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Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, jako věcně a místně 

příslušný správní orgán, uplatňuje podle ustanovení § 55a odst. 2 písm. d) a e), v souladu s ust. 

§ 4 odst. 2 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 

zákon), ve znění pozdějších předpisů, tato 

 

 

S T A N O V I S K A 

k navrhovanému obsahu změny č. 1 územního plánu  

Mníšek pod Brdy 
 

Změna je pořizována ve zkráceném postupu. 
 

 

Dne 26. 10. 2021 obdržel Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí 

a zemědělství, od pana Ing.arch. Kindla Zdeňka žádost o výše uvedená stanoviska ke 

zkrácenému postupu pořizování změny územního plánu. 

  

Navrhovaný obsah změny územního plánu: 

 

1) Pozemky p. č. 1096/4 a 1093/9 v k. ú. Mníšek pod Brdy se navrhují změnit z dosavadní plochy 

ZV – veřejná prostranství – veřejná zeleň (stav) na plochu ZS – zeleň soukromá a vyhrazená 

(stav), tzn. ponechání v souladu se skutečným využitím.  

 

2)Pozemek 1939/5 v k. ú. Mníšek pod Brdy se navrhuje k prověření pro změnu z územní rezervy 

R07 pro občanské vybavení do zastavitelné plochy OV3 – občanské vybavení – veřejná 

infrastruktura, se zaměřením na sociální zdravotní péči. 

 

3) Pozemky 1574 a 1564 v k. ú. Mníšek pod Brdy s požadavkem přeřazení z kategorie BI (stav) 

do kategorie RX – rekreace – se specifickým využitím (pro možnou transformaci na trvalé 

bydlení). 

 

4) Prověření změny prostorových regulativů v plochách průmyslové zóny (VS) ve stávajících i 

návrhových částech, pro možnost snížení min. koeficientu zeleně s možným částečným 

započítáním zelených střech a stěn – podpora alternativního ozelenění tam, kde to kvůli vyšší 

zastavěnosti již není možné jinak; dále prověření možnosti započítání ZO – zeleně ochranné a 

izolační do koeficientu zeleně; dále zvýšení max. koeficientu zastavitelnosti a max. výšky 

zástavby. 
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5) Požadavek na úpravu v zastavěném území – pozemky 819/2 a 836 v k. ú. Mníšek pod Brdy 

změnit z BH – bydlení v bytových domech a DS – dopravní infrastruktura – silniční na ZS – 

zeleň soukromá. Současně vymezit jako stávající plochu DS část plochy BH mezi bytovými 

domy v ul. Jana Šťastného, kde fyzicky existuje příjezdová komunikace k zadnímu traktu 

základní školy. 

 

6) Prověření výškových regulativů pro plochy areálu Martin Uher – Autobusy a sběrného dvora 

(z 5 m na 8 m, resp. z 4 m na 6 m) – pozemky 1307/1, 1310/11 a další, vč. zast. Pozemků – vše 

v k. ú. Mníšek pod Brdy. 

 

7) Prověření výškové regulace u bytových domů Eden (přizpůsobit stavu – náprava: v prostorové 

regulaci upravit výšky stávajících bytových domů na Novém Sídlišti: prohodit výšky 3+P za 4+P 

– ul. Jana Šťastného č. p. 587 a další s č. p. 584 a další tak, aby odpovídalo současnému stavu). 

 

8) Prověření a případné přehodnocení rozsahu zastavitelné plochy Z34 „za Penny Marketem“ s 

navrženým využitím OM (poz. 1316/3, 1316/13, 1316/14 – vše v k. ú. Mníšek pod Brdy). V 

severní části plochy (poz. 1316/8, 1316/36) je již realizovaná stavba OC – Teta, Pepco. 

 

9) a) Požadavek na změnu využití části pozemku 563 v k. ú. Rymaně z DS1 – dopravní 

infrastruktura – silniční (nezpevněné účelové komunikace – cestní síť) na DS – pro místní 

obslužnou komunikaci, obojí jako „návrh“. 

