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a) postup při pořízení územního plánu
Usnesením ZO č. 13/2016 byl 12.12.2016 schválen podnět pro zpracování územního plánu obce.
Usnesením ZO č. 7/2017 bylo 11.9.2017 schváleno zadání územního plánu.
Zpracováním návrhu územního plánu byl na základě výběrového řízení pověřen autorizovaný
architekt pro územní plánování Ing. Václav Jetel, Ph.D., ČKA č.a. 3541.
Návrh Územního plánu Tetín byl doručen veřejnou vyhláškou vyvěšením na úřední desce Městského
úřadu Beroun a na úřední desce Obecního úřadu Tetín. Návrh byl dále doručen jednotlivě dotčeným
orgánům, krajskému úřadu, obci, pro kterou je územní plán pořizován a sousedním obcím. Společné
jednání o návrhu Územního plánu Tetín se konalo dne 30.10.2018 na Městském úřadě Beroun. K
návrhu Územního plánu bylo uplatněno 7 stanovisek dotčených orgánů, 7 připomínek a 2 vyjádření
oprávněných investorů. Stanoviska dotčených orgánů byla akceptována. Odbor územního plánování
a stavebního řádu Krajského úřadu Středočeského kraje (dále jen KUSK) svým stanoviskem ze dne
20.2.2019 pod čj. 027915/2019/KUSK konstatoval, že neshledal žádné rozpory a lze postupovat
v dalším řízení o územním plánu.
Stanoviska dotčených orgánů uplatněná v rámci projednávání návrhu ÚP Tetín:
 Ministerstvo průmyslu a obchodu, MPO 73585/2018 ze dne 11.10.2010 RNDr. Zdeněk Tomáš
– souhlas s podmínkou
 Ministerstvo obrany ČR, 104799/2018-1150-OÚZ-PHA ze dne 31.10.2018 Jaroslav Janoušek souhlasné stanovisko
 Krajský úřad Středočeského kraje – koordinované stanovisko, 154525/2017/KUSK ze dne
14.2.2018 Ing. Jan Šefl – orgán ochrany zemědělského půdního fondu požadavky na doplnění
 MÚ Beroun – Odbor životního prostředí, MBE/77315/2018/ŽP-Cir ze dne 20.11.2018 –
požadavek na doplnění ochranného pásma vodního zdroje a min. vzdálenost staveb 50 m od
okraje lesních pozemků
 Ministerstvo životního prostředí, MZP/2018/500/1928 ze dne 23.11.2018 – nemá námitek
 CHKO, SR/1421/SC/2017-5 ze dne 26.11.2018 – souhlasí za podmínky doplnění požadavků
 MÚ Beroun ÚPRR, úsek památkové péče, MBE/83836/2018/ÚPRR-SoM ze dne 20.12.2018 –
souhlasí s podmínkami
Vyjádření oprávněných investorů:
 ČEPS, a.s., Zn. 1078/18/18000 ze dne 24.10.2018 – doplnění vedení přenosové soustavy do
VPS
 NET4GAS, s.r.o., Zn. 8954/18/OVP/Z ze dne 21.11.2018 – bez připomínek
Veřejné projednání návrhu ÚP dle § 52 stavebního zákona proběhlo dne 17.10.2019 od 17:00
v salonku Tetínské hospody. Jednání zahájil určený zastupitel a dále vedl zástupce pořizovatele.
Výklad k návrhu územního plánu Tetín v souladu s ustanovením § 22 odst. 4 stavebního zákona
provedl projektant Ing. Václav Jetel, Ph.D., autorizovaný architekt ČKA 3541 a odpověděl na otázky
týkající se návrhu. Na další otázky, podle povahy dotazu, odpovídal zástupce pořizovatele a určený
zastupitel. Zástupce pořizovatele připomněl přítomným obsah ustanovení § 52 odst. 2 a § 22 odst. 3
stavebního zákona týkající se způsobu, náležitostí a termínu podání námitek a připomínek k návrhu
územního plánu, ačkoli upozornění již bylo obsaženo v oznámení o konání veřejného projednání
návrhu. Záznam o průběhu veřejného projednání je založen ve spisu. Ve lhůtě stanovené v § 52 odst.
3 stavebního zákona – do 7 dnů ode dne veřejného projednání bylo k návrhu územního plánu Tetín
uplatněno 5 námitek, 2 připomínky a jedno vyjádření oprávněného investora.

ÚZEMNÍ PLÁN TETÍN - ODŮVODNĚNÍ

DUBEN 2020 | 6

Stanoviska dotčených orgánů doručená k veřejnému projednání písemně:
 Krajský úřad Středočeského kraje, 121708/2019/KUSK ze dne 16.10.2019 Ing. Lucie Sloupová
– bez připomínek
 Ministerstvo průmyslu a obchodu MPO, MPO 71367/2019 ze dne 16.9.2019 RNDr. Zdeněk
Tomáš – souhlas s podmínkou doplnění do koordinačního výkresu a textu
 Ministerstvo obrany ČR, 111048/2019-1150-OÚZ-PHA ze dne 22.10.2019 Ing. Veronika
Topková – souhlasné
 Obvodní báňský úřad pro území HMP a kraje Středočeského, SBS 32438/2019/OBÚ-02/1 ze
dne 20.9.2019 Bc. Barbora Krejčová - nemá námitky k navrhovanému záměru
 Městský úřad Beroun, odbor životního prostředí, MBE/63029/2019/ŽP-Cir 23.10.2019 –
požadavky (v případě vymezení zastavitelných ploch ve vzdálenosti do 50 m od okraje
pozemků určených k plnění funkcí lesa budou minimálně hlavní stavby umístěné na
dotčených pozemcích ve vzdálenosti větší, než je průměrná výška přiléhajícího lesního
porostu v mýtním věku).
 MÚ Beroun – Odbor dopravy a správních agend, Petr Drexler ze dne 25.9.2019 – Nesouhlas u
lokality kód plochy P1 (index typu plochy SX) označené jako plocha smíšená obytná
s dopravním napojením na kapacitně nevyhovující komunikaci z hlediska BESIP.
 Městský úřad Beroun, odbor památkové péče, MBE 7182/2019/ÚPRR-SoM 18.10.2019požadavky a nesouhlas s navrhovanou plochou změn P1 – SX SMÍŠENÉ OBYTNÉ se
specifickým využitím pro stp. 2/1, 2/5 a pp. č. 70/1. (navíc stp. č. 2/1 není ve výkresové části
vedena jako součást plochy P1-SX).
Vyjádření oprávněných investorů:
 NET4GAS, s.r.o., Mgr. Anna Tkáčová ze dne 18.10.2019 – bez připomínek

