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ÚZEMNÍ PLÁN OBCE KOUNICE 
 
 

Změna č. 3  
 

- návrh zadání zpracovaný přiměřeně podle ustanovení § 47 odst. 1 zákona č. 
183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších 
předpisů a ustanovení § 11 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických 
podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně 
plánovací činnosti, ve znění vyhlášky č. 458/2012 Sb., a přílohy č. 6 této 
vyhlášky  

 

 
 

Identifika ční údaje:  
Pořizovatel: Úřad městyse Kounice zastoupený paní starostkou Miroslavou 
Sochrovou 
Určený zastupitel: paní Miroslava Sochrová, starostka obce 
Projektant: Ing. Arch. Petr Průša, ČKA 02 229 
Etapa: Návrh zadání    
Návrh zadání vypracoval: Úřad Městyse Kounice ve spolupráci s určeným 
zastupitelem a Zdeňkou Klenorovou, osobou oprávněnou pro výkon územně 
plánovací činnosti podle § 24 stavebního zákona 
 
Říjen 2013 
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Zastupitelstvo městyse Kounice rozhodlo na svých  zasedáních  dne 3. 7. a 

11. 9. 2013  podle ustanovení § 6 odst. 5 písmene f) zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu, ve znění platných předpisů (dále jen 
stavební zákon), a za použití ust. § 84 odst. 2 písmene y) zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích o pořízení změny územního plánu obce Kounice. Jako zastupitel určený 
pro spolupráci s pořizovatelem byla určena paní Miroslava Sochrová, starostka 
městyse. Dále bylo rozhodnuto, že pořizovatelem bude Úřad městyse Kounice při 
zajištění splnění kvalifikačních předpokladů pro výkon územně plánovací činnosti 
podle § 24 stavebního zákona. Zastupitelstvo dále vzalo na vědomí posouzení 
změny provedené ve smyslu ustanovení § 46 odst. 3 stavebního zákona. 

Důvodem pořízení změny územního plánu obce Kounice je prověření změny 
v návrhu etapizace územním plánem vymezené zastavitelné plochy. Současně 
v rámci řešeného území dojde k prověření souladu s nadřazenou územně 
plánovací dokumentací – Zásadami územního rozvoje Středočeského kraje 
vydanými dne 7. února 2012 podle § 41 stavebního zákona na základě usnesení 
Zastupitelstva Středočeského kraje č. 4-20/2011/ZK ze dne 19. prosince 2011, 
která nabyla účinnosti dne 22. února 2012, a dále s Politikou územního rozvoje 
ČR 2008 schválenou usnesením vlády ČR č. 929 dne 20. července 2009, 
popřípadě k zajištění dalších požadavků vyplývajících z ustanovení novely 
stavebního zákona č. 350/2012 Sb. 

 Návrh zadání změny č. 3 územního plánu obce Kounice je zpracován 
přiměřeně podle ustanovení § 47 odst. 1 stavebního zákona a v souladu 
s ustanovením § 16 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, 
územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, 
ve znění pozdějších předpisů. Podkladem pro zpracování návrhu zadání byly, ve 
smyslu ustanovení § 11 odst. 1 vyhlášky, doplňující průzkumy a rozbory 
zpracované projektantem, dále územně analytické podklady obce s rozšířenou 
působností (dále jen ÚAP ORP) Český Brod, konkrétně jejich aktualizace z roku 
2012 a dále dokumentace Politiky územního rozvoje ČR 2008 a Zásady územního 
rozvoje Středočeského kraje vydané v roce 2011. Návrh zadání změny č. 3 
územního plánu obce Kounice zpracovaný pro jednu dílčí část zastavitelné plochy 
pak ve svých  jednotlivých kapitolách, obsahuje veškeré požadavky, které pro 
zpracování změny č. 3 územního plánu obce Kounice z těchto jmenovaných 
dokumentů vyplývají. 
 

