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Úvod 
 

Územní plán Tehov byl pořízen dle ustanovení zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu v platném znění (dále jen stavební zákon) a následně dne 9.2.2011 vydán 
Zastupitelstvem obce Tehov. Územní plán Tehov (dále jen UP Tehov nebo UP) byl vydán Opatřením 
obecné povahy č. 1/2011 a nabyl účinnosti dne 25.2.2011. Za dobu platnosti územního plánu nebyla 
vydána žádná jeho změna ani nebylo zahájeno pořizování změny UP.  

 
Zpracovatel UP Tehov:  
Ing. arch. Marie Horváthová, Volyňská 14, 100 00 Praha 10 
 
Pořizovatel UP Tehov: 
Obecní úřad Tehov, Tehov 2, 258 01 Vlašim 

a) Vyhodnocení uplatňování územního plánu včetně vyhodnocení změn podmínek, na základě 
kterých byl územní plán vydán (§5, odst. 6 stavebního zákona) a vyhodnocení případných 
nepředpokládaných negativních dopadů na udržitelný rozvoj území  

 
V uplynulých  letech, od vydání územního plánu Tehov došlo ke změně podmínek, na základě kterých 
byl územní plán vydán. Jedná se zejména o: 

• Aktualizaci č. 1,2,3 a 5 Politiky územního rozvoje ČR schválené usnesením Vlády ČR č. 276 ze 
dne 15.4.2015 

• Aktualizaci č. 1  a 2 Zásad územního rozvoje středočeského kraje (dále jen „ZÚR SK“) vydaných 
formou opatření obecné povahy dne 7.2.2012 

• Aktualizaci Územně analytických podkladů pro správní obvod obce s rozšířenou působností 
Vlašim – aktualizace 2020, 

• Aktualizaci Územně analytických podkladů Středočeského kraje 2017. 
 
 
Využití zastavitelných ploch vymezených územním plánem  
bylo zjišťováno z evidence katastru nemovitostí, porovnáním leteckých snímků, konzultací se 
stavebním úřadem a šetřením na místě. 
 

 

Lokalita Využití 
Výměra 

celkem (ha) 

Z toho využito Nevyužito 
(ha) 

Poznámka 
ha % 

Tehov 

Z1.1 BV bydlení-venkovské 1,18 0 0 1,18  

Z1.2 BV bydlení-venkovské 1,46 0 0 0 Částečně severní 
část výstavba TI a 

DI - 9RD 

Z1.3 BV bydlení-venkovské 1,17 0,67 57 0,50 Zasíťováno 

Z1.4 BV bydlení-venkovské 0,36 0 0 0,36 Projektová příprava 
1 RD 

Z1.5 BV bydlení-venkovské 1,10 0 0 1,10  

Z1.6 BV bydlení-venkovské 0,56 0 0 0,56  

Z1.7 BV bydlení-venkovské 1,12    Částečně  

Z1.8 BV bydlení-venkovské 0,17 0 0 0,17  



Lokalita Využití 
Výměra 

celkem (ha) 

Z toho 
využito 

Nevyužito 
(ha) 

Poznámka 
ha % 

Nemíž 

Z2.1 BV bydlení-venkovské 0,41 0 0 0,41  

Z2.2 BV bydlení-venkovské 0,79 0 0 0,79  

Z2.3 BV bydlení-venkovské 1,03 0 0 1,03  

Z2.4 SV plochy smíšené 
obytné-venkovské 

0,54 0 0 0,54  

Z2.5 BV bydlení-venkovské 
ZS zeleň-zahrady a sady 

0,30 
0,23 

0 0 0,53  

Petřiny 

Z3.1 BV bydlení-venkovské 0,52 0 0 0,52  

Tehov 

Z5.1-
Z5.8 

VF výroba a skladování-
fotovoltaické elektrárny 

ZO zeleň ochranná a 
izolační 

18,69 
 

1,64 

0 0 20,33  

Z4 TI technická 
infrastruktura 

    Plocha využita–
ČOV  se zkušebním 

provozu 

b) Problémy k řešení v územním plánu vyplývající z územně analytických podkladů  

Z územně analytických podkladů ORP Vlašim  - úplná aktualizace 2020 (dále jen „ÚAP“) projednaných v 
rozsahu  určení problémů k řešení v územně plánovací dokumentaci s obcemi ve správním obvodu 
obce s rozšířenou působností Vlašim pro zprávu o uplatňování UP nevyplývají žádné specifické 
problémy, které by byly nad rámec řešení v územním plánu. 