b) soulad s politikou územního rozvoje dle § 53 odst. 4 a) SZ
Řešené území se dle Aktualizace č. 1 Politiky územního rozvoje ČR schválené Vládou ČR 15. 4. 2015
nenachází v rozvojové oblasti, rozvojové ose ani specifické oblasti. Obcí Tetín však dle PÚR ČR
prochází koridor železniční dopravy C-E40a, který je součástí III. tranzitního železničního koridoru.
Dále obcí prochází koridor P8 pro plynovod přepravní soustavy ve Středočeském kraji, vedoucí
z podzemního zásobníku Háje (Příbram) k obci Drahelčice.
Územní plán tyto koridory respektuje a umožňuje intenzivní využívání území v souvislosti s rozvojem
veřejné infrastruktury, při respektování kritérií a podmínek pro rozhodování o změnách v území obce.
Územní plán Tetín respektuje a chrání priority týkající se ochrany přírody a jejího přirozeného
využívání, ochrany životního prostředí a historických hodnot. Návrh zastavitelných ploch, ploch
přestavby a územní rezervy není v přímém rozporu s cíli a úkoly Politiky územního rozvoje ČR.
Vyhodnocení priorit PÚR ČR
Priorita 1 (odst. 14, 14a PÚR)
Ve veřejném zájmu chránit a rozvíjet přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území, včetně
urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Zachovat ráz jedinečné urbanistické
struktury území, struktury osídlení a jedinečné kulturní krajiny, které jsou výrazem identity území,
jeho historie a tradice. Tato území mají značnou hodnotu, např. i jako turistické atraktivity. Jejich
ochrana by měla být provázána s potřebami ekonomického a sociálního rozvoje v souladu s principy
udržitelného rozvoje. V některých případech je nutná cílená ochrana míst zvláštního zájmu, v jiných
případech je třeba chránit, respektive obnovit celé krajinné celky. Krajina je živým v čase proměnným
celkem, který vyžaduje tvůrčí, avšak citlivý přístup k vyváženému všestrannému rozvoji tak, aby byly
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zachovány její stěžejní kulturní, přírodní a užitné hodnoty. Bránit upadání venkovské krajiny jako
důsledku nedostatku lidských zásahů. Při plánování rozvoje venkovských území a oblastí dbát na
rozvoj primárního sektoru při zohlednění ochrany kvalitní zemědělské, především orné půdy
a ekologických funkcí krajiny.
Vyhodnocení: Územní plán Tetín respektuje a posiluje prioritu č.1 Politiky územního rozvoje ČR a cíle
územního plánování. Prvořadým a deklarovaným cílem (viz. kapitola b)) je chránit a rozvíjet hodnoty
území, které jsou v území spatřovány v podobě významných krajinných prvků, prvků ÚSES,
urbanistických a kulturních hodnot vybudovaných člověkem a respektovat ochranu přírodních hodnot,
kterými jsou zejména CHKO, Český kras, NPR Koda, PR Tetínské skály, Evropsky významná lokalita,
plochy pro těžbu nerostných surovin.
Priorita 2 (odst. 15 PÚR)
Předcházet při změnách nebo vytváření urbánního prostředí prostorově sociální segregaci
s negativními vlivy na sociální soudržnost obyvatel. Analyzovat hlavní mechanizmy, jimiž k segregaci
dochází, zvažovat existující a potenciální důsledky a navrhovat při územně plánovací činnosti řešení,
vhodná pro prevenci nežádoucí míry segregace nebo snížení její úrovně.
Vyhodnocení: Územní plán respektuje prioritu č.2 Politiky územního rozvoje ČR a cíle územního
plánování.
Priorita 3 (odst. 16, 16a PÚR)
Při stanovování způsobu využití území v územně plánovací dokumentaci dávat přednost komplexním
řešením před uplatňováním jednostranných hledisek a požadavků, které ve svých důsledcích zhoršují
stav i hodnoty území. Vhodná řešení územního rozvoje je zapotřebí hledat ve spolupráci s obyvateli
území i s jeho uživateli a v souladu s určením a charakterem oblastí, os, ploch a koridorů vymezených
v PÚR ČR. Při územně plánovací činnosti vycházet z principu integrovaného rozvoje území, zejména
měst a regionů, který představuje objektivní a komplexní posuzování a následné koordinování
prostorových, odvětvových a časových hledisek.
Vyhodnocení: Územní plán Tetín respektuje a posiluje prioritu č.3 Politiky územního rozvoje ČR a cíle
územního plánování. Urbanistická koncepce vychází z obecných potřeb obyvatel obce, navazuje na
stávají strukturu osídlení a vytváří předpoklady pro udržitelný územní rozvoj obce. ÚP utváří
kompaktní obec s nezbytným udržitelným rozvojem veřejné infrastruktury. Koncepce územního plánu
vychází dále z Vize rozvoje obce a Plánu péče CHKO.