Návrh zadání změny č. 3 územního plánu obce Kounice datovaný říjen 2013 
bude projednán ve smyslu ustanovení § 47 odst. 2 a 3 stavebního zákona, a 
výsledek tohoto projednání pak bude ve smyslu ustanovení § 47 odst. 4 
zapracován do výsledné verze návrhu zadání, která bude ve smyslu ustanovení § 
47 odst. 5 předložena ke schválení zastupitelstvu obce. 

Níže uvedený text zahrnuje upřesnění požadavků vyplývajících z platné 
politiky územního rozvoje, upřesnění požadavků vyplývajících z platné územně 
plánovací dokumentace vydané krajem, upřesnění požadavků vyplývajících 
z územně analytických podkladů a z požadavku obce, respektive navrhovatele 
změny.  



Návrh zadání změny č. 3 územního plánu obce Kounice 

 

3 
 

a) Požadavky na základní koncepci rozvoje území obc e, vyjád řené zejména 
v cílech zlepšování dosavadního stavu, v četně rozvoje obce a ochrany 
hodnot jejího vztahu k sídelní struktu ře a dostupnosti ve řejné 
infrastruktury  
a.1) Požadavky na urbanistickou koncepci, zejména p rov ěření plošného 
a prostorového uspo řádání zastav ěného území a na prov ěření možných 
změn, včetně vymezení zastavitelných ploch 
 
� Pro řešení změny č. 3 územního plánu obce Kounice z republikových 

priorit PÚR ČR 2008 vyplývají následující požadavky:  
- Při stanovování způsobu využití území v územně plánovací 

dokumentaci dávat přednost komplexním řešením před uplatňováním 
jednostranných hledisek a požadavků, které ve svých důsledcích 
zhoršují stav i hodnoty území. Při řešení ochrany hodnot území je 
nezbytné zohledňovat také požadavky na zvyšování kvality života 
obyvatel a hospodářského rozvoje území. 

-  Pro zajištění kvality života obyvatel zohledňovat nároky dalšího vývoje 
území, požadovat jeho řešení ve všech potřebných dlouhodobých 
souvislostech.  

- Ve veřejném zájmu chránit a rozvíjet přírodní, civilizační a kulturní 
hodnoty území, včetně urbanistického, architektonického a 
archeologického dědictví.  

- Samotná poloha obce s příznivou dopravní vzdáleností do Prahy a do 
okresního města, která je dána existencí kvalitní dopravní infrastruktury 
a tím zajištění kvalitní dostupnosti center, které jsou zdrojem 
pracovních příležitostí i sídlem další občanské vybavenosti. Podle 
kapitoly 3) Rozvojové oblasti a rozvojové osy Politiky územního rozvoje 
ČR 2008 (dále jen PÚR) je řešené území součástí rozvojové oblasti 
republikového významu OB1 Praha.  

- Zastavitelné plochy zůstanou s ohledem na polohu obce v rozvojové 
oblasti ponechány dle platné dokumentace (navržena bude pouze 
změna etapizace) tak, aby byly naplněny úkoly pro územní plánování 
stanovené v bodě (39) a) PÚR: „Při respektování republikových priorit 
územního plánování umožňovat v rozvojových oblastech a v 
rozvojových osách intenzivní využívání území v souvislosti s rozvojem 
veřejné infrastruktury. Z tohoto důvodu v rozvojových oblastech a v 
rozvojových osách vytvářet podmínky pro umístění aktivit 
mezinárodního a republikového významu s požadavky na změny v 
území a tím přispívat k zachování charakteru území mimo rozvojové 
oblasti a rozvojové osy.“ 

- Bude naplněn požadavek uvedený v bodě (14) kapitoly 2) PÚR: 
„Zachovat ráz urbanistické struktury území, struktury osídlení a 
jedinečné kulturní krajiny, které jsou výrazem identity území, jeho 
historie a tradice.“  