 

10) Pozemky 1302/5, 10302/6, 2890/51 a 2890/50 v k. ú. Mníšek pod Brdy – doplnění regulativů 

pro umožnění dočasného využití ploch DS v souladu s přijatelným záměrem dočasného zázemí 

společnosti na zpevněné ploše býv. parkoviště (odstavná plocha zázemí autodopravy s 

kancelářskými a skladovacími prostory v mobilních stavbách a parkováním vozů pro provoz 

firmy). 

 

11) Prověření změny využití pro část pozemku 1958/4 v k. ú. Mníšek pod Brdy – dle ÚP část 

plochy Z30 s podmínkou územní studie X4. Na ploše OV (severně – viz podmínka ÚS X5) se 

připravuje záměr nového areálu. Část této plochy je ovlivněna minulou důlní činností (prochází 

zde štola dolu Skalka). Pro případ ztížených podmínek plánované zástavby se navrhuje rozšíření 

využitelnosti plochy ÚS X4 – kromě OM – komerční zařízení rovněž OV – veřejná infrastruktura 

s přípustným využitím pro školská zařízení, apod. Dále bude prověřeno vymezení dalšího 

alternativního dopravního napojení plochy Z30 na Řevnickou ulici. 

 

12) Doplnění textové části odůvodnění pro šířky komunikací umožňující napojení plochy Z62 v 

Rymani. 

 

13) Rozšíření ČOV na částech pozemků parc. č. 1965/179 a 2076/1 v k. ú. Mníšek pod Brdy. 

 

14) V rozvojové ploše Z35 umožnit započtení ploch ochranné zeleně valu k souvisejícím 

plochám bydlení (min. koeficienty zeleně). 

 

15) Na pozemku 850/4 v k. ú. Mníšek pod Brdy (BI) umožnit i využití ploch OV. 

 

16) Řešení soudem zrušené územní rezervy poz. 274/17 v k. ú. Rymaně – rozsudkem Krajského 

soudu (manželé Koutní). Po zrušení úz. rezervy je nyní tento pozemek v ÚP jako neřešená 

plocha; změna ÚP navrhne vhodné využití, soud sice neurčuje jaké využití, ale s ohledem k 

rozsudku půjde o návrh bydlení. 

 

17) Řešení soudem zrušeného pěšího průchodu „Na Madlenkách“ v části pozemku 609/6 v k. ú. 

Mníšek pod Brdy – rozsudkem Krajského soudu (Jitka Hrabětová). Po zrušení úz. rezervy je nyní 

tento pozemek v ÚP jako neřešená plocha; změna ÚP navrhne plochu bydlení v kombinaci s 
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plochou soukromé zeleně na tomto pozemku a zároveň prověří možnost umístění pěšího 

průchodu v náhradní poloze. 

 

18) Požadavek na vymezení koridoru pro modernizaci dálnice D4 včetně vymezení ploch pro 

přestavbu MÚK Řitka dle technické studie "D4 modernizace, úsek MÚK Zbraslav-jih – MÚK 

Řitka" (Sagasta s.r.o., 08/2020). Prověřit vymezení pozemků jako veřejně prospěšné stavby, pro 

které lze práva ke stavbám a pozemkům vyvlastnit. Tento záměr dne 4. 10. 2021 obdržel 

stanovisko Krajského úřadu Středočeského kraje, ve kterém KÚSK vyloučil významný vliv na 

předmět ochrany nebo celistvost jakékoliv evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti a 

nepožaduje zpracovat vyhodnocení vlivů změny územního plánu Mníšek pod Brdy na životní 

prostředí (tzv. SEA) pro tento záměr. 

 

19) Pozemek parc. č. 1246/7 prověřit pro využití ZS – zeleň – soukromá a vyhrazená a parkovací 

stání. Jedná se o částečně o stávající zahrady, částečně o kraj komunikace, jezde zjevný nesoulad 

katastru nemovitostí s reálným stavem. 