c) Vyhodnocení souladu územního plánu s politikou územního rozvoje a územně plánovací 
dokumentací vydanou krajem  

Územní plán je v souladu s Politikou územního rozvoje České republiky ve znění Aktualizace č. 1, 2,3 s 
5 (dále jen „PÚR ČR“), schválenou usnesením Vlády ČR č. 833 ze dne 17.8.2020.  
Území obce Tehov spadá do rozvojové osy OS5a  Rozvojová osa Praha – Jihlava. Dále jsou respektovány 
republikové priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území.  

 
Územní plán je v souladu se  Zásadami územního rozvoje Středočeského kraje ve znění  aktualizace č. 
1 a 2 (dále jen „ZUR SK“) vydaných formou opatření obecné povahy s účinností ode dne 4.9.2018.  
Na území obce Tehov je vymezena plocha územní rezervy Přeložky silnice II/125 – obchvat Tehova, 
která je respektována. Dále územní plán respektuje obecná omezení a zásady vyplývající ze ZUR SK. 
 
Územní plán Tehov respektuje zásady a úkoly vyplývající z nadřazená územně plánovací dokumentace. 

d) Vyhodnocení potřeby vymezení nových zastavitelných ploch podle § 55 odst. 4 stavebního 
zákona  

Územní plán Tehov vymezil dostatek zastavitelných ploch pro rozvoj sídla s ohledem na demografický 
vývoj a potřeby místních obyvatel. Za dobu platnosti územního plánu došlo ke stabilizaci počtu 
obyvatel a k výstavbě 9 RD.  5 RD je ve výstavbě a část lokality Z 1.2 a Z1.3  je připravena k výstavbě.  

Obec Tehov leží 2 km jižně od Exitu 49 dálnice D1 a v dojezdové vzdálenosti do sídla ORP Vlašim. Její 
poloha a dostupnost pracovištních center ji předurčuje k rozvoji bydlení. Kvalitní pitná voda je zajištěna 



stávajícím vodovodem. Nově vybudovaná čistírna odpadních vod v sídle Tehov je v současné době ve 
zkušebním provozu. Obec požaduje prověření plochy pro umístění ČOV i v sídle Nemíž.  

Vymezení plochy pro výstavbu 1RD je s ohledem na vyčerpání části zastavitelných ploch v souladu 
s potřebou vymezení nové zastavitelné plochy. Obec Tehov představuje sídlo s dobrou dostupností na 
dálnici D1, do Vlašimi a RU Kladruby, s kterým je propojena lesoparkem. Plocha je navržena 
v návaznosti na sídlo Tehov a  pro potřebu místních obyvatel. 

Za základě doplnění požadavků ze dne 26.5.2021 bude prověřeno vypuštění plochy pro umístění 
fotovoltaické elektrárny a plochy územní rezervy R1 bydlení venkovské. Dále bude prověřeno umístění 
plochy rezervy R2 mimo plochu OS občanské vybavení – tělovýchovná a sportovní zařzení. 

e) Pokyny pro zpracování návrhu změny územního plánu, v rozsahu zadání změny  

A. Požadavky na základní koncepci rozvoje území obce, vyjádřené zejména v cílech 

zlepšování dosavadního stavu, včetně rozvoje obce a ochrany hodnot jejího území, 

v požadavcích na změnu charakteru obce, jejího vztahu k sídelní struktuře a dostupnosti 

veřejné infrastruktury 

1. požadavky na urbanistickou koncepci, zejména na prověření plošného a prostorového 

uspořádání zastavěného území a na prověření možných změn, včetně vymezení 

zastavitelných ploch, 

Urbanistická koncepce vymezená platným územním plánem zůstane zachována. Změna č.1 
prověří rozšíření zastavitelné plochy na pozemek parc. č. 1509/61 o výměře cca 0,15 ha pro 
výstavbu 1 RD. Vymezená část pozemku se nachází v návaznosti na zastavěné území obce 
Tehov. Pozemek je ze severní strany napojen na stávající komunikaci, za západní strany 
sousedí se stávající cyklostezkou. Technická infrastruktura je v dosahu. 

