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1. Postup při pořízení územního plánu obce Středokluky 
Pro obec Středokluky byl platný územní plán sídelního útvaru, schválený v roce 2004. Se dvěma 
změnami (r. 2006 Změna č.1 a r. 2009 Změna č.2) byl platný do roku 2010. Ukončení platnosti bylo 
způsobeno omezením daným v závazné části ÚPn SÚ Středokluky dle pokynu OÚP KÚ SČ kraje. 
Od roku 2010 tedy obec nemá úplatný ÚP. V r. 2012 bylo opatřením obecné povahy stanoveno 
zastavěné území obce.  
Zastupitelstvo obce rozhodlo o pořízení nového územního plánu v roce 2010 
Zastupitelem určeným pro pořizování územního plánu byla zvolena starostka obce ing. Jitka 
Holcmanová. Pořizovatelem byl odbor územního plánování Městský úřad Černošice. Zadání 
vypracovala ing. arch. Zverevová pracovnice odbor územního plánování Černošice ve spolupráci 
s určenou zastupitelkou ing. Holcmanovou. Návrh byl projednán dle § 47 odst. 2 a 3 stavebního 
zákona. 
Návrh byl upraven dle výsledků projednání a zastupitelstvo obce je svým usnesením schválilo. 
V zadání bylo rozhodnuto, že územní plán bude vypracován v jedné variantě bez vypracování 
konceptu. Návrh územního plánu byl vypracován v září 2014 a dne 12.9. 2014 byl předán 
pořizovateli k projednání.  
Po volbách do obecních zastupitelstev v říjnu 2014 nově zvolené zastupitelstvo rozhodlo o provedení 
úprav vyhotovené dokumentace. Podklady pro provedení úprav byly několikrát doplněny. 
V roce 2014 zastupitelstvo rozhodlo, že pořízení územního plánu bude zadáno v souladu s § 6 odst. 
2 Stavebního zákona samostatnému pořizovateli, který v listopadu 2019 zahájil svoji činnost. 
V údobí prosinec 2019 až říjen 2020 vydal šest pokynů pořizovatele, kterými upřesnil průběh úprav 
návrhu územního plánu. 
Do průběhu úprav dokumentace zasáhly ještě dvě zásadní skutečnosti. 
V listopadu 2014 byla soudně zrušena část ZÚR SČ kraje týkající se připojení nové komunikace 
II/240 na dálnici D7, čímž zneplatnila část návrhu územního plánu. 
V roce 2020 byla obcí Středokluky pořízena „Studie krajiny“ řešící zásahy do extravilánu obce. 
Výstupy této studie byly zapracovány do návrhu územního plánu. 

 
2. Výsledek přezkoumání územního plánu 
 
 2.a) Soulad územního plánu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací 

vydanou krajem 
Řešení požadavků vyplývajících z politiky územního rozvoje (PÚR)  
Hlavním požadavkem je zachovat ráz jedinečné urbanistické struktury území, struktury osídlení 
a jedinečné kulturní krajiny, které jsou výrazem identity území, historie a tradice. Tyto prvky 
nejsou navrhovaným řešením dotčeny, nebo porušeny.  
Dalším cílem je zachování souvislých pásů a ploch nezastavěného území s veřejně přístupnou 
zelení (zelené pásy). Tento požadavek je plněn vytvořením systému biokoridorů a biocenter, 
regionální prvky jsou doplněny prvky lokálními, prvky na katastru obce Středokluky jsou 
propojeny na území sousedních obcí. Lokální biokoridory jsou vedeny rovněž mimo údolní nivu 
a doplňují a propojují stávající ostrovy zeleně v převážně zemědělsky využívané krajině. 

            Řešení požadavků ZÚR 
Zásady územního rozvoje Středočeského kraje vydané opatřením obecné povahy, byly 
schváleny zastupitelstvem Středočeského kraje  usnesením č. 4-20/2011/ZK ze dne 19. 12. 2011, 
byly oznámeny veřejnou vyhláškou č.j. 000687/2012/KUSK  a nabyly účinnosti dne 22.2.2012.  
Došlo k těmto aktualizacím ZÚR. 
1.aktualizace byla vydána usnesením č. 007-18/2015/ZK ze dne 27.7.2015.    
O pořízení 2.aktualizace rozhodlo zastupitelstvo SČ kraje usnesením č. 054-12/2014/ZK ze dne 
23.6.2014 a 27.6.2014. Reagovalo na zrušení části ZÚR dle § 42 odst. 6 Stavebního zákona. 
Obě tyto aktualizace se nedotýkaly podmínek tohoto ÚP. 
Ze ZÚR (vč. aktualizací) vyplývá především: 
Požadavek na územní rezervu pro koridor VPS D010 - rekonstrukce D7 
Vymezení plochy RC 539147  a koridoru RK 6008 jako VPO ÚSES 
Tyto plochy a koridory jsou v ÚP upřesněny a konkretizovány. 
Aktualizace č. 3 
Dne 23.9.2015 Zastupitelstvo Středočeského kraje schválilo pořízení aktualizace ZÚR č. 3 se 
záměrem zařadit této aktualizace nové řešení napojení II/240 na D7 (nového vymezení koridorů 
veřejně prospěšné stavby s označením „D057 – Koridor silnice II/101 a II/240 - úsek Tuchoměřice 
(D7) – Tursko“) schválené usnesením krajského zastupitelstva č. 017-22/2016/ZK 25.4.2016. 
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Aktualizace č. 3 se řešeného územního plánu dotýká vložením návrhu nové mimoúrovňové 
křižovatky (MÚK) v místě připojení II/240 na D7. Do územního plánu Středokluky byla vložena 
územní rezerva pro UPS do 10 A do 57, tvar plochy vyčleněné pro MÚK byl převzat z podrobnější 
dokumentace návrhu MÚK (zpracovatel VPÚ Praha) 

 
 2.b) Soulad s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na ochranu 

architektonických a urbanistických hodnot v území a požadavky na ochranu 
nezastavěného území 
Cíle a úkoly územního plánování jsou v navrženém územním plánu respektovány a jsou 
rozpracovány v jednotlivých kapitolách. 
Návrh ÚP splňuje požadavek na stabilizaci a rozvoj ploch bydlení, občanského vybavení, služeb 
a podnikání a stanovuje využití ploch zlepšující zajištění ekologické stability. Technické vybavení 
zastavěných ploch je dostatečné, návrh ÚP se proto zaměřuje spíše na zabezpečení rozvojových 
ploch. Rovněž dopravní vybavení zastavěných ploch je doplněno hlavně rozšíření komunikační 
sítě do nových rozvojových ploch. Samostatně je řešen problém dopravy vyššího stupně, který 
se dotýká území obce hlavně v dopravních řešeních dálnice D7 a nové MÚK Středokluky. 

 
 2.c) Soulad s požadavky Stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů 
          Územního plán je zpracován podle zákona 183/2006 Sb., 350/2012 ve znění všech změn a 

dodatků. V poslední úpravě návrhu bylo přihlédnuto k úpravě SZ platné od 1.1.2018 (zákon č. 
225/2017 Sb.). Plochy s rozdílným způsobem využití byly v ÚP stanoveny dle vyhl. 501/2006 ve 
znění novel 269/2009 a 022/2010 Sb. 

 
 2.d)  Soulad s požadavky zvláštních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle 

zvláštních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních 
předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů 
Požadavky zvláštních právních předpisů (např. zákony č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon), 
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší (zákon o ochraně 
ovzduší), 20/1987 Sb., o státní památkové péči, 289/1995 Sb., o lesích (lesní zákon), 133/1985 
Sb., o požární ochraně, 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, 44/1988 Sb., o ochraně a 
využití nerostného bohatství (horní zákon), 164/2001 Sb., lázeňský zákon, 62/1988 Sb., o 
geologických pracích, 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, všechny ve znění pozdějších 
předpisů) jsou v řešení ÚP respektovány. Případné připomínky obsažené ve stanoviscích 
dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů budou zapracovány včetně výsledků řešení 
rozporů. 
Návrh Úp je v částečném rozporu se zákonem 334/1992 Sb. (ve znění novely 184/2016 Sb.) O 
ochraně zemědělského půdního fondu. Tento rozpor je vyvolán novými požadavky uvedenými v 
§4, odst. (2) a (3) novely zákona, která zamezuje odnětí ploch I. A II. třídy ochrany.  
Vzhledem k tomu, že návrh ÚP se snaží zachovat kontinuitu s koncepcí zastavitelných ploch 
v dřívějších územních plánů, dostává se zařazením některých ploch do zastavitelných do rozporu 
s novým zněním zákona.  
Dle právních rozborů by odlišný postup mohl být vlastníky dotčených pozemků vnímán jako 
znehodnocení jejich majetku a mohlo by dojít k soudnímu napadení rozhodnutí zastupitelstva, 
které jediné by neslo zodpovědnost za vynětí ploch ze zastavitelných. 

 
1.  Náležitosti vyplývající z § 53 odst. 5 a) – f) stavebního zákona 
  
3.a)     Výsledek přezkoumání územního plánu podle § 53 odst.4 
           Bude doplněno pořizovatelem 
3.b) Zpráva o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území obsahující základní informaci o 

výsledcích   vyhodnocení vlivů na životní prostředí 
           V kap. m) Zadání územního plánu se dotčený orgán ve svém stanovisku k návrhu zadání zabýval 

požadavkem na posouzení z hlediska vlivů na životní prostředí podle § 47 odst. 3 zákona č. 
183/2006 Sb.  
Z jeho stanoviska vyplývá, že požaduje zpracovat vyhodnocení vlivů na životní prostředí. 

          Vyhodnocení vlivu ÚP na životní prostředí bylo zpracováno a tvoří přílohu č. 1 tohoto textu.  
Charakteristiky, které by mohly být uplatněním ÚPD významně ovlivněny: 
-  Kvalita ovzduší a akustická situace 
-  Půda (zábory ZPF a PUPFL) 
-  Ochrana přírody (chráněné území, prvky ÚSES, biolog. rozmanitost, krajinný ráz) 
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-  Voda (povrchový odtok, čistota podzemních a povrchových vod) 
 

Problémy k řešení v územně plánovacích dokumentacích podle zpracovaných ÚAP: 
 

 nefunkční ÚSES – návrh ÚP doplňuje lokální trasy a prvky ÚSES a upravuje trasy ÚSES tak, 
aby byly v souladu s ostatními uvažovanými činnostmi v území  

 nedostatek zeleně – návrh ÚP podporuje realizaci doprovodné zeleně na okrajích zástavby, 
podél místních i účelových komunikací a cyklistických a pěších stezek 

 hodnota koeficientu ekologické stability je menší než 0,3 – úpravami tras a doplněním ÚSES 
a vyčleněním ploch pro další významné přírodní prvky (nové vodní plochy apod.) se návrh ÚP 
snaží zvýšit ekologickou stabilitu.  

 velká fragmentace krajiny liniovými stavbami – k fragmentaci území liniovými stavbami 
dochází stavbami na regionální úrovni, náprava těchto poruch v řešeném katastru není 
v možnostech tohoto ÚP. 

Nejvýznamnějším problémem z hlediska životního prostředí je v zájmovém území akustická 
situace. Bylo zjištěno, že mezi významnými zdroji hluku jsou především liniové zdroje hluku, 
představující pozemní dopravu. Jihozápadní částí katastru prochází hranice ochranného 
hygienického pásma letiště Václava Havla, které v oblasti také působí, jako významný zdroj 
hluku. Území spadající do tohoto pásma není v zastavěných, ani zastavitelných plochách. V 
obci Středokluky se nenachází žádný další významný stacionární zdroj hluku.  
Navrhovaná opatření pro předcházení, snížení nebo kompenzaci všech zjištěných nebo 
předpokládaných závažných záporných vlivů na životní prostředí:  
 Podpora přeměny topných systémů v domácnostech – Instalace a využívání nových 

nízkoemisních či bezemisních zdrojů energie. 
 Rozvoj nových ploch (vždy celé plochy, nikoli jednotlivých staveb) podmínit zajištěnou 

kapacitou ČOV a ve vazbě na dobudování kanalizační sítě. 
 Dodržet stanovenou etapizaci využití rozvojových ploch. 
 Pro výstavbu a rekonstrukci komunikací platí, že je nutno (především v uzavřených 

obytných zónách) snížit rozsah zpevněných ploch a volit vhodné povrchy zabezpečující jak 
provoz, tak i částečné zasáknutí a zdržení (retenci), (např. dlažbu). 

 Ostatní dešťové vody (např. ze střech) likvidovat v místě, a to například zasakovacími 
studnami nebo nádržemi využitelnými na zálivku zelených ploch a zahrad. 

