikované a nevhodné pro
rozměrné vozidla (kloubové autobusy). V místě
napojení ulice Za cihelnou jsou složité prostorové a
rozhledové poměry.
Návrh úpravy řešení: navrhujeme plochu rozdělit na
dvě části, plochu pro odstavné a manipulační stání pro
veřejnou autobusovou dopravu, včetně zastávky a
zázemí a plochu pro umístění parkoviště pro osobní
automobily pro obsluhu nově navrhovaného hřbitova.
Plochu pro odstavné a manipulační stání pro veřejnou
autobusovou dopravu, včetně zastávky a zázemí
situovat do souběhu s komunikací III/2421 v úrovni
sousedící plochy OV občanské vybavení, veřejná
infrastruktura. Toto umístění umožní: variabilnější a
dopravně lepší napojení odstavné a manipulační plochy
na III/2421, oddělení dopravních ploch a ploch pro
bydlení městskou zelení, menší zatížení ploch pro
bydlení dopravou, logické uspořádání podoby příjezdu
do města (návaznost na pokračující pás ploch OV
občanské vybavení, veřejná infrastruktura). Plochu pro
parkoviště pro osobní automobily sloužící pro obsluhu
nově navrhovaného hřbitova situovat v jeho těsné
blízkosti. Navrhovaná úprava je graficky znázorněné na
přiloženém výkrese. Úprava má dopad i na průběh
LBK1, který je posunut o cca 25m s tím, že nový průběh
nezasahuje do jiných pozemků. Naopak při navrženém

NEVYHOVĚT
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.

průběhu nevzniká zbytková část pozemku 3827/18
oproti původnímu návrhu.

Pokud jde o další argumenty uváděné v odůvodnění
námitky vč. předložené řešení, jistě lze uvažovat o
přemístění záměru odstavného a manipulačního stání
pro veřejnou autobusovou dopravu mimo tento daný
prostor. Pokud tím ale vyloučen synergický efekt
s parkovištěm pro osobní automobily návštěvníků
přilehlého hřbitova a s manipulační plochou pro
technické zázemí hřbitova. Z těchto důvodů navrhuje
pořizovat námitku odmítnout, byť oceňuje, že přichází
s konstruktivním návrhem alternativního řešení. Pokud
jde o posunutí lokálního biokoridoru, to bylo navrženo
k tomu autorizovanou osobou, projektantkou ÚSES, a
následně úspěšně projednáno s dotčenými orgány na
úseku ochrany ŽP a krajiny, které k tomuto řešení
nevydaly žádné negativní nebo odmítající stanovisko –
pořizovatel tedy logicky předpokládá navržený posun
LBK za plně akceptovatelný.
056 / ING. VERONIKA CYRANI / 16.12.2019
NEVYHOVĚT
Na základě ustanovení § 22 odst. 3 a § 52 odst. 2 a 3
Jak je patrno z obr. pod textem, celé území v SV
stavebního zákona a § 172 odst. 4 a 5 správního řádu
segmentu Roztok je určeno pro individuální bydlení
podávám jako vlastník pozemku dotčeného návrhem
v RD. Není zde urbanistický ani jiný odborný důvod pro
řešení ÚP v řádném termínu námitku č. 2 proti návrhu
to, aby se vyhovělo partikulárnímu zájmu majitelky
územního plánu Roztoky. Dotčená práva – číslo parcely: pozemku na maximalizaci možného zhodnocení daného
p.p.č. 223 a 222/1, katastrální území Roztoky u Prahy.
pozemku. Pozemky je navíc pro stavbu BD poměrně
Území dotčené námitkou je vyznačeno v grafické příloze malý (viz uváděných 947 m2). Jak je již několikrát
č. 1. Jedná se o stávající objekt s místním názvem
uváděno, Ústava ČR prostřednictvím tezí Základní listiny
Ajmovka. Objekt původně sloužil jako restaurace,
práv a svobod ve své tzv. vlastnické triádě garantuje
v patře byl byt. V současnosti je objekt nevyužívaný a
oprávnění vlastníka věc držet (ius possidenti), užívat a
bude odstraněn. Na místě původního objektu bude
požívat její plody a užitky (ius utendi et fruendi) a
postaven bytový dům se dvěma nadzemními podlažími
nakládat s ní, např. ji darovat, prodat nebo zničit (ius
a třetím ustupujícím podlažím. Celková plocha pozemků dispondendi), nikoliv právo na 100% maximalistické
p.č. 223 a 222/1 = 947 m2. V návrhu územního plánu je
zhodnocení nějakého nemovitého pozemku. Vlastník
tato plocha označena jako BI plocha bydlení – bydlení
prostě pozemku nemá nárok na to, aby 100% jeho
v rodinných domech městské a příměstské s limitem
parcely bylo stavební, a nejlépe bez jakýchkoliv
min. 600 m2 pozemku pro RD. Žádám, aby tato plocha
omezení. Převedeno na tento případ – také by zde
byla v územním plánu předefinována na plochu SM –
mohla být jen objektivně nezastavitelná louka
bytový dům bez integrované občanské vybavenosti.
veřejného prostranství určená pro parkovou úpravu,
byla by zde potřebná a mnohem urbanisticky vhodnější
než BD, protože zatímco bytových domů mají Roztoky
nadbytek, komponované plochy veřejných prostor,
veřejné zeleně zde chybí. Rozhodující pro posouzení je
ale začlenění do okolního prostoru, pokud celá čtvrť je
návrhem ÚP Roztoky koncipována jako individuální
bydlení ve vilách a RD, není zde jediný objektivní důvod,
proč uprostřed lokality navrhovat BD.

057 / ING. ŠÁRKA NOVÁKOVÁ / 16.12.2019
Jedná se o VPS VD14 Žalov Dl24 – místní komunikace,
ul. Mühlbergerova. Dotčené pozemky – p.p.č. 3262/13,
3262/10 a 3262/8 jsou výhradně v mém vlastnictví (s
manželem ve spoluvlastnictví). Zmíněné pozemky jsou
částečně zastavěné Vámi povolenými stavbami
určenými k bydlení. Rozhodně nesouhlasím s umístěním
komunikace na mých pozemcích a ani s jejich
případným vyvlastněním. Nově navržený územní plán
počítá s vybudováním komunikace v šíři cca 8 m, s čím
nesouhlasím, protože by přetínal linii staveb a zasahuje
výrazně do našich vlastnických práv, kteréžto budou
tímto omezeny. Celé řešení této cesty mi přijde
nekoncepční již z důvodů toho, že dosavadní ulice
Mühlbergerova rozhodně 8 m šíři nemá, dále je rozdíl
v terénní nerovnosti cca 1,5 m. V plánu tak, jak je
prezentován, není náš dům a stavby vůbec zachycen, ač
má přidělené číslo popisné 1913 a je již nějakou dobu
zkolaudován.

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.

058 / PAVLÍNA KUBEŠOVÁ / 16.12.2019
Podávám námitku proti vedení trasy pro pěší a cyklisty
v koridoru DN-16. Vybudováním této stezky dojde
k omezení vlastnického práva, znehodnocení majetku a
zhoršení kvality bydlení.
059 / MARTIN KUBEŠ / 16.12.2019
Podávám námitku proti vedení trasy pro pěší a cyklisty
v koridoru DN-16. Vybudováním této stezky dojde
k omezení vlastnického práva, znehodnocení majetku a
zhoršení kvality bydlení.
060 / PAVEL BROKL / 16.12.2019
Dotčená práva – číslo parcely: 3411/2, 3412/1,
3189/749 a 3409/1, vymezení území dotčeného
námitkou: 3189/73, 3189/74, 3189/44, 3189/43,
3189/649. V odůvodnění ÚP je uvedeno, že ÚP vychází
ze schválených a platných změn ÚPnSÚ Roztoky,
konkrétně změna č. 4. Absence schválených ploch
veřejné zeleně ZV na pozemcích vše dále k.ú. Žalov č.
3189/73, 3189/74, 3189/44, 3189/43, 3189/649, však
toto odůvodnění popírá! Také pozemky č. 3189/68,
3189/67, 3189/140 původně patřily do veřejně
přístupné zeleně. Změna ÚP č. 4 je dále určuje na sady a
zahrady, což to je také v rozporu s odůvodněním! Též
komunikace na parcelách 3414 a části 3415/9, to je

VYHOVĚT
Vypustit z návrhu záměr DN16.
Důvody, pokyny i argumentace jsou shodné jako u
vypořádání námitky č. 011.
VYHOVĚT
Vypustit z návrhu záměr DN16.
Důvody, pokyny i argumentace jsou shodné jako u
vypořádání námitky č. 011.
VYHOVĚT
Zapracovat řešení změny č. 4 ÚPnSÚ Roztoky
v podrobnosti odpovídající územnímu plánu do návrhu
ÚP Roztoky pro opakované veřejné řízení dle ust. § 57
stavebního zákona.
Dne 26.10.2017 nabyla na účinnosti změna č. 4 ÚPnSÚ
Roztoky, která determinuje využití předmětného území
takto:

spojení komunikace ul. Levohradecká a Šebkova,
neodpovídá rozměrově Změně č. 4. Namítaná plocha
sousedící s pozemky a stavbou, které vlastním: RD č.p.
1744 a p.p.č.3411/2, 3412/1, 3189/749 a 3409/1.
Takový výše uvedený stav já namítám. Žádám plnou
implementaci Změny č. 4 ÚPnSÚ Roztoky, která nabyla
účinnosti 26.10.2017, se všemi atributy do nově
připravovaného ÚP. Pokud by se změna č. 4
neimplementovala, stala by se 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 by to poškodilo zájmy občanů města Roztok.
Pro historickou úplnost: změna č. 4 „částečně také
legalizovala“ dřívější hrubé soudem potvrzené
pochybení stavebního úřadu. Námitku podávám na
základě doporučení při veřejném projednání ÚP. Jenom
na výše uvedených parcelách mimo komunikace na
parcelách 3414 a části 3415/9 by byla maximální možná
zastavitelná plocha při KZP 0,45 1409 m2 na úkor
zeleně. Chtěl bych se ještě dotázat zda bude součástí
nového ÚP seznam parcel s jejich určeným využitím
např. BI, SP?
061 / TOMÁŠ A MARTA NOHELOVI / 16.12.2019
Podle ustanovení § 52 odst. 2 stavební zákona
podáváme coby vlastnící dotčené nemovitosti námitku
k návrhu územního plánu Roztoky, vyvěšeného dne
30.10.2019 a veřejně projednaného dne 9.12.2019.
Námitka 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“. Navrhujeme pozemek p.č.
2547/1 (část plochy P03) překlasifikovat na způsob
využití území „RZ plochy rekreace – zahrádkové osady“.
Odůvodnění: shodné s námitkou č. 043.
062 / PETR VÁCHA / 16.12.2019
Jsem s mou matkou spoluvlastníkem garáže bez č. p.,
nacházející se na pozemku parc. č. 141/25 v ulici Nad
Čakovem, v kat. území [742503] v obci Roztoky. Výše
zmíněné nemovitosti využívám k parkování
soukromého vozidla a skladování souvisejících věcí. Dne
9.12.2019 proběhlo veřejné projednání návrhu
územního plánu Roztoky. Dle návrhu tohoto územního
plánu má mimo jiné dojít k přestavbě na pozemcích (v
územním plánu pod č. P04), jejich součástí je i shora
uvedená nemovitost. Jako vlastník stavby dotčených
návrhem řešení v souladu s ust. § 52 odst. 2 a 3
stavebního zákona v zákonné lhůtě 7 dnů tímto
podávám následující námitky: jelikož v místě bydliště
Haškova 793, Roztoky není možno vybudovat garáž, je
proto jedinou možností parkování vozu a uskladnění
věcí právě v garáži na pozemku č. 141/25. Toto by bylo
přijetím územního plánu znemožněno.

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.
Součástí dokumentace ÚP Roztoky nebude seznam
parcel s jejich určeným využitím např. BI, SP, ale
protože je nový ÚP zpracováván v GIS technologii, bude
na počítačové sítí MěÚ Roztoky k dispozici jeho
elektronická podoba, která to umožní (zadat dotaz na
všechny pozemky, které jsou protnuty daným typem
funkčního využití ploch, např. zmíněným bydlením
individuálního charakteru).
VYHOVĚT
Ponechat stávající funkci, tedy překlasifikovat na
způsob využití území „RZ plochy rekreace –
zahrádkové osady“ s výjimkou plochy RD na p.p.č.
2547/54 a související zahrady 2547/49, bude
vyznačena jako BI, a pozemků garáží severně od
těchto pozemků, které budou vymezeny jako plochy
DI. Odůvodnění je shodné s vypořádáním námitky č.
043.

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.

063 / ALENA VÁCHOVÁ / 16.12.2019
Jsem se synem spoluvlastníkem garáže bez č. p.,
nacházející se na pozemku parc. č. 141/25 v ulici Nad
Čakovem, v kat. území [742503] v obci Roztoky. Výše
zmíněné nemovitosti využívám k parkování
soukromého vozidla a skladování souvisejících věcí. Dne
9.12.2019 proběhlo veřejné projednání návrhu
územního plánu Roztoky. Dle návrhu tohoto územního
plánu má mimo jiné dojít k přestavbě na pozemcích (v
územním plánu pod č. P04), jejich součástí je i shora
uvedená nemovitost. Jako vlastník stavby dotčených
návrhem řešení v souladu s ust. § 52 odst. 2 a 3
stavebního zákona v zákonné lhůtě 7 dnů tímto
podávám následující námitky: jelikož v místě bydliště
Haškova 793, Roztoky není možno vybudovat garáž, je
proto jedinou možností parkování vozu a uskladnění
věcí právě v garáži na pozemku č. 141/25. Toto by bylo
přijetím územního plánu znemožněno.

064 / MUDR. VLADIMÍR A MUDR. ZUZANA
POLAKOVIČOVI / 15.12.2019
Jsme vlastníky pozemku č. parc. 2548/2 v katastrálním
území Roztoky u Prahy v obci Roztoky. P.p.č. 2548/2
v k.ú. Roztoky u Prahy vymezujeme jako území dotčené
námitkami. Navrhujeme změnit část plochy s rozdílným
způsobem využití, ležící v dotčeném území, z plochy „ZS
Plochy zeleně – soukromá a vyhrazená“ na plochu „BI
plochy bydlení – bydlení v rodinných domech městské a
příměstské“. Dotčené území leží v zastavěném území
obce mezi plochami s rozdílným způsobem využití BI –

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
Pořizovatel se ztotožňuje s hodnocením předchozího
pořizovatele, MěÚ Černošice, který vypořádal shodnou
připomínku uplatněnou během společného projednání
návrhu ÚP Roztoky takto: „Připomínka nebyla
zapracována. Jedná se o pozemek v okrajové poloze, na
rozhraní zástavby a volné krajiny. Pozemek se nachází
v pásmu do 50 metrů od okraje lesa, při splnění
požadavku stanoviska dotčeného orgánu uplatněného
k návrhu územního plánu na stanovení pásma 25 m od
okraje lesa jako území bez staveb, zůstává jen malá část
pozemku mimo toto pásmo. Veřejné prostranství

plochy bydlení a NL – plochy lesní. Dotčené území leží
ve vzdálenosti do 50m od okraje lesa a částečně i ve
vzdálenosti do 25m od okraje lesa. Přístup na pozemek
je z pozemků (komunikací) ve vlastnictví města Roztoky.
Dosavadní způsob využití dotčeného území je pro
rekreaci. Vlastníci dotčeného pozemku chtějí tento
způsob využití ukončit a nově využití změnit na
individuální bydlení.
Zdůvodnění:
V roce 2005 ZM Roztoky souhlasilo se zařazením žádosti
o změnu ÚP pozemku parc. č. 2548/2 do procesu
pořizování změny ÚP sídelního útvaru města Roztoky,
viz výpis z usnesení ZM Roztoky č. 172-8/2005. V roce
2006 jsme obdrželi závazné stanovisko Odboru
životního prostředí MÚ Černošice, oddělení
zemědělství, lesnictví a myslivosti, ve kterém souhlasí
s dotčením pozemku do vzdálenosti 50 metrů od okraje
lesa a vydáním rozhodnutí podle zvláštního předpisu
k umístění stavby rodinného domu na našem pozemku.
Souhlas byl vázán na splnění podmínek „stavba
rodinného domu nebude žádnou svojí součástí
umístěna směrem k lesu blíže než vzdálenost 15 metrů
od hranice lesního pozemku č. parc. 2463/23 v k.ú.
Roztoky u Prahy. Tuto podmínku jsme samozřejmě
schopni dodržet. Ještě v roce 2008 bylo v textu zadání
změny č. 3 územního plánu sídelního útvaru Roztoky
uvedeno na stránce č. 3 „Začlenění do čistě obytného
území s konkrétním cílem výstavby rodinných domů je
vlastníky navrhováno na pozemcích v k.ú. Roztoky
2548/2“. V roce 2011 bylo MěÚ Roztoky, Odborem
správy, rozvoje města a životního prostředí, panem
Abramovičem potvrzeno, že naše žádost bude do změn
ÚP zahrnuta. V roce 2014 máme potvrzeno č.j.
1675/2014/OSRMŽP/ZAH, že byl náš podnět a žádost
k připravovanému ÚP města Roztoky přijata. Ještě
v roce 2015 jsem podával připomínku k návrhu
územního plánu. Již téměř 15 let žádáme opakovaně o
výše uvedenou změnu, která nám byla přislíbena
a potvrzena přijetím našich podnětů a žádostí
s odkazem že se vše vyřeší v souvislosti s novým ÚP.
K našemu pozemku je přivedena elektrická i vodovodní
síť a naším záměrem bylo a stále je, postavit si zde nízký
malý bungalov pro dva skoro již důchodce. Stavba by
splňovala podmínky výše uvedené a byla by
v dostatečné vzdálenosti od hranice lesa. Děkuji za
pochopení a věřím v kladné vyřízení naší připomínky a
žádosti, kterou jsme dříve podali.
065 / ING. VERONIKA CYRANI / 16.12.2019
Na základě ustanovení § 22 odst. 3 a § 52 odst. 2 a 3
stavebního zákona a § 172 odst. 4 a 5 správního řádu
podávám jako vlastník pozemku p.č. 203, 204, 205 a
222/3 v k.ú. Roztoky u Prahy (LV č. 3956) dotčeného
návrhem řešení ÚP v řádném termínu námitku č. 1 proti
návrhu územního plánu Roztoky. Námitka č. 1 – území
dotčené námitkou je vyznačeno v grafické příloze č. 1.

severně od pozemku je součástí odvodňovacího
systému přilehlých ulic, jedná se o přeronový žlab a
v případě dešťů může být přístup na pozemek
přinejmenším problematický, realizace zpevněné
komunikace je v tomto místě nereálná. Cílem je rovněž
zachování zeleného prstence ploch zahrad a jiných typů
zeleně bez zástavby po obvodu města.“. Od vypořádání
této připomínky se situace ani právní stav v území nijak
nezměnil. Nezměnila se žádná z podmínek, na základě
kterých si původní pořizovatel učinil výše zmíněné
správní uvážení – a proto i současný pořizovatel dochází
ke stejnému závěru.
Navíc pořizovatel nyní během veřejného projednání
odmítl stejnou žádost o začlenění sousedního pozemku
s tímto vypořádáním: „Předmětný pozemek je návrh ÚP
Roztoky vymezen jako plocha ZS – plochy zeleně –
soukromá a vyhrazená a tvoří ucelený a urbanisticky
zcela jasně definovaný pás zeleně přiléhající zvnějšku
k pásu pro bydlení. Vyhovění tomuto požadavku by
nevratně narušilo tuto urbanistickou koncepci a rozbilo
celý zelený pás.

Zákres na obr. nad textem dokládá určitou
urbanistickou nekoncepčnost požadované řešení –
proto pořizovatel navrhuje tomuto požadavku
nevyhovět. Obdobně bylo nevyhověno námitce č. 024.
Dle názoru pořizovatel i orgánu ochrany ZPF má návrh
ÚP Roztoky již nyní vymezeno dostatečné množství
ploch pro bydlení a není potřebné, a s ohledem na
kapacity inženýrských sítí ani vhodné, přidávat další a
další lokality pro bydlení, byť jen v jednotkách
stavebních pozemků.“. Viz vypořádání námitek č. 024 a
039.

VYHOVĚT
Lokality Ajmovka bude vyčleněna jako přestavbová
plocha s možností jak konverze na individuální bydlení
v RD, tak ale i možnosti zachování řadových domů.
Území bude podmíněno pořízením územní studie,
která prověří vhodnost kompozičního řešení
potenciální přestavby dané lokality.

Jedná se o vnitroblok stávající původní zástavby
vymezené ulicemi Jungmannova, Puchmajerova,
Třebízského a Dobrovského s lokálním názvem malá
Ajmovka. Zde jsou umístěny původní dva řadové domy
s celkovou kapacitou 9 bytových jednotek. Rok vzniku
lze datovat zhruba do doby 20-30 let minulého století.
Dům č.p. 142 – řadový rodinný dům s pěti bytovými
jednotkami, č.p. 258 – řadový rodinný dům se čtyřmi
bytovými jednotkami. Celková plocha pozemků p.č.
203-205 = 1965 m2, celková plocha pozemků p.č. 203205 a 222/3 = 2222 m2. Žádám, aby tato lokalita byla
v územním plánu předefinována tak, aby zde mohla
vzniknout jedna řada řadových RD se dvěma podlažími
a s minimální plochou 200 m2 pro jeden ŘRD s tím, že
KZP a KZ zůstanou zachovány podle návrhu územního
plánu -tj. KZP=max. 0,45% a KZ=min. 0,35%.
Odůvodnění: Převážnou část stávající zástavby
severovýchodní části horních Roztok návrh územního
plánu definuje jako území BI s výše citovanými limity.
V grafické příloze č.1 uvádím na výřezu KM velikosti
pozemků s RD v bloku ul. Jungmannova, Puchmajerova,
Třebízského a Dobrovského. Vyjma rohových parcel,
které jsou logicky větší, se velikost pozemků pohybuje
zhruba kolem 350 m2 a se zastavěnou plochou
rodinnými domy kolem cca 100 m2. Tím je dáno drobné
měřítko pozemků a vysoká hustota zástavby
s dvoupodlažními RD i jednopodlažními RD s podkrovím
a charakter zástavby, kde ve skutečnosti není výjimkou
50% zastavěnost pozemku. Výjimku tvoří vnitroblok –
malá Ajmovka se dvěma řadami řadových RD. Celková
plocha pozemků (Malá Ajmovka) p.č. 203-205 = 1965
m2, celková plocha pozemků p.č. 203-205 a 222/3 =
2222 m2. V případě navrhovaného minimálního limitu
600 m2 na velikost pozemku pro stavbu RD, by zde bylo
možné umístit tři RD o půdorysu cca 150 m2 se dvěma
podlažími a podkrovím.
066 / JAROSLAV A ZUZANA RICHTEROVI / 16.12.2019
Dotčená práva – číslo parcely: 3028/62, k.ú Žalov.
V grafické části navrhovaného územního plánu jsou
ulice Bořivojova, Sv. Ludmily a Krolmusova vedeny jako
průjezdné do ulice Za Cihelnou. V současné chvíli jsou
tyto ulice pro motorová vozidla slepé a spojení do ulice
Za Cihelnou je pouze pro pěší. Žádáme o zachování ulic
Bořivojova, Sv. Ludmily a Krolmusova jako
neprůjezdných do ulice Za Cihelnou. Zprůjezdněním
propojení ulic Bořivojova, Sv. Ludmily a Krolmusova do
ulice Za Cihelnou by výrazně stouplo dopravní zatížení
ulic Bořivojova a Borkovského, které sousedí s naším
pozemkem 3028/62 a což by mělo negativní dopad na
využití naší nemovitosti k bydlení.
Odůvodnění uplatněné námitky: tuto oblast již výrazně
zatěžuje provoz k VTP a rozšíření průjezdu vozidel
obytnou zónou je nevhodné (pro nákladní vozidla je
jednoduší projet, než se otáčet mezi VTP). Průjezd
vozidel by zvýšil hlučnost, prašnost a emise výfukových
plynů na našem pozemku 3028/62.

Jak je patrno z obr. pod textem, celé území v SV
segmentu Roztok je určeno pro individuální bydlení
v RD. Nicméně v tomto případě zde historicky vznikly 2
objekty řadových rodinných domů. Lze jistě připustit
jejich adaptaci, rekonstrukci, citlivou přestavbu, pokud
toto řešení bude prověřeno územní studií, proto
pořizovatel doplnil vyhovění této námitce o podmínku
pořízení územní studie.

