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ÚZEMNÍ PLÁN SE ZMHĚNOU Č. 3 MĚNÍ TAKTO: 
 

TEXTOVÁ ČÁST - VÝROK 
 

A VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 
 
Kapitola je na konci v závorce změněna – místo: 31. 12. 2021  je uvedeno:  31. 8. 2022. 
 

C URBANISTICKÁ KONCEPCE 
 
URBANISTICKÁ KONCEPCE 
 
Drážkov: 
Na konci odstavce je doplněna věta: Ve vazbě na zastavěné území v severní části sídla je navržena 
lokalita BV13-D. 
 
Brzina: 
V první větě je vypuštěno: na stávající strukturu zastavěného území (lokalita BV7-D). 
 
Hojšín: 
Do výčtu lokalit v závorce je doplněno: BV8-Ho a z výčtu lokalit v závorce je vypuštěno: BV6-Ho. 
 
Hrachov: 
Do výčtu lokalit ve druhé závorce je doplněno: BV12-Hr a BV13-Hr. 
Na konci odstavce je doplněno: V severní části katastrálního území v kontaktu s řekou Vltavou je 
vymezena lokalita pro rozvoj sportu a rekreace (SR1-Hr). 
 
Skrýšov: 
Na konci odstavce je doplněno: Územní plán navrhuje lokalitu pro zemědělské hospodaření (ZH1-S) ve 
vazbě na dnes pro zemědělské hospodaření intenzívně využívané plochy mezi sídly Skrýšov a Svatý 
Jan. 
 
Z textu je vypuštěna pasáž: 
Pro následující plochy (viz označení ve Výkresu základního členění území) je rozhodování o změnách 
v území podmíněno vydáním regulačního plánu (na žádost): 

- BV3-D 
- BV4-D 
- BV11-D 
- BV6-Hr 
- BV10-Hr 
- BV4-S 

 



 

Z výčtu lokalit, pro které je rozhodování o změnách v území podmíněno uzavřením dohody o parcelaci, je 
vypuštěna lokalita BV7-D; do tohoto výčtu je doplněna lokalita: BV11-D. 
 
Do následující tabulky ploch zastavitelných jsou doplněny řádky: 
 

BV13-D plochy smíšené obytné – bydlení venkovské  
 

BV8-Ho plochy smíšené obytné – bydlení venkovské  
 

IR2-Ho plochy rekreace – individuální rekreace  
 
BV12-Hr plochy smíšené obytné – bydlení venkovské  
BV13-Hr plochy smíšené obytné – bydlení venkovské  

 
SR1-Hr plochy občanského vybavení – sport a rekreace  

 
ZH1-S plochy výroby a skladování – zemědělské hospodaření  

 
Dále jsou z této tabulky jsou vypuštěny řádky: 
 

BV7-D plochy smíšené obytné – bydlení venkovské dohoda o parcelaci 
 

BV6-Ho plochy smíšené obytné – bydlení venkovské  
 
Dále jsou z této tabulky vypuštěny poznámky: regulační plán. 
 
V řádku BV11-D je poznámka regulační plán nahrazena poznámkou: dohoda o parcelaci. 
 

F STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH 
 S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ 
 
Úvodní text kapitoly je v závěru doplněn: 
 
Vymezení části územního plánu s prvky regulačního plánu se týká celého řešeného území – 
správního území obce Svatý Jan. 
 Nová výstavba a rekonstrukce stávající zástavby bude respektovat venkovský charakter 
zástavby jednotlivých sídel, bude respektovat kontext nové výstavby, resp. rekonstrukce stávající 
stavby, zejména tvary a sklony střech, podlažnost, typické půdorysné uspořádání, orientaci 
k veřejnému prostranství, případně vztah ke krajině, včetně respektování tradiční veduty sídla.  
 V řešeném území nebudou povolovány fotovoltaické elektrárny a větrné elektrárny, s 
výjimkou fotovoltaických panelů na střechách budov.  
 V řešeném území nebude povolováno umístění srubových staveb s trámy zvenku viditelnými,  
mobilních domů, teepee, jurt, maringotek. 
 U všech staveb rodinných domů jsou nepřípustné řadové domy (s výjimkou řadového domu o 
dvou rodinných domech), včetně domů svým charakterem řadové domy připomínající. 



 

PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ (§8 Vyhlášky 501 / 2006 Sb., v platném znění) 
 
PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ – BYDLENÍ VENKOVSKÉ   (BV) 
 
Prostorové uspořádání: 
 
Text je na závěr doplněn: 
 
Střechy všech hlavních objektů budou řešeny jako sedlové, případně polovalbové, nebo valbové, 
nebo jako sestava těchto střech o sklonu 40 až 45°, v případě vedlejších (ostatních) objektů o 
zastavěné ploše do 30 m2 je přípustná i střecha plochá a pultová; krytina bude tašková, bez glazury, 
v případě vedlejších (ostatních) objektů o zastavěné ploše do 30 m2 je přípustná i plechová  krytina. 
U změn dokončených staveb je přípustné ponechat tvar, sklon, materiál a barvu stávající střechy. 

Oplocení na hranici s veřejným prostranství bude vysoké max. 1,8 m nad niveletou 
veřejného prostranství, nepřípustné jsou ploty z plastových plotovek a z betonových prvků (s 
výjimkou sloupků a podhrabových desek do max. výšky 0,3 m), nepřípustný je beton s plastickým 
povrchem a beton barevný. 
 

Lokalita BV3-D - doplňující podmínky: 
Je vypuštěn text: Pro tuto lokalitu je rozhodování o změnách v území podmíněno vydáním regulačního 
plánu (na žádost). 
Text je doplněn: 
Lokalita bude napojena na místní komunikaci, která vede podél východního okraj lokality, na tuto 
komunikaci budou napojeny případné vnitřní místní komunikace, které nebudou řešeny jako slepé. 
 

Lokalita BV4-D - doplňující podmínky: 
Je vypuštěn text: Pro tuto lokalitu je rozhodování o změnách v území podmíněno vydáním regulačního 
plánu (na žádost). 
Text je doplněn: 
Nové rodinné domy budou umístěny na jednotnou stavební čáru podél nové místní komunikace při 
severním okraji lokality; tato nová místní komunikace bude napojena na hlavní komunikaci, která 
vede podél západního okraje lokality; nová místní komunikace může být řešena jako slepá 
s obratištěm. 
 
Dále je vypuštěn text: 
 

Lokalita BV7-D - doplňující podmínky: 
Min. velikost parcely: 1.500 m2. 
Pro tuto lokalitu je rozhodování o změnách v území podmíněno uzavřením dohody o parcelaci. 
 