 

20) Požadavek v ploše P19 vyjmout z podmínky územní studie plochu BI. Plocha bydlení se 

záměrem sportoviště vůbec nesouvisí. 

 

21) Požadavek v ploše P08 na vyjmutí z podmínky územní studie plochy ZV a prověření 

možnosti využití pro sousední plochu OV (např. jako zahrada mateřské školy). 

 

22) Prověření vymezení pozemků parc. č. 2867/2 a 2867/3 v k. ú. Mníšek pod Brdy v ploše OM 

– občanské vybavení - komerční zařízení malá a střední. 

 

23) Doplnění definice některých pojmů (zastavitelné pozemky, stavební parcely, …) 

 

24) Prověření možnosti změny způsobu vymezení maximální výšky významných staveb v 

metrech (místo počtu podlaží). 

 

25) V kapitole A.6.3 textové části upravit formulaci umožňující navýšení o jedno podlaží tak, 

aby nebylo nadužívané, např. i v nevhodných místech. Dodefinovat "nároží", prověřit definici 

"podkroví". 

 

26) V grafické části územního plánu plochy "RN – rekreace – na plochách přírodního charakteru" 

zobrazit jako plochy "NS – smíšené nezastavěné území" v zelené barvě. Nedojde ke změně 

vymezení těchto ploch, pouze k překategorizování a jinému barevnému zobrazení. Úprava je 

navržena z důvodu lepšího chápání těchto ploch jako přírodních a nikoli jako ploch 

k soukromé rekreaci. 

 

27) Prověření pozemků 2137/7 a 3137/9 v k. ú. Mníšek pod Brdy pro záměr zastavitelné plochy 

bydlení – ze stávajícího využití NZ – plochy zemědělské na plochu BI – bydlení v rodinných 

domech – městské a příměstské. 

 

28) Plocha u nájezdu na dálnici naproti kovohutím. 

 

29) Požadavek na zařazení pozemků parc. č. 3106/1, 3106/3 a 3106/4 v k. ú. Mníšek pod Brdy 

do ploch pro bydlení (Lukáš Kobrle). 

 

30) Požadavek na zařazení pozemků 970/6, 970/8, 970/9, 970/15, 970/16, 970/17, 970/18, 970/19 

a 970/20 z ploch RN – rekreace – na plochách přírodního charakteru do plochy BV – bydlení – 

v rodinných domech – venkovské. 

 

31) Požadavek na zařazení pozemku 57/7 v k. ú. Stříbrná Lhota do z ploch NP – plochy přírodní 

do ploch RN – rekreace – na plochách přírodního charakteru, RX – rekreace – 
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se specifickým využitím a RZ – rekreace – zahrádkové osady. 

 

32) Záměr na zařazení pozemků parc. č. 274/11 a 274/12 v k ú. Rymaně do plochy RX – rekreace 

– se specifickým využitím. 

 

Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, sděluje následující: 

Stanovisko příslušného orgánu ochrany přírody podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., 

o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů   (Mgr. Pátková, l. 656) 

 

Krajský úřad příslušný podle ust. § 77a odst. 4 písm. x) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody 

a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákona č. 114/1992 Sb.“), tj. zejména k zvláště 

chráněným územím v kategorii přírodní památka a přírodní rezervace, nadregionálním a 

regionálním územním systémům ekologické stability, zvláště chráněným druhům rostlin a 

živočichů nemá k předložené změně č. 1 Územního plánu Mníšek pod Brdy zkráceným 

postupem žádné připomínky.  

