MĚSTO VLAŠIM
Jana Masaryka 302, 258 01 Vlašim
Odbor výstavby a územního plánování

Ve Vlašimi dne 22.6.2020

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 3/2020

Změna č. 1 Regulačního plánu města Vlašim RP č.4

Zastupitelstvo města Vlašim, příslušné podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb.,o
územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), za
použití ustanovení § 62 odst.2, § 72 odst. 2 a § 69 odst. 2 stavebního zákona, § 171 a následujících
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), § 16 a
následujících a přílohy č. 11 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně
plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů

vydává
Změnu č. 1 Regulačního plánu města Vlašim RP č.4

(dále jen také „změna regulačního plánu“) zhotovenou Ing. arch. Tomášem Russe, Na Čeperce 533,
257 51 Bystřice, ČKA 03228.
Změna regulačního plánu obsahuje:
Textovou část:
1. Textová část
Grafickou část
2. Hlavní výkres

1: 1 000

Odůvodnění
Odůvodnění Změny č. 1 Regulačního plánu města Vlašim RP č.4 zpracované projektantem v rozsahu
části II. přílohy č. 11 vyhlášky č. 500/2006 Sb., je nedílnou součástí tohoto odůvodnění a obsahuje:
Textovou část:
1. Textová část
Grafickou část
o1 Koordinační výkres
o2 Výkres širších vztahů

1: 1 000
1: 3 500

Textová část odůvodnění Změny č. 1 Regulačního plánu města Vlašim RP č.4 zpracovaná
pořizovatelem:
I.