Lokalita BV11-D - doplňující podmínky: 
Je vypuštěn text: Pro tuto lokalitu je rozhodování o změnách v území podmíněno vydáním regulačního 
plánu (na žádost). 
Text je doplněn: 
Pro tuto lokalitu je rozhodování o změnách v území podmíněno uzavřením dohody o parcelaci. 
Nová místní komunikace bude napojena na stávající místní komunikace při severním a při západním 
okraji lokality, místní komunikace uvnitř lokality nebude řešena jako slepá. 



 

Lokalita BV6-Hr - doplňující podmínky: 
Je vypuštěn text: Pro tuto lokalitu je rozhodování o změnách v území podmíněno vydáním regulačního 
plánu (na žádost). 
Text je doplněn: 
Nová zástavba bude umisťována na jednotnou stavební čáru podél stávající místní komunikace při 
západním okraji lokality. 
 

Lokalita BV10-Hr - doplňující podmínky: 
Je vypuštěn text:  
Pro tuto lokalitu je rozhodování o změnách v území podmíněno vydáním regulačního plánu (na žádost). 
Minimální plocha veřejných prostranství: 15% z celkové plochy lokality. 
Text je doplněn: 
Nová zástavba bude umisťována na jednotnou stavební čáru podél stávající místní komunikace. 
 

Lokalita BV4-S - doplňující podmínky: 
Je vypuštěn text: Pro tuto lokalitu je rozhodování o změnách v území podmíněno vydáním regulačního 
plánu (na žádost). Rodinné domy budou umisťovány podél místní komunikace. 
Text je doplněn: 
Nová zástavba bude umisťována výhradně na jednotnou stavební čáru, vedenou souběžně se 
stávající komunikací – silnicí III / 1028; směrem do volné krajiny budou umístěny zahrady bez 
možnosti výstavby jakýchkoliv nadzemních staveb; v lokalitě nebudou zakládány nové komunikace. 
Lokalita je určena výhradně pro výstavbu rodinných domů izolovaných, max. podlažnost přízemí a 
podkroví, min. velikost parcely: 1.500 m2; maximální zastavění nadzemními stavbami 20%, minimální 
zastoupení zeleně na parcele: 70%; oplocení bude maximálně 1,0 m, průhledné. 
Nová zástavba bude respektovat dominantní pozici kostela sv. Jana Nepomuckého, a to zejména 
z dálkových pohledů (nutno doložit zákresem do fotografií). 
 
 
PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ (§6 Vyhlášky 501 / 2006 Sb., v platném znění) 
 
Je doplněn text: 
 
PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ  – VÝROBA NERUŠÍCÍ, OBCHOD, SLUŽBY   (VN) 

Hlavní funkční využití: stavby a zařízení pro výrobu nerušící, obchod a služby, plochy a 
zařízení pro skladování, stavby pro administrativu; maximální velikost jedné provozní jednotky: 
2.000 m2 hrubé podlažní plochy; nerušící výrobou, obchodem a službami se rozumí taková výroba, 
obchod a služby, kdy negativní účinky a vlivy staveb a jejich zařízení nenarušují provoz a užívání 
staveb a zařízení ve svém okolí a nezhoršují životní prostředí ve stavbách a v okolí jejich dosahu 
nad přípustnou míru; míra negativních účinků a vlivů a způsob jejich omezení musí být přiměřeně 
prokázány v dokumentaci pro územní řízení, popř. v projektové dokumentaci pro stavební povolení, 
a ověřeny po dokončení stavby měřením před vydáním kolaudačního rozhodnutí. 

Přípustné funkční využití: ubytovací zařízení (do kapacity 50 lůžek), zařízení veřejného 
stravování, čerpací stanice pohonných hmot. 

Podmíněně přípustné funkční využití: obchodní zařízení a zařízení služeb (do kapacity 10.000 
m2 hrubé podlažní plochy jedné provozní jednotky). Podmínkou je, že nesmí nijak narušit stávající 
charakter území. 



 

Nepřípustné funkční využití: veškeré funkční využití, které je neslučitelné, není v souladu, či 
nesouvisí s hlavním, přípustným a podmíněně přípustným funkčním využitím. 

Prostorové uspořádání: max. výška nadzemních objektů: 12 m od průměrné hladiny terénu v 
půdorysu objektu; odstav motorových vozidel nutno zajistit na vlastním pozemku. 
 
 
PLOCHY REKREACE (§5 Vyhlášky 501 / 2006 Sb., v platném znění) 

 
PLOCHY REKREACE  – INDIVIDUÁLNÍ REKREACE   (IR) 
 
Prostorové uspořádání:  
 
Do textu je doplněno: min. velikost parcely: 300 m2; 
Na závěr textu je doplněno: 

Střechy všech hlavních objektů budou řešeny jako sedlové, případně polovalbové, nebo 
valbové, nebo jako sestava těchto střech o sklonu 40 až 45°, v případě vedlejších (ostatních) 
objektů o zastavěné ploše do 30 m2 je přípustná i střecha plochá a pultová; krytina bude tašková, 
bez glazury, v případě vedlejších (ostatních) objektů o zastavěné ploše do 30 m2 je přípustná i 
plechová  krytina. U změn dokončených staveb je přípustné ponechat tvar, sklon, materiál a barvu 
stávající střechy. 

Oplocení na hranici s veřejným prostranství bude vysoké max. 1,0 m nad niveletou 
veřejného prostranství, nepřípustné jsou ploty z plastových plotovek a z betonových prvků (s 
výjimkou sloupků a podhrabových desek do max. výšky 0,3 m), nepřípustný je beton s plastickým 
povrchem a beton barevný. 
 
 
PLOCHY VODNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉ (§13 Vyhlášky 501 / 2006 Sb., v platném znění) 
 
PLOCHY VODNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉ   (PV) 
 
Prostorové uspořádání: 
 
Na konec odstavce je doplněn text: 
Není dovoleno omezení prostupnosti území pro živočichy v okolí vodotečí a vodních ploch v 
nezastavěném území. V případě oplocení pozemků sousedících s korytem vodních toků bude 
oplocení respektovat břehový porost vodoteče. Pozemky, na kterých se nacházejí koryta vodních 
toků, nebudou děleny. Zařízení pro provoz a údržbu dané plochy: pouze lehké, odstranitelné stavby; 
max. výška 5,0 m, max. zastavěná plocha 25 m2. 

 
 

PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ (§14 Vyhlášky 501 / 2006 Sb., v platném znění) 
 

PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ   (PZ)  
 

Prostorové uspořádání: 
Na konec odstavce je doplněn text: 



 

Stavby a zařízení pro provoz a údržbu dané plochy: pouze lehké, odstranitelné stavby – přístřešky 
pro zvířata, krmeliště, seníky; max. výška 5,0 m, max. zastavěná plocha 25 m2. 
 