NEVYHOVĚT
V návaznosti na koncepční řešení celé lokality Horní
Žalov byl pořízen a dnes je platný a účinný regulační
plán Horní Žalov. Ten na straně jedné předpokládá další
výstavbu ploch pro bydlení (individuální i bytové domy)
severně od předmětného pozemku v majetku autorů
námitky, na straně druhé také musí řešit kapacitní
dopravní napojení dané lokality. Nelze vyloučit, že
dopravní napojení pro novou čtvrť zvýší průjezd vozidel,
což následně způsobí zvýšení hlučnosti, prašnosti a
emisním zatížením výfukovými plyny na dotčeném
pozemku. Na stranu druhou, je to pouze předpoklad,
predikce. Výsledný stav bude muset každopádně
odpovídat všem hygienickým normám a předpisům.
Pokud by došlo k překročení těchto limitů, KHS vydá
negativní závazné stanovisko a projekt následně
nebude v rámci územního nebo stavebního řízení vůbec
povolen. Nicméně míra znalostí a podrobností projektu
nedovoluje již v etapě územního plánování odpovědně

067 / ING. JAN A EVA HROMÁDKOVI / 16.12.2019
Podle ustanovení § 52 odst. 2 stavebního zákona
podáváme coby vlastnící dotčené nemovitosti námitku
k návrhu územního plánu Roztoky, vyvěšeného dne
30.10.2019 a veřejně projednaného dne 9.12.2019.
Námitka 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“. Navrhujeme pozemek p.č.
2547/1 (část plochy P03) překlasifikovat na způsob
využití území „RZ plochy rekreace – zahrádkové osady“.
Odůvodnění: Odůvodnění: shodné s námitkou č. 043.
068 / MUDR. PETR DVOŘÁK / 16.12.2019
Nesouhlasím se záměrem MÚ Roztoky vybudovat
koridor DN16 (stezka pro pěší a cyklisty Žalov, ul.
Borkovského – ul. Přemyslovská) v rámci nového
návrhu Územního plánu, který byl veřejně projednán
dne 9.12.2019, a to z následujících důvodů:
Ad 1. Zhoršení kvality bydlení: uvažovaný koridor DN16
bezprostředně navazuje na stávající bytový objekt se
3.NP zahrnující bytové jednotky s orientací obývacích
pokojů právě směrem ke zvažovanému koridoru. Došlo
by tak k výraznému zhoršení kvality bydlení vlastníků/
uživatelů ve smyslu narušení soukromí a klidného
soužití.
Ad 2. Problematická realizace, nevyhovující bezpečnost:
Vybudování stezky pro pěší a cyklisty je uvažováno na
příliš úzkém koridoru, který je navíc z jižní strany
lemován strmým svahem. Považuji takový záměr za
nevyhovující z pohledu bezpečnosti provozu. Jednoduše
řečeno, pro realizaci cyklostezky není v uvažovaném
místě dostatek prostoru.
Ad 3. Omezení vlastnického práva, úměrné
znehodnocení majetku: MěÚ Roztoky svým záměrem
vybudovat koridor DN16 na soukromém pozemku
znemožní příslušným spoluvlastníkům využívat nadále
pozemek parcelní číslo 3028/3 dle jejich potřeb.
Jednotlivým spoluvlastníkům tak vznikne újma ve
smyslu omezení vlastnického práva. Mít cyklostezku
pod „obývákem“ má negativní dopad nejen na
soukromí a kvalitu bydlení v daném místě, ale
samozřejmě i na cenu nemovitosti, např. v případě
prodeje bytové jednotky. Nelze vyloučit, že vlastníci
v takovém případě budou po MÚ Roztoky požadovat
náhradu škody ve formě finančního odškodnění.
069 / ING. JAROSLAV BÁZLER / 16.12.2019
Z34 – oblast Holý vrch je dle návrhu koncipována jako
vyhlídkové místo, výškový vodojem bude danou lokalitu
pohledově kazit. Koukáme se najeden z nich, naproti
přes vodu, v Klecanech, a je vidět opravdu zdaleka. Bylo
několikrát řečeno na veřejnoprávních jednáních ze
strany M.Ú., že kapacita stávajícího vodojemu je

rozhodnout – posouzení je nutné nechat až na
navazující správní rozhodování v daném území.
VYHOVĚT
Ponechat stávající funkci, tedy překlasifikovat na
způsob využití území „RZ plochy rekreace –
zahrádkové osady“ s výjimkou plochy RD na p.p.č.
2547/54 a související zahrady 2547/49, bude
vyznačena jako BI, a pozemků garáží severně od
těchto pozemků, které budou vymezeny jako plochy
DI. Odůvodnění je shodné s vypořádáním námitky č.
043.

VYHOVĚT
Vypustit z návrhu záměr DN16.
Důvody, pokyny i argumentace jsou shodné jako u
vypořádání námitky č. 011.

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.

dostatečná. Pokud ne, mělo se toto připravit předem,
před výstavbou, s přispěním developerů.
Odůvodnění: Město Roztoky má vodovodní řád
dostatečný, problém způsobují některá okolí města,
která využívají částečně infrastrukturu Roztok, například
čističku odpadních vod (i přivrácená část Suchdola ji
využívá). Vhodnějším řešením by bylo okolní města byla
závislá sama na sobě.
Z35 – kupoval jsem nemovitost s tím, že se jedná o
klidnou lokalitu na kraji města, v těsné blízkosti přírody.
Vybudování kompostárny v navrhované lokalitě přivede
do oblasti nákladní dopravní zátěž, hluk a zápach.
Dopravní zátěž se s pokračující masivní zástavbou
nových byt. domů v našem území opravdu razantně
zvyšuje, a proto ji dál nezvyšujme a hledejme jiná
řešení. Jednou je potřeba si říct bylo toho už dost.
Stavební činnost by měla být už ukončena, pro nás déle
žijící to už trvá příliš dlouho, napřed přišli developeři a
teď do toho další doprovodné činnosti. Navrhuji
vhodnější umístění pro tuto navrhovanou činnost
kompostárny, i z důvodu dopravního hlediska a už
vybudovaných komunikací (křižovatka U Váhy, kde je
panelový silážní žlab, dále areál bývalé Penicilinky, kde
je brownfield území bez využití). Ohrožení kvality vod
v dosahu (např. Suchdolský potok, kvalita povrchové i
podzemní vody ), protože jde o vyvýšené území. (Odbor
ochrany vodního a lesního hospodářství ?). V dnešní
době je to jedna z priorit. Kromě úniku kapaliny
z kompost. materiálu jsou nebezpečím i úniky ropných
látek a olejů z mechanizace a dopravy. Ohrožení přírody
v krajině na okraji přírodní rezervace, i v ní hlukem,
zápachem a výfukovými plyny.
Odůvodnění: navrhovaná lokalita pro kompostárnu je
v těsné blízkosti Přírodní rezervace Tiché Údolí, a
stávající polní komunikace k ní vedoucí, která patří mezi
nejoblíbenější v okolí, by musela být přebudována pro
nákladní vozidla. Celá trasa by tak ztratila svou
dosavadní chloubu, kde mohou volně pobíhat děti
v plné přírodě. Zničení posledního kousku opravdu
hezkého kousku přírody v přilehlé krajině. Nezůstane
jen u výstavby kompostárny, je třeba dostavět další
objekty pro obsluhu sila včetně jejich sociálního zázemí
a technického zázemí. Známe to dobře. Po kolaudaci
dojde k dalšímu rozšíření, a máme z toho „malý“ areál.
Komunikace nechat stávající, s úpravami pouze pěší a
cyklodopravu. Nesouhlasíme s žádným rozšířením
případně další rekonstrukcí stávající komunikace U
školky, pokračující dále ke starému vodojemu a dále do
polí až k místu navrhované kompostárny. Město má na
komunikace ve městě pouze malé finanční prostředky,
páteřní komunikace městem je v havarijním stavu, a
zde budeme v polích stavět nové komunikace pro
nákladní dopravu? Navrhuji vhodnější umístění pro tuto
navrhovanou činnost kompostárny, i z důvodu
dopravního hlediska a už vybudovaných komunikací

VYHOVĚT
Plocha Z35 pro kompostárnu nebude návrhem tohoto
ÚP samostatně vymezována. Rovněž záměr DI11 bude
z návrhu ÚP vypuštěn.
Důvody, pokyny i argumentace jsou obdobné jako u
vypořádání námitky č. 019 spolku Roztoč.

(křižovatka U Váhy, kde je panelový silážní žlab (dříve se
tam vozily kaly z ČOV, dále areál bývalé Penicilinky, kde
je brownfields bez využití, rovněž s přístupnými
vybudovanými komunikacemi). V dnešní době je třeba
využít všech možností, např. i výměny či výkupy
pozemků za symbolickou cenu, které by stejně neměly
žádná využití. Do územního plánu navrhuji toto území
od Holého vrchu, na přilehlých pozemcích, až
k vodojemu Žalov, jako klidovou zónu s nic nerušícími
činnostmi, žádná těžká nákladní doprava s další
výstavbou komunikací a inž. sítí, jedná se o území bez
nich.
070 / BC. JANA KELLEROVÁ / 16.12.2019
Jako vlastník dotčené nemovitosti (p.p.č. 2439 a 2440
v k.ú. Roztoky u Prahy, LV 1045) nesouhlasím
s výstavbou kompostárny. Z důvodu znehodnocení
pozemku a celkového vlivu na okolní přírodu.
071 / SDRUŽENÍ ROZTOČ / 16.12.2019
Shodné s námitkou č. 019, podatelnou MěÚ Roztoky
bylo přijato 3x, jednou prostřednictvím datové
schránky, 2x podáno na podatelnu MěÚ Roztoky.
Odůvodnění: shodné s námitkou č. 019.
072 / MGR. MARTIN MATAS / 16.12.2019
Jsem vlastníkem p.p.č. 2592/7 v k.ú. Roztoky u Prahy a
podávám námitku proti návrhu územního plánu. Dne
09.12.2019 proběhlo veřejné projednání návrhu
územního plánu. Dle návrhu tohoto územního plánu
jsou určeny území Z55 s určením jako plocha pro
Marinu a Z54 jako plocha přístaviště parníků. S tímto
záměrem souhlasím, ale namítám, že plocha Z55 by
měla zasahovat až k ploše Z54. Na mém pozemku č.
2592/7 by mohlo po této úpravě územního plánu být
např. zázemí pro přístaviště parníků (mobilního
charakteru), jeřáb na menší lodě nebo maják.
073 / SDRUŽENÍ ROZTOČ / 16.12.2019
Shodné s námitkou č. 019 a 071, podatelnou MěÚ
Roztoky bylo přijato 3x, jednou prostřednictvím datové
schránky, 2x podáno na podatelnu MěÚ Roztoky. Tato
je parafována paní Jaroslavou Šmucrovou.
Odůvodnění: shodné s námitkou č. 019.
074 / JAROSLAVA ŠMUCROVÁ / 16.12.2019
Jako vlastník dotčené nemovitosti na p.p.č. 2439 a 2440
v k.ú. Roztoky u Prahy (č. LV 1045) nesouhlasím
s výstavbou kompostárny. Z důvodu znehodnocení
pozemku a celkového vlivu na okolní přírodu. Shodné
s námitkou č. 070.
075 / VÁCLAV ŽIROVNICKÝ / 16.12.2019
Jako hospodář nechápu proč pro komerční účely
zabíráte půdu s nejlepší bonitou. Dále mě zajímá, jaký je
následný záměr s uvedeným pozemkem, pokud
předmětný projekt neprojde. Také zde jsou uvedeny
jako dotčené parcely p.p.č. 2439 a 2440 v k.ú. Roztoky u
Prahy (č. LV 1045).

VYHOVĚT
Plocha Z35 pro kompostárnu nebude návrhem tohoto
ÚP samostatně vymezována.
Důvody, pokyny i argumentace jsou obdobné jako u
vypořádání námitky č. 019 spolku Roztoč.
VYHOVĚT
Plocha Z35 pro kompostárnu nebude návrhem tohoto
ÚP samostatně vymezována. Rovněž záměr DI11 bude
z návrhu ÚP vypuštěn.
Shodné s vypořádáním námitky č. 019 spolku Roztoč.
VYHOVĚT
Skutečně se nabízí možnost rozšířit plochu Z55 pro na
uvedený p.p.č. 2592/7 v k.ú. Roztoky u Prahy ve
východní polovině tohoto pozemku.

VYHOVĚT
Plocha Z35 pro kompostárnu nebude návrhem tohoto
ÚP samostatně vymezována. Rovněž záměr DI11 bude
z návrhu ÚP vypuštěn.
Shodné s vypořádáním námitky č. 019 a č. 071 spolku
Roztoč.
VYHOVĚT
Plocha Z35 pro kompostárnu nebude návrhem tohoto
ÚP samostatně vymezována.
Důvody, pokyny i argumentace jsou obdobné jako u
vypořádání námitky č. 019 spolku Roztoč.
NEVYHOVĚT
Z textu námitky není zřejmé, proti čemu dotyčný
vlastně brojí. Návrh územní plánu pro společné jednání
byl projednán s orgánem ochrany ZPF, návrh pro
veřejné řízení je vybaven kladným stanoviskem orgánu
ochrany ZPF s odsouhlaseným záborem zemědělského
půdního fondu pro nezemědělské využití. Z vymezení
dotčených parcel námitkou může pořizovatelem
dovozovat, že dotyčný stejně jako Spolek Roztoč brojí

076 / MICHAL A ING. JOSEF KINSKÝ / 15.12.2019
Jsme vlastníci (resp. spoluvlastníci) nemovitostí v k.ú.
Roztoky – Žalov (viz LV 2277, 2479): RD č.p. 1228 na
parc.č. 3263, dále pozemky parc.č. 3262/11 a 3264
(zahrada). Uvedené nemovitosti užíváme k trvalému
bydlení, k zahradnické a rekreační činnosti. Dne
9.12.2019 proběhlo veřejné projednání Návrhu
územního plánu Roztoky (dále jen „NUPR“). Součástí
tohoto Návrhu je mj. v rámci kap. Dopravní
infrastruktura (DI04 a DI24) k návrhu na vymezení
koridorů pro budoucí umístění místních komunikací
DI04 – místní komunikace (propojení ul. Krásného a ul.
Mühlbergerova) a DI24 – místní komunikace (ul.
Mühlbergerova); vymezeno dokonce jako veřejně
prospěšná stavba VD14! Jako spoluvlastníci pozemků a
stavby dotčených návrhem řešení v souladu
s ustanovením § 52 odst. 2 a 3 stavebního zákona
v zákonné lhůtě 7 dnů tímto podáváme následující
námitky a připomínky:
1. Uvedený návrh nerespektuje práva a zájmy vlastníků
dotčených nemovitostí na jejich nerušené užívání.
Předpokládá přes tyto pozemky v budoucnu vést dvě
místní komunikace a zbudovat na nich křižovatku,
ačkoliv jsou tuto parcely v našem vlastnictví.
2. Návrh DI24 předpokládá (v kapitole G.1 „Vymezení
veřejně prospěšných staveb, pro které lze práva
k pozemkům a stavbám vyvlastnit“) dokonce
vyvlastnění našeho p.p.č. 3264 nebo jeho části.
Dovolává se přitom na „zajištění bezpečnosti a obrany
státu“? Nebo „ploch pro asanaci“? Viz tamtéž v kap. G
„Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně
prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování
obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro
které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit“.
Tento argument pro vyvlastnění je zcela nemístný a
zásadně s ním nemůžeme souhlasit. Jedná se o lokalitu,
kde „bezpečnost a obranu státu“ nelze
vyargumentovat. Nejde ani o „plochu k asanaci“, ale o
místní komunikaci. Pozn.: Takové argumenty nepoužili
ani za dob totality komunisté z MNV, když naši rodinu
nutili k prodeji tohoto pozemku; vydírali nás jinými
metodami.
3. Při pohledu na mapu NUPR je zřejmé, že by došlo
k oddělení zbytkové části zahrady na parc.č. 3264, a tím
ke zhoršení přístupu od našeho domu na parc.č. 3263;
přístup by byl přes zbudovanou místní komunikaci. Tím
dojde k ohrožení našich zájmů vlastnických, ale i
zvýšené nebezpečí z provozu na komunikaci pro nás i
naše potomky.
4. Podle návrhu DI04 je předpokládáno budoucí
zbudování komunikace na parc.č. 3262/11, přes kterou

proti záměru kompostárny. Pokud tomu tak je, tento
záměr včetně navržené komunikace k němu bude
z návrhu ÚP Roztoky pro opakované veřejné projednání
vypuštěn.
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.

je dnes jediný přístup do našeho domu č.p. 1228, z ul.
Krásného. Navíc jsou tudy vedeny všechny přípojky do
domu. Záměr DI04 by nám ztížil, nebo i znemožnil
přístup do domu a jeho klidné užívání. K tomu nikdy
nedáme souhlas.
5. Uvedené záměry v NUPR zásadně poškozují komerční
hodnoty našich nemovitostí, jejich hodnota by výrazně
poklesla vzhledem ke snížení budoucí využitelnosti
k zastavění.
6. Totéž se zejména týká budoucí využitelnosti pozemku
p.č. 3264 pro možnou výstavbu bytových domů. Máme
děti a vnoučata, kteří budou chtít sami stavět své
bydlení, a tyto záměry by zhatila realizace NUPR
v uvedeném znění DI04 a D124.
Odůvodnění:
Uvedený NUPR v části DI04 a D124 obsahuje záměr vést
místní komunikace přes naše pozemky a
v bezprostřední blízkosti našeho rodinného domu. Tím
by došlo k vážnému poškození našeho vlastnického
práva, ke snížení užitné i komerční hodnoty našeho
nemovitého majetku, bez ohledu na naše ústavní práva
k nemovitostem, které jsou ve vlastnictví naší rodiny už
téměř 100 let. Užívání naší zahrady by bylo
znesnadněno, možná i znemožněno. Z provozu vozidel
by došlo ke zvýšení hluku a imisí plynů, zejména ale
k ohrožení bezpečnosti osob v okolí našeho domu č.p.
1228. Jedná se o hrubý zásah do rezidenční a zahradní
čtvrti. Otřesy z dopravy může dojít i k poruchám
přípojek sítí do domu.
077 / DIANA A MARTIN TOBIÁŠOVI / 16.12.2019
V souladu s výzvou o zahájeni řízení návrhu územního
plánu (dále jen ÚZP), podáváme námitky v zákonné
lhůtě. Nesouhlasíme s rozšířením a zprůjezdněním
Zeyerovy ulice tak, jak předkládá nový návrh ÚZP
Roztok.
1. Novým návrhem ÚZP, v jeho předpokládaném
rozšíření Zeyerovy ulice s plánovanou funkcí přivaděče
a automobilové tepny k nově plánované výstavbě na
Dubečnici, v předpokládaném odstranění plánovaného
ochranného pásu zeleně z větší části v této ulici, není
respektováno právo na klid a na kvalitní životní
prostředí mnoha obyvatel v této stávající, fungující
klidové části rodinných domů a zahrad Roztok.
2. Plánovaná změna pro ul. Zeyerovu bude naprosto
negativně zasahovat do kvality života obyvatel
přilehlých pozemků a zástavby ve stávající klidové
zástavbě RD a dojde ke zvýšeni hlukové a zdravotní
zátěže, ke znehodnocení dobrého stavu životního
prostředí, ke značnému ovlivnění našich životních
podmínek, zásahu do našich vlastnických práv a poklesu
ceny našich nemovitosti. S ohledem na výše uvedené
neobsahuje předložený návrh UZP dostatečně detailně
zpracovaný dopad rozšířeni a zprůjezdnění Zeyerovy ul.
na občany a život ve městě, ani dostatečná opatření pro
sníženi zátěže okolí.

NEVYHOVĚT
Rozšíření Zeyerovi ulice je nezbytné pro možnost
zástavby na Dubečnici, uvedené řešení bylo již
prověřeno platným a účinným regulačním plánem
Dubečnice, jehož řešení bylo v menší podrobnosti
odpovídající územnímu plánu převzato do řešení
návrhu ÚP Roztoky. ÚP nemůže navrhovat novou
městskou čtvrť Dubečnice a přitom rezignovat na její
komfortní dopravní napojení, které by umožnilo
respektovat normy vč. průjezdů vozidel IZS. RP
Dubečnice vhodně dokomponuje celou lokalitu vč.
unikátního urbanistického založení systému městských
ulic do soustředných elips po vrstevnicích a ně kolmých
příčných ulic. Nutně tedy musí vnímat význam ul.
Zeyerovi a začlenit do dopravního skeletu sousední
navrhované městské části. Nyní k jednotlivým bodům
námitky:
1. Není nikde garantováno právo vlastníka sousední
nemovitosti k místní komunikace, že poté, co bude
zajištěna dopravní obslužnost jemu, nebude
komunikace rozšířena tak, aby mohla zajistit dopravní
obsluhu i dalších nemovitostí. Nejedná se o „právo na
klid a na kvalitní ŽP“, toto právo není v českém
správním systému naštěstí zakotveno. Jde o sice
pochopitelnou, ale partikulární snahu zajistit si malou
intenzitu dopravy v přilehlé komunikaci.

3. Záměr nového návrhu ÚZP je odstranit zeleň a
namísto stávající jednoduché cesty (nyní převážně pěší
a cyklostezky) zde vytvořit na hranici stávajících zahrad
a zahradních obytných RD širokou hlavní komunikaci
pro objemný proud aut včetně nákladních k nové
výstavbě (novým projektům výstavby) a zatížit tak
občany zvýšeným hlukem a zplodinami ze silného
automobilového provozu. Pokud nový návrh srovnáme
s platným ÚZP, silnice, která měla spojit hlavní průtah
Roztok (ul. Lidická/ Přílepská) s novými novostavbami
na Dubečnici byla nadefinována uvnitř této plánované
nové výstavby a propojovala až následně vnějším
okruhem i napojení do stávající výstavby RD. Tím
ponechávala, respektovala, kvalitu života stávajících
obyvatel „starousedlíků“ RD.
4. Současný záměr se snaží o přeložení a nahrazení této
„tepny“, spojnice z hlavní silnice Roztok do již funkčního
ukončeného územního urbanistického celku. Do klidové
zóny stávající zástavby podél zahrad a současných RD,
podél klidové obytné zóny, v délce několika set metrů
bez jakékoli plánované oddělující zóny zeleně nebo
hlukové bariéry.
5. Chybnou změnou nově předkládané koncepce
návrhu rozmístění výstavby na Dubečnici došlo i ke
změně vedení trasy hlavni příjezdové komunikace (viz.
platný ÚP 1995) a dochází nyní ke snaze, řešit tuto
chybu přeložením automobilového přivaděče k nové
výstavbě do ul. Zeyerova, do klidové části RD Roztok.
Jedná se o trestuhodnou snahou zasáhnou negativně
do již mnohaletého funkčního a ukončeného územního
urbanistického celku „zahradního města“. Bez respektu
k dotčeným obyvatelům. Nový návrh ÚZ plně popírá
stávající a stále platný ÚZP z roku 1995.
Odůvodnění:
Jakákoli nově navrhovaná změna, v tomto případě
změna komunikace, má za účel zajistit zejména
stávajícím občanům a majitelům pozemků zlepšení
životního prostředí, zachovat klidnou dopravní
infrastrukturu uvnitř města. Změna by tak měla přinášet
snížení hluku a zdravotní zátěže a nikoli opak. V tomto
návrhu je problém přesunut od jedněch občanů ke
druhým, což považujeme za nepřijatelné. V případě
rozšíření a zprůjezdnění Zeyerovy ulice dojde také ke
zvýšení rizika při přívalových deštích, neboť v úseku od
ul. Svobody po Horovu je prudké stoupání/převýšení.
Tento úsek jde kolmo na vrstevnice. Současný návrh
předpokládá uvnitř nové výstavby Dubečnice
biokoridor, ale děje se tak na úkor zrušení stávajícího
biokoridoru na konci současné zástavby RD Roztok
(Zeyerova). Jinak řečeno, namísto zlepšení životního
prostředí dojde k jeho zhoršení. Zátěž se tak přesouvá
na bedra místních obyvatel, do ukončené klidové
zástavby fungujícího urbanistického celku, od jedněch
obyvatel k druhým, což považujeme za nepřijatelné.
078 / HANA SVECHOTOVÁ / 16.12.2019

2. Míra negativního zásahu bude detailně posouzena
během navazujících správních řízení, zejména
stavebního nebo před tím územního. Míra zatížení
hlukem nebo jinými negativními projevy z dopravy
nicméně nesmí přesáhnout zákonem či vyhláškami
(nebo nařízeními) stanovené limity. Posouzení míry je
na dotčených orgánech (zejména KHS).
3. Záměrem ÚP Roztoky ani schváleného a vydaného RP
Dubečnice, jehož řešení návrh ÚP Roztoky pro veřejné
řízení v podrobnosti odpovídající pro územní plán
přebírá, nepočítá s žádnou „širokou hlavní komunikaci
pro objemný proud aut včetně nákladních“. Nic
takového tak prostě není. Počítá se s rozšířením této
komunikace tak, aby zajištěny normové požadavky na
MK vč. průjezdu vozidel IZS.
4. Nic takového dopravní koncepce nového ÚP
nenavrhuje. Jak je patrno z obr. pod textem, hlavními
dopravní „tepnami“ pro novou lokalitu Dubečnice
budou dále západně situované komunikace Z48. Zde jde
o napojení stávající zástavby na Dubečnici a její
dokomponování na plochách Z14, Z15 a Z16. Zbylá část
Dubečnici tuto komunikaci využívat s největší
pravděpodobností využívat nebude. Nebude k tomu mít
důvod.

