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1) Vyhodnocení uplatňování územníhoplánu včetně vyhodnocení změn
podmínek, na základě kterých byl územníplán vydán (§ 5 odst. 6 zákona
č. 183/2006 o územnímplánování a stavebním řádu (stavební zákon)), a

vyhodnocení případných nepředpokládaných negativních vlivů na udr_
žitelný rozvoj území.
Na územíobce Pavlov neproběhla ani neprobíhá masivní výstavba v oblasti byd_
lení, tak oběanské vybavenosti,.Y ymezené zastayitelné plochy doplňuj í kompaktnost
stávajici zástavby v obci. Největšízastavitelnou plochou na územíobce je plocha
městského typu, která se nachází v jižni ěásti obce za železničnítratí vedoucí přes
obec. Tato největšízastavitelná plocha je zrcadlově překlopená ke stávajicí zástavbé.

Negativní vliv na udržitelný rozvoj tzemí se nepředpokládá. Obec je celkově zaíazena do kategorie 2c.
Zd,e je podrobnější vyhodnocení:

Pilíř přírodní:
-1 Převaha kvalitní zemědělské půdy a intenzivní zemědělské ěinnosti, lesní porosty se téměř nevyskytují. Negativní vliv na ŽP - dopravni zátéžželeznice, R6.

Pilíř ekonomický:

Inženýrská infrastruktura v obci vodovod, kanalizace, výhodná poloha obce - v
blízkosti Kladna Unhoště, dostupnost do Prahy - R6, obec není zatíženanadměrnou
1

dopravou, železnice v obci (J okraj), cyklotrasa

základni

oy.

-

navrhovaný obchvat

V od

obce,

pilíř sociální:
1

NárŮst počtu obyvatel spojený s nárůstem výstavby RD, blízkost Prahy vyvažuje

absenci vybavenosti.

2) Problémy k řešení v územním plánu vyplývajíci z územně analytických
podkladů.

poženavry vyprÝverícíz úzBvNĚ aNaryrtcrÝcH poorreDů oRp
KLADNA
Při zpracování územního plánu se předpokládá respektování koncepěních rozvojových dokumentů Středočeského kraje a ORP Kladna, a to především následujících:
o strategie rozvoje územníhoobvodu středoěeského kraje na období 2019 -

o
.
o
o

2024, s výhledem do 2030

Program rozvoje cestovního ruchu ve Středoěeském kraji 2018 _ 2023

Územní energetická koncepce středočeskéhokraje
Strategie územísprávního obvodu ORP Kladno 2015

-

2024

Strategie udržitelného rozvoje správního obvodu ORP Kladno 2014 - 2020 a
Návrh vyhodnocení vlivu SUR ORP Kladno na životníprostředí a veřejné

zdtaví (SEA)
Zapracovat veřejně prospěšnou stavbu ze ZUR Středočeského kraje VPS D209 Koridor železniénitratě č. 120: úsek Ruzyně - Kladno - Dubí, přeložky a zdvoukolejnění tratě, elektroenergetiky EOi
anta

- vedení 400 kV-TR Výškov - TR Řeporyje

A, ... prověřit na izemí obce.

_ vari-

Zapracovat veřejně prospěšná opatření ze Z|JR
Středoěeského kraje - žádnéVPO nevymezeno. Zachovat urbanistickou hodnotu v
místě - zachovat architektonické hodnoty a dalšípamátky: NKP zámek - č.p. 1, ACS

pivovar, areál zámeěku.

3) Vyhodnocení souladu územního plánu s potiiitou územníhorozvoje
územně plánovací dokumentací vydanou krajem.

a

Politika územníhorozvoje Čn1rÚn Čn;:
Politika územníhorozvoje Čn 1Oate též,,PÚR ČR") by|a pořizena Ministerstvem
pro místnírozvoj v mezích § 5 odst. 5 podle § 3i až 35 a § 186 zákona é, 18312006
Sb., o Územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon) ve znění 5.

aktualizace schválené vládou Českérepubliky usnesením ě.833 dne l7. srpna 2020.
Dle § 31 odst. 4 zákonaé. 18312006 Sb. v platném znéníjePolitika územního
rozvoje závazná také pro vyd,áváni územníchplánů aÚzemni plán sídelníhoútvaru
Pavlov ji tak musí plně respektovat.