- V návrhu změny bude dávána přednost komplexním řešením před 
uplatňováním jednostranných hledisek a požadavků, které by ve svých 
důsledcích stav i hodnoty území zhoršovaly, čímž bude zároveň 
naplněn i požadavek uvedený v bodě (16) kapitoly 2) „Republikových 
priorit územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území“ 
PÚR: „Při stanovování způsobu využití území dávat přednost 
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komplexním řešením před uplatňováním jednostranných hledisek a 
požadavků, které ve svých důsledcích zhoršují stav i hodnoty území. Při 
řešení ochrany hodnot území je nezbytné zohledňovat požadavky na 
zvyšování kvality života obyvatel a hospodářského rozvoje území.“ Tato 
komplexní řešení budou zároveň vycházet z bodu (19) téže kapitoly 
PÚR: „Hospodárně využívat zastavěné území (podpora přestaveb, 
revitalizací a sanací území) a zajistit ochranu nezastavěného území 
(zejména zemědělské a lesní půdy) a zachování veřejné zeleně včetně 
minimalizace její fragmentace. Cílem je účelné využívání a uspořádání 
území úsporné v nárocích na veřejné rozpočty na dopravu a energie, 
které koordinací veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území 
omezuje negativní důsledky suburbanizace pro udržitelný rozvoj“. 

� Zásady územního rozvoje Středočeského kraje (dále jen ZÚR) výše 
uvedené vymezení rozvojové oblasti zpřesnily v kapitole 2. „Zpřesnění 
vymezení rozvojových oblastí a rozvojových os, vymezených v PÚR 2008, 
vymezení rozvojových oblastí a rozvojových os a rozvojových center 
krajského významu“, podle které je Obec Kounice součástí rozvojové 
oblasti OB1 Praha na území Středočeského kraje, uvedené v odstavci f) 
obcí ve správním obvodu ORP Český Brod. 
 

� Pro řešení změny č. 3 územního plánu obce Kounice dále vyplývá ze 
stanovených priorit územního plánování Středočeského kraje ze ZÚR Stč. 
kraje respektovat následující požadavky: 
- Pomocí nástrojů územního plánování vytvářet podmínky pro vyvážený 

rozvoj Středočeského kraje, založený na zajištění příznivého životního 
prostředí, stabilním hospodářském rozvoji a udržení sociální 
soudržnosti obyvatel kraje. Vyváženost a udržitelnost rozvoje území 
kraje sledovat jako základní požadavek při zpracování územních 
studií, územních plánů, regulačních plánů a při rozhodování o 
změnách ve využití území.  

- Při vytváření podmínek pro stabilizaci a vyvážený rozvoj hospodářských 
činností ve vymezených rozvojových oblastech na území 
Středočeského kraje se soustředit zejména na posílení kvality života 
obyvatel a obytného prostředí, vyvážené a efektivní využívání 
zastavěného území a zachování funkční a urbanistické celistvosti 
sídel.  

- Ověřovat rozsah zastavitelných ploch v sídlech a stanovit směry jejich 
využití s ohledem na kapacity obsluhy dopravní a technickou 
infrastrukturu, limity rozvoje území a ochranu krajiny. 

- Požadavek na naplnění „Priorit územního plánování pro zajištění 
udržitelného rozvoje“ budou akceptovány požadavky vyplývající ze 
zásad územního rozvoje. 

- Zpracovanou změnou územního plánu budou vytvořeny předpoklady 
pro vyvážený vztah mezi třemi pilíři udržitelného rozvoje. 

- Respektovat požadavky na ochranu přírodních hodnot území a ochranu 
skladebních částí ÚSES. 

- Zajistit území ochranu koridoru vysokorychlostní železniční tratě 
v úseku Praha - Poříčany. 
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- Zajistit územní ochranu koridoru pro umístění stavby D144 – silnice 
II/272: Kounice, obchvat. 
 