Priorita 4 (odst.17 PÚR)
Vytvářet v území podmínky k odstraňování důsledků náhlých hospodářských změn lokalizací
zastavitelných ploch pro vytváření pracovních příležitostí, zejména v hospodářsky problémových
regionech a napomoci tak řešení problémů v těchto územích.
Vyhodnocení: ÚP naplňuje požadavky na vytvoření nových pracovních příležitostí orientací na
polyfunkčnost území s možností vzniku drobného podnikání. Charakter sídla neumožňuje vymezit
plochy pro výrobu a potvrzuje obci status sídla s převažující funkcí smíšeného bydlení.

Priorita 5 (odst.18 PÚR)
Podporovat polycentrický rozvoj sídelní struktury. Vytvářet předpoklady pro posílení partnerství mezi
městskými a venkovskými oblastmi a zlepšit tak jejich konkurenceschopnost.
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Vyhodnocení: ÚP respektuje a posiluje prioritu č. 5 Politiky územního rozvoje ČR a cíle územního
plánování. Navrhuje nové plochy pro smíšené bydlení, zvyšuje atraktivitu místa, čímž posiluje vztahy
s okolními sídly a vytváří adekvátní konkurenční prostředí dané charakterem sídla.

Priorita 6 (odst.19 PÚR)
Vytvářet předpoklady pro polyfunkční využívání opuštěných areálů a ploch (tzv. brownfields
průmyslového, zemědělského, vojenského a jiného původu). Hospodárně využívat zastavěné území
(podpora přestaveb revitalizací a sanací území) a zajistit ochranu nezastavěného území (zejména
zemědělské a lesní půdy) a zachování veřejné zeleně, včetně minimalizace její fragmentace. Cílem je
účelné využívání a uspořádání území úsporné v nárocích na veřejné rozpočty na dopravu a energie,
které koordinací veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území omezuje negativní důsledky
suburbanizace pro udržitelný rozvoj území.
Vyhodnocení: ÚP vytváří předpoklady pro využití opuštěných zemědělských areálů a ploch (tzv.
brownfields). Požaduje preferování umístění zastavitelných ploch v prolukách, v návaznosti na
zastavěné území, převážně do lokalit s nižším stupněm ochrany půdy, s co nejmenším rozsahem vlivů
na životní prostředí. Zachovává veřejnou zeleň a veřejné prostranství, které doplňuje o novou plochu
K1(ZV).

Priorita 7 (odst. 20, 20a PÚR)
Rozvojové záměry, které mohou významně ovlivnit charakter krajiny, umísťovat do co nejméně
konfliktních lokalit a následně podporovat potřebná kompenzační opatření. S ohledem na to při
územně plánovací činnosti, pokud je to možné a odůvodněné, respektovat veřejné zájmy např.
ochrany biologické rozmanitosti a kvality životního prostředí, zejména formou důsledné ochrany
zvláště chráněných území, lokalit soustavy Natura 2000, mokřadů, ochranných pásem vodních zdrojů,
chráněné oblasti přirozené akumulace vod a nerostného bohatství, ochrany zemědělského a lesního
půdního fondu. Vytvářet územní podmínky pro implementaci a respektování územních systémů
ekologické stability a zvyšování a udržování ekologické stability a k zajištění ekologických funkcí
krajiny i v ostatní volné krajině a pro ochranu krajinných prvků přírodního charakteru v zastavěných
územích, zvyšování a udržování rozmanitosti venkovské krajiny. V rámci územně plánovací činnosti
vytvářet podmínky pro ochranu krajinného rázu s ohledem na cílové charakteristiky a typy krajiny
a vytvářet podmínky pro využití přírodních zdrojů. Vytvářet územní podmínky pro zajištění migrační
propustnosti krajiny pro volně žijící živočichy a pro člověka, zejména při umísťování dopravní
a technické infrastruktury. V rámci územně plánovací činnosti omezovat nežádoucí srůstání sídel
s ohledem na zajištění přístupnosti a prostupnosti krajiny.
Vyhodnocení: Prvořadým úkolem ÚP je ochrana a rozvoj přírodních hodnot. Ochrana krajinného rázu
je zajišťována především podmínkami pro plošné a prostorové uspořádání území a vymezení
podmínek pro zpracování regulačních plánů, pro zpřesnění požadavků ochrany a rozvoje hodnot.

Priorita 8 (odst. 21 PÚR)
Vymezit a chránit ve spolupráci s dotčenými obcemi před zastavěním pozemky nezbytné pro
vytvoření souvislých ploch veřejně přístupné zeleně (zelené pásy) v rozvojových oblastech
a v rozvojových osách a ve specifických oblastech, na jejichž území je krajina negativně poznamenána
lidskou činností, s využitím její přirozené obnovy; cílem je zachování souvislých pásů nezastavěného
území v bezprostředním okolí velkých měst, způsobilých pro nenáročné formy krátkodobé rekreace
a dále pro vznik a rozvoj lesních porostů a zachování prostupnosti krajiny.
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Vyhodnocení: ÚP chrání před zastavěním pozemky pro ochranu a rozvoj volné krajiny. Zajišťuje
prostupnost krajiny, vymezuje prvky ÚSES a zvyšuje retenční schopnost území. Stabilizuje plochy
zeleně uvnitř i vně obce.