4

Republikové priorit}l územníhoplánování pro zajištěnítrvale udržitelnéhorozvoje
území

Politika územníhorozvoje Čn1rÚn ČR; stanovuje následující republikové priority
územníhoplánování pro zajištění udržitelného rozvoje izemi. Podrobná specifikace
způsobu zohlednění a plnění jednotlivých priorit v rámci Územního plánu sídelního
útvaru Pavlov je uvedena u každéz priorit:

(l4)

Ve veřejném zájmu chránit a rozvijet přírodní, civilizaění a kulturní hodnoty
ízemi, věetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví.
Zachovat ráz jedinečnéurbanistické struktury územi, struktury osídlení a jedinečnékulturní krajiny, které jsou výrazem identity územi, jeho historie a tradice. Tato územímaji znaénou hodnotu, např. i jako turistické atraktivity. Jejich
ochrana by měla být prová:zána s potřebami ekonomického a sociálního rozvoje
v souladu s principy udržitelnéhorozvoje. V některých případechje nutná cílená
ochrana míst zvláštního zájmu, v jiných případech je třeba chránit, respektive

obnovit celé krajinné celky. Krajina je živým v ěase proměnným celkem, který
vyžaduje tvůrěí,avšak citlivý přístup k vyváženému všestrannému rozvoji tak,
aby byly zachovány

její stěžejníkulturní, přírodníaužitnéhodnoty.

Bránit upadání venkovské krajiny jako důsledku nedostatku lidských zásahů.
Plnění:
Územní plón vytváří předpoklady pro udržitelný rozvoj území,spočívající
ve vyvóženém yztahu podmínek pro příznivé životníprostředí, pro hospodářský rozvoj a pro

í obyv atel.
Územní plán chróní a rozvíjístávající přírodníhodnoty a stabilizuje přírodní hodnoty ve vazby na tyto vodní toky. Územní plán respektuje a chrání archeologické
dědictví, nemovité kulturní památky i dalšíarchitektgnicky cenné stavby bez režimu
ochrany, územníplán také vymezuje významné urbanistické hodnoty.
s

oudržno s t sp ol

(16)

e č ens

tv

Při stanovování způsobu využitíúzemív územně plánovací dokumentaci dávat
přednost komplexním řešením před uplatňováním jednostranných hledisek a
požadavků, které ve svých důsledcíchzhoršují stav i hodnoty území.Při řešení

ochrany hodnot územíje nezbytné zohledňovat také požadavky na zvyšování
kvality života obyvatel a hospodářského rozvoje :územi. Vhodná řešeníúzemje
ního
rozvoj e
zapotřebí
hledat
ve
spolupráci

izemi i s jeho uživateli a v souladu s určeníma charakterem oblastí, os, ploch a koridorů vymezených v PÚR ČR.
s obyvateli

Plnění:
Uzemní plón upřednostňuje komplexní řešení před uplatňováním jednostranných hle-

disek, Územní plán navrhuje dostatek ploch pro možný rozvoj bydlení a nezbytného
návazného občanského vybavení, ale vymezuje také množstvíploch pro možný vznik
nových pracovních příležitostínejen pro místníobyvatele, ale také v širšímregionólním kontextu, Územní plán přitom respektuje a stabilizuje identifikované přírodní,

kulturní a civilizačníhodnoty na územíobce.

(20) Rozvojové záméry, které mohou

významné ovlivnit charakter krajiny, umísťo-

vat do co nejméně konfliktních lokalit a následně podporovat potřebná kompenzaéníopatření, S ohledem na to při územně plánovací činnosti, pokud je to
možnéa odůvodněné, respektovat veřejné zájmy např. ochrany biologické roz-

manitosti a kvality životníhoprostředí, zejména formou důslednéochrany
zvláště chráněných území,lokalit soustavy Natura 2000, mokřadů, ochranných
pásem vodních zdrojů, chráněné oblasti přirozené akumulace vod a nerostného

bohatství, ochrany zemědělského a lesního půdního fondu. Vytvářet územní
podmínky pro implementaci a respektováni územníchsystémůekologické sta-

bility a zvyšování a udržování ekologické stability a k zajištěníekologických
funkcí krajiny i v ostatní volné krajině a pro ochranu krajinných prvků přírodního charakteru v zastavěných územíchozvyšováni a udržování rozmanitosti
venkovské krajiny. V rámci územně plánovací ěinnosti vytvářet podmínky pro
ochranu krajinného rázu s ohledem na cílovécharakteristiky a typy krajiny a
vytvářet podmínky pro využitípřírodních zdrojů.