 
PLOCHY PŘÍRODNÍ (§16 Vyhlášky 501 / 2006 Sb., v platném znění) 
 
PLOCHY PŘÍRODNÍ (PP) 
 
Prostorové uspořádání: 
Je vypuštěn text: v plochách přírodních není dovoleno oplocování (s výjimkou ohradníků, nebo dřevěných 
bradel). 
Na konec odstavce je doplněn text: 
V plochách přírodních budou maximálně chráněny významné krajinné prvky ze zákona (pozemky 
určené k plnění funkcí lesa, plochy vodní a vodní toky, údolní nivy, ÚSES, interakční prvky) i další 
významné prvky stávající zeleně (remízky, meze, skupiny stromů, aleje); v plochách přírodních není 
dovoleno oplocování (s výjimkou ohradníků, nebo dřevěných bradel). Stavby a zařízení pro provoz a 
údržbu dané plochy: pouze lehké, odstranitelné stavby; max. výška 5,0 m, max. zastavěná plocha 25 
m2. 

 

K VYMEZENÍ PLOCH, VE KTERÝCH JE ROZHODOVÁNÍ O 
ZMĚNÁCH V ÚZEMÍ PODMÍNĚNO DOHODOU O 
PARCELACI 

 
Z výčtu lokalit, pro které je rozhodování o změnách v území podmíněno uzavřením dohody o parcelaci, je 
vypuštěna lokalita BV7-D; do tohoto výčtu je doplněna lokalita: BV11-D. 

M VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE 
ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH V ÚZEMÍ PODMÍNĚNO 
VYDÁNÍM REGULAČNÍHO PLÁNU 

 
Je vypuštěn text:  
Pro následující plochy (viz vyznačení ve Výkresu základního členění území), je rozhodování o změnách v 
území podmíněno vydáním regulačního plánu (na žádost): 

- BV3-D 
- BV4-D 
- BV11-D 
- BV6-Hr 
- BV10-Hr 
- BV4-S 

Je doplněn text: 
Územní plán nestanovuje žádné plochy a koridory, ve kterých je rozhodování o změnách v území 
podmíněno vydáním regulačního plánu. 
 
Dále jsou z textu vypuštěny texty zadání všech regulačních plánů. 



 

N  STANOVENÍ POŘADÍ ZMĚN V ÚZEMÍ (ETAPIZACE) 
 
Je vypuštěn text prvního odstavce: 
Etapizace rozvoje pro lokality BV3-D, BV4-D, BV11-D, BV7-Ho, BV6-Hr, BV10-Hr a BV4-S bude stanovena 
v rámci zpracování příslušných regulačních plánů (viz kapitola M); etapizace rozvoje pro lokality BV2-B, 
BV3-B, BV7-D, BV12-D, BV7-Hr, BV8-Hr a BV2-S bude stanovena v rámci uzavření dohody o parcelaci (viz 
kapitola K); pro zbytek řešeného území není třeba stanovovat pořadí změn. 
Z druhého odstavce je vypuštěn text: 
 závazná je etapizace stanovená uvnitř jednotlivých lokalit (viz kapitola K a kapitola M). 
Na konec druhého odstavce je doplněn text: 
územní plán nestanovuje etapizaci rozvoje uvnitř jednotlivých lokalit. 
 



 

ODŮVODNĚNÍ 
 

A POSTUP POŘÍZENÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU 
 
Doplní pořizovatel. 
 

B SOULAD NÁVRHU ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU 
 S POLITIKOU ÚZEMNÍHO ROZVOJE 
 A ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ 
 VYDANOU KRAJEM 
 
POLITIKA ÚZEMNÍHO ROZVOJE 
 
Pro změnu č. 3 vyplývají z Politiky územního rozvoje 2008 (schválené usnesením vlády České republiky č. 
929, ze dne 20. 7. 2009; ve znění po 1. aktualizaci, schválené usnesením vlády České republiky č. 276, ze 
dne 15. 4. 2015, po 2. a 3. aktualizaci, schválené usneseními vlády České republiky č. 629/2019 a 
630/2019, ze dne 2. 9. 2019, po 4. aktualizaci schválené usneseními vlády České Republiky č. 618/2021 ze 
dne 31. 8. 2021 a po 5. aktualizaci, schválené usnesením vlády ČR č. 833/2020 ze dne 17. 8. 2020; PÚR) 
republikové priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území. Tyto republikové priority 
jsou obsažené v Politice územního rozvoje v kapitole 2.2; Územní plán Svatý Jan ve znění po Změně č. 1 a 
Změně č. 2 respektuje republikové priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území; 
Změna č. 3 Územního plánu Svatý Jan na tomto nic nemění. 

Řešené území změny č. 3 není dotčeno žádnou z rozvojových oblastí, rozvojových os, nebo 
specifických oblastí, stanovených Politikou územního rozvoje ČR. 

Změna č. 3 Územního plánu Svatý Jan je v souladu s Politikou územního rozvoje České republiky, 
ve znění Aktualizací č. 1, 2, 3, 4 a 5.  
 
ZÁSADY ÚZEMNÍHO ROZVOJE STŘEDOČESKÉHO KRAJE 
 
Územně plánovací dokumentace kraje - Zásady územního rozvoje (ZÚR) Středočeského kraje: o vydání 
Zásad územního rozvoje Středočeského kraje rozhodlo Zastupitelstvo kraje dne 19. 12. 2011, Zásady 
územního rozvoje SK  byly vydány dne 7. 2. 2012. O aktualizaci Zásad územního rozvoje Středočeského 
kraje rozhodlo Zastupitelstvo kraje dne 27. 7. 2015. Dne 26. 4. 2018 bylo Zastupitelstvem Středočeského 
kraje rozhodnuto o vydání 2. aktualizace ZÚR SK. 

Správní území obce Svatý Jan se nenachází v žádné rozvojové oblasti, či ose republikové, 
případně krajské úrovně, ani ve specifické oblasti republikové, případně krajské úrovně a nevyplývají pro ně 
ze ZÚR žádné zvláštní požadavky. 
 Změna č. 3 Územního plánu Svatý Jan (stejně jako Územní plán Svatý Jan ve znění po Změně č. 1 
a Změně č. 2) sleduje a naplňuje priority územního plánování kraje pro zajištění udržitelného rozvoje území. 
Územní plán vytváří podmínky pro vyvážený rozvoj správního území obce, založený na třech pilířích 
udržitelného rozvoje, pro péči o přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území, pro stabilizaci a vyvážený 
rozvoj hospodářských činností, včetně zvyšování kvality života obyvatel ve správním území obce. 