� Samotná poloha obce a doložený zájem o bydlení v obci s masivním 
přírůstkem obyvatel (vývoj počtu obyvatel vyplývající ze statistických 
údajů: k 1. 10. 2005 – 973 trvale bydlících obyvatel, k 1. 1. 2008 - 1.083 
trvale bydlících obyvatel a k  7. 10. 2013 – 1.261 trvale bydlících obyvatel) 
s dostatečným technickým a občanským vybavením, průměrnou 
ekonomickou základnou s potenciálem blízkého většího města a s krajinou 
převážně zemědělskou s prvky rozptýlené zeleně (citace textu z údajů 
rozboru udržitelného rozvoje ÚAP ORP Český Brod, aktualizovaných k 31. 
12. 2012) jsou legitimním předpokladem pro to, aby i nadále byly rozvíjeny 
hlavní cíle rozvoje stanovené v platné územně plánovací dokumentaci, tj. 
změnou jsou akceptovány a rozvíjeny vymezené plochy umožňující rozvoj 
bydlení.  
 

� Vzhledem k vlastní specifice změny, která bude řešit pouze změnu 
v etapizaci výstavby, ze zpracovaných aktualizovaných ÚAP žádné další 
požadavky nevyplývají. Z hlediska zařazení obce v rámci vyhodnocení 
udržitelného rozvoje území, má obec Kounice dobrý stav vyváženosti 
územních podmínek pro udržitelný rozvoj území, a to jak na úseku 
příznivého životního prostředí, hospodářského rozvoje, tak i podmínek pro 
soudržnost společenství obyvatel v území. Všechny tři tyto výše citované 
pilíře jsou označovány jako silné. 

 
� Z aktualizovaných územně analytických podkladů obce s rozšířenou 

působností Český Brod žádné další požadavky na řešení předmětné 
změny nevyplývají.  

 
Obecně: Veškeré výše uvedené požadavky plynoucí z nad řazené dokumentace 
PÚR a ZÚR a rovn ěž tak z územn ě analytických podklad ů jsou v platné 
dokumentaci řešeny a návrhem zm ěny č. 3 územního plánu obce Kounice 
zůstanou nedot čeny a tedy akceptovány.  
 

� Ve smyslu platného stavebního zákona bude v grafické části vymezena 
hranice zastavěného území obce, a to hlavně v návaznosti na řešené území s 
určením data, ke kterému bylo vymezení provedeno. V textové části změny 
územního plánu obce pak bude uveden rámcový popis vymezeného 
zastavěného území. 

� Stávající občanské vybavení ve smyslu ustanovení § 2 odst.1, písm. k) bodu 3 
stavebního zákona, zůstane předmětnou změnou územního plánu 
respektováno. Nově není vznesen požadavek na jeho další vymezení.  

� Z hlediska ochrany kulturního bohatství, návrh předmětné změny  územního 
plánu nezasahuje do nemovitých kulturních památek. Nemovité kulturní 
památky jsou podle povahy svého využití součástí ploch s rozdílným 
způsobem využití již součástí platného územního plánu obce Kounice. Výčet 
nemovitých kulturních památek a způsob jejich ochrany se změnou neřeší, 
rovněž tak informace o existenci archeologických nalezišť nacházejících se v 



Návrh zadání změny č. 3 územního plánu obce Kounice 

 

6 
 

řešeném území, o jejich ochraně související s případným záměrem na zásah 
do tohoto kulturního dědictví a vyplývající z památkového zákona, neboť i tyto 
skutečnosti jsou součástí již platné územně plánovací dokumentace. 
 

� Z hlediska širších územních vztahů nedojde změnou č. 3 územního plánu 
obce Kounice navrhující změnu etapizace v územním plánu již vymezené 
zastavitelné plochy k žádným negativním zásahům do vazeb na sousední 
obce. 

� Ve vztahu k výše uvedeným skute čnostem bude ve zm ěně č. 3 územního 
plánu obce Kounice  prov ěřena a na základ ě výsledk ů prov ěření 
potvrzena možnost provedení zm ěn:  

1. Změna v návrhu etapizace v části zastavitelné plochy vymezené ve změně 
č. 1 územního plánu Kounice pod označením Z1/3 v rozsahu totožném 
s tučným grafickým orámováním. Změnou č. 3 se navrhuje část 
označenou jako Z3/1 převést z II. etapy výstavby do I. etapy výstavby, a to 
v rozsahu dle přiloženého obrázku s číslem označení v rámci změny č. 3: 

 

