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1. POSTUP PO ÍZENÍ ZM NY . 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU 
 
1.1. ÚVOD 
 
1.  ZADAVATEL : Obec MUKA OV 
     P í ná 11, 251 62  Muka ov 
 
 Kraj  : St edo eský (NUTS 3 – CZ 020) 
 
 Okres  : Praha východ (NUTS 4 – CZ 0209) 
 
 Obec s rozší enou p sobností : í any 
 
 Pov ená obec : í any 
 
 Obec Muka ov : NUTS 5 – CZ 0209 538523 
 
 Správní území : katastrální území Muka ov, Srbín, Žernovka 
 
 Rozloha  : 632 ha 
 
 ásti obce  : Muka ov, Srbín, Žernovka 
 
 
2.  PO IZOVATEL : M stský ú ad í any 
     Odbor územního plánování a regionálního rozvoje 
     Komenského nám stí 1619/2 
     251 01  í any 
 
 
3.  ZPRACOVATEL : C.H.S. Praha s.r.o. 
     projek ní a inženýrská organizace 
     Osadní 12/311, 170 00  Praha 7 
 
 vedoucí projektant a urbanistická koncepce  : ing. arch. Jaroslav Sixta 
 koncepce krajiny, ÚSES    : ing. Milena Morávková 
 doprava      : ing. Jan Špilar 
 kanalizace a voda     : ing. Jaroslava Víznerová 
 el. energie, spoje     : ing. Petr Vencl 
 zemní plyn      : ing. Ladislav Laštovka 
 grafika a technické zpracování   : p. Vladimíra Fridrichová 
 
 
4.  PRÁVNÍ P EDPISY PRO ÚP PLATNÉ V DOB  ZPRACOVÁNÍ ÚP: 
 
 Právní p edpisy upravující oblast územního plánování v únoru 2019: 

- zákon . 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním ádu (stavební zákon) ve 
zn ní pozd jších p edpis  a po zm n  zákonem . 225/2017 Sb. 

- vyhláška . 500/2006 Sb. o územn  analytických podkladech, územn  plánovací 
dokumentaci a zp sobu evidence plánovací innosti v platném zn ní po zm n  
vyhláškou . 13/2018 Sb. 

- vyhláška . 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území v platném 
zn ní po zm n  . 431/2012 
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5.  PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU: 
 

- Územní plán Muka ov 2017 
- Obsah Zm ny . 1 Územního plánu Muka ov 
- Politika územního rozvoje R ve zn ní Aktualizací . 1,2 a 3 
- Rozbor udržitelného rozvoje území St edo eského kraje a jeho 3. Aktualizace z r. 

2015 
- Zásady územního rozvoje (ZÚR) St edo eského kraje 2012 – úpln  zn ní po 1. a 2. 

Aktualizaci 
- Aktualizované územn  analytické podklady (ÚAP) ORP í any 2016 
- Katastrální mapy území platné k 31.3.2019 
- Podklady od správc  sítí, komunikací, vodních tok  a nádrží 
- Up esn ní prvk  VKP a ÚSES poskytnuté odborem životního prost edí M Ú í any 
- Výsledky s ítání lidu, dom  a byt  – SLDB 2001 a 2011 ( SÚ) 
- Demografická studie popula ního vývoje Muka ovska a okolních obcí (Ing. Vít 

Šoupal) 
- Prognóza demografického vývoje a jeho d sledk  – St edo eský kraj 

(P írodov decká fakulta Univerzity Karlovy Praha) 
- Projekce obyvatelstva v krajích a oblastech R do r. 2065 pro St edo eský kraj 

( SÚ) 
- Ve ejný registr p dy LPIS (Ministerstvo zem d lství) 

 
1.2. POSTUP PO ÍZENÍ ZM NY . 1 ÚP 

Stávající platnou územn  plánovací dokumentací obce je Územní plán Muka ov z 01/2017 
schválený s nabytím ú innosti 10.2.2017. 

Zastupitelstvo obce rozhodlo o po ízení zm ny . 1 Územního plánu Muka ov (dále jen 
Zm na . 1 ÚP) usnesením na ve ejném zasedání dne 12.4.2018 dle návrhu obsahu Zm ny 
. 1 ÚP s prvky regula ního plánu (v souladu s § 43 odst. 3 SZ). Zárove  zastupitelstvo 

schválilo, že zm na bude po ízena zkráceným zp sobem (v souladu s § 55 odst. 1 SZ). 
Po izovatelem Zm ny . 1 ÚP je ú ad územního plánování M Ú í any, který ve spolupráci 
s pov eným zastupitelem zpracoval obsah Zm ny . 1 ÚP a zajistil stanoviska orgánu 
ochrany p írody a krajiny a krajského ú adu St edo eského kraje jako p íslušného ú adu 
k navrhovanému obsahu Zm ny . 1 ÚP zda má být zpracováno vyhodnocení vliv  Zm ny . 
1 ÚP na udržitelný rozvoj území. Výsledkem stanovisek je, že lze vylou it významný vliv 
posuzovaného návrhu Zm ny . 1 ÚP samostatn  nebo ve spojení s jinými koncepcemi a 
zám ry na p edm t ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo pta í oblasti 
(odbor životního prost edí a zem d lství KUSK, .j. 157163/2018/KUSK z 11.12. 2018). 
Zárove  není požadováno zpracování vyhodnocení vliv  Zm ny . 1 ÚP na životní prost edí 
(tzv. SEA).  

Na základ  schváleného obsahu Zm ny . 1 ÚP obecním zastupitelstvem 15.1.2019 
(usnesení 12/4/2019) byl zpracován návrh Zm ny . 1 ÚP.  
 
Ve ejné projednání se konalo dne 15. 7. 2019, oznámení bylo zve ejn no ve ejnou 
vyhláškou . e. 193378 dne 14. 6. 2019. Dot ené orgány uplatnily k návrhu Zm ny . 1 svá 
stanoviska, z nichž žádná nebyla nesouhlasná. Relevantní požadavky dot ených orgán , 
vyplývající ze stanovisek, byly zapracovány. Krajský ú ad jako nad ízený orgán podle 
ustanovení § 55b odst. 4 stavebního zákona neshledal žádné rozpory (stanovisko . j. 
109352/2019/KUSK). Proti návrhu Zm ny . 1 byly uplatn ny námitky, p ipomínky uplatn ny 
nebyly. K návrhu rozhodnutí o námitkách s jejich od vodn ním dot ené orgány uplatnily 
stanoviska, všechna byla souhlasná, relevantní požadavky vyplývající ze stanovisek byly 
zapracovány. Úpravy dokumentace vzešlé z požadavk  dot ených orgán  byly po zvážení a 
po domluv  s obcí posouzeny jako nepodstatné, bez nutnosti opakovaného ve ejného 
projednání.  
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Po izovatel p ezkoumal soulad návrhu Zm ny . 1 Územního plánu Muka ov s Politikou 
územního rozvoje eské republiky ve zn ní Aktualizace . 1 a se Zásadami územního 
rozvoje St edo eského kraje ve zn ní Aktualizace . 2, s cíli a úkoly územního plánování 
stanovenými v § 18 a § 19 stavebního zákona, s požadavky zákona . 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním ádu (stavební zákon) a jeho provád cích právních 
p edpis  – vyhlášky 500/2006 Sb., o územn  plánovací innosti, a vyhlášky 501/2006 Sb., o 
obecných požadavcích na využívání území, s požadavky zvláštních právních p edpis  a se 
stanovisky dot ených orgán  podle zvláštních právních p edpis . Po izovatel p edložil 
zastupitelstvu obce Muka ov návrh na vydání Zm ny . 1 Územního plánu Muka ov s jeho 
od vodn ním.    
 
2.  SOULAD NÁVRHU ZM NY . 1 ÚP S POLITIKOU ÚZEMNÍHO 

ROZVOJE R (PÚR R), ÚZEMN  PLÁNOVACÍ 
DOKUMENTACÍ KRAJE (ZÚR SK)  

 
2.1 SOULAD S POLITIKOU ÚZEMNÍHO ROZVOJE R V ÚPLNÉM ZN NÍ 

Aktualizací . 1,2 a 3 (PÚR R Akt. . 3) 
 
Obec Muka ov je dle PÚR R Akt. . 3 za len na do Metropolitní rozvojové oblasti Praha – 
OB 1. Území je ovlivn né rozvojovou dynamikou hlavního m sta Prahy, p i spolup sobení 
vedlejších center. Jedná se o nejsiln jší koncentraci obyvatelstva v R, jakož i soust ed ní 
kulturních a ekonomických aktivit, které mají z velké ásti i mezinárodní význam. Dopravn  
je napojeno území Muka ova sm rem na Prahu významnou silnicí I/2 na í any a Prahu, 
v budoucnu na M stský okruh a dálnici D1.  
 
Zm na . 1 ÚP respektuje obecné zásady PÚR R Akt. 3 a je v souladu s prioritami 
územního plánování pro zajišt ní udržitelného rozvoje území. Území obce Muka ov se týkají 
hlavn  následující republikové priority:  
 
(14) Ve ve ejném zájmu chránit a rozvíjet p írodní, civiliza ní a kulturní hodnoty území, 
v etn  urbanistického, architektonického a archeologického d dictví. Zachovat ráz jedine né 
urbanistické struktury území, struktury osídlení a jedine né kulturní krajiny, které jsou 
výrazem identity území, jeho historie a tradice. Tato území mají zna nou hodnotu, nap . i 
jako turistické atrakce. Jejich ochrana by však nem la znemož ovat ekonomické využití 
nebo mu nadm rn  bránit. V n kterých p ípadech je nutná cílená ochrana míst zvláštního 
zájmu, v jiných p ípadech je t eba chránit, respektive obnovit celé krajinné celky. Krajina je 
živým v ase prom nným celkem, který vyžaduje tv r í, avšak citlivý p ístup k vyváženému 
všestrannému rozvoji tak, aby byly zachovány její st žejní kulturní, p írodní a užitné hodnoty.  
Bránit upadání venkovské krajiny jako d sledku nedostatku lidských zásah .  
 
ÚP vychází ze zachování atraktivního prost edí s velkým lesním celkem na severu ešeného 
území kudy prochází nadregionální biokoridor NRBK 66, zachovává místní ÚSES a krajinné 
prvky v etn  údolí potok , vodních nádrží a ostatních VKP. Kulturní hodnoty jsou zachovány 
v podob  památkov  chrán ného kostela Nanebevzetí Panny Marie, historické zástavby 
Srbína a Žernovky. Civiliza ní hodnotou jsou hlavní dopravní trasy komunikace I. t ídy – I/2 
Praha – Kutná Hora a II. t ídy II/113 eský Brod – Vlašim.  
 
Struktura území se vzhledem k dobrému dopravnímu napojení na hl. m. Prahu (komunikace 
I/2) a atraktivnímu prost edí (za átek rekrea ní oblasti Lou ovice – Vyžlovka – Jevany) 
dochovala jen áste n , došlo ke sr stu sídel Muka ov a Srbín, samostatn  se vyvíjí 
Žernovka. Tento vývoj již nelze zvrátit, území již není vesnickou oblastí, ale p ím stským 
sídlem.  
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Vzhledem ke krajinnému prost edí, rekrea nímu a turistickému rázu, vyváženému stavu 
krajiny je hlavním úkolem ÚP v rámci rozvojové oblasti OB1 zamezit dalšímu p ekotnému 
zastavování krajiny a neorganizovanému r stu bez urbanistického konceptu. ÚP navrhuje 
novou zástavbu hlavn  jako dopln ní stávajících ploch mezi zastav nými územími (v tší a 
menší proluky) nebo v t sné návaznosti na n . Zárove  využívá možnosti p estavbových 
ploch uvnit  zastav ného území (chatové oblasti, brownfield Žernovka, území mezi 
novodobou zástavbou bez ur ení).  
 
Zm na . 1 ÚP nem ní tuto základní urbanistickou koncepci, nedochází k žádnému zásahu 
do krajiny a charakteru zástavby, pouze k up esn ní funk ního využití ploch. Zm nou . 1 
ÚP se nezvyšují zábory ZPF ani PÚPFL. 
 
(15) P edcházet p i zm nách nebo vytvá ení urbánního prost edí prostorov  sociální segre-
gaci s negativními vlivy na sociální soudržnost obyvatel. Analyzovat hlavní mechanizmy, 
jimiž k segregaci dochází, zvažovat existující a potenciální d sledky a navrhovat p i územn  
plánovací innosti ešení, vhodná pro prevenci nežádoucí míry segregace nebo snížení její 
úrovn .   
 