 Důraz je třeba klást na dodržení minimálního koeficientu zeleně.  
 V rámci 1. etapy rozvoje obce bude projektově připravena, posouzena a následně i 

realizována případná intenzifikace čištění OV z obce Středokluky. Cílem opatření je 
doplnění stupně pojistného dočištění vod vypouštěných ze stávající nové ČOV, nebo 
případně garance dodržování přísnějších emisních limitů stávající nové technologie, neboť 
stanovené emisní limity neodpovídají reálně dosahované kvalitě čištění). Kvalita vody na 
výstupu z takto upravené technologie musí zaručit i v případě naplnění kapacity 1920 EO 
přinejmenším takovou kvalitu vody v toku pod obcí, jaká je dosahována v současnosti, nebo 
ji případně zlepší.  

 Kvalita vody v toku nad / pod ČOV bude pravidelně monitorována. Monitoring musí být 
zahájen již v rámci předprojektové přípravy intenzifikace ČOV, tak, aby byl zohledněn v té 
době aktuální stav recipientu. 

 Jakákoliv stavební činnost spojená s růstem počtu obyvatel na plochách s rozdílným 
způsobem využití zařazených do druhé etapy je podmíněna intenzifikací ČOV. 

 Zajištění možnosti migrace všech druhů živočichů. 
 Zajištění transferu chráněných druhů rostlin a živočichů. 
 Veškeré zásahy do krajinné vegetace omezit na nezbytné minimum; nezasahovat do 

vegetace mimo určený zábor. 
 Pro všechny výsadby veřejné i krajinné zeleně používat výhradně původní přirozené druhy 

rostlin. 
 Jakékoliv zásahy do území vč. kácení zeleně provádět mimo hnízdní dobu. 
 Kompenzovat kácení vzrostlé zeleně formou výsadeb v jiných lokalitách s obdobným 

ekotopem. Při plánování vegetačních úprav je potřeba věnovat zvýšenou pozornost 
nalezení vhodných lokalit pro výsadbu. Pro tyto lokality je nutno zvolit vhodnou dřevinnou 
skladbu a použít geograficky původní dřeviny s přihlédnutím ke stanovištním podmínkám. 
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 Z hlediska zachování funkčnosti ekosystému Dolanského potoka a okolní nivy je nutno 
minimalizovat jakékoliv technické zásahy do stávajícího koryta. V případně jejich 
nevyhnutelnosti musí být upřednostněna řešení, která zachovávají relativně přirozený 
charakter lokality. 

 Směrem do volné krajiny situovat nezastavěné části pozemků – zahrady.  
 Rozvojové plochy ohraničit, pokud možno liniovou zelení. Plochy vhodně rozčlenit, aby 

netvořily kompaktní celek.                 splněno 
 U všech rozvojových ploch dodržovat regulativy stanovené ÚP, včetně % zastoupení 

zeleně. 
 Pro plochy Z 10, Z 11 a Z14, požadovat zpracování územních studií a posouzení vlivu na 

krajinný ráz ve smyslu § 12 zák. č. 114/1992 Sb., které mohou stanovit takové regulativy, 
které zajistí minimální dopad na krajinný ráz.             splněno 

 Dodržet navrženou etapizaci ploch HK (Z 11, Z 12, Z 13, Z 14) III. etapa po realizaci MÚK 
Středokluky.                  splněno 

 Navrhované plochy bydlení v severovýchodní a východní části obce (P 02 a P 03) se 
přibližují k dálnici D7 významně zatížené automobilovou dopravou. Doporučeno je na 
těchto plochách v rámci územního řízení zhodnotit akustickou zátěž a na základě výsledků 
případně realizovat potřebná protihluková opatření.             splněno 

Významný negativní vliv návrhu ÚP Středokluky se dá předpokládat z hlediska ochrany půdy. 
Zábory zemědělské půdy způsobují především plochy pro bydlení a plochy drobné výroby a 
služeb (HK) převzaté z původního ÚP. 
Naopak v ukazatelích vlivů na biologickou rozmanitosti a ekologickou stabilitu se jeví posuzovaný 
návrh jako pozitivní. 
V průběhu prací na návrhu ÚP byla samostatně vypracována územní studie „Krajinný plán obce 
Středokluky“, který se problematikou zlepšení životního prostředí zabývá ve větší podrobnosti. 
 
Vyhodnocení vlivů územního plánu na území Natura 2000 
V kap. m) Zadání územního plánu dotčený orgán ve svém stanovisku k návrhu zadání posoudil 
vliv předložené koncepce na evropsky významné lokality a ptačí oblasti a stanovil, že vliv této 
koncepce nelze vyloučit a požaduje zpracování vyhodnocení vlivu územního plánu Středokluk na 
území Natura 2000. 
 „Vyhodnocení významnosti vlivů ÚP na evropsky významné lokality a ptačí oblasti (území 
soustavy Natura 2000)“ podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění 
pozdějších předpisů bylo zpracováno a tvoří přílohu č. 2 tohoto textu.  
Posouzeni konstatuje, že návrh ÚP nemá významný negativní vliv (resp. negativní vliv dle odst. 
9 § 45i ZOPK) na předmět ochrany EVL ani celistvost lokality EVL Zákolanský potok, ani na jiné 
evropsky významné lokality, nebo ptačí oblasti. 
V rozsahu první etapy návrh ÚP nemá významně negativní vliv, především díky omezenému 
nárůstu množství OV z této etapy a faktu, že ani v nejhorším představitelném scénáři nedojde ke 
zhoršení podmínek výskytu předmětu ochrany EVL (raka kamenáče). 
Umožnění výstavby další etapy ÚP již (bez zajištění potřebných preventivních opatření) 
nezajišťuje, že k významnému vlivu nedojde. Při splnění regulativů (etapizace uplatňování ÚP, 
resp. podmínka zástavby většiny návrhových lokalit další intenzifikací ČOV, případně zajištěním 
příznivých podmínek předmětu ochrany jiným způsobem) lze významný vliv na lokalitu 
podmíněně vyloučit i v dalších etapách uplatňování ÚP Středokluky. 
- Etapizace využití ploch změn a přestavby 

  

kod název funkční využití 
kód 

využití  
kap.f) 

etapa podmínky využití ploch 

Z 01 Devaterky I. bydlení venkovské BV I.   

Z 02 Devaterky II. bydlení venkovské BV II. nová úprava dopravního napojení na křižovatku III/2405    
a III/0077 

Z 03 Devaterky III. bydlení venkovské BV II. nová úprava dopravního napojení na křižovatku III/2405    
a III/0077 

Z 04 Devaterky OV občanské vybavení 
veřejné  OV II. nová úprava dopravního napojení na křižovatku III/2405    

a III/0077 

Z 05 Na Běloky bydlení venkovské BV I. uvolnění průchodu a biokoridoru mezi parc. č. 630 a 993 - 
dohoda s obcí 
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Z 06 Pod Toskou plochy smíšené obytné SV II. koncepce zástavby stanovena společně                           s 
P 01  

Z 07 Pod Lesíkem bydlení v bytových 
domech  BH II. 

dopravní napojení na ulici Pod Sedličkami dodržení 
ochranného pásma lesa posouzení akustické zátěže 
z dopravy po III/0077  

Z 08 Na Kněževes bydlení venkovské BV I. 
rozšíření komunikace na parc. č. 876                                                     
realizace IP 2 (K10) podmínkou kolaudace                                                 
posouzení akustické zátěže z dopravy po D7  

Z 09 U Velkého Háje občanské vybavení 
komerční  OK II. nová úprava dopravního napojení na III/2400                 

dopravní napojení na D7 mimo zastavěné území obce 

Z 10 Za Velkým Hájem občanské vybavení 
komerční  OK II. nová úprava dopravního napojení na III/2400                 

dopravní napojení na D7 mimo zastavěné území obce 

Z 11 U Dálnice drobná výroba a služby HK III. dopravní napojení na D7 mimo zastavěné území obce 

Z 12 Za Silnicí drobná výroba a služby HK III. dopravní napojení na D7 mimo zastavěné území obce při 
zástavbě zohlednit hranice Okořského parku 

Z 13 U Křižovatky drobná výroba a služby HK III.   

Z 14 
U Nových 
Středokluk 

drobná výroba a služby HK III. dopravní napojení na D7 mimo zastavěné území obce 
kanalizační napojení na ČOV Tuchoměřice 

Z 15 Nové Středokluky bydlení venkovské BV I. kanalizační napojení na ČOV Tuchoměřice                                   
přeložka kabelu VN pro letiště V. Havla 

       

kod název způsob využití 
využití  
kap.f) 

etapa poznámka 

P 01 TOS plochy smíšené obytné SV II. koncepce zástavby stanovena společně                     se Z 
06 

P 02 Statek plochy smíšené obytné SV I. podmínky ochrany historického jádra sídla stanovené NPÚ 

P 03 Pod statkem plochy smíšené obytné SV I. nová úprava dopravního napojení na III/0077 

P 04 U Koupaliště bydlení venkovské BV I. Dopravní propojení obslužnou komunikací mezi parc. č. 
112/2 a ulici 601/13 podmínkou kolaudace 

P 05 Intenzifikace ČOV technická infrastruktura TI     

 
3.c)    Stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst.5 stavebního zákona 
           Bude doplněno po projednání 
3.d)  Sdělení jak bylo stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst.5 stavebního zákona 

zohledněno,  s uvedením závažných důvodů, pokud některé požadavky nebo podmínky 
zohledněny nebyly 

           Bude doplněno po projednání 
 
3.e)     Komplexní zdůvodnění přijatého řešení 
 
3.e.1) Zdůvodnění základní koncepce rozvoje území obce a podmínek pro ochranu kulturních,  

architektonických a přírodních hodnot 
  - základní koncepce rozvoje území Středokluky je popsána v kapitole b) textové části ÚP. Návrh 

koncepce vychází z těchto skutečností. 
V obci Středokluky převažuje funkce bydlení. Obec má dle statistických údajů celkem 1207 
obyvatel (údaj k 1.1.2020). V posledních 20 letech slábne význam zemědělsky aktivních obyvatel 
a sílí rezidenční funkce s významnou vazbou na dojíždění za prací do velkých měst v okolí – 
Prahy a Kladna.  
Ke statistickému nárůstu počtu obyvatel v průběhu posledních let dochází pozvolna, tato 
skutečnost je částečně způsobena tím, že obyvatelé nových částí obce si ponechávají z různých 
důvodů místo trvalého pobytu ve zmíněných městech. Ačkoliv nedochází k nárůstu počtu 
obyvatel, došlo v této době k podstatnému rozšíření zastavěného území. 
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Trend významného rozšíření zastavitelných ploch dále nebude výrazně podporován a koncepce 
rozvoje území obce masivní růst zastavitelných ploch nepředpokládá. Územní plán předpokládá 
spíše intenzivní rozvoj v oblasti zastavěného území, kde může dojít k zástavbám proluk a dalších 
nevyužitých, a hlavně nevhodně využitých ploch. Zde bude posilována obytná funkce. V úzké 
vazbě na posílení servisních funkcí pro obytné zóny je předpokládán rozvoj aktivit sloužících pro 
využívání území jako rekreačního zázemí obyvatel velkých sídel v blízkém okolí. Tyto skutečnosti 
by měly upravit i jednostranný rezidenční charakter obce a rozšířit pracovní příležitosti obyvatel 
v oblasti služeb, zvláště pro volno-časové aktivity. S tímto trendem souvisí snahy o zlepšení 
průchodnosti krajiny, podmínek pro krátkodobé rekreační činnosti, např. cyklo-turistiku apod. 
V průběhu roku 2020 byla vypracována územní studie s cílem zpřístupnění území, zvýšení 
průchodnosti krajiny a to pro obyvatele i posílení ekologických funkcí a průchodnosti. 
Přehled kulturních a architektonických hodnot a požadavky  z toho vyplývající  
Návrh ÚP respektuje zásady ochrany kulturních, přírodních a jiných hodnot obce a širšího území 
v souladu s principem udržitelného rozvoje tak, aby realizací navržených změn v území nedošlo 
ke střetu s těmito zájmy. Do návrhu územního plánu proto byly promítnuty požadavky obecné 
ochrany přírody a krajiny, zejména formou podmínek plošného a prostorového uspořádání, 
vztažených k plochám s rozdílným využitím. 