Dále změna č. 1 v souladu s platnými právními předpisy prověří plochy nezastavěného území 
s ohledem na možnost povolení nebo vyloučení umísťování staveb, zařízení a jiných opatření 
pro účely uvedené v § 18 odst.5 stavebního zákona. 

Změna prověří zrušení plochy Z 5.1 – Z 5.8 umožňující výstavbu fotovoltaické elektrárny. 

Změna prověří zrušení plochy územních rezerv R1 bydlení venkovské.  

Změna prověří umístění plochy územní rezervy R2 – koridor přeložky silnice II/125 s ohledem 
kolize se stávající plochou OS občanské vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení. 

Změna prověří možnost umístění čistírny odpadních vod v sídle Nemíž na pozemku parc.č. 
490/2 k.ú. Nemíž ve vlastnictví Obce Tehov.  

 
Dle Politiky územního rozvoje České republiky ve znění Aktualizace č. 1,2,3 a 5 Politiky 
územního rozvoje ČR schválené usnesením Vlády ČR č. 276 ze dne 15.4.2015 (dále jen „PÚR 
ČR“), spadá území obce Tehov do rozvojové osy OS5a  Rozvojová osa Praha – Jihlava.  
Budou respektovány republikové priority územního plánování pro zajištění udržitelného 
rozvoje území.  
 
Ze  Zásad územního rozvoje Středočeského kraje vydaných formou opatření obecné povahy  
dne 7.2.2012, o kterých rozhodlo Zastupitelstvo Středočeského kraje na svém jednání dne 
19.12.2011 usnesením č. 4-20/2011/ZK o vydání Zásad územního rozvoje Středočeského 
kraje (ZUR SK) a v souladu s aktualizací č. 1  a 2 vydaných formou opatření obecné povahy s 
účinností ode dne 4.9.2018 vyplývají pro změnu č. 1  obecná omezení. 
Na území obce Tehov je vymezena plocha územní rezervy Přeložky silnice II/125 – obchvat 
Tehova. Změna prověří lokalizaci územní rezervy s ohledem na stávající plochu OS. Územní 



plán respektuje obecná omezení a zásady vyplývající ze ZUR SK. 
 
Z územně analytických podkladů ORP Vlašim  - úplná aktualizace 2020 (dále jen „ÚAP“) 
projednaných v rozsahu  určení problémů k řešení v územně plánovací dokumentaci s obcemi 
ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Vlašim pro řešení změny ÚP vyplývá: 

• Respektovat limity využití území 
- Plochy I. a II. třídy ochrany ZPF 
- Silnice II. třídy 
- Cyklostezka 

 
 
 

2. požadavky na koncepci veřejné infrastruktury, zejména na prověření uspořádání veřejné 

infrastruktury a možnosti jejích změn, 

Základní koncepce veřejné infrastruktury vymezená platným územním plánem zůstane 

zachována. Změna prověří možnost vymezení plochy pro umístění ČOV v sídle Nemíž. 

 

3. požadavky na koncepci uspořádání krajiny, zejména na prověření plošného a 

prostorového uspořádání nezastavěného území a na prověření možných změn, včetně 

prověření, ve kterých plochách je vhodné vyloučit umisťování staveb, zařízení a jiných 

opatření pro účely uvedené v § 18 odst. 5 stavebního zákona, 

Základní koncepce uspořádání krajiny vymezená platným územním plánem zůstane 

nezměněna. Změna č. 1 v souladu s platnými právními předpisy prověří plochy 

nezastavěného území s ohledem na možnost povolení nebo vyloučení umísťování staveb, 

zařízení a jiných opatření pro účely uvedené v § 18 odst.5 stavebního zákona. 