Krajský úřad jako orgán ochrany přírody příslušný podle ust. § 77a odst. 4 písm. n) zákona 

č. 114/1992 Sb., konstatuje, že v souladu s ust. § 45i zákona č. 114/1992 Sb., lze vyloučit 

významný vliv 22 návrhů na změnu č. 1 Územního plánu Mníšek pod Brdy zkráceným 

postupem, samostatně nebo ve spojení s jinými koncepcemi nebo záměry na předmět ochrany 

nebo celistvost evropských významných lokalit nebo ptačích oblastí, stanovených příslušnými 

vládními nařízeními. Na základě podnětů na změnu č. 1 ÚP Mníšek pod Brdy v předloženém 

znění se nepředpokládá možnost významného ovlivnění území soustavy Natura 2000, která jsou 

v kompetenci Krajského úřadu.  

 

Odůvodnění 

V těsné blízkosti jižní hranice lokality dotčené podněty na změnu ÚP Mníšek pod Brdy 

zkráceným postupem se nachází evropsky významná lokalita Andělské schody označená kódem 

CZ 0214005. Předložený soubor návrhů na změnu č. 1 ÚP Mníšek pod Brdy zkráceným 

postupem do citované EVL nezasahuje, ani ji neovlivňuje. Krajský úřad shledal, že nevzniká 

důvod k předpokladu, že dojde k působení na toto území soustavy Natura 2000. 

 

Stanovisko příslušného orgánu posuzování vlivů na životní prostředí podle § 10i zákona 

č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících 

zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů      

(Ing. Čermáková, l. 788) 

 

Orgán posuzování vlivů na životní prostředí příslušný podle ust. § 20 písm. b) a § 22 písm. 

d) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen zákon) na základě ust. § 10i odst. 2 zákona, kritérií uvedených v příloze č. 8 zákona 

a předložených podkladů požaduje v následujících etapách pořizování změny č. 1 územního 

plánu Mníšek pod Brdy zpracovat vyhodnocení vlivů na životní prostředí (tzv. SEA, dále 

jen vyhodnocení SEA), podle přílohy stavebního zákona. 

 

Pro zpracování vyhodnocení SEA se stanovují následující požadavky: 

 Vyhodnotit změnu územního plánu jako celku. 

 Vyhodnotit a navrhnout vhodnou regulaci funkčního využití s důrazem kladeným na ochranu 

veřejného zdraví, všech složek životního prostředí a kulturního dědictví. 

 Vyhodnotit dopravní napojení nových rozvojových ploch, stávající kapacity a možnosti rozšíření 

veřejné infrastruktury, včetně napojení navržených rozvojových ploch. 

 Vyhodnotit vliv na zemědělský půdní fond, pozemky určené k plnění funkcí lesa, podzemní a 

povrchové vody, odtokové poměry v území a prvky chráněné dle zákona č. 114/1992 Sb., o 

ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, klimatické změny a biologickou 

rozmanitost.  

 Vyhodnotit vlivy z hlediska změn v uspořádání krajiny a sídla a vliv na krajinný ráz. 
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 Požadavek na zpracování variantního řešení není uplatněn (postačí vyhodnotit aktivní 

a tzv. nulovou variantu). 

 Vyhodnocení SEA bude obsahovat kapitolu závěry a doporučení včetně návrhu stanoviska 

příslušného úřadu ke koncepci s uvedením jednoznačných závěrů, zda lze z hlediska 

negativních vlivů na životní prostředí doporučit schválení jednotlivých navrhovaných ploch a 

schválení územního plánu jako celku, popřípadě budou navrženy a doporučeny podmínky nutné 

k eliminaci, minimalizaci či kompenzaci negativních vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví. 

V příslušné části odůvodnění návrhu změny územního plánu bude uvedeno, jak byly do návrhu 

změny územního plánu zapracovány podmínky a opatření navržené pro jednotlivé plochy 

a koridory ve vyhodnocení SEA, případně bude odůvodněno, proč podmínky a opatření uvedené 

ve vyhodnocení SEA zapracovány nebyly. Uvedený požadavek vyplývá z ustanovení § 53 odst. 

5 písm. d) stavebního zákona.  

Zároveň příslušný úřad upozorňuje na ust. § 10i odst. 3 zákona, podle kterého může být 

zpracovatelem vyhodnocení SEA pouze osoba k tomu oprávněná dle § 19 zákona.  

