1. VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ
Řešení i text kapitoly beze změny.

2. KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE A OCHRANA A ROZVOJ
HODNOT ÚZEMÍ
Změny v textu kapitoly 2. Koncepce rozvoje území obce a ochrana a rozvoj hodnot
území:
Do podkapitoly 2.1. Koncepce rozvoje území se doplňuje věta na konec odstavce:
„V lokalitě bývalé pískovny bude realizována plocha pro fotovoltaickou elektrárnu.“
Do podkapitoly 2.3.1. Plochy s rozdílným způsobem využití se za řádek „Smíšená výroba
(SV)“ doplňuje řádek „Smíšená výroba – fotovoltaická elektrárna (SVf)“.

3. URBANISTICKÁ KONCEPCE
Změny řešení
Doplňuje se nová zastavitelná plocha SV1f , zařazena do ploch smíšených výrobních se
specifikací pro fotovoltaickou elektrárnu.
Změny v textu kapitoly 3. Urbanistická koncepce
Do podkapitoly 3.1. Základní urbanistická koncepce se doplňuje věta na konec prvního
odstavce:
„V lokalitě bývalé pískovny bude realizována plocha pro fotovoltaickou elektrárnu.“
V podkapitole 3.3.8. Plochy smíšené výrobní se nahrazuje stávající text textem:
„Smíšená výroba – fotovoltaické elekrárny (SVf)
Zahrnuje zastavitelnou plochu:
SV1f – plocha pro fotovoltaickou elektrárnu.“

4. KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY
Změny řešení
Beze změny.
Změny v textu kapitoly 4. Koncepce veřejné infrastruktury
Beze změny.

5. KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY
Změny v textu kapitoly 5. Koncepce uspořádání krajiny
V podkapitole 5.1. Základní koncepce uspořádání krajiny, v odstavci Nežádoucí zásahy
do krajiny, se za text „dokončení rekultivace pískovny“ vkládá text „s výjimkou plochy
určené pro fotovoltaickou elektrárnu“.

2

6. PODMÍNKY PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM
VYUŽITÍ
Změny v textu kapitoly 6. Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem
využití
V podkapitole 6.3.10. Smíšená výroba (SV) se provedou tyto změny v textu:
- Nadpis podkapitoly se mění na „6.3.10. Smíšená výroba (SV, SVf)“
- Do odstavce Hlavní využití se doplňuje věta:
„U plochy SV1f je hlavním využitím plocha pro fotovoltaickou elektrárnu.“
- V odstavci Přípustné využití území, činnosti a stavby se první čtyři odražení nahrazují
textem:
•
•
•
•
•

sklady a skladovací plochy (mimo plochu SV1f)
nerušící výroba (mimo plochu SV1f)
podnikatelská činnost (služby) (mimo plochu SV1f)
stavby pro maloobchod a služby do 400 m2 užitné plochy (mimo plochu SV1f)
fotovoltaická elektrárna (pouze v ploše SV1f)“

Nadpis odstavce Podmínečně přípustné využití území, činnosti a stavby se doplňuje
textem:
„(mimo plochu SV1f)“
Do odstavce Pravidla uspořádání území se za text „Max. plocha zastavění lokality:
60 %“ doplňuje text:
„u plochy SV1f max. 80 %.“
Za text „Min. plocha zeleně: 10 %“ se doplňuje text:
„mimo plochu SV1f.“

7. VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY A VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ
OPATŘENÍ
Řešení i text kapitoly beze změny.

8. PLOCHY, VE KTERÝCH JE PODMÍNKOU PROVĚŘENÍ ZMĚN
ÚZEMNÍ STUDIÍ
Řešení i text kapitoly beze změny.
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Grafická část:
I. Řešení Změny č. 1 územního plánu
A1. Základní členění území
A2. Hlavní výkres

1 : 5 000
1 : 5 000

Schemata:
A6. Schéma technické infrastruktury 2 – Energetika a spoje

1 : 5 000

Výkresy A3. Veřejně prospěšné stavby, opatření a asanace, A4. Schéma dopravní
infrastruktury, A5. Schéma technické infrastruktury 1 – Vodní hospodářství zůstávají beze
změny.