B. požadavky na vymezení ploch a koridorů územních rezerv a na stanovení jejich využití, 

které bude nutno prověřit, 

Nejsou stanoveny. 

C. požadavky na prověření vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných 

opatření a asanací, pro které bude možno uplatnit vyvlastnění nebo předkupní právo, 

S ohledem na rozsah a charakter změny se vymezení nových veřejně prospěšných staveb, 

veřejně prospěšných opatření a asanací nepředpokládá.  

D. požadavky na prověření vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude rozhodování o 

změnách v území podmíněno vydáním regulačního plánu, zpracováním územní studie nebo 

uzavřením dohody o parcelaci, 

Nejsou stanoveny. 

E. případný požadavek na zpracování variant řešení, 

Zpracování variant není stanoveno a nepředpokládá se.  

F. požadavky na uspořádání obsahu návrhu územního plánu a na uspořádání obsahu jeho 

odůvodnění včetně měřítek výkresů a počtu vyhotovení, 

Návrh Změny č. 1 územního plánu Tehov bude zpracován v souladu se zákonem č. 183/2006 

Sb., v platném znění, dále dle vyhlášky č.500/2006 Sb. o územně analytických podkladech, 



územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti a dle vyhlášky 

č. 501/2006 Sb., o obecných podmínkách pro využívání území, v platném znění. 

V souladu s § 55b stavebního zákona bude změna č. 1 UP Tehov pořizována zkráceným 

postupem.   

Změna č. 1 územního plánu Tehov bude vyhotovena v počtu 2 paré pro projednání (v tištěné 

a elektronické verzi včetně CD) a 3 paré čistopisu (v tištěné a elektronické verzi ve strojově 

čitelném formátu včetně CD).  

Změna č. 1 v souladu s § 55c nabyde účinnosti doručením změny územního plánu a úplného 

znění územního plánu veřejnou vyhláškou. 

G. požadavky na vyhodnocení předpokládaných vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj 

území. 

Změna UP nebude mít významný vliv na ptačí oblasti soustavy Natura 2000 vzhledem ke 
skutečnosti, že se na území obce ani v blízkém okolí ptačí oblast nenachází.  
EVL Vlašimská Blanice se nachází cca 6,5 km jihozápadně od sídla Tehov.  

Změna č. 1 prověří rozšíření plochy pro výstavby 1 RD v jižní části sídla Tehov, v návaznosti na 
zastavěné území. Plocha je dopravně napojena, technická infrastruktura je v dosahu.  

Změna č. 1 v souladu s platnými právními předpisy prověří plochy nezastavěného území 
s ohledem na možnost povolení nebo vyloučení umísťování staveb, zařízení a jiných opatření 
pro účely uvedené v § 18 odst.5 stavebního zákona. 

Změna č. 1 prověří zrušení plochy Z 5.1 – Z 5.8 umožňující výstavbu fotovoltaické elektrárny a  

zrušení plochy územních rezerv R1 bydlení venkovské.  

Změna prověří umístění plochy územní rezervy R2 – koridor přeložky silnice II/125 s ohledem 
kolize se stávající plochou OS občanské vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení. 

Změna prověří možnost umístění čistírny odpadních vod v sídle Nemíž na pozemku parc.č. 
490/2 k.ú. Nemíž ve vlastnictví Obce Tehov.  

Touto změnou nejsou navrhovány nové rozvojové plochy, které by vyžadovaly posouzení 
vlivů na udržitelný rozvoj území.  

Krajský úřad Středočeského kraje, č.j. 028288/2021/KUSK doručeno dne 17.3.2021 

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 a o změně některých 
souvisejících zákonů (zákon 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 k předloženému návrhu zadání změny nepožaduje zpracovat vyhodnocení vlivů 
změny č. 1 územního plánu Tehov na životní prostředí (tzv. SEA). 