 

C SOULAD S CÍLI A ÚKOLY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, 
ZEJMÉNA S POŽADAVKY NA OCHRANU 
ARCHITEKTONICKÝCH A URBANISTICKÝCH HODNOT 
ÚZEMÍ A POŽADAVKY NA OCHRANU 
 NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 

 
Změna č. 3 Územního plánu Svatý Jan byla zpracována v souladu s cíli a úkoly územního plánování tak, 
jak jsou vymezeny v ustanovení §18 a §19 zákona č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, 
v aktuálním znění (stavební zákon). Cílem územního plánování je vytvářet předpoklady pro výstavbu a pro 
udržitelný rozvoj území, spočívající ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro 
hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území a pro rozvoj, který uspokojuje potřeby 
současné generace, aniž by ohrožoval podmínky života generací budoucích – tři pilíře udržitelného rozvoje: 
ekologický, ekonomický a sociální. Změna č. 3 Územního plánu Svatý Jan nemění nic na urbanistické 
koncepci a podmínkách pro rozvoj území stávajícího Územního plánu Svatý Jan ve znění po Změně č. 1 a 
Změně č. 2 a je tedy v souladu s cíli a úkoly územního plánování tak, jak jsou vymezeny v ustanovení §18 a 
§19 zákona č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, v aktuálním znění (stavební zákon).  
 

D SOULAD S POŽADAVKY STAVEBNÍHO ZÁKONA 
 A JEHO PROVÁDĚCÍCH PŘEDPISŮ 
 
Změna č. 3 je zpracována v souladu se zákonem č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů  a prováděcími vyhláškami:  

- Vyhláškou č. 500/2006 Sb. o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a 
způsobu evidence územně plánovací činnosti, v platném znění; 

- Vyhláškou č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění. 
 

E SOULAD S POŽADAVKY ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH 
PŘEDPISŮ A SE STANOVISKY DOTČENÝCH ORGÁNŮ  
PODLE ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ, 

POPŘÍPADĚ S VÝSLEDKEM ŘEŠENÍ ROZPORŮ 

 
Doplní pořizovatel. 
 

F ZPRÁVA O VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ 
ROZVOJ ÚZEMÍ OBSAHUJÍCÍ ZÁKLADNÍ INFORMACE O 
VÝSLEDCÍCH TOHOTO VYHODNOCENÍ VČETNĚ 



 

VÝSLEDKŮ VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ 
PROSTŘEDÍ 

 
Krajský úřad příslušný podle ust. § 77a odst. 4 písm. x) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 
krajiny, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon č. 114/1992 Sb.“), tj. zejména k zvláště chráněným 
územím v kategorii přírodní památka a přírodní rezervace, nadregionálním a regionálním územím 
systémům ekologické stability, zvláště chráněným druhům rostlin a živočichů neměl k předloženému návrhu 
Obsahu Změny č. 3 Územního plánu Svatý Jan zkráceným postupem žádné připomínky.  
               Krajský úřad jako orgán ochrany přírody příslušný podle ust. § 77a odst. 4 písm. n) zákona č. 
114/1992 Sb., konstatoval, že v souladu s ust. § 45i zákona č. 114/1992 Sb., lze vyloučit významný vliv 
návrhu Obsahu Změny č. 3 Územního plánu Svatý Jan zkráceným postupem, který řeší změnu využití 10 
lokalit v k.ú. Drážkov, Hojšín, Hrachov a Skrýšov u Svatého Jana, samostatně nebo ve spojení s jinými 
koncepcemi nebo záměry na předmět ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit nebo ptačích 
oblastí, stanovených příslušnými vládními nařízeními. Na základě návrhu Obsahu Změny č. 3 ÚP Svatý Jan 
v předloženém znění se nepředpokládal možnost významného ovlivnění území soustavy Natura 2000, která 
jsou v kompetenci Krajského úřadu.  
               Orgán posuzování vlivů na životní prostředí příslušný podle ust. § 20 písm. b) a § 22 písm. d) 
zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
zákon) na základě ust. § 10i odst. 2 zákona, kritérií uvedených v příloze č. 8 zákona a předložených 
podkladů nepožadoval zpracovat vyhodnocení vlivů Změny č. 3 Územního plánu Svatý Jan na životní 
prostředí (tzv. SEA).  
 

G STANOVISKO KRAJSKÉHO ÚŘADU PODLE § 50 ODST. 
5 STAVEBNÍHO ZÁKONA 

 
Doplní pořizovatel. 
 

H SDĚLENÍ, JAK BYLO STANOVISKO PODLE § 50 ODST. 5 
STAVEBNÍHO ZÁKONA ZOHLEDNĚNO, S UVEDENÍM 
ZÁVAŽNÝCH DŮVODŮ, POKUD NĚKTERÉ POŽADAVKY 
NEBO PODMÍNKY ZOHLEDNĚNY NEBYLY 

 
Doplní pořizovatel. 
 

I KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ 
 
V souladu s Obsahem Změny č. 3 bylo vymezeno celkem osm nových rozvojových lokalit / zastavitelných 
ploch, které reagují na aktuální potřeby rozvoje jednotlivých sídel ve správním území obce.  

Jedná se o pět rozvojových lokalit / zastavitelných ploch pro bydlení v rodinných domech: lokalita 
BV13-D doplňuje a rozvíjí stávající zastavěné území v severní části sídla Drážkov, lokalita BV8-Ho doplňuje 
stávající zastavěné území ve středu sídla Hojšín, v sídle Hrachov je vymezeno rozšíření stávající rozvojové 



 

lokality / zastavitelné plochy BV7-Hr a dále jsou zde vymezeny dvě rozvojové lokality / zastavitelné plochy 
BV12-Hr a BV13 rozvíjející stávající zastavěné území při severozápadním okraji sídla a při jihovýchodním 
okraji sídla. Všechny tyto lokality poměrně logicky doplňují stávající zastavěné území jednotlivých sídel ve 
správním území obce a jsou určeny k uspokojení aktuální potřeby výstavby rodinných domů v těchto 
sídlech.  

Dále se jedná o jednu rozvojovou lokalitu / zastavitelnou plochu, určenou pro novou zástavbu 
individuální rekreace (lokalita IR2-Ho) – jedná se o relativně velmi malou lokalitu vyplňující logicky proluku 
ve stávajícím území individuální rekreace. 
 Dále se jedná o jednu rozvojovou lokalitu / zastavitelnou plochu pro sport a rekreaci (lokalita SR1-
Hr), vymezenou v přímém kontaktu s řekou Vltavou, v tradičním rekreačním území.  