Na celou zastavitelnou plochu již byl v průběhu projednávání předchozí 
změny vydán souhlas orgánu ochrany zemědělského půdního fondu 
s odnětím zemědělského půdního fondu. Následně v roce 2008 bylo 
odborem výstavby, územního plánování a životního prostředí Městského 
úřadu v Sadské vydáno územní rozhodnutí o dělení pozemků - zákres 
navrhované změny na podkladu katastrální mapy, a územní rozhodnutí o 
umístění stavby komunikace, vodovodního a kanalizačního řadu, dešťové 
kanalizace, STL plynovodu a veřejného osvětlení. Veřejná infrastruktura 
potřebná pro vybudování a napojení staveb rodinných domů v předmětné 
ploše již byla v souladu s výše uvedenými rozhodnutími zainvestována. 
Pořizovatel v rámci přípravných prací současně prověřil reálnou možnost 
na provedení změny etapizace ve výše vyznačené části plochy ve vztahu 
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k její zbývající části a konstatuje, že s ohledem na platná územní 
rozhodnutí je zřejmé, že navrhovanou změnou nemůže dojít k žádnému 
narušení či dokonce ke znemožnění využití zbytku této zastavitelné 
plochy, která má na základě dělení pozemků předem jasně stanovenou 
koncepci a strukturu. S přihlédnutím na finanční prostředky, které byly 
vynaloženy v souladu s rozhodnutím vydaným věcně a správně 
příslušným stavebním orgánem, je provedení navrhované změny 
etapizace v současné době již jediným možným řešením vzniklé situace. 

 

2. V rámci návrhu změny bude dále prověřena a na základě prověření 
potvrzena možnost rozšíření zastavitelného území v jihozápadní části 
plochy R01 územního plánu obce Kounice vystaveného na webových 
stránkách obce o pozemek trvalých travních porostů v kategorii louky a 
pastviny (cca 600m2) navazující na zastavěné území, a to z důvodu 
přiřazení této parcely k pozemku se stavbou nadměrně rozsáhlého 
rodinného domu (stavební parcela č. 730 o výměře 736 m2), z důvodu 
rozšíření plochy přilehlé zahrady za účelem zvýšení komfortu bydlení. 
 

3. Další dílčí navrhované změny malého rozsahu se nacházejí uvnitř 
zastavěného území obce (Pozn.: Všechny tyto dílčí změny se nacházejí 
v ploše R01 územního plánu obce Kounice vystaveného na webových 
stránkách obce) a souvisejí převážně s potřebou jejich uvedení do 
souladu podle skutečného právního stavu území. V rámci předmětné 
změny se proto navrhuje prověřit a na základě prověření zrušit dnes již 
nepotřebné návrhy části místních komunikací, které v dnes již funkčně 
stabilizované zastavěné ploše neslouží a ani nikdy nesloužily svému 
účelu, a které jsou v současné době převážně využívány jako zahrady. 
Návrhy na provedení těchto drobných změn budou v textové části 
odůvodnění územního plánu řádně popsány a zdůvodněny. S ohledem na 
jejich výše uvedenou charakteristiku, lze konstatovat, že nebudou 
zásadním zásahem do základní koncepce rozvoje, stanovené platnou 
územně plánovací dokumentací a jako takové jsou přípustné. 

 
 

a.2) Požadavky na koncepci ve řejné infrastruktury, zejména na prov ěření 
uspo řádání ve řejné infrastruktury a možnosti jejích zm ěn: 

 
� Z hlediska specifiky předmětné změny, kterou je pouze změna etapizace 

v územním plánem vymezené zastavitelné ploše se prověřování veřejné 
infrastruktury a možnost jejich změn nepředpokládá. Předpokladem je, že 
zůstane potvrzena platnost existujících zainvestovaných rozvodů veřejné 
infrastruktury. 
 

a.3) Požadavky na koncepci uspo řádání krajiny, zejména na prov ěření 
plošného a prostorového uspo řádání nezastav ěného území a na 
prov ěření možných zm ěn, včetně prov ěření, ve kterých plochách je 
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vhodné vylou čit umís ťování staveb, za řízení a jiných opat ření pro ú čely 
uvedené v § 18 odst. 5 stavebního zákona 
 