Plnění:
Územní plán důstedně respektuje veškeré zásady ocfurany přírody, krajiny a vod i
přírodníchprvků y území.Územní plán vymezuje lokální tizemní systém ekologické
stability a vytváří podmínky pro jeho založení.Dále zpřesňuje vymezení regionálních
a nadregionálních prvků ÚStS.
Uzemní plán vymezuje všechny stávající plochy veřejně přístupné zeleně jako plochy

veřejných prostranství, čímžvytváří podmínky pro jejich ochranu. Vytváří podmínky

pro trvalou ochranu přírodních a krajinářských hodnot území,
Rozvojové oblasti a osy
(40)

OBl Metropolitní rozvojová oblast

Praha

Vymezení:

Hlavní město Praha, územi obci ze správních obvodů obecních úřadůobcí s rozšířenou pŮsobností (dále ,,ORP") Benešov (bez obcí v západni a jihovýchodní ěásti),
6

Beroun (jen obce ve střední a severní části), Brandýs nad Labem-Stará Boleslav (bez
obcí v severní ěásti), Černošice(bez obcí v jižníěásti), ČeskýBrod (bez obcí v

jihovýchodní ěásti), Dobříš (jen obce v severozápadní části), Kladno (bez obcí v
jihozápadní části), Kralupy nad Vltavou (bez obcí v severovýchodní ěásti), Lysá nad
Labem, Neratovice (bez obcí v severozápadní ěásti;, Říěany (bez obcí ve východní
části), Slaný (jen obce v jižni a střední ěásti), Rakovník (jen obce ve východní ěásti).
Důvody vymezení:

Územi ovlivněné rozvojovou dynamikou hlavního města Prahy, při spolupůsobení
vedlejšíchcenter, zejména Kladna a Berouna. Jedná se o nejsilnější koncentraci obyvatelstva v ČR, jakož i soustředění kulturních a ekonomických aktivit, které mají z
velké části i mezinárodní význam; zásadním rozvojovým předpokladem je připojení
na dálnice, rychlostní silnice, dokoněení Silniěního okruhu kolem Prahy - dále SOKP
(Pražský okruh), připojení na ttanzitní že|ezniěníkoridory a vysokorychlostní síť
železnice a efektivní propojení jednotlivých druhů dopravy včetně letecké a vytvoření efektivního systému integrované veřejné dopravy.

Útoty pro územni plánování:
a) Pořídit tzemní studie řešícízejména vzájemné vazby veřejné infrastruktury.
b) Koordinovat rozvo j a využiti územi hlavního města Prahy a Středočeského kraje.
c) Pořídit územnístudie řešícíproblémy suburbanizace) zejména nekoncepčnírozvoj.
Zodpovídá: Ministerstvo pro místnírozvoj, Hlavní město Praha, Středoěeský kraj
Koridor}l a ploch}l dopravní inírastrukturyl

Koridory nadíazenédopravní infrastruktury vymezených v platné PÚn Čn do řešeného územínezasahují.

Koridory a ploch}l technické inírastruktur:l a souvisejících rozvojových záměrů
Koridory nadřazených inženýrských sítívymezených v platné PÚn Čn do řešeného
územínezasahují.

Zásady územníhorozvoje Středočeského kraje 1ZÚn SX;:
Platnou nadřazenou územně plánovací dokumentací pro správní územi obce Pavlov je 2. aktlalizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje, které nabyly úěinnosti dne 04. 09. 20l8.

ZÚR SK zpřesňují vymezení rozvojové oblasti OB1 a stanovuj í zásady pro usměrňování územníhorozvoje a rozhodování o zménách v území,např. rozvoj ekonomických aktivit soustřeďovat do ploch s vazbou na železnici, silnice nadíazené sítě a na

letiště, zejména na plochy brownfields; rozvoj bydlení orientovat do lokalit s možností kvalitní hromadné dopravy, zejména kolejové a s vazbou na sídla s odpovídající
sociální infrastrukturou; pro rozvoj bydlení sledovat možnosti transformace ploch v
zastavěném územi sídel a využitídosud volných ploch vymezených v zastavitelném

izemí v územních plánech obcí; respektovat prvky přírodních, kulturních a civilizaěních hodnot území.