A konečně se ještě jedná o jednu rozvojovou lokalitu / zastavitelnou plochu pro zemědělské 
hospodaření (ZH1-S), která je vymezena mezi sídly Skrýšov a Svatý Jan – ve vazbě na stávající intenzívně 
využívané zemědělské plochy jako jejich nezbytné zázemí. 
 V souladu s Obsahem Změny č. 3 je navržena redukce některých stávajících rozvojových lokalit – 
zastavitelných ploch. Jedná se o plochy, které nejsou aktuální z hlediska dalšího rozvoje bydlení 
v jednotlivých sídlech, případně o plochy, které jsou ve střetu s prvky ÚSES, nebo v těsném kontaktu 
s plochami lesními, případně s vodními toky; konečně se jedná i o žádoucí redukci z hlediska zachování 
charakteru jednotlivých sídel a krajinného rázu (jedná se o lokality BV1-B, BV2-D, BV4-D, BV7-D – 
vypuštěna zcela, BV6-Ho – vypuštěna zcela, BV7-Ho, BV6-Hr, BV10-Hr, BV3-S a BV4-S). 
 V rámci Změny č. 3 byla provedena aktualizace vymezení zastavěného území ze stávajícího 
platného územního plánu v souladu s § 58 stavebního zákona; součástí této aktualizace byla rovněž 
aktualizace funkčního využití (ploch s rozdílným způsobem využití) dle skutečného stavu území. 
 Změna č. 3 je navržena s prvky regulačního plánu – podrobněji viz kapitola N. 

  V rámci Změny č. 3 byl rovněž prověřen soulad územního plánu se Zásadami územního rozvoje 
Středočeského kraje v platném aktuálním znění (podrobněji viz kapitola B tohoto Odůvodnění). 
 

J VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO 
ÚZEMÍ A VYHODNOCENÍ POTŘEBY VYMEZENÍ 
ZASTAVITELNÝCH PLOCH 

 
Změna č. 3 vymezuje celkem osm nových rozvojových lokalit / zastavitelných ploch, které reagují na 
aktuální potřeby rozvoje ve správním území obce. Jedná se o pět rozvojových lokalit / zastavitelných ploch 
pro bydlení v rodinných domech (lokality BV13-D, BV8-Ho, BV7-Hr – rozšíření stávající lokality, BV12-Hr a 
BV13 – Hr). Tyto lokality logicky doplňují stávající zastavěné území obce a jsou určeny k uspokojení 
aktuální potřeby výstavby rodinných domů. Dále se jedná o jednu rozvojovou lokalitu / zastavitelnou plochu, 
určenou pro novou zástavbu individuální rekreace (lokalita IR2-Ho) – tato lokalita je plošně limitovaná a 
logicky doplňuje proluku ve stávajícím území individuální rekreace. 
 Změna č. 3 vymezuje ještě jednu rozvojovou lokalitu / zastavitelnou plochu pro sport a rekreaci 
(lokalita SR1-Hr) a jednu rozvojovou lokalitu / zastavitelnou plochu pro zemědělské hospodaření (ZH1-S). 
 Změna č. 3 zároveň výrazně redukuje některé stávající rozvojové lokality / zastavitelné plochy; 
jedná se o plochy, které nejsou aktuální pro výstavbu rodinných domů - a představují tedy i kompenzaci 
nově vymezovaných rozvojových lokalit / zastavitelných ploch (jedná se o lokality BV1-B, BV2-D, BV4-D, 
BV7-D – vypuštěna zcela, BV6-Ho – vypuštěna zcela, BV7-Ho, BV6-Hr, BV10-Hr, BV3-S a BV4-S). 
 



 

K VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ 
 Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH ÚZEMNÍCH VZTAHŮ 
 
Změna č. 3 nemá vliv na koordinaci využívání území z hlediska širších územních vztahů. 
 

L VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ ZADÁNÍ 
 
Změna č. 3 je zpracována na základě schváleného Obsahu Změny č. 3 Územního plánu Svatý Jan. Změna 
č. 3 byla zpracována zcela v souladu s tímto Obsahem – viz též kapitola I (Komplexní zdůvodnění přijatého 
řešení). 
 

M VÝČET ZÁLEŽITOSTÍ NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU, KTERÉ 
NEJSOU ŘEŠENY V ZÁSADÁCH ÚZEMNÍHO ROZVOJE 
(§ 43 ODST. 1 SZ), S ODŮVODNĚNÍM POTŘEBY JEJICH 
VYMEZENÍ 

 
Změna č. 3 neobsahuje žádné záležitosti nadmístního významu, které nejsou řešeny v Zásadách územního 
rozvoje Středočeského kraje. 
 

N VÝČET PRVKŮ REGULAČNÍHO PLÁNU 
 S ODŮVODNĚNÍM JEJICH VYMEZENÍ  
 
Celé správní území obce Svatý Jan je územím s prvky regulačního plánu. 
 Prvky regulačního plánu jsou obsaženy v kapitole F - Stanovení podmínek pro využití ploch s 
rozdílným způsobem využití: jednak v úvodu kapitoly a jednak v částech, týkajících se prostorového 
uspořádání jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití, a v ustanoveních doplňujících podmínek 
některých lokalit / zastavitelných ploch.  
  
 V úvodu kapitoly: 
Nová výstavba a rekonstrukce stávající zástavby bude respektovat venkovský charakter zástavby 
jednotlivých sídel, bude respektovat kontext nové výstavby, resp. rekonstrukce stávající stavby, zejména 
tvary a sklony střech, podlažnost, typické půdorysné uspořádání, orientaci k veřejnému prostranství, 
případně vztah ke krajině, včetně respektování tradiční veduty sídla.  
 V řešeném území nebudou povolovány fotovoltaické elektrárny a větrné elektrárny, s výjimkou 
fotovoltaických panelů na střechách budov.  
 V řešeném území nebude povolováno umístění srubových staveb s trámy zvenku viditelnými,  
mobilních domů, teepee, jurt, maringotek. 
 U všech staveb rodinných domů jsou nepřípustné řadové domy (s výjimkou řadového domu o dvou 
rodinných domech), včetně domů svým charakterem řadové domy připomínající. 
  
 



 

 V části Plochy smíšené obytné – bydlení venkovské (BV), Prostorové uspořádání: 
Střechy všech hlavních objektů budou řešeny jako sedlové, případně polovalbové, nebo valbové, nebo jako 
sestava těchto střech o sklonu 40 až 45°, v případě vedlejších (ostatních) objektů o zastavěné ploše do 30 
m2 je přípustná i střecha plochá a pultová; krytina bude tašková, bez glazury, v případě vedlejších 
(ostatních) objektů o zastavěné ploše do 30 m2 je přípustná i plechová  krytina. U změn dokončených 
staveb je přípustné ponechat tvar, sklon, materiál a barvu stávající střechy. 