V průběhu zpracování vyhodnocení SEA doporučujeme úzkou spolupráci pořizovatele, 

zpracovatele změny územního plánu a zpracovatele vyhodnocení SEA, včetně využití 

předběžného projednání ve smyslu § 15 zákona č. 100/2001 Sb. 

 

Pro účely vydání stanoviska podle § 10g zákona č. 100/2001 Sb. příslušný úřad požaduje 

předložit návrh změny č. 1 územního plánu Mníšek pod Brdy včetně vyhodnocení vlivů 

změny územního plánu na životní prostředí v rozsahu přílohy stavebního zákona, jež je 

součástí vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území po obsahové stránce zpracovaného 

v souladu se stavebním zákonem a platnými prováděcími předpisy. 

 

Odůvodnění: 

Předmětem změny územního plánu Mníšek pod Brdy je 32 vypsaných změn výše. Důvodem 

požadavku předložení vyhodnocení vlivů změny územního plánu na životní prostředí v rozsahu 

přílohy stavebního zákona je prověření plochy 2 pozemek 1939/5, která má přibližnou rozlohu 

56515 m2 a nenavazuje na zastavěné území obce. Dále požadujeme prověřit vliv na úpravu 

regulativů zeleně u plochy 4.  

 

Prověření pozemků 2137/7 a 3137/9 v k. ú. Mníšek pod Brdy pro záměr zastavitelné plochy 

bydlení – ze stávajícího využití NZ – plochy zemědělské na plochu BI – bydlení v rodinných 

domech – městské a příměstské. Záměr sice navazuje na zastavěné území a zastavitelnou plochu 

Z87, je ale v okrajové části tvořené shlukem několika staveb – většinou rekreačního využití, kde 

další rozšiřování zástavby není koncepčně odůvodnitelné. Dále dle stavebního zákona § 55, odst. 

(4): "Další zastavitelné plochy lze změnou územního plánu vymezit pouze na základě prokázání 

potřeby vymezení nových zastavitelných ploch." Vzhledem ke krátké době od vydání ÚP není 

většina dříve navržených ploch pro bydlení dosud využita a ploch pro rozvoj obytné zástavby je 

tak vymezen dostatek. Záměr proto není doporučen k zapracování do změny územního plánu. 

 

Požadavek na zařazení pozemků parc. č. 3106/1, 3106/3 a 3106/4 v k. ú. Mníšek pod Brdy do 

ploch pro bydlení - nevhodné, protože zasahuje do přírodní plochy, která je údolní nivou a slouží 

k odvodu a vsaku srážek. Plocha byla po celou dobu existence územního plánování v Mníšku 

pod Brdy vymezena jako plocha zeleně, ať už přírodní jako biokoridor, nebo zeleně soukromé. 

(uvedená poznámka o konzultaci se zpracovatelem M. Salabou není zcela pravdivá: investorovi 

byly sděleny odborné připomínky o nevhodnosti, že by bylo nutné souhlasné projednání s 

dotčenými orgány a rovněž konečný souhlas ZM, konzultováno i na komisích se shodným 

názorem … Orgány ochrany přírody a krajiny by s největší pravděpodobností tento záměr 

neodsouhlasily (rozhodně ne v celém rozsahu, který by způsobil nežádoucí srůst zástavby a 

přerušení přírodní linie).) Zachování údolních niv a ploch vhodných pro vsak a odvod srážek v 

krajině i v sídlech je jedním z principů územního plánu. Dále dle stavebního zákona § 55, odst. 

(4): "Další zastavitelné plochy lze změnou územního plánu vymezit pouze na základě prokázání 

potřeby vymezení nových zastavitelných ploch." Vzhledem ke krátké době od vydání ÚP není 

většina dříve navržených ploch pro bydlení dosud využita a ploch pro rozvoj obytné zástavby je 
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tak vymezen dostatek. Záměr tak není v souladu s urbanistickou koncepcí územního plánu a není 

doporučen k zapracování do změny územního plánu. 