5. Dnes platný ÚPnSÚ Roztoky je zatížen několika
změnami. Původní dopravní koncept hlavní městské
třídy ve směru SV-JZ (na obr. Z06d) jako relikt tohoto
řešení již je, bez využití vyvlastnění a nákladných
asanací, nereálný. Návrh ÚP jej zachovává alespoň jako
stezku pro pěší a cyklisty (DN35, DN39). To, že stávající
vilová čtvrť Dubečnice jako koncept zahradního města
není urbanisticky dokončen, je patrné z obr. nad
textem. I úplný laik pozná, že pokud z elipsy jsou
zastavěny ¾, takže bylo původním záměrem zastavět
zahradním vilovým městem celou plochu navržené
elipsy. Opět se zde jen hájí partikulární zájem na malém
provozu jedné komunikace a blokování výstavby
v těsním okolí. Zájem sice lidsky zcela pochopitelný, ale
v návaznosti na dotvoření a dokončení před sto lety
založené urbanistické kompozice odborně chybný.
Nejde zde primárně o řešení nějakého nadřazeného
dopravní problému, pouze o rozšíření ul. Zeyerovi tak,
aby komfortně zajistila dopravní obslužnost pro
stávající vily na východ od ní i nově navržené stavební
pozemky západně.
NEVYHOVĚT

Územní plán předpokládá rozšíření Zeyerovy ulice. To,
samozřejmě, povede k mnohonásobně zvýšenému
provozu v této ulici. Pro řadu spoluobčanů bydlících
v ulici Legií, Václavská nebo Nad Vinicemi to bude
nejkratší cesta domů. Další nárůst automobilového
provozu bude způsoben umístění veřejné infrastruktury
(Z16) na křižovatku ulic Zeyerova – Legií. Všichni lidé,
kteří bydlí v Zeyerově ulici, tak budou dotčeni hlukem,
prachem a zplodinami z projíždějících aut.
Odůvodnění: Mnohonásobné zvýšení automobilového
provozu v Zeyerově ulici bude mít negativní vliv nejen
na životní prostředí v této části Roztok, ale i na kvalitu
bydlení a cenu nemovitostí. Už to nebude „zahradní
město“, jak je napsáno v územním plánu.

079 / MILUŠE A VÁCLAV BERNÁŠKOVI / 15.12.2019
Vážení, tímto sdělením si dovolujeme jako vlastníci
bytové jednotky č.p. 2243/010 vyjádřit nesouhlas
s návrhem vytvoření koridoru DN16 pro pěší a cyklisty.
K bytu náleží zahrádka p.č. 3028/240 v k.ú. Žalov a
parkovací stání p.č. 3028/200. Dále ideální vlastnický
podíl všech vlastníků o velikosti 569/24744 a společný
podíl na parcele č. 3028/173 v k.ú. Žalov. Za pochopení
našeho rozhodnutí v rámci vyjádření námitky děkuji.
080 / ALEŠ MACHALICKÝ / 16.12.2019
Dotčen budu pravděpodobně demolicí garáže na
uvedené adrese (areál garáží Nad Čakovem 141/17,
smlouva s Ekospol, a.s.). Garáž mám v osobním
vlastnictví na pozemku Ekospolu. Garáž je po celkové
rekonstrukci + přípojka el. proudu. Prosím o sdělení
časového horizontu zahájení demolice a způsobu
odškodnění.
Odůvodnění: na výše uvedené adrese mám provozovnu
živnosti.

Rozšíření Zeyerovi ulice je nezbytné pro možnost
zástavby na Dubečnici, uvedené řešení bylo již
prověřeno platným a účinným regulačním plánem
Dubečnice, jehož řešení bylo v menší podrobnosti
odpovídající územnímu plánu převzato do řešení
návrhu ÚP Roztoky. ÚP nemůže navrhovat novou
městskou čtvrť Dubečnice a přitom rezignovat na její
komfortní dopravní napojení, které by umožnilo
respektovat normy vč. průjezdů vozidel IZS. RP
Dubečnice vhodně dokomponuje celou lokalitu vč.
unikátního urbanistického založení systému městských
ulic do soustředných elips po vrstevnicích a ně kolmých
příčných ulic. Nutně tedy musí vnímat význam ul.
Zeyerovi a začlenit do dopravního skeletu sousední
navrhované městské části.
K odůvodnění: To, že stávající vilová čtvrť Dubečnice
jako koncept zahradního města není urbanisticky
dokončen, je patrné z obr. u předchozí námitky. I úplný
laik pozná, že pokud z elipsy jsou zastavěny ¾, takže
bylo původním záměrem zastavět zahradním vilovým
městem celou plochu navržené elipsy. Nejde zde
primárně o řešení nějakého nadřazeného dopravní
problému, pouze o rozšíření ul. Zeyerovi tak, aby
komfortně zajistila dopravní obslužnost pro stávající vily
na východ od ní i nově navržené stavební pozemky
západně.
VYHOVĚT
Vypustit z návrhu záměr DN16.
Důvody, pokyny i argumentace jsou shodné jako u
vypořádání námitky č. 011.

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
prostor je natolik urbanisticky cenný, že je sice škoda jej
využívat jen pro nepříliš vzhledné a z hlediska

081 / MARTIN ROZSYPAL / 16.12.2019
Nesouhlasíme se změnou výstavy RD, popřípadě jiných
staveb z důvodů zvýšené dopravní obsluhy. Na tomto
pozemku je výhradně navážka. Garážím praskají zdi –
podloží se hýbe. Telefonicky bylo upřesněno na dotaz
pořizovatel dne 2.1.2020 v 8:40, že se jedná o lokalitu
P04 – garáže Nad Čakovem.

082 / ALICE A PETR FELKELOVI / 15.12.2019
Coby majitelé bytové jednotky č. 20 v domě
Přemyslovská 2243, Roztoky – Žalov nesouhlasíme
s využitím pruhu pozemku při severních fasádách tří
dvojdomů Přemyslovská čp. 2241+2242 (A),
2243+2244(B), 2245+2246(C) pro pěší a cyklistickou
stezku DN-16. Svoji námitku odůvodňujeme
následujícím posudkem Ing. Josefa Kneře,
autorizovaného inženýra v oboru pozemní stavby a
statika a dynamika stavebních konstrukcí, který je trvale
bytem ve výše zmíněné bytové jednotce.
Odůvodnění:
1. V místě uvažované cyklostezky je kanál rozvodu
potrubí pro vytápění a ohřev TUV pro krajní domy (A, C)
z blokové kotelny umístěné v podzemním podlaží
středního domu (B). Tento kanál a jeho zakrytí a izolace
zřejmě nemají potřebnou únosnost a odolnost pro
zamýšlený provoz ani pro potřebné stavební úpravy
komunikace.
2. V severní zdi domu (B) jsou z podzemí vyvedené
kouřovody plynových kotlů, které jsou dále vedeny
vedle stěny domu nad hranu střechy. Komíny z tenkého
plechu by musely být chráněny proti poškození
ochrannou ocelovou konstrukcí a tím by již tak úzký
průjezd byl ještě zúžen. V severní podzemní stěně domu

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
prostor 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
Vypustit z návrhu záměr DN16.
Důvody, pokyny i argumentace jsou shodné jako u
vypořádání námitky č. 011.

jsou pod úrovní terénu prostupy pro topné potrubí a
kouřovody. Jejich těsnění proti zatékání je snadno
zranitelné.
3. Terén v trase zamýšlené cyklostezky je ve stoupání
z ulice Přemyslovská až k patě cca 3 m vysoké opěrné
zdi na konci parkoviště za domem ©, tudíž cesta nemá
kam dál vést. Zpracovatel ÚP asi nebyl s konfigurací
terénu seznámen.
Cyklostezku DN-16 nelze v místě dle předloženého
územního plánu ze všech výše uvedených důvodů
realizovat, a proto žádáme o zrušení jejího záměru
v územním plánu.
083 / JAN ELIÁŠ / 16.12.2019
Nesouhlasím se záměrem MÚ Roztoky vybudovat
koridor DN16 (stezka pro pěší a cyklisty Žalov, ul.
Borkovského - ul. Přemyslovská) v rámci nového návrhu
Územního plánu, který byl veřejně projednán dne
9.12.2019, a to z následujících důvodů:
1. Zhoršení kvality bydlení Uvažovaný koridor DN16
bezprostředně navazuje na stávající bytový objekt se
3.NP zahrnující bytové jednotky s orientací obývacích
pokojů právě směrem ke zvažovanému koridoru. Dojde
tak k výraznému zhoršení kvality bydlení vlastníků/
uživatelů ve smyslu narušení soukromí a klidného
soužití. V mém případě bytová jednotka 2242/222
přímo sousedí se zamyšlenou stezkou.
2. Problematická realizace, nevyhovující bezpečnost
Vybudování stezky pro pěší a cyklisty je uvažováno na
příliš úzkém koridoru, který je navíc z jižní strany
lemován strmým svahem. Považuji takový záměr za
nevyhovující z pohledu bezpečnosti provozu. Jednoduše
řečeno, pro realizaci cyklostezky není v uvažovaném
místě dostatek prostoru.
3. Omezení vlastnického práva, úměrné znehodnocení
majetku MÚ Roztoky svým záměrem vybudovat koridor
DN16 na soukromém pozemku znemožní příslušným
spoluvlastníkům využívat nadále pozemek parcelní číslo
3028/178 dle jejich potřeb. Jednotlivým
spoluvlastníkům tak vznikne újma ve smyslu omezení
vlastnického práva. Mít cyklostezku pod „obývákem“
má negativní dopad nejen na soukromí a kvalitu bydlení
v daném místě, ale samozřejmě i na cenu nemovitosti,
např. v případě prodeje bytové jednotky, atd. Nelze
vyloučit, že vlastníci v takovém případě budou po MÚ
Roztoky požadovat náhradu škody ve formě finančního
odškodnění.
084 / PETR MACHÁČEK / 16.12.2019
Vznášíme námitky proti návrhu územního plánu
v Roztokách, který nám byl představen na veřejném
zasedání dne 9. 12. 2019 z těchto důvodů:
Odůvodnění:
Jako vlastníci parcely číslo: 3019, 3020, 3021 v k.ú Žalov
se cítíme novou úpravou územního plánu dotčeni a
poškozeni zásadním způsobem. Předně podle
dosavadního záměru, se kterým jsme byli seznámeni a

VYHOVĚT
Vypustit z návrhu záměr DN16.
Důvody, pokyny i argumentace jsou shodné jako u
vypořádání námitky č. 011.

NEVYHOVĚT
Bude postupováno v souladu s platným a účinným RP
Horní Žalov. V návaznosti na koncepční řešení celé
lokality Horní Žalov byl pořízen a dnes je platný a účinný
regulační plán Horní Žalov. Ten na straně jedné
předpokládá další výstavbu ploch pro bydlení
(individuální i bytové domy) severně od předmětného
pozemku v majetku autorů námitky, na straně druhé

na který jsme byli odkazováni v roce 2014, 2015, 2016
v souvislosti s pokusem řešit naši nelehkou životní
situaci (viz Přílohy), jsme se rozhodovali při našich
rodinných plánech do budoucnosti a jemu jsme
podřídili naše rodinné vlastnické záměry. Právě
s odkazem na budoucí řešení a nedostatek finančních
prostředků obce vyřešit problémovou tíživou životní
situaci nejen nás, ale i dalších vlastníků RD domů
v okolí, ač my jsme byli z logiky věci nejvíc poškozeni ,
nám nebyl schopen pomoci provozovatel ani MÚ
Roztoky. Z důvodu nedostatečného vodovodního řádu a
poloze našeho domu jsme léta trpěli dodávkou
zakalené vody, která nám zničila spotřebiče, a hlavně
nám znemožňovala běžný provoz. Tehdy jsme po
několika urgencích a prosbách jsme byli vyrozuměni, že
situace se musí řešit systémově a že je již připravená
studie, která by měla nežádoucí stav napravit
vybudováním odpovídající infrastruktury, a tím umožnit
napojení do kanalizačního řádu za naším pozemkem.
Jsme silně znepokojeni situací, kterou jsme
nedobrovolně museli léta strpět, a vyhlídka rozšíření
přípojek, které ještě více zatěžkají stávající řád z důvodu
rozšíření dalších stavebních pozemků, aniž by při tom
byly reflektovány stávající nedořešené potřeby občanů
a naplněn příslib městského úřadu, je pro nás již
neakceptovatelná.
Územní plán je veřejná věc a územní plán by měl
respektovat minimálně základní ekologické aspekty,
urbanistické, ekonomické atd., a není možné obětovat
ať už z nejrůznějších důvodů řešení potřeb stávajících
vlastníků domu tvorbě nových příjmů ze získaných
stavebních parcel s tím, že řešení stávajících problémů
z ekonomických důvodů bude opět odloženo. Vznášíme
proti tomuto záměru námitky a žádáme nejdříve
dobudování slíbené infrastruktury, a hlavně vybudování
kapacitně dostatečného vodovodního řádu.
Nesouhlasíme ani z důvodu urbanistického záměru
umístit do nejvyšší polohy nad stávající výstavbu
několikapodlažní domy, které nebudou zapadat citlivě
do krajiny a zastíní stávající zástavbu. Domníváme se, že
hledání příjmu veřejných rozpočtů by nemělo být na
úkor stávajících občanů – vlastníků domů, postoj našich
představitelů považujeme za diskriminační, a proto
z výše uvedených důvodů podáváme námitky.
085 / IVETA HÁDKOVÁ / 16.12.2019
Důrazně nesouhlasím, aby komunikace U Školky byla do
budoucna využita jako příjezdová cesta k plánované
kompostárně. Zvýší se provoz, otřesy, hladina hluku,
prašnosti. Nebezpečí pro obyvatele, hlavně děti. Jed zde
obytná zóna, malý provoz. Trvám na zachování ulice U
Školky jen jako tiché ulice, kudy jezdí obyvatelé do
svých domovů. Vyvážení nákladními auty znehodnotí
bydlení v této ulici.
Odůvodnění: jsem vlastník domu a zahrady přímo
sousedící s ulicí U Školky a změna využití této ulice se

také musí řešit kapacitní napojení dané lokality sítěmi
technické infrastruktury.
Pokud jde o druhou věcnou část námitky, pořizovatel se
domnívá, že RP Horní Žalov prošel při svém procesu
pořízení tak zevrubnou diskusí, že výška BD na okraji
města byla stanovena tak, aby nenarušovala krajinný
ráz ani horizont, představy investorů byly značně
odlišné od výsledné podoby regulace dle projektantů
RP a jsou zde všechny předpoklady k přesvědčení, že byl
nakonec volen takový kompromis, který je
akceptovatelný. Jak je patrno v výřezu z Hlavního
výkresu RP Horní Žalov pod textem, byla volena výška
zástavby max. 2NP/3NP, pouze u sytě červených BD
(BL05 a BL07) 3NP+U, tedy 3 nadzemní patra +
ustupující podlaží nad ním. To je proporce velké
funkcionalistické vily. V případě 2/3 NP velkého
rodinného domu. Výškové hladina zde tedy není nijak
naddimenzována a RP Horní Žalov zůstane závazným i
po vydání nového ÚP Roztoky, který bude dále
upřesňovat a konkretizovat (zpřísňovat).

VYHOVĚT
Plocha Z35 pro kompostárnu nebude návrhem tohoto
ÚP samostatně vymezována. Rovněž záměr DI11 bude
z návrhu ÚP vypuštěn.
Dále viz vypořádání námitky č. 019.

mě přímo týká. Vzhledem k výše uvedenému
nesouhlasím, aby se tato cesta využívala jako příjezdová
cesta ke kompostárně.
086 / STANISLAV KULHÁNEK / 16.12.2019
Jako spoluvlastník pozemku sousedícího přímo s ulicí U
Školky podávám námitku ke změně využití této cesty,
jakožto plánované příjezdové cestě ke kompostárně.
Hrají si zde děti, je využívána na procházky, cyklistiku
směrem na Holý vrch a je bezpečná a tichá. Neměňte
její funkci.
Odůvodnění: Pokud se cesta U Školky začne využívat
jako příjezdová cesta ke plánované kompostárně,
znehodnotí se cena naší nemovitosti. Zvýší se riziko pro
pohyb mých dětí. Zvýší se hluk, prašnost, nebezpečí,
frekvence aut. Nesouhlasím.
087 / MARTINA A DANIEL BOLEDOVIČOVI / 16.12.2019
Podle ustanovení § 52 odst. 2 stavebního zákona
podáváme coby vlastníci dotčené nemovitosti námitku
k návrhu ÚP Roztoky, vyvěšeného dne 30.10.2019 a
veřejně projednávaného dne 9.12.2019. Námitka
směřuje proti záměru klasifikace pozemku 2547/1 v ul.
Třebízského (v ÚP součást plochy P03), jako tzv. plochy
přestavby s navrhovaným způsobem využití „BI plochy
bydlení – bydlení v rodinných domech městské a
příměstské“. Navrhujeme p.p.č. 2547/1 (část plochy
P03) překlasifikovat na způsob využití území „RZ plochy
rekreace – zahrádkové osady“.
Odůvodnění:
Na dotčeném území se mimo jiné nachází letitá
zahrádkářská osada, přičemž daný pozemek p.č. 2547/1
je předmětem uvedené pachtovní smlouvy mezi
Základní organizací Českého zahrádkářského svazu
v Roztokách u Prahy, IČO 70900531 a Městem Roztoky.
Jako majitelé uvedených pozemků a domu v přímém
sousedství využíváme na základě této pachtovní
smlouvy uvedený pozemek 2547/1 jako zahradu.
Navrhovaná změna způsobu využití pozemku 2547/1
umožňuje jeho zástavbu rodinnými domy. Takový krok
ve znemožní užívání části pachtovaného pozemku č.
2547/1 jako doposud. Dům a pozemky jsme kupovali již
se záměrem využívat přilehlou zahradu v zahrádkářské
osadě. Změna územního plánu nám znemožní využití
části pozemku 2547/1 a tím se nám podstatně změní
kvalita života v naší nemovitosti, zejména v oblasti
aktivního odpočinku, pobytu v zeleni a na čerstvém
vzduchu. V dnešní době architekti ve svých
urbanistických studiích a územních plánech stále ve
věští míře vkládají zelené ploch, které jsou plánované
jako zahrádkářské kolonie. Obyvatelé měst tyto
zahrádkářské osady stále ve větší míře využívají
k aktivnímu odpočinku a pobytu v zeleni. Tento trend
nabývá stále většího společenského významu a
rozhodně je v celospolečenském zájmu. Zahrádkářská
kolonie zajišťuje větší biodiverzitu, ale také v dnešní
přetechnizované době ukazuje, jak je možné aktivně,

VYHOVĚT
Plocha Z35 pro kompostárnu nebude návrhem tohoto
ÚP samostatně vymezována. Rovněž záměr DI11 bude
z návrhu ÚP vypuštěn.
Dále viz vypořádání námitky č. 019.

VYHOVĚT
Ponechat stávající funkci, tedy překlasifikovat na
způsob využití území „RZ plochy rekreace –
zahrádkové osady“ s výjimkou plochy RD na p.p.č.
2547/54 a související zahrady 2547/49, bude
vyznačena jako BI, a pozemků garáží severně od
těchto pozemků, které budou vymezeny jako plochy
DI.
Odůvodnění je shodné s vypořádáním námitky č. 043.
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

smysluplně a v přírodě trávit volný čas. Návrhem
přestavby a tedy faktické likvidace již existující a
fungující zahrádkářské kolonie jde navrhovaný územní
plán proti tomuto trendu a nesleduje v tomto směru
celospolečenský zájem ani zájem stávajících obyvatel.

088 / ALENA DRBALOVÁ / 16.12.2019
Jako bezprostřední vlastník pozemku (p.p.č. 2417/22
v k.ú. Roztoky) nesouhlasím s výstavbou kompostárny.
Odůvodnění: znehodnocení pozemku, vliv na okolní
prostředí, výrazný zásah do krajiny.
089 / JANA PAŘÍZKOVÁ / 16.12.2019
Jako majitelka p.p.č. 2441/4 nesouhlasím se
zbudováním silnice (DI11, koridor účelové komunikace)
pro motorová vozidla.
Odůvodnění: vliv na okolní prostředí, poškození
charakteru našeho pozemku.
090 / JANA PAŘÍZKOVÁ / 16.12.2019
Jako vlastník dotčené nemovitosti (p.p.č. 2417/22 v k.ú.
Roztoky) nesouhlasím s výstavbou kompostárny.
Odůvodnění: znehodnocení pozemku, vliv na okolní
prostředí, výrazný zásah do krajiny.
091 / ALENA DRBALOVÁ / 16.12.2019
Jako majitelka p.p.č. 2441/4 nesouhlasím se
zbudováním silnice (DI11, koridor účelové komunikace)
pro motorová vozidla.
Odůvodnění: vliv na okolní prostředí, poškození
charakteru našeho pozemku.
092 / RNDR. RADIM ŠPAČEK / 16.12.2019
Jako majitelé rodinného domu v Roztokách, ul.
Dobrovolného 699 a příslušných parcel č. 878, 879/1 a
897/2 podáváme námitku proti zařazení sousedních
parcel č. 877 a 880 (v návrhu ÚP vedených jako plocha
222) do kategorie „plochy smíšené obytné městské“ a
navrhujeme jejich přeřazení do kategorie „BI plochy
bydlení – bydlení v rodinných domech městské a
příměstské“.

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.
Pořizovatel si nicméně není vědom aktuálního
urbanistického trendu vymezování nových
zahrádkářských kolonií v územních plánech, a to má
poměrně velkou praxi, stejně tak na rozdíl od autorů
námitky neshledává podporu zahrádkářských kolonií
nějakým celospolečenským zájmem – jde, dle jeho
názoru, o sice plně pochopitelný, leč zcela partikulární
zájem stávajících uživatelů zahrádek.
VYHOVĚT
Plocha Z35 pro kompostárnu nebude návrhem tohoto
ÚP samostatně vymezována.
Dále viz vypořádání námitky č. 019.
VYHOVĚT
Záměr DI11 bude z návrhu ÚP vypuštěn.
Pokud bude vypouštěn záměr Z35 pro kompostárnu, je
zbytečné umisťovat záměr DI11 jako účelovou
komunikaci k ní. Dále viz vypořádání námitky č. 019.
VYHOVĚT
Plocha Z35 pro kompostárnu nebude návrhem tohoto
ÚP samostatně vymezována.
Dále viz vypořádání námitky č. 019.
VYHOVĚT
Záměr DI11 bude z návrhu ÚP vypuštěn.
Pokud bude vypouštěn záměr Z35 pro kompostárnu, je
zbytečné umisťovat záměr DI11 jako účelovou
komunikaci k ní. Dále viz vypořádání námitky č. 019.
NEVYHOVĚT
Uvedené území je nyní podrobně řešeno územní studií
Solníky, která je ve vysokém stupni rozpracování a
projednání a bude podkladem pro nový RP Solníky,
který je tímto návrhu ÚP Roztoky závazně
předepisován. Územní studie Solníky předpokládá
zdůraznění městské uliční osy prostřednictvím ulic
Masarykova – Bernáškova – Čáslavského. Podél této
městotvorné osy by měly být umístěny objekty s ještě
větším významem, než je individuální RD. Proto je zde

Odůvodnění: Podle aktuálně platného územního plánu
byly plochy vymezené ulicemi Dobrovolného –
Braunerova – Felklova – Bernáškova – Masarykova
určeny pro výstavbu jako všeobecně obytné území a
smíšené území městského jádra. Toto zařazení
umožňovalo v území výstavbu jak rodinných domů, tak
domů bytových až do výše čtyř podlaží. Přirozený vývoj
se však v lokalitě ubíral pouze směrem výstavby
rodinných domů o nejvýše dvou nadzemních podlažích.
Nový územní plán by proto měl respektovat aktuální
realitu vyplývající z přirozeného vývoje a stanovit
charakter dosud nezastavěných parcel v souladu
s charakterem okolní zástavby.

navrhována funkce SM – plochy smíšené obytné
městské, resp. OV, občanská vybavenost. Nicméně, jak
je uvedeno výše, bude zde vložena podmínka RP
Solníky, který by měl stanovit přísnou prostorovou
regulaci staveb tak, aby zde nedošlo k nadměrnému
narušení prostorových parametrů daného území
nějakou předimenzovanou budovou.