Oplocení na hranici s veřejným prostranství bude vysoké max. 1,8 m nad niveletou veřejného 
prostranství, nepřípustné jsou ploty z plastových plotovek a z betonových prvků (s výjimkou sloupků a 
podhrabových desek do max. výšky 0,3 m), nepřípustný je beton s plastickým povrchem a beton barevný. 
 V části Plochy rekreace – individuální rekreace (IR), Prostorové uspořádání: 
Střechy všech hlavních objektů budou řešeny jako sedlové, případně polovalbové, nebo valbové, nebo jako 
sestava těchto střech o sklonu 40 až 45°, v případě vedlejších (ostatních) objektů o zastavěné ploše do 30 
m2 je přípustná i střecha plochá a pultová; krytina bude tašková, bez glazury, v případě vedlejších 
(ostatních) objektů o zastavěné ploše do 30 m2 je přípustná i plechová  krytina. U změn dokončených 
staveb je přípustné ponechat tvar, sklon, materiál a barvu stávající střechy. 

Oplocení na hranici s veřejným prostranství bude vysoké max. 1,0 m nad niveletou veřejného 
prostranství, nepřípustné jsou ploty z plastových plotovek a z betonových prvků (s výjimkou sloupků a 
podhrabových desek do max. výšky 0,3 m), nepřípustný je beton s plastickým povrchem a beton barevný. 
 V části Plochy vodní a vodohospodářské (PV), Prostorové uspořádání: 
Zařízení pro provoz a údržbu dané plochy: pouze lehké, odstranitelné stavby; max. výška 5,0 m, max. 
zastavěná plocha 25 m2. 
 V části Plochy zemědělské (PZ), Prostorové uspořádání: 
Stavby a zařízení pro provoz a údržbu dané plochy: pouze lehké, odstranitelné stavby – přístřešky pro 
zvířata, krmeliště, seníky; max. výška 5,0 m, max. zastavěná plocha 25 m2. 
 V části Plochy přírodní (PP), Prostorové uspořádání: 
Stavby a zařízení pro provoz a údržbu dané plochy: pouze lehké, odstranitelné stavby; max. výška 5,0 m, 
max. zastavěná plocha 25 m2. 
 
Prvky regulačního plánu byly rovněž použity v doplňujících podmínkách těch lokalit, pro které bylo doposud 
stanoveno, že rozhodování o změnách v území je podmíněno vydáním regulačního plánu. Tato podmínka 
je v rámci Změny č. 3 navržena k vypuštění a z tohoto důvodu jsou v doplňujících podmínkách těchto lokalit 
uvedeny upřesňující regulativy zejména prostorového uspořádání. Týká se to následujících lokalit: 

Lokalita BV3-D - doplňující podmínky: 
Lokalita bude napojena na místní komunikaci, která vede podél východního okraj lokality, na tuto 
komunikaci budou napojeny případné vnitřní místní komunikace, které nebudou řešeny jako slepé. 

Lokalita BV4-D - doplňující podmínky: 
Nové rodinné domy budou umístěny na jednotnou stavební čáru podél nové místní komunikace při 
severním okraji lokality; tato nová místní komunikace bude napojena na hlavní komunikaci, která vede 
podél západního okraje lokality; nová místní komunikace může být řešena jako slepá s obratištěm. 

Lokalita BV11-D - doplňující podmínky: 
Nová místní komunikace bude napojena na stávající místní komunikace při severním a při západním okraji 
lokality, místní komunikace uvnitř lokality nebude řešena jako slepá. 

Lokalita BV6-Hr - doplňující podmínky: 
Nová zástavba bude umisťována na jednotnou stavební čáru podél stávající místní komunikace při 
západním okraji lokality. 

Lokalita BV10-Hr - doplňující podmínky: 
Nová zástavba bude umisťována na jednotnou stavební čáru podél stávající místní komunikace. 



 

Lokalita BV4-S - doplňující podmínky: 
Nová zástavba bude umisťována výhradně na jednotnou stavební čáru, vedenou souběžně se stávající 
komunikací – silnicí III / 1028; směrem do volné krajiny budou umístěny zahrady bez možnosti výstavby 
jakýchkoliv nadzemních staveb; v lokalitě nebudou zakládány nové komunikace. 
Lokalita je určena výhradně pro výstavbu rodinných domů izolovaných, max. podlažnost přízemí a podkroví, 
min. velikost parcely: 1.500 m2; maximální zastavění nadzemními stavbami 20%, minimální zastoupení 
zeleně na parcele: 70%; oplocení bude maximálně 1,0 m, průhledné. 
Nová zástavba bude respektovat dominantní pozici kostela sv. Jana Nepomuckého, a to zejména 
z dálkových pohledů (nutno doložit zákresem do fotografií). 
 
Všechny v této kapitole výše uvedené prvky regulačního plánu jsou použity v souladu s prioritou č. 14 - 
republikové priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území, PÚR ČR: „Ve veřejném 
zájmu chránit a rozvíjet přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území včetně urbanistického, 
architektonického a archeologického dědictví…“ - územní plán stanovuje podrobnější prostorové regulativy 
s cílem respektovat stávající civilizační a kulturní hodnoty obce a zejména ochránit stále ještě zachovanou 
tradiční, charakteristickou venkovskou strukturu obce, včetně její veduty a střešní krajiny, uplatňující se při 
zapojení obce do krajiny, v níž se obec Svatý Jan rozkládá. Obdobné požadavky na zpracování územního 
plánu kladou i Zásady územního rozvoje Středočeského kraje: zachovat a citlivě doplnit výraz sídel, s cílem 
nenarušovat cennou venkovskou urbanistickou strukturu a architektonické a přírodní dominanty nevhodnou 
zástavbou. Prvky regulačního plánu se tedy týkají tvarového uspořádání střech a řešení oplocení – územní 
plán při tom vychází z místní tradice a historických příkladů a řešení; řešení střech a oplocení zcela 
zásadním způsobem ovlivňuje kvalitu veřejných prostranství. 
 

O VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ 
NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND 
A POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCE LESA  
 
VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ  
NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND (ZPF)  
 
Změna č. 3 územního plánu Svatý Jan předpokládá rozvoj sídla též na pozemcích vedených jako 
zemědělská půda.  

Na vývoj půd v zájmovém území měl hlavní vliv reliéf terénu, půdotvorný substrát a klimatické 
poměry. Půdy v zájmovém území jsou popsány bonitovanými půdně ekologickými jednotkami (dále BPEJ). 
Vlastnosti BPEJ jsou vyjádřeny pětimístným číselným kódem. První číslo v kódu BPEJ charakterizuje 
klimatický region, druhé dvojčíslí charakterizuje hlavní půdní jednotky a poslední dvojčíslí charakterizuje 
kombinaci sklonitosti a expozice, přičemž poslední číslo charakterizuje skeletovitost a hloubku půdy. 