Priorita 9 (odst. 22 PÚR)
Vytvářet podmínky pro rozvoj a využití předpokladů území pro různé formy cestovního ruchu (např.
cykloturistika, agroturistika, poznávací turistika), při zachování a rozvoji hodnot území. Podporovat
propojení míst, atraktivních z hlediska cestovního ruchu, turistickými cestami, které umožňují
celoroční využití pro různé formy turistiky (např. pěší, cyklo, lyžařská, hipo).
Vyhodnocení: ÚP respektuje stávající cyklistickou stezku sv. Ludmily a značené turistické trasy. ÚP
navrhuje vybudování cyklostezky na návrhové ploše Z7 podél silnice III/11530.
Priorita 10 (odst. 23 PÚR)
Podle místních podmínek vytvářet předpoklady pro lepší dostupnost území a zkvalitnění dopravní
a technické infrastruktury s ohledem na prostupnost krajiny. Při umísťování dopravní a technické
infrastruktury zachovat prostupnost krajiny a minimalizovat rozsah fragmentace krajiny; je-li to
z těchto hledisek účelné, umísťovat tato zařízení souběžně. Zmírňovat vystavení městských oblastí
nepříznivým účinkům tranzitní železniční a silniční dopravy, mimo jiné i prostřednictvím obchvatů
městských oblastí, nebo zajistit ochranu jinými vhodnými opatřeními v území. Zároveň však
vymezovat plochy pro novou obytnou zástavbu tak, aby byl zachován dostatečný odstup od
vymezených koridorů pro nové úseky dálnic, silnic I. třídy a železnic, a tímto způsobem důsledně
předcházet zneprůchodnění území pro dopravní stavby i možnému nežádoucímu působení
negativních účinků provozu dopravy na veřejné zdraví obyvatel (bez nutnosti budování nákladných
technických opatření na eliminaci těchto účinků).
Vyhodnocení: Návrh ÚP respektuje nadřazenou ÚPD a vymezuje koridor VD.k9 pro rekonstrukci
celostátní železniční trati 171. Při umísťování technické infrastruktury zachovává prostupnost krajiny
a minimalizuje rozsah fragmentace krajiny.

Priorita 11 (odst. 24, 24a PÚR)
Vytvářet podmínky pro zlepšování dostupnosti území rozšiřováním a zkvalitňováním dopravní
infrastruktury s ohledem na potřeby veřejné dopravy a požadavky ochrany veřejného zdraví, zejména
uvnitř rozvojových oblastí a rozvojových os. Možnosti nové výstavby je třeba dostatečnou veřejnou
infrastrukturou přímo podmínit. Vytvářet podmínky pro zvyšování bezpečnosti a plynulosti dopravy,
ochrany a bezpečnosti obyvatelstva a zlepšování jeho ochrany před hlukem a emisemi, s ohledem na
to vytvářet v území podmínky pro environmentálně šetrné formy dopravy (např. železniční,
cyklistickou). Na územích, kde dochází dlouhodobě k překračování zákonem stanovených mezních
hodnot imisních limitů pro ochranu lidského zdraví, je nutné předcházet dalšímu významnému
zhoršování stavu. Vhodným uspořádáním ploch v území obcí vytvářet podmínky pro minimalizaci
negativních vlivů koncentrované výrobní činnosti na bydlení. Vymezovat plochy pro novou obytnou
zástavbu tak, aby byl zachován dostatečný odstup od průmyslových nebo zemědělských areálů.
Vyhodnocení: ÚP respektuje vymezené stavby dopravní infrastruktury nadmístního významu.
Vymezuje koridor dopravní infrastruktury VD.k9.
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Priorita 12 (odst. 25 PÚR)
Vytvářet podmínky pro preventivní ochranu území a obyvatelstva před potenciálními riziky
a přírodními katastrofami v území (záplavy, sesuvy půdy, eroze, sucho atd.) s cílem minimalizovat
rozsah případných škod. Zejména zajistit územní ochranu ploch potřebných pro umísťování staveb
a opatření na ochranu před povodněmi a pro vymezení území určených k řízeným rozlivům povodní.
Vytvářet podmínky pro zvýšení přirozené retence srážkových vod v území s ohledem na strukturu
osídlení a kulturní krajinu jako alternativy k umělé akumulaci vod. V zastavěných územích
a zastavitelných plochách vytvářet podmínky pro zadržování, vsakování i využívání dešťových vod
jako zdroje vody a s cílem zmírňování účinků povodní.
Vyhodnocení: ÚP udává požadavek na zadržování dešťových vod v místě jejich spadu.
Priorita 13 (odst. 26 PÚR)
Vymezovat zastavitelné plochy v záplavových územích a umisťovat do nich veřejnou infrastrukturu
jen ve zcela výjimečných a zvlášť odůvodněných případech. Vymezovat a chránit zastavitelné plochy
pro přemístění zástavby z území s vysokou mírou rizika vzniku povodňových škod.
Vyhodnocení: Záplavové území Berounky nezasahuje do zastavěného území Tetína a nejsou v něm
umístěny žádné návrhové plochy s výjimkou koridoru pro rekonstrukci železniční trati 171, převzatého
ze ZÚR StČ kraje. ÚP posiluje retenční schopnost krajiny ochranou přírodních ploch území (vymezení
ÚSES, minimální rozšiřování zastavěného území) a ukládá podmínku zasakovacích ploch v plochách
bydlení. Zvláštní úpravy ani protipovodňová opatření nejsou na území stanovena.