V rámci návrhu nového zastav ného území ÚP dopl uje volné plochy odpovídající 
zástavbou okolním ástem sídla. ÚP navrhuje zp sob smíchání starých a nových obyvatel 
v zástavb  v kombinaci s chyb jícími ve ejnými prostranstvími a ve ejnou zelení jako místy 
setkávání s dopln ním d tských a jiných h iš  a m stského mobiliá e. D ležitou sou ástí je 
návrh ploch pro umíst ní pracovních p íležitostí jako stabiliza ního a integra ního prost edí 
obyvatelstva. V ÚP nejsou vytvá eny segregované lokality nové zástavby. Historická 
zástavba (její zbylé ásti) jsou pln  zachovány pro posiln ní integrity rozvoje území.  
 
Zm na . 1 ÚP zachovává uvedený zp sob zástavby, dopl uje plochy smíšené obytné a 
komer ní SK 10, SK 20, které stabilizují služby, obchody a bydlení, ímž vytvá í další vazby 
mezi obyvateli. 
 
(16) P i stanovování zp sobu využití území v územn  plánovací dokumentaci dávat p ednost 
komplexním ešením p ed uplat ováním jednostranných hledisek a požadavk , které ve 
svých d sledcích zhoršují stav i hodnoty území. Vhodná ešení územního rozvoje je 
zapot ebí hledat ve spolupráci s obyvateli území i s jeho uživateli a v souladu s ur ením a 
charakterem oblastí, os, ploch a koridor  vymezených v PÚR R.  
 
ÚP eší území nejen z pohledu rozvojové oblasti OB1 jako rozvojového obytného a 
rekrea ního území, ale jako celkový rozvoj území, kde je nutné doplnit plochy ob anské 
vybavenosti ve ejného sektoru a komer ní, plochy pro výrobu a jiné pracovní p íležitosti i 
chyb jící technickou infrastrukturu. 
 
Zm nou . 1 ÚP není do rozvoje zasahováno, pouze jsou up esn ny n které hranice 
funk ních ploch (nap . OV, SR) nebo technická ešení (druhy komunikací, trasy 
inženýrských sítí atp.).  
 
Stávající málo organizovaná sídelní struktura je p ehodnocena a ÚP stanovuje hlavní nápl  
sídel s rozdílným zp sobem využití. Muka ov je správním a komer ním centrem (spolu 
s ástí Srbína podél komunikace I/2), Srbín je p ím stským sídlem koncentrovan jší obytné 
zástavby, Žernovka z stává samostatným sídlem s p evahou bydlení v p írod  v soliterních 
RD a rekrea ním využitím.  
 
Tuto základní koncepci Zm na . 1 ÚP nem ní. 
 
(19) Vytvá et p edpoklady pro polyfunk ní využívání opušt ných areál  a ploch (tzv. 
brownfields pr myslového, zem d lského, vojenského a jiného p vodu). Hospodárn  
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využívat zastav né území (podpora p estaveb, revitalizací a sanací území) a zajistit ochranu 
nezastav ného území (zejména zem d lské a lesní p dy) a zachování ve ejné zelen , 
v etn  minimalizace její fragmentace. Cílem je ú elné využívání a uspo ádání území 
úsporné v nárocích na ve ejné rozpo ty na dopravu a energie, které koordinací ve ejných a 
soukromých zájm  na rozvoji území omezuje negativní d sledky suburbanizace pro 
udržitelný rozvoj.  
 
V rámci ÚP je využit stávající brownfield (plochy bývalé zem d lské výroby v Žernovce), jako 
p estavbové území pro vznik nových pracovních p íležitostí (drobná emeslná výroba, 
komer ní plochy s bydlením). Jako p estavbové území jsou využity plochy sklad  v Srbín  
pro drobnou a emeslnou výrobu, plochy chatových zástaveb na trvale obytnou zástavbu 
(Muka ov, Srbín) nebo pro ob anskou vybavenost (Žernovka). 
 
Nová zástavba všech funkcí je umíst na bu  do stávajících proluk a území mezi 
zastav nými územími, nebo do p ímé návaznosti na n . Tím je zajišt na lepší investi ní 
ekonomika a levn jší údržba dopravní a technické infrastruktury. Zárove  jsou tak omezeny 
vlivy rozvojové oblasti OB1 a suburbanizace území na krajinu a ZPF.  
 
Zm na . 1 ÚP tyto principy nem ní. 
 
(21) Vymezit a chránit ve spolupráci s dot enými obcemi p ed zastav ním pozemky ne-
zbytné pro vytvo ení souvislých ploch ve ejn  p ístupné zelen  (zelené pásy) v rozvojových 
oblastech a v rozvojových osách a ve specifických oblastech, na jejichž území je krajina 
negativn  poznamenána lidskou inností; cílem je zachování souvislých pás  
nezastav ného území v bezprost edním okolí velkých m st, zp sobilých pro nenáro né 
formy krátkodobé rekreace a dále pro vznik a rozvoj lesních porost  a zachování 
prostupnosti krajiny.   
 
Stávající plochy les , plochy smíšené zelen , VKP a ÚSES nejsou ÚP dot eny, naopak na 
k.ú. Srbín je navrženo nové dopln ní lokálního ÚSES. Z hlediska krajiny je dopln na 
segrega ní zele  na okrajích nové zástavby ve form  izola ní a ochranné zelen , dále 
stromo adí podél cest a liniová zele  u nové cesty na k.ú. Srbín jako krajinotvorné prvky. 
Prostupnost krajiny je podpo ena zákazem oplocování pozemk  v nezastavitelném území 
(mimo pozemky chovu užitkových zví at).  
 
Zm nou . 1 ÚP není do tohoto navrženého systému nijak zasahováno.  
 
(28) Pro zajišt ní kvality života obyvatel zohled ovat nároky dalšího vývoje území, 
požadovat jeho ešení ve všech pot ebných dlouhodobých souvislostech, v etn  nárok  na  
ve ejnou infrastrukturu. Návrh a ochranu kvalitních m stských prostor  a ve ejné 
infrastruktury je nutné ešit ve spolupráci ve ejného i soukromého sektoru s ve ejností.  
 
Pro zajišt ní kvalitního životního prost edí ÚP upravuje systém vnit ních komunikací 
(pr jezdnost, chodníky, zele ) a navrhuje rozší ení všech technických sítí i separovaného 
zp sobu likvidace odpad  (nová kompostárna na k.ú. Srbín). ÚP stanovuje podmínky pro 
využití zdroj  ekologické energie.  
 
ÚP zahrnuje návrh nových prostor ve ejné zelen  (7 ploch) a ve ejných prostranství (7 
lokalit) áste n  s možností umíst ní d tských h iš  a h iš  pro mí ové hry.  
 
Zm na . 1 ÚP se uvedeného systému ešení nijak nedotýká.  
 
(30) Úrove  technické infrastruktury, zejména dodávku vody a zpracování odpadních vod je 
nutno koncipovat tak, aby spl ovala požadavky na vysokou kvalitu života v sou asnosti i 
v budoucnosti. 
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ÚP podmi uje další možnost rozvoje zástavby vybudováním centrálního zásobování pitnou 
vodou z p ivad e Želivka (sí  Region – Jih) a nové splaškové kanalizace zakon ené OV 
pro oblasti Srbína, Žernovky a východní ásti Muka ova. Muka ov má již centrální zdroj a 

OV zajišt ny.  
 
Zm na . 1 ÚP up es uje již provedenou ásti p ivad e pitné vody Region – Jih a 
navazující trasy. Zárove  up es uje umíst ní OV a dopravní a technickou infrastrukturu 
jejího napojení.  
 
2.2. SOULAD SE ZÁSADAMI ÚZEMNÍHO ROZVOJE ST EDO ESKÉHO 

KRAJE ZÚR SK 
 
Ze ZÚR St edo eského kraje po 2. Aktualizaci (dle úplného zn ní z r. 2018) vyplývají pro 
správní území Muka ov tyto zásady a návaznosti na rozvoj kraje:  

 
2.2.1.  Rozvojová oblast OB 1 dle ZÚR St edo eského kraje 
 
ZÚR stanovují tyto zásady pro usm r ování územního rozvoje a rozhodování o zm nách 
v území OB 1 (vybrány zásady platné pro ešené území): 

(11) e) rozvoj ekonomických aktivit soust e ovat do ploch s vazbou na železnici, silnice 
nad azené sít  a na letišt , zejména na plochy brownfields 

   V území jsou navrženy nové výrobní smíšené plochy VS a smíšené plochy 
komer ní SK u komunikace II/113. 

   Plochy brownfield v Žernovce (bývalý zem d lský areál) jsou navrženy pro 
drobnou a emeslnou výrobu a smíšené plochy komer ní u komunikace III/10172 
s t snou návaznostní na komunikaci II/113. 

   Plochy ob anské vybavenosti komer ního typu jsou navrženy vždy u nad azené 
dopravní sít . V Muka ov  a Srbín  u komunikací I/2 a II/113, v Žernovce u 
komunikace II/113.  

h) rozvoj bydlení orientovat do lokalit s možností kvalitní hromadné dopravy, 
zejména kolejové a s vazbou na sídla s odpovídající sociální infrastrukturou 

Rozvojové plochy bydlení jsou navázány bu  p ímo nebo p es vybranou místní sí  
(s návrhem pot ebných úprav) na komunikace nad azené sít  I/2, II/113, III/10172. 

Území je zatím dob e obslouženo hromadnou autobusovou dopravou Pražské 
integrované dopravy, ÚP navrhuje upravit etnost spoj . 

Hromadná doprava je napojena na železni ní tra  . 221 Praha – Benešov 
v železni ních zastávkách okolních obcí – í any, Svojetice, event. Stran ice.  

ÚP reflektuje možnosti zlepšení silni ní dopravní situace p edpokládaným 
vybudováním nových tras kom. II/107 s napojením na dálnici D1 a obchvatu í an 
na dostavbu Pražského okruhu R1.  

i) pro rozvoj bydlení sledovat možnosti transformace ploch v zastav ném území 
sídel a využití dosud volných ploch vymezených v zastavitelném území 
v územních plánech obcí 

Rozvoj bydlení využívá relativn  velkých ploch rekrea ní zástavby uvnit  sídel pro 
p evod na trvalé bydlení (SR). 

Obytné plochy v ÚP jsou hlavn  koncipovány jako využití volných ploch mezi 
zastav nými územími, v tších a menších proluk, event. v p ímé návaznosti na 
zastav né území. 
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ÚP musí zárove  akceptovat dle rozhodnutí zastupitelstva jako zástavbové plochy 
všechna území s dokumentací k územnímu rozhodnutí a zpracovanou územní 
studií v k.ú. Srbín a Žernovka.  

j) vytvá et podmínky pro rozvoj cestovního ruchu v . kongresové turistiky s využitím 
potenciálu historických center a dalších významných kulturních památek 

Vzhledem k zastav nosti území a aktivitám v tších turistických center v sousední 
oblasti (Jevany, Vyžlovka, Kostelec nad ernými Lesy) nenavrhuje ÚP žádný v tší 
komplex zástavby, ale hlavn  zlepšení možností ve ejného stravování a ubytování 
v rámci plochy ob anské vybavenosti a ploch obytných smíšených nebo v centru 
Muka ova (plocha BH, Bi, SV, BV, SM).  

k) vytvá et podmínky pro rekreaci a to v etn  pot eb obyvatel a návšt vník  hl. m. 
Prahy 

Všechny stávající turistické trasy (modrá, ervená, zelená, žlutá) a cyklistické trasy 
( . 1, 0022, 8218) jsou pln  zachovány v etn  nau né stezky „Po stopách 
kameník “ a historické stezky „Muka ov – Žernovka“.  

Pro zlepšení cykloturistiky je navržena nová trasa cyklotrasy I. t ídy . 1 mimo 
komunikace II. a III. t ídy po místních komunikacích a lesních cestách (dle 
aktualizovaného generelu cyklotras St edo eského kraje). 

Nau ná stezka Po stopách kameník  je dopln na p ší cestou k lomu Na Skalce. 

Pro rozší ení rekrea ních aktivit jsou navržena ve ejná koupališt  (Žernovka – 
bývalý lom, Muka ov – Návesní rybník).  

Zvýšení sportovních rekrea ních aktivit je navrženo na k.ú. Žernovka jako 
sportovní plochy na k.ú. Srbín jako pobytová louka.  

Pro zvýšení využití území p i nep íznivém po así jsou navrženy stavby nebo 
prostory pro wellnes nebo fitcentra v rámci ploch ob anské vybavenosti a obytné 
zástavby m stského typu.  

Aby bylo území vybaveno za ízeními pro ve ejné stravování a ubytování, jsou 
navrženy tyto plochy nebo prostory v rámci ploch ob anské vybavenosti a ploch 
smíšeného bydlení nebo obytného území m stského typu.  

l) chránit prostupnost krajiny, zejména zelené klíny, umož ující propojení s územím 
hl. m. Prahy a zelené prstence okolo m st 

Mimo všechny jmenované trasy a stezky jsou zachovány také všechny polní a 
lesní cesty.  