 

Požadavek na zařazení pozemků 970/6, 970/8, 970/9, 970/15, 970/16, 970/17, 970/18, 970/19 a 

970/20 z ploch RN – rekreace – na plochách přírodního charakteru do plochy BV – bydlení – v 

rodinných domech – venkovské. Lokalita je v okrajové poloze města, nenavazuje na zastavěné 

území (pouze na zastavitelnou plochu), nachází se v místě, kde byla vymezena plocha pro 

přírodní rekreaci typu pobytová louka a nikoli stavbu chat. Dále dle stavebního zákona § 55, 

odst. (4): "Další zastavitelné plochy lze změnou územního plánu vymezit pouze na základě 

prokázání potřeby vymezení nových zastavitelných ploch." Vzhledem ke krátké době od vydání 

ÚP není většina dříve navržených ploch pro bydlení dosud využita a ploch pro rozvoj obytné 

zástavby je tak vymezen dostatek. Záměr není v souladu s urbanistickou koncepcí územního 

plánu a není doporučen k zapracování do změny územního plánu. 

 

Požadavek na zařazení pozemku 57/7 v k. ú. Stříbrná Lhota do z ploch NP – plochy přírodní do 

ploch RN – rekreace – na plochách přírodního charakteru, RX – rekreace – se specifickým 

využitím a RZ – rekreace – zahrádkové osady. Podnět není vhodné zapracovat, protože se jedná 

o údolní nivu, přírodně cenné území chráněné ze zákona, zde navíc hodnotné pro vsak srážek. 

Také z urbanistického hlediska zde rozšiřování zástavby do volné krajiny není vhodné. 

Zachování údolních niv a ploch vhodných pro vsak a odvod srážek v krajině i v sídlech je jedním 

z principů územního plánu. Dále dle stavebního zákona § 55, odst. (4): "Další zastavitelné plochy 

lze změnou územního plánu vymezit pouze na základě prokázání potřeby vymezení nových 

zastavitelných ploch." Vzhledem ke krátké době od vydání ÚP není většina dříve navržených 

zastavitelných ploch dosud využita a ploch pro rozvoj je tak vymezen dostatek. Záměr tak není 

v souladu s urbanistickou koncepcí územního plánu a není doporučen k zapracování do změny 

územního plánu. 

 

Záměr na zařazení pozemků parc. č. 274/11 a 274/12 v k. ú. Rymaně do plochy RX – rekreace – 

se specifickým využitím. Jedná se o plochu navazující na zastavěné území, nicméně vzhledem 

ke krátké době od vydání ÚP není většina dříve navržených rozvojových ploch dosud využita a 

ploch pro rozvoj je tak vymezen dostatek. Dle stavebního zákona § 55, odst. (4): "Další 

zastavitelné plochy lze změnou územního plánu vymezit pouze na základě prokázání potřeby 

vymezení nových zastavitelných ploch." Záměr proto není doporučen k zapracování do změny 

územního plánu. 

 

Prověřit plochu 28 u nájezdu na dálnici naproti kovohutím. Záměr na sousedních pozemcích 

1302/4, 1302/3 a 2890/48 (vše rovněž v k. ú. Mníšek pod Brdy) předpokládá jiný způsob využití 

(výrobna, sklad, prodejna potravin), obtížně řešitelný jako „dočasný“, proto se nedoporučuje. 

 

Příslušný úřad shledal prověřované změny z hlediska střetů se složkami životního prostředí 

a veřejným zdravím za významné, a s přihlédnutím ke kritériím uvedeným v příloze č. 8 zákona 

dospěl k závěru, že změnu koncepce je nutné posuzovat podle zákona o posuzování vlivů 

na životní prostředí. 

 

                                                                                       Ing. Simona Jandurová 

                                                                vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství 
 

 

 

                             v z. Ing. Hana Švingrová 

 vedoucí oddělení posuzování vlivů na životní prostředí 
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