Priorita 14 (odst. 27 PÚR)
Vytvářet podmínky pro koordinované umísťování veřejné infrastruktury v území a její rozvoj a tím
podporovat její účelné využívání v rámci sídelní struktury. Vytvářet rovněž podmínky pro zkvalitnění
dopravní dostupnosti obcí (měst), které jsou přirozenými regionálními centry v území tak, aby se díky
možnostem, poloze i infrastruktuře těchto obcí zlepšovaly i podmínky pro rozvoj okolních obcí ve
venkovských oblastech a v oblastech se specifickými geografickými podmínkami. Při řešení problémů
udržitelného rozvoje území využívat regionálních seskupení (klastrů) k dialogu všech partnerů, na
které mají změny v území dopad a kteří mohou posilovat atraktivitu území investicemi ve prospěch
územního rozvoje. Při územně plánovací činnosti stanovovat podmínky pro vytvoření výkonné sítě
osobní i nákladní železniční, silniční, vodní a letecké dopravy, včetně sítí regionálních letišť, efektivní
dopravní sítě pro spojení městských oblastí s venkovskými oblastmi, stejně jako řešení přeshraniční
dopravy, protože mobilita a dostupnost jsou klíčovými předpoklady hospodářského rozvoje ve všech
regionech.
Vyhodnocení: ÚP nenavrhuje žádné stavby veřejné infrastruktury, které by byly v rozporu s výše
uvedenou prioritou.

Priorita 15 (odst. 28 PÚR)
Pro zajištění kvality života obyvatel zohledňovat nároky dalšího vývoje území, požadovat jeho řešení
ve všech potřebných dlouhodobých souvislostech, včetně nároků na veřejnou infrastrukturu. Návrh
a ochranu kvalitních městských prostorů a veřejné infrastruktury je nutné řešit ve spolupráci
veřejného i soukromého sektoru s veřejností.
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Vyhodnocení: ÚP účelně stanovuje koncepci rozvoje území, urbanistickou koncepci, koncepci veřejné
infrastruktury s důrazem na vytváření kvalitních veřejných prostranství a koncepci uspořádání krajiny,
v souladu s prioritami stanovenými krajem.
Priorita 16 (odst. 29 PÚR)
Zvláštní pozornost věnovat návaznosti různých druhů dopravy. S ohledem na to vymezovat plochy
a koridory nezbytné pro efektivní městskou hromadnou dopravu umožňující účelné propojení ploch
bydlení, ploch rekreace, občanského vybavení, veřejných prostranství, výroby a dalších ploch,
s požadavky na kvalitní životní prostředí. Vytvářet tak podmínky pro rozvoj účinného a dostupného
systému, který bude poskytovat obyvatelům rovné možnosti mobility a dosažitelnosti v území.
S ohledem na to vytvářet podmínky pro vybudování a užívání vhodné sítě pěších a cyklistických cest,
včetně doprovodné zeleně v místech, kde je to vhodné.
Vyhodnocení: Charakteristika území s jasně definovanou dopravní sítí neumožňuje výraznější zásah
do koncepce veřejné dopravy obce. Zefektivnění veřejné dopravy je mimo měřítko územního plánu.
V současné době je intenzita veřejné dopravy dostačující.
Priorita 17 (odst. 30 PÚR)
Úroveň technické infrastruktury, zejména dodávku vody a zpracování odpadních vod je nutno
koncipovat tak, aby splňovala požadavky na vysokou kvalitu života v současnosti i v budoucnosti.
Vyhodnocení: Návrh ÚP stanovuje koncepci TI pro zvýšení její úrovně tak, aby splňovala požadavky na
vyšší kvalitu života v současnosti i budoucnosti.

Priorita 18 (odst. 31 PÚR)
Vytvářet územní podmínky pro rozvoj decentralizované, efektivní a bezpečné výroby energie
z obnovitelných zdrojů, šetrné k životnímu prostředí, s cílem minimalizace jejich negativních vlivů
a rizik při respektování přednosti zajištění bezpečného zásobování území energiemi.
Vyhodnocení: Návrh ÚP stanovuje podmínky v energetické koncepci, kde součástí výroku územního
plánu je podmínka zakládat systémy jako dvoucestné charakterizovány na bázi zásobování
elektrickou energií + energie z obnovitelných zdrojů (solární energie, biomasa, tepelná čerpadla
apod.).