Krajský úřad Středočeského kraje, č.j. 030670/2021/KUSK doručeno dne 10.3.2021 

Krajský úřad jako orgán ochrany přírody příslušný podle ustanovení § 77a odst. 4 písm. n) 
zákona sděluje, že v souladu s ust. § 45i zákona lze vyloučit významný vliv předložené 
koncepce, samostatně i ve spojení s jinými záměry nebo koncepcemi, na předmět ochrany 
nebo celistvost evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí v působnosti Krajského 
úřadu. 

 



H. požadavky vyplývající z projednání s dotčenými orgány, krajským úřadem, veřejností a 
dalšími organizacemi 
Sekce nakládání s majetkem Ministerstva obrany, sp.zn.: 121769/2021-OUZ-PHA doručeno dne 
24.3.2021 

 Jelikož schválený návrh zprávy je podkladem pro zpracování změny č. 1 územního plánu 
Tehov, Ministerstvo obrany uplatňuje požadavek na zapracování limitů a zájmů Ministerstva 
obrany do textové a grafické části návrhu této změny.  

- Na celém správním území je zájem Ministerstva obrany posuzován z hlediska povolování níže 
uvedených druhů staveb podle ustanovení § 175 zákona č. 183/2006 Sb. (dle ÚAP jev 119)  

Na celém správním území umístit a povolit níže uvedené stavby jen na základě závazného 
stanoviska Ministerstva obrany:  

- výstavba, rekonstrukce a opravy dálniční sítě, rychlostních komunikací, silnic I. II. a III. třídy  

- výstavba a rekonstrukce železničních tratí a jejich objektů  

- výstavba a rekonstrukce letišť všech druhů, včetně zařízení  

- výstavba vedení VN a VVN  

- výstavba větrných elektráren  

- výstavba radioelektronických zařízení (radiové, radiolokační, radionavigační, telemetrická) 
včetně anténních systémů a opěrných konstrukcí (např. základnové stanice….) 

- výstavba objektů a zařízení vysokých 30 m a více nad terénem  

- výstavba vodních nádrží (přehrady, rybníky)  

- výstavba objektů tvořících dominanty v území (např. rozhledny)  

Ministerstvo obrany požaduje respektovat výše uvedené vymezené území a zapracovat je do 
textové části návrhu územního plánu do Odůvodnění, kapitoly Zvláštní zájmy Ministerstva 
obrany. Do grafické části pod legendu koordinačního výkresu zapracujte následující textovou 
poznámku: „Celé správní území je zájmovým územím Ministerstva obrany z hlediska 
povolování vyjmenovaných druhů staveb“. 

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje, spis. zn.: S-KHSSC08563/2021 doručeno dne 
22.3.2021 

KHS uplatňuje požadavek na návrh zprávy o uplatňování územního plánu Tehov, který vyplývá 
z právních předpisů na úseku ochrany veřejného zdraví v podobě prověření vhodnosti 
stávajících a nově navrhovaných lokalit obytné zástavby ve vztahu k hygienickým limitům hluku 
daných nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 
vibrací, ve znění pozdějších předpisů a nově navržených či stávajících zdrojů hluku (mj. dálnice 
D1). 

Krajský úřad Středočeského kraje, č.j. 030670/2021/KUSK doručeno dne 10.3.2021 

Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen Krajský 
úřad), jako orgán ochrany přírody příslušný podle ustanovení § 77a odst. 4 písm. x) zákona č. 
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) 
konstatuje, že z hlediska zvláště chráněných území (přírodní rezervace, přírodní památky a 
jejich ochranná pásma), z hlediska zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů a z hlediska 
regionálních a nadregionálních územních systémů ekologické stability (ÚSES) nemá k 
předkládané koncepci připomínky. 