V nezastavitelném území je zakázáno oplocování pozemk  (mimo ohradník  a 
d ev ných bradel pro chov zví at). 

m) koordinovat územní rozvoj s hl. m. Prahou, která je samostatným krajem a 
sou ástí rozvojové oblasti 

 Rozvoj území jako obytného s ob anskou vybaveností je v souladu s umíst ním 
v rozvojové oblasti OB1. 

 V území je zachována a podporována možnost využití pro rekreaci a sport. 

n) respektovat prvky p írodních, kulturních a civiliza ních hodnot území 

 Kulturní hodnoty tj. zapsaná kulturní památka – Kostel Nanebevzetí Panny Marie 
(ev. . 38089/2-4136) v Muka ov . 

 ásti historické zástavby Srbína a Žernovky mají ur eny up es ující regulativy a 
nesmí dojít k jejich zni ení. 
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 P írodní hodnoty území jsou ve form  ÚSES, VKP, les  a vodních prvk  
zachovány, navíc jsou navrženy plochy pro nezastavitelné p írodní sníšené území.  

 Nov  jsou navrženy plochy izola ní a ochranné zelen , ve ejné zelen  a liniové 
zelen .  

 V území jsou zachovány další p írodní hodnoty: 
- rybník Požár v etn  p ilehlého mok adu 
- Kalaš v lom s jezírkem s okolními porosty 
- lomová jezírka v Žernovce  
- lu ní, mok adní a lužní spole enstva podél Lou ovického potoka 
- fragmenty lesních biotop  v lesích erný rybník, Moklina, Zájezdí 

 Všechny civiliza ní hodnoty (dopravní a technické sít  v etn  za ízení) a stávající 
ob anská vybavenost ve ejné infrastruktury je pln  zachována a dále navržena 
s rozvojovými trasami a plochami.  

 
ZÚR stanovují tyto úkoly pro územní plánování v oblasti OB1: 

(12) b) vymezit p eložky (zejména obchvaty) silnic nesledovaných v ZÚR pro pot eby 
zlepšení vazeb osídlení na nad azenou silni ní sí  

Stávající komunika ní sí  je nad azenou komunika ní sítí na úrovni kraje nebo 
státu, z stává beze zm n, protože obchvaty nebo p eložky by siln  narušily bu  
krajinné prost edí nebo zastav né plochy. D ív jší málo organizovaný vývoj 
neumož uje ve srostlém území Muka ova, Srbína a áste n  Lou ovic a Svojetic 
bez neúm rných náklad  taková ešení navrhnout.  

d) ov it rozsah zastavitelných ploch v sídlech a stanovit sm ry jejich využití 
s ohledem na kapacity obsluhy dopravní a technickou infrastrukturu, na možnosti 
rozvoje ob anského vybavení (jmenovit  ve ejného vybavení), limity rozvoje území 
a ochranu krajiny 

ÚP Muka ov vychází a potvrzuje pot ebu zastavitelných ploch dle platného ÚPO; 
ve kterých se jedná hlavn  o zm ny systému zástavby, definování lokalit a úpravu 
podmínek využití území, nejedná se v zásad  o zábor nových ploch ZPF (v tšina 
ploch byla již za azena do zastav ného území v platném ÚPO). 

Sou ástí ÚP je úprava funk ního využití d íve stanovených ploch o ob anskou 
zástavbu obecní a komer ní infrastruktury, ploch hromadné rekreace a ÚSES dle 
up esn ných podklad  orgán  ochrany p írody a krajiny. 

V souvislosti s novou zástavbou jsou navrženy nové inženýrské sít  (pitná voda, 
kanalizace, zemní plyn, el. energie, sd lovací a datové sít ). 

Dopravní obslužnost území je velmi dobrá; obyvatelé využívají hlavn  napojení 
autobusovou dopravou a dále integrovanou p ím stskou železni ní dopravou do 
centra Prahy, nebo napojení automobilovou dopravou na žel. zastávky í any, 
Svojetice, Stran ice a dále integrovanou železni ní dopravou do Prahy (tra  . 221 
Praha – Benešov).  

Limity území a ochrana krajiny vychází op t ze schváleného ÚPO; jsou zachovány 
všechny prvky ochrany krajiny (ÚSES, VKP, vodní toky a plochy, lesy); dopln ním 
p írodních smíšených porost , alejí, izola ní a ochranné zelen  i nové výsadby 
dojde ke zvýšení stupn  ekologické stability. 

g) respektovat požadavky na ochranu a up esnit vymezení skladebných ástí ÚSES 

V ÚP je up esn n pr chod krajinou nadregionálního biokoridoru RK 66 
(Vod radské bu iny – Vidrholec) v etn  jeho ochranného pásma.  
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Jsou up esn ny všechny VKP dle p edané aktualizace odborem životního 
prost edí M Ú í any. 

Nov  je upraven pr chod lokálního ÚSES na k.ú. Srbín – biokoridory LBK 13 a 
LBK 14, biocentrum LBC 8.  

 

Zm nou . 1 ÚP jsou zásady ZÚR SK Akt. . 1 a . 2 pln  respektovány, uvedený systém 
aplikace v ÚP není zm nou územní dokumentace nijak dot en.  

 
2.2.2.  Vymezení cílových charakteristik krajiny dle ZÚR St edo eského kraje 

 
ešené území spadá do typu krajiny N (N 10) – krajina relativn  vyvážená.  

 
ZÚR vymezují krajinu p ím stskou v územích odpovídajících t mto charakteristikám: 

(218) ZÚR vymezují krajinu relativn  vyváženou v územích odpovídajícím t mto 
charakteristikám: 

1) relativn  pestrá skladba zastoupených druh  pozemk ; 

2) nep evažují ani ekologicky labilní ani ekologicky stabilní plochy. 

(219) ZÚR stanovují tyto zásady pro plánování zm n v území a rozhodování o nich: 

a) dosažení relativn  vyváženého pom ru ekologicky labilních a stabilních ploch; 

 b) zm ny využití území nesmí narušit relativn  vyváženou krajinu nebo zabránit 
dosažení vyváženého stavu. 

 
ZÚR stanovují pro úkol pro územní plánování: 

(207) a) up esnit vymezení a zásady pé e o krajinu pro jednotlivé krajinné typy 
v územních plánech na základ  podrobn jších informací dostupných na této 
úrovni ešení dot eného správního území 

- území nezastavitelné zachovává stávající podíl ploch PÚPFL beze zm n, 
zastavitelné plochy jsou navrženy s mírným poklesem o cca 1 % proti 
platnému ÚP na plochách ZPF 

- v tšina nezastavitelného území je pokryta systémem ÚSES a VKP 
s ur eným systémem využití, dopln ná o plochy nezastavitelné p írodní 
r zného typu dle provedených pr zkum  zpracovateli ÚP 

- zm na . 1 ÚP nezasahuje do krajiny a krajinného rázu území 
 
2.2.3.  P ehled limit  a jev  ZÚR SK – Akt. . 1 a 2 
 
- umíst ní území v Metropolitní rozvojové oblasti Praha – OB 1 
- za azení území do typu krajiny N – krajina relativn  vyvážená 
- komunikace I/2, II/113, III/10172, III/11313, III/11314 
- cyklistická trasa 1. t ídy . 1 Pražská trasa jako EUROVELO N.4 ( ást Babice – Žernovka 

– Štíhlice) 
- nadregionální biokoridor NRBK K 66 Vod radské bu iny – Vidrholec 
- hranice ochranné zóny NRBK 66 
- chrán né ložiskové území (žula) . B3870000 Žernovka – severovýchod (lok. Hranice – 

identifika ní íslo 303870002) 
- výhradní ložisko kamene (žula) . B3038700 s dobývacím prostorem . 70120 Žernovka – 

sever (lok. Horka – identifika ní íslo ložiska 303870001) 
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- celé území obce leží v ochranném pásmu významných leteckých radionaviga ních 
za ízení 

 
3.  SOULAD S CÍLI A ÚKOLY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ  
 
Zm na . 1 ÚP Muka ov je zpracována v souladu s cíli a úkoly územního plánování, jak je 
stanovují § 18 a 19 zákona . 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním ádu (dále jen 
stavební zákon nebo SZ) v platném zn ní v dob  zpracování této zm ny územního plánu. 
 
Jsou uplatn ny v rozsahu Zm ny . 1 ÚP priority územního plánování a vytvá í p edpoklady 
pro výstavbu a udržitelný rozvoj území. Zm na . 1 nijak nenarušuje zabezpe ení trvalého 
souladu všech hodnot území – p írodních, civiliza ních a kulturních, zárove  je napl ován 
princip udržitelného rozvoje území. Vychází a respektuje v souladu s platným ÚP principy 
využití území, vazby na p írodní prost edí a stávající sídelní strukturu, technickou a dopravní 
infrastrukturu.  
 
Zm na . 1 ÚP nenarušuje relativn  vyvážený vztah pro p ízniví životní prost edí, pro rozvoj 
hospodá ství a pro soudržnost spole enství.  
 
Zm na . 1 ÚP up es uje plochu OV, ešení navazujících sítí a dopravní napojení v etn  
up esn ní prvk  VKP a odvodu deš ových vod. Pro zachování rázu zástavby jsou upraveny 
v n kterých lokalitách funk ní i prostorové podmínky zástavby. Aby nedocházelo 
k nevhodným zábor m p dy v okolní krajin , jsou nov  stanoveny podmínky pro p evod 
stávajících individuálních rekrea ních objekt  na trvalé bydlení. V souvislosti s rozvojem a 
pot ebami obce jsou up esn ny trasy a ešení kanalizace a pitné vody v etn  budovaného 
p ivad e Region – Jih. Místn  jsou dopln ny komunikace dle up esn ných nárok  na rozvoj 
lokalit. V území jsou dle koncepce platného ÚP zachovány všechny navržené funkce a 
využití území v etn  ve ejných prostranství a ve ejné zelen , s d razem na úpravu ve ejné 
infrastruktury jako základního prvku rozvoje obce. 
 
Ochrana všech hodnot je pln  zachována dle platného ÚP. Koncepce krajiny je pln  
zachována v etn  všech prvk  ÚSES a VKP a místních hodnotných p írodních lokalit. 
Zm nou . 1 ÚP dochází pouze k up esn ní rozsahu VKP u rybníku Požár, resp. k zv tšení 
jeho plochy na úkor p vodní plochy OV vzhledem k up esn ným podklad m. Byly také 
up esn ny trasy odvod ovacích struh pro odvod srážkové vody do rybníku Požár. Ochrana 
kulturních hodnot, památkov  chrán ných objekt , významných staveb i drobné architektury 
je pln  zachována. Jsou respektovány limity a jevy z nad azené územní dokumentace 
v etn  stávajících civiliza ních hodnot.  
 
Zm na . 1 ÚP vytvá í lepší p edpoklady pro využití ploch na bydlení a ob anskou 
vybavenost, up es uje ešení inženýrských sítí a dopravy. Neovliv uje urbanistické ešení 
ani koncepci krajiny, ale využívá potenciál území v souladu s odst. 2 § 18 stavebního zákona 
a dopl uje koordinaci ve ejných a soukromých zájm .  
 
4. SOULAD S POŽADAVKY STAVEBNÍHO ZÁKONA A JEHO 

PROVÁD CÍCH P EDPIS   
 
ÚP Muka ov byl zpracován a projednán v souladu s požadavky zákona . 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním ádu (stavebního zákona) v platném zn ní, vyhláškou 
500/2006 Sb., o územn  analytických podkladech, územn  plánovací dokumentaci a o 
zp sobu evidence územn  plánovací innosti, s vyhláškou 501/2006 Sb., o obecných 
požadavcích na využívání území, v platném zn ní, a zákonem 500/2004 Sb., správní ád, 
v platném zn ní k 1.1.2019.  
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V souladu s vyhláškou . 501/2006 Sb., ve zn ní pozd jších p edpis  k datu 1.1.2019 byly 
stanoveny tyto plochy s rozdílným zp sobem využití území. Podrobn jší len ní a grafické 
zpracování dle systému MINIS, standardu digitálního zpracování územních plán , p ijatého 
Krajským ú adem St edo eského kraje.  
 
5. SOULAD S POŽADAVKY ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH P EDPIS   

a stanovisky dot ených orgán  podle zvláštních právních 
p edpis , pop ípad  s výsledkem ešení rozpor  

 
Zm na . 1 ÚP Muka ov je zpracována v souladu s požadavky zvláštních právních p edpis . 
Zm na . 1 ÚP Muka ov je v souladu se stanovisky dot ených orgán  podle zvláštních 
právních p edpis .  
 
K návrhu obsahu Zm ny . 1 byla uplatn na stanoviska, podle ustanovení § 55a odst. 2 
písm. d) a e), Krajského ú adu St edo eského kraje, odboru životního prost edí a 
zem d lství, . j. 157163/2018/KUSK, ve kterých byl vylou en významný vliv na p edm t 
ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit nebo pta ích oblastí a nebylo 
požadováno zpracování vyhodnocení vliv  Zm ny . 1 ÚP Muka ov na životní prost edí (tzv. 
SEA).  
 