Postup pořízení regulačního plánu

O pořízení Změny č.1 Regulačního plánu města Vlašimi RP č.4 rozhodlo Zastupitelstvo města Vlašimi
usnesením č. 5 ze dne 21.10.2019 a schválilo pořízení Změny č.1 Regulačního plánu města Vlašimi RP
č.4 zkráceným způsobem v souladu s § 6 odst. 5, § 62 odst.2 a §72 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen stavební zákon). Současně
zastupitelstvo schválilo Obsah změny č.1 Regulačního plánu města Vlašim RP č.4.
Určeným zastupitelem pro pořizování regulačního plánu je pan Josef Slunečko.
V souladu s ust. § 6 odst. 1 písm. c) a ust. § 73 stavebního zákona zahájil pořizovatel, Městský úřad
Vlašim, Odbor výstavby a územního plánování, projednání návrhu Změny č.1 Regulačního plánu města
Vlašimi RP č.4. Oznámení o konání veřejného projednání bylo zasláno dne 4.2.2020 dotčeným orgánům
a oprávněným investorům. Oznámení bylo zveřejněno na úřední desce Městského úřadu Vlašim. Do 7
dnů ode dne veřejného projednání (tj. do 18.3.2020) mohli podat vlastníci pozemků nebo staveb, na
kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, osoby jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo
k sousedním stavbám nebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být dotčeno, žadatel a
obec, na jejímž území má být záměr uskutečněn, námitky. Připomínky k návrhu změny mohl uplatnit
každý nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání, tj. do 18.3.2020. Dotčené orgány uplatňují v
téže lhůtě svá stanoviska. K později uplatněným stanoviskům, připomínkám a námitkám se nepřihlíží.
Veřejné projednání se konalo dne 11.3.2020 v 14:45 v zasedací místnosti MěU Vlašim, Jana Masaryka
302, Vlašim v přízemí. Do 7 dnů ode dne veřejného projednání (tj. do 18.3.2020) mohl každý uplatnit
písemné připomínky, vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a
zástupce veřejnosti námitky. Dotčené orgány mohli uplatnit stanoviska. Doručená stanoviska a námitky
jsou zapracovány v kap. Vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních právních předpisů a se
stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů dle § 68 odst. 4, písmene d)
stavebního zákona a kap. Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění. Připomínky uplatněny nebyly.
V souladu s § 67 odst. 4 stavebního zákona došlo k vyhodnocení výsledků projednání změny
regulačního plánu a zpracování návrhu rozhodnutí o námitkách uplatněných k návrhu Změny č.1
Regulačního plánu města Vlašimi RP č.4. Návrh byl zaslán dotčeným orgánům k uplatnění stanoviska
ve lhůtě do 30-ti dnů od obdržení. K návrhu rozhodnutí o námitkách byly zaslány souhlasná stanoviska
nebo stanoviska nebyla uplatněna.
Na základě ustanovení § 68 stavebního zákona pořizovatel vyhodnotil výsledky projednání změny
regulačního plánu. Návrh vyhodnocení připomínek nebyl z důvodu absence připomínek zpracován.
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II.
Vyhodnocení souladu regulačního plánu s politikou územního rozvoje a územně
plánovací dokumentací dle § 68 odst. 4, písmene a) stavebního zákona
Změna č. 1 Regulačního plánu města Vlašim RP č.4 je zpracována v souladu s Politikou územního
rozvoje České republiky, schválenou usnesením vlády České republiky č. 929 ze dne 20. července
2009, ve znění Aktualizace č. 1,2,3. Pořizovatel přezkoumal soulad návrhu změny regulačního plánu
s použitím kapitoly VII. textové části odůvodnění.
Změna č. 1 Regulačního plánu města Vlašim RP č.4 je v souladu se Zásadami územního rozvoje
Středočeského kraje ve znění aktualizace č.1,2. Pořizovatel přezkoumal soulad návrhu změny
regulačního plánu s použitím kapitoly VII. textové části odůvodnění.
Změna č. 1 Regulačního plánu města Vlašim RP č.4 je v souladu s Územní plánem Vlašim, který byl
vydán zastupitelstvem města dne 27.9.2010 ve znění změn 1-5. Pořizovatel přezkoumal soulad návrhu
změny regulačního plánu s použitím kapitoly VII. textové části odůvodnění.
III.
Vyhodnocení souladu s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na
ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území a požadavky na ochranu
nezastavěného území dle § 68 odst. 4, písmene b) stavebního zákona
Změna č. 1 Regulačního plánu města Vlašim RP č.4 je zpracována v souladu s cíli a úkoly územního
plánování definovanými v § 18 a § 19 stavebního zákona.
Změna č. 1 Regulačního plánu města Vlašim RP č.4 vytváří předpoklad pro výstavbu a udržitelný rozvoj
území. Změna RP akceptuje stávající kvalitu a charakter území. V řešeném území je kvalita jeho
prostoru definována zejména umístěním zástavby ve vztahu k veřejnému prostranství; primárně jsou