 



Krajský úřad Středočeského kraje, č.j. 028288/2021/KUSK doručeno dne 17.3.2021 

Dle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen zákon)  

Orgán ochrany ZPF požaduje, aby v předloženém návrhu změny č. 1 územního plánu Tehov 
byly nově navrhované plochy pro nezemědělské využití doloženy konkrétními údaji o výměře, 
kultuře a bonitovaných půdně ekologických jednotkách. Požadované podklady musí být 
zpracovány ve smyslu zásad ochrany ZPF, uvedených v ustanovení § 4 zákona a v ustanovení § 
3 a 4 vyhlášky č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti zákona.  

Orgán ochrany ZPF upozorňuje zejména na ustanovení § 4 odst. 1 zákona, podle kterého lze 
zemědělskou půdu odejmout ze ZPF pouze v nezbytném případě, a na ustanovení § 4 odst. 3 
zákona, podle kterého lze velmi kvalitní zemědělskou půdu zařazenou do I. a II. třídy ochrany 
odejmout ze ZPF pouze v případech, kdy jiný veřejný zájem výrazně převažuje nad veřejným 
zájmem ochrany ZPF.  

Podle ustanovení § 5 odst. 1 zákona jsou pořizovatelé a projektanti územně plánovací 
dokumentace a územně plánovacích podkladů povinni řídit se zásadami ochrany ZPF, 
navrhnout a zdůvodnit takové řešení, které je z hlediska ochrany ZPF a ostatních zákonem 
chráněných obecných zájmů nejvýhodnější, a to zpravidla ve srovnání s jiným možným 
řešením. 

Dle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, v platném znění (dále jen zákon) 

Orgán státní správy lesa (dále jen „OSSL“), příslušný podle § 47 zákona, kompetentní podle § 
48a zákona požaduje dbát maximální ochrany pozemků určených k plnění funkcí lesa tak, aby 
nedocházelo ke snižování ekologické stability krajiny a v současné době velmi důležité 
schopnosti lesa zadržovat vodu v krajině jejím zasakováním. Správní orgán upozorňuje na 
ustanovení § 13 odst. 1 zákona: „Veškeré pozemky určené k plnění funkcí lesa musí být účelně 
obhospodařovány podle tohoto zákona. Jejich využití k jiným účelům je zakázáno.“ A § 4 odst. 1 
zákona: „Projektanti nebo pořizovatelé územně plánovací dokumentace, návrhů na stanovení 
dobývacích prostorů a zpracovatelé dokumentací staveb jsou povinni dbát zachování lesa a 
řídit se přitom ustanoveními tohoto zákona. Jsou povinni navrhnout a zdůvodnit taková řešení, 
která jsou z hlediska zachování lesa, ochrany životního prostředí a ostatních celospolečenských 
zájmů nejvhodnější; přitom jsou povinni provést vyhodnocení předpokládaných důsledků 
navrhovaného řešení, navrhnout alternativní řešení, způsob následné rekultivace a uspořádání 
území po dokončení stavby.“  

Na základě toho požaduje správní orgán, aby v dalším stupni zpracování ÚP bylo 
konkretizováno případné dotčení pozemků určených k plnění funkcí lesa (např. parcelní číslo, 
výměra) a náležitě zdůvodněny požadavky na změnu funkčního využití území vedoucích k 
záboru pozemků určených k plnění funkcí lesa zejména umísťováním rekreačních a sportovních 
staveb tak, jak je výše uvedeno. K dotčení pozemků určených k plnění funkcí lesa dochází i 
změnou využití území např. k bytové zástavbě do 50 metrů od pozemků učených k plnění 
funkcí lesa v tzv. ochranném pásmu lesa. Na tomto základě bude správní orgán souhlasit, či 
nesouhlasit s návrhem územního plánu.  

Z výše uvedeného důvodu doporučuje OSSL ve výkresové části ÚP vyznačit tzv. ochranné 
pásmo lesa a v textové části ÚP v příslušných plochách, které se nachází v tomto pásmu (50m 
od pozemků určených k plnění funkcí lesa) uvést text, který bude upozorňovat investory staveb 
na nutnost souhlasu orgánu státní správy lesa dle ustanovení § 14 odst. 2 zákona s umístěním 
stavby v tomto ochranném pásmu. 