 
Vyhlášené kulturní památky 

 
Sídelní útvar čp. Památka umístění 

Středokluky  kostel sv. Prokopa náves 
Středokluky  socha sv. Jana Křtitele Kladenská, Školská 
Středokluky  sousoší anděla Strážce Na Ovčíně 
Středokluky  sousoší sv. Ludmily a sv. Václava J část obce 
Středokluky 5 venkovská usedlost Ke Kinu 
Středokluky 13 venkovská usedlost Ke Kinu 
Středokluky 39  S od obce 
Středokluky 43 venkovská usedlost Kladenská 

 
V území se nenachází památková rezervace ani další předměty ochrany ve smyslu zákona 
č.20/1987 Sb., o státní památkové péči (ve znění pozdějších předpisů).  
Na řešeném území se nenachází žádné vyhlášené zvláště chráněné území. 
Zákolanský potok byl nařízením vlády č.371/2009 zařazen mezi evropsky významné lokality 
(EVL) pod kódem CZ 0213016 jako prvek soustavy ochrany přírody NATURA 2000, a to z 
důvodu výskytu Raka Kamenáče. 
Dále se v řešeném území nachází registrovaný významný krajinný prvek (VKP) Tereziánská 
lipová alej mezi obcemi Středokluky a Kněževes – rozhodnutí OKU Praha západ ze dne 
20.2.1996 pod č.j.ŽP 739/96/Vo. 
Návrhu ÚP Středokluky předpokládá rozvoj obce Středokluky, sídla Černovičky a Nové 
Středokluky zejména v oblasti bydlení.  
Historická urbanistická struktura centra obce a nemovité kulturní památky jsou v návrhu územního 
plánu respektovány. Žádné významné, nebo architektonicky cenné stavby se v území 
nevyskytují. 
 
Přehled přírodních hodnot a požadavky z toho vyplývající 
Ochrana přírodních hodnot řešeného území je řešena v kap e). „Koncepce uspořádání krajiny 
včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich využití, územní systém 
ekologické stability.“ 
Pro vytvoření podmínek pro zlepšení současného stavu byly v kap. c) „Urbanistická koncepce 
včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně“ vymezeny 
plochy a koridory změn v krajině, týkající se změny využití ploch v údolní nivě Zákolanského 
potoka, v okolí nově vybudovaného rybníka „Pod Panskou“ a dalších nově navržených 
biokoridorů. 
Podrobně byla tato problematika řešena v územní studii krajiny („Krajinný plán obce Středokluky“ 
- ateliér In-site, 05/2020). Tato studie konkretizovala požadavky i způsob jejich řešení. Koncepce 
navržená touto studií byla převzata do návrhu územního plánu. 
EVL v údolní nivě Dolanského (Zákolanského) potoka je vyhlášen EVL pod kódem CZ 0213016 
jako prvek soustavy ochrany přírody NATURA 2000. 
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Předmětem ochrany je výskyt chráněného druhu Raka Kamenáče (Austropotamobius torrentium) 
vyskytujícího se v Zákolanském potoce a jeho přítocích. 
Územní plán v maximální možné míře chrání rovněž kvalitní zemědělskou půdu. Zastavitelné 
plochy v minimální možné míře bohužel zasahují i do ploch ZPF s I. a II. třídou ochrany. Vzhledem 
k rozsahu těchto ploch v celém území katastru obce však rozvoj obce jinak není možný. Detailní 
zdůvodnění těchto zásahů je uvedeno v dalších kapitolách.  
Požadavky na ochranu urbanistických hodnot 
Požadavky na ochranu urbanistických hodnot řešeného území jsou řešeny v kap c). „Urbanistická 
koncepce včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně“  

 
3.e.2) Zdůvodnění urbanistické koncepce 

        Urbanistická koncepce vychází z celkové koncepce rozvoje obce. Předpokládá se pouze 
doplnění neuzavřených zastavitelných území a vymezení drobných zastavitelných ploch 
uzavírajících současné zastavěné území, nebo navazující na ně. Oproti dřívějším urbanistickým 
snahám o extensivní rozvoj, je kladen větší důraz na plochy přestavby uvnitř zastavěného území 
obce a to v místech, kde existují pro sousední obytné zóny nevhodné, nebo bydlení poškozující 
funkce.  

        Územní plán předpokládá významnou činnost na veřejných prostranstvích a komunikačních 
koridorech v zastavěném území, a to vedle většího důrazu na pěší komunikaci také na úpravy 
zlepšující hospodaření s dešťovou vodou ve vazbě na ozeleněné plochy. Koncepce předpokládá 
i intenzifikaci zastavěných obytných ploch v limitech stanovených regulativů. 

        Samostatnou kapitolou zastavitelných ploch obce jsou plochy pro podnikatelskou činnost. 
Obecně byly tyto plochy zařazeny do zastavitelných ploch v původním Územního plánu SÚ 
Středokluky v 90-tých letech, v době, kdy se předpokládal masivní rozvoj těchto aktivit v oblasti. 
Plochy původně situované převážně podél rychlostní komunikace D7 byly podstatně omezeny 
vzhledem k záboru území vyvolaném umístěním nové MÚK Středokluky i z důvodů změny 
koncepce dopravy na silnicích nižšího řádu v okolí D7. Část zastavitelných ploch měla být 
obsluhována z nové trasy komunikace III/0077, změnou trasy je část původně zastavitelné plochy 
znovu nepřístupná. Tato skutečnost bránila využití ploch dlouhodobě, protože vybudování nové 
obslužné komunikace bylo příliš velkou investicí ve vztahu k velikosti zastavitelných ploch. 
V zastavitelných plochách byla ponechána pouze část původní lokality, kterou je možno dopravně 
napojit na původní komunikaci III/0077 a dopravu vyvést na D7 přes novou MÚK. Využití těchto 
ploch bylo změněno na plochy občanské vybavenosti, čímž bude docíleno omezení negativního 
vlivu zástavby v tomto území na životní prostředí. Další zastavitelé plochy mimo plochy s funkcí 
bydlení jsou plochy podporující významně pracovní příležitosti pro místní obyvatele rozšířením 
současných podnikatelských ploch (Z 11 - 14).   

 
3.e.3) Zdůvodnění řešení systému sídelní zeleně 

Krajina v katastru obce Středokluky je hodnocena jako fragmentovaná významnými liniovými 
stavbami, hodnota koeficientu ekologické stability je menší než 0,3. Dalšími negativními rysy jsou 
nedostatek zelených ploch a nefunkční ÚSES. 
Hlavní negativní vliv na fragmentaci území je průchod rychlostní komunikace D7, který zapříčiňuje 
faktické rozdělení území na dva samostatné celky. Komunikační propojení těchto celků je pouze 
v jednom místě – v podjezdu u stávající MÚK. Snahy o vymezení dalších, alespoň pěších 
přechodů této komunikace byly doposud neúspěšné. 
Převážně zemědělský charakter území v dopadech socialistické koncepce zemědělské 
velkovýroby se nepodařilo napravit ani při řešení komplexních pozemkových úprav a je dokladem 
nedůsledné a bezzubé celostátní koncepce podpory drobného podnikání v zemědělství. 
Koncepce uspořádání krajiny vychází z posilování řídící funkce údolí Dolanského potoka a jeho 
údolní nivy, jako území s vysokým přírodním a rekreačním potenciálem. Pro zlepšení přírodních 
hodnot území jsou do návrhu ÚP zařazeny plochy změn v nezastavěném území (K1 až 43). 
Jedná se jednak o nově vymezené trasy lokálních biokoridorů propojujících stávající přírodní 
plochy lokálních biocenter a po vytvoření nové vodní plochy (rybník Pod Panskou) dle možnosti 
další prvky pro revitalizaci celého údolí. Původní rybník dosahoval podstatně větších rozměrů a 
sahal až k samotě tzv. Kalingrova mlýna. Realizace v této podobě není v současnosti možná 
vzhledem k tělesu rychlostní komunikace D7, která tuto původní plochu přetíná.  
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3.e.4)  Zdůvodnění koncepce veřejné infrastruktury 
 
3.e.4.1) Odůvodnění řešení dopravy 
 
 Silniční síť 

Území obce je dopravně navázáno prostřednictvím silnic III. tříd na současnou trasu komunikace 
D/7. Zastavěné území obce je dopravně napojeno na komunikaci D7 prostřednictvím silnice 
III/0077 do MÚK Středokluky, nebo prostřednictvím silnice III/2405 přes sousední obec Kněževes 
do MÚK Kněževes.  Dopravní obsluha zastavěného území obce je realizována sítí silnic III. třídy 
a to silnicemi III/2405 (Makotřasy – Středokluky), III/0075 (Běloky – Středokluky) a III/0077  
(Středokluky – Tuchoměřice).  Ostatní silnice III. třídy v území umožňují především dopravní 
vazby okolních obcí na trasu D7. Jsou to silnice III/0078 od Číčovic, silnice III/0077 v úseku 
Tuchoměřice – D7. Okrajově do území zasahuje i silnice III/0073 (Dobrovíz - Kněževes). Tato 
komunikace se sice v dopravní obsluze území uplatňuje minimálně, komplikuje však průjezdnou 
dopravou a hlukovou zátěží pobyt v lokalitě Nové Středokluky. 

 
          Současný stav neodpovídá ani stávajícím, ani výhledovým požadavkům. Silnice I/7 (dnešní D7) 

byla realizována jako jedna z prvních čtyř-pruhových komunikací a její šířkové uspořádání 
neodpovídá požadovaným normovým parametrům a to šířkou odstavného pruhu a zejména pak 
mimoúrovňovými křižovatkami bez připojovacích a odbočovacích pruhů.  Problém se týká také 
křižovatky (MÚK) Středokluky a koncepce napojení komunikací nižšího řádu z této křižovatky, 
které je vedeno přes zastavěná území blízkých obcí je při současné hustotě dopravy zcela 
nevyhovující. 

           Zásadní přestavba současného stavu MÚK Středokluky je nezbytná i z hlediska bezpečnosti 
silničního provozu. Z dlouhodobějšího hlediska nezbytnost její přestavby podmiňují i záměry 
širších dopravních vazeb vyplývajících z vydaných ZÚR Středočeského kraje. V nich změněno 
umístění MÚK Středokluky v souvislosti s vymezením koridoru pro přeložení trasy silnice II/240 
od Kralup nad Vltavou se zaústěním do nové MÚK Středokluky. V tomto koridoru je veden i 
aglomerační okruh, tedy silnice II/101, který pak pokračuje z nové MÚK Středokluky ve směru na 
Kladno (mimo řešené území).  

          Z tohoto důvodu ÚP vymezuje plochu pro přestavbu této křižovatky včetně navazujících úprav 
silnice III/0077 a to včetně přestavby úseku silnice III/0077 ve směru na Tuchoměřice. Zároveň 
s přestavbou a přesunem MÚK je navrženo jižně od mimoúrovňové křižovatky propojení 
komunikací nižšího řádu ve směru na silnici III/2405.  

          Umístění nové MÚK umožnilo úpravu trasy stávající silnice III. řádu (III/0077) jdoucí přes 
zastavěné území a centrum obce Středokluky. Původní trasa naváděla vozidla najíždějící, nebo 
opouštějící komunikaci D7 přes zastavěné území obce a ohrožovala území obce nadměrnou 
dopravou a hlukem. Tento koncept je v současnosti novou úpravou trasy III/0077 překonán. Nová 
trasa komunikace je vedena mimo zastavěné území, příjezd do zastavěných ploch sídla 
Středokluky bude veden po komunikaci III/2405, směrem od Kněževse.  

 
Intenzity silniční dopravy a kategorizace silnic 

          Obecně je základním podkladem pro stanovení intenzit dopravy celostátní sčítání dopravy 
provedené Ředitelstvím silnic a dálnic Praha.  V následujících tabulkách jsou pro přehled uvedeny 
výsledky sčítání z roku 2000, 2005 a 2010, které tak dávají přehled o dlouhodobém vývoji 
dopravního zatížení silniční sítě v tomto území.   