� Komplexní řešení územního systému ekologické stability (dále jen ÚSES) 

– tzn. zpřesnění biokoridorů a biocenter nadregionálního a regionálního 
ÚSES, včetně jeho doplnění územním systémem místní – lokální úrovně 
bude zachováno v souladu s platnou územně plánovací dokumentací. 
Návrh místního ÚSES bude i nadále akceptován. Byl zpracován tak, aby 
z hlediska širších vztahů v území respektoval a zachovával návaznosti na 
platnou územně plánovací dokumentaci sousedních obcí. 
 

� Změnou č. 3 územního plánu obce Kounice se tedy nebude vstupovat do 
prvků ÚSES vymezených v nadřazené krajské dokumentaci, neboť do 
správního území obce Kounice nezasahují žádné nadřazené systémy 
ÚSES vymezené v této dokumentaci, ani do prvků ÚSES vymezených 
v dokumentaci územního plánu obce Kounice. Prověřování aktuálnosti a 
větší podrobnosti bude oprávněnou osobou znovu provedeno až v rámci 
pořizování nového územního plánu, který bude následovat bezprostředně 
po ukončení pořizování změny č. 3. V případě návrhu této změny se 
nejedná o návrh na vymezování nové zastavitelné plochy, ale pouze o 
změnu v etapizaci výstavby a z tohoto důvodu zcela logicky nemůže 
docházet ke kolizi s již vymezenými plochami ÚSES.  

 
� Změnou č. 3 územního plánu obce Kounice nebudou prověřovány a 

nikterak měněny požadavky na koncepci uspořádání krajiny stanovené 
v platné územně plánovací dokumentaci. Rovněž není důvodné, aby se 
předmětnou změnou prověřovaly plochy, ve kterých by bylo vhodné 
vyloučit umísťování staveb a zařízení a jiných opatření pro účely uvedené 
v § 18 odst. 5 stavebního zákona. Prostorové uspořádání nezastavěného 
území se změnou č. 3 územního plánu obce Kounice měnit nebude. Toto 
prověření se navrhuje provést až v rámci při stanovování celkové 
koncepce uspořádání krajiny v průběhu pořizování nového územního 
plánu, který bude následovat bezprostředně po ukončení pořizování 
změny č. 3. 

 
� Změnou č. 3 se nebudou upřesňovat cílové charakteristiky krajiny, protože 

tuto oblast bude řešit nový územní plán. 
 

b) Požadavky na vymezení ploch a koridor ů územních rezerv a na stanovení 
jejich využití, které bude nutno prov ěřit 
 
 Z vlastní povahy změny spočívající v návrhu změny na etapizaci 
výstavby v územním plánu vymezené zastavitelné plochy vyplývá, že v této 
kapitole není nutné stanovit žádné požadavky na vymezování ploch a koridorů 
územních rezerv. Rovněž tak z nadřazených dokumentací PÚR, ani ze ZÚR 
pro zpracování předmětné změny č. 3 územního plánu obce Kounice žádný 
požadavek na vymezení ploch a koridorů územních rezerv nevyplývá.  

 
c) Požadavky na prov ěření a vymezení ve řejně prosp ěšných staveb, 

veřejně prosp ěšných opat ření a asanací, pro které bude možné uplatnit 
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vyvlastn ění nebo p ředkupní právo – se s ohledem na povahu navržených 
změn nestanovují. 
 