Priorita 19 (odst. 32 PÚR)
Při stanovování urbanistické koncepce posoudit kvalitu bytového fondu ve znevýhodněných
městských částech a v souladu s požadavky na kvalitní městské struktury, zdravé prostředí a účinnou
infrastrukturu věnovat pozornost vymezení ploch přestavby.
Vyhodnocení: Pro obec Tetín není uvedená priorita relevantní.
KORIDORY A PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY A SOUVISEJÍCÍCH ROZVOJOVÝCH ZÁMĚRŮ
P8
Koridor pro plynovod přepravní soustavy ve Středočeském kraji, vedoucí z podzemního zásobníku
Háje (Příbram) k obci Drahelčice.
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Vyhodnocení: Územní plán vymezuje jako VPS VT.k2 koridor pro výstavbu VTL plynovodu Drahelčice –
Háje, uvedeného v PÚR ČR jako stavba P8. Územní plán dodržuje šířku koridoru 600 m podle ZÚR StČ
kraje, modifikovanou pouze tam, kde by koridor procházel zastavěným územím.
E18
Koridory pro dvojité vedení 400 kV Hradec–Výškov, Hradec–Řeporyje a Hradec–Mírovka a ploch pro
rozšíření elektrických stanic 400/110 kV Hradec, Výškov, Řeporyje a Mírovka.
Vyhodnocení: Územní plán vymezuje jako VPS VT.k1 koridor pro zdvojení vedení ZVN 400 kV V 412 ve
stávající trase. Šířka koridoru 160 m projednána s ČEPS, a.s.
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c) soulad s územně plánovací dokumentací vydanou krajem dle § 53 odst. 4 a) SZ
Pro území obce jsou nadřazenou územně plánovací dokumentací Zásady územního rozvoje
Středočeského kraje (ZÚR SK), vydány usnesením č. 4-20/2011/ZK dne 19.12.2011 s nabytím
účinnosti dne 22.02.2012. Jejich 2. aktualizace byla vydána usnesením č. 022-13/2018/ZK ze dne
26.4.2018 a nabyla účinnosti dne 4.9.2018.
Územní plán plně respektuje požadavky vyplývající ze ZÚR:
Vytváří na území obce podmínky pro vyvážený rozvoj Středočeského kraje, založený na zajištění
příznivého životního prostředí, stabilním hospodářském rozvoji a udržení sociální soudržnosti
obyvatel. Vytváří podmínky pro péči o přírodní, kulturní a civilizační hodnoty. Vytváří podmínky pro
stabilizaci a vyvážený rozvoj hospodářských činností na území obce. Posiluje kvalitu života obyvatel
a obytného prostředí. Vyváženě a efektivně využívá zastavěné území a zachovává funkční
a urbanistickou celistvost sídla. Chrání prostupnost krajiny. Chrání pozitivní znaky charakteristiky
krajinného rázu a dotváří krajinu s cílem zvýšení její estetické hodnoty a ekologickou stabilitu.
ÚP respektuje koridor železniční dopravy VPS D215 zpřesněný z PÚR ČR a vymezený ZÚR SK, pro trať
Praha – Plzeň, úsek Praha - Beroun (126).
Respektuje koridor veřejně prospěšné stavby P01 pro výstavbu VTL plynovodu Drahelčice – Háje.
ZÚR navrhují tyto koridory pro umístění nadmístní železniční stavby:
- na železniční trati č. 171 Praha - Beroun - rekonstrukce jako veřejně prospěšnou stavbu D215. (147)
ZÚR zpřesňují koridor P8 (z PÚR 2008) pro VTL plynovod Drahelčice – Háje jako koridor pro veřejně
prospěšnou stavbu P01. (162)
ZÚR stanovují tyto úkoly pro územní plánování: zajistit vymezení a územní ochranu pro stavbu P8
v šířce 600 m a jeho koordinaci se záměry v územních plánech obcí. (163)
Vytváří podmínky pro ochranu obyvatelstva před hlukem z dopravy. (191)
Respektuje a zpřesňuje jako nezastavitelnou plochu vymezený nadregionální biocentrum NC 22
Karlštejn-Koda a nadregionální biokoridor NK 55 Týřov, Křivoklát – Karlštejn, Koda a regionální
koridor 6004 Čertovy schody – Karlštejn Koda. (192, 194, 195)
Územní plán respektuje zásady pro zajištění ochrany a možný rozvoj přírodních, kulturních
a civilizačních hodnot, významných svým rozsahem pro území kraje, regionu nebo státu. (196)
Návrh ÚP respektuje a stanovuje zásady péče o krajinu – typ P05 (krajina přírodní). (206, 207)
Respektuje a zpřesňuje vymezené VPS (D215, P01) a VPO (NC 22, NK 55, RK 6004). (230, 232, 237)
Na základě ZÚR SK bylo nutné uvést ÚP do souladu s touto krajskou dokumentací takto:
(01)
Pomocí nástrojů územního plánování vytvářet podmínky pro vyvážený rozvoj Středočeského kraje,
založený na zajištění příznivého životního prostředí, stabilním hospodářském rozvoji a udržení
sociální soudržnosti obyvatel kraje. Vyváženost a udržitelnost rozvoje území kraje sledovat jako
základní požadavek při zpracování územních studií, územních plánů, regulačních plánů a při
rozhodování o změnách ve využití území.
Vyhodnocení:
Pro zajištění udržitelného rozvoje, dosažení cílů a úkolů územního plánování a zvýšení atraktivity obce
Tetín respektuje ÚP krajské priority územního plánování.
Návrh ÚP vytváří předpoklady pro vyvážený vztah mezi třemi pilíři udržitelného rozvoje na území
v rámci Středočeského kraje nabídkou nových ploch pro smíšené obytné doplněné o navržené funkční
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systémy veřejné infrastruktury při zajištění dostatečné ochrany kvality životního prostředí a hodnot
území.
Přispívá ke zvýšení ekologické stability ochranou stávajících přírodních hodnot v podobě významných
krajinných prvků, vodotečí a vodních ploch, respektováním limitů využití území v oblasti ochrany