Rok 2000 
 

Silnice Č.úseku Úsek  T O M S 
I/7 1-0768 Hranice Prahy – hranice okr.Praha-

západ a Kladno 
3978 18159 57 221

1-0769 hranice okr.Praha-západ a Kladno – 
odbočení silnice I/61 na Kladno 

5484 23803 54 293

III/0077 1-6560 R7 – Tuchoměřice 345 452 6 803 
III/0078 1-6110 R7 – Číčovice 518 813 15 135 

 
Rok 2005 
 

Silnice Č.úseku Úsek  T O M S 
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I/7 1-0768 Hranice Prahy – hranice okr.Praha-
západ a Kladno 

6667 24433 92 31192 

1-0769 hranice okr.Praha-západ a Kladno – 
odbočení silnice I/61 na Kladno 

8234 24085 107 32426 

III/0077 1-6560 R7 – Tuchoměřice 610 800 9 1419 
III/0078 1-6110 R7 – Číčovice 160 647 12 819 

 
Rok 2010 
 

Silnice Č.úseku Úsek  TV O M SV 
I/7 1-0768 Hranice Prahy – hranice okr.Praha-

západ a Kladno 
5140 26655 138 31933 

1-0769 hranice okr.Praha-západ a Kladno – 
odbočení silnice I/61 na Kladno 

8889 29674 125 38688 

III/0077 1-6560 R7 – Tuchoměřice 419 1007 19 1445 
III/0078 1-6110 R7 – Číčovice 95 494 17 606 

 
Pozn.:  
        Uvedené hodnoty jsou průměrem denních intenzit dopravy ve vozidlech za 24 hod. 
        V celostátním sčítání v roce 2010 došlo ke změně metodiky a zde jsou nákladní vozidla s přívěsy 

a tahače s návěsy na rozdíl od předchozích sčítání počítány za jedno vozidlo. 
 
        Dle znalostí místních podmínek a ve vztahu k širším vazbám se dopravní zatížení na ostatních 

silnicích III. třídy v území pohybuje kolem hranice 1000 vozidel za průměrný den roku. S tím 
souvisí i výhledové šířkové uspořádání těchto silnic, pro které jsou plně vyhovující výhledové 
kategorie S 6,5 resp.7,5/40-50. 

        Výhledové zatížení rychlostní silnice R7 a silnice III/0077 v úseku od Tuchoměřic je závislé na 
realizaci uvažovaných silničních staveb v širších souvislostech. Zatížení silnice R7 ovlivňuje 
zejména realizace přeložky silnice I/61 od Kladna s napojením na rychlostní silnici R6, čímž dojde 
k rovnoměrnějšímu rozložení dopravních vazeb Kladno – Praha mezi obě rychlostní silnice. U 
silnice III/0077 je to především přeložení trasy silnice II/240 od Kralup nad Vltavou se zaústěním 
do MÚK Tuchoměřice (mimo území obce) s tím, že v tomto koridoru je veden i aglomerační okruh 
, tedy silnice II/101, který pak ve směru na Kladno je veden od Tuchoměřic v trase dnešní silnice 
III/0077 se zaústěním do MÚK Středokluky. S tím souvisí i její výhledová kategorie, která by měla 
být min. 7,5/60. 

 
       Síť místních a ostatních komunikací 
        Obsluha objektů je zajištěna především přímo ze silnic III. třídy nebo ostatními veřejnými 

komunikacemi přístupového charakteru, tedy pouze místními komunikacemi, které vykazují 
charakter místních komunikací III. třídy, tedy obslužných komunikací funkční třídy C. Vedení 
současných obslužných komunikací je v území stabilizováno a nové komunikace jsou navrženy 
pouze v souvislosti se zpřístupněním nově navrhovaných zastavitelných ploch.  

        Odstavná a parkovací stání 
        Odstavování vozidel je vzhledem k charakteru zástavby zásadně uspokojováno v rámci vlastních 

pozemků či objektů. Tento stav bude i nadále zachován – odstavná stání u nové zástavby budou 
tedy rovněž řešena v rámci vlastních ploch nebo vlastních objektů.  

       Hromadná doprava 
        Obsluha území hromadnou dopravou je zajišťována téměř výhradně autobusovou dopravou, 

která funguje v systému PID.  Území je obsluhováno čtyřmi linkami, a to:  

319 Praha, Terminál 1/Praha, Letiště – Malé Kyšice 
322 Praha, Nádraží Veleslavín – Kladno, Autobusové nádraží 
323 Praha, Nádraží Veleslavín – Koleč, Zámek 
342 Praha, Nádraží Veleslavín – Slaný, žel. stanice 

        Vedení linek a umístění zastávek je dlouhodobě stabilizováno na současných plochách veřejné 
infrastruktury, nové se proto nevymezují. Zastávky svým umístěním pokrývají docházkovými 
vzdálenostmi zastavěné území obce.  

Území Nové Středokluky (a návazně i celé území obce) je obsluhováno rovněž železniční 
dopravou, spoje však (vzhledem ke stabilizovaným tratím) nejsou v současnosti vedeny ve směru 
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hlavního dopravního zatížení (směr do velkých sídel Praha a Kladno), proto je jejich využití spíše 
okrajové. 

Doprovodná zařízení silniční dopravy 
Čerpací stanice pohonných hmot je v současné době situována do větví mimoúrovňové 
křižovatky na rychlostní silnici R7. V souvislosti s navrhovanou přestavbou mimoúrovňové 
křižovatky se předpokládá rozšíření současné plochy pro další doprovodná zařízení silniční 
dopravy. Vzhledem k řešení křižovatkových větví a připojovacích a odbočovacích pruhů nebude 
možno zachovat současný stav, kdy je čerpací stanice přístupná přímo z rychlostní silnice.  

Ochranná pásma  
V území jsou respektována ochranná pásma rychlostní silnice a silnic III. třídy mimo souvisle 
zastavěné území, která podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném 
znění, dosahují vzdálenosti 100 resp. 15 metrů od osy vozovky.   
 
JINÉ DRUHY DOPRAVY 

 Územím okrajově prochází železniční trať č.121 Hostivice – Podlesím, která je pro osobní 
dopravu provozována pouze o víkendech mimo zimní období. Železniční doprava se tak 
v obsluze území hromadnou dopravou neuplatňuje. Kromě současných ploch železniční dopravy 
se jiné druhy dopravy v území nevyskytují ani se nevymezují. Do území obce pouze zasahují 
ochranná pásma vzletových a přibližovacích prostorů letiště Praha.  

3.e.4.2)   Zdůvodnění řešení technické infrastruktury 
 

Technická infrastruktura je adekvátně popsána v textové části návrhu územního plánu a její 
konkrétní podobu v zastavitelných plochách určí regulační plány a technická dokumentace.  
Podrobněji je popsáno pouze řešení likvidace splaškových vod v sídle Středokluky, tedy rozvoj 
výstavby v území odkanalizovaném na čistírnu odpadních vod (ČOV) Středokluky, vypouštějící 
vyčištěnou vodu do Zákolanského potoka. 
Vyhlášením Evropsky významné lokality - EVL CZ0213016 - Zákolanský potok došlo k situaci, že 
již dnes kvalita vody v potoce (nad recipientem) překračuje některé imisní standardy ve smyslu 
nařízení vlády č. 71/2003 (zejména amoniakální dusík), a to přesto, že parametry vyčištěné 
splaškové vody jsou zpravidla hluboko pod hranicí. Prosté navýšení množství splaškových vod 
tedy představuje nebezpečí překročení povolených hodnot v potoce. 
Množství a kvalita čištění splaškových vod a návazně kvalita vody v Zákolanském potoce se 
tedy stává limitujícím faktorem další výstavby z hlediska ochrany životního prostředí.  
Zastavitelná území a území přestavby byla proto rozdělena do etap. Zástavbu I. etapy je 
možno realizovat bez omezení.  
Pro povolování ploch II. etapy ÚP je tedy nutno v systému čištění odpadních vod nejprve 
vyprojektovat a realizovat změnu (záměr), garantující, že odpadní vody z ČOV Středokluky i 
v případě plně využité kapacity ČOV (1920 EO, průtok 4,53 l/s) po smísení s vodou v recipientu 
za běžných vodních stavů nezhorší imisní stav v parametru N-NH4 pod požadovanou hodnotu 
0,15 mg/l, a současně ani při minimálním průtoku Q355 v recipientu (17 l/s) nedojde ke zhoršení 
imisního stavu oproti obdobné nejhorší uvažované (krátkodobé situaci před uvedením nové ČOV 
do provozu (0,79 mg/l N-NH4). 
Uvedené hodnoty mohou být při hodnocení konkrétního záměru ČOV upřesněny na základě 
aktuálního stavu recipientu v době posuzování.  
 

3.e.5) Zdůvodnění koncepce uspořádání krajiny 
 
3.e.5.1)   Zdůvodnění řešení krajiny 
 

                V průběhu roku 2020 byla vypracována Územní studie „Krajinný plán obce Středokluky“. Tato 
studie se podrobně zabývala koncepcí uspořádání krajiny, hlavně úpravou současného stavu 
zemědělsky extenzivně vyváženého území, které chybí v mnoha částech přírodní a ekologický 
rozměr. Již původní návrh územního plánu operoval se zavedením řady přírodních prvků, 
soustředil se však na doplnění prvků USES. Zmíněná studie se podrobněji zabývala zlepšením 
průchodnosti krajiny, rozčleněním velkých územních bloků náchylných k různým druhům eroze a 
bránícím přírodní společenstvím a volně žijícím živočichům v rozšíření a migraci. 

 
 



13 

                Promítnutí koncepce uspořádání krajiny do ploch s rozdílným způsobem využití 
                Kromě převládající plochy zemědělské (AZ) a ploch lesních (LE) je část vyčleněna do ploch 

smíšených nezastavěného území (MN). Tento typ byl rozdělen na podtypy označené jako MNp 
– s přírodní prioritou, MNp – s využitím pro území s nesouvislými lesními porosty, lesíky, 
drobnými lesními porosty apod. MNr rekreace nepobytová pro využití přírodních ploch pro 
krátkodobou rekreaci, vedení pěších, turistických a cyklistických (případně naučných) stezek, pro 
odpočinky, piknikové louky, rozhledny, vyhlídky, informační centrum a podobně. 

                Jako plochy MNp jsou označeny především bio koridory.  
                Plochy Mne zahrnují bio centra (stávající i navržené) 

          Plochy MNr tvoří především doprovodný pás zeleně podél nově navržených komunikací. 
                Drobné stávající i navržené plochy zeleně jsou v některých případech zařazeny také do ploch    

přírodních (NP). 
                V nezastavěném území se nachází stávající i navrhované plochy vodní (WT), v místech nově 

navržených přírodních ploch jsou tyto lokality místně doplněny plochami WX (plochy vodní a 
vodohospodářské jiné) sloužící v místech terénních depresí, průlehů, případně přírodních 
vodních zdrojů (pramenů) pro zadržení vody v krajině. 
Prostupnost krajiny 

                Hlavním problémem prostupnosti krajiny je těleso rychlostní komunikace D7, které protíná katastr 
obce a významně brání přechodu z jedné strany komunikace na druhou. V současnosti je možný 
kolový i pěší přechod pouze v místě stávající MÚK Středokluky podjezdem komunikace. Návrh 
ÚP předpokládá zlepšování prostupnosti krajiny katastru obce hlavně v údolní nivě Zákolanského 
potoka využitím stávajícího propustku Dolanského potoka pod R7. Touto trasou je vedena rovněž 
cyklostezka Středokluky – Číčovice přes Kalingrův mlýn.  

                Pro možnost zlepšení přechodu zvěře a ostatních živočichů je v místě, kde se komunikace D7 
dotýká lokálního biocentra LBC 3 navrženo propojení k biokoridoru LBK 5 zeleným mostem. 

                Trasa cyklostezky včetně podchodu i zelený most jsou zařazeny do veřejně prospěšných staveb. 
          Po doplnění výstupů „Krajinného plánu obce Středokluky“ byly nově navrženy pěší, nebo 

cyklistické stezky rozdělující velké půdní bloky směrem k obci Kněževes a území letiště Václava 
Havla. Stezky jsou doplněny pásy zeleně. 

 
                Opatření k protierozní ochraně půdy. 
                V krajině dochází k větrné erozi působením větrů na velkých plochách zemědělské        

prvovýroby. Snahou ÚP je fragmentace těchto ploch podél přístupových cest a ozelenění podél 
těchto cest. Zásadní opatření jsou však ovlivňována výběrem plodin a systémem hospodaření. 

                V návaznosti na krajinný plán obce byla posílena snaha původního návrhu o defragmentaci  
velkých ploch zemědělské prvovýroby. Jedná se o doplnění cestní sítě a ozelenění přírodních 
pásů a biokoridorů doprovázející tyto nové komunikace a stezky. 

                Tyto přírodní prvky jsou navrhovány s ohledem na značnou náklonnost krajiny k negativnímu 
působení větrné eroze. 

                Vodní eroze 
                Vodní eroze na svažitém terénu není v tomto území častá, plochy s větším spádem jsou 

uvažovány pro trvalé travní porosty. 
 

3.e.5.2)   Zdůvodnění vymezení územního systému ekologické stability 
                Biokoridory a biocentra jsou doplněna návrhem řady interaktivních prvků v krajině doplňujících 

zeleň na hranici zastavěných území (převážně směrem do zemědělsky využívaných ploch) a 
pozdější komunikace a stezky, navržené i stávající. 