d) Požadavky na prov ěření a vymezení ploch a koridor ů, ve kterých bude 
rozhodování o zm ěnách v území podmín ěno vydáním regula čního plánu, 
zpracováním územní studie nebo uzav řením dohody o parcelaci – se 
v návrhu zadání nestanoví. Naopak se předpokládá, že v rámci prací na 
návrhu změny č. 3 ÚPO Kounice bude v tuto chvíli již jako nadbytečné 
provedeno vypuštění požadavku na zpracování územní studie, stanovené pro 
plochu Z1/3 ve změně č. 1 ÚPO Kounice. Lhůtu pro pořízení územní studie a 
její schválení pořizovatelem  změna č. 1 neuváděla, stejně jako požadavek na 
vymezení ploch veřejného prostranství. Důvod, který vede pořizovatele k  
vypuštění územní studie, je skutečnost, že v roce 2008 bylo odborem 
výstavby, územního plánování a životního prostředí Městského úřadu 
v Sadské vydáno územní rozhodnutí o dělení pozemků - zákres navrhované 
změny na podkladu katastrální mapy, a územní rozhodnutí o umístění stavby 
komunikace, vodovodního a kanalizačního řadu, dešťové kanalizace, STL 
plynovodu a veřejného osvětlení. Veřejná infrastruktura potřebná pro 
vybudování a napojení staveb rodinných domů již byla v části předmětné 
plochy v souladu s výše uvedenými rozhodnutími zainvestována. Pořizovatel 
proto v rámci přípravných prací ve vztahu k požadavkům na zpracování 
územní studie prověřil jejich možné naplnění v rámci vydaných správních 
rozhodnutí a konstatuje, že s ohledem na platná územní rozhodnutí je zřejmé, 
že hlavní účel a požadavky v rámci této rozsáhlé plochy, které by územní 
studie měla naplnit, již územním rozhodnutím o dělení pozemků a územním 
rozhodnutím o umístění veřejné infrastruktury byly naplněny. Na základě 
dělení pozemků tak celá plocha získala předem jasně stanovenou koncepci a 
strukturu, přičemž jak z geometrického oddělení pozemků vyplývá, zároveň 
nad rámec požadavků stanovených ve změně č. 1 ÚPO Kounice, naplnila i 
požadavek na vymezení ploch veřejných prostranství. 
  

e) Případný požadavek na řešení variant  – se nestanovuje 
 

f) Požadavky na uspo řádání obsahu návrhu územního plánu a na 
uspo řádání obsahu jeho od ůvodn ění včetně měřítek výkres ů a počtu 
vyhotovení 
- Návrh změny č. 3 územního plánu obce Kounice bude zpracován, a pro 

účely společného jednání podle § 50 stavebního zákona, odevzdán 
v celkovém počtu dvou kompletních vyhotovení (textová i grafická část) a 
dále na CD nosiči ve formátu *.pdf. 
 

- Návrh upravený návrh na základě výsledků společného jednání s 
dotčenými orgány a po vydání stanoviska krajského úřadu bude 
odevzdán pro účely veřejného projednání podle § 52 stavebního zákona 
v jednom kompletním vyhotovení a dále na CD nosiči ve formátu *.pdf. 
Bude-li nutné na základě veřejného projednání návrh územního plánu 
upravit, bude odevzdán výsledný návrh územního plánu celkem ve 
čtyřech vyhotoveních. Nebude-li vyžadována na základě veřejného 
projednání úprava návrhu, budou dotištěna další 3 vyhotovení návrhu. 
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Výsledný návrh bude odevzdán spolu s datovým nosičem - digitální 
vyhotovení ve formátu *.pdf  předané na CD. 

 
- Obsahový standard bude zpracován tak, aby byla zajištěna vnitřní 

provázanost s původní dokumentací dle ustanovení § 16 vyhlášky č. 
458/2012 Sb., kterou se mění vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně 
analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu 
evidence územně plánovací činnosti (dále jen vyhlášky). 

 
- Výkresy budou ve smyslu ustanovení § 3 vyhlášky zpracovány nad 

mapovým podkladem v měřítku katastrální mapy a odevzdány v  měřítku 
platného územního plánu obce Kounice. 
 

-  Výkresy budou obsahovat jevy zobrazitelné v daném měřítku. Ve 
výkresech bude vyznačena hranice řešeného území.  
 

- Součástí návrhu územního plánu (textové i grafické části) bude 
předtištěný „Záznam o účinnosti“, který bude pořizovatelem doplněn po 
vydání dokumentace. „Záznam o účinnosti“ bude obsahovat: 
a) Označení správního orgánu, který změnu územní plán vydal: 
b) Datum nabytí účinnosti územního plánu: 
c) Jméno a příjmení, funkci a podpis oprávněné úřední osoby 

pořizovatele: 
a případně kolonku pro otisk úředního razítka. 