093 / ING. JITKA VOŽENÍLKOVÁ, CSC. / 16.12.2019
Vážení, obracím se na Vás s námitkou, resp.
s připomínkou, k uvažované výstavbě několikapodlažního bytového domu s obchody v ulici Nad
Čakovem v Roztokách u Prahy. V této lokalitě vlastním
garáž (parc. č. 82/4), kterou denně plně využívám a
naše auto neparkuje v již tak přeplněných ulicích. Garáž
spolu s dalšími stojí na velmi labilním podloží, které je
tvořeno navážkou veškerého odpadu, který se v tzv.
„horních“ Roztokách nacházel. Zároveň připomínám, že
pod navážkou probíhá vodoteč (nevím, zda používám
správný termín), která ústila na pravé straně bývalé
„Stráně“ ve studánku. V neposlední straně jsem
přesvědčen o nevhodnosti stavby vícepodlažního domu
i s ohledem na okolní zástavbu nízkých rodinných vilek.
Věřím, že tento názor nebude jediný, stejně tak jako
věřím, že se budete nadále připomínkami k této
problematice zabývat.

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
prostor 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

094 / EVA VOŽENÍLKOVÁ / 16.12.2019
Vážení, obracím se na Vás s námitkou, resp.
s připomínkou, k uvažované výstavbě několikapodlažního bytového domu s obchody v ulici Nad
Čakovem v Roztokách u Prahy. V této lokalitě vlastním
garáž (parc. č. 141/8), kterou denně plně využívám a
naše auto neparkuje v již tak přeplněných ulicích. Garáž
spolu s dalšími stojí na velmi labilním podloží, které je
tvořeno navážkou veškerého odpadu, který se v tzv.
„horních“ Roztokách nacházel. Zároveň připomínám, že
pod navážkou probíhá vodoteč (nevím, zda používám
správný termín), která ústila na pravé straně bývalé

„Stráně“ ve studánku. V neposlední straně jsem
přesvědčen o nevhodnosti stavby vícepodlažního domu
i s ohledem na okolní zástavbu nízkých rodinných vilek.
Věřím, že tento názor nebude jediný, stejně tak jako
věřím, že se budete nadále připomínkami k této
problematice zabývat

095 / DOC. ING. PETR VOŽENÍLEK, CSC. / 16.12.2019
Vážení, obracím se na Vás s námitkou, resp.
s připomínkou, k uvažované výstavbě několikapodlažního bytového domu s obchody v ulici Nad
Čakovem v Roztokách u Prahy. V této lokalitě vlastním
garáž (parc. č. 82/4), kterou denně plně využívám a
naše auto neparkuje v již tak přeplněných ulicích. Garáž
spolu s dalšími stojí na velmi labilním podloží, které je
tvořeno navážkou veškerého odpadu, který se v tzv.
„horních“ Roztokách nacházel. Zároveň připomínám, že
pod navážkou probíhá vodoteč (nevím, zda používám
správný termín), která ústila na pravé straně bývalé
„Stráně“ ve studánku. V neposlední straně jsem
přesvědčen o nevhodnosti stavby vícepodlažního domu
i s ohledem na okolní zástavbu nízkých rodinných vilek.
Věřím, že tento názor nebude jediný, stejně tak jako
věřím, že se budete nadále připomínkami k této
problematice zabývat.

096 / VOJTĚCH FLORIAN / 16.12.2019
Podávám námitku proti navržení naší parcely č. 2413/2
jako „Plochy rekreace – zahrádkářské osady“ a žádám o
změnu na Plochu pro bydlení. Pro svoji matku chceme
na pozemku postavit malý domek.

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
prostor 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
prostor 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 je na samém okraji urbanizovaných ploch a
volné krajiny. Pořizovatel nepovažuje za vhodné narušit
prostředí stávajících zahrad s malými chatami
umístěním stavebního pozemku pro RD. Druhým, ještě
zásadnějším problémem, je OP lesa, kterým je
v podstatě celý pozemek zatížen. Rovněž příjezd
k tomuto pozemku je problematický a musel by se řešit
přes sousední pozemek 2634/1 v k.ú. Roztoky u Prahy,
který je ve vlastnictví jiných soukromých osob. Pozemek
je navíc přímo na hranici nadregionálního biocentra NC
2001, i z tohoto důvodu není změna na plochu bydlení
vhodná.

097 / VLADISLAVA KOZLOVSKÁ / 16.12.2019
Jako majitelka p.p.č. 2934/5 v k.ú. Žalov podávám
námitku proti záměru DI07. Vjezd a výjezd rovnou do
křižovatky ulic Sportovní – Řadová.

NEVYHOVĚT
Pořizovatel se zde plně ztotožňuje s odůvodněním
zodpovědného projektanta a jeho dopravní specialistky
Ing. Wichsové, viz str. 74 odůvodnění ÚP: „Místní
komunikace – ul. Řadová (DI07) – pro zpřístupnění a
obsluhu stavební parcely ve vnitřním zastavěném
prostoru mezi ul. Sportovní a U Háje je navržen koridor
pro prodloužení koncové místní komunikace – ul.
Řadové s oboustrannou návazností na stávající uliční síť.
Tímto návrhem bude současně zajištěna prostorová
prostupnost území a potřebná provázanost
komunikační sítě pro pěší i automobilovou dopravu.
Koridor je vymezen jako veřejně prospěšná stavba
(VD13). Při pohledu na obr. pod textem je i pro
neodborníka jasně zřetelné, že zde došlo v minulosti
k městotvorné chybě a komunikace Řadová nebyly
dokončena, návrh nového ÚP Roztoky pouze odstraňuje
tuto předchozí chybu.

098 / VLADIMÍRA VINKLÁTOVÁ / 16.12.2019
Jako občan města Roztoky, dotčený spoluvlastník
pozemku parcelní číslo 3028/3, katastrální území Žalov
(742511) a bytové jednotky dotčené návrhem
územního plánu, č. 2246/333, katastrální území Žalov
(742511) uplatňuji v souladu s § 52 odst. 2, 3 zákona č.
183/2006 Sb., zákon o územním plánování a stavebním
řádu (dále jen „stavební zákon“) tuto námitku k návrhu
Územního plánu Roztoky, který v současnost pořizuje
MÚ Roztoky: v rámci námitky nesouhlasím se záměrem
MÚ Roztoky vybudovat koridor DN16 (stezka pro pěší a
cyklisty Žalov, ul. Borkovského – ul. Přemyslovská)
v rámci nového návrhu Územního plánu, který byl
veřejně projednán dne 9. 12. 2019, a to z následujících
důvodů: shodné s námitkou č. 011.
099 / LENKA STAŇKOVÁ / 16.12.2019
Jako občan města Roztoky, dotčený spoluvlastník
pozemku parcelní číslo 3028/3, katastrální území Žalov

VYHOVĚT
Vypustit z návrhu záměr DN16.
Důvody, pokyny i argumentace jsou shodné jako u
vypořádání námitky č. 011.

VYHOVĚT
Vypustit z návrhu záměr DN16.

(742511) a bytové jednotky dotčené návrhem
územního plánu, č. 2246/221, katastrální území Žalov
(742511) uplatňuji v souladu s § 52 odst. 2, 3 zákona č.
183/2006 Sb., zákon o územním plánování a stavebním
řádu (dále jen „stavební zákon“) tuto námitku k návrhu
Územního plánu Roztoky, který v současnost pořizuje
MÚ Roztoky: v rámci námitky nesouhlasím se záměrem
MÚ Roztoky vybudovat koridor DN16 (stezka pro pes1 a
cyklisty Žalov, ul. Borkovského – ul. Přemyslovská)
v rámci nového návrhu Územního plánu, který byl
veřejně projednán dne 9. 12. 2019, a to z následujících
důvodů: shodné s námitkou č. 011.
100 / POVODÍ VLTAVY / 17.12.2019
A. Jako oprávněný investor vznáší Povodí Vltavy, státní
podnik, k návrhu Územního plánu Roztoky ve fázi
veřejného projednávání následující námitky:
1) Nesouhlasíme se zařazením ploch Z54, Z55, Z56,
DN02, DN03 a DN27.
2) Plochu Z59 se způsobem využití plochy dopravní
infrastruktury neleze vymezit na protipovodňové hrázi
s vymezením plochy vodní a vodohospodářské. Je třeba
ji redukovat tak, aby na protipovodňovou hráz
nezasahovala.
B. Povodí Vltavy, státní podnik, na základě § 54 odst. 1
zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých
zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, má
k předloženému návrhu územního plánu Roztoky ve fázi
veřejného projednávání následující připomínky:
1) Nesouhlasíme se zařazením plochy Z32 – rozpor
s ustanovením § 67 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o
vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve
znění pozdějších předpisů.
2) Na plochách Z28, Z44 a DN05, umístěných v aktivní
zóně záplavového území, nesmí dojít realizací záměru
k žádnému navyšování terénu.
101 / VLADIMÍR A IVETA FUČÍKOVI / 12.12.2019
Dne 9.12.2019 proběhlo veřejné projednání návrhu
územního plánu Roztoky. Tímto jako vlastníci pozemku
parc. č. 3835/1, k.ú. Žalov, obec Roztoky, podáváme
v zákonné lhůtě dále uvedené námitky proti návrhu
územního plánu Roztoky, které se týkají Pozemku (viz
příloha). Námitky podáváme ad 1) proti zařazení
pozemku do plochy se způsobem využití NS.p a ad 2)
proti vedení lokálního biokoridoru přes pozemek.
Odůvodnění:
K námitce ad 1) uvádíme, že pozemek je zahradou,
která se nachází v bezprostřední blízkosti ploch bydlení,
ve kterých jsou v návrhu územního plánu vymezeny
další nové zastavitelné plochy pro bydlení. Navrhované
zastavitelné plochy vytvářejí urbanizovaný celek
sousedící v konečném důsledku bezprostředně
s pozemkem. Kromě toho pozemek bezprostředně
sousedí s plochami technické infrastruktury, a to včetně
navrhované zastavitelné plochy Z34, dále je pozemek
napojen na účelovou komunikaci jak stávající, tak

Důvody, pokyny i argumentace jsou shodné jako u
vypořádání námitky č. 011.

NEPŘIHLÍŽÍ SE
Doručeno po termínu. Dle ust. § 52 odst. 3 pořizovatel
„k později uplatněným stanoviskům, připomínkám a
námitkám nepřihlíží. Dotčené osoby oprávněné
k podání námitek musí být na tuto skutečnost
upozorněny.“. Cyklostezka DN27 bude situována mimo
těleso protipovodňové hráze. Lávka na ostrov bude
přesunuta do územní rezervy, nebude předmětem
návrhu územního plánu. Stavby maríny, přístaviště vč.
zázemí Z54, Z55, Z56 budou pouze mobilní a jejich
charakter bude striktně regulován během navazujících
správních řízení (územní, stavební). Plocha Z59 bude
redukována mimo protipovodňovou hráz. Z32 může
být opět jen mobilní stavbou, jde o zázemí přívozu
Žalov – Řež. Plochy Z28, Z44 jsou určeny pro
parkoviště, k navyšování terénu zde pravděpodobně
nedojde, opět může být řešeno v rámci navazujících
správních řízení (zejména územní) a záměr DN05 je
stezka pro pěší a cyklisty Roztoky, opět je zde
předpoklad, že nedojde k navyšování terénu.

VYHOVĚT ČÁSTEČNĚ
P.p.č. 3835/1 v k.ú. Žalov je dle KN druh pozemku
zahrada. Je v blízkosti Holého vrhu, ve volné krajině.
Stávající využití jako zahrady pořizovatel nemá důvod
rozporovat, nicméně do není limitem pro, aby zde
návrh nového ÚP nemohl vymezit biokoridor LBK1. Ten
musí někudy projít a funkce migračního biokoridoru
ÚSES je neslučitelná s oplocenou soukromou zahradou.
Pořizovatel také nikdy nenachází oporu pro to, aby celý
pozemek byl vymezen jako plocha individuální rekreace
a namísto zahrady zde vyrostli např. 3 nové velké chaty
(objem „chaty“ dnes není vyhláškou omezen), které by
de facto sloužilo jako RD, zcela ve volné krajině.
Nicméně z hlediska proporcionality zásahu do
soukromého vlastnictví se pořizovatel v rámci své
správní úvahy také zabýval otázkou, zda je nutné celý
p.p.č. 3835/1, k.ú. Žalov, vymezovat jako součást LBK1.
A zde dospěl k jinému závěru než oprávněná
projektantka ÚSES – domnívá se, že pro průchod
lokálního biokoridoru stačí JZ polovina pozemku a tedy

v navrhovaném koridoru DI10. Na pozemek jsou rovněž
zavedeny inženýrské sítě. Ze všech uvedených důvodu
je zařazení pozemku mezi plochy se způsobem využití
NS.p nelogické, protože pozemek, ačkoliv je zahradou,
v takovou chvíli neplní žádnou funkci a představuje
nevyužité území v bezprostřední blízkosti ploch
k bydlení. V konečném důsledku je tak zasahováno do
našeho vlastnického práva. Proto požadujeme zařazení
pozemku do plochy se způsobem využití RI, aby mohl
plnit rekreační funkci v oblasti, která je pro takové
využití pozemku urbanisticky vhodná (zařazení mezi
plochy se způsobem využití RI by mělo pozitivní
estetický a krajinotvorný vliv na danou lokalitu, která je
negativně ovlivněna existencí staveb technické
infrastruktury).
K námitce ad 2) uvádíme, že vedení lokálního
biokoridoru přes pozemek, který je zahradou, je pro
migraci organismu nevhodné, a lokální biokoridor by
proto měl být veden tak, aby co nejméně omezoval
vlastníky pozemku, což se v tomto případě neděje.
Proto požadujeme ad 1) zařazení pozemku do plochy se
způsobem využití RI a ad 2) vedení biokoridoru mimo
pozemek.

že zbylá SV polovina může být využita jako plochy pro
funkční využití „RZ – plochy rekreace – zahrádkové
osady“, což nejvíce odpovídá dnešnímu stavu a druhu
pozemku (viz obr. pod textem). Nicméně jihozápadní
část pozemku musí zůstat součástí navrženého
lokálního biokoridoru LBK1 a pak je zatřídění této části
pozemku jako „NS.p – plochy smíšené nezastavěného
území – přírodní“ zcela namístě a v souladu s klasifikací
různých typů ploch dle jejich funkčního využití dle ust.
§§ 4-19 vyhl. 501/2006 Sb., kde plochy biokoridorů
patří právě do ploch smíšených nezastavěného území
(viz ust. § 17 vyhl. 501/2006 Sb.). Pokud to bude
akceptovat oprávněná osoba projektanta ÚSES, může
být koridor posunut dále JZ směrem tak, aby dotčenost
daného pozemku byla menší, ale při zachování stejných
parametrů funkčnosti LBK1 jako doposud. Pořizovatel
dále doporučuje projektantovi ÚSES oříznout „rohy“
biokoridoru směrem na JZ a na JJZ.

102 / MUDR. PAVEL DEMUTH / 13.12.2019
Jako jednatel a majitel Společnosti Medical
Management Group s.r.o., která je výlučným vlastníkem
následujících nemovitostí: p.p.č. 41 o výměře 499 m2
(zastavěná plocha a nádvoří), jehož součástí je stavba
Roztoky č.p. 55 (rodinný dům); stavba stojí na pozemku
parc. č. 41, tedy adresa Nádražní 55,
zapsáno na LV č. 559, podávám tuto námitku proti
návrhu územního plánu Roztoky s návrhem ad 1/zvolit
pro tento pozemek i pro tuto mikrooblast maximální
zastavění 90 % plochy, 2/ navrátit se zpět k původnímu
návrhu pro výšku maximálně 15 metrů, 3/ navrátit se
k původnímu návrhu pro 4 nadzemní podlaží a
nedefinovat ustupování podlaží.
Odůvodnění:
1) Tato malá oblast je velmi specifická. Jednak proto, že
je sevřená z jedné strany nádražím s omezením pěší
lávkou od nádraží a z druhé ulicí nádražní. Zadruhé, že
má velmi specifickou zátěž hlukovou nádraží z jedné
strany a hlavní komunikace ze strany druhé. Zjevně není
vhodná pro stavbu typu rodinného domku se zahradou.
Dále má toto místo vysoká rizika kriminality, vandalství ,
požívání drog, výskytu bezdomovců a černých skládek,
což nade vší pochybnost prokázal stav mého domu a
přilehlé zahrady a proto by měla být v územním plánu
řešena samostatně k odstranění těchto rizik a
opravdovému zvelebení s motivací vlastníků
nemovitostí tuto oblast skutečně zvelebit jako hlavní
třídu s obchody, kancelářemi a podobně a poskytnout

VYHOVĚT ČÁSTEČNĚ
Pro plochy s funkčním využitím „SM plochy smíšené
obytné městské“ bude upraven koeficient zastavěných
ploch (KZP) na 0,5.
Ad 1) Územní plán není nástroj k maximalizaci
očekávaných zhodnocení pozemků jednotlivých
majitelů, ale má mj. koordinovat soukromé a veřejné
zájmy v území. Proto, pokud jde o koeficientem
zastavěných ploch (KZP), ten by mohl stoupnout v rámci
již zastavěného území až na 0,6 pro plochy s výjimkou
řadových rodinných domů a bytových domů, kdy by
mohl být dokonce až 0,7. Protože stavební zákon
definuje „zastavěnou plochu pozemku“ součtem všech
zastavěných ploch jednotlivých staveb, a to jsou
skutečně všechny stavby vč. zpevněných ploch např.
pro parkování nebo příjezd do garáže, a protože vedle
předmětné lokality je navržena plocha přestavby P13
s funkcí SC, tedy „Plochy smíšené obytné v centrální
zóně“, kde je koeficient zastavěných ploch stanoven
dokonce na 0,6 (což je ale u ploch v centrech)
pořizovatel se rozhodl v této namítané záležitosti
autorovi námitky částečně vyhovět a navýšit tento
koeficient pro tento typ plochy smíšeného bydlení z 0,3
na 0,5. Zdůrazňujeme, že se jedná pouze o plochy
smíšené městské, nikoliv o ostatní typy bydlení.
Ad 2) Platí předchozí, pořizovatel stejně jako
zodpovědný projektant považuje stanovenou výškovou
hladinu pro plochy smíšené obytné 3NP + jedno
ustupující podlaží (max. 12m) za dostatečnou.

jim motivaci eventuelně stavět nové funkční stavby.
Toto dle mého názoru maximální 40% zastavění v této
velmi specifické oblasti toto naprosto neumožnuje.
1/ Dispozice: Pozemek č. 41 je umístěn v ulici Nádražní,
číslo popisné 55 do stísněného prostoru mezi Nádražím
a ulicí Nádražní. Směrem východním = směrem
k nádraží k pozemku přiléhá po celé východní straně
mimoúrovňová pěší spojovací lávka vedoucí z nádraží,
chodí zde skoro všichni z nádraží a na podkladě této
lávky, nelze v této východní části pozemku pro
budoucnost nerušené užívat pozemek jako zahradu,
protože hned za plotem je lávka s vysokou frekvencí
chodců, nelze z této strany realizovat vjezd, z důvodu
mimoúrovňové pozice lávky, přes stávající plot přelézají
na pozemek bezdomovci, kteří mají tendenci obývat
stavby a ohrožovat chodce na lávce (jasně prokazatelné
sešlapáním plotu v jeho středu, prokázáno nutným
zákrokem městské i státní policie tento měsíc), plot
slouží jako neoficiální veřejné záchodky s odpovídajícím
opravdu nechutným zápachem, za plot někteří občané
házejí odpadky včetně použitých injekčních stříkaček,
toto je nutno opakovaně uklízet. Toto považuji za
neúměrné riziko nejen pro mě jako majitele ale i pro
občany, lávku používající a tomu je nutno zabránit.
Dle mého nejlepším řešením východní části je situovat
eventuální budoucí stavbu přímo na okraj pozemku,
plot situaci a rizika neřeší, zeď také ne, protože by
vzhledem k mimo úrovní lávky musela být velmi vysoká
a tedy by nebyl možný rozhled u nemovitosti. Dle mého
posazení možné budoucí stavby na hranici pozemku
dojde k bezpečnému a nerušenému provozu lávky.
Směrem jižním = dolů z kopce: přiléhá stavba bývalé
herny, která sama svým zastavěním je zhruba na námi
požadovaných % zastavění pozemku, je zde historicky
dlouhou dobu postavena, povolena, tedy je zřejmé, že
toto procento zastavění je pro danou mikro-lokalitu
běžné, mezi našimi stavbami je proluka cca 1,5 metru,
která slouží jako veřejné záchodky a černá skládka toto je jasným praktickým potvrzením, že jakákoli
proluka v této lokalitě je pouze povzbuzením pro
některé občany k vykonání tělesné potřeby a odhození
odpadků včetně velice nebezpečného odpadu,
nebezpečného pro ostatní občany a děti, odstranil jsem
odtud i použité injekční stříkačky. Pokud by v budoucnu
došlo k dohodě se sousedem o těsném přiléhání mé
eventuální nové stavby a stavby souseda na jižní straně,
tento problém by byl vyřešen. Souseda jsem o této
možné budoucí situaci dvou těsně přiléhajících staveb
informoval a oba jsme v předběžném souhlasu. Směrem
severním = vzhůru do kopce, zde opět přiléhá stavba
s vysokým procentem zastavěnosti, která je situována
až na okraj pozemku. Další stavby tvoří opět celistvou
řadu bez mezer. Směrem západním = ulice Nádražní,
všechny stavby v ulici nádražní jsou situovány až na
okraj pozemku – tedy až k chodníku ulice Nádražní, můj

Ad 3) Také zde se pořizovatel ztotožňuje s odborným
názorem zodpovědného projektanta, který zodpovídá
za odbornou úroveň ÚP a nevidí důvod, proč by
v jednom konkrétním případě z důvodů ryze
partikulárních měla navyšována podlažnost, navíc rozdíl
mezi 3NP+U a 4NP nepovažuje pořizovatel za podstatný
z hlediska možnosti využití objektu, ale z hlediska
městotvorného ano, protože ustupují podlaží dále větší
možnost proslunění přiléhajících uličních prostorů.
Nyní k jednotlivým bodům argumentace námitky:
1) Uvedená tvrzení popisující morfologii terénu a
charakter okolních staveb nemá pořizovatel důvod
nikterak zpochybňovat. Stejně jako v případě
požadavku na změnu koeficientu zastavěných ploch u
plochy přes ulici se pořizovatel přiklonil k názorů autorů
námitek, že hodnota 0,3, tedy vyžadující 70%
nezpevněných ploch s možností vsakování dešťových
ploch, je pro lokalitu se smíšenou městskou zástavbou
přehnaně přísná. Na druhou stranu, požadavek na 90%
zastavěných ploch považuje pořizovatel za odporující
vyhlášce 501/2006 Sb., která pro zástavbu RD požaduje
min. 0,4 stavebního pozemku jako nezastavitelného a
0,3 pro řadové domy, v případě, že jde o stavby pro
bydlení, což funkce SM, tedy „plochy smíšené obytné
městské“ naplňují jak svým názvem tak hlavním
využitím „Území, které je definováno jako městské.
Toto území se vyznačuje polyfunkčním využitím,
které zajišťuje v prvé řadě kapacity pro občanskou a
komerční vybavenost nadmístního a místního
významu a dále umožňuje bydlení nad vybaveností
v polyfunkčních domech.“. Stanovení koeficientu 0,5,
tedy rovnoměrně pro zastavěné a nezastavěné plochy,
považuje pořizovatel za proporčně vyrovnaný
kompromis mezi zájmy majitelů pozemků na
maximalizaci užitku z nich a na veřejném zájmu Města
Roztoky (a stavebních předpisů) na dostatečném
množství ploch umožňujících vsakování dešťových vod
přímo na daném pozemku.

pozemek a dům dokonce zasahuje to profilu chodníku.
Pro eventuální budoucí stavbu byla s panem
místostarostou a paní. Předběžné načrtnuta možná
dohoda o stavebních úpravách v budoucnu, které by
pro ulici nádražní umožnily plný profil chodníku. Tedy i
pro budoucí stav předpokládáme eventuální stavbu až
na okraj k chodníku. Zde je opět ze severní strany jasně
prokázáno, že vysoká zastavěnost a stavba až na okraj
pozemku je v této mikro lokalitě běžná.
2) Možnosti parkování – v této velmi sevřené dispozici
mezi nádražím a ulicí Nádražní není v nejbližším okolí
možnost jakéhokoli parkování. Možné parkování je tedy
možné realizovat pouze na vlastním pozemku což
souhlasí i se současnými doporučovanými předpisy.
V případě parkování na pozemku je však vzhledem
k jeho využití a k využití i pozemků okolních nutno
v budoucnu mít parkovací místa v rámci budov –
v přízemí nebo v suterénu, tedy obětovat výraznou
plochu pro parkování, tedy v rámci zastavění. Pokud by
parkovací místa měla být situována na zpevněných
nezastavěných plochách, nebude jejich počet nikdy
dostatečný k pokrytí předpisové obslužnosti bytových a
nebytových prostor staveb. Obsazení budov
parkovacími místy nadále akcentuje nárok nejen na %
zastavění pozemku ale i na výšku stavby. Příjezd je
možný jen z ulice nádražní, od nádraží nelze pro lávku ,
jižně a severně nelze pro stavby.
3) Předpokládaný veřejný zájem v této lokalitě předpokládám, že zájmem města v této lokalitě je mít
smíšený charakter budov typu například poskytnutí
občanské vybavenosti, služeb, eventuelně obchodů
v přízemí Nádražní ulice, například kancelářské a
administrativní služby a prostory v prostorech, které
pro svůj charakter budou muset být prostory
nebytovými a eventuelně v posledních podlažích budov
mít prostory bytové – k tomu je nutno zabezpečit
dostatečnou plochu pro služby vlastní, včetně parkování
pro poskytovatele služeb a i minimálně i pro klienty –
to nelze provést při malém 40% zastavění v situaci
parkování na nezastavěných plochách. Umístění domu
typu klasického rodinného domku v této lokalitě by
bylo, omlouvám se za tento příměr, jako „pěst na oko“,
prostě nesmyslné – z jedné strany hluk nádraží, z druhé
strany hluk frekventované ulice nádražní, zeleň nebo
zahrada zde by byla naprosto atypická a vymykala by se
charakteru stávající zástavby v ulici – nikdo by v této
lokalitě na zahradě čas netrávil všechny ostatní domy
jsou v kontinuální řadě až k chodníku. Eventuální
zajištění plného profilu chodníku je možné v prvním
nadzemním podlaží, ale zde se zvyšuje nárok na výšku
prvního nadzemního podlaží, aby pod konstrukcí
eventuálních arkýřů nebo balkonu mohli chodci
pohodlně projít.
SHRNUTÍ: Závěrem si dovoluji podotknout že výrazně
vyšší 90% povolená zastavěnost, návrat k Vámi původně

2) Právě pro zajištění možnosti parkování byla navýšena
ploch zpevněných ploch na daném pozemku
koeficientem KZP z 0,3 na 0,5. Dalšímu navýšení brání
ust. § 21 vyhl. 501/2006 Sb. (požaduje 0,4 ploch
umožňujících vsakování dešťových vod na pozemcích
staveb pro bydlení vůči celkové výměře pozemku u
samostatně stojícího rodinného domu, resp. 0,3 u
řadového rodinného domu). Jde tedy o kompromis,
který se snaží najít konsensus mezi zájmem majitele
pozemku na jeho maximálním využití a zhodnocení a
mezi veřejným zájmem na dostatečném množství ploch
umožňujících vsakování dešťových vod přímo na daném
pozemku.