přírody a krajiny, ochrany vod, ochrany zemědělského půdního fondu a pozemků určených k plnění
funkce lesa, vymezením skladebných prvků ÚSES. ÚP respektuje a zpřesňuje vymezené prvky ÚSES
nadregionální, regionální i lokální.
ÚP přispívá k hospodářskému rozvoji vytvářením nabídky nových zastavitelných ploch smíšených
obytných zajištěním udržitelného rozvoje veřejné infrastruktury a zvyšováním ekonomického
potenciálu obce.
ÚP zvyšuje sociální soudržnost obyvatel podporou rozvoje bydlení, podnikání a zlepšováním hygieny
životního prostředí, čímž posiluje předpoklady k udržení a získávání kvalifikovaných pracovních míst
a dosahuje vyšší míry vyváženosti řešení mezi hospodářským rozvojem, ochranou přírody a hlediska
ovlivňující sociální soudržnost obyvatel.
(04)
Vytvářet podmínky pro zachování a rozvíjení polycentrické struktury osídlení kraje.
Vyhodnocení: Návrh ÚP vymezuje především plochy smíšené obytné a plochy občanské vybavenosti,
které rozvíjejí polycentrickou strukturu obce.
(05)
Vytvářet podmínky pro umístění a realizaci potřebných staveb a opatření pro zlepšení dopravní
dostupnosti a dopravní obslužnosti kraje.
Vyhodnocení: Návrh ÚP respektuje nadřazenou ÚPD, vymezuje koridor dopravní infrastruktury VD.k9
pro rekonstrukci železniční trati 171. Návrh ÚP respektuje ÚP sousedních obcí.
(06)
Vytvářet podmínky pro péči o přírodní, kulturní a civilizační hodnoty na území kraje, které vytvářejí
image kraje a posilují vztah obyvatelstva kraje ke svému území.
Vyhodnocení: Návrh ÚP respektuje přírodní hodnoty území, mezi které patří zejména Evropsky
významná lokalita Karlštejn-Koda, CHKO Český kras, NPR Koda, PR Tetínské skály, významné krajinné
prvky, vodní zdroj Domašov, jeskyně, dobývací prostory, ale také kulturní hodnoty, kterými jsou
nemovité kulturní památky a civilizační hodnot jako jsou stavby a zařízení technické a dopravní
infrastruktury a systém veřejných prostranství zajišťující prostupnost území obce. Zpřesňuje prvky
ÚSES a stanovuje podmínky v území pro jednotlivé plochy.
(07)
Vytvářet podmínky pro stabilizaci a vyvážený rozvoj hospodářských činností na území obce. Posílit
kvalitu života obyvatel a obytného prostředí, tedy navrhovat přiměřený rozvoj sídel, příznivá
urbanistická a architektonická řešení sídel, dostatečné zastoupení a vysoce kvalitní řešení veřejných
prostranství a velkých ploch veřejné zeleně vč. zelených prstenců kolem obytných souborů, vybavení
sídla potřebnou veřejnou infrastrukturou a zabezpečení dostatečné prostupnosti krajiny. Vyváženě
a efektivně využívat zastavěné území a zachovat funkční a urbanistickou celistvost sídla, tedy
zajišťovat plnohodnotné využití ploch a objektů v zastavěném území a preferovat rekonstrukce
a přestavby nevyužívaných objektů a areálů v sídle před výstavbou ve volné krajině, vyšší procento
volné zeleně v zastavěném území. Vytvářet podmínky k vyššímu využívání existujícího potenciáluintenzivnější rozvoj aktivit cestovního ruchu, turistiky a rekreace.
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Vyhodnocení: ÚP posiluje kvalitu života obyvatel návrhem ploch občanského vybavení, technické
a dopravní infrastruktury, veřejné zeleně a zlepšením prostupnosti krajiny. Zajišťuje plnohodnotné
využití ploch v zastavěném území. Podporuje vyvážený rozvoj hospodářských činností pomocí
vymezení plochy přestavby P1 (SX).
(11)
Pro rozvoj bydlení sledovat možnosti transformace ploch v zastavěném území; vytvářet podmínky
pro rekreaci a to včetně potřeb obyvatel a návštěvníků hl. m. Prahy; chránit prostupnost krajiny;
chránit ve zvýšené míře pozitivní znaky charakteristiky krajinného rázu a dotvářet krajinu s cílem
zvýšení její estetické hodnoty a ekologické stability před nekoordinovanou výstavbou.
Vyhodnocení: Návrh ÚP dotváří krajinu a zvyšuje její ekologickou stabilitu vymezením a zpřesněním
prvků ÚSES. Vymezuje plochy občanské vybavenosti a chrání prostupnost krajiny. Rozvoj bydlení
podporuje zejména v zastavěném území a v jeho návaznosti pro zajištění kompaktnosti a celistvosti
sídla.
(12)
Zpřesnit koridory dopravy vymezené ZÚR SK; ověřit rozsah zastavitelných ploch a stanovit směry
jejich využití s ohledem na kapacity obsluhy dopravní a technické infrastruktury, na možnosti rozvoje
občanského vybavení, limity rozvoje území a ochranu krajiny.
Vyhodnocení: ÚP vymezuje koridor dopravní infrastruktury VD.k9 pro rekonstrukci železniční trati
171, uvedený jako VPS D215 v šířce ochranného pásma dráhy. Větší šířka koridoru vzhledem ke
konfiguraci terénu postrádá smysl. Navrhuje jejich zkapacitnění pro potřeby stávajících i rozvojových
ploch. Vytváří možnost rozvoje občanského vybavení a chrání hodnoty území. Zpřesňuje nadregionální
biokoridor NK 55 a nadregionální biocentrum NC 22. Návrh ÚP respektuje a upřesňuje zásady péče
o krajinu stanovením podmínek využití jednotlivých funkčních ploch, uvedením jejich hlavního,
přípustného, podmínečně přípustného a nepřípustného využití.
Podstatné zásady pro územní rozvoj obce Tetín jsou graficky zobrazeny ve výkrese č.1 a č.2 ZÚR SK –
viz. níže uvedené výřezy.