 
- Odůvodnění změny č. 3 územního plánu obce Kounice bude obsahovat: 

TEXTOVOU ČÁST S TÍMTO OBSAHEM: 
a) Postup při pořizování změny. 
b) Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů 

v území. 
c) Vyhodnocení splnění požadavků zadání. 
d) Výčet záležitostí nadmístního významu, které nejsou řešeny 

v zásadách územního rozvoje (§ 43 odst. 1 stavebního zákona), 
s odůvodněním potřeby jejich vymezení. 

e) Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na 
zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa. 

f) Výsledek přezkoumání návrhu změny územního plánu s politikou 
územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem. 

g) Výsledek přezkoumání návrhu změny územního plánu s cíli a úkoly 
územního plánování, zejména s požadavky na ochranu 
architektonických a urbanistických hodnot v území a požadavky na 
ochranu nezastavěného území. 

h) Výsledek přezkoumání návrhu změny územního plánu s požadavky 
stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů. 

i) Výsledek přezkoumání návrhu změny územního plánu s požadavky 
zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle 
zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů. 

j) Zpráva o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území obsahující 
základní informace o výsledcích tohoto vyhodnocení včetně výsledků 
vyhodnocení vlivů na životní prostředí. 
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k) Stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst. 5. 
l) Sdělení jak bylo stanovisko podle § 50 odst. 5 zohledněno, s uvedením 

závažných důvodů, pokud některé požadavky nebo podmínky 
zohledněny nebyly. 

m) Komplexní zdůvodnění přijatého řešení včetně vybrané varianty. 
n) Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení 

potřeby vymezení zastavitelných ploch. 
o) Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění. 
p) Vyhodnocení připomínek. 
GRAFICKOU ČÁST S TÍMTO OBSAHEM: 
a) Koordinační výkres. 
b) Výkres širších vztahů dokumentující vazby na území sousedních obcí 
c) Výkres předpokládaných záborů půdního fondu. 

 
- Textová část návrhu i odůvodnění územního plánu bude obsahovat údaje 

o počtu listů textové části a počtu výkresů. 
 

- Pořizovatel dále požaduje, aby v průběhu prací na návrhu územního 
plánu, projektant územní plán v jeho rozpracovanosti konzultoval s 
pořizovatelem a určeným zastupitelem. 
 

 
g) Požadavky na vyhodnocení p ředpokládaných vliv ů územního plánu na 

udržitelný rozvoj území 
 

Případné požadavky na vyhodnocení předpokládaných vlivů územního 
plánu na udržitelný rozvoj území budou do výsledné verze zadání doplněny na 
základě stanovisek uplatněných dotčenými orgány v průběhu procesu 
projednávání návrhu zadání změny č. 3 územního plánu obce Kounice podle 
§ 47 odst. 2 a 3 stavebního zákona.  
Vlastní návrh změny spočívající ve změně etapizaci v platné územně 
plánovací dokumentaci již navržené a projednané zastavitelné plochy, v jejím 
částečném převedení z ploch II. etapy do ploch etapy I. a v dílčích úpravách 
uvnitř zastavěného území obce, z pohledu pořizovatele, požadavek na 
posouzení podle zákona č. 100/2001 Sb. nezakládá.  
Pořizovatel dále konstatuje, že nejen v území řešeném změnou č. 3 územního 
plánu Kounice, ale ani na zbývající části správního území městyse se 
nenachází žádná evropsky významná lokalita (EVL) NATURA 2000 ani ptačí 
oblast. Navrhované záměry předmětné změny se tedy nenachází v předmětu 
ochrany EVL NATURA 2000, ani v ptačí oblasti, ani v jejich bezprostřední 
blízkosti. Z těchto důvodů očekáváme vyloučení významných vlivů na 
evropsky významné lokality NATURA nebo ptačí oblasti. 
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