K ve ejnému projednání dot ené orgány uplatnily svá stanoviska, z nichž žádná nebyla 
nesouhlasná. Požadavky dot ených orgán , vyplývající ze stanovisek, byly zapracovány. 
Krajský ú ad jako nad ízený orgán podle ust. § 55b odst. 4 stavebního zákona neshledal 
žádné rozpory (stanovisko . j. 109352/2019/KUSK). K návrhu rozhodnutí o námitkách byla 
uplatn na souhlasná stanoviska. Relevantní požadavky dot ených orgán  byly zapracovány.  
 
6. ZPRÁVA O VYHODNOCENÍ VLIV  NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ 
 ZEMÍ obsahující základní informace o výsledcích tohoto 
 vyhodnocení v etn  vyhodnocení vliv  na životní prost edí  
 
Vyhodnocení vliv  na životní prost edí (§ 45i zák. 114/1992 Sb. ve zn ní pozd jších 
p edpis ) nebylo zpracováno, protože Krajský ú ad St edo eského kraje, p íslušný orgán 
ochrany p írody vylou il významný vliv Zm ny . 1 ÚP samostatn  nebo ve spojení s jinými 
koncepcemi nebo zám ry na p edm t ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality 
(EVL) nebo pta í oblasti soustavy Natura 2000. Zárove  Krajský ú ad St edo eského kraje, 
orgán posuzování vliv  na životní prost edí (§ 10i zák. . 100/2001 Sb. v platném zn ní) 
nepožadoval zpracovat vyhodnocení vliv  Zm ny . 1 ÚP na životní prost edí - SEA (viz .j. 
157163/2018/KUSK z 11.12.2018).  
 
Návazn  nebylo vyžadováno ani Vyhodnocení p edpokládaných vliv  Zm ny . 1 ÚP na 
udržitelný rozvoj území (p íloha . 5 vyhl. . 500/2006 Sb. ve zn ní pozd jších p edpis ).  
 
7. STANOVISKO KRAJSKÉHO Ú ADU PODLE § 50, odst. 5 SZ 

(stanovisko SEA) 
 
Ze stanovisek uplatn ných podle § 55a odst. 2 písm. d) nebo e) (stanovisko ze dne 
11. 12. 2018 . j. 157163/2018/KUSK) nevyplynula pot eba zpracování vyhodnocení vliv  na 
životní prost edí. Vyhodnocení vliv  Zm ny . 1 Územního plánu Muka ov na udržitelný 
rozvoj území nebylo zpracováno, v souladu s § 55a odst. 5 stavebního zákona. Stanovisko 
podle § 50 odst. 5 stavebního zákona, resp. stanovisko podle § 55b odst. 5 stavebního 
zákona, tedy nebylo vydáno. 
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8. SD LENÍ, jak bylo stanovisko dle § 50, odst. 5 SZ zohledn no 
s uvedením závazných d vod , pokud n které požadavky nebo 
podmínky zohledn ny nebyly 

 
Stanovisko podle § 50 odst. 5 stavebního zákona, resp. stanovisko podle § 55b odst. 5 
stavebního zákona, nebylo vydáno. Vyhodnocení vliv  Zm ny . 1 Územního plánu Muka ov 
na udržitelný rozvoj území není zpracováno, v souladu s § 55a odst. 5 stavebního zákona. 
 
9. KOMPLEXNÍ ZD VODN NÍ P IJATÉHO EŠENÍ V ETN  

VYBRANÉ VARIANTY 
 
9.1. ZASTAV NÉ A ZASTAVITELNÉ ÚZEMÍ 
 
Hranice zastav ného a zastavitelného území je vymezena v platném ÚP Muka ov. Hranice 
zastav ného území byla up esn na dle katastru nemovitostí k 31.3.2019. Hranice 
zastavitelného území byla up esn na Zm nou . 1 ÚP. 
 
Hranice zastav ného a zastavitelného území viz výkres . 1.2. Základní len ní území, 
výkres . 1.3. Hlavní výkres a výkres . 2.2. Koordina ní výkres. Hranice zastav ného území 
je vyzna ena modrou plnou arou, hranice zastavitelného území je vyzna ena ernou 
te kovanou arou.  
 
9.2. KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ 
 
9.2.1. Vývoj území 
 
Rozvoj území pokra uje nadále od p vodn  vesnického a rekrea ního využití území k trvale 
obytnému využití p ím stské obytné zástavby jako sou ásti jednoho z nejvíce se rozvíjejících 
území R – OB 1 dle PÚR R po 3. Aktualizaci a ve shod  se ZÚR SK po 1. a 2. 
Aktualizaci. V území jsou postupn  využívány ur ené zastavitelné plochy a sílí tlak na využití 
individuální rekrea ní zástavby. Zárove  se rozvíjí i budování inženýrských sítí a staveb na 
nich. Nov  se objevuje v tší zájem a pot eba budování ob anské vybavenosti komer ního 
typu.  
 
Zm na . 1. ÚP upravuje podmínky využití v území beze zm ny celkového ešení nebo 
zásadních zm n systém . Nadále je respektováno hlavní využití území jako p ím stského 
obytného území s dopl ováním ob anské vybavenosti a rozvoji technické infrastruktury.  
 
Celkové ešení krajiny dle ZÚR SK po 1. a 2. Aktualizaci není oproti ÚP m n no, ani systém 
ÚSES nebo VKP. Ve Zm n  . 1 ÚP z stává zachován krajinný ráz jako typ N – krajina 
relativn  vyvážená. Tím také z stává zachováno kvalitní obytné a životní prost edí.  
 
9.2.2. Základní koncepce rozvoje území 
 
Koncepce rozvoje území Zm nou . 1 ÚP dodržuje platný ÚP a vychází ze sou asného 
stavu, jeho dosavadního rozvoje a postavení sídla v rozvojovém území „Metropolitní 
rozvojová oblast Praha OB 1“. 
 
Cílem zm ny je rozvíjení p edpoklad  pro dosažení udržitelného rozvoje území, což je 
podmín no vytvo ením podmínek pro odpovídající hospodá ský rozvoj, pro zlepšování 
životního prost edí a pro zvyšování soudržnosti obyvatel území. Rozvoj území pokra uje dle 
p edpokládaných tendencí v ÚP, po et obyvatel se od r. 2011 (2 104 obyvatel) zvýšil do r. 
2019 o 422 obyvatel na 2. 526 osob. ÚP byl navržen v r. 2016 výhledov  na cca 15 let, tj. do 
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r. 2032 s p edpokládaným nár stem o cca 940 obyvatel. Uvedený nár st o po et obyvatel 
k 31.12.2018 tedy úm rn  odpovídá p edpokládanému rozvoji do r. 2032 na cca 3 050 
obyvatel.  
 
Zm na . 1 ÚP nenavrhuje nová zastavitelná území, pouze upravuje vývoj v území dle 
místních pot eb a vývoje. Zm nou . 1 jsou rozvíjeny a upraveny hlavn  tyto oblasti: 
 
1) Využití individuálních rekrea ní objekt  pro trvale obytnou zástavbu. 
2) Rozvoj ob anské vybavenosti pro nar stající po et obyvatel. 
3) Úprava místního systému dopravy a její zklidn ní v obytných územích. 
4) Dopln ní technické infrastruktury a úprav tras i inženýrských staveb na nich (zp esn ní 

umíst ní a rozsahu OV).  
5) Up esn ní regulativ  (podmínek) zastav ní ve stávajících zastav ných a zastavitelných 

území. 
 
Zm na . 1 ÚP nezasahuje do koncepce krajiny ani do žádných stávajících p írodních a 
historických hodnot území. Aby eventuáln  nedošlo k nevhodnému rozvoji v sousedství 
t chto hodnot nebo dokonce k zásahu do nich, z stávají zachovány podmínky pro zastav ní 
v n kterých územích ve form  zpracování územních studií.  
 
Zm nou . 1 ÚP je pln  zachován nad azený systém silni ní dopravy (silnice I., II. a III. t ídy) 
v etn  napojení na okolní obce a cykloturistické trasy v etn  nau ných stezek.  
 
Stávající zásobování obce zemním plynem, el. proudem a datovými rozvody z stává 
zachováno. Zm nou . 1 ÚP je dopln na a up esn na trasa hlavního p ivad e pitné vody 
(Region – Jih) a navazující místní rozvody, stejn  tak je up esn n zp sob a trasy 
odkanalizování v etn  up esn ní rozsahu a umíst ní OV i jejího dopravního napojení.  
 
9.2.3. Urbanistická koncepce a p ehled zm n v území 
 
Zm na . 1 ÚP navazuje na stávající charakter urbanistické struktury a prostorového 
uspo ádání dle umíst ní a rozsahu v p vodním ÚP, nedochází k navýšení zastavitelných 
ploch a zásah m do krajiny v etn  p dního fondu.  
 
Muka ov 
 
V sídle jsou navrženy zm ny funk ního využití v ul. Kutnohorské plochy smíšené obytné 
m stské SM 12 na smíšenou obytnou a komer ní SK 10 (Z1/ZM) z d vodu možnosti využít 
území i pro komer ní ob anskou vybavenost. Úprava velikosti ploch v okolí h bitova je 
navržena zm nou Z1/M20 ve prosp ch obytné m stské zástavby. V sídle jsou upraveny 
resp. up esn ny plochy možného p evodu individuální rekrea ní zástavby na trvale obytnou. 
Nov  jsou dopln ny ady rozvod  pitné vody a kanalizace. Byla prov ena sí  komunikací a 
dle požadavk  obce byly up esn ny ú elové a místní komunikace v obci. 
 
Srbín 
 
Na východ  území byla upravena plocha místní OV (Z1/1S) v etn  hranic VKP u rybníka 
Požár. Zárove  je up esn na komunikace mezi ul. Kutnohorská a U Požáru jednak jako 
p íjezd k OV, jednak jako pr jezd územím p es Jevanský potok (Zm na Z1/2S). Bylo 
upraveno funk ní využití plochy SK 20 (Zm na 1/3S). Byly provedeny úpravy a dopln ní 
místních komunikací a ú elových komunikací i ve smyslu redukce (Z1/8S). Byly up esn ny 
plochy p evod individuální rekrea ní zástavby na trvale obytnou. Nov  jsou provedeny 
n které trasy pitné vody a kanalizace. 
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Žernovka 
 
V sídle byl dopln n do zastav ného území rybník v etn  ploch zelen , který do zastav ného 
území historicky i územn  pat í. U ásti komunikací byla upravena t ída z d vodu stávajícího 
stavu území. S tím byly také upraveny a up esn ny místní a ú elové komunikace. Nov  jsou 
dopln ny n které trasy pitné vody a kanalizace. V západní ásti Žernovky byla up esn na 
územní dokumentace dle schválené územní studie. V severovýchodní ásti plochy 
navazující na zástavbu Žernovky byla navržena rezerva pro obytnou zástavbu venkovského 
typu.  
 
 
V celém území byla navržena opat ení proti nevhodnému zahuš ování zástavby up esn ním 
minimální velikosti pozemk  (nap . u p evodu chat na obytnou zástavbu min. 400 m2, u 
jiných funk ních využití s p ihlédnutím k místním podmínkám). Zárove  byla stanovena 
podmínka na úrovni regula ního plánu, že nové RD mohou být realizovány s nejvýše dv ma 
byty a s jedním spole ným vchodem. 
 