Rozvojem obce plánovaným v rámci návrhu ÚPD jsou postiženy půdy těchto BPEJ: 
5.21.1
3, 

5.29.11
, 

5.29.1
4, 

5.29.5
1, 

5.29.5
4, 

5.32.1
1, 

5.32.1
4, 

5.32.5
1, 

5.37.1
5, 

5.37.1
6, 

5.37.5
5, 

5.37.5
6, 

5.68.11 
 



 

Jedná se o půdy následujících charakteristik: 
Charakteristika klimatických regionů  
5 – klimatický region MT2 – mírně teplý, mírně vlhký  
Charakteristiky hlavních půdních jednotek 
21 – Půdy arenického subtypu, regozemě, pararendziny, kambizemě, popřípadě i fluvizemě na 

lehkých, nevododržných, silně výsušných substrátech. 
29 – Kambizemě modální eubazické až mezobazické včetně slabě oglejených variet, na rulách, 

svorech, fylitech, popřípadě žulách, středně těžké až středně těžké lehčí, bez skeletu až středně 
skeletovité, s převažujícími dobrými vláhovými poměry. 

32 - Kambizemě modální eubazické až mezobazické na hrubých zvětralinách, propustných, 
minerálně chudých substrátech, žulách, syenitech, granodioritech, méně ortorulách, středně těžké lehčí s 
vyšším obsahem grusu, vláhově příznivější ve vlhčím klimatu.  

37 – Kambizemě litické, kambizemě modální, kambizemě rankerové a rankery modální na pevných 
substrátech bez rozlišení, v podorničí od 30 cm silně skeletovité nebo s pevnou horninou, slabě až středně 
skeletovité, v ornici středně těžké lehčí až lehké, převážně výsušné, závislé na srážkách. 

68 – Gleje modální i modální zrašelinělé, gleje histické, černice glejové zrašelinělé na nivních 
uloženinách v okolí menších vodních toků, půdy úzkých depresí včetně svahů, obtížně vymezitelné, středně 
těžké až velmi těžké, nepříznivý vodní režim. 

Charakteristiky sklonitosti a expozice (čtvrté číslo kódu BPEJ) 
1 – mírný sklon (3-7º) se všesměrnou expozicí 
5 – střední sklon (7-12º) se severní expozicí 
Charakteristiky skeletovitosti a hloubky půdy (pátá číslice kódu BPEJ) 
1 – bezskeletovitá, s příměsí, slabě skeletovitá, hluboká, středně hluboká 
3 – středně skeletovitá, hluboká 
4 – středně skeletovitá, hluboká, středně hluboká  
5 – slabě skeletovitá, mělká 
6 – středně skeletovitá, mělká  
 
Přehled rozvojových ploch s uvedením záborů ZPF  
 

Lokalita Způsob 
využití 

Plocha 
lokality (dle 

KN) [ha] 

Parcely 
(dle KN) 

Plocha 
záboru 

parcel dle 
KN  [ha] 

BPEJ Třída 
ochrany 

Výměra 
záboru 
zem. p. 

dle  
BPEJ   
[ha] 

Druh pozemku (dle 
KN) 

Z toho zem. 
půd v 

zastavěném 
území [ha] 

Investice 
do půdy 

k.ú. Drážkov                 

BV13 - D BV  0,6754 1664 0,2263 5.37.55 5 0,0052 orná půda   - 

          5.29.14 3 0,0207       

          5.29.11 2 0,1356       

          5.29.51 4 0,0648       

      1665 0,4491 5.29.11 2 0,2473 orná půda     

         5.29.51 4 0,0021      

         5.37.15 5 0,0946      

         5.29.14 3 0,0675      

          5.37.55 5 0,0376       

k.ú. Hojšín         

IR2 - Ho IR  0,0640 356 / 11 0,0640 5.21.13 5 0,0640 trvalý travní porost   - 

BV8 - Ho BV  0,2500 405 0,2500 5.32.14 5 0,2500 trvalý travní porost   - 



 

k.ú. Hrachov         

BV12 - Hr  BV 0,2000 1294 / 1 0,2000 5.37.16 5 0,2000 trvalý travní porost   - 

BV7 - Hr  BV 0,1637 220 / 12 0,1637 5.32.11 4 0,1637 orná půda   - 

SR1 - Hr  SR 0,9577 1577 0,9577 5.32.14 5 0,5198 trvalý travní porost   - 

         5.29.14 3 0,3383      

          5.29.54 5 0,0996       

BV13 - Hr  BV 0,7924 1 364 0,7924 5.32.51 4 0,0076 orná půda   - 

         5.37.56 5 0,0583      

          5.32.14 5 0,7265       

k.ú. Skrýšov u Svatého Jana        

ZH1 - S  ZH 0,5500 674 0,5500 5.29.51 4 0,2998 orná půda   - 

          5.68.11 5 0,2502       

Celkem   3,6532   3,6532     3,6532   0,0000 0,0000 

 
Návrh Změny č. 3 územního plánu Svatý Jan předpokládá nové funkční využití vybraných lokalit, určených 
podle požadavků na plochy: 

BV  plochy smíšené obytné – bydlení venkovské 
SR plochy občanského vybavení – sport a rekreace 
IR plochy rekreace – individuální rekreace 
ZH plochy výroby a skladování – zemědělské hospodaření 
Celkový zábor zemědělských půd je 3,6532 ha.  
Půdy jsou podle BPEJ dle vyhlášky MŽP č. 48/2011 Sb. o stanovení tříd ochrany, rozděleny do pěti 

tříd ochrany zemědělské půdy.  
Pozemky uvažované k rozvoji obce dle návrhu územního plánu jsou tvořeny z 10 % (0,3829 ha) 

půdami 2. třídy ochrany, z 11,67 % (0,4268 ha) půdami 3. třídy ochrany, ze 14,73 % (0,5380 ha) půdami 4. 
třídy ochrany a ze 63,12 % (2,3058 ha) půdami 5. třídy ochrany. 

Zábor zemědělské půdy nepostihuje plochy odvodnění ani závlah.   
Řešené území leží v povodí III. řádu Vltava od Otavy po Sázavu, hydrologické pořadí 1-08-05. 