tedy řešeny stavby na hranici stavební čáry.
Regulační plán vytváří podmínky pro ochranu charakteru území. Regulace jsou v dostatečném detailu,
který umožňuje kontrolovaný růst staveb ve vymezeném území při zachování jeho estetické, rekreační
i dopravní funkce.
IV.
Vyhodnocení souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů dle
§ 68 odst. 4, písmene c) stavebního zákona
Změna č. 1 Regulačního plánu města Vlašim RP č.4 je zpracována v souladu s požadavky zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění (stavební zákon) a jeho
prováděcími předpisy. Textová a grafická část změny regulačního plánu včetně odůvodnění splňuje
požadavky na uspořádání obsahu s ohledem na charakter území a v souladu s přílohou č. 11 vyhlášky
č. 500/2006 Sb. o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu
evidence územně plánovací činnosti v platném znění.
Změna č. 1 Regulačního plánu města Vlašim RP č.4 nenahrazuje v souladu s obsahem změny žádná
územní rozhodnutí.
V.
Vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky
dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů
dle § 68 odst. 4, písmene d) stavebního zákona
Změna č. 1 Regulačního plánu města Vlašim RP č.4 je zpracována v souladu s požadavky zvláštních
právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních předpisů.
Seznam doručených stanovisek a vyjádření dle §73 stavebního zákona k veřejnému projednání:
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje, č.j. S-KHSSC 05991/2020 doručeno dne
18.3.2020 – S návrhem změny č.1 regulačního plánu č.4 Vlašim se souhlasí
Ministerstvo průmyslu a obchodu, sp.zn. – MPO 14149/2020 doručeno dne 27.2.2020 – S návrhem
změny č.1 výše uvedeného regulačního plánu souhlasí bez připomínek
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Krajský úřad Středočeského kraje č.j. 021470/2020/KUSK doručeno dne 16.3.2020
1. Odbor životního prostředí a zemědělství
Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen Krajský úřad), jako
orgán ochrany přírody příslušný dle 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.), sděluje, že z hlediska
kompetencí svěřených našemu úřadu nemá připomínky k předloženému znění „Návrhu změny č. 1
regulačního plánu č. 4 Vlašim“.
Dále Krajský úřad jako orgán ochrany přírody příslušný podle ust. § 77a odst. 4 písm. n) zákona č.
114/1992 Sb., sděluje, že v souladu s ust. § 45i odst. 1 citovaného zákona lze vyloučit významný vliv
předloženého „Návrhu změny č. 1 regulačního plánu č. 4 Vlašim“ samostatně i ve spojení s jinými
koncepcemi nebo záměry na předmět ochrany nebo celistvost jakékoli evropsky významné lokality nebo
ptačí oblasti v gesci Krajského úřadu.
Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství na základě jemu svěřených
kompetencí podle jednotlivých složkových zákonů na úseku životního prostředí: zákona č. 334/1992
Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, č. 289/1995 Sb., o lesích
a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, č. 254/2001 Sb.,
o vodách a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (vodní zákon), 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, č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném
znění, a 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 nemá k veřejnému
projednání návrhu změny č. 1 regulačního plánu č. 4 Vlašim připomínky, neboť není příslušný nebo
nejsou dotčeny zájmy jednotlivých složkových zákonů.
2. Odbor dopravy
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 ust. § 40 odst.
3 písm. f) zákona č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, k veřejnému
projednání návrhu změny č. 1 regulačního plánu č. 4 Vlašim nemá žádné připomínky.
3. Odbor kultury a památkové péče
Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor kultury a památkové péče není příslušný k uplatnění
požadavků k předloženému veřejnému projednání návrhu změny č. 1 regulačního plánu č. 4 Vlašim. 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.
GasNet s.r.o., zn.:5002102335 doručeno dne 6.3.2020
Všemi lokalitami změny č.1 regulačního plánu č. 2,3,4,5,7 a změny č.2 regulačního plánu č.6 prochází
(nebo jsou v bezprostřední blízkosti) STL plynovody, které mají dostatečnou dimenzi pro možné
napojení.
K návrhu regulačního plánu změny č.1 regulačního plánu č.2,3,4,5,7 a změny č.2 regulačního plánu č.6
nemáme žádné připomínky.
Pořizovatel vyhodnotil změnu regulační plán i z hlediska zájmů chráněných dotčenými orgány, které
neuplatnily stanoviska, a neshledal rozpor s právními předpisy.
VI.