 
3.e.5.3)   Přehled a zdůvodnění ploch změn v krajině 

                Změny využití ploch v nezastavěném území jsou podrobně popsány v kapitole 3.e.51, Tyto 
změny byly vedeny snahou o fragmentaci velkých ploch zemědělské prvovýroby (důvod: větrná 
eroze, negativní vliv na přírodu). 

                Zlepšení průchodnosti krajiny (nové komunikace a stezky). Změny v krajině si vyžadovalo také 
doplnění územního systému ekologické stability, které jsou, vzhledem k negativním hodnocením 
současné krajiny velmi důležité. 

 
3.e.6) Zdůvodnění stanovení podmínek pro využití a prostorové uspřádání ploch s rozdílným 

způsobem využití 
                Návrh územního plánu vymezuje plochy s rozdílným způsobem využití v souladu s požadavky 

vyhlášky č,501/2006 Sb. (o obecných požadavcích na využívání území) ve znění vyhlášek a 
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novel. Nad rozsah typu ploch stanovených touto vyhláškou v § 4 až 19 jsou vymezeny podtypy 
těchto ploch. 

               Plochy vodní a vodohospodářské (označení v § 13 vyhlášky č. 501/2006) byly rozděleny na plochy 
ozn. WT – vodní plochy a toky a na plochy ozn. WX – plochy vodní a vodohospodářské jiné. 

               Do ploch ozn. WT jsou zařazeny vodní plochy a vodohospodářské stavby na nich, zatímco do 
ploch ozn, WX jsou zařazeny plochy účelově navržené pro zadržování vody v krajině (tedy i 
plochy na kterých není trvalá vodní hladina). 

               Plochy smíšené nezastavěného území (MN dle § 17 vyhlášky č. 501/2006)byly rozděleny na 
plochy ozn, MNp – plochy smíšené nezastavěného území – přírodní priority, plochy označené 
MNl – plochy smíšené nezastavěného území – lesnické využití a plochy označené – MNr – plochy 
smíšené nezastavěného území – rekreace nepobytová. 

               Jako plochy MNp jsou označeny plochy určené hlavně pro trvale travní porosty, pouze se soliterní 
vysokou zelení, plochy MNl jsou navrženy jako izolační vysoká zeleň mimo lesního charakteru, 
nebo druhé plochy pro plnění funkce lesa, hlavně podél stezek, komunikací a dalších staveb 
dopravní infrastruktury. 

               Pod typ označený MNr určuje přírodní nezastavitelné plochy s možností využití pro krátkodobou 
nepobytovou rekreaci. Tyto plochy umožňují aby jimi procházely turistické, cyklistické, nebo jiné 
pěší stezky a při nich byly zřizovány piknikové louky, odpočinky, rozhledny, vyhlídky, informační 
centra a podobné prvky drobné architektury. Záměrem je oddělení přírodních ploch určených pro 
koridory a centra USES, nebo jiných  přírodních prvků, např. využívání pro drobné živočichy a 
přírodní rostlinné společenství od pásma zeleně využívané pro rekreaci osob. 

               Podmíněně přípustné využití označuje funkce, které podmiňují realizaci uvedených záměrů 
v dané lokalitě. 

               Využití označené jako nepřípustné není možné v dané lokalitě povolit ani realizovat. 
               Pro zachování urbanistických hodnot je nezbytné dodržet v rámci nových stavebních záměrů 

uvedené podmínky prostorového uspořádání. Jedná se většinou stanovení maximální výšky 
zástavby (v metrech nebo počtem podloží), podílem zastavěné a nezastavěné plochy (v 
procentech, nebo maximální velikost půdorysu) předepsaných ploch zeleně. 

               Tyto podmínky jsou stanoveny pro zajištění přiměřeného podílu zelených ploch (případně podílu 
vysoké zeleně) v daném území. Podmínky, které byly pro určité lokality stanoveny DOSS 
v předcházející UPD obce, nebo byly stanoveny v zadání tohoto ÚP jsou umístěny v „ dalších 
podmínkách rozhodování o změnách v území“. 

                 
3.e.7)      Zdůvodnění návrhu veřejně prospěšných staveb a opatření 
               Mezi veřejně prospěšné stavby a opatření jsou zahrnuty stavby dopravní infrastruktury, které jsou 

podmínkou rozvoje obce a dalších přilehlých lokalit (rekonstrukce komunikace R7, napojení na 
komunikaci R7, obchvat obce) a dále zařízení pro pěší a cyklistickou dopravu, zlepšující 
průchodnost krajiny.  

                Veřejně prospěšné stavby a opatření technické infrastruktury jsou vytipovaná zařízení zajišťující 
zásobování vodou, odkanalizování a likvidaci splaškových vod,  případně zařízení pro likvidaci 
odpadů. 

                Likvidace splaškových vod – VPS TI 12 - ČOV 
                V řešeném území byla vyhlášena Evropsky významná lokalita Zákolanský potok, což vyvolalo 

zásadní střet se záměry další výstavby v obci. Kvalita vody v Zákolanském potoce je již nad 
místem vypouštění vyčištěných vod z ČOV Středokluky velmi špatná, takže další objemové 
zvýšení množství vod vypouštěných z ČOV Středokluky je velmi problematické. Proto byla 
výstavba v uvažovaných plochách rozdělena do etap s tím, že zahájení výstavby druhé etapy 
není možné po vyčerpání ploch etapy první, ale po provedení nezbytných úprav ČOV (případně 
vybudování nové ČOV) tak, aby mohly být dodrženy požadované koncentrace škodlivých látek.  
Dle citace VVÚR kap. 5.2.1. je: „hlavní požadavek na funkci intenzifikované ČOV (podmínka 
realizace 2. etapy): kvalita vody v toku po zaústění ČOV (imisní stav) ani při plném zatížení ČOV 
a minimálním průtoku Q355 nebude zhoršena oproti současnosti (tj. stávající pozaďové 
koncentrace znečištění nad obcí a stávající zatížení ČOV). Při běžném průtoku pak budou plněny 
požadavky SDO pro EVL Zákolanský potok na imisní stav toku, tj. koncentrace BSK5 max. 2,0, 
N-NH4 max. 0,15 mg/l. 
Na základě soudobých údajů lze tento požadavek vyjádřit těmito parametry: 

 Za běžných průtoků imisní stav v toku nebude v ukazateli NH4
+ horší než 0,15 mg/l, 

v ukazateli BSK5 ≈ 2,0 mg/l. 
 Ani při modelovém minimálním průtoku Q355, plném vytížení kapacity ČOV a emisní 

hodnotě „p“ nebudou v toku překračovány hodnoty ukazatelů N-NH4
+ ≈ 0,79 mg/l, BSK5 
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≈ 3,0 mg/l, které odpovídají modelovému stavu při běžném zatížení dosavadní ČOV 
Středokluky (tj. před zprovozněním nové technologie) a aktuální kvalitě vody. 

                Obec Středokluky není zásadně ohrožena povodněmi, na jejím území však bude realizován 
rybník plnící funkci protipovodňového opatření (zvyšování retenčních schopností území) pro obce 
ležící níže na toku Zákolanského potoka. Také tato stavba bude mít charakter veřejně prospěšné 
stavby. 

                Samostatnou kapitolou je zlepšení kvality přírodních hodnot v území obce, tedy vybudování 
nových koridorů a biocenter ÚSES na lokální úrovni. Navrhované zásahy do ÚSES budou rovněž 
zahrnuty do veřejně prospěšných opatření. 

                V samostatném výkrese č.1B3 jsou vymezeny tyto plochy pro veřejně prospěšné stavby s 
identifikačními indexy. 

                V návrhu Veřejně prospěšných staveb a opatření nejsou vymezeny plochy pro které lze uplatnit 
předkupní právo. 

 
3.e.8)      Odůvodnění vymezení územních rezerv 
               Do návrhu územního plánu jsou převzaty územní rezervy stanové ZÚR SČ kraje  
               jedná se o tyto koridory těchto dopravních staveb: 

– rozšíření a rekonstrukce D7 – VPS DO 10 
– rekonstrukce nové trasy komunikace II/240 VPS DO 57 
– rekonstrukce nové MUK – VPS DO 57 

               Uvažované komunikační koridory jsou plošně vymezeny v plochách s rozdílným způsobem 
využití jako plochy DS (doprava silniční) jsou doplněny o prodloužení komunikace III/0077 v nové 
trase, která se vyhýbá území Nových Středokluk zastavěnému obytnou zástavbou.  

               Vzhledem k nejistotám spojeným s posouzením NATURA 2000 je jako území rezerva R 01 
v rámci tohoto ÚP stanovena plocha pro další stupeň dočištění splaškových odpadních vod 
v lokalitě za tělesem D7 poblíž samoty Kalingrův mlýn.  

 
3.e.9)   Odůvodnění vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území 

podmíněno uzavřením dohody o parcelaci 
               Plochy nejsou vymezeny 
 
3.e.10)  Odůvodnění vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území 

podmíněno zpracováním územní studie 
               Do návrhu územního plánu je zařazeno několik lokalit, ve kterých je rozhodování o změnách 

podmíněno podrobnějším rozborem území. Tyto lokality byly zařazeny do ploch, v nichž je 
rozhodování o změnách v území podmíněno vypracováním územní studie. 

 
3.e.11) Odůvodnění vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území 

podmíněno zpracováním regulačního plánu 
                Plochy nejsou vymezeny 
 
3.e.12)    Odůvodnění stanovení pořadí změn v území (etapizace) 
                K využití institutu stanovení pořadí změn (etapizace) bylo přistoupeno ze dvou důvodů 
                Důvod 1 - Kapacita a nedostatečný rozvoj dopravní infrastruktury a dopravní situace (zejména 

napojení území na komunikace vyššího řádu) komplikuje dopravu a snižuje kvalitu bydlení 
v zastavěné části obce, která se dostává do problémů s plněním hygienických limitů podél 
hlavních komunikací. 

                Důvod 2 - Zařazení toku Zákolanského potoka do území soustavy Natura 2000 rovněž ovlivňuje 
možnost rozšiřování stávající zástavby s ohledem na množství splaškových vod (týká se zejména 
množství a kvality vod vypouštěných stávající ČOV).  

                Toto jsou dva hlavní důvody, kvůli kterým ÚP vyžaduje časovou regulaci nárůstu počtu obyvatel 
v obci. 

          Zastavitelné plochy i plochy přestavby jsou tedy rozčleněny do etap časově regulujících výstavbu.  
          Podmínky jsou textově uvedeny v kapitole „f“ pod názvem jednotlivých ploch s rozdílným 

způsobem využití a graficky jsou zakresleny ve výkrese „B4 – Výkres pořadí změn“. 
          Pouhé vyčerpání ploch první etapy tedy neznamená stavbu v další etapě, je nutné splnění 

uvedených podmínek: 
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kod název funkční využití 
kód 

využití  
kap.f) 

etapa podmínky využití ploch 

Z 01 Devaterky I. bydlení venkovské BV I.   

Z 02 Devaterky II. bydlení venkovské BV II. nová úprava dopravního napojení na křižovatku 
III/2405 a III/0077 

Z 03 Devaterky III. bydlení venkovské BV II. nová úprava dopravního napojení na křižovatku 
III/2405 a III/0077 

Z 04 Devaterky OV občanské vybavení 
veřejné  OV II. nová úprava dopravního napojení na křižovatku 

III/2405 a III/0077 

Z 05 Na Běloky bydlení venkovské BV I. uvolnění průchodu a biokoridoru mezi parc. č. 
630 a 993 - dohoda s obcí 

Z 06 Pod Toskou plochy smíšené obytné SV II. koncepce zástavby stanovena společně                           
s P 01  

Z 07 Pod Lesíkem bydlení v bytových 
domech  BH II. 

dopravní napojení na ulici Pod Sedličkami 
dodržení ochranného pásma lesa posouzení 
akustické zátěže z dopravy po III/0077  

Z 08 Na Kněževes bydlení venkovské BV I. 
rozšíření komunikace na parc. č. 876                                                     
realizace IP 2 (K10) podmínkou kolaudace                                                 
posouzení akustické zátěže z dopravy po D7  

Z 09 U Velkého Háje občanské vybavení 
komerční  OK II. 

nová úprava dopravního napojení na III/2400                 
dopravní napojení na D7 mimo zastavěné území 
obce 

Z 10 Za Velkým Hájem občanské vybavení 
komerční  OK II. 

nová úprava dopravního napojení na III/2400          
dopravní napojení na D7 mimo zastavěné území 
obce 

Z 11 U Dálnice drobná výroba a služby HK III. dopravní napojení na D7 mimo zastavěné území 
obce 

Z 12 Za Silnicí drobná výroba a služby HK III. 
dopravní napojení na D7 mimo zastavěné území 
obce při zástavbě zohlednit hranice Okořského 
parku 

Z 13 U Křižovatky drobná výroba a služby HK III.   