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

55

Dle platné územně plánovací dokumentace jsou nové zastavitelné plochy vymezeny zejména tak, aby doplnily kompaktnost již existuj ícízástavby. Vymezené návrhové plochy pfo bydlení venkovského typu tak po obvodu doplňují původnízástavbu,
aby nový půdorys obce tvořil nepravidelný ětyřúhelník. Y

jižni části obce, za želez-

ničnítrati,v lokalitě na Borech, jsou vymezené plochy bydlení městského typu, které
jsou zrcadlovitě překlopené oproti původní zástavbě. Dalšíplochy bydlení městského
typu jsou vymezeny na samém jižnim okraji správního územíobce a plochy bydlení
venkovského typu jsou vymezeny na západním okraji lokality Na Borech a tvoří pře-

děl mezi zástavbou městského typu a ornou půdou. Na východním okraj i zástavby
obce je nově vymezená i plocha pro sport.
Návrhy zastavitelných ploch ve formě ploch smíšenýchvýrobních (komerění
zóna) a ploch pro výrobu a skladování jsou vymezeny na severu a východě zastavéného územía zasahují až na samý okraj správního územíobce.

V platné územně plánovací dokumentaci je také nově vymezená plocha hřbitova,
která se nacházi v jižnímcípu zastavěného izemi.
V souěasné době jsou návrhové plochy dostatečné.
Na územíobce Pavlov je připravováno několik zámérů.Jedná se o jihovýchodní
obchvat obce, který je plánován již v předchozích územně plánovacích dokumentacích, zdvoukolejnění celostátní železniénítraté é, I20, s tím související vybudování
nových mimoúrovňových kíížení
s Karlovarskou ulicí. A v neposlední řadě je zámérem také plošný rozvoj zástavby obce směrem na

jih (jihozápad) od železničnítratě

nazývaný jako Nový Pavlov.

Nový Pavlov - urbanistická studie i
Projekt na rozšířeni zástavby obce jižnímsměrem je výsledkem vyzvané architektonicko - urbanistické soutěže zorganizované soukromým investorem v zájmu nalézt
koncepci výstavby nového obytného izemí pro cca 3500 obyvatel v návaznosti na
stávající obec Pavlov.

Zák|adni myšlenkou je vytvoření celoměstského centra

-

náměstí co nejblížestá_

vajícízástavbé tak, aby se nová zástavba neotáěela ke stávající obci zády

a vytvořila

podmínky pro provozní a sociální prolnutí obou struktur. Lze předpokládat, že vlivem
výstavby projektu Nový Pavlov bude docházet i k postupné přestavbě stávající obce.

Zvolená poloha náměstí by měla být v budoucnu v těžišticelého zastavěného
izemí a zátoveň od počátku na jedné z hlavních dopravních tepen jak motoristické,
tak železničnídopravy. Při železniénízastávce, která se v návrhu nacházi na okraji
náměstí, jsou navrženy podmínky pro vytvoření komplexního dopravního uzlu i pro
městskou hromadnou a dálkovou autobusovou dopravu.

Stávající silnice je v návrhu zklidněna jednak vytvořením křižovatek, doplněním
parkování a zeleně. V dlouhodobém horizontu by se mohla stát bulvárem ve vilové
ětvrti, neboť po provedení obchvatu a dostavbě jižníčásti územi mohou funkci dopravní tepny píevzit dalšíkomunikace ve směru sever - jih.V každémpřípadě návrh
nepočítás provedením obchvatu dle stávajícíhoúzemníhoplánu, neboť se tato trasa
jeví jako urbanisticky i z hlediska širšíchvztahi jako nesmyslná.
Návrh pracuje s pozvolným rozvolňováním hustoty a snižováním podlažnosti zástavby od centra - náměstí směrem k přechodu do nezastavěné krajiny. Vedle důsledného plněni požadavkůna výměru podlažníplochy a počty parkovacích stáníje řešení

založeno na vytvoření koncepce zeleně v poměrně velkých souvislých plochách, které

mají zajistit nejen veškeré funkce zeleně ve městech, ale i možnost vsakování dešťových vod. Přebytečná dešťová voda pak můžebýt vsakovánanapř. v poldru v západním cípu řešeného územi.
Důsledně

je dbáno na pěšía cyklistickou prostupnost územíi mezi předzahrád-

kami bytových domů a viladomů,
Koncepce dopravy je promyšlena tak, aby byla minimalizována tranzitní doprava
přes obytné izemi a jednotlivé zóny byly cílové,nikpli průjezdné.Doprava v klidu

je z naprosté většiny řešena parkováním na povrchu a dále v parkovacích domech.