3) Město Roztoky i Městský úřad Roztoky jako
pořizovatel tohoto ÚP mají zájem na smíšeném provozu
i funkci v této části města, proto tyto plochy návrh
nového ÚP definuje jako plochy smíšené obytné
městské. ÚP nepočítá s tím, že by zde vznikl klasický
rodinný domů. Vlastní technické řešení daného domu je
potom nutné ponechat na navazujících dokumentacích
a správních řízení (územní, stavební).

Navýšení na 90% zastavěné plochy pozemku považuje
pořizovatel za extrémní a neakceptovatelné. Na straně

navrhovaným 15 metrům výšky a 4 nadzemních podlaží
v této mikro-lokalitě mezi nádražím a ulicí Nádražní je
dle mého názoru jedinou možností k zajištění
dostatečné kapacity pro občanské a komerční vybavení
místního významu a tím ke zhodnocení a zvelebení této
oblasti, společně s kombinovaným využitím pro služby,
nebytové a bytové – tedy smíšené. Navrhovaná nízká
zastavěnost v této lokalitě a snižující se parametry
výšek by byly vlastně diskriminací a demotivací každého
majitele, který by neměl záměr cokoli postavit a nutila
by velmi agresivně majitele nemovitostí pouze
opravovat a rekonstruovat stávající staré objekty, které
mají v naprosté většině zastavěnost vyšší, což by zjevně
nepřispělo ke zvelebení lokality. K rozvoji lokality by
tedy jednoznačně v požadované míře za těchto
navrhovaných podmínek nedošlo. Děkuji předem za
projednání mé námitky, jsem hluboce přesvědčen, že
názory mých sousedů a dalších obyvatel této malé
velmi specifické lokality jsou obdobné, kdykoli ochoten
dostavit se na osobní jednání.
103 / EKOSPOL, A.S. / 13.12.2019
Na základě veřejného projednání konaného dne
9.12.2019 jsme byli seznámeni s podobou návrhu
územního plánu Roztoky s možností ve lhůtě do 7 dnů
ode dne konání veřejného projednání uplatnit své
písemné námitky. Vzhledem ke skutečnosti, že naše
společnost je většinový vlastník všech zastavitelných
pozemků a že námi podané připomínky k návrhu ÚP pro
společné jednání nebyly nikterak zohledněny,
považujeme návrh ÚP za neakceptovatelný. Podle § 52
odst. 2 stavebního zákona uplatňujeme k návrhu
územního plánu tyto své námitky:
1) Nový ÚP navrhuje minimalizovat výstavbu dalších
bytových domů na území města. Dovolujeme si
v souvislosti s tímto upozornit na skutečnost, že dosud
probíhal vývoj města kontrolovaně a rovnoměrně
z pohledu jak forem bydlení, tak dostupnosti pro různé
sociální skupiny obyvatelstva. Zatímco stávající situace
stále umožňuje určitý ROZUMNÝ a KONTROLOVANÝ
vývoj bytové zástavby, navrhovaný stav redukuje
výstavbu bytových domů na absolutní minimum a další
rozvoj města tak odkazuje pouze na výstavbu
rodinného bydlení na nákladných pozemcích,
dostupných pro velmi omezenou skupinu obyvatelstva.
Takové řešení považujeme za urbanisticky nesprávné a
sociálně diskriminační. Výše uvedené tvrzení se
vztahuje zejména k lokalitě Na Dubečnici, kde současný
územní plán v zóně 2 výstavbu bytových domů
připouští, a to zcela logicky v návaznosti na páteřní
dopravní tepnu a přilehlou občanskou vybavenost.
2) Nesouhlasíme s vymezením funkčních ploch
občanské vybavenosti na našich pozemcích podél ulic
Obránců míru a Masarykova v lokalitě Solníky, kde jsou
Návrhem ÚP vedeny jako plochy občanské vybavenosti

druhé, také koeficient na hodnotě 0,3 je příliš nízký pro
zástavbu smíšeného městského širšího centra.
S ohledem na požadavek vyhlášky 501/2006 Sb. na 0,4
podíl ploch nezastavěných s možností vsakování
dešťových vod pořizovatel velmi dlouho zvažoval
navýšení KZP pro tento typ funkčního využití plochy na
0,6. To ale mají plochy ještě intenzivněji využívané –
plochy „SC plochy smíšené obytné v centrální zóně“,
které návrh ÚP definuje jako plochy s nejvyšší hustotou
i výškou zástavby a tedy nejvyšším stupněm urbanizace.
Zde jsou koeficienty KZP nastaveny na max. 0,6; resp.
koeficient zeleně KZ je min. 0,2; jedná se o plochy
převážně stávající, kde aplikace ust. § 21 vyhl. 500/2006
Sb. zpětně vymožena být nemůže nebo je využito
odvádění od oddělené dešťové kanalizace. Proto se
nakonec pořizovatel rozhodl pro navýšení na 0,5 tak,
aby se odstupňovala hustota zástavby mezi plochami
smíšenými obytnými v centrální zóně a mimo centrální
zónu.

NEVYHOVĚT
Jedná se o obecné konstatování, rozvoj města je dle
návrhu ÚP stanoven dle sdíleného odborného názoru
orgánu ochrany ZPF, vedení města, pořizovatele i
zodpovědného projektanta prostřednictvím
vymezených zastavitelných ploch, 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 EKOSPOL jako majitel podstatné
části stavebních pozemků zde chce mít pro něho
ziskovější formu bydlení, tedy bytové domy bez dalších
omezení. To je sice z jeho pohledu pravda, na stranu
druhou zde není také žádný důvod, proč aktivně
zhodnocovat stavební pozemky do maximální možné
míry na úkor městotvorných funkcí. Roztoky prostě mají
již nyní bytových domů nadbytek, jsou „noclehárnou“
Prahy a chybí zde nadřazená i lokální občanská
vybavenost.
NEVYHOVĚT
Lokalita Z20 bude ponechána jako plocha OV.
Z výše uvedeného důvodu, nadbytek ploch pro bydlení,
proto územní plán, nejen na Dubečnici, kde ÚP

označené Z20, Z21a Z26. Nový ÚP by měl naopak tyto
plochy redukovat, neboť jsou v daném území značně
předimenzované. V centrální části Solník by
v návaznosti na bytovou výstavbu měl být umožněn její
další rozvoj pro bydlení v bytových domech.

3) Za logické považujeme také propojení výstavby
rodinného bydlení mezi ulicemi V Úvoze a MUDr.
Tichého, plochy zeleně, zanesené ve stávajícím
územním plánu nelogicky zasahují do jinak ucelené
obytné lokality bez většího přínosu pro kvalitu bydlení.

4) Navrhujeme do nového ÚP vymezit možnost
oboustranné obytné zástavby podél ulic Nad Vltavou a
Žirovnického (parc.č. 2443/27 v k.ú. Roztoky u Prahy).
Stávající technická infrastruktura a možnost dopravního

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.
NEVYHOVĚT
Jak je patrno z ortofotomapy, jde o jeden z posledních
zelených klínů, které v organismu města Roztoky zůstal
zachován. 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, negovat. Ostatně, Město Roztoky má
prostřednictvím předloženého návrhu ÚP zastavitelných
ploch vymezeno dostatek a není důvod je navyšovat.

NEVYHOVĚT
Jak je patrno z ortofotomapy, opět jde o jeden z mála
zelených pásů přiléhajících k zastavěnému území
Roztok. Také pro tuto lokalitu byl zpracován územně

připojení na stávající komunikace přirozeně umožňují
další rozvoj pro výstavbu rodinných nebo bytových
domů.

plánovací podklad, územní studie Solníky (Ing. arch.
Ivan Gogolák, Ing. arch. Lukáš Grasse), nyní ve stádiu po
veřejném projednání. Tato územní studie zde počítá
s přírodně-rekreačním parkem a projektant nového ÚP
Roztoky se s tímto urbanistickým konceptem ztotožnil,
stejně jako pořizovatel (viz obr. pod textem).

Město Roztoky má vymezeno ploch pro bydlení
dostatek, až nadbytek a je omezeno existujícími
kapacitami inženýrských sítí (ČOV, vodovody) i
kapacitou dopravního napojení na hl.m. Praha. Roztoky
mají interní představu 12 000 obyvatel v roku 2030,
k tomu směřují projekty na posílení ČOV, vodních
zdrojů, škol, školek, další veřejné občanské vybavenosti,
apod. Jak je uvedeno výše, i s ohledem na závazně
stanovenou prioritu územního plánování dle bodu (21)
PÚR ČR ve znění 1-3 aktualizace zde není odborný
důvod popřít tuto prioritu a na místo plochy pro
přírodně-rekreační park zde umísťovat další plochy pro
individuální bydlení. Navíc za situace, kdy návrh vynětí
ZPF pro nezemědělské využití, tedy zastavitelných
ploch, byl dojednám s orgánem ochrany ZPF a bylo
vydán souhlas.

5) Nesouhlasíme se stanovením nadregionálního
biocentra NC 2001 na náš pozemek parc.č. 2443/27
v k.ú. Roztoky u Prahy, kde vzhledem k neustálé lidské
činnosti postrádá svůj smysl (sekání travního porostu,
parkování osobních automobilů, dětská hřiště).
Navrhujeme hranici biocentra posunout až na hranici
lesních pozemků.

VYHOVĚT
Upravit hranici NC 2001 tak, aby nezasahovalo na
p.p.č. 2443/27 v k.ú. Roztoky u Prahy.

Nadregionální biocentrum bylo NC 2001 bylo vymezeno
v souladu s nadřazenou ÚPD, kterou jsou ZÚR
Středočeského kraje ve znění jejich 2. aktualizace.
Pokud někde zasahuje na p.p.č. 2443/27, jde o

6) Nesouhlasíme s vymezením veřejně prospěšných
staveb komunikací VD10, VD11,VD12 a VD22 na našich
pozemcích parc. č. 2443/1, 2443/225 a 2443/304 v kat.
území Roztoky u Prahy. Vymezení komunikací jako VPS
je účelové s úmyslem budoucího povolení bez souhlasu
majitele a následného vyvlastnění.

7) Obdobně nesouhlasíme s vymezením funkční plochy
občanské vybavenosti P04 na pozemcích podél ulice
Nad Čakovem, kde se v současné době nacházejí
nevzhledné řadové garáže. Navrhujeme zařadit tyto
pozemky do funkční plochy SM – plochy smíšené
obytné městské, kde je možné umístit objekty
s polyfunkčním využitím.

8) Navrhujeme do nového ÚP vymezit možnost
oboustranné obytné zástavby podél ulic Máchova
(parc.č. 2123/1 a 2123/8 v k.ú. Roztoky u Prahy) a Nad

minimální přesah, pravděpodobně kresličkou chybu,
která ale není prostým okem identifikovaná z grafické
části ÚP v papírové podobě v M 1 : 5000. V GIS bude
hranice tohoto výše zmíněné nadregionálního biocentra
vedena po severní hranici předmětného pozemku.
NEVYHOVĚT
Všechny uvedené komunikace plně naplňují znaky
veřejně prospěšné dopravní infrastruktury dle ust. §
170 odst. 1 písm. a) stavebního zákona. Pořizovatel se
navíc plně ztotožňuje s odůvodněním jejich vymezení
v podobě, jak jej stanovila autorizovaná osoba
projektanta územního plánu a dopravní specialista Ing.
Wichsová, tj. že záměry VD10-VD12 a VD22 „Umožní
dostavbu významné komunikace jako propojující
součást veřejných prostranství s historicky založenou
urbanistickou strukturou“. Rovněž z obrázku pod
textem je jednoznačně vidět, že všechny 4 záměry jsou
nezbytné pro dokončení sytému dopravní koncepce
v lokalitě Solníky.

NEVYHOVĚT
Bude změněno na DI – plochy dopravní infrastruktury
– místní a účelové s využitím pro stávající garáže a
účelové komunikace u jich. Původně navrhované
funkční využití občanská vybavenost umožňovala do
budoucna např. umístění parkovacích garáží do
podzemí a lepší urbanistické využití daného lukrativního
pozemku v blízkosti absolutního centra Roztok. To samé
aby také zajistila změna na plochy smíšené obytné. Zde
ale Město Roztoky již několikrát argumentuje tm, že
ploch pro bydlení je zde nadbytek a naopak chybí
plochy občanské vybavenosti. Proto byla navrhována
konverze na plochy občanského vybavení. I tato
koverze se ale setkala s velkým odporem ze strany
majtelů stávajících garážů. Proto, zjednodušeně řečeno,
čistě z odborného hlediska, 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
Opět jde o prvek zeleně (zelený klín) vetknutý od
organismu města – zde navíc v těsném sousedství

Čakovem (parc.č. 82/1 v k.ú. Roztoky u Prahy). Stávající
technická infrastruktura a možnost dopravního
připojení na stávající komunikace v obou případech
přirozeně umožňují další rozvoj pro výstavbu rodinných
nebo bytových domů.

stávajících sportovišt, plnící zde oddechovou a
rekreační funkci. S ohledem na ust. bodu (21) PÚR ČR
ve znění její 1-3 aktualizace zde pořizovatel
jednoznačně souhlasí s názorem zodpovědného
projektanta a jeho odborným návrhem zde tento zelený
prostor ponechat (na mapě pod 2 hustě zarostlé
pozemky podél cesty Myší díra). Jak je dále
argumentováno výše, návrh ÚP Roztoky navrhuje
mnoho jiných zastavitelných ploch pro různé bydlení (a
z velké části i na pozemcích autora námitky) a nevidí
zde tedy žádný důvod rezignovat na ochranu tohoto
přírodního prvku v těsném sousedství centrální části
města ve prospěch dalších a dalších zastavitelných
ploch pro individuální bydlení.

104 / IVAN A BOŽENA GOLLOVÁ / 13.12.2019
Námitka proti plánované stezce pro chodce a cyklisty
(DN16) na pozemku parcelní č. 3028/178, katastrální
území Žalov v rámci nového územního plánu MÚ
Roztoky. Jako spoluvlastník výše uvedeného pozemku
nesouhlasím se záměrem MěÚ Roztoky vybudovat
koridor DN16 (stezka pro pěší a cyklisty Žalov, ul.
Borkovského - ul. Přemyslovská) v rámci nového návrhu
Územního plánu, který byl veřejně projednán dne
9.12.2019, a to z následujících důvodů:
1) Zhoršení kvality bydlení v bytovém domě č. p.
2241/2242: uvažovaný koridor DN16 bezprostředně
navazuje na tento bytový objekt se 3.NP zahrnující
bytové jednotky s orientací obývacích pokojů právě
směrem ke zvažovanému koridoru. Vzhledem k šířce
průchodu, kam je koridor plánován se bude provoz
odehrávat v bezprostřední blízkosti oken sem
situovaných bytových jednotek, čímž dojde
k výraznému zhoršení kvality bydlení vlastníků/
uživatelů ve smyslu hrubého narušení soukromí a
klidného soužití. V uvažovaném koridoru zbudovali
vlastníci domů č. p. 2241-2244 soukromé dětské hřiště,
které by tímto záměrem muselo být nenahraditelně
likvidováno (využití stávajícího svahu pro skluzavky
apod.). Navrhované řešení koridoru svým umístěním
navíc představuje přímo ideální místo pro rušení
nočního klidu.
2) Problematická realizace a následná bezpečnost
provozu: uvažovaný koridor je plánován do příliš
úzkého průchodu, který je navíc omezen prudkým
svahem směrem k bytovému domu. Na rozhraní roviny

VYHOVĚT
Vypustit z návrhu záměr DN16.
Důvody, pokyny i argumentace jsou shodné jako u
vypořádání námitky č. 011.

a svahu je vybudován systém pro povrchový odvod
srážkových vod. Pro případnou realizace tedy zde není
dostatek prostoru a narušení stávajícího odvodu
srážkových vod představuje riziko zavlhnutí suterénních
prostor přilehlého bytového domu.
3) Omezení vlastnického práva, úměrné znehodnocení
majetku: MěÚ Roztoky svým záměrem vybudovat
koridor DN16 na soukromém pozemku znemožní
příslušným spoluvlastníkům využívat nadále pozemek
parcelní číslo 3028/178 dle jejich potřeb. Jednotlivým
spoluvlastníkům tak vznikne újma ve smyslu omezení
vlastnického práva a dále škoda spojená s vybudováním
nových herních prvků na soukromém dětském hřišti.
Lapidárně řečeno „mít cyklostezku pod obývákem“ má
negativní dopad nejen na soukromí a kvalitu bydlení
v daném místě, ale samozřejmě i na cenu nemovitosti,
v případě prodeje bytové jednotky. V takových
případech budou vlastníci vymáhat po MÚ Roztoky
náhradu vzniklé škody, která může být poměrně vysoká.
Z výše uvedených důvodů považuji záměr vybudování
koridoru DN16 za naprosto nevhodný, zcela zbytečně
zasahující do soukromí vlastníků celkem 108 bytových
jednotek. Naprosto stejného účelu by bylo dosaženo
zbudováním dotyčné pěší a cyklistické stezky kupř.
úpravou komunikace v ulici Za Cihelnou.
105 / EVA ZÁHOŘOVÁ / 13.12.2019
Vážení, jako vlastník bytu č. 229, Přemyslovská 2243,
Roztoky 252 63, se vyjadřuji k předloženému rozvoji
územního plánu. Vyjadřuji svůj nesouhlas s navrženým
koridorem DN16 pro pěší a cyklisty s tímto
zdůvodněním.
Koridor prochází soukromými pozemky ( omezení
vlastnického práva), je velmi úzký a přímo navazuje na
byty, které jsou v podstatě jeho součástí, jeho realizace
by snížila významně kvalitu našeho bydlení. Věřím, že
přihlédnete k těmto opodstatněným námitkám a
koridor nebude v těchto prostorech realizován.
106 / HANA PODHORSKÁ / 13.12.2019
Parcela p.č. 2560/1 v k.ú. Roztoky u Prahy je v návrhu
územního plánu označena jako ZS – plochy zeleně,
ačkoliv je na ní umístěn rodinný dům s popisným číslem
405 zapsaný v KN – LV 3302. Parcela p.č. 2560/1 je
chybně zařazena do plochy zeleně ZS, protože jsem
pouze¼ vlastníkem rodinného domu č.p. 405
umístěného v parcele 2560/1, ráda bych si postavila na
parcele 2560/1 vlastní rodinný dům, v čemž mi návrh
územního plánu brání.

VYHOVĚT
Vypustit z návrhu záměr DN16.
Důvody, pokyny i argumentace jsou shodné jako u
vypořádání námitky č. 011.

VYHOVĚT ČÁSTEČNĚ
P.p.č. 2559, na kterém je rodinný dům, bude vymezen
jako plocha pro bydlení. P.p.č. 2560/1, který je zapsán
jako ovocný sad, zůstane plochou ZS.
P.p.č. 2560/1 je KN zapsán jako druh pozemku „ovocný
sad“. Uprostřed něho skutečně stojí RD na p.p.č. 2559
k.ú. Roztoky u Prahy. Objektivně vzato, k chybě došlo
jen u RD, nicméně i zde vyhl. 500/2006 Sb. říká, že se
samostatně vymezují plochy nad 2000 m2, což dům o
výměře 70 m2 v žádném případě nenaplňuje. Jeho
agregace do sousední plochy tvořené ovocným sadem
tedy byla možná, ale rozhodně ne vhodná. Ne druhou
stranu, existence 70 m2 velkého domu, dnes rozměr
chaty, nedává důvod celý sousední pozemek ovocného
sadu o výměře 5 715 m2 vymezovat jako zastavěnou
plochu pro bydlení (nebylo by správné, kromě 1 malého
RD tam jiné stavby nejsou, je to sad). Vymezovat do
jako plochu přestavby v rámci zastavěného území nebo

jako novou zastavitelnou plochu také není důvodné,
návrh ÚP Roztoky vymezuje již dostatek zastavitelných
ploch pro bydlení na vhodnějších lokalitách, než je
ovocný sad. Proto pořizovatel volí kompromisní řešení,
stávající RD bude vymezen jako plocha bydlení BI,
zbytek zůstane pod dosavadním typem funkčního
využití, tedy „ZS – plochy zeleně – soukromá a
vyhrazená“, což odpovídá dnešnímu stavu de iure
v zápisu KN.

107 / VÁCLAV PETLAN / 13.12.2019
Nesouhlasím s návrhem územního plánu, kde byl
pozemek parc. č. 2560/1 zařazen do kategorie „Plochy
zeleně“. Žádám začlenění pozemku parc. č. 2560/1 k.ú.
Roztoky do čistě obytného území.
Odůvodnění uplatněné námitky: v návrhu územního
plánu města Roztoky nebylo zohledněno, že na
uvedeném pozemku již stojí přes 75 let rodinný dům
č.p. 405 na stavební parcele 2559, číslo LV 3302,
katastrální území Roztoky u Prahy. Stavba je vedena
v katastru jako rodinný dům vč. el. přípojky. Po celou
dobu byl RD využíván rodinou (prarodiči, rodiči i moji
vlastní rodinou). Dům postavil můj dědeček. Dokládám,
že v roce 2005 již bylo žádáno o změnu ÚP města
Roztoky předmětného pozemku a výpisem z usnesení
Zastupitelstva č. 172-8/2005 bylo odsouhlaseno ZM
zařazení žádosti o změnu ÚP pozemku do procesu
pořizování změny ÚP sídelního útvaru město Roztoky.
108 / JANA PETLANOVÁ / 13.12.2019
Nesouhlasím s návrhem územního plánu, kde je můj
shora uvedený pozemek zahrnut do ploch zeleně.
Plánuji v horní části mého pozemku postavit synovi
rodinný dům vč. realizace obnovy příjezdové cesty, jež
sloužil a 75 let k příjezdu na můj pozemek. Žádám aby
mému plánu realizace výstavby RD pro mou rodinu a
vnoučata bylo umožněno a můj pozemek parc. č.
2558/1 k.ú. Roztoky byl začleněn do čistě obytného
území tak, jak z obou stran výseče zeleně je již
realizováno. Případně začlenit do čistě obytného území
alespoň nezbytnou část, která by umožnila řešit
rodinnou bytovou situaci.