 

 



Dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší (dále jen zákon) 

Orgán státní správy na úseku ochrany ovzduší příslušný podle ust. § 27 odst. 1 písm. e) zákona 
č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší (dále jen zákon), na základě ust. § 11 odst. 2 písm. a) 
zákona k předloženému návrhu zprávy o uplatňování územního plánu a návrhu zadání změny 
č. 1 územního plánu Tehov sděluje: 

Obecně by neměla těsně sousedit obytná zástavba a plocha pro výrobu/průmysl nebo činnosti 
omezující okolní obytnou zástavbu, zejména z důvodu předcházení problémům obtěžování 
obyvatel hlukem, emisemi, dopravou a zápachem. Jakýkoli průmysl/výroba by měl být umístěn 
mimo obytnou zástavbu nebo v dostatečné vzdálenosti. 

Pokud by v budoucnu do oblasti byla začleněna výroba nebo zdroj s dopady na ovzduší, je 
provozovatel povinen dodržovat legislativu i v oblasti ochrany ovzduší, např. požádat o 
příslušná povolení k umístění, stavbě, provozu nových zdrojů. Pokud bude uvažováno o 
výstavbě stacionárního zdroje vyjmenovaného v příloze č. 2 zákona, je kompetentní 
rozhodovat krajský úřad. U nevyjmenovaných stacionárních zdrojů je kompetentní rozhodovat 
místně příslušný obecní úřad s rozšířenou působností, dle § 11 odst. 3 zákona. 

Dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) 

Dle § 106 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), 
ve znění pozdějších předpisů je k uplatnění stanoviska k předloženému návrhu zprávy o 
uplatňování územního plánu a návrhu zadání změny č. 1 územního plánu Tehov příslušný 
obecní úřad obce s rozšířenou působností. 

 

Dle zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými 
nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 
Sb., o správních poplatcích (zákon o prevenci závažných havárií), ve znění pozdějších předpisů  

Dotčený správní úřad na úseku prevence závažných havárií při projednávání územně plánovací 
dokumentace příslušný dle ust. § 43 písm. e) zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných 
havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a 
o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích (zákon o prevenci závažných havárií), 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) na základě ust. § 49 odst. 2 zákona k 
předloženému návrhu zprávy o uplatňování územního plánu a návrhu zadání změny č. 1 
územního plánu Tehov nemá připomínky. 

 

Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor dopravy, jako příslušný silniční správní úřad 
uplatňující stanovisko k územně plánovací dokumentaci z hlediska řešení silnic II. a III. třídy 
podle § 40 odst. 3 písm. f) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění 
pozdějších předpisů, nemá ke zprávě dle ust. § 55 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu, o uplatňování územního plánu Lešany a zadání změny č. 1 
územnímu plánu Tehov připomínky. 

Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor kultury a památkové péče, není příslušný k uplatnění 
požadavků k předloženému návrhu zprávy o uplatňování územního plánu a návrhu zadání 
změny č. 1 územního plánu Tehov. S novým stavebním zákonem č. 183/2006 Sb., byla přijata 
novela zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, kde je v § 
26 odst. 2 písm. c), § 28 odst. 2 písm. c) a § 29 odst. 2 písm. c) dána příslušnost správního 
orgánu státní památkové péče jako dotčeného orgánu příslušného k uplatnění stanoviska k 
územně plánovací dokumentaci obci s rozšířenou působností. 

 



Povodí Vltavy s.p., zn.: PVL-17541/2021/240 – Ga doručeno dne 15.3.2021 

Jako správce povodí, který vykonává správu v dílčím povodí Dolní Vltavy, a správce 
významného vodního toku Blanice, vydává Povodí Vltavy, státní podnik k návrhu zprávy 
uplatňování Územního plánu Tehov a k zadání změny č.1 následující vyjádření : 