P EHLED ZM N V ÚZEMÍ 
 
Klí  k ozna ení zm n: 
P íklad: Z 1 / 1 Ma 
 
Ozna ení: Z1/ Zm na ÚP . 1 
  1 po adové íslo zm ny 
  M katastrální území 
   (M – Muka ov, S – Srbín, Ž – Žernovka) 
  a ozna ení ásti zm ny v technické infrastruktu e  
 

1. P EHLED ZM N ZASTAV NÝCH A ZASTAVITELNÝCH PLOCH 

OZNA ENÍ 
ZM NY 

LOKACE 
(území, plocha, 

ulice) 
KATASTR OBSAH ZM NY 

Z1/1S TI 20 - OV Srbín Zp esn ní plochy pro OV v etn  odvodu srážkových vod 
otev eným p íkopem (hlavní meliora ní za ízení) do 
rybníku Požár a zachování p írodních ploch, 
zastavitelná plocha Ti 20 – 0,14 ha 

Z1/2S Kutnohorská ul.  
SK 20 

Srbín Dopln ní svodnice jako sou ásti systému odvodu i 
srážkových vod z území 

Z1/3S SK 20 Srbín Zm na podmínek prostorového uspo ádání 
(zastavitelnost, zele ) 

Z1/4M,S,Ž plochy bydlení celé ešené 
území 

Úprava funk ního využití a podmínek prostorového 
uspo ádání obytné zástavby (po et b.j. v 1 RD, dvojdomu, 
uspo ádání) 

Z1/5S BI 21 Srbín Úprava trasy nové komunikace a obratišt  (navazuje na 
ul. Píseckou) 

Z1/6M,S,Ž plochy bydlení, 
rekreace a ob . 
vybavení 

celé ešené 
území 

Uvedení ÚP do souladu se skute ností – zm ny 
funk ního využití území ze SR na Bi nebo SM (nap . ze 
SR na SM p. . 725/146 k.ú. Muka ov u í an) 
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Z1/7M Kutnohorská ul. 
SM 12 (SK 31) 

Muka ov Zm na funk ního využití území ze SM 12 (smíšené 
obytné – m stské) na SK 10 (smíšené obytné a 
komer ní), 
zastavitelná plocha se nem ní 

Z1/8S ul. Na Budech 
SM 

Srbín Vy azení místní navrhované komunikace z ve ejných 
komunika ní, za azení do soukromých pozemk  SR (p. . 
648/16 – Srbín) 

Z1/9Ž spojnice ulic Za 
Mlýnem a 
K Památníku  
BI 35 

Žernovka Zm na kategorie místní komunikace z C na D a úprava 
trasování komunikací ( áste n  i ul. K Památníku a Za 
Mlýnem) 

Z1/10Ž V Zahradách 
SV 

Žernovka Prodloužení stávající ul. V Zahradách (p. . 646/9 
Žernovka) 

Z1/11Ž ul. K rybní ku, 
Návesní rybník 

Žernovka Up esn ní trasy ul. K rybní ku a zastav ného území 
Žernovky 

Z1/12Ž ul. K rybní ku a 
Kamenická 

Žernovka Zm na kategorie místních komunikací z C na D 

Z1/13Ž napojení na ul. 
eskobrodskou 

Žernovka Dopln ní napojení stávající zástavby SV – Žernovka 
východ na ul. eskobrodskou (uvedení do souladu se 
stávajícím stavem p. . 655/3 Žernovka) 

Z1/14Ž ul. Lomová Žernovka Prodloužení ul. Lomová ke stávající zástavb  SV – 
Žernovka východ 

Z1/15M ul. Osadní 
SM 

Muka ov Dopln ní místní komunikace jako napojení stávající 
zástavby SM na ul. Osadní (p. . 725/109, 725/314 
Muka ov) 

Z1/18M stávající 
komunikace 

Muka ov Up esn ní ú elových komunikací v zastav ném území 
Muka ova 

Z1/18S stávající 
komunikace 

Srbín Up esn ní ú elových komunikací v katastrálním území 
Srbín 

Z1/18Ž stávající 
komunikace 

Žernovka Up esn ní ú elových komunikací v zastav ném území 
Žernovka 

Z1/19M,S,Ž plochy smíšené 
obytné 
SR 

celé ešené 
území 

Up esn ní regulace velikosti pozemk  pro p evod chat na 
trvalé bydlení (SR) 

Z1/20M ul. U Zelené cesty 
SV 

Muka ov Zm na funk ního využití ásti plochy h bitova OH na 
plochu SV – smíšená obytná plocha venkovská ( ást p. . 
717/3), zastavitelná plocha 0,05 ha 

Z1/21S ul. Macešková 
BI 23 

Srbín Zm na napojení nové komunikace na stávající ul. 
Maceškovou 

Z1/22S ul. Kutnohorská 
TI 20 - OV 
SK 20 

Srbín Zm na komunikace DS 5 k TI 20 – OV a SK 20, 
napojení na Kutnohorskou ul. a U Požáru   

Z1/23Ž ul. eskobrodská, 
Lou ovická 
BI 33 

Žernovka Zm na ú elových komunikací – vjezd  do území BI 33 
z ul. eskobrodská a Lou ovická (p. . 694/8 a 694/26 
Žernovka) 

Z1/24Ž severovýchodní 
okraj sídla 

Žernovka Zm na orné plochy NZ na trvale travní porost NZ-T (p. . 
640/2) 
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Z1/25Ž ul. Za Zahradami 
R-BV 

Žernovka Rezerva pro obytnou zástavbu BV bydlení v rodinných 
domech – venkovské ( ást p. . 640/2), zrušení izola ní 
zelen  ZO 32 

Z1/27M ul. Pražská Muka ov Zm na funk ního využití z OM na SR – uvedení ÚP do 
souladu se skute ností p. . 725/60 
plocha SR 500 m2 

Z1/28S ul. Do Chobotu 
DS 4  

Srbín Nová ú elová komunikace – napojení pozemk  na ulici 
Do Chobotu p. . 1008 

 

2. P EHLED ZM N TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY 

OZNA ENÍ 
ZM NY 

LOKACE 
(území, plocha, ulice) 

KATASTR OBSAH ZM NY 

Z1/16 PITNÁ VODA 

Z1/16Ma ul. Mod ínová SR 11 Muka ov Nový ad v ul. Mod ínové v etn  odbo ky 
z komunikace  

Z1/16Mb ul. Severní SR 12 Muka ov Nový ad v ul. Severní 

Z1/16Mc ul. Dubová SM 10 Muka ov Nový ad v ul. Dubové 

Z1/16Md ul. Na Moklin  
SM 12, VS 10 

Muka ov Nový ad z ul. Na Moklin  pro plochy SM 12, VS 10 

Z1/16Me ul. Na Moklin  
ul. Kutnohorská 

Muka ov Zm na trasy vodovodního p ivad e Region – jih  

Z1/16Mf ul. Kutnohorská  
SV 10 

Muka ov Nová ást vodovodního p ivad e ke Kostelci nad 
ernými Lesy podél Kutnohorské ul.  

Z1/16Sg ul. Kutnohorská 
TI 20 - OV 

Srbín P ivad  vody pro OV 

Z1/16Sh ul. Macešková 
ul. U brodu 
BI 23 

Srbín Propojení adu pro nov  zastavitelné území BI 23 

Z1/17 KANALIZACE SPLAŠKOVÁ 

Z1/17Ma ul. Mod ínová SR 11 Muka ov Nová trasa gravita ní splaškové kanalizace v ul. 
Mod ínové v etn  odbo ky 

Z1/17Mb ul. Severní SR 12 Muka ov Nová trasa gravita ní splaškové kanalizace v ul. 
Severní 

Z1/17Mc ul. Dubová SM 10 Muka ov Nová kanalizace gravita ní splašková v ul. Dubové 

Z1/17Md ul. Na Moklin  
SM 12, VS 10 

Muka ov Nová trasa tlakové splaškové kanalizace pro plochy 
SM 12, VS 10 

Z1/17Me ul. Na Moklin  
ul. Kutnohorská 

Muka ov Nová trasa kanaliza ního sb ra e 

Z1/17Sf ul. Kutnohorská  
TI 20 - OV 

Srbín P ivad  splaškové tlakové kanalizace z Muka ova a 
Žernovky 

Z1/17Sg ul. U Požáru 
obytná zástavba 

Srbín P ivad  splaškové tlakové kanalizace ze Srbína 
v etn  zm ny umíst ní SOV 

Z1/17Sh Jevanský potok 
TI 20 - OV 

Srbín Zm na odtokového gravita ního potrubí z OV  
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Z1/17Si ul. Za Brodem 
ul. Macešková 
BI 23 

Srbín Dopln ní splaškové gravita ní kanalizace mezi ul. Za 
Brodem a Macešková 

Z1/17Sj ul. Kopretinová 
BI, SZ 20 

Srbín Zm na tlakové splaškové kanalizace na gravita ní 

Z1/26 KANALIZACE DEŠ OVÁ 

Z1/26M,S,Ž zastav né území celé ešené 
území 

Dopln ní stavu deš ové kanalizace ve všech sídlech 

 
9.3. KONCEPCE ROZVOJE VE EJNÉ INFRASTRUKTURY 
 
9.3.1. Dopravní infrastruktura 
 
Zm na . 1 ÚP nezasahuje žádným zp sobem do nad azené silni ní sít  procházející 
územím jako silnice I., II. a III. t ídy (I/2, II/113, III/11313, III/11314 a III/1072). Stejn  jsou 
zachovány všechny turistické a cyklistické trasy a stezky v etn  nau ných stezek.  
 
Zm ny se týkají pouze místních komunikací a ú elových komunikací: 
 
k.ú. MUKA OV 
 
Z 1/15 M napojení místní komunikace stávající na ul. Osadní jako uvedení ÚP do 

souladu se skute ností a katastrem tj. p. . 725/109 a 725/314 
 
Z 1/18 M dle požadavk  obce jsou v ÚP up esn ny ú elové komunikace: 
 ul. Charitní – 717/12 
 ul. Dubová, v ásti podél chat – 840/1 
 ul. K Dubin  – 720/43 
 ul. Pod Hrází – 720/38 a 720/42 
 ul. U Výmoly – 725/18, 725/129 a 725/19 
 ul. Mod ínová – 725/21 a 725/117 
 ul. Na Ladech – 725/180 až 725/238 
 
k.ú. SRBÍN 
 
Z 1/5 S  úprava trasy navrhované místní komunikace stávající v k.ú. Srbín v ploše Bi 

21 – posunutí východním sm rem ke stávajícímu pozemku p. . 508/1 
z d vodu zlepšení využití plochy Bi 21 pro výstavbu RD a posunutí obratišt  
do plochy OB 21 tak, aby nezasahovalo nevhodn  do navazujícího pozemku 
p. . 510 na jižní hranici plochy Bi 21 

 
Z 1/8 S  vy azení navrhované místní komunikace stávající z ve ejných komunikací ve 

stávající ploše SM (p. . 684/16) na žádost všech vlastník  pozemk  na ni 
napojených  

 
Z 1/18 S dle požadavk  obce jsou v ÚP up esn ny ú elové komunikace: 
 ul. Lomená – 590/22 
 ul. Krátká – 598/78 
 ul. Nad obcí – 362/1 
 ul. V údolí – 551/4 

ul. Ve svahu - 1021/1 (od 1021/3 po 469) 
 ul. Nad Požárem -  557/8, 9, 10, 559/12 a 559/14 
 ul. Nad Rafandou – 364/1 
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 ul. U Dlouhé louky – 648/25 
ul. Na konci – 588/57 
ul. Slepá – 588/46 

 
Z 1/21 S  zm na zp sobu napojení nové místní komunikace pro plochu Bi 23 na 

stávající ulici Maceškovou, odstran ní stávajícího obratišt , které po propojení 
ul. Maceškové p es novou komunikaci do ul. Pod Rybníkem a Za Brodem 
nebude pot ebné (p. . 519/115) 

 
Z 1/22 S  zm na p íjezdu k OV (Ti 20) a SK 20 úprava trasy nové komunikace 

spojující ul. Kutnohorskou a ul. U Požáru p es Jevanský potok (p. . 584, 
593/8, 593/9, 588/2, 595/1) 

 
Z 1/28 S nová ú elová komunikace jako napojení pozemk  na ulici Do Chobotu – DS 4 

na p. . 1008 k.ú. Srbín 
 
k.ú. ŽERNOVKA 
 
Z 1/9 Ž  zm na kategorie z C na D místní komunikace navrhované – spojnice ulic Za 

Mlýnem a K Památníku z d vodu nízkého dopravního zatížení; zárove  je 
navržena úprava trasování a ší ka komunikací z 12 m na 8 m dle stavu 
katastru 

 
Z 1/10 Ž prodloužení – nová ást ulice V Zahradách p. . 646 kategorie D jako p ístup 

na pozemek p. . 640/2 
Z 1/11 Ž up esn ní stávající trasy místní komunikace ul. K Rybní ku na parcele p. . 

820/1 
 
Z 1/12 Ž zm na kategorie z C na D stávajících místních komunikací ul. K Rybní ku a 

Kamenická z d vodu nízkého dopravního zatížení a praktické 
neproveditelnosti rozší ení komunikací (zásahy do stávajících staveb) 

 
Z 1/13 Ž dopln ní stávající místní komunikace na pozemku 655/3 jako uvedení ÚP do 

souladu se skute ností 
 
Z 1/14 Ž prodloužení ul. Lomová ke stávající zástavb  a p ístup k pozemk m mimo 

zastav né území na p. . 657/22 a 657/9 
 
Z 1/18 Ž dle požadavk  obce jsou v ÚP up esn ny ú elové komunikace: 
 ul. Ke t em kopám – 715/5 
 ul. K Hájence – 598/20 
 ul. Do Pr honu – 850/1 
 ul. V Zahradách – 646/1 a 818 
 ul. U T eš ovky – 672/34 a 672/37 
 ul. Za Mlýnem – 825/4 a 825/1 
 ul. Ke Starému lisu – 665/6 a 665/12 
 ul. Na kraji – 694/6 
 
Z 1/23 Ž úprava p íjezd  do obytného území Bi 33 z ul. eskobrodské (p. . 694/26) a 

z ul. Lou ovické (p. . 694/8) dle d lení parcel v katastru 
 
Zm na . 1 ÚP nem ní koncepci dopravy v sídlech, systém hromadné dopravy ani zp sob 
parkování pro novu zástavbu. 
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Zm nou . 1 ÚP se upravuje minimální ší ka ú elových komunikací na 4,5 (jednosm rná) 
nebo 6,5 m (obousm rná) dle etnosti a druhu provozu. Nestanovuje se minimální plocha 
zelen .  
 