VYHOVĚT ČÁSTEČNĚ
P.p.č. 2559, na kterém je rodinný dům, bude vymezen
jako plocha pro bydlení. P.p.č. 2560/1, který je zapsán
jako ovocný sad, zůstane plochou ZS.
Viz důvody, argumentace a správní úvaha shodná jako u
vypořádání námitky č. 106, která je věcně shodná.

NEVYHOVĚT
Pořizovatel neshledal důvod, proč ovocný sad měnit na
pozemek pro bydlení za situace, kdy město Roztoky má
v návrhu územního plánu vymezeno jiných
zastavitelných ploch pro bydlení dostatek, ne-li
nadbytek. To, že na sousedním velkém pozemku p.č.
2560/1 v k.ú. Roztoky u Prahy je uprostřed malý RD na
p.p.č. 2559 nemůže být důvodem proto, aby se
pozemky okolo něho, dnes zapsané jako ovocný sad,
stali oba stavebními pozemky. Roztoky mají nedostatek
sadů a krajinné zeleně a není zde objektivní důvod zde
narušovat urbanistickou koncepci tvořenou tímto
zeleným pásem ve prospěch dalších ploch pro bydlení.

109 / VLADIMÍR HROUDA / 13.12.2019
Vážení, k návrhu územního plánu Roztoky, který byl
veřejně projednáván dne 9.12.2019 mám námitku
týkající se pozemku parc. č. 785, k.ú. Roztoky u Prahy.
Nesouhlasím se zařazením pozemku parc. č. 785, k.ú.
Roztoky u Prahy, do plochy SM – plochy smíšené
obytné městské, jejíž regulativy umožňují zastavění
pozemku. Žádám o zařazení pozemku do
nezastavitelných ploch zeleně.
Důvodem mého nesouhlasu s návrhem ÚP je
skutečnost, že zastupitelstvo města Roztoky svým
usnesením č. 61-3/2005 rozhodlo o zařazení tohoto
pozemku do nezastavitelných ploch zeleně a návrh
nového územního plánu je v přímém rozporu s tímto
usnesením. V období před rokem 2005 jsme jako „SVJ
Havlíčkova 763 a 764“ jednali s představiteli radnice o
zařazení tohoto pozemku do ploch zeleně z důvodu
náznaku tento pozemek využít jinak než jako
odpočinkové místo v zeleni poblíž bytového domu. Byli
jsme opakovaně ubezpečení, že nikdo nemá zájem tuto
část plochy využívat jinak než jako plochy zeleně a proto
jsme požádali zastupitelstvo města Roztoky o
rozhodnutí, že se tak stane. Tato jednání vyústila
v usnesení zastupitelstva „Usnesení č. 61-3/2005 ze dne
16.3.2005“ viz výpis z usnesení zastupitelstva.
V průběhu minulých let jsem byl osobně opakovaně
pracovníky „odboru správy a rozvoje města“
ubezpečen, že vedou toto rozhodnutí zastupitelstva
v patrnosti a že jakmile to bude možné bude toto
rozhodnutí při tvorbě změn, nebo v případě návrhu
nového územního plánu do návrhu územního plánu,
nebo jeho změn zařazeno. V případě, že bude plocha
v územním plánu vedena jako plocha smíšená obytná
městská, roste naše obava, že v rozporu s usnesením
zastupitelstva bude tato plocha využita jinak, než tak jak
jsme se domluvili a zastupitelstvo rozhodlo.
110 / FRANTIŠEK REGNARD A JINDŘIŠKA
REGNARDOVÁ / 12.12.2019
Podle ustanovení § 52 odst. 2 stavebního zákona
podáváme coby vlastnící dotčené nemovitosti námitku
k návrhu územního plánu Roztoky, vyvěšeného dne
30.10.2019 a veřejně projednaného dne 9.12.2019.
Námitka 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

NEVYHOVĚT
P.p.č. 785, který je v KN definován způsobem využití
jako jiná plocha, druh pozemku ostatní plocha, má
výměru 640 m2. Podle vyhl. 501/2006 Sb. by se
samostatně měly vymezovat v ÚP plochy nad 2000 m2.
Z hlediska metodického považuje pořizovatel agregaci
tohoto pozemku do jedné plochy smíšené obytné
městské za naprosto správné. V podtónu námitky cítí
pořizovatel snahu členů společenství vlastníku SVJ
Havlíčkova 763/764, aby se na sousedním městském
pozemku prostě v budoucnu již nikdy nestavělo. Ale zde
se jedná o sousední pozemek, jiného vlastníka,
principiálně lhostejno, že Města Roztoky, který je ze
všech urbanistických hledisek stejně vhodný, jako
pozemek, na němž stojí BD, v němž autoři námitky žijí, a
pořizovatel nemůže diskriminovat majitele sousedního
pozemku. Podíváme-li se na výřez z Hlavního výkresu
návrhu územního plánu, uvědomíme si jedinečnost
takovéhoto precedentu, pokud by námitce bylo
vyhověno – uprostřed souvislé plochy smíšené obytné
městské by se objevila malá enkláva zeleně, nikoliv
z urbanistických důvodů, ale prostě proto, že obyvatelé
sousedního bytového domu prostě nechtějí, aby se
vedle nich stavělo, viz obr. pod textem:

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

městské a příměstské“. Navrhujeme pozemek p. č.
2547/1 (část plochy P03) překlasifikovat na způsob
využití „RZ plochy rekreace – zahrádkové osady“.
Odůvodnění: Výše zmíněná budova (chata) na p. č.
2547/39 je využívána v souvislosti s užíváním zahrady
v jejím okolí na základě pachtovní smlouvy uzavřené
7.9.2018 mezi Městem Roztoky a Základní organizací
Českého zahrádkářského svazu v Roztokách u Prahy,
IČO 70900531, jejímž jsme členy. Jako členové osady
plně souhlasíme se základními námitkami předsedy I.ZO
ČZS př. Pekárka. Dále uvádíme: Osada vznikla v roce
1983 na nevyužitém skalnatém pozemku bonity O
navezením 400 tater zeminy ze stavby. Pozemek byl
zasíťován rozvodem vodního a elektrického řádu
podzemím za nemalé finanční náklady členů. Z hlediska
geologických poměrů došlo za 35 roků ke zhodnocení
vlastním porostem i za cenu postupného smývání půdy
po svahu . Naše chata je osobním vlastnictví a byla
vybudována plně v souladu s rozhodnutím MěÚ
Roztoky. Kontinuita lesního a zahrádkářského prostoru
umožňuje soužití živočichů i rostlin. Byl zde pozorován
chráněný motýl Okáč aj., brouk tesařík obecný, jsou zde
na skalkách ještěrky, slepýši i zmije. Z ptactva vrabec,
káně, špaček. Lesní zvířata jsou nerušena. Skladba
rostlin na zahradním pozemku od skalniček, květeny a
stromů dovytváří budování zeleného pásu okolo
Roztok. To vše na náklady nás, členů ZO. Podle AVČR
hmyz mizí 8x rychleji, než ptactvo. Na pozemku se
chovají včely a z faktu jak často se nová včelstva rojí na
našem pozemku dedukuji, že již nemají prostorů, kde by
mohly přežívat. O zahrádky je trvalý zájem mladých lidí.
Na 16 dílů pozemku navazuje 40 členů 1.ZO a na těchto
další rodinní příslušníci odhadem do 200 osob včetně
dětí, které mají zájem o přírodu. Pozemek je řádně
udržován a spravován. Z veřejného prostranství (ulice)
nenarušuje vzhled v lokalitě. V případě uskutečnění
navrhovaných změn dojde sice k uspokojení v řádu 1015ti osob, ale naproti tomu k ukončení zájmové činnosti
zhruba 200 osob které jsou nezanedbatelnými
dlouholetými občany Roztok. Rozvoj této zájmové
činnosti občanů města je rovněž v programu
roztockého zastupitelstva. Městské zastupitelstvo by
mělo vzít v úvahu, že se má starat o všechny občany. A
v tomto případě to je bez dalších finančních nákladů
města. Současně podotýkáme že z původních 1500
členů 1.ZO ČZS v 80. letech minulého století se
současný počet pohybuje okolo 40.
111 / JAROMÍR LAHODNÝ / 12.12.2019
Dobrý den, jako vlastníci bytu č.1 Přemyslovská 2244,
Jaromír Lahodný a Alena Lahodná se k rozvoji územního
plánu, tímto vyjadřujeme svým nesouhlasem! Vytvořit
v tomto místě koridor pro pěší a cyklisty je naprosto
nevhodné hlavně z důvodu soukromých pozemků, jejich
část byla určena jako bonus ke koupi bytu pro klidné a
moderní žití. Byl to jeden z faktorů rozhodování zda byt

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.
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),

koupit. Pozemek není velký, je velmi úzký a přímo
navazuje na byty, které jsou v podstatě jeho součástí,
odděleny pouze květinovými ploty. Není možné a ani
reálné, aby do těchto míst byla vpuštěna
nekontrolovatelná masa lidí, různých zájmů, schopností
a činností. Není to přehledná lokalita a bezpečnost
našich rodin a majetku by byla v ohrožení! Žije zde
poměrně hodně rodin s dětmi a jejich volný pohyb by
tímto byl zamezen a děti bez stálého dohledu by musely
svůj volný čas trávit doma. Je to jen část důvodů, proč
označujeme tento návrh za nepromyšlený a bezohledný
vůči lidem, kteří zde žijí. Věříme, že si předkladatelé
toto uvědomí a použijí jiná vhodnější místa v Roztokách,
kterými nebudou tak necitlivě zasahovat do práv
vlastnictví.

112 / HANA KAŇKOVÁ / 11.12.2019
1. Pozemek p.č. 3607/5 k.ú. Žalov o výměře 3391 m2
převést z plochy „NS.p. smíšené nezastavěného území –
přírodní“ na pozemky „BI plochy bydlení“ , tj. na plochu,
na které bude moci vyrůst rodinný dům. V rámci
rodinného vypořádání bychom zde chtěli v budoucnu
realizovat stavbu dvou rodinných domů.
Odůvodnění návrhu:
Pozemek bezprostředně navazuje na stávající zástavbu
rodinných domů, pozemek pro využití nevyžaduje
žádné terénní změny, vně pozemku je přípojka
elektrické energie, na hranici pozemku je splašková
kanalizace a veškeré inženýrské sítě, pozemek je z jižní
a východní části v ul. V Úvoze oplocen železným plotem,
ze severní části je živý plot, BPEJ 14178, u těchto půd
lze předpokládat efektivnější nezemědělské využití,
zastavěnost pozemku při realizaci dvou rodinných
domů by v rámci všech námi vlastněných pozemků byla
pouhé 3-4%, zastavěnost pozemku parc. č. 3607/5 k.ú.
Žalov o výměře 3391 m2 v rámci daného pozemku by
byla max 15%, pozemek u rodinného domu by měl stále
charakter zahrady s ovocnými stromy a dřevinami –
nedojde tedy k negativním vlivům ani zásahům do
krajiny, přilehlé pozemky, které jsou svažité a vytvářejí
zelený pás, nebudou výstavbou negativně ovlivněny,

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.
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. Jde o jeden z případů, kdy i racionální řešení
narazí na velmi excitovaný (a z části iracionální) odpor
z řad dotčené veřejnosti. Vzhledem k tomu, že ÚP
nutně má i společenský a politický přesah, schvaluje se
v samostatné působnosti, pořizovatel upřednostnil
zájmy a vůli dotčených obyvatele před čistě dopravními
hledisky. Z těchto důvodů pořizovatel doporučuje
záměr v napadaném rozsahu vypustit.
NEVYHOVĚT

Městský úřad Roztoky, jako nový pořizovatel (od návrhu
pro veřejné řízení dle ust. § 52 SZ) se plně ztotožňuje
s odborným názorem Úřadu územního plánování
Černošice coby původního pořizovatele a také
neshledává důvody pro to, aby tento pozemek byl
vymezován jako plocha pro bydlení. Argumentaci MěÚ
Černošice tedy můžeme plně zopakovat, protože se
nezměnily podmínky, za kterých byla formulována:
„Pozemek se nachází v poloze na rozhraní dvou
urbanizovaných lokalit – jedná se o významný zelený
pás uprostřed zástavby, který plní estetickou a

zůstanou zelené a bude o ně pečováno, RD těmto
pozemkům neublíží, naopak pozemky budou
zkultivované a udržované, na pozemku se v současné
době nachází chata z roku 1962 s výměrou 40 m2 a dva
sklepy 30 m2 a 6 m2, kopaná studna. Při projednávání
územního plánu nebyl náš předchozí požadavek
projednáván, byl zamítnut s tímto odůvodněním:
„Pozemek se nachází v poloze na rozhraní dvou
urbanizovaných lokalit – jedná se o významný zelený
pás uprostřed zástavby, který plní estetickou a
hygienickou funkcí. Na pozemcích je v ÚAP evidováno
území potenciální nivy. Z těchto důvodů pořizovatel
nedoporučuje projednávat podaný návrh územního
plánu.“. Proti tomuto odůvodnění se kategoricky
ohrazujeme. Stavba rodinného domu nesníží estetickou
ani hygienickou funkci předmětné lokality, ani by ji jinak
nedegradoval. Toto území by z 96% zůstalo i nadále
zelené. Území potenciální nivy se na těchto pozemcích
nenachází.

2. Požadujeme pozemek parc. č. 2445/1, 3605/5 a
3607/6 převést z navrhovaného „NS.p. smíšené
nezastavěného území – přírodní“ na „RZ – plochy
rekreace – zahrádkové osady“.
Odůvodnění návrhu: tyto pozemky sloužily od roku
1947 jako plochy pro rekreaci a zahrádkářskou činnost,
pozemky bezprostředně navazují na pozemky města,
které byly až do roku 1979 v našem vlastnictví, než
došlo ke směně s městem Roztoky, obecní pozemky
(2446/2 a 3605/2) jsou nyní v návrhu územního plánu
vedené jako plochy RZ, převedení pozemků do ploch RZ
nijak negativně neovlivní charakter krajiny, vzrostlá
zeleň zůstane na pozemku a pozemky budou
smysluplně využívány, pozemek je z jižní a východní
části v ul. V úvoze oplocen, při severní hranici pozemku
roste živý plot, na hranici pozemku je přivedena
elektrická energie, na pozemku se nachází studna a
sklep.

hygienickou funkcí. Na pozemcích je v ÚAP evidováno
území potenciální nivy. Z těchto důvodů pořizovatel
nedoporučuje projednávat podaný návrh územního
plánu.“. Nad rámec těchto argumentů je nutné ještě
dále doplnit, že Město Roztoky má vymezeno ploch pro
bydlení dostatek, až nadbytek a je omezeno existujícími
kapacitami inženýrských sítí (ČOV, vodovody) i
kapacitou dopravního napojení na hl.m. Praha. Roztoky
mají interní představu 12 000 obyvatel v roku 2030,
k tomu směřují projekty na posílení ČOV, vodních
zdrojů, škol, školek, další veřejné občanské vybavenosti,
apod. Jak je uvedeno výše, i s ohledem na závazně
stanovenou prioritu územního plánování dle bodu (21)
PÚR ČR ve znění 1-3 aktualizace, tj. „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.“, zde pořizovatel nemá
odborný důvod popřít tuto prioritu a na místo plochy
pro přírodně-rekreační park coby zelený klín (pás)
vstupující do městského urbánního prostoru zde
umísťovat další plochy pro individuální bydlení. Navíc za
situace, kdy návrh vynětí ZPF pro nezemědělské využití,
tedy zastavitelných ploch, byl dojednám s orgánem
ochrany ZPF a bylo vydán souhlas.
VYHOVĚT
P.p.č. 2445/1 je veden v KN jako zeleň, ostatní plocha,
ortofotomapa rozhodně nepotvrzuje, že by zde byla
zahrádkářská kolonie nebo jiná forma rekreace,
zahrádkářské osady. Proto považuje pořizovatel
začlenění, které provedl zodpovědný projektant, který
ručí za odbornou úroveň svého návrhu, za správné.
Nicméně, ve stávajícím ÚPnSÚ je daný pozemek veden
jako zahrady a sady.

Proto pořizovatel doporučuje vymezit jako plochu RZ
stávající a přidat k ploše již vymezené jihovýchodně od
předmětného pozemku (viz obr. nad). Dle KN je p.p.č.

3. Souhlasíme, aby pozemky par. č. 3605/1 a 2446/1 o
celkové výměře 6405 m2 , které jsou v našem
vlastnictví, zůstaly v návrhu územního plánu jako plochy
NS.p. „smíšené nezastavěného území – přírodní“.
Odůvodnění: na těchto pozemcích se nachází velké
množství okrasných stromů, které jsme v minulosti
vysázeli. Právě tyto svažité pozemky tvoří kontinuální
zelený pás zmiňovaný v návrhu ÚP a může plnit svou
estetickou a hygienickou funkci.
Závěr:
Současný návrh územního plánu, ve kterém jsou
zmiňované pozemky zařazeny jako plochy NS.p. nám de
facto v budoucností neumožňuje jejich smysluplné
využívání. Jedná se o rozsáhlé plochy, které vyžadují
stálou přítomnost a údržbu. V opačném případě na
pozemcích dochází k hmotným škodám na majetku a na
vysazených dřevinách a rostlinách. Pan Václav Čížek a
následně jeho rodina svou činností za dobu působení na
pozemcích změnila většinu zmiňovaných pozemků
z holých strání na krásnou a pestrou zahradu s cca 1200
ks stromů a keřů, které dodnes přináší užitek celému
městu. Celá zahrada příznivě ovlivňuje klima okolních
zastavěných pozemků např. v oblast Solník. Rádi
bychom na zmiňovaných pozemcích navázali na
pěstitelskou činnost se zázemím rodinného domu.
Realizace rodinného domu nám umožní být na
pozemcích stále přítomni. Existence domu neovlivní
životní prostředí ani charakter města a ostatní plochy
zůstanou nezastavěné. Proti návrhu územního plánu se
zařazením těchto ploch do NS.p. se musíme kategoricky
ohradit. Nejedná se o přírodní charakter krajiny ale o
kulturní krajinu s okrasnými a ovocnými dřevinami se
studnou, elektřinou, sklepem, oplocením a zázemím.
Proto navrhujeme část zahrady využít pro rekreační a
zahrádkářské účely. Ostatní plochy ve svažitém terénu
dále udržovat a ve spolupráci s odborníky podporovat
výsadbu nových dřeviny vhodných pro toto stanoviště
s podporou jejich adaptace na změnu klimatických
podmínek. Vzhledem k existenci vodního zdroje –
kopané studny, není problém výsadbu nových dřevin
podpořit.
113 / VÁCLAV A MARIE ČÍŽKOVI / 11.12.2019
Pozemek p.č. 3607/4 v k.ú Žalov o výměře 780 m2 (LV
2341) požadujeme převést z plochy „NS.p. – smíšené
nezastavěného území – přírodní“ na pozemky „BI –
plochy bydlení“. Odůvodnění návrhu: pozemek
bezprostředně navazuje na stávající zástavbu rodinných

2445/1 v k.ú. Roztoky u Prahy veden jako ostatní
plocha, způsob využití zeleň, přičlenění do ploch
s funkčním využitím „RZ – plochy rekreace – zahrádkové
osady“ je tedy odůvodnitelné i z hlediska právního
stavu. Navíc, jak je patrno z obr. pod textem, hranice
navazuje na severně navržené zastavitelné plochy a
plochu K03 s komponovanou přírodní plochou a
nevytváří negativní „zub“ zasahující do volné krajiny.
VYHOVĚT
Děkujeme za souhlas, není potřeba cokoliv měnit
v obsahu návrhu územního plánu.

Komentář pořizovatele k závěru: pořizovatel si velmi
váží práce, která byla v této lokalitě odvedena. To
nicméně nezakládá právo na to, vybudovat na
předmětných pozemcích RD. To, v jakém stavu budou
pozemky i nadále, bude záležet na způsobu péče o ně,
nikoliv na tom, zda budou vymezeny jako zastavitelné či
nikoliv. Vyhověním požadavku by se jen uvolnil tlak a
zrušila ochrana toho, aby se pozemky změnily na
stavební parcely pro RD a chaty. Proto navrhuje
pořizovatel tuto, byť věří že i dobře míněnou námitku,
zamítnout.

NEVYHOVĚT
Městský úřad Roztoky, jako nový pořizovatel (od návrhu
pro veřejné řízení dle ust. § 52 SZ) se plně ztotožňuje
s odborným názorem Úřadu územního plánování
Černošice, coby původního pořizovatele, pro obdobné
žádosti v této lokalitě a rovněž neshledává důvody pro

domů, kanalizace a inženýrské sítě na hranici pozemku,
pozemek pro využití nevyžaduje žádné terénní změny,
pozemek je od ul. V úvoze oddělen železným plotem,
bezproblémový přístup na pozemek, ze severní strany
sousedí se svažitými pozemky p.č. 3606/3 a 2446/5
které jsou také v našem vlastnictví a v návrhu ÚP jsou
vedeny jako plochy NS.p, případná budoucí výstavba RD
nijak negativně neovlivní krajinu. současný stav nám
neumožňuje pozemek smysluplně využívat.

114 / ZDEŇKA A PAVEL PECHAČOVI / 4.12.2019
Jako vlastníci sousedícího pozemku 3189/69 k.ú. Žalov
nesouhlasíme se změnou u pozemků č. 3189/43, 3189/
44, 3189/73 a 3189/74 z území typu veřejná zeleň na
území typu plochy bydlení s vysokou mírou
zastavěnosti, tj. žádáme zachování klasifikace pozemků

to, aby tento pozemek byl vymezován jako plocha pro
bydlení. Argumentaci MěÚ Černošice tedy můžeme
plně zopakovat: „Pozemek se nachází v poloze na
rozhraní dvou urbanizovaných lokalit – jedná se o
významný zelený pás uprostřed zástavby, který plní
estetickou a hygienickou funkcí. Na pozemcích je v ÚAP
evidováno území potenciální nivy. Z těchto důvodů
pořizovatel nedoporučuje projednávat podaný návrh
územního plánu.“.

Nad rámec těchto argumentů je nutné ještě dále
doplnit, že Město Roztoky má vymezeno ploch pro
bydlení dostatek, až nadbytek a je omezeno existujícími
kapacitami inženýrských sítí (ČOV, vodovody) i
kapacitou dopravního napojení na hl.m. Praha. Roztoky
mají interní představu 12 000 obyvatel v roku 2030,
k tomu směřují projekty na posílení ČOV, vodních
zdrojů, škol, školek, další veřejné občanské vybavenosti,
apod. Jak je uvedeno výše, i s ohledem na závazně
stanovenou prioritu územního plánování dle bodu (21)
PÚR ČR ve znění 1-3 aktualizace, tj. „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.“, zde pořizovatel nemá
odborný důvod popřít tuto prioritu a na místo plochy
pro přírodně-rekreační park coby zelený klín (pás)
vstupující do městského urbánního prostoru zde
umísťovat další plochy pro individuální bydlení. Navíc za
situace, kdy návrh vynětí ZPF pro nezemědělské využití,
tedy zastavitelných ploch, byl dojednám s orgánem
ochrany ZPF a bylo vydán souhlas.
VYHOVĚT
Do návrhu ÚP Roztoky pro opakované veřejné
projednání bude zapracováno řešení dle změny č. 4
ÚPnSÚ Roztoky.

dle platné změny územního plánu č. 4. V současné době
je dolní část lokality na Panenské II v rozporu
s původním plánem zcela bez veřejné zeleně. Zevrubné
zdůvodnění klasifikace výše uvedených pozemků jako
veřejná zeleň obsahuje dokumentace změny územního
plánu č. 4. Nejsme si vědomi žádných nových
skutečností, které by toto zdůvodnění zpochybňovaly a
opravňovaly k další změně v novém návrhu.

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.
115 / PAVEL BROKL / 25.11.2019
NÁMITKA č. 1: Uplatňuji námitku proti zařazení plochy
označené jako „BI – plochy bydlení – bydlení
v rodinných domech městské a příměstské“. Požaduji
změnit zařazení na veřejné prostranství, veřejná zeleň
ZV, v souladu s tím, jak je to uvedeno v platné změně
ÚP č. 4, kde je vyhrazeno jako veřejná zeleň ZV - ul.
Šebkova, s možností předkupního práva, a také též
uvedeno v Územní studii Potoky jako veřejný park.
Odůvodnění: Roztoky by přišly o další vzácnou a
významnou a předtím již několikráte zmenšenou
zelenou plochu.