O d ů v o d ně n í
Odůvodnění změny č.1 územního plánu Jeviněves obsahuje textovou a grafickou část.

A. Textová část

1. POSTUP PŘI POŘÍZENÍ ZMĚNY
MěÚ Mělník, úřad územního plánování obdržel žádost o pořízení změny č.1 územního plánu
(dále jen ÚP) Jeviněves dne 22.6.2009. Pořízení změny č.1 ÚP schválilo zastupitelstvo obce
jeviněves dne 11.6.2009 a určeným zastupitelem v projednávání byl určen pan starosta obce
ing.Miloš Michovský.
MěÚ Mělník, ve spolupráci s určeným zastupitelem obce zpracoval návrh zadání změny č.1
ÚP Jeviněves a v souladu se stavebním zákonem č.183/2006 Sb., § 47 oznámil veřejné
projednávání návrhu zadání od 24.7.2009 do 24.8.2009. Na základě uplatněným požadavků,
podnětů a připomínek bylo zadání změny č.1 upraveno a předloženo ke schválení
zastupitelstvu obce Jeviněves. Zadání změny č.1 ÚP Jeviněves bylo zastupitelstvem obce
schváleno dne 14.9.2009.
Po předání zpracovaného návrhu změny č.1 územního plánu Jeviněves bylo oznámeno
v souladu s § 50 odst.2 zákona č.183/2006 Sb., konání společného projednání s dotčenými
orgány na 1.12.2009. na základě uplatněných stanovisek od dotčených orgánů byl návrh
změny č.1 ÚP Jeviněves upraven k veřejnému projednání.
Podle § 51 stavebního zákona č.183/2006 Sb., byl návrh změny č.1, společně se zprávou o
projednání návrhu změny č.1 zaslán k posouzení Krajskému úřadu. Krajský úřad
Středočeského kraje ve svém stanovisku SZ 181062/2009/KUSK REG/LS ze dne 15.12.2009
konstatoval, že dle ustanovení § 51 stavebního zákona, je možné návrh změny č.1 ÚP
Jeviněves projednat ve smyslu § 52-§ 54 stavebního zákona.
Veřejné projednávání návrhu změny č.1 ÚP bylo oznámeno veřejnou vyhláškou v souladu s
§171 – 173 zákona č.500/2004 Sb., správní řád a dle § 52 stavebního zákona, které se
uskutečnilo dne 18.3.2010 v obecním úřadě Jeviněves.
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2. VYHODNOCENÍ SOULADU S POLITIKOU ÚZEMNÍHO ROZVOJE A
ÚZEMNĚ
PLÁNOVACÍ
DOKUMENTACÍ
VYDANOU
KRAJEM,
VYHODNOCENÍ KOORDINACE
ŠIRŠÍCH VZTAHŮ

VYUŽÍVÁNÍ

ÚZEMÍ

Z HLEDISKA

Širší vztahy Změny č. 1 ÚP
Řešená lokalita navazuje na záměr stejného charakteru (fotovoltaická elektrárna) v sousedním
k.ú. Spomyšl, obě plochy budou společně dopravně napojeny stávající účelovou komunikací
z k.ú. Spomyšl a napojeny na vedení VN ze Spomyšle.
Změny v textu oddílu A. Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších
vztahů v území, včetně souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem Textové
části Odůvodnění územního plánu Jeviněves po provedení Změny č. 1 ÚP
Text beze změny.
Soulad s politikou územního rozvoje
Vláda ČR dne 20.7.2009 na svém jednání schválila usnesením č. 929 návrh Politiky územního
rozvoje ČR 2008.
Pro území obce Jeviněves a lokalitu řešenou změnou č.1 ÚP Jeviněves nevyplývají
z Politiky územního rozvoje ČR 2008 žádné konkrétní požadavky. Území se nenachází ve
specifické oblasti ani v rozvojové oblasti ani v rozvojové ose.