9.3.2. Technická infrastruktura 
 
Pitná voda 
 
Zm nou . 1 ÚP (Zm ny . Z1/16 v k.ú. Muka ov a Srbín) se nem ní zp sob zásobování 
pitnou vodou ešeného území ze dvou zdroj , jak bylo navrženo v ÚP: 
 
1) Pro zásobování Muka ova a ásti Srbína bude nadále sloužit stávající vodovod napojený 

z hydrovrtu JL2 p es úpravnu vody (obojí na k.ú. Babice na východní hranici k.ú. 
Muka ov). 

2) ást Srbína, východní ást Muka ova a Žernovka budou zásobovány z vodovodního 
p ivad e ze Skupinového vodovodu Region Jih jako centrálního zdroje ze Svojetic. 

 
Zm na . 1 ÚP upravuje trasu p ivad e v souladu s územním a stavebním povolením 
v etn  provedené a kolaudované ásti na k.ú. Srbín jako stav (uvedení ÚP do souladu se 
skute ností). Zárove  je upravena trasa p echodu p ivad e na hranici k.ú. Srbín a k.ú. 
Muka ov p es silnici I/2 Kutnohorská do ul. Na Moklin . Nov  je ukon en p ivad  v sídle 
Žernovka, takže nepokra uje do sousedních Babic. V jeho p vodní trase bude proveden 
pouze místní vodovod (ul. Dubecká a Horka) jako hlavní ad pro Žernovku. 
 
V Muka ov  a ásti Srbína jsou ve stávajícím samostatném systému dopln ny nov  trasy 
v ul. Mod ínová (v etn  odbo ky), Severní a Dubová. Vzhledem k rozší ení sít  bude nutné i 
podle vývoje v území (zm na rekrea ní zástavby na trvale obytnou) z ejm  zvýšit odb ry 
z vrtu JL2 a upravit tlakové pom ry v rozší ené síti. Je nutné po ítat také s intenzifikací 
stávající úpravny vody. 
 
V oblasti Srbína, Žernovky a východní ásti Muka ova je dopln n nový ad podél ul. 
Kutnohorské, je upravena trasa p ípojky pro OV a propojení systému v ul. Maceškové a U 
Brodu v trase nové komunikace. 
 
Pot ebné kapacity se oproti ÚP nem ní, nedochází k nár stu spot eby, protože se zásadn  
nem ní plochy a funk ní využití zastav ných a zastavitelných ploch. 
 
Zajišt ní vody pro požární ú ely 
 
Odb r požární vody pro vn jší zásah je nadále i ve Zm n  . 1 ÚP zajišt n z ve ejného 
vodovodu p es požární hydranty, které jsou osazeny na vodovodních adech. P i rozši ování 
zásobní sít  budou na nových adech osazovány požární hydranty po 200 m. 
 
Dále z stanou zdrojem požární vody pro Muka ov a Srbín rybníky Návesní a Požár, pro 
Žernovku zatopené lomy. 
 
Kanalizace splašková 
 
Zm na . 1 ÚP (zm ny . 17 k.ú. Muka ov a Srbín) nem ní systém likvidace splaškových 
vod v ešeném území. Systém bude dle ÚP rozd len na dv  oblasti: 
 
1) Muka ov a ást Srbína má samostatnou istírnu odpadních vod za severozápadní 

hranicí na k.ú. Babice s recipientem potok Výmola. S ohledem na konfiguraci terénu je 
systém proveden jako kombinace gravita ních a tlakových stok. OV byla 
intenzifikována na kapacitu 1 120 EO. Stávající systém odvád ní a išt ní odpadních 
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vod je vyhovující, ale neumož uje p ipojování v tšího množství producent  odpadních 
vod. 

2) V Žernovce není kanalizace vybudována. V Srbín  je vybudována splašková kanalizace 
pouze u lokalit nové zástavby jako malé istírny odpadních vod OV 1 až OV 6, které 
jsou zaúst ny do Jevanského potoka nebo jeho p ítok . Pro tuto oblast z stává 
zachován návrh ÚP vybudování nové istírny odpadních vod u rybníku Požár. 
V Žernovce bude provedena kanalizace nov  jako tlaková, v Srbín  jako kombinovaná 
gravita ní a tlaková s využitím stávajících ástí kanaliza ních ad  a s využitím 
stávajících malých OV jako p e erpávacích míst. Sou ástí této sít  budou i nové ady 
ve východní ásti Muka ova.  

 
V sídle Muka ov jsou zm nou . 1 ÚP (zm na . Z1/17) dopln ny kanaliza ní ady v ul. 
Mod ínové, Severní a Dubové s napojením na stávající kanaliza ní sí  a OV Muka ov. 
 
Nová OV u rybníka Požár má zm nou . 1 up esn ný rozsah plochy a umíst ní jako plocha 
technické infrastruktury Ti 20 severn  od rybníku Požár. Sou ástí této zm ny Z1/S je 
zárove  up esn ní odvodu vy išt ných vod do Jevanského potoka a up esn ní p íjezdu z ul. 
Kutnohorské k OV – zm na . Z 1/22 S v etn  p ípojek a respektování VKP a ÚSES u 
rybníku Požár na jih a východ od nové OV. Nová OV bude mít 2 istící linky s kapacitou 2 
x 2 000 EO (v etn  p epo tené ob anské vybavenosti, rekreace a ostatní výstavby). Nov  je 
také navržena trasa zaúst ní vy išt ných vod z OV do Jevanského potoka. Na území OV 
je již zachován prostor pro dopln ní 2 dalších linek pro p ípadný nár st obyvatel.  
 
V souvislosti s up esn ným projektem pro územní ízení se Zm nou . 1 ÚP up es ují 
(zm ny . Z1/17 na k.ú. Muka ov a Srbín) také trasy v ul. Na Moklin , trasa kanaliza ního 
sb ra e v ul. Kutnohorská v etn  trasy p ivad e tlakové kanalizace z Muka ova a 
Žernovky, dále trasa hlavního p ivad e z východní ásti Srbína v ul. U Požáru (v etn  
zm ny umíst ní SOV). Dopln ny jsou trasy v ul. Za Brodem, Macešková a Kopretinová.  
 
Kanalizace deš ová 
 
Pro nov  zastavovaná území se Zm nou . 1 ÚP nem ní povinnost zasakovat srážkové 
vody ze staveb na pozemku vlastníka, pokud to geologické pom ry umož ují. Totéž platí pro 
nové komunikace, které budou odvodn ny bu  p íkopovým nebo zatrubn ným vedením 
podél jejich okraj . Podle místních podmínek budou zasakovány do terénu nebo zaúst ny do 
stávajících deš ových stok. V p ípad  zaúst ní do vodote e musí být osazeny odlu ova e 
ropných látek.  
 
Zm nou . 1 ÚP je dopln n výkres kanalizace deš ové – stávající stav. V ásti Muka ova 
z stává jednotná kanalizace ve stávající zástavb  jako deš ová kanalizace. V ástech Srbín, 
Žernovka jsou zachovány stávající trasy jako zatrubn né nebo v otev eném p íkopu. 
Zm nou . 1 ÚP není stávající ást systému odvodu deš ových a srážkových vod m n na. 
 
Zm nou . 1 ÚP byla dopln na stávající odvod ovací strouha u k.ú. Srbín, jižn  od ul. 
Kutnohorské, která je zárove  sou ástí odvodu srážkových vod z území do Jevanského 
potoka jako uvedení ÚP do souladu se skute ností (zm na . Z1/23). Stejn  tak byl dle stavu 
území up esn n otev ený meliora ní p íkop z oblasti k.ú. Muka ov – Na Mok in  do rybníku 
Požár (sou ást zm ny Z1/S1).  
 
Elektrická energie, zemní plyn, komunika ní sít  a nakládání s odpady 
 
Zm nou . 1 ÚP nejsou dot eny tyto systémy, nem ní se zp sob zásobování i technického 
ešení ani kapacity, protože se nem ní zastav né a zastavitelné území obce.  
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9.3.3. Ob anské vybavení a ve ejná prostranství 
 
Zm na . 1 ÚP nezasahuje do ploch ob anské vybavenosti ve ejné infrastruktury ani 
komer ní ob anské vybavenosti. Ve ejná prostranství ani ve ejná zele  nejsou m n ny.  
 
Dochází pouze k dopln ní a rozší ení možnosti ob anské komer ní vybavenosti p evodem 
zastavitelné plochy a smíšené obytné m stské SM 12 na smíšenou obytnou a komer ní ve 
východní ásti k.ú. Muka ova (zm na Z1/7M). Obdobn  je rozší eno funk ní využití plochy 
SK 20 na k.ú. Srbín, kde jsou pro možnost umíst ní obchod  a služeb upraveny prostorové 
podmínky velikosti zastavitelných ploch, výšky zástavby, ešení zelen  atp. tak, aby zde bylo 
možno umístit v tší samoobsluhu, supermarket st ední t ídy nebo menší obchodní centrum.  
 
9.4. KONCEPCE USPO ÁDÁNÍ KRAJINY 
 
9.4.1. Koncepce uspo ádání krajiny v návaznosti na ZÚR a promítnutí koncepce 
do ploch s rozdílným zp sobem využití 
 
Zm na . 1 ÚP zachovává ráz krajiny dle ZÚR SK – 2. aktualizace beze zm n. Jedná se o 
typ krajiny N (N 10) relativn  vyvážený, kde se jedná o udržení relativn  pestré skladby 
druh  pozemk  a tím o stabilizaci relativn  vyváženého pom ru ekologicky labilních a 
stabilních ploch území. Cílem je zachování a stabilizace polyfunk ního charakteru kulturní 
krajiny. 
 
Zm nou . 1 ÚP dochází k kladnému zásahu na k.ú. Srbín u rybníku Požár, kde je 
zmenšena plocha pro OV a proto bylo možné zv tšit plochu b ehové zelen , která je 
sou ástí VKP 31 Rybník Požár. Nedochází k zásahu do LBC 7 Požár (zm na . Z1/1S). 
 
Druhým zásahem je úprava na k.ú. Žernovka, kde v severovýchodní ásti území byl dle 
historických podklad  za len n rybník Ke Hranici (VKP 149) a p ilehlé porosty jako 
stabilizované plochy zastav ného území. Nem ní se tím však ani funkce, rozloha nebo druh 
pé e.  
 
Nejv tším zásahem co se tý e plochy je návrh zatravn ní na parcele p. . 6402 k.ú. 
Žernovka. Celá parcela je navržena k trvalému zatravn ní (zm na Z1/24Ž), p itom její 
západní ást je zárove  nov  vedena jako rezerva pro bydlení vesnického typu R-BV 
(zm na Z1/25Ž). Tato rezerva je stanovena jako výhledové území pro obytnou zástavbu 
hlavn  z d vodu umíst ní obce v Metropolitní rozvojové oblasti Praha. Jedná se o 
výhledovou rezervu, která m že být využita až po vy erpání 90 % ploch ur ených k bydlení 
v celém ešeném území.  
 
9.4.2. Ochrana p írody a krajiny 
 
V území se nenachází žádná evropsky významná lokalita ani pta í oblast systému Natura 
2000. Na území se nenachází p írodní památky, rezervace ani p írodní parky. Stávající 
památné stromy – Lípy v Muka ov  (kód 105099) na parc. . 735/3 k.ú. Muka ov nejsou 
Zm nou . 1 ÚP nijak dot eny.  
 
Všechny významné krajinné prvky jsou pln  zachovány. Pouze prvek VKP 149 rybník Ke 
Hranici byl p eveden do zastav ného území, protože dle historických map byl sou ástí 
ve ejného prostranství sídla. Tím se nic nem ní na jeho rozsahu nebo zp sobu ochrany a 
pé e (zm na . Z1/Ž11). 
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U VKP 31 Rybník Požár došlo k rozší ení ploch b ehové zelen  jednak zmenšením plochy Ti 
20 – OV, jednak zp esn ním rozsahu b ehových porost  na severní stran  rybníku 
(uvedení územní dokumentace do souladu se skute ností).  
 
9.4.3. Územní systém ekologické stability 
 
Zm nou . 1 ÚP není nijak dot en nadregionální biokoridor K 66 Vod radské bu iny – 
Vidrholec. Nedochází k žádným zm nám ani u lokálního ÚSES. Zm na plochy Ti 20 – OV 
se nedotýká LBC 7 rybník Požár (zm na Z1/1S). 
 