NÁMITKA č.2: území dotčené námitkou: pozemky parc.
č. 3414 a 3415/9. Jako vlastník pozemku 3411/2 a
3412/1 (vše k.ú. Žalov), který sousedí s parcelami 3414,
3415/9, které jsou koridorem pro umístění dopravní
infrastruktury ul. Šebkovy s návazností na ul.
Levohradecká. Nesouhlasím s proměnlivou šířkou 4,0
maž 8,0 m veřejně prospěšné stavby VD15. V návrhu
nového ÚP je tento koridor označen DI06. V ÚP změna
č. 4 je koridor DI06, určen jako místní komunikace se
smíšeným provozem funkční podskupiny, označen Dl
plocha 17 a 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. Též v ÚP z roku 1995, platného před změnou ÚP
č. 4 toto území, byl vymezeno jako místní komunikace
C. A bylo součástí stavebního povolení: Komunikace
Panenská II. Namítám proměnlivou šíři uvedenou
v novém návrhu 4,0 maž 8,0 m a žádám změnit na
minimální šířku 8,0 m v celé délce DI06. Ta je určena už
v změně ÚP č. 4., kde je určena minimální šířka 8,9 m.

VYHOVĚT
Do návrhu ÚP Roztoky pro opakované veřejné
projednání bude zapracováno řešení dle změny č. 4
ÚPnSÚ Roztoky.
Dne 26.10.2017 nabyla na účinnosti změna č. 4 ÚPnSÚ
Roztoky, která determinuje využití předmětného území
dle obr. nad textem u předchozí námitky. 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.
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

Důvodem mé námitky je bezproblémová a bezpečná
dopravní obslužnost lokality a mých parcel 3412/1 a
3411/2.

116 / ALENA RYBENSKÁ / 21.11.2019
Četla jsem v časopisu Odraz 11/2019, že má být veřejná
schůze 9.12.2019 pro územní plánování. Dávala jsem
vám dosti času, abyste odpověděli na dopis 27.2.2019,
který jsem dala do podatelny a bohužel na něj jste
vůbec neodpověděli a přitom je lhůta na odpověď 30
dnů. Děkuji za odpověď.

117 / ALENA RYBENSKÁ, JITKA KAZDOVÁ, RŮŽENA
TAJČMANOVÁ / 27.2.2019
Vážení, v rámci této žádosti již po několikáté a
opětovně navrhujeme, aby byla posouzena naše žádost
ve věci možnosti zařazení pozemků parc.č. 2457/28,
2457/1, 2457/29, 2459/4, 2457/38, 2457/7 v k.ú.
Roztoky, lokalita Solníky – jako pozemky, určené
k výstavbě rodinných domů, včetně zachování daného
procenta zeleně, což je možné určit koeficientem
zastavěnosti právě v rámci zpracovávaného regulačního
plánu dané lokality a v rámci specifického územního
rozhodnutí pro danou lokalitu. Tato naše žádost je
odůvodněna jednak urbanistickým řešením této
lokality, která se přímo nabízí k pokračování a
návaznosti na zpracovaný návrh regulačního plánu, kde
shora uvedené pozemky v našem spoluvlastnictví přímo
bezprostředně hraničí a navazují, jako možné
pokračování, na navrhovanou zástavbu, určenou
k bydlení. Dále svoji žádost odůvodňujeme tím, že se
jedná o územní celek, vedený jako orná půda, která se
vzhledem k nízké bonitě (kamenitost) nehodí
k zemědělským účelům a je dlouhodobě prakticky
zemědělsky nevyužívána. Zcela neopomenutelná je i
skutečnost, že se důvodně cítíme částečně opomíjeni
z hlediska naší dlouhodobé snahy tyto pozemky zařadit
do Územního plánu města Roztoky. Na důkaz svého
tvrzení v příloze předkládáme písemné žádosti, včetně
odpovědí pracovníků Městského úřadu Roztoky, ve
vztahu k našim žádostem o prosazení lokality Solníky do
územního plánu. 1) dne 24.9.2014 – podaná žádost o
zařazení uvedené lokality do ÚP Roztoky, 2) dne
31.7.2015 – informace o výsledku projednání návrhu na
pořízení ÚP zastupitelstvem (návrh na zařazení shora
uvedených pozemků do ploch, určených pro výstavbu
rodinných domů), předáno usnesení zastupitelstva
Roztoky č. 133-7/15 s tím, že nebude žádost
projednávána, podepsána Ing. Záhorská, 3) dne
24.8.2015 žádost o zdůvodnění a vysvětlení, proč

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.
NEVYHOVĚT
Nechá charakter námitky. Písemnost ze dne 27.2.2019,
tedy 9 měsíců před započetím veřejného projednání
návrhu ÚP Roztoky, je vypořádána jako následující
námitka č. 117, byť si je pořizovatel vědom, že se jedná
o hraniční přístup – upřednostnil zde obecná
ustanovení správního řádu a veřejné správě, coby
službě veřejnosti, před rigidně úřednickým přístupem a
tuto písemnost vzal jako průvodní dopis k oné před
termínem podané písemnosti, kterou následně
vypořádá coby řádně a v termínu podanou námitku.
NEVYHOVĚT
Město Roztoky má vymezeno ploch pro bydlení
dostatek, až nadbytek a je omezeno existujícími
kapacitami inženýrských sítí (ČOV, vodovody) i
kapacitou dopravního napojení na hl.m. Praha. Roztoky
mají interní představu 12 000 obyvatel v roku 2030,
k tomu směřují projekty na posílení ČOV, vodních
zdrojů, škol, školek, další veřejné občanské vybavenosti,
apod. Jak je uvedeno výše, i s ohledem na závazně
stanovenou prioritu územního plánování dle bodu (21)
PÚR ČR ve znění 1-3 aktualizace, tj. „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.“, zde pořizovatel nemá
odborný důvod popřít tuto prioritu a na místo plochy
pro přírodně-rekreační park coby zelený klín (pás)
vstupující do městského urbánního prostoru zde
umísťovat další plochy pro individuální bydlení. Navíc za
situace, kdy návrh vynětí ZPF pro nezemědělské využití,
tedy zastavitelných ploch, byl dojednám s orgánem
ochrany ZPF a bylo vydán souhlas. Sousední pozemky
přiléhající k dotčené území touto námitkou jsou navíc
prověřovány odborným územně plánovacím
podkladem, územní studií Solníky, a také ta považuje za
vhodné pouze uzavřít stávající 3 řady rodinných domů
dokončením oblouku (viz obr. 1 pod textem) a
nerozšiřovat zástavbu RD dále do volné krajiny (viz obr.
2 úplně dole pod textem). Pořizovatel se s tímto
odborným hodnocením dvou urbanistických týmů
ztotožňuje, jak Ing. arch. Ivan Gogolák a Ing. arch. Lukáš

nebude náš návrh projednáván v rámci pořizování ÚP
Roztoky, 4) dne 3.9.2015 zdůvodnění informace, že na
základě koaliční smlouvy 2014 až 2018 s tím, že nebude
rozšiřováno území v rámci ÚP lokalit, určených pro
novou výstavbu, 5) dne 21.10.2016 – připomínka
k regulačnímu plánu města Roztoky, adresovaná Ing.
Hadrabovi, opětovný návrh spolumajitelů shora
uvedených pozemků s žádostí o zařazení do regulačního
plánu, který by ve svém návrhu navazoval na zařazenou
zástavbu, tento náš návrh opět vycházel z úvahy využití
lokality z hlediska urbanistického řešení daného území i
hlediska nízké bonity půdy, nehodící se k zemědělským
účelům, 6) dne 6.3.2017 potvrzení stavebního úřadu
Roztoky, podepsán pan Frýbort, v tomto stanovisku
úřad sděluje, že pozemky, které jsme navrhovali do ÚP
a následně do regulačního plánu, byly zařazeny v rámci
platného ÚP, jako plochy zeleně, se specifikací v bodě 6.
jako veřejná zeleň s možností umístění bytových domů.
S tímto postupem nesouhlasíme a jsme si vědomi, že
není žádný zákonný nárok na zařazení našich, shora
uvedených pozemků, do územního plánu (regulačního
plánu), jako pozemků, určených k zástavbě rodinnými
domy. Na druhou stranu se domníváme, že stavební
zákon a z něj vycházející územní plán zaručuje
majitelům pozemků, v případě pořizovatelů územních a
regulačních plánů, zákonnou povinnost zpracovatelů,
s těmito majiteli zařazení jejich pozemků včetně využití
v rámci ÚP projednávat a přihlížet k jejich připomínkám.
Vzhledem k naší dlouhodobé snaze a úsilí o zařazení
této lokality a potažmo našich pozemků do územní
studie Solníků, by mělo být zváženo a Městský úřad,
včetně zpracovatelů ÚP a regulačního plánu by se měl
seriózně zabývat a následně projednat naše
připomínky, včetně patřičného vypořádání. Dále se
domníváme, že tak, jak uvádí radnice města Roztoky
v časopise Odraz č. 2 z roku 2019, bude vše probíhat
podle dikce stavebního zákona, se všemi právy a
povinnostmi zúčastněných stran, které v tomto článku
radnice garantuje. Děkujeme za projednání a zvážení
našeho návrhu.

Grasse v případě územní studie Solníky tak projektový
tým T-plan s.r.o. přichází se stejným koncepčním
řešením.
Obr. 1: výřez z Hlavního výkresu ÚP Roztoky (T-plan)

Obr. 2: výřez z výkresu prostorového členění ÚS Solníky
(Ing. arch. Ivan Gogolák a Ing. arch. Lukáš Grasse):

Na závěr je potřeba se omluvit za nevyřízení této
písemnosti v řádném termínu. V tu dobou byl ještě
pořizovatelem Úřad územního plánování Černošice,
který byl zavelen jinou činností spojenou s administrací
závazných stanovisek dle ust. § 96b SZ. Nicméně nový
pořizovatel, Městský úřad Roztoky, se za tuto chybu
v komunikaci tímto co nejzdvořileji zpětně omlouvá.
Pokud jde o množství uplatněných požadavků do
územního plánu, regulačního plánu Solníku (zde je
schváleno pouze zadání tohoto RP a poté bylo
pořizování pozastaveno do doby projednání a zápisu
územní studie a bude navazovat až po vydání tohoto
ÚP) či do územní studie Solníky, tento fakt nemá na
způsob vypořádání ze strany pořizovatele a určeného
zastupitele žádný vliv.
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Jako vlastník bytové jednotky a spoluvlastník budovy a
pozemků (k.ú. ŽALOV, LV: 2557, parc. č.: 3028/173 a LV:
2579, parc. č.: 3028/234, 3028/235, 3028/237 a
3028/240) - tj. pozemků dotčených, sousedících či
ovlivněných navrženým územním plánem na pozemcích
v k.ú ŽALOV, parc. č.: 3028/155 a 3028/5 (blok P02) a
jako zástupce veřejnosti (členů SVJ Přemyslovská
2243/2244) mám k řešenému území tyto námitky a
připomínky:
NEVYHOVĚT

1. Navržené řešení územního plánu plně nerespektuje
již schválený Regulační plán Horní Žalov (09/2018).
Navrhuji, aby byly do územního plánu zapracovány
detailní a závazné požadavky ve smyslu Regulačního
plánu Horní Žalov, zejména pro výstavbu v bloku P02.

2. Nesouhlasíme s trasou vedení koridoru DN-16, který
způsobí další devastaci zeleně na soukromých
pozemcích a emisemi hluku a prachu zatíží a naruší
soukromí vlastníků pozemků a přilehlých nemovitostí.
Navíc, takto navržený koridor lze jen stěží udržovat,
zejména za nepříznivých povětrnostních podmínek, bez
použití chemického posypu, který má jednoznačně
negativní vliv na okolní vegetaci. Rovněž není díky
svahovitosti dané trasy zajištěn bezbariérový přístup,
což by si dále vyžádalo stavební úpravy a statické
zajištění svahu. Navrhuji tedy variantní řešení koridoru
DN-16 paralelně v trase stávající účelové komunikace a
to formou využití stávajících chodníků, či vybudováním
nových stezek a jejich následné napojení do bloku P02,
kde Regulační plán Horní Žalov předpokládá za stávající
parkovací plochou vybudování chodníků i ochranné
veřejné zeleně. Tím dojde k vhodnému odstupňování a
oddělení pěší, cyklistické či motoristické dopravy, při
současném maximálním zachování bezpečnosti a
komfortu dopravy a soukromí a komfortu vlastníků
dotčených pozemků.
3. Navrhuji a požaduji na uvedeném území bloku P02
koeficient zastavění pozemku na maximální hodnotě 55
% a požaduji min. 30% podíl nezpevněných ploch zeleně
vč. vertikální (stromy a keře). Tento požadavek nebyl
dostatečně Regulačním plánem Horní Žalov vypořádán.
Předpokládané intenzivní komerční využití plochy bloku
P02 zakládá oprávněné obavy majitelů sousedních
pozemků a nemovitostí, že dojde ke zvýšení emisí
hluku, prachu, zvýšené intenzitě dopravy a dalším
negativním vlivům na ŽP, např. změnám v teplotních
poměrech, vodního režimu, či změnám v oslunění.
Navrhovaná změna by měla zajistit, že k takovýmto
zhoršením nedojde.
4. Navrhuji doplnění návrhu územního plánu o nově
vybudované plochy veřejných parkovišť. Ačkoliv návrh
předpokládá komerční využití bloku P02, nepředkládá
žádné řešení parkování a pouze konstatuje stávající stav

1) ÚP a RP jsou svébytné nástroje územního plánování.
Zatímco územní plán se zpracovává v M 1 : 5000 a
komplexně vždy řeší celé správní území dané obce nebo
města, RP je již podrobným nástrojem územního
plánování a v M 1 : 500 nebo 1 : 1000 již konkrétně řeší
umístění jednotlivých staveb v dané čtvrti, lokalitě.
Úkoly územního a regulačního plánu jsou odlišné, nelze
proto podrobnosti stavebně-technického řešení vč.
relativně přesné prostorové regulace odpovídající
regulačnímu plánu přenášet do plánu územního, a již
vůbec není pravdou, že tím by byl ÚP v rozporu s RP.
Nadřazenost je přesně obrácená, územní plán je
závazný pro regulační plán, který jej má upřesňovat, a
nesmí jej měnit. Pokud jde o blok P02, ÚP není
nástrojem na projektování staveb, ale stanovuje
základní funkční využití ploch v území.
VYHOVĚT
Vypustit z návrhu 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!
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.
NEVYHOVĚT
ÚP navrhuje KZP je max. 0,40, pokud není v RP
stanoveno jinak; KZ je min. 0,30, pokud není v RP
stanoveno jinak; RP Horní Žalov potom podrobně člení
blok P02 jako BL12 do ploch s možností komerční
občanské vybavenosti „A“ a „B“ s různou max. výškou a
100% zastavěním a plochy veřejné zeleně (10%
zastavěni) a veřejného prostranství. Toto řešení
odcloňuje předmětný blok od sousedního bytového
domu. Vypořádání Vaší námitky uplatněné k návrhu RP
Horní Žalov během veřejného projednání návrhu
regulačního plánu dle ust. § 67 stavebního zákona je
součástí odůvodnění RP na str. 21-25.
VYHOVĚT
Na str. 28 bude doplněno do tabulky k ploše P02
následující „V dalších stupních projektové přípravy
záměru vymezit plochu pro veřejné prostranství
s možností parkování.“

na sousedních parcelách, které jsou již dnes intenzivně
využívány. Navrhuji tedy pro komerční plochu
P02 podmínku vybudování nových veřejných
parkovacích míst, nebo podzemních garáží s adekvátní
kapacitou pro zajištění dopravní obslužnosti nově
vybudovaných objektů (včetně zákaznického či
návštěvního parkování). Pokud by podmínka
k vybudování nových parkovacích míst nebyla
zapracována, hrozí neúměrné zatížení stávajících
okolních komunikací provozem v důsledku komerčních
aktivit v budovách bloku P-02. Mělo by tedy být závazně
stanoveno tolik parkovacích míst (podle příslušných
norem + rezerva), aby nedošlo k přetěžování okolních
ulic a stávajících parkovacích míst, která jsou již tak
plná.
5. Žádám a navrhuji doplnění územního plánu v bloku
P02 o „Koeficient podlažních ploch“ a „Koeficient
obestavěného prostoru“ a to podle stávajícího stavu.
Navrhuji stanovení hodnoty obvyklé v k.ú. ŽALOV a její
dodržení. V regulačním návrhu bloku BL012 (nyní – P02)
v rámci regulačního plánu Horní Žalov tyto koeficienty
nejsou definovány. Ty přitom významnou měrou
ovlivňují budoucí ráz krajiny a zastavěného území a jeho
estetický vzhled a mají přímý vliv na okolní zástavbu a
pozemky.
6. Žádám a navrhuji doplnění územního plánu o
rozšíření pásu izolační veřejné zeleně na min. 10 m
kolem celého bloku pozemků – P02, včetně doplnění o
keře a stromy, jak již bylo schváleno v Regulačním plánu
Horní Žalov. Na rozdíl od schváleného Regulačního
plánu Horní Žalov požaduji rozšíření zelených ploch
z důvodu požadovaného přeložení koridoru DN-16,
který by tak zcela logicky plnil jak funkci komunikace,
tak i separátoru od komerčně využívaných ploch.¨

7. Navrhuji zmenšení bloku P02 a požaduji posunutí
severní hrany navrhovaného bloku P02 z důvodů
zachování plochy stávajícího parkoviště a možnosti
vybudování pásu veřejné zeleně a přesunu koridoru DN16 na severní okraji bloku (k.ú Žalov, p.p.č. 3028/155,
3028/5) a částečně na pozemku sousedním (k.ú Žalov,
parc. č. 3028/2). Navrhovaná změna řeší kolizi se
současným stavem a schváleným opatřením
v Regulačním plánu Horní Žalov, včetně rozporu
s projektovou dokumentací a kolaudačním rozhodnutím
čj. 5554/983/08/Mk/SÚ ze dne 17.3.2008.

RP Horní Žalov předpokládá vymezení pásu veřejného
prostranství na severní straně bloku BL12, s tím, že
připouští do tohoto bloku veřejného prostranství
umístit jako přípustné využití „související dopravní a
technickou infrastrukturu nezbytná pro zajištění
daného využití“. Vlastní počet parkovacích stání bude
na navazujících správních řízení a dohodě investora a
majiteli sousedních nemovitostí, stejně jako režim
tohoto parkování.

NEVYHOVĚT
Jde o nástroje prostorové regulace svojí podrobností
daleko přesahující obsah a účel územního plánu jako
komplexního nástroje územního plánování řešícího vždy
celé správní území dané obce. Je vhodné řešit
v navazujících územních či stavebních řízeních.

NEVYHOVĚT
Opět jde o podrobnost přesahující obsah a účel
územního plánu jako komplexního nástroje územního
plánování řešícího vždy celé správní území dané obce.
Je vhodné řešit v navazujících územních či stavebních
řízeních. Navíc RP Horní Žalov toto řeší a závazně
stanovuje šíři zeleného pásu veřejné zeleně na 6m, viz
obr. pod textem:

NEVYHOVĚT
Územní plán je nástroj územního plánování
s předepsaným měřítkem 1 : 5000, kde jsou obvykle
samostatně vymezovány plochy o výměrách nad 2000
m2 (viz ust. § 3 vyhl. 501/2006 Sb.). Úkolem RP je pak
tyto agregované plochy dále podrobněji členit. Zde je
předpoklad, že RP Horní Žalov bude platit i poté, co
bude vydán ÚP Roztoky, pro rozhodování v území tedy
budou de iure i de facto závazné oba typy územně
plánovací dokumentace. Vašemu požadavku tedy bude
v podstatě vyhověno, ale prostřednictvím řešení
platného regulačního plánu jako podrobnějšího
nástroje územního plánování.
NEVYHOVĚT

8. Navrhuji a požaduji na území bloku P-02 dodržení
uliční linie, výšky zástavby, objemové a plošné zastavění
a zachování současného rázu území, zejména výšky
zástavby ul. Lidická, Přemyslovská, Přílepská a U školky
v nejbližším okolí. Narušení těchto linií významně a
negativně ovlivňuje ráz stávající krajiny a narušuje
přírodní, kulturní a historickou charakteristiku území
Žalova a extrémně snižuje hodnotu okolí výstavby. Dále
významně snižuje oslunění sousedních a dotčených
pozemků, a celkově narušuje stávající biotop.
Navrhovaná regulace výšky stavby rovněž narušuje
estetické hodnoty místa a nerespektuje ráz krajiny
Žalova.

9. Navrhuji a požaduji v bloku BL12 A/B snížit maximální
výšku zástavby, která je nyní stanovena na 278 m.n.m.
/resp. 275 m.n.m na 270 m.n.m./ resp. 267 m.n.m.
Krajinný ráz, kterým je zejména přírodní, kulturní a
historická charakteristika určitého místa či oblasti, je
chráněn před činností snižující jeho estetickou a
přírodní hodnotu. Omezení výškové hladiny je
požadováno z důvodů ochrany krajinného rázu a
estetické hodnoty okolní výstavby, zamezení zastínění
okolních pozemků, zejména zastínění současné
dominanty prostoru – budov č.p. 2241-6 v k.ú. Žalov a
sousedních pozemků a také z důvodů zamezení výhledů
do krajiny a zakrytí horizontu. Původně navrhovaný
limit vůbec nerespektuje a nezohledňuje stávající
zástavbu v ul. Lidická, Přemyslovská, U školky, Přílepská.
Podle § 12 zákona č.114/1992 Sb. musí být zásahy do
krajinného rázu prováděny s ohledem na harmonické
měřítko a vztahy v krajině a krajinný ráz musí být
chráněn před činností snižující jeho přírodní a
estetickou hodnotu. Přirozená dominanta tohoto
prostoru by měla vynikat spíše než výškou či objemem
zastavění především kvalitou architektonického návrhu.
Výška stavby by explicitně neměla narušovat přirozenou
linii staveb kopírujících přirozené terénní podmínky
(liniovou zeleň) a estetické hodnoty místa a absolutně
nerespektuje dosavadní stav okolí (např. uliční linie).
10. Navrhuji a žádám pro dotčené území bloku P-02
dodržení normy ČSN 73 0580. Cílem návrhu je předejít
neúměrnému zastínění okolních staveb a pozemků
blokem BL012. Tzn. je požadována hodnota činitele
denní osvětlenosti Dw 32 % a odpovídající úhel stínění
ɛ=30°. Vzdálenost budoucích staveb v bloku BL12 od
budov č.p. 2241-6 by měla respektovat obecně
přijímané normy.
11. V souladu s charakterem stávající okolní zástavby
požaduji v bloku P02 omezení počtu nadzemních
podlaží v plánovaných stavbách na 3. Vyšší budovy by
významně negativně zasáhly do stávajícího krajinného
rázu území Žalova. Rovněž by významně negativně

Uvedené požadavky jsou řešeny prostřednictvím
platného a účinného regulačního plánu Horní Žalov,
který dokonce do té míry určitosti, že stanovuje kótu
v m.n.m. pro horní hranu navržených objektů. Dodržení
uliční linie zde není urbanisticky potřebné, protože
hmota obou komerčních budov bude dále odsazena od
komunikace Přílepská tak, aby zde mohl vzniknout
prostor pro venkovní kavárny apod., stejně tak od ul.
Přemyslovská RP nařizuje odstup pro objekt s kódem
„A“. To, že navrhovaná regulace výšky stavby narušuje
estetické hodnoty je pouze subjektivním názorem
majitele bytu v sousedním bytovém domě, to, zda
správným či nesprávným, je nutno ponechat na
rozhodnutí příslušných orgánů vedoucích navazující
správní řízení (zejména územní a stavební).
NEVYHOVĚT
Je věcí regulačního plánu Horní Žalov, nikoliv územní
plánu Roztoky, který do této podrobnosti vůbec nejde
(a nesmí jít, v zadání ÚP Roztoky není stanoveno území,
kde by měl ÚP Roztoky obsahovat prostorové regulativy
v podrobnosti regulačního plánu) a stanovuje jen
podlažnost a to obecně pro všechny plochy s funkčním
využitím „OK plochy občanského vybavení – komerční
vybavenost“ na „maximální počet nadzemních podlaží
nové i změny stávající zástavby je 4 NP (max. 18m),
pokud není v kapitole C.2 stanoveno jinak. Bude tedy
platit obé, jak regulační plán s pevně stanovenými
kótami nejvyšší střechy budov, tak požadavek ÚP na
max. 4 NP a 18m. Pokud by vyšla výška budovy vyšší jak
18m, bude mít přednost ÚP a obráceně, pokud
absolutní kóta bude dovolovat jen nižší stavbu, bude
muset stavba respektovat přísněji stanovenou kótu
v RP. Stanovení max. možné výšky v m.n.m. je
podrobnost dalece přesahující územní plán a proto je
v něm voleno odlišné řešení prostřednictvím stanovení
max. podlažnosti a výšky budovy.