3. VYHODNOCENÍ SOULADU S CÍLI A ÚKOLY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ
Z hlediska souladu s cíli a úkoly územního plánování je změna č.1 územního plánu Jeviněves
zpracována v souladu s ustanoveními §18 a §19 stavebního zákona.

4. VYHODNOCENÍ SOULADU S POŽADAVKY STAVEBNÍHO ZÁKONA A
JEHO PROVÁDĚCÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ
Pořízení a zpracování změny č.1 územního plánu Jeviněves je v souladu s požadavky
stavebního zákona a jeho prováděcími právními předpisy. Návrh změny č.1 územního plánu
Jeviněves byl projednán dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,
ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon).

5. VYHODNOCENÍ SOULADU S POŽADAVKY ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH
PŘEDPISŮ – SOULAD SE STANOVISKY DOTČENÝCH ORGÁNŮ PODLE
ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ,POPŘÍPADĚ S VÝSLEDKEM
ŘEŠENÍ ROZPORŮ
Společné projednání s dotčenými orgány proběhlo dne 1.12.2009 a to v souladu s § 50
zákona č.183/2006 Sb.
Ke společnému projednání podal stanovisko dotčený orgán ochrany životního prostředí a
zemědělství MěÚ Mělník s tím, že se v uvedené lokalitě řešené změnou č.1 nacházejí zvláště
chráněné druhy živočichů.
Návrh změny č.1 územního plánu Jeviněves byl projednáván v období přelomu listopadu a
prosince 2009.
Novelou zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny se v období prosince 2009
změnily kompetence k vyjadřování se k ochraně zvláště chráněných druhů živočichů, tudíž
došlo k tomu, že se k tomuto záměru z uvedeného hlediska nikdo nevyjádřil. Proto MěÚ
Mělník, jako příslušný pořizovatel změny č.1 vyzval Správu AOPK-CHKO Kokořínsko o
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dodatečné stanovisko. Správa CHKO Kokořínsko se vyjádřila dne 13.1.2010, že od 2.1.2010
nejsou kompetentní se k uvedené ochraně zvláště chráněných druhů vyjadřovat.
Krajský úřad Středočeského kraje se ke změně č.1 ÚP Jeviněves vyjádřil dne 23.11.2009 ,
tudíž ještě nebyl příslušný se vyjadřovat k ochraně zvláště chráněných druhů, byl dne
21.1.2010 znova požádán o stanovisko z hlediska zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody
a krajiny. Krajský úřad – odbor ŽP a zemědělství se dne 26.1.2010 vyjádřil, že se změnou č.1
v tomto předloženém rozsahu nesouhlasí. Na základě konzultací se zástupcem obce byl návrh
změny č.1 upraven s tím, že uvedená lokalita řešená změnou č.1 byla zmenšena a Krajský
úřad Stř.kraje odbor ŽP byl dne 2.2.2010 požádán o změnu svého předchozího stanoviska. Na
tuto žádost reagoval Krajský úřad dalším stanoviskem, ve kterém požadovali uvedenou
lokalitu zmenšit. Obec Jeviněves se na svém veřejném zasedání ze dne 22.4.2010 usneslo, že
požadují, aby změna č.1 byla provedena v plném rozsahu tak, jak bylo schváleno v zadání.
Svým dopisem ze dne 23.4.2010 požádala obec Jeviněves , MěÚ Mělník jako příslušného
pořizovatele změny č.1, aby zažádal o přehodnocení stanoviska Krajského úřadu – odboru
ŽP. MěÚ Mělník – úřad územního plánování dne 23.4.2010 předložil Krajskému úřadu
Středočeského kraje dopis jehož přílohou byl dopis obce Jeviněves a usnesení. Krajský úřad
– odbor životního prostředí ve svém změněném stanovisku ze dne 7.5.2010 sdělil, že
s návrhem změny č.1 územního plánu Jeviněves souhlasí za podmínek. Požadované
podmínky byly respektovány. Plochy určené k revitalizaci dle Plánu rekultivace pískovny
Jeviněves v jižní části byly ponechány jako plochy smíšené nezastavěného území ( SN ).
MěÚ Mělník-odbor životního prostředí svým dopisem ze dne 12.5.2010 upřesnil stanovisko
Krajského úřadu, ve kterém bylo určeno, že jako odpovídající náhrada za severozápadní část
pozemku p.č.394/1 k.ú.Jeviněves bude na parcelách č.423/6 PK a 423/6 KN do konce roku
2013 vybudován biotop.