Přesto, že ze zadáni vyplývá požadavek vyhnout se podzemnímu parkování, nabizí se

vzhledem k niveletě stávajícíkomunikace a rozsáhlé skrývce ornice ěást bytových
domů koncipovat se zvýšeným přízemím a parkováním v polozapuštěném suterénu.

To neovlivní bilanci podlažni plochy, ani výpočet podlažnosti a přinese komfortní
parkování přímo v objektech. To zase uvolní plochy na povrchu pro zeleň a vsak.
Pestrá skladba hmot a výšek objektů umožňuje pestré architektonické ztvárnéni
objektů. Lze si představit kombinace objektů s plochými i sklonitými střechami, které
ve vhodných návaznostech nebudou působit rušivě,

Pro nejdrobnější zástavbu je zvolena organická struktura komunikací s předpokladem pestré zástavby rodinnými domy. Přílišná regulace stavebními čarami by způsobila ostrou příměstskou strukturu a dojem uniformity a jednotvárnosti. Organická

struktura s neoplocenými píedzahrádkami řadových domů a s minimem plotů v ostat-

ních částech je vhodná z hlediska přechodu do krajiny. Jednotlivé tvary ostrůvků
umoŽňují postupnou výstavbu v různých provedeních domů, a tim nebude mít výstavba charakter suburbánní developerské výstavby metodou "rychle postav a zmiz".

Organická struktura bude vyžadovat důslednépromyšleníjednotlivých domů a jejich
návazností a parcelace. Navržená struktura obslužných komunikací i obytných zón
však splňuje všechny požadavky předpisů (TPl03,

Vyhl.

50l12006 Sb., atd.).

5) PoŽadavky a podmínky pro vyhodnocení vlivů návrhu změny územního
plánu na udržitelný rozvoj území(§ 19 odst. 2 stavebního zákona), pokud je poŽadováno vyhodnocení vlivů na životníprostředí nebo nelze
vylouČit významný negativní vliv na evropsky významnou lokalitu nebo
ptaČíoblast.
Nezpracovává se. Nepředpokládá se zptacováni zmény Územního plánu sídelního
útvaru Pavlov. Vzhledem k zásahu do koncepce původniho ÚPN SÚ Pavlov se
předpokládá vyhotovení nového Územního plánu Pavlov.

6) Požadavky na zpracování variant řešenínávrhu změny územního
plánuo je-li zpracování variant vyžadováno.
Nezpracovává se. Nepředpokládá se zpracováni zmény Územního plánu sídelního
útvaru Pavlov. Vzhledem k zásahu do koncepce původníhoÚPN SÚ Pavlov se
předpokládá vyhotovení nového Územního plánu Pavlov bez vaúant řešení.

7) Návrh na pořízení nového územníhoplánu, pokud ze skutečnostíuve_
dených pod body l) až 4) vyplyne potřeba změny, která podstatně

ovlivňuje koncepci územníhoplánu.
Na základě urbanistické studie Nový Pavlov a zámétem vybudování nového obytného Území pro cca 3500 obyvatel v návaznosti na stávající obec Pavlov docházi
k podstatné změně koncepci územního plánu sídelníhoútvaru pavlov,
10

8) Požadavky na eliminacin minimalizaci nebo kompenzaci negativních dopadů na udržitelný rozvoj území,pokud byly ve vyhodnocení uplatňování územního plánu zjištěny.
Nezpracovává se. Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj územi bude posouzen
příslušným správním orgánem v rámci návrhu zadáni nového ÚP Pavlov.

9) Návrhy na aktualizaci zásad územníhorozvoje.
Nepředpokládaji se návrhy na aktualizaci zásad územního rozvoje.

Vypracoval dne 10. 05. 202I
Josef Kozel
starosta obce
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