9.4.4. Dopravní infrastruktura v krajin , prostupnost krajiny 
 
Systém turisticky zna ených cest a cyklotras dle platného ÚP lze považovat za stabilizovaný. 
Plochy lesní a zem d lské jsou p ístupné historicky vzniklou sítí ú elových komunikací. Tato 
sí  umož ující prostupnost krajiny a dostupnost okolních sídel je dle platného ÚP 
stabilizována v etn  nové trasy páte ní cyklotrasy CT 1.  

 
Prostupnost krajiny nesmí být narušena oplocováním pozemk  ve volné krajin  (za 
„oplocení“ nejsou považovány oplocenky na PUPFL z d vod  ochrany p ed škodami 
zp sobenou zv í i do asná oplocení pastvin).  
 
Zm na . 1 ÚP svým návrhem nem ní ani nijak neupravuje sou asný stabilizovaný systém 
dopravní infrastruktury v krajin , který umož uje dostupnost všech ploch v krajin  i okolních 
sídel.   
 
9.4.5. Rekreace 
 
Zm nou . 1 ÚP nejsou v souladu se ZÚR SK navrhovány žádný nové individuální rekrea ní 
objekty ani rozr stání chatových lokalit stávajících. V rámci ochrany ZPF je naopak 
up esn na zm na rekrea ní zástavby na trvale obytnou za ur itých podmínek (viz zm na 
Z1/6M, S, Ž, plochy SR). 
 
9.4.6. Dobývání ložisek nerostných surovin, inženýrsko-geologické pom ry 
 
V ešeném území se vyskytují a jsou ve Zm n  . 1 ÚP respektována tato ložiska 
nerostných surovin: 
 
v lokalit  Horka 

- výhradní ložisko . B3038700 - Žernovka: kámen pro hrubou a ušlechtilou 
kamenickou výrobu, živcové suroviny, nerost žula; 

- dobývací prostor . 70120 - Žernovka: nerost žula, eviden ní íslo výhradního ložiska 
303870001, t žené DPT 
 
v lokalit  Hranice 

- chrán né ložiskové území . 03870000 - Žernovka 
- ložisko – výhradní, plocha Žernovka: kámen pro hrubou a ušlechtilou kamenickou 

výrobu, živcové suroviny eviden ní íslo ložiska 303870002, net žené DPN 
V ešeném území se nevyskytují sesuvy ani poddolovaná území, tj. území s nep íznivými 
inženýrsko-geologickými pom ry ve smyslu § 13, zákona . 62/1988 Sb., v platném zn ní.  
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9.5. OCHRANA HODNOT ÚZEMÍ 
 
Ochrana kulturních a historických hodnot  
 
Zm nou . 1 ÚP se nem ní, ochrana kulturních hodnot z stává v platnosti dle ÚP: 
 
• ochrana zapsaných kulturních památek: 

- kostel Nanebevzetí Panny Marie, ev. íslo 38089/2 – 4136 v etn  okolí 
 
• ochrana urbanisticky významných lokalit: 

- náves Srbín 
- náves Žernovka 
- kostel Nanebevzetí Panny Marie v etn  h bitova, fary a okolní zástavby 

 
• ochrana architektonicky hodnotných staveb: 

- kostel Nanebevzetí Panny Marie v etn  fary, ohradní zdi a h bitova 
- zvoni ky v Žernovce a Srbín  
- Tyrš v d m 
- polyfunk ní domy k.ú. Srbín .p. 300 a .p. 279 

 
• archeologické hodnoty: 

Celé ešené území je územím s možnými archeologickými nálezy. Z toho vyplývá, že 
v p ípad  jakýchkoliv zemních prací i zásah  do terénu je nutné zám r ohlásit 
archeologickému ústavu ÚA PP  a postupovat podle na ízení vlády . 20/1997 Sb. a 
zákona . 242/1992 Sb. Jakékoliv terénní úpravy, zm ny využití území, stavby, 
inženýrské sít  a komunikace musí být odsouhlaseny p íslušným pracovišt m ÚAP.  

 
Zm nou . 1 ÚP se dopl uje up esn ná území s archeologickými nálezy (UAN) stupn  I – 
prokázané území nebo stupn  II – p edpokládané území: 
 
1 St edov ké a novov ké jádro vsi Muka ov UAN I 11563 
2 Novov ké jádro vsi Srbín   UAN II 11560 
3 Žernovka      UAN II 32827 
4 Žernovka – poloha starší vsi   UAN I 11564 
 
Poznámka: íslo na konci ádku ozna uje íslo v systému ID SAS 
 
Ochrana p írodních hodnot  
 
Zm nou . 1 ÚP nejsou m n ny nebo dopl ovány p írodní hodnoty uvedené v ÚP. 
Vzhledem k relativn  vysoké zastav nosti mimo plochy les  je nutné zachovat ostatní 
p írodní plochy bez narušení, aby nedošlo ke snížení hodnoty krajinného rázu. Zm na . 1 
ÚP nenavrhuje žádné nové zastavitelné plochy oproti platnému ÚP. 
 
Ochrana proti hluku a vibracím   
 
Zm na . 1 ÚP nezvyšuje riziko nadm rného hluku a vibrací, protože dle podmínek pro 
využití ploch s rozdílným zp sobem využití (kap. F – Výrok) nesmí žádné negativní vlivy 
p ekro it hranice využívaného pozemku a  už stavbou, inností nebo užívaným za ízením. 
Zm ny i úpravy funk ního využití n kterých lokalit navržené zm nou . 1 ÚP tak nemohou 
v principu zhoršit obytné prost edí. Nejv tší hlukovou zát ž území nadále tvo í silni ní 
provoz na kom. I/2 a provoz lomu, resp. provoz dopravy z lomu. 
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Civilní a požární ochrana  
 
Zm na . 1 ÚP nemá vliv na ešení požární a civilní ochrany, protože se nem ní zastav né a 
zastavitelné území obce a jeho funk ní využití.  
 
10. VYHODNOCENÍ POT EBY ZASTAVITELNÝCH PLOCH 
 
Zm na . 1 ÚP nenavrhuje nové funk ní plochy pro zástavbu obytnou všeho druhu a 
ob anské vybavenosti, zachovává stávající zastav né území. Celkové z stává v platnosti 
p vodní vyhodnocení pot eb zastavitelných ploch dle ÚP z r. 2017, nep edpokládá se v tší 
nár st obyvatel. Vyplývá to i z vyhodnocení vývoje po tu obyvatel.  
 
2011 - 2 104 obyvatel 
2019 - 2 526 obyvatel 
2032 - p edpoklad ÚP 3 050 obyvatel 
 
B hem 8 let od posledního SLBD došlo k nár stu po tu obyvatel o 422 osob, v dalších 12 – 
13 letech se p edpokládá nár st o cca 524 obyvatel, což odpovídá p edpokládanému 
zpomalení demografického vývoje dle prognózy eského statistického ú adu do r. 2065. Pro 
rozvoj ob anské vybavenosti p i tomto rozvoji se zatím zdají plochy pro ob anskou 
vybavenost všeho druhu dostate né. Zm na . 1 eší pouze úpravy funk ního využití lokalit 
v již vymezeném zastav ném a zastavitelném území obce.  
 
Stav dopravní a technické infrastruktury se zdá relativn  vyhovující mimo likvidace 
splaškových vod. Zm nou . 1 ÚP je up esn na plocha OV bez nároku na zábory ZPF. 
Nový p ivad  pitné vody Region Jih a navazující vodovodní ady probíhají ve stávajících 
komunikacích. Dopravní systém v obci není ideální, ale nejv tší zatížení tvo í komunikace I/2 
Praha – Kutná Hora a tento problém nelze ešit úrovní ÚP obce, ale minimáln  kraje.  
 
Z výše uvedených d vod  nevyplývají ze Zm ny . 1 ÚP pot eby na nové zastavitelné 
plochy. 
 
11. VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA 

ŠIRŠÍCH ÚZEMNÍCH VZTAH  
 
Postavení a význam obce ve struktu e ORP í any a St edo eského kraje se nem ní, je 
v souladu se ZÚR SK po 2. Aktualizaci. Velký význam obce v rozvoji z hlediska PÚR R po 
3. Aktualizaci se nem ní, z stává v „Metropolitní rozvojové oblasti Praha OB 1“ se stejnými 
podmínkami jako p i schválení ÚP. 
 
Zm na . 1 ÚP nemá žádný vliv na krajinu a p ilehlé území okolních obcí. Je zachována 
návaznost na nad azenou dopravní sí  i technické sít . Pouze je up esn na trasa p ivad e 
pitné vody Region Jih v ešeném území dle podrobn jší dokumentace a áste ného 
provedení.  
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12. VYHODNOCENÍ SPLN NÍ POŽADAVK  ZADÁNÍ, POP ÍPAD  

VYODNOCENÍ SOULADU 
 
12.1. VYHODNOCENÍ POŽADAVK  ZADÁNÍ (OBSAHU) 
 
Zm na . 1 ÚP je zpracována dle „Obsahu zm ny . 1 územního plánu Muka ov“ 
schváleného obcí dne 15.1.2019 (usnesení . 12/4/2019).  
 

 Celková koncepce urbanistického ešení ÚP nebyla m n na, z stává nedot eno ešení 
krajiny a p írody, je zachována a dopln na koncepce dopravní a technické infrastruktury 
(dle ásti C, odstavce 06 zadání, dále zna ení bod  dle zadání ást / odstavec tj. C/06). 
Nebyly rozší eny zastavitelné plochy v území C/07.  
 

 V ploše lokality SK 20 byly upraveny regulativy využití území tak, aby zde mohlo být 
postaveno za ízení pro obchod a služby s plochou 2 500 m2 (B/02). S tím byly upraveny 
i ostatní prostorové podmínky využití lokality (zm na Z1/S3). Byla dopln na odvod ovací 
strouha (Z1/2S).  

 
 Regulace obytné zástavby (C/09) je provedena v rámci stanovení podmínek pro využití 

ploch s rozdílným zp sobem využití (kap. F2 - Prvky regula ního plánu) dopln ním 
nových podmínek pro RD tj. omezení po tu na 2 bytové jednotky s jedním vchodem, u 
dvojdom  je po et bytových jednotek omezen na jednu bytovou jednotku v každé 
polovin  domu (Z1/4M, S, Ž).  

 
 Lokáln  byly upraveny parametry komunikací (C/10) a to zm nou t ídy komunikace 

(Z1/9Ž, Z1/11Ž) a rozlišením na komunikace místní a ú elové (Z1/18M, Z1/18S, Z1/18Ž) 
ve všech t ech sídlech z d vodu stávající nebo nárok  nové zástavby. Místn  byly 
upraveny trasy komunikací dle zp esn ných podklad  ( OV – Z1/22S) nebo na žádost 
ob an  (Bi Z1 – Z1/5S, Z1/10Ž, Z1/12Ž, Bi 23 – Z1/21S). 

 
 Místn  byl ÚP uveden do souladu se skute ností a úpravami v katastru (Z1/9Ž, Z1/13Ž, 

Z1/14Ž, Z1/23Ž, Z1/15M). 
 

 Plocha pozemku p. . 519/102 k.ú. Srbín není oproti zadání (C/11) zm n na na 
samostatnou plochu OV, protože v pr b hu zpracování návrhu zm ny bylo zjišt no, že 
zm na plochy na tomto pozemku není pot ebná. Dle ÚP je v celé funk ní ploše Bi – 
bydlení v rodinných domech – m stské a p ím stské uvedena možnost umíst ní 
ob anské vybavenosti v RD nebo jako samostatné objekty ob anské vybavenosti p i 
spln ní podmínek využití plochy a podmínek prostorového uspo ádání.  

 
 ást lokality SR 11 (smíšené obytné rekrea ní) je nov  za azena do plochy bydlení 

v rodinných domech – m stské a p ím stské Bi (C/12 – Z1/6M, S, Ž) jako uvedení ÚP 
do souladu se stavem území. Zárove  bylo zkontrolováno celé území obce Muka ov a 
byly p esn ji rozlišeny plochy SR od ploch obytných, protože došlo v n kterých ástech 
ploch SR k p evodu na trvale obytnou zástavbu (uvedení ÚP do souladu s katastrem 
nemovitostí). P. . 725/146, k.ú. Muka ov byla za azena jako plocha SM – plochy 
smíšené obytné m stské z d vodu zástavby na pozemku a užívání staveb – uvedení do 
souladu se staveb v území v katastru (kolaudováno p ed schválením ÚP 10.2.2017).  