6. ÚDAJE O SPLNĚNÍ ZADÁNÍ
Údaje o splnění Zadání změny č. 1 ÚP
Zadání Změny č. 1 územního plánu Jeviněves bylo splněno s následujícími upřesněními:
• K bodu g)
Požadavek uvedený v Zadání: „V návrhu změny č.1 ÚP Jeviněves bude záměr výstavby
fotovoltaické elektrárny posouzen, zda neohrozí vytěžitelnost zbytkových zásob ložiska.“
Takovéto posouzení není z hlediska územního plánování možno provést v rámci územně
plánovací dokumentace. Toto posouzení musí být součástí dalších stupňů prověřování území,
např. v územním řízení.
• K bodu h)
Ke střetu s prvky ÚSES (lokální biokoridor LBK 127 a lokální biocentrum LBC 216)
nedochází, prvky jsou vymezeny stávajícím územním plánem pouze na pozemcích
sousedících s řešenou plochou.
Změny v textu oddílu B. Údaje o splnění pokynů pro zpracování návrhu Textové části
Odůvodnění územního plánu Jeviněves po provedení Změny č. 1 ÚP
Text beze změny.

7.KOMPLEXNÍ

ZDŮVODNĚNÍ
PŘIJATÉHO
ŘEŠENÍ,
VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ ŘEŠENÍ

VČETNĚ

Zdůvodnění Změny č. 1 ÚP
Předmětem řešení je doplnění jedné plochy pro výstavbu fotovoltaické elektrárny. Plocha je
umístěna v lokalitě po těžbě štěrkopísku, obklopena zelení, území je vhodné z hlediska
krajinářského, protože zařízení se nebude v dálkových pohledech uplatňovat (lokalita je
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lemována ze severní, východní a jižní strany břehy vysokými cca 3 až 4 m a sousedícími
lesy).
Komunikační napojení lokality bude z jihu ze sousedního katastrálního území Spomyšl (není
předmětem Změny ÚP Jeviněves). Napojení do sítě VN navrženo od jihu z k.ú. Spomyšl,
přesné řešení bude předmětem ÚŘ.
Do plochy zasahují limity využití území – ochranné pásmo lesa a ložisko nerostných surovin.
K dotyku dochází s hranicí dobývacího prostoru a prvky ÚSES.
Výstavba v ochranném pásmu lesa je možná pouze při kladném stanovisku dotčeného orgánu
ochrany lesa, při možnosti udělení výjimky z ochranného pásma lesa.
Výstavba na ploše nerosných surovin je možná pouze při souhlasu správce ložiska.
Změny v textu oddílu C. Komplexní zdůvodnění přijatého řešení Textové části
Odůvodnění územního plánu Jeviněves po provedení Změny č. 1 ÚP
Kapitoly 1. Hranice zastavěného území, 2. Koncepce rozvoje území a ochrana hodnot území,
3. Urbanistická koncepce, 4. Veřejná infrastruktura, 5. Koncepce uspořádání krajiny, 6.
Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití, 7. Veřejně prospěšné stavby a
veřejně prospěšná opatření a 8. Plochy, ve kterých je podmínkou prověření změn územní
studií – text beze změny.
V kapitole 9. Tabulky návrhových ploch, podkapitola 9.1. Zastavitelné plochy, se doplňuje
tabulka ve znění:
Smíšená výroba – fotovoltaická elektrárna (SVf)
označení
SV1f

výměra (m2) druh pozemku
72906 orná půda,
ostatní plochy

BPEJ ZÚ
III.,
ne
IV.,
V. tř

limity využití území
ochranné pásmo lesa, ložisko nerostných
surovin; dotyk dobývací prostor, dotyk
LBK 127 a LBC 216