Komplexní zdůvodnění přijatého řešení dle § 68 odst. 5, písmene b) stavebního zákona

Komplexní zdůvodnění přijatého řešení je součástí textové části odůvodnění - kapitola XI.
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VII.
•

Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění

Námitky uplatněné dle § 73 odst.3 stavebního zákona

Námitky uplatněné dle §73 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v
platném znění (dále jen stavební zákon) k veřejnému projednání návrhu Změny č.1 Regulačního plánu
RP Vlašim č.4, které se konalo dne 11.3.2020 od 14:45 v zasedací místnosti MěU Vlašim, v přízemí
(Jana Masaryka 302):
Podavatel námitky:
Oprávněný investor
Datum doručení a č.j.

Veolia Energie Kolín, a s.
Tovární 21, 280 63 Kolín V
26.2.2020 VYST 8962/2020

NÁMITKA Č.1
Na základě nezvyšování emisi v městě Vlašim a zákona o ovzduší, který jednoznačně stanovuje
podmínky pro volbu zdroje vytápěni objektů, které se nachází v blízkosti soustavy zásobování tepelnou
energii. Protože soustava zásobováni tepelnou energii je v majetku města a je v zájmu města Vlašim
tuto síť maximálně efektivně využívat. Společnost Veolia Energie Kolín, a s. navrhuje doplnění
regulačního plánu do bodu III. Podmínky pro umístění a prostorové uspořádání staveb veřejné
infrastruktury následujíc! zněni;
V souladu s § 16, odst. (7) zákona č. 369/2016 Sb. v platném znění jsou právnické a fyzické osoby
povinny, je-li to technicky možné, u nových staveb nebo pří změnách stávajících staveb, využit pro
vytápěni teplo ze soustavy zásobováni tepelnou energií nebo zdroje, který není stacionárním zdrojem.
To neplatí, pokud energetický posudek prokáže, že využiti tepla ze soustavy zásobování tepelnou
energií nebo zdroje energie, který není stacionárním zdrojem, není pro povinnou osobu ekonomicky
přijatelné. Za nepřijatelné nemusí být považováno řešeni, které je sice méně ekonomicky příznivé, ale
ještě přijatelné s ohledem na subjekt stavebníka a veřejný zájem.
Rozhodnutí o námitce:
Výrok:

Námitce se nevyhovuje.

Odůvodnění: Cílem změny regulačního plánu je jeho zjednodušení. Zaslaný požadavek na změnu je
ukotven v zákoně č. 369/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění
pozdějších předpisů v §16 odst.7. Smyslem regulačního plánu není kopírování požadavků z jednotlivých
zákonů.

Podavatel námitky:
Datum doručení a č.j.

Město Vlašim
Jana Masaryka 302, Vlašim
11.3.2020 při veřejném projednání

NÁMITKA Č.2
Požadavek na vypuštění Obecně platné regulace č. 6. Oplocení musí mít max. výšku 1,8m, v případě
svažitého pozemku lze odskoky tuto výšku zvyšovat až na 2,1m. Požadavek na průhlednost oplocení
RP nestanovuje.
Rozhodnutí o námitce:
Výrok:

Námitce se vyhovuje.
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Odůvodnění: Námitce bylo s ohledem na zařazení oplocení do výšky 2 metrů mezi stavby nevyžadující
rozhodnutí o umístění stavby ani územní souhlas vyhověno. Regulační plán nebude s ohledem na
ustanovení ve stavebním zákonu regulovat výšku oplocení s omezením na 1,8 m, když stavební zákon
umožňuje výstavbu oplocení do výšky 2 m.

VIII.

Vyhodnocení připomínek

Vyhodnocení připomínek není zpracováno, během pořizování Změny č. 1 Regulačního plánu města
Vlašim RP č.4 nebyly připomínky uplatněny.

P o u č e n í:
Proti Změně č. 1 Regulačního plánu města Vlašim RP č.4 vydané formou opatření obecné povahy nelze
dle § 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění podat opravný prostředek.
Toto opatření obecné povahy nabývá v souladu s § 75 stavebního zákona účinnosti patnáctým dnem
po dni vyvěšení změny regulačního plánu a úplného znění po změně č. 1.

Mgr. Luděk Jeništa v.r.

Karel Kroupa v.r.

Starosta města Vlašim

Místostarosta města Vlašim

Otisk kulatého razítka

Seznam příloh, které jsou nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy:
- Příloha č. 1 – Změna č. 1 Regulačního plánu města Vlašim RP č.4

Potvrzení o vyvěšení: (na úřední desce i elektronické úřední desce)

Vyvěšeno:

Sejmuto:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí dokumentu
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