 
 ást plochy SM 12 (plochy smíšené obytné m stského typu) byla p evedena (C/13) do 

plochy SK 12 (plochy smíšené obytné komer ní) zm nou . Z1/7M – p. . 782/33, k.ú. 
Muka ov. 
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 Na žádost majitel  pozemk  a staveb (C/14) byla vy azena parcela . 684/16 k.ú. Srbín 
z ve ejných komunikací (Z1/8S) se souhlasem obce. Zárove  bylo zm n no funk ní 
využití p ilehlých 4 pozemk  ze SR na SM (uvedení ÚP do souladu s katastrem 
nemovitostí).  

 
 Byly opraveny nep esnosti ÚP dle platného katastru nemovitostí (C/15) jako uvedení ÚP 

do souladu se skute ností (viz také C/10). Nov  byly dopln ny komunikace jako p ístupy 
k pozemk m v Žernovce (Z1/10Ž – p. . 646/9) a v Srbín  (Z1/28S – p. . 1008). Zárove  
byly upraveny a dopln ny trasy p ivad e pitné vody Region Jih a trasy vodovodních 
ad  v Muka ov  a Srbín  (Z1/16M, S) i trasy splaškové kanalizace v Muka ov  a Srbín  

(Z1/17M, S). Nov  byla dopln na do ÚP deš ová kanalizace podle podklad  obce 
(Z1/26M, S, Ž) v celém území všech sídel.  

 
 Dle požadavk  obce je seznam výkres  (C/16) dopln n z d vod  zaznamenání 

skute ného stavu území a up esn ní zm n v technických sítích v etn  zm n v katastru 
takto: 
1.5A Kanalizace splašková 
1.5B Kanalizace deš ová 
1.6 Pitná voda 
V návaznosti na textové ásti ÚP byly dopln ny v Od vodn ní p ílohy: 
P 1 - Orienta ní situace Muka ova a Srbína 
P 2 - Orienta ní situace Žernovky 
 

 Funk ní ešení ploch z stává zachováno, pouze v n kterých ástech dochází 
k úpravám: 
a) Zp esn ní dle podkladní dokumentace p edané obcí plocha OV, ešení p íjezdu, 

pr chodu hlavního meliora ního za ízení z oblasti U Muka ova – Na Mok in  okolo 
OV v etn  zaúst ní do rybníku Požár. Zp esn ním plochy došlo ke zmenšení 

zastavitelné plochy a tím byla zachována vzrostlá zele  a byla rozší ena plocha 
VKP 31 (Z1/1S, Z1/22S). 

b) Z d vodu možností p evodu rekrea ních objekt  na trvalé bydlení byly upraveny 
podmínky pro využití území typu SR – plochy smíšené rekrea ní a obytné, kde 
minimální celková plocha pozemk  a stavby pro p evedení na trvale obytnou byla 
stanovena na 700 m2 na nových plochách, odd lením pozemk  ze stávající 
rekrea ní zástavby nesmí dojít k tomu, že stávající individuální rekrea ní objekt 
bude mít plochu menší než min. 500 m2 v etn  stávající stavby. Minimální plocha 
pozemku v etn  stavby pro p evod stávajícího rekrea ního objektu na trvale 
obytný je 400 m2 (zm na Z1/19M, S, Ž).  

c) Dle podklad  obce byla odd lená ást pozemku h bitova OH p. . 717/3 k.ú. 
Muka ov pro zastavitelnou plochu SV – plocha smíšené obytné venkovské 
zástavby (Z1/20M).  

d) Dle podklad  obce bylo up esn no využití plochy p. . 640/2 na trvale travní porost 
(Z1/24Ž) NZ-T. 

e) Z p. . 640/2 k.ú. Žernovka byla vymezena plocha rezervy R-BV pro zástavbu BV 
bydlení v rodinných domech – venkovské dle podkladu obce (Z1/25Ž). Plocha 
rezervy je omezena mimo hranicí chrán ného ložiskového území kamene 
Žernovka – Hranice.  

f) P i ul. Pražské na pozemku p. . 725/60 k.ú. Muka ov byla provedena zm na 
funk ního využití podle skute nosti (Z1/27M) z navrhovaného využití OM 
(ob anská vybavenost komer ní) na stávající stav s možností p evedení rekrea ní 
zástavby na trvale obytnou SR (plochy smíšené obytné a rekrea ní). 
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12.2. VYHODNOCENÍ SOULADU SE SCHVÁLENÝM VÝB REM NEJVHODN JŠÍ 
VARIANTY A PODMÍNKAMI K JEJÍ ÚPRAV  V P ÍPAD  POSTUPU 
PODLE § 51 odst. 2 SZ 

 
Nezpracovává se, sou ástí „Obsahu Zm ny . 1 ÚP Muka ov“ nebylo žádné zadání 
variantního ešení.   
 
12.3. VYHODNOCENÍ SOULADU S POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU ÚP 

V P ÍPAD  POSTUPU DLE § 51 odst. 3 SZ 
 
Postup dle § 51 odst. 3 SZ nebyl uplatn n, vyhodnocení se nezpracovává.   
 
12.4. VYHODNOCENÍ SOULADU S POKYNY PRO P EPRACOVÁNÍ NÁVRHU 

DLE § 53 odst. 3 SZ 
 
Návrh Zm ny . 1 ÚP byl projednán, postup dle § 53 odst. 3 SZ nebyl uplatn n.   
 
12.5. VYHODNOCENÍ SOULADU S POKYNY K ÚPRAV  NÁVRHU ÚP 

V P ÍPAD  POSTUPU DLE § 54 odst. 3 SZ 
 
Zastupitelstvo obce souhlasí s p edloženým návrhem ÚP a s výsledky projednání, postup dle 
§ 54 odst. 3 nebyl uplatn n.   
 
12.6. VYHODNOCENÍ SOULADU S ROZHODNUTÍM O PO ÍZENÍ ZM NY ÚP A 

O JEJÍM OBSAHU V P ÍPAD  POSTUPU DLE § 55 odst. 3 SZ 
 
Netýká se zpracované Zm ny . 1 ÚP Muka ov.   
 
13. VÝ ET ZÁLEŽITOSTÍ NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU, KTERÉ 

NEJSOU EŠENY V ZÁSADÁCH ÚZEMNÍHO ROZVOJE (§ 43 
odst. 1 SZ) S OD VODN NÍM POT EBY JEJICH VYMEZENÍ 

 
Nebyly vzneseny žádné požadavky a z ešení návrhu Zm ny . 1 ÚP nevyplývají nové 
záležitosti nadmístního významu.   
 
14. VÝ ET PRVK  REGULA NÍHO PLÁNU S OD VODN NÍM 

JEJICH VYMEZENÍ 
 
Dle obsahu Zm ny . 1 ÚP byly za azeny do ÚP prvky regula ního plánu z d vodu 
nenarušení charakteru zástavby obce v návaznosti na historickou a stávající zástavbu 
(nep im en  velké stavby na nep im en  malých pozemcích). Zárove  je up esn no 
funk ní využití obytné zástavby, aby nedocházelo k nevhodnému využití stávajících a nových 
staveb i p estaveb stávající zástavby.  
 
Do ÚP jsou v kap. F2 za azeny tyto prvky regula ního plánu: 
 
A) Stavby rodinných dom  v zastav ném i zastavitelném území mohou být užívány jen pro 

trvalé bydlení, specifické formy bydlení (ubytování osob) nejsou p ípustné. Zejména 
nejsou p ípustné ubytovny, koleje, svobodárny, internáty, kempy a skupiny chat 
vybavené pro poskytování ve ejného ubytování. (Z1/4M, S, Ž) 
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B) V zastav ném i zastavitelném území (tj. v katastrálním území Muka ov u í an, Srbín, 
Žernovka) je p ípustná výstavba rodinných dom  (RD) s nejvýše dv ma bytovými 
jednotkami a jedním spole ným vchodem na jeden RD. (Z1/4M, S, Ž) 

C) V zastav ném i zastavitelném území (tj. v katastrálním území Muka ov u í an, Srbín, 
Žernovka) je p ípustná výstavba dvojdom  s omezením po tu bytových jednotek na 
jednu bytovou jednotku v každé polovin  dvojdomu. (Z1/4M, S, Ž) 

D) V zastav ném i zastavitelném území (tj. v katastrálním území Muka ov u í an, Srbín, 
Žernovka) je p ípustná výstavba adových RD a hnízdová zástavba RD s omezením 
po tu bytových jednotek na jednu bytovou jednotku na 1 RD a to pouze v územích 
s podmínkou zpracování územní studie.  

 
15. VYHODNOCENÍ P EDPOKLÁDANÝCH D SLEDK  

NAVRHOVANÉHO EŠENÍ NA ZEM D LSKÝ P DNÍ FOND A 
POZEMKY UR ENÉ K PLN NÍ FUNKCE LESA 

 
15.1.  POZEMKY UR ENÉ K PLN NÍ FUNKCE LESA (PUPFL) 
 
Zm nou . 1 ÚP Muka ov nedochází k záboru PUPFL pro ú ely zastavitelného území nebo 
jinému funk nímu využití. Koncepce využití les  z stává zachována dle ÚP Muka ov v etn  
jejich využití. Nem ní se ani schválený rozsah odn tí pozemku z funkce lesa.  
 
15.2.  ZEM D LSKÝ P DNÍ FOND (ZPF) 
 
Zm nou . 1 ÚP Muka ov nedochází k žádným zásadním zm nám v plochách ZPF. Pouze 
pozemek p. . 640/2 k.ú. Žernovka byl nov  uveden do souladu s katastrem nemovitostí jako 
trvale travní porost a byla na jeho ásti navržena rezerva pro bydlení R-BV (zm ny Z1/24Ž, 
Z1/25Ž).  
 
V rámci up esn ní ÚP je ve Zm n  . 1 ÚP up esn n systém odvodu srážkových vod na k.ú. 
Srbín jako uvedení ÚP do souladu se skute ností. Byla dopln na odvod ovací strouha od ul. 
Kutnohorské do Jevanského potoka (Z1/2S) a byla up esn na trasa hlavního meliora ního 
za ízení – otev eného p íkopu od ul. Na Mok in , p es ul. Kutnohorskou do rybníku Požár.  
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Zm nou . 1 ÚP jsou dot eny tyto plochy ZPF: 
 
TABULKA ZM N ZÁBOR  ZPF provedené zm nou .1 ÚP 
 
k. ú. Srbín 
 

CELKEM 

 
 
POZNÁMKY: 
1) Všechny plochy zábor  jsou na k.ú. Srbín. 
2) Celkový zábor ZPF je 0,26 ha p i ode tení zmenšené plochy p vodn  navrhované komunikace dle ÚP, která byla dle zm ny Z1/21S 

zmenšena o obratišt  a upravena trasov . 
3) Ve skute nosti je zábor ješt  menší, protože dle ÚP je plocha Ti 20 – OV velikosti 0,22 ha, ale Zm nou . 1 ÚP dle podklad  obce 

(podrobn jší dokumentace) se zábor zmenšil na 0,14 ha, tzn. je o 0,08 ha menší.  
 
SKUTE NÝ ZÁBOR NOVÝCH PLOCH ZPF JE OPROTI ÚP JEN 0,18 HA. 
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15.3.  ZD VODN NÍ EŠENÍ ZM NY ÚP 
 
Zm na . 1 ÚP nemá žádný vliv na PÚPFL a minimální vliv na zábory ZPF. Zm na . 1 ÚP 
nenavrhuje žádné nové zastavitelné plochy pro obytnou, ob anskou nebo výrobní zástavbu. 
Nár st zábor  ZPF o 0,18 ha je pouze u dopravní a technické infrastruktury, tj. nová 
komunikace k OV (Ti 20) a plocha stavby technické infrastruktury OV, která je ale 
zmenšena. 
 
Celkov  po up esn ní celého zastav ného a zastavitelného území obce, resp. uvedením ÚP 
do souladu s katastrem nemovitostí, došlo ke zmenšení plochy záboru pro zástavbu v etn  
dopravní a technické vybavenosti i všech druh  zelen  ze 70,10 ha na 68,37 ha, tj. snížení o 
1,73 ha Zm nou . 1 ÚP. Z d vodu provedeného up esn ní jsou v záv ru od vodn ní 
p iloženy tabulky celkového vyhodnocení záboru ZPF po Zm n  . 1 ÚP. 
 
16. ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH A JEJICH OD VODN NÍ 
 
Rozhodnutí o námitkách a jejich od vodn ní je uvedeno v samostatné p íloze od vodn ní 
územního plánu.  
 
17.  VYHODNOCENÍ P IPOMÍNEK 
 
K návrhu Zm ny . 1 Územního plánu Muka ov nebyly uplatn ny p ipomínky. Vyhodnocení 
p ipomínek není zpracováno. 
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 k.ú. Srbín 
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 k.ú. Žernovka 
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NEZASTAVITELNÉ PLOCHY (zm na kultur) 

 
ZASTAVITELNÉ PLOCHY 
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Zábor ZPF celkem 
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