NEVYHOVĚT
Pokud jde o dodržení ČSN 730580 pro navrhování a
posuzování denního osvětlení vnitřních prostorů budov
a pro posuzování návrhu stavebních objektů z hlediska
jejich vlivu na denní osvětlení okolních budov, tu musí
respektovat projektant budovy a budov, které případné
vzniknout na polygonu P02. ÚP není nástrojem na
projektování staveb, ale stanovuje základní funkční
využití ploch v území.
NEVYHOVĚT
Dva autorské týmy zodpovědných projektantů se při
práci na RP Horní Žalov i na ÚP Roztoky shodly na výšce
4 NP. Jde o nároží, kde by měla stát kvalitní architektura
jako přirozená dominanta tohoto prostoru. Už od
středověku se na nároží významných městských ulic

ovlivnili estetickou hodnotu a ekologické poměry na
sousedních parcelách. Dalším významným negativním
vlivem je evidentní ohrožení a znehodnocení investic v
okolní zástavbě, v důsledku snížení hodnoty okolní
zástavby obestavěním a zastíněním horizontu blokem
P-02. Podle zákona č. 114/1992 Sb. musí být zásahy do
krajinného rázu prováděny s ohledem na harmonické
měřítko a vztahy v krajině a krajinný ráz musí být
chráněn před činností snižující jeho přírodní a
estetickou hodnotu. Navrhovaná regulace výšky
zástavby by měla zachovat přirozenou uliční linii staveb
kopírujících přirozené terénní podmínky a estetické
hodnoty místa.
12. V souvislosti s plánovaným umístěním staveb v
bloku P-02 navrhuji a žádám o doplnění územního
plánu o závaznou regulaci místa napojení na stávající
silniční veřejné komunikace pouze ve východní, jižní,
nebo západní části území, z důvodů omezení zvýšení
dopravní zátěže a tím zvýšení rizika nehodovosti na
místní komunikaci na parc. 3028/2 (k.ú. Žalov).
Napojením na stávající komunikaci na parc. č. 3028/2
(k.ú Žalov) by došlo k neúměrnému zatížení komunikace
v důsledku plánovaného komerčního využití budov v
bloku BL012, zvýšení rizika nehodovosti, úrovně emisí v
těsné blízkosti trvale obydlené bytové zástavby a
častým výskytem chodců ve vozovce. Účelová
komunikace je sice opatřena dopravní značkou
omezující rychlost na 30 km/h a vybudovaným
zpomalovacím prahem, avšak tyto opatření jsou zcela
nefunkční. Další snížení rychlosti je bezúčelné, zejména
při intenzivním komerčním využití bloku P-02. Navýšení
dopravního zatížení v důsledku dopravní obsluhy bloku
P-02 by tak zapříčinilo ještě vyšší riziko nehodovosti
(plánovaný vjezd do garáží, zásobování komerčních
subjektů), zvýšení emisí výfukových plynů, prachu a
hluku. Dalším významným faktorem je poměrně
omezený přístup požární techniky jak ke stávající
zástavbě, tak i k budovám v plánovaném bloku P-02.
Navrhované řešení (vjezd z východní nebo západní části
území) je tak logickým řešením – zejména za
předpokladu vybodování kruhového objezdu v
křižovatce Přemyslovská – Lidická – U školky –
Přílepská, či napojením na účelovou komunikaci na
pozemku čerpací stanice – kde se již zvýšený provoz
vozidel automaticky předpokládá.
13. Navrhuji a žádám v bloku BL012 doplnit a
zapracovat stavební čáru nepřekročitelnou v minimální
vzdálenosti 15 m od hranice pozemku k.ú. ŽALOV, parc.
č. 3028/2. Reflektujíce stávající stav a plánovanou
výstavbu v bloku P-02 (zpevněná plocha parkoviště a
plánovaná izolační zeleň a chodník vč. koridoru DN-16)
navrhuji doplnit a zapracovat stavební čáru
nepřekročitelnou tak aby nedošlo ke zhoršení situace v
řešeném území a nedošlo k negativním vlivům na
životní prostředí a snížení hodnoty daného území.

umisťovaly věže nebo později stavby s věžičkami
akcentujícími nároží, vždy vyšší nebo alespoň stejně
vysoké jako navazující zástavba.
Aplikovat ochranu krajinného rázu a ohledy na
harmonické měřítko a vztahy v krajině v ryze městském
prostředí je sice poněkud svébytným výkladem § 12
zákona 114/1992 Sb., ale pokud se tímto výkladem
budou dotčené orgány mající v gesci krajinný ráz řídit
během územního, případně stavebního řízení, je to
jejich kompetence a pořizovatel nemůže a nebude
předjímat jejich správní úvahy již nyní, v etapě
vypořádání námitek k návrhu ÚP.
NEVYHOVĚT
Rovněž tak napojení plochy P02 na dopravní skelet
města bude v podrobnosti řešeno až v rámci
navazujících správních řízení, zejména územního a
stavebního. Zde, v podrobnosti ÚP, je napojení plochy
díky přímému sousedství s veřejnými komunikacemi
přímo na jejich křižovatce jasně prokázáno.
Posouzení omezeného přístupu požární techniky jak ke
stávající zástavbě, tak i k budovám v plánovaném bloku
P-02, a tedy souladu s platnými ČSN, je věcí navazujících
správních řízení a závazného stanoviska (vyjádření)
Dopravního inspektorátu Policie ČR a HZS.

NEVYHOVĚT
Nepřekročitelná stavební čára je instrumentem
prostorové regulace pro regulační plán, nikoliv pro
podrobnost ÚP. V rámci RP Horní Žalov je stanovena jak
pro ul. Přílepskou tak pro ul. Přemyslovskou, viz obr.
s výřezem řešení RP Horní Žalov pro blok BL12 výše.

Předem děkuji za projednání mých připomínek a
doufám alespoň v jejich částečné, či variantní přijetí,
které povede ke zlepšení životních podmínek v prostoru
Roztok – Žalova.
119 / MARTINA HIRŠLOVÁ / 16.12.2019
Trasa vedení koridoru DN-16 způsobí devastaci zeleně
na soukromých pozemcích, emisemi hluku a prachu
zatíží a naruší soukromí vlastníků pozemků a přilehlých
nemovitostí a zejména nerespektuje soukromé
vlastnické právo dotčených pozemků, kterých jsem
majitel či spolumajitel.
Odůvodnění uplatněné námitky: Navržené řešení
územního plánu plně nerespektuje již schválený
Regulační plán Horní Žalov (09/2018). Jako vlastník
bytové jednotky a spolu vlastník budovy a pozemků
dotčených, sousedících či ovlivněných navrženým
územním plánem na pozemcích v k.ú Žalov s tímto
nesouhlasím a žádám přepracování / přeložení
plánovaného koridoru do trasy, která je svojí povahou
více vhodná k tomuto typu výstavby a její výstavba
nebude ničit a znehodnocovat již vzrostlou zeleň a
vegetaci. Navíc, takto navržený koridor lze jen stěží
udržovat, zejména za nepříznivých povětrnostních
podmínek, bez použití chemického posypu, který má
jednoznačně negativní vliv na okolní vegetaci. Rovněž
není díky svahovitosti, kdy na konci koridoru je
vybudována opěrná zeď zpevňující celý svah (z
materiálu absolutně nevhodný na vybudování cyklo a
pěší stezky), což by si dále vyžádalo velmi nákladné
stavební úpravy a statické zajištění svahu.
120 / MARTIN ŠMÍD / 16.12.2019
Nesouhlasím se změnou části plochy náměstí 5. května
na plochu „ZV – veřejná zeleň“. Požaduji vytvoření
koridoru podél parcel 1478/1, 1482 a 1491/2
zabezpečujícího dopravní obslužnost jinak
nepřístupných částí pozemků domů č.p. 130, 129 a 122,
například začleněním nezbytně nutné části náměstí 5.
května jako plochy „DI – plochy dopravní infrastruktury
– místní a účelové“, nebo jakýmkoliv jiným způsobem
zaručujícím trvalý přístup k dotčeným pozemkům.

VYHOVĚT
Vypustit z návrhu 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!
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.

NEVYHOVĚT

Plocha „ZV – veřejná zeleň“ do sebe sice agreguje i
plochy mezi přípustným využitím i plochy definované
jako „nezbytně nutná dopravní a technická
infrastruktura“, nicméně zpevněné asfaltové plochy
parkovišť a zpevněných komunikací v této části města
jsou tak velké, že by měly být vyčleněny do samostatné
plochy dopravní infrastruktury v rozsahu odpovídající
dnešnímu stavu – viz zákres na obr. pod textem. To se
ale týká sousedních pozemků, vč. p.p.č. 99/7 v k.ú
Roztoky u Prahy (před radnicí). Zde se jedná o pozemky
s kódem „ZS“, tedy „plochy zeleně – soukromá a
vyhrazená). Také ty umožňují umístit stavby dopravní a
technické infrastruktury. Autor námitky tedy chce

vyřešit přístup ke svým pozemkům na úkor pozemků
sousedních a to za situace, kdy mu ÚP dovoluje si
vyřešit přístup na ploše soukromých a vyhrazených
zahrad. Samostatné vymezené stavby DI pro účelovou
komunikaci na sousedních pozemcích tedy pořizovatel
navrhuje odmítnout. ÚP nemůže nikomu zaručovat
trvalý přístup k dotčeným pozemkům. Proto pořizovatel
navrhuje jen dílčí vyhovění této námitce

121 / MARTIN ŠMÍD / 16.12.2019
Nesouhlasím se začleněním části zahrady přiléhající k
domu č.p. 122 v ulici Kroupka, p.p.č. 1485 a p.p.č.
parcely 1491/2 do kategorie „ZS plochy zeleně –
soukromá vyhrazená“. Požaduji začlenění celé zahrady
do kategorie „BP plochy bydlení – bydlení v rodinných
domech původní vesnická struktura“.
Odůvodnění uplatněné námitky: dle dokumentu
„Odůvodnění územního plánu Roztoky“ byly plochy ZS
vymezeny pro ochranu nábřežního prostoru a
významné plochy zeleně. P.p.č. 1485 a p.p.č. 1491/2 se
nenacházejí v nábřežním prostoru ani nesplňují
podmínku významné plochy zeleně, jelikož se jedná o
uměle vybudovanou terasovitou zahradu
s užitkovým charakterem, bez výrazně vzrostlé
vegetace. Je nutné rovněž přihlédnout ke skutečnosti,
že ekvivalentní pozemky v sousedství jsou v návrhu
územního plánu uvedeny jako typ plochy BP (například
zahrady domů: Kroupka 78, Kroupka 120, Kroupka 121).

VYHOVĚT
Uvedené dvě parcely skutečně tvoří souvislý celek
s navazující rostlou zástavbou. Pořizovatel zde považuje
vydělení ploch soukromé a vyhrazené zeleně za
přehnaně přísné a připouští agregaci do sousední
plochy BP v celém rozsahu plochy ZS – viz obr. pod
textem. Problém je ale s dopravním napojením.
Z urbanistických důvodů považuje pořizovatel plochu za
natolik malou (p.p.č. 1485 má 261 m2, p.p.č. 1491/2 má
363 m2, suma je 624 m2), ust. § 3 vyhlášky 500/2006 Sb.
říká, že samostatně se mají vymezovat plochy obvykle
na 2000 m2, že ji lze agregovat do sousední plochy BP.
Pokud autor námitky přestane požadovat řešení
dopravní obslužnosti na úkor cizích sousedních
pozemku (viz námitka č. 120) a vyřeší si příjezd na
vlastních pozemcích např. na úrovni studie prokazující
možnost takového technického řešení, lze akceptovat.
Z urbanistického hlediska to možné nyní je, z dopravní
hlediska problém nutno dále vyřešit v navazujících
řízeních.

122 / 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

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.

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
bezprostřední blízkosti. Proto bychom chtěli pronajímat
náš pozemek kat. č. 891 tak, aby v zájmu obyvatel
města mohl být splněn výše uvedený záměr.
Obr. 1 – výřez z Hlavního výkresu ÚP Roztoky (T-plan)

123 / VIKTOR PORTEL, KLÁRA BŘICHÁČKOVÁ /
16.12.2019
Jsme vlastníky nemovitosti, č. p. 1044, nacházející se na
p.p.č. 3646 a 3647, vše v k.ú. Žalov, v obci Roztoky. Výše
zmíněné nemovitosti budeme v brzké době využívat k
bydlení. Dne 9.12.2019 proběhlo veřejné projednání
návrhu územního plánu Roztok. Dle návrhu územního
plánu má mimo jiné dojít k vymezení užití koryta potoka
mezi pozemky parc. č. 3646, 3647 a 2448/4 jakožto
„místní komunikace“ (specifikace území viz příloha č. 1).
Jako vlastníci pozemku a stavby dotčených návrhem
řešení v souladu s ustanovením § 52 odst. 2 a 3 zákona
č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění, v
zákonné lhůtě 7 dnů tímto podáváme následující
námitku: nesouhlasíme s navrhovaným způsobem užití
výše zmíněného veřejného prostranství jakožto místní
komunikace.
Výše uvedenou námitku odůvodňujeme takto:

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.“.
NEVYHOVĚT
Návrh ÚP tam žádnou místní komunikaci nenavrhuje,
jen popisuje stávající stav. Dotčený pozemek 3643/1 je
vymezen jako plocha „DI – plochy dopravní
infrastruktury – místní a účelová“ protože dle zápisu
v KN jde o druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace. Projektant územního plánu
pouze nechal v GIS vybarvit plochu šedě jako „plochu
dopravní infrastruktury – místní a účelová“ protože
právní stav zaspaný v KN je ostatní komunikace. Při
množství jednotlivých pozemků se navíc toto dnes již
děje v drtivé většině případů automaticky.

ad 1) Jelikož na tomto cípu veřejného prostranství (o
šířce pouhých cca 3m a délce cca 25m) není žádná
existující cesta a nachází se zde pouze koryto
Žalovského potoka, které tvoří přirozenou hranici mezi
pozemky parc. č. 3646-3647 a 2448/4, nedává žádný
smysl toto území jako místní komunikaci vést. A to ani s
ohledem na Územní studii Potoky.

124 / ING. ZDENĚK RICHTER / 16.12.2019
Požaduji upravit stanovení koeficientů pro
zastavitelnost pozemků dle jednotlivých typů funkčního
využití ploch v souladu s doposud pořízenými a
vydanými regulačními plány, tj. stanovit koeficient
„koeficientem zastavěných ploch (KZP)“, „koeficientem
zeleně (KZ)“, jako je tomu nyní, a 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.
Odůvodnění:
Dva z požadovaných koeficientů, tj. „koeficientem
zastavěných ploch (KZP)“, „koeficientem zeleně (KZ)“,
jsou součástí návrhu územního plánu již nyní, můj
požadavek je odůvodněn tím, že koeficient zastavěných
ploch (KZP) to sebe agreguje jak plochy pro výstavbu
budov, tak zpevněné plochy komunikací a parkovišť,
protože tento koeficient využívá definice v ust. § 2 odst.
7 stavebního zákona: „Zastavěná plocha pozemku je
součtem všech zastavěných ploch jednotlivých staveb.
Zastavěnou plochou stavby se rozumí plocha
ohraničená pravoúhlými průměty vnějšího líce
obvodových konstrukcí všech nadzemních i podzemních
podlaží do vodorovné roviny. Plochy lodžií a arkýřů se
započítávají. U objektů poloodkrytých (bez některých
obvodových stěn) je zastavěná plocha vymezena
obalovými čarami vedenými vnějšími líci svislých
konstrukcí do vodorovné roviny. U zastřešených staveb
nebo jejich částí bez obvodových svislých konstrukcí je
zastavěná plocha vymezena pravoúhlým průmětem
střešní konstrukce do vodorovné roviny.“. Považuji za
potřebné, aby pro jednotlivé typy funkčního využití
ploch bylo stanoveno, jaký podíl zastavěné plochy
pozemku budou tvořit budovy, v případě ploch
občanské vybavenosti nebo ploch smíšeného centra i
několikapatrové, mající negativní dopady na své okolí
(např. zastínění) podstatně větší než zpevněné plochy
parkovišť nebo příjezdových komunikací, které jsou ale
také stavbami, ve smyslu stavebního zákona, a budou
se do koeficientu zastavěných ploch započítávat. Pokud
tedy bude např. stanoven koeficient zastavěných ploch
na 0,6 pro plochy občanské vybavenosti (OV) a pro

VYHOVĚT
Pořizovatel plně souhlasí s názorem autora námitky, že
by ÚP, byť se jedná v případě tohoto požadavku na
doplnění prostorové regulace, o hraniční případ
podrobnosti územního a regulačního plánu. Nicméně
charakter Města Roztoky a doposud pořízené regulační
plány tomuto požadavku nahrávají. Navíc z hlediska
stavebního zákona a vyhl. 500/2006 Sb. jde stále ještě o
prostorovou regulaci, která může být součást územního
plánu. Definice „Zastavěná plocha pozemku je součtem
všech zastavěných ploch jednotlivých staveb“ je dle ust.
§ 2 odst. 7 je velmi přísná, neboť stavba „Stavbou se
rozumí veškerá stavební díla, která vznikají stavební
nebo montážní technologií, bez zřetele na jejich
stavebně technické provedení, použité stavební
výrobky, materiály a konstrukce, na účel využití a dobu
trvání.“, tedy i zpevněné plochy chodníků, parkovišť,
účelových komunikací, apod.

plochy smíšené obytné v centrální zóně (SC),
předpokládám, že projektant dále podle svého
odborného uvážení stanoví, že koeficient zastavění
budovami bude např. 0,4 a zbylá část zbude na
parkoviště, příjezdové komunikace a zpevněné plochy
nebo jiné stavby, které nemají charakter budovy.

V Roztokách, dne 21. 2. 2020
Červeně jsou promítnuty změny oproti předkládanému materiálu vyplynuvší z přijatého usnesení zastupitelstva
města Roztoky ze dne 24.6.2020 – týkají se vypořádání námitky 001 p. Milana Procházky
V Roztokách dne 24. 6. 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

MĚSTSKÝ ÚŘAD ROZTOKY
Městský úřad, Nám. 5. května 2, 252 63 Roztoky
Ústředna: 220 400 211 │ E-mail: mu@roztoky.cz
www.roztoky.cz

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.
VYHOVĚT
Návrh vodojemu bude vypuštěn ze závazné části
územního plánu, v současné době jsou již v Roztokách
zrealizována a zprovozněna nová tlaková pásma, která
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

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

7. Fotbalové hřiště na Žalově (pozemky parc. č. 3817/1
a 3817/2 v k.ú Žalov a související), zahrnout do ploch
pro stavby sportovní a do veřejně prospěšných staveb, s
možností předkupního práva.
-------Byly opraveny čísla pozemků oproti originálu na základě
telefonické konzultace s autorem připomínky)

8. Doplnit definici oplocení parcel směrem do veřejného
prostoru/ulice jako průhledné, s max. definovanou
výškou podezdívky.

9. Definovat maximální výšku staveb jako výšku od
nejnižšího místa původního terénu obvodu navrhované
stavby.

10. Definovat max. plochu ustupujícího podlaží jako
60% podlaží standardního.

následné vyvlastnění nereálné, vymezení v ÚP jako VPS
je základní předpoklad.
VYHOVĚT
Oba pozemky zahrnout mezi plochy s možností
uplatnění předkupního práva ve prospěch Města
Roztoky, nezahrnovat mezi plochy s možností
vyvlastnění.
Uvedený pozemek jsou vymezeny jako plocha Z46,
nenaplňuje definiční znaky veřejně prospěšné stavby
s možností vyvlastnění dle ust. § 170 stavebního
zákona, ale naplňují znaky pro uplatnění předkupního
práva.
VYHOVĚT ČÁSTEČNĚ
Doplnit definici oplocení, již jen proto, že tento pojem
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.
VYHOVĚT
Definovat jak výšku staveb dle Slovníku územního
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.
VYHOVĚT
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

030 / EVA SODOMOVÁ, ZASTUPITELKA / 15.12.2019
Připomínka k územnímu plánu k bodu Z35 – plocha
technické infrastruktury (pozemek města –
kompostárna).
Odůvodnění: Zřízení kompostárny s sebou ponese
dramatické zvýšení automobilové dopravy a to včetně
těžkých vozidel nad 3,5 tuny. Navrhovaná přístupová
cesta ze Žalova vede skrze zastavěné území s funkcí
čistě obytnou. Oblast přes kterou je navržena doprava
je zahrnuta do plochy se zvýšenou hodnotou krajinného
rázu a s významnými vyhlídkovými místy. Protože
zastavěná oblast horního Žalova má nedostatek
parkových ploch a pro nedostatek pozemků je nelze
vybudovat, začalo místní sdružení Cesta pro město ve
spolupráci s městem postupně přeměňovat cestu od
Žalova do Tichého údolí na oblast pro rekreaci a
odpočinek místních obyvatel s vyloučením dopravy,
jako kompenzaci za nedostatek parků ve výše
jmenovaném území. Podél této cesty byl vysázen 300 m
dlouhý pás keřů, byly zde umístěny lavičky, koše a
umístěna závora. Závoru umístila z druhé strany území i
obec Únětice a obě obce považují vjezd aut za
nepřípustné. Nutno také říci, že město do tohoto
projektu dalo nemalé peníze. Území Horního Žalova 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 a zelené rekreační plochy. V případě
vybudování kapacitní přístupové cesty ke kompostárně
budou tyto aktivity, které započaly v minulém roce
utlumeny a náklady zde vloženy přijdou nazmar.
Původní vyjádřeni Městského úřadu Černošice, odboru
životního prostředí zní: OŽP nesouhlasí s umístěním
plochy Z35 pro kompostárnu, technické služby, městské
služby a další služby z důvodu velké vzdálenosti od
souvisle zastavěného či zastavitelného území, a na
hranici OP PR Roztocký Háj – Tiché údolí. Takovéto
umístění nekoresponduje s ochranou stávajícího
krajinného rázu. Po následné dohodě s městem bylo
stanovisko změněno na, cituji: „DO souhlasí se změnami
ve vymezení plochy Z35: plocha bude redukována na
max. 1 ha, jako podmínka využití bude doplněna
realizace vzrostlé izolační zeleně v rámci plochy.“. To, že
bude redukována plocha na 1 ha a doplněna vzrostlá
zeleň, neřeší původní námitku OŽP, tj. velká vzdálenost
od souvisle zastavěného či zastavitelného území a
umístění kompostárny na hranici OP PR Roztocký Háj –
Tiché údolí.
Řešení: myslím, že nejjednodušší je domluva s
Horoměřicemi, kde existuje velkokapacitní
kompostárna (JENA Úholičky). Tato kompostárna je
vedle skládky odpadu, má vybudovanou vlastní

okraji intravilánu Roztok nelze předpokládat negativní
dopady na životní prostředí.
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.
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. Pokud jde o druhý
napadený záměr, účelovou komunikaci DI11, její
potřebnost je provázána právě na záměr kompostárny.
Z hlediska zlepšení dopravní obslužnosti v krajině má
sice svůj význam i svébytně, ale ne natolik, aby bylo
nutné zde budovat asfaltovanou účelovou komunikaci.
Pořizovatel se zde k přiklání k argumentaci autorů
námitky, že pokud zde nebude kompostárna, je
zachování dnešního stavu, tj. cesta z části Roztok zvané
„Na Vrškách“ směrem do Tichého údolí a Únětic jako
jedné z mála nezpevněných cest bez motorové dopravy
v krajině na území katastru Roztoky u Prahy, kdy se
jedná o historickou, úvozovou cestu, lemovanou zelení,
žádoucí a vhodnější než vylepšování technických
parametrů této cesty pro motorovou dopravu vč.
nákladní – pokud nebude kompostárna jako konzument
zlepšení parametrů cesty tak, aby po ni mohli jezdit i
nákladní automobily, je vhodnější ji ponechat ve
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.
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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

Plocha Z33 – plocha nikoli pro ČOV ale pro ČSOV
(čerpací stanici odpadních vod). V souvislosti s tím
přidat koridor DI pro výtlačné potrubí kolem Vltavy až
k městské ČOV Roztoky, nejlépe jako veřejně
prospěšnou stavbu.

Plochy Z01b a Z01c – podmínit platným RP, max. výšku
definovat implicitně podle platného RP.

Plocha Z03a je již zastavěná, není rozvojová plocha.

Plocha Z29 – chybí v tabulce i na výkrese, do tabulky dát
a napsat „neobsazeno“.

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.
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. 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.
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, 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).
NEVYHOVĚT
Není v KN, není zkolaudováno, viz vypořádání 3. dílčí
připomínky od shora. Ponechat jako návrhovou plochu.
VYHOVĚT ČÁSTEČNĚ
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
Červeně jsou promítnuty změny oproti předkládanému materiálu vyplynuvší z přijatého usnesení zastupitelstva
města Roztoky ze dne 24.6.2020 – týkají se vypořádání připomínky 002 SDRUŽENÍ ROZTOČ
V Roztokách dne 24. 6. 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