Ke kapitole 10. Rozsah dokumentace
Grafická část uvádí pouze ty výkresy, ve kterých dochází řešením Změny č. 1 ÚP ke změně
obsahu, ostatní výkresy (A3. Veřejně prospěšné stavby, opatření a asanace, A4. Schéma
dopravní infrastruktury, A5. Schéma technické infrastruktury 1 – Vodní hospodářství, B2.
Výkres širších vztahů) zůstávají beze změny.
Po schválení Změny č. 1 ÚP bude vyhotovena nová dokumentace Územního plánu Jeviněves
se zapracováním obsahu Změny č. 1 ÚP.

8. VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ A
INFORMACE,
JAK
BYLO
RESPEKTOVÁNO
STANOVISKO
K VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území nebylo zpracováno, protože dotčený orgán při
projednání Zadání Změny č. 1 ÚP neuplatnil požadavek na zpracování dokumentace Vlivu
Změny č. 1 ÚP na životní prostředí (SEA) ani dokumentace Vlivu Změny č. 1 ÚP na
udržitelný rozvoj území.
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9. VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO
ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND A POZEMKY URČENÉ
K PLNĚNÍ FUNKCÍ LESA
Vyhodnocení předpokládaných důsledků Změny č. 1 ÚP na zemědělský půdní fond
Součástí vyhodnocení záboru ZPF a PUPFL jsou výkres č. B3. Výkres předpokládaných
záborů půdního fondu v měřítku 1 : 5 000, ve kterých je znázorněna navrhovaná lokalita,
hranice a kódy zasahujících BPEJ, druhy zabíraných pozemků (kultur); lesy jejich zábory a
ochranné pásmo lesa; dále druhy pozemků řešeného území.
Výměry navrhovaných lokalit a jejich dílů s ohledem na druhy pozemků, zasahující
BPEJ a hranici zastavěného území byly změřeny vektorizací z mapy KN v digitální podobě,
která je podkladem při zpracování Změny č. 1 územního plánu Jeviněves, a to z PC
v prostředí programu MicroStation. Naměřené hodnoty se s ohledem na rozdíl mezi
grafickým a písemným operátem katastru nemovitostí mohou lišit od údajů uvedených
v databázi SPI.
Návrh zahrnuje jednu plochu – nový zábor pro fotovoltaickou elektrárnu. Bilance je
rozšířena o plochu pro funkci, která v původním územním plánu nebyla navržena žádná a jejíž
potřeba se ukázala až po schválení územního plánu.
V následující tabulce č. 1 je u navržené lokality uvedeno označení lokality a způsob
využití, celková výměra, celkový zábor zemědělského půdního fondu (dále členěn dle druhů
pozemků), zábor nezemědělských pozemků.
Tabulka č. 1 – Nové zábory ZPF
lokalita

SV1f

navržené
využití

druhy pozemků (ha)
výměra
celková
výměra
kód
třída
záboru
trvalé záboru
ZÚ
výměra zastavěné orná
BPEJ ochrany ZPF dle
a
ostatní
zahrady
sady
travní
plochy
ZPF
půda
BPEJ
plochy
porosty

smíšená
7,2906
výroba –
fotovoltaická
elektrárna
celkem

7,2906

0,3860

0,3860

5,1125

5,1125 1.05.01

III

5,1125 ne

0,2351

0,2351 1.08.40

IV

0,2351 ne

1,5570

1,5570 1.21.12

V

1,5570 ne

6,9046

6,9046

6,9046

Vyhodnocení předpokládaných důsledků Změny č. 1 ÚP na pozemky určené
k plnění funkcí lesa
PUPFL není zabírán.
Plocha zasahuje částečně do ochranného pásma lesa; je možná pouze při kladném
stanovisku dotčeného orgánu ochrany lesa, při možnosti udělení výjimky z ochranného pásma
lesa.
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