Z 14 
U Nových 
Středokluk 

drobná výroba a služby HK III. dopravní napojení na D7 mimo zastavěné území 
obce kanalizační napojení na ČOV Tuchoměřice 

Z 15 Nové Středokluky bydlení venkovské BV I. kanalizační napojení na ČOV Tuchoměřice                                   
přeložka kabelu VN pro letiště V. Havla 

       

kod název způsob využití 
využití  
kap.f) 

etapa poznámka 

P 01 TOS plochy smíšené obytné SV II. koncepce zástavby stanovena společně                     
se Z 06 

P 02 Statek plochy smíšené obytné SV I. podmínky ochrany historického jádra sídla 
stanovené NPÚ 

P 03 Pod statkem plochy smíšené obytné SV I. nová úprava dopravního napojení na III/0077 

P 04 U Koupaliště bydlení venkovské BV I. 
Dopravní propojení obslužnou komunikací mezi 
parc. č. 112/2 a ulici 601/13 podmínkou 
kolaudace 

P 05 Intenzifikace ČOV technická infrastruktura TI     

                
3.e.13) Odůvodnění vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných staveb, pro které 

může vypracovávat architektonickou část projektové dokumentace jen autorizovaný 
architekt 

          Nejsou určeny 
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3.f) Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení 
zastavitelných ploch 

 
          V zadání územního plánu byly vytipovány lokality v zastavěném území, které jsou v současnosti 

nezastavěné, nebo jsou využívány pro účel. Úkolem územního plánu bylo prověření možné 
změny využití těchto ploch na jinou funkci, převážně funkci bydlení. V průběhu úprav původního 
návrhu územního plánu (z roku 2014) byly některé z těchto ploch z úprav vyňaty rozhodnutím 
zastupitelstva a bylo určeno, že bude zachován jejich současný stav. 

          Vytipované lokality v zadání územního plánu a jejich využití dle návrhu územního plánu jsou 
uvedeny v tabulce v kap. 4.b.c) Požadavky na rozvoj území obce  

          Potřeba vymezení nových zastavěných ploch. 
          Obec Středokluky jako rezidenční sídlo ležící v blízkosti velkých sídel (Praha, Kladno) je   značně 

atraktivní pro bydlení – požadavky na další zastavitelné pozemky pro funkci bydlení již téměř 
vyčerpány všechny možnosti zastavěného území. V některých okrajových lokalitách již dochází 
k výstavbě i mimo zastavěné území s využitím § 188a, odst. (1) c) Stavebního zákona s tím, že 
stavebníci nerespektují požadavky na doplnění infrastruktury, takže situace je velmi vypjatá. 
K výstavbě dochází i v lokalitách, které nejsou urbanisticky vhodné, jediným plusem je nižší 
zatřídění z hlediska ochrany ZPF. 

          Plochy v intravilánu určené pro přestavbu jsou zatím využívány k původnímu účelu a není 
pravděpodobné, že dojde k rychlé změně. Obec nutně potřebuje stanovení jasných pravidel a 
stanovení nových zastavitelných ploch hlavně pro bytovou výstavbu. 

 
4. Náležitosti vyplývající z vyhl. č. 500/2006 Sb. část. II odst. 1a) – d) 
 
4.a)    Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů území 
 
          Již původní ÚPnSÚ Středokluky byl zpracován v souladu s tehdy vypracovaným konceptem 

ÚPVÚC Pražského regionu (ÚP velkého územního celku). Ve schválených změnách č.1 a 2 byly 
potvrzeny vzájemné koordinace. 

          Popisovaný návrh ÚP Středokluky byl koordinován se ZÚR SČ kraje (Zásady územního rozvoje), 
vypracovanými v listopadu 2011 a nabývajícími platnosti 22.2.2012.  

          Obec spadá do rozvojové oblasti republikového významu OB1 ve správním obvodu ORP 
Černošice. Koordinace z hlediska širších vztahů a soulad se ZÚR SČ kraje se hlavně týká dvou 
oblastí – dopravy a ochrany životního prostředí. 

          Doprava – řešeným územím prochází dopravní koridor D 010 – stávající rychlostní komunikace 
D7, která je v úseku Tuchoměřice (hranice kraje Praha) – Makotřasy určena k rekonstrukci a 
zkapacitnění. Koridor je zapracován do návrhu ÚP, jeho forma je koordinována s ostatními 
záměry v území. 

          Na tento koridor navazuje D 057 Tuchoměřice – Tursko (komunikace II/101 a II/240), připojená 
k D7 (D 010) v nově umístěné MÚK Středokluky. Problémy týkající se zrušení platnosti části ZÚR 
jsou popsány v kap. c).  

          Koordinace se týká rovněž úprav vyvolaných požadavky na minimalizaci hlukové zátěže (SEA). 
Na popsaná řešení navazují navrhované úpravy komunikací III. třídy v okolí D7 a nové MÚK 
Středokluky (např. nová trasa III/0077 od MÚK ke komunikaci III/2405). 

          Podmínky stanovené pro dané území ZÚR jsou uvedeny v regulativech dotčených ploch. 
          Životní prostředí – řešeným územím, údolím Dolanského potoka, prochází regionální biokoridor 

RB 6008 Kalingrův mlýn - Dolanský háj. Po směru toku navazuje regionální biocentrum „Kalingrův 
mlýn“ – RC 539147 na severním okraji řešeného území. Proti směru toku Dolanského potoka v 
údolní nivě na území sousední obce Běloky pokračuje RK 6009. 

          Na území obce je regionální biokoridor doplněn lokálními biocentry LBC 1 a LBC 2 (proti proudu), 
po směru toku za tělesem D7 je navrženo propojení (LBK 1) těchto prvků ÚSES na LBC 30 
(Číčovický Kamýk) ležící v katastru obce Číčovice. 

          Popsané nadřazené i navazující biokoridory a prvky dopravy i ÚSES jsou zahrnuty rovněž do 
veřejně prospěšných staveb a opatření. 

          Severovýchodní část území obce Středokluky leží v Přírodním parku Okolí Okoře. 
          Z hlediska širších vztahů v území budou respektovány vazby řešených lokalit na okolní území a 

řešení bude podle potřeby koordinováno s územními plány sousedních obcí. 
          Sousední obce na území okresu Praha - západ jsou Kněževes, Dobrovíz, Číčovice, sousední 

obce na území okresu Kladno jsou Běloky, Makotřasy.   
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4.b)   Vyhodnocení splnění požadavků zadání 
                
           Návrh územního plánu obce Středokluky je zpracován dle požadavků uvedených ve schváleném 

zadání ÚP. V návrhu ÚP byly prověřeny a do zastavitelných ploch zařazeny všechny plochy 
požadované zadáním, prověření podmínek a podklady získané při projednání návrhu zadání 
sloužily k upřesnění podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití a podmínek 
prostorového uspořádání. 

          Podrobněji k jednotlivým kapitolám: 

4.b.a)  Požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje a z územně plánovací dokumentace 
vydané krajem 

        add 1) Požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje: 
          Hlavním požadavkem je zachovat ráz jedinečné urbanistické struktury území, struktury osídlení 

a jedinečné kulturní krajiny, které jsou výrazem identity území, historie a tradice. Tyto prvky 
nejsou navrhovaným řešením dotčeny, nebo porušeny.  

          Dalším cílem je zachování souvislých pásů a ploch nezastavěného území způsobilých pro 
nenáročné formy krátkodobé rekreace a dále pro vznik a rozvoj lesních porostů a zachování 
prostupnosti. Tento požadavek je plněn vytvořením systému biokoridorů a biocenter, regionální 
prvky jsou doplněny prvky lokálními, prvky na katastru obce Středokluky jsou propojeny na území 
sousedních obcí. Lokální biokoridory jsou vedeny rovněž mimo údolní nivu a doplňují a propojují 
stávající ostrovy zeleně v převážně zemědělsky využívané krajině. Problematika byla podrobněji 
prověřena v územní studii „Krajinný plán obce Středokluky“ vypracovanou v květnu 2020. Závěry 
této studie byly zapracovány do návrhu ÚP. 

          add 2) Požadavky vyplývající z územně plánovací  dokumentace vydané krajem: 
          V průběhu zpracování návrhu ÚP byly KÚ Sč kraje schváleny ZÚR (Zásady územního rozvoje). 

Požadavky vyplývající z této dokumentace byly zapracovány do návrhu ÚP. Podrobnosti popsány 
v kap. c) 

4.b.b)  Požadavky vyplývající z územně analytických podkladů 
          Územně analytické podklady (dále ÚAP) ve smyslu ustanovení § 26 zákona č.183/2006 Sb. pro 

území obvodu obce s rozšířenou působností (ORP) Černošice byly aktualizovány v prosinci 2010. 
Dále byly zpracovány aktualizace ÚAP č. 2, 3, které se netýkaly řešeného území. Do úplné 
aktualizace č. 4 bylo zaneseno nové řešení napojení II/240 na D7 schválené usnesením 
krajského zastupitelstva č. 017-22/2016/ZK 25.4.2016. Aktualizace byla schválena KZ 19.9.2017. 

          Problémy k řešení v územně plánovacích dokumentacích podle zpracovaných ÚAP: 
          1. Problémy, které vyplynuly z rozboru udržitelného rozvoje území (ze SWOT, vyhodnocení URÚ)  

1.1 pro hospodářský rozvoj 
           - nedostatek pracovních míst v obci - preferovat vytváření výrobních areálů 
           vytvářejících větší počet pracovních míst – návrh ÚP specifikuje plochy  pro výrobu a drobné 

podnikání, dochází však ke kolizi tohoto záměru s novelou zákona č. 334/92 (novela 184/2016) 
o ochraně ZPF, která brání využití ploch s vyšší bonitou půdy pro zastavitelné plochy. 

          - nedostatek pracovních míst v obci - vytvářet podmínky pro tvorbu pracovních 
          míst v místě využívajících lokální potenciál – Kromě předešlého bodu návrh ÚP podporuje rozvoj 

rekreace a ploch pro využívání volného času a tím i tvorbu nových pracovních míst v oblasti 
služeb. 

          1.2 pro příznivé životní prostředí 
          - nefunkční ÚSES – návrh ÚP doplňuje lokální trasy a prvky ÚSES a upravuje trasy ÚSES tak, 

aby byly v souladu s ostatními uvažovanými činnostmi v území  
          - nedostatek zeleně – návrh ÚP podporuje realizaci doprovodné zeleně na okrajích zástavby, 

podél místních i účelových komunikací a cyklistických a pěších stezek. Podpořeno vypracováním 
Krajinného plánu obce Středokluky. 

          - hodnota koeficientu ekologické stability je menší než 0,3 – úpravami tras a doplněním ÚSES a 
vyčleněním ploch pro další významné přírodní prvky (nové vodní plochy apod.) se návrh ÚP snaží 
zvýšit ekologickou stabilitu 

          - velká fragmentace krajiny liniovými stavbami – k fragmentaci území liniovými stavbami 
dochází stavbami na nadregionální úrovni, náprava těchto poruch v řešeném katastru není 
v možnostech tohoto ÚP. 

          1.3 pro soudržnost společenství obyvatel území 
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          - nedostatečné občanské vybavení (zejména kulturní zařízení)  - jedná se o společenský  
problém. V obci je řada kulturních zařízení a objektů umožňujících kulturní vyžití, tyto provozy 
však jsou nedostatečně využívány. 
nedostatečné možnosti pro každodenní rekreaci – návrh ÚP rozšiřuje plochy pro  volno-časové 
aktivity.  

 
4.b.c)  Požadavky na rozvoj území obce  

Splnění konkrétních požadavků Zadání na Návrh ÚP 
Jsou navrženy nové zastavitelné plochy pro bydlení v lokalitách uvedených v zadání. Některé 
plochy navrhované v zadání byly ze zastavitelných ploch vyloučeny rozhodnutím zastupitelstva 
obce v průběhu zpracovávání návrhu ÚP. Byl dodržen předepsaný limit 110 parcel pro RD (V 
návrhu ÚP je cca 106 parcel). 
Stávající zastavěné území je rozděleno na několik lokalit. Každá lokalita má stejné regulativy 
(stanovené dle stávající zástavby a posouzením její vhodnosti), což umožní rozdělení větších 
ploch a ekonomičtější využití území. 
V zastavěném území (co nejblíže centru obce) jsou navrženy plochy pro objekty občanského 
vybavení. Tyto plochy jsou doplněny dalšími plochami OV v zastavitelném území. 
V zastavěném i zastavitelném území jsou navrženy plochy pro volno-časové aktivity a sport. 
Plochy na území „Devaterky“ byly oproti požadavku zadání na základě nového požadavku 
zastupitelstva obce ze zastavitelných ploch vyloučeny. 
V ÚP jsou v zachovány plochy pro rozvoj drobného podnikání, které mohou být zdrojem 
pracovních příležitostí. 
Jsou stanoveny podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití. 
Je řešena koncepce veřejné infrastruktury 
Je doplněn a konkretizován územní systém ekologické stability, je navázán na Regionální prvky 
ÚSES i systém v sousedních katastrech. 