Plochy záborů se nacházejí v povodích: 1-08-05-0360 (BV12-Hr) a 1-08-05-0360 (BV9-S), území 
odvodňuje vodní tok Brzina. Povodí v území: 

 

 
zdroj: 
https://heis.vuv.cz/data/webmap/isapi.dll?map=mp_heis_voda&TMPL=AJAX_MAIN&IFRAME=1&LEGEND_HIDE=0&QUERY_SELECTION=1&FULLTEXT_CHE
CKED=1 



 

Navrhovaný rozvoj bude znamenat nevýznamné rozšíření zpevněných ploch; je vhodné v maximální míře 
využívat v území zasakování srážkových vod do půdy. Většina rozvojových ploch a tím i záborů 
zemědělské půdy těsně navazuje na zastavěné území obce. Navrhované funkční využití území nezvyšuje 
erozní ohrožení půd. 

Při zpracování územního plánu byly respektovány podmínky ochrany ZPF, vyplývající ze zákona 
ČNR č.334/1992Sb. o ochraně ZPF a vyhlášky MŽP č.13/1994 Sb. ve znění pozdějších úprav, kterými se 
upravují některé podrobnosti ochrany ZPF.  

Nově navrhované rozvojové plochy neovlivňují organizaci zemědělského půdního fondu.  
Zábory ZPF jsou vyznačeny v grafické části, kde je též zakreslena hranice zastavěného území.  
V následující tabulce jsou rozděleny zábory ZPF dle čísla (označení) lokality a plánovaného využití 

ploch. 



 

 
 
Tabulka "Zábor zemědělského půdního fondu v návrhu Změny č. 3 územního plánu Svatý Jan" 

Označení 
plochy / 
koridoru 

Navržené využití 
Souhrn 
výměry 
záboru 

Výměra záboru podle tříd ochrany [ha] 

Odhad vým. 
záboru na 
které bude 

prov. 
Rekult. na 

zem. p. 

Informace o 
existenci 
závlah 

Informace o 
existenci 

odvodnění 

Info. o 
existenci 

staveb k ochr. 
poz. před 
erozní čin. 

vody 

Info. podle 
ustan. § 3 

odst. 2 písm. 
g) 

Poznámka 

    [ha] I. II. III. IV. V. [ha]   

BV13 - D plo. smíšené obytné - bydlení venkovské 0,6754 0,0000 0,3829 0,0882 0,0669 0,1374             

BV8 - Ho plo. smíšené obytné - bydlení venkovské 0,2500 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,2500             

BV7 - Hr plo. smíšené obytné - bydlení venkovské 0,1637 0,0000 0,0000 0,0000 0,1637 0,0000             

BV12 - Hr plo. smíšené obytné - bydlení venkovské 0,2000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,2000             

BV13 - Hr plo. smíšené obytné - bydlení venkovské 0,7924 0,0000 0,0000 0,0000 0,0076 0,7848             

Celkem plo. smíšené obytné - bydlení venkovské 2,0815 0,0000 0,3829 0,0882 0,2382 1,3722 0,0000 - - - - - 

IR2 - Ho plochy rekreace – individuální rekreace 0,0640 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0640             

Celkem plochy rekreace – individuální rekreace 0,0640 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0640 0,0000 - - - - - 

SR1 - Hr plo. občanského vybavení – sport a rekreace 0,9577 0,0000 0,0000 0,3383 0,0000 0,6194             

Celkem plo. občanského vybavení – sport a rekreace 0,9577 0,0000 0,0000 0,3383 0,0000 0,6194 0,0000 - - - - - 

ZH1 - S plo. výroby a skladování – zemědělské 
hospodaření 0,9577 0,0000 0,0000 0,3383 0,0000 0,6194             

Celkem plo. výroby a skladování – zemědělské 
hospodaření 0,9577 0,0000 0,0000 0,3383 0,0000 0,6194 0,0000 - - - - - 

Celkem - 3,6532 0,0000 0,3829 0,4265 0,5380 2,3058 0,0000 - - - - - 
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ZDŮVODNĚNÍ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ – PLOCHY PRO BYDLENÍ 
 
Změna č. 3 vymezuje celkem pět nových rozvojových lokalit / zastavitelných ploch pro bydlení 
v rodinných domech, které reagují na aktuální potřeby rozvoje ve správním území obce. Jedná se o 
lokality BV13-D, BV8-Ho, BV7-Hr – rozšíření stávající lokality, BV12-Hr a BV13 – Hr. Tyto lokality logicky 
doplňují stávající zastavěné území jednotlivých sídel a jsou určeny k uspokojení aktuální potřeby 
výstavby rodinných domů v těchto sídlech. 
 V rámci Změny č. 3 dochází zároveň k poměrně výrazné redukci některých stávajících 
rozvojových lokalit / zastavitelných ploch: jedná se o lokality BV1-B, BV2-D, BV4-D, BV7-D – vypuštěna 
zcela, BV6-Ho – vypuštěna zcela, BV7-Ho, BV6-Hr, BV10-Hr, BV3-S a BV4-S. Jedná se o plochy, které 
nejsou aktuální pro výstavbu rodinných domů – a jejich redukce představuje tedy i kompenzaci nově 
vymezovaných rozvojových lokalit / zastavitelných ploch 
 
 VYHODNOCENÍ PUPFL 
 
Správní území obce Svatý Jan leží v přírodní lesní oblasti 10 – Středočeská pahorkatina. Středočeská 
pahorkatina je největší PLO  v Čechách. Je charakteristická vyzrálým dosti jednotvárným, typicky 
pahorkatinným mírně zvlněným reliéfem. Les je to obyčejně rozdroben a vytlačen na absolutní lesní půdy. 
V PLO převládá lesní vegetační stupeň dubobukový a bukodubový, méně bukový. V původní skladbě 
převládá buk, méně dub, dále jedle, habr, lípa, javor a další dřeviny. Převážná většina území z původní 
přirozené skladby buku (45 %) a dubu (38 %) byla přeměněna na monokultury smrku a borovice. Tak 
dnes v PLO zaujímá smrk 50 % plochy lesa a borovice 30 %. Listnaté dřeviny pouze 20 %. 

Na území obce je mírně nadprůměrné zastoupení lesa a to 36,35 %.  
 Lesy v zájmovém území se většinou nacházejí na svažitých pozemcích a převlhčených 

plochách méně vhodných pro zemědělské obhospodařování. V území převládají soubory lesních typů: 1K 
- kyselá doubrava, 2K – kyselá buková doubrava, 2S – svěží buková doubrava a 1C  suchá habrová 
doubrava. 

Změna č. 3 územního plánu nepředpokládá zábor pozemků určených k plnění funkcí lesa. 
 

P ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH 
 VČETNĚ SAMOSTATNÉHO ODŮVODNĚNÍ 
 
Doplní pořizovatel. 
 

Q VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK 
 
Doplní pořizovatel. 
 