1. Kanalizace v nově zastavitelných plochách bude provedena jako oddílná, srážkové vody 
budou v případě vhodných hydrogeologických podmínek přednostně zasakovány na vlastních 
pozemcích, případně akumulovány v jímkách a následně využívány pro zálivku 

f) Požadavky a podmínky pro vyhodnocení vlivů návrhu změny územního plánu na udržitelný rozvoj 
území, pokud je požadováno vyhodnocení vlivů na životní prostředí nebo nelze-li vyloučit významný 
negativní vliv na evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast 

Součástí této zprávy je požadavek na pořízení změny č. 1 UP Tehov z důvodu záměru výstavby 1 RD 
v návaznosti na zastavěné území. Dále dojde k prověření ploch nezastavěného území s ohledem na 
možnost povolení nebo vyloučení umísťování staveb, zařízení a jiných opatření pro účely uvedené v § 
18 odst.5 stavebního zákona.  

Na území obce Tehov (k.ú. Tehov a Nemíž) se nenachází  evropsky významná lokalita ani ptačí oblast 
soustavy NATURA 2000. S ohledem na rozsah změny č. 1 UP Tehov pořizovatel nepředpokládá 
vznesení požadavku na zpracování vyhodnocení vlivů návrhu změny na udržitelný rozvoj území. 

g) Požadavky na zpracování variant řešení návrhu změny územního plánu, je-li zpracování variant 
vyžadováno 

Zpracování variant není požadováno. 

h) Návrh na pořízení nového územního plánu, pokud ze skutečností uvedených pod písmeny a) až d) 
vyplyne potřeba změny, která podstatně ovlivňuje koncepci územního plánu 

Pořízení nového územního plánu se nepředpokládá. 

i) Požadavky na eliminaci, minimalizaci nebo kompenzaci negativních dopadů na udržitelný rozvoj 
území, pokud byly ve vyhodnocení uplatňování územního plánu zjištěny 

Při zpracování zprávy o uplatňování územního plánu nebyly zjištěny žádné negativní dopady na 
udržitelný rozvoj území a z tohoto důvodu není nutné navrhovat žádná opatření ani požadavky na 
jejich eliminaci, minimalizaci nebo kompenzaci. 

j) Návrhy na aktualizaci Zásad územního rozvoje Středočeského kraje 

Z návrhu této Zprávy nevyplývají žádné návrhy na aktualizaci zásad územního rozvoje. 

k) Výsledky projednání s dotčenými orgány, krajským úřadem a sousednímu obcemi 

 

GasNet s.r.o. , zn.:5002342461 doručeno dne 29.3.2021 

V řešeném území se nachází následující plynárenská zařízení ve správě společností GasNet s.r.o.: 
středotlaké plynovody a přípojky. 

K návrhu zprávy o uplatňování územního plánu Tehov nemáme žádné připomínky 
 
Sekce nakládání s majetkem Ministerstva obrany, sp.zn.: 121769/2021-OUZ-PHA doručeno dne 
24.3.2021 
K předloženému návrhu zprávy o uplatňování územního plánu Tehov nemá Ministerstvo obrany 
připomínky. 



 
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje, spis. zn.: S-KHSSC08563/2021 doručeno dne 22.3.2021 
KHS uplatňuje požadavek na návrh zprávy o uplatňování územního plánu Tehov, který vyplývá z 
právních předpisů na úseku ochrany veřejného zdraví v podobě prověření vhodnosti stávajících a nově 
navrhovaných lokalit obytné zástavby ve vztahu k hygienickým limitům hluku daných nařízením vlády č. 
272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů 
a nově navržených či stávajících zdrojů hluku (mj. dálnice D1). 
 
Ministerstvo životního prostředí, č.j. MŽP/2021/500/523 doručeno dne 18.3.2021 
V území obce Tehov se nevyskytují limity ve smyslu výše uvedených předpisů. 
Proto nemáme k návrhu zprávy o uplatňování územního plánu Tehov žádné připomínky. 
 
Povodí Vltavy s.p., zn.: PVL-17541/2021/240 – Ga doručeno dne 15.3.2021 
Povodí Vltavy, státní podnik jako oprávněný investor nemá k návrhu zprávy uplatňování Územního 
plánu Tehov a k zadání změny č.1 námitek 