 
Hlavní lokality dle zadání a jejich zapracování do Návrhu ÚP: 

Lokalita  Nové, původní využití požadavek zapracování 
Lokalita A nový záměr rekreace a sport zast. obce vyloučeno zast. obce 
Lokalita B nový záměr bydlení RD zadání vyloučeno zast. obce 
Lokalita C pův. záměr bydlení byty zadání zařazeno jako Z7 
Lokalita D nový záměr bydlení RD zadání zařazeno jako Z01, 02, 03 
Lokalita E nový záměr smíšené obytné zadání zařazeno jako P01, Z06 
Lokalita F pův. záměr obč. vybavení zadání zařazeno jako Z04 
Lokalita G nový záměr bydlení RD zadání zařazeno jako Z08 
Lokalita H nový záměr bydlení RD zadání vyloučeno zast. obce 
Lokalita I nový záměr bydlení RD zadání vyloučeno zast. obce 
Lokalita J nový záměr smíšené obytné zadání vyloučeno zast. obce 
Lokalita K nový záměr smíšené obytné zadání zastavěno 
Lokalita L pův. záměr smíšené výrobní zadání vyloučeno zast. obce 
Lokalita M pův. záměr komerční obč. vybav. zadání zařazeno jako Z10 
Lokalita N pův. záměr výroba a skladování zadání nové umístění MÚK 
Lokalita O pův. záměr drobná výroba a služby zadání zařazeno jako Z14 
Lokalita P nový záměr bydlení RD (část) zadání zařazeno jako Z15 
Lokalita Q pův. záměr komerční obč. vybav. zadání částečně jako Z14 
Lokalita R pův. záměr výroba a skladování zadání částečně jako Z12  
Lokalita S pův. záměr dopravní infrastruktura zm. VPS ZÚR nové umístění MÚK, Z11 
Lokalita T pův. záměr dopravní infrastruktura zm. VPS ZÚR nové umístění MÚK 

 
4.b.d)  Požadavky na plošné a prostorové uspořádání území  

add 1) Urbanistická koncepce 
Návrh ÚP splňuje požadavek na stabilizaci a rozvoj ploch bydlení, občanského vybavení, služeb 
a podnikání a stanovuje využití ploch zlepšující zajištění ekologické stability. Technické vybavení 
zastavěných ploch je dostatečné, návrh ÚP se proto zaměřuje spíše na zabezpečení rozvojových 
ploch. Rovněž dopravní vybavení zastavěných ploch je doplněno hlavně rozšířením komunikační 
sítě do nových rozvojových ploch. Samostatně je řešen problém dopravy vyššího stupně, který 
se dotýká území obce hlavně v dopravních řešeních dálnice D7 a nové MÚK Středokluky. 
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Urbanistická koncepce v souladu se zadáním nepředpokládá žádné nové rozvojové plochy pro 
výrobu a skladování. V souladu se zadáním prověřoval návrh ÚP umístění zastavitelných ploch 
pro bydlení. Část těchto ploch leží na půdách s nižší bonitou, které jsou ale zatěžovány hlukem 
z blízké dálnice D7. Část ploch, která vychází z původních záměrů urbanistické studie z r. 2003 
a doplňuje neuzavřené současné zastavěné území, je částečně situována na půdách s vyšší 
bonitou. Tyto rozpory jsou řešeny zpřísněním regulativů v daných územích.  
Oproti dřívějším urbanistickým snahám o extensivní rozvoj, je kladen větší důraz na plochy 
přestavby uvnitř zastavěného území obce a to v místech, kde existují pro sousední obytné zóny 
nevhodné, nebo bydlení poškozující funkce. Podporován je důraz na venkovský charakter 
zástavby. 
Samostatnou kapitolou zastavitelných ploch obce jsou původní zastavitelné plochy. Tyto plochy 
byly zařazeny do zastavitelných ploch v původním řešení územního plánu SÚ Středokluky 
(poslední Změna schválena v r. 2006, vypracovaná podle dříve platného SZ), v době, kdy se 
předpokládal masivní extenzivní rozvoj v oblasti. Tyto plochy leží částečně na půdách s třídou 
ochrany I. a II. Tyto plochy byly částečně v ÚP ponechány, jejich rozsah však byl značně omezen 
vzhledem k nově navrženému umístění MÚK Středokluky. 
Urbanistická koncepce je rozpracována v kapitole f) „Stanovení podmínek ploch s rozdílným 
způsobem využití“. Je stanoven převažující účel využití, přípustné využití, podmíněně přípustné 
využití (se stanovením konkrétních podmínek) a nepřípustné využití. Podmínky prostorového 
uspořádání limitují výměry parcel, výškovou regulaci, zastavitelnost pozemků a plochy zeleně ve 
většině případů způsob likvidace dešťových vod a zajištění dopravy v klidu. Pokud to vyžadovala 
vyjádření dotčených orgánů k zadání, nebo pokud je výstavba podmíněna jinými skutečnostmi, 
jsou stanoveny i další podmínky rozhodování o změnách v území. 
Add 2) Koncepce uspořádání krajiny 
Krajina v katastru obce Středokluky je hodnocena jako fragmentovaná významnými liniovými 
stavbami, hodnota koeficientu ekologické stability je menší než 0,3. Dalšími negativními rysy jsou 
nedostatek zelených ploch a nefunkční ÚSES. 
Hlavní negativní vliv na fragmentaci území je průchod rychlostní komunikace D7, který zapříčiňuje 
faktické rozdělení území na dva samostatné celky. Komunikační propojení těchto celků je pouze 
v jednom místě – v podjezdu poblíž ČSPH. Návrh ÚP stanovuje další místa přechodu této 
komunikace. 
Koncepce uspořádání krajiny vychází z posilování řídící funkce údolí Dolanského potoka a jeho 
údolní nivy, jako území s vysokým rekreačním potenciálem. 

 
4.b.e)  Požadavky na řešení veřejné infrastruktury  

Obecně řečeno veřejná infrastruktura, zvláště její uzlové body (křižovatky, hlavní komunikace, 
ČOV apod.) limitují další rozšiřování obce a bez zásahů do jejich kritických bodů nebude možno 
realizovat stavební záměry dále uvedené (tyto body jsou také uvedeny jako limitující regulativy 
zastavitelných území). 
add 1) dopravní infrastruktura 
Limitujícím faktorem je dopravní obslužnost území obce. Dopravní situace je komplikována 
faktem, že přes kvalitní obytná území obce prochází tranzitní doprava z okolních obcí směrem ke 
komunikaci D7. Pro realizaci mnohých záměrů v nových zastavitelných plochách je proto 
podmínkou realizace nové koncepce dopravy v celém katastru obce. 
add 2) technická infrastruktura 
Podmínky zadání byly splněny. V průběhu prací na návrhu ÚP byla provedena rekonstrukce 
ČOV, kvalita čištění odpadních vod se zvýšila. Dostatečnost úpravy bude posouzena posudkem 
SEA a navazujícím posouzením dopadů na oblast Natura 2000. 
add 3) Občanské vybavení 
Limitujícím faktorem dalšího rozvoje obce je úroveň občanské vybavenosti z pohledu kapacit a 
skladby. Koncepce počítá s inovacemi a rozšířením stávajícího vybavení. Důraz je rovněž kladen 
na kvalitu a rozsahu ploch pro volno-časové aktivity a sport. Posílení volno-časových aktivit úzce 
souvisí s posílením kvality životního prostředí.  
add 4) veřejná prostranství – jsou začleněna do místních komunikací 
 

4.b.f)   Požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území 
Návrh ÚP respektuje zásady ochrany kulturních, přírodních a jiných hodnot obce a širšího území 
v souladu s principem udržitelného rozvoje tak, aby realizací navržených změn v území nedošlo 
ke střetu s těmito zájmy. Do návrhu územního plánu proto byly promítnuty požadavky obecné 
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ochrany přírody a krajiny, zejména formou podmínek plošného a prostorového uspořádání, 
vztažených k plochám s rozdílným využitím. 
Ochrana přírodních hodnot území 
Ochrana přírodních hodnot řešeného území je řešena v kap e). „Koncepce uspořádání krajiny 
včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich využití, územní systém 
ekologické stability.“ 
Pro vytvoření podmínek pro zlepšení současného stavu byly v kap. c) „Urbanistická koncepce 
včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně“ vymezeny 
plochy a koridory změn v krajině, týkající se změny využití ploch v údolní nivě Zákolanského 
potoka, v okolí nově vybudovaného rybníka „Pod Panskou“ a dalších nově navržených 
biokoridorů. 
Požadavky na ochranu urbanistických hodnot 
Požadavky na ochranu urbanistických hodnot řešeného území je řešena v kap c). „Urbanistická 
koncepce včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně“  
 

4.b.g)  Požadavky na veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a asanace  
Požadavky byly upřesněny, bylo zapracováno do závazné části ÚP popis v kap. c) 

 
4.b.h)  Další požadavky vyplývající ze zvláštních právních předpisů  

– Ochrana před povodněmi 
Zastavěné území obce Středokluky leží na svazích, pravděpodobně v minulosti vytvořených 
tokem Dolanského potoka. S ohledem na stanovené linie hranice inundovaného území však 
většina staveb leží mimo ohrožení povodněmi. 
– Ochrana veřejného zdraví – je splněn požadavek na soulad navrhovaných řešení s platnými 
hygienickými předpisy. V regulativech ploch dotčených provozem na D7 jsou stanoveny 
podmínky pro splnění hygienických limitů. Z hlediska ochrany životního prostředí se stává 
limitujícím faktorem množství a kvalita čištění splaškových vod a návazně kvalita vody 
v Zákolanském potoce. Vzhledem k tomu, že již dnes kvalita vody v potoce překračuje povolené 
hodnoty ani skutečnost, že parametry vyčištěné splaškové vody jsou vysoko v limitech 
povolených hodnot, představuje prosté zvýšení množství splaškových vod nebezpečí překročení 
povolených hodnot v potoce. 
– Civilní ochrana – nebyly vzneseny žádné požadavky na CO 
– Požární ochrana – podmínky určené v Zadání byly realizovány v Návrhu ÚP 
– Obrana státu – bez požadavků 
– Ochrana ložisek – bez požadavků 

 
4.b.i)   Požadavky a pokyny na řešení hlavních střetů zájmů a problémů v území 
          - vymezené záplavové území včetně aktivní zóny probíhá podél DVT Dolanský potok. Toto území 

není zastavěno, s jeho zástavbou se nepočítá ani dle tohoto návrhu ÚP. Území je využito pro 
regionální a lokální prvky ÚSES, další plochy potom pro krátkodobou nepobytovou rekreaci. 
- Omezení záborů 1. třídy ochrany BPEJ – tento bod je v přímém rozporu s požadavkem ÚAP na 
podporu zaměstnanosti výstavbou výrobních areálů. Návrh ÚP podporuje omezení záborů pro 
ochranu kvalitních orných půd. Z tohoto důvodu nejsou v návrhu ÚP zařazeny žádné nové plochy 
pro podnikatelské aktivity situované na těchto půdách. Zachovány ale zůstávají částečně plochy 
zařazené do zastavitelných ploch v dříve platném Územním plánu SÚ Středokluky. Střet se ve 
značné ploše přesunul do roviny dopravních staveb – největší část půd I. třídy ochrany je dotčena 
záborem pro novou MÚK Středokluky. 
- Ochrana území s archeologickými nálezy – na katastr obce Středokluky zasahují hranice dvou 
menších území, na kterých je předpoklad archeologických nálezů v sousedství sídla Černovičky, 
dle podkladů AMČR jsou pozůstatky dřívějšího osídlení znatelné rovněž v lesíku „Sedlička“. 
V těchto lokalitách nedochází ke střetu se záměry ÚP. 

 
4.b.j)   Požadavky na vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby s ohledem na obnovu a 

rozvoj sídelní struktury a polohu obce v rozvojové oblasti nebo ose 
          - návrh ÚP Středokluky v souladu se zadáním ověřil rozsah zastavitelných ploch s ohledem na 

kapacitu obsluhy dopravní a technickou infrastrukturou.  
          Plochy pro podnikatelské aktivity, které kladou velké nároky na dopravní infrastrukturu jsou 

limitovány rekonstrukcí dopravního napojení obce, které by současný stav zlepšily. 
          Limitujícím faktorem pro většinu zastavitelných ploch je problém technické infrastruktury a to 

problém s navýšením přítoku splaškových vod na ČOV bez její intenzifikace.  
          V současné době nemá obec Středokluky platný Územní plán. 
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          Nový návrh ÚP respektuje stávající zástavbu, zastavitelné plochy z původního ÚP pro které 
stanovuje nově podmínky zástavby.  

 
 
 
4.b.k) Požadavky na vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude uloženo prověření změn jejích 

využití územní studií 
          - V řešeném území bylo vymezeno několik ploch, jejichž nvě navržené využití musí být prověřeno 

územní studií. Jedná se především o plochy, jejichž zástavba bude složitější a není možné 
přistoupit k dílčím změnám bez stanovení podrobnějších pravidel, než jaká jsou obsahem ÚP. 

 
4.b.l) Rozhodování o změnách jejích využití stanoveny regulačním plánem 
          - nebyly vymezeny takovéto plochy nebo koridory 
 
4.b.m)  Požadavky na vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území 
          - návrh ÚP byl posouzen z hlediska vlivů na udržitelný rozvoj území. Dokumentace SEA tvoří 

přílohu této dokumentace. Požadavky byly zapracovány do textu a do výkresové části návrhu ÚP. 
 
4.b.n) Požadavek na zpracování konceptu, včetně požadavků na zpracování variant 
          - nebyl požadován koncept ÚP ani variantní řešení 
 
4.c)  Výpočet záležitostí nadmístního významu, které nejsou řešeny v zásadách územního 

rozvoje 
          Záležitostí nadmístního významu neřešené v ZÚR je řešení nového koridoru silnice II/101, II/240: 

úseku Tuchoměřice – Tursko, vč. napojení do MÚK Středokluky. Tato část ZÚR v textovém i 
grafickém vymezení VPS označená jako D 057 byla napadena žalobou obce Tuchoměřice u KS 
v Praze a na základě rozsudku tohoto soudu ze dne 20.3.2015 (č.j.50 A 63/2014 – 45) byla 
zrušena.  

          Na základě studie „II/240 a II/101, přeložka silnic v úseku D7-D8, I. A III. Etapa“ bylo nové řešení 
napojení II/240 na D7 schválené usnesením krajského zastupitelstva č. 017-22/2016/ZK 
25.4.2016 bylo zaneseno do 4. úplné aktualizace ÚAP (schváleno KZ 19.9.2017) se záměrem 
zařadit tuto úpravu do 3. aktualizace ZÚR SK. Pro dané území bylo rovněž zahájeno řízení o 
vydání územního opatření o stavební uzávěře (zahájeno dopisem č.j.029615/2018/KUSK dne 
28.2.2018.) 

          Koridor i plocha nově navrhované MÚK a navazující části II/240 jsou zaneseny do ÚP jsou 
zapsány do VSP obce a koordinovány s ostatními záměry v území. 

          V návrhu územního plánu nebyly nalezeny další záležitosti nadmístního významu, které nejsou 
řešeny v zásadách zemního rozvoje. 

 
4.d)   Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond 

a pozemky určené k plnění funkce lesa 
 

4.d.1) Zemědělský půdní fond 
 
          Zábory zemědělského půdního fondu jsou navrženy primárně na plochách s nižší třídou ochrany. 

Nově navržené zastavitelné plochy zasahují do území s vyšší třídou ochrany v případech nové 
obytné zástavby v těsné návaznosti na již zastavěná území, kde se již podle dříve vypracovaných 
územních studiích předpokládalo pokračování výstavby po vyčerpání původních ploch (území 1, 
2, 3, 4). Plochy 6 jsou ohraničeny zeleným pruhem (024) v místě vedení optokabelů, do 
zastavitelných ploch tedy byla začleněna část pozemku odděleného tímto vedením.  

          Pozemky zařazené do zastavitelných ploch pro podnikatelské využití (11 až 15) podél 
komunikace D7 zasahují do půd I. třídy ochrany pouze v omezené míře, plochy je obtížné členit 
přesně dle hranic BPEJ. Tyto plochy navíc byly zařazeny do zastavitelných již v původním ÚP 
platném do r. 2010. Plochy označené 101 až 107 jsou do zastavitelných uvedeny pro dopravní 
stavby regionálního významu (rozšíření D7, nová trasa II/240 a MÚK Středokluky). Nová trasa 
komunikace III/0077 (110 až114) je rovněž vyvolána novým umístěním MÚK Středokluky a 
potřebu vést nadmístní dopravu mimo sídlo Středokluky. Tyto záměry nadmístního významu 
v současnosti nevycházejí z platných ZÚR, důvody jsou popsány v kap. c). Dopravní stavby ozn. 
108 a 109 navazují na novou obchvatovou komunikaci obce Kněževes a mají pokračování v ÚP 
Tuchoměřice (kat. úz. Kněžívka náleží do správního obvodu obce Tuchoměřice, zasahuje do 
tohoto území) a Kněževes. 
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          V zemědělském půdním fondu je dle katastru nemovitosti vedena orná půda, trvalé travní porosty, 
ovocné sady a zahrady. Zahrady mohou být nezastavěné nebo jako součást pozemku určeného 
k zastavění (u rodinného domu apod.). 

 Předmětem vyhodnocení nejsou (v souladu se společným metodickým doporučením MMR a 
MŽP „Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond 
v územním plánu“: 

Označ. 
plochy/ 
koridoru 

Navržené využití  
Souhrn 
výměry 

záboru (ha) 

Výměra záboru podle tříd ochrany 
(ha) 
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I. II. III. IV. V. 

1 bydlení 1,77 0,94  0,56 0,27            
2 bydlení 3,74 3,00   0,74               
3 bydlení 0,90     0,63 0,26             
4 bydlení 0,10     0,10               
5 bydlení 2,42 1,25   1,17               
6 bydlení 0,88 0,27  0,55 0,06            
7 bydlení 0,13   0,13                 
8 bydlení 0,23   0,23                 
9 bydlení 0,39 0,39                   
10 bydlení 0,00                     

PLOCHY BYDLENÍ CELKEM 10,55 
                    

11 OV 1,06     1,06               
12 OV 0,29       0,29             
13 OV 3,01   2,05   0,96             

PLOCHY OBČANSKÉHO 
VYBAVENÍ CELKEM 

4,36 
                    

14 HK 1,23 1,11   0,12               
15 HK 1,63 1,63                   
16 HK 0,50     0,07 0,43             
17 HK 0,44     0,44               
18 HK 4,49 4,49                   

PLOCHY DROBNÉ VÝROBY A 
SLUŽEB CELKEM 

8,29 
                    

001 

Plochy rekreace 
nepobytové 

0,60 0,60                   
002 1,85 1,85                   
003 0,07 0,07                   
004 1,00 1,00                   
005 4,02 4,02                   

006 

plochy smíšené 
nezastavěného území 

3,08 0,14   1,59 1,35             
007 1,00 0,51   0,34 0,15             
008 1,29 1,29                   
009 0,05 0,05                   
010 0,39 0,39                   
011 1,02 1,02                   
012 0,64 0,64                   
013 1,36 1,36                   
014 0,62       0,62             
015 0,76       0,76             
016 0,49       0,49             
017 0,67       0,67             
018 0,10     0,10               
019 0,95 0,28     0,67             
020 0,45     0,40 0,05             
021 0,39 0,39                   
022 1,18   0,53   0,65             
023 1,90 0,59 1,19   0,12             
024 1,34 0,84   0,44 0,06             
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025 0,58 0,58                   
026 0,57 0,57                   
027 0,15 0,15                   
028 0,06 0,06                   
029 0,32 0,32                   
030 0,62 0,62                   
031 0,21 0,21                   
032 0,01 0,00   0,01               
033 1,03   0,83   0,20             
034 1,03 0,27 0,60   0,16             
035 0,27       0,27             
036 0,49 0,10 0,28 0,11              
037 0,17 0,17                   
038 0,47 0,47                   
039 2,28 1,78 0,50                 
040 1,39 1,39                   
041 4,42 3,25 1,17                 
042 0,63 0,41 0,22                 

043 0,54 0,54 
  

      
          

PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAV. 
ÚZEMÍ CELKEM 

40,45 
                    

101 

Plochy dopravní 
infrastruktury (II/240) 

0,16 0,16                   
102 0,85 0,85                   
103 0,65 0,65                   
104 0,23 0,23                   
105 0,53 0,53                   
106 0,37 0,37                   
107 

Plochy dopravní 
infrastruktury                 

(MÚK Středokluky) 

0,07 0,07                   
108 0,03 0,03                   
109 0,14 0,14                   
110 0,14 0,14                   
111 0,14 0,14                   
112 0,24 0,24                   
113 0,17 0,17                   
114 0,96 0,28   0,41 0,27             
115 0,57 0,17   0,25 0,16             
116 0,25 0,25                   
117 Plochy dopravní 

infrastruktury                    
(MK Kněževes) 

0,20 0,20                   

118 0,14 0,14                   
119 

Plochy dopravní 
infrastruktury 

(III/0077) 

0,36 0,36                   
120 0,58 0,58                   
121 0,15 0,15                   
122 1,12 1,12                   
123 0,29 0,29                   
124 Plochy dopravní 

infrastruktury                    
(MK Černovičky) 

0,20 0,20                   

125 0,20 0,20                   

PLOCHY DOPRAVNÍ 
INFRASTRUKTURY CELKEM 

8,77 
                    

ZÁBOR ZPF CELKEM 72,42                     

 
          Z hlediska přírodních hodnot území kraje spadá údolní niva Dolanského potoka do lokality 

soustavy Natura 2000. 
          Z hlediska cílových charakteristik krajiny je celé katastrální území obce zahrnuto do krajiny 

s komparativními předpoklady zemědělské produkce. 
          Z hlediska přírodních podmínek se jedná o krajinu polní (oblasti s vysokým podílem ZPF, které 

mají příznivé terénní podmínky pro hospodaření a vysokou kvalitu půdy). 
          Krajina je označována kódem „0“, konkrétně „0 01“ 
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           V území se nevyskytují samostatné základny zemědělské výroby, základny soukromě 
hospodařících zemědělců jsou v současnosti v zastavěném území sídla. 

          Pedologické podmínky jsou poměrně jednoduché. Převážná část plochy rovinných tabulí je 
tvořena půdou s vysokou bonitou, směrem do údolí Dolanského potoka nastupují půdy méně 
kvalitní, tvořené naplaveninami. Pozemky s vysokou bonitou jsou ale málo fragmentované, 
dochází proto k ohrožení větrnou erozí. Snaha o rozdělení těchto ploch pásy zeleně se daří pouze 
omezeně v rámci prvků USES. Nově vypracovaná uzemní studie (krajinný plán obce Středokluky“ 
rozpracovává negativa celého území z pohledu ochrany životního prostředí a ochrany přírody a 
navrhuje řešení. Významná část návrhů studie byla převzata do návrhu ÚP, zejména z pohledu 
rozčlenění velkých půdních bloků ohrožovaných erozí a tvořících překážky rozvoje 
přírodních hodnot v území. 

 
4.d.2) Pozemky určené k plnění funkce lesa 
          Navrženým řešením není zasaženo do stávajících pozemků určených pro funkci lesa.  

PUFL – návrhem územního plánu nejsou dotčeny žádné pozemky určené k plnění funkcí lesa. 
Zastavitelné plochy jsou vymezeny mimo lesní pozemky.  

          V návrhu územního plánu je zařazeno několik lokalit, které se nalézají v ochranném pásmu to je 
do 50 m od hranice lesního pozemku  
Jedná se o tyto zastavitelné plochy 

 
5.  Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění 

Bude doplněno  
 
6.  Vyhodnocení připomínek 
  Bude doplněno  
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ICOB obce: 539708 
 

ICOB NAZOB KODPOU NAZPOU KODORP NAZORP LAU1 NAZOK 

Kód obce Název obce 

Kód obce s 
pověřeným 

obecním 
úřadem 

Název obce 
s pověřeným 
obecním 
úřadem 

Kód obce s 
rozšířenou 
působností 

Název obce s 
rozšířenou 
působností Kód okresu 

Název 
okresu 

539708 Středokluky 21052 Hostivice 2105 Černošice CZ020A 
Praha-
západ 

 