Obr. 1 ZÚR SK – Výřez z výkresu č. 1 USPOŘÁDÁNÍ ÚZEMÍ KRAJE obsahující zejména rozvojové oblasti, rozvojové osy a specifické oblasti
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Obr.2 ZÚR SK – Výřez z výkresu č. 2 - PLOCHY A KORIDORY NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU včetně ÚSES

d) soulad s cíli a úkoly územního plánování dle § 53 odst. 4 b) SZ
Územní plán Tetín je zpracován v souladu s cíli a úkoly územního plánování tak, jak jsou vymezeny
v §18 a 19 zákona č. 183/2006 Sb., vytváří předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území,
vyváženým vztahem podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro
soudržnost společenství obyvatel území. ÚP uspokojuje potřeby současné generace, aniž by
ohrožoval podmínky života generace budoucí.
ÚP zajišťuje předpoklady pro udržitelný rozvoj bydlení řešením účelného využití a prostorového
uspořádání území s cílem obecně prospěšného souladu veřejných a soukromých zájmů na rozvoji
území.
ÚP jsou koordinovány veřejné i soukromé záměry změn v území, výstavba a jiné činnosti ovlivňující
rozvoj území a konkretizována ochrana veřejných zájmů vyplívajících ze zvláštních právních předpisů.
ÚP chrání a rozvíjí přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území. Chrání krajinu jako podstatnou
složku prostředí života obyvatel a základ jejich totožnosti. Určuje podmínky pro hospodárné využívání
zastavěného území a zajišťuje ochranu nezastavěného území a nezastavitelných pozemků.
Zastavitelné plochy vymezuje s ohledem na potencionální rozvoj území a míru využití zastavěného
území.
Při zpracování návrhu ÚP Tetín byl zjištěn a posouzen stav území, jeho přírodní, kulturní a civilizační
hodnoty.
Návrh územního plánu:


stanovuje koncepci rozvoje území, včetně urbanistické koncepce s ohledem na hodnoty
a podmínky území. Jsou prověřeny a posouzeny potřeby změn v území, veřejný zájem na
jejich provedení, jejich přínos, problémy, rizika s ohledem například na veřejné zdraví, životní
prostředí, geologickou stavbu území, vliv na veřejnou infrastrukturu na její hospodárné
využívání;
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stanovuje urbanistické, architektonické a estetické požadavky na využívání a prostorové
uspořádání území a na jeho změny, zejména na umístění, uspořádání a řešení staveb;



stanovuje podmínky pro provedení změn v území, zejména pak pro umístění a uspořádání
staveb s ohledem na stávající charakter a hodnoty území;



vytváří v území podmínky pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro
odstraňování jejich důsledků, a to přírodě blízkým způsobem;



vytváří v území podmínky pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro
odstraňování jejich důsledků, a to přírodě blízkým způsobem;



stanovuje podmínky pro obnovu a rozvoj sídelní struktury a pro kvalitní bydlení;



vytváří v území podmínky pro hospodárné vynakládání prostředků z veřejných rozpočtů na
změny v území a podmínky pro zajištění civilní ochrany;



určuje nutné asanační a rekultivační zásahy do území;



je zpracován při uplatnění poznatků zejména z oborů architektury, urbanismu, územního
plánování, ekologie a památkové péče.
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e) soulad s požadavky Stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů dle § 53 odst. 4 c) SZ
Při zpracování územního plánu Tetín bylo postupováno v souladu s příslušnými ustanoveními
stavebního zákona a vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací
dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti a vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných
požadavcích na využívání území.
Zákon č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
ČÁST PRVNÍ

(§ 1-3)

-

ČÁST DRUHÁ

(§ 4-5)

-

ČÁST TŘETÍ

(§ 18-20)

-

(§ 22)

-

(§ 24)

-

(§ 43)

-

(§ 44)

-

(§ 47)

-

(§ 50-56)

-

(§ 57)

-

(§ 58-60)

-

(§ 101)

-

(§ 170)

-

ČÁST PÁTÁ

Územní plán je zpracován dle pokynů stavebního zákona, použité termíny
v územním plánu jsou v souladu s termíny dle SZ;
Územní plán je v součinnosti s výkonem veřejné správy, s orgány obce,
orgány kraje a ministerstvem;
Územní plán respektuje cíle a úkoly územního plánování (viz kap. d)), byl
vyhotoven v tištěné a elektronické verzi v rozsahu a počtu dle schváleného
zadání územního plánu a předán pořizovateli;
Veřejné projednání návrhu ÚP dle § 52 stavebního zákona proběhlo dne
17.10.2019 od 17:00 v salonku Tetínské hospody. Jednání zahájil určený
zastupitel a dále vedl zástupce pořizovatele. Výklad k návrhu územního
plánu Tetín v souladu s ustanovením § 22 odst. 4 stavebního zákona
provedl projektant Ing. Václav Jetel, Ph.D., autorizovaný architekt ČKA
3541 a odpověděl na otázky týkající se návrhu. Na další otázky, podle
povahy dotazu, odpovídal zástupce pořizovatele a určený zastupitel;
Zpracovatel územního plánu je autorizovaným architektem pro obor
územní plánování – je v souladu se SZ;
Územní plán stanovuje všechny body uvedené v odst. 1, nevymezuje
plochy pro územní studii dle odst. 2, respektuje a zpřesňuje cíle a úkoly
územního plánování v souladu se zásadami územního rozvoje kraje a
politikou územního rozvoje, neobsahuje náležitosti podrobnosti
regulačního plánu nebo územního rozhodnutí;
Zastupitelstvo obce rozhodlo v souladu se SZ o pořízení územního plánu
z vlastního podnětu;
Zadání územního plánu bylo schváleno dle SZ;
Návrh územního plánu byl pořízen a zpracován dle pokynů pro zpracování
a dle zadání územního plánu, následné úkony budou provedeny v souladu
se SZ;
Není uplatněno;
Zastavěné území bylo vymezeno dle §58 zákona č. 183/2006 Sb. a dle
metodického pokynu Vymezení zastavěného území Ministerstva pro místní
rozvoj (duben 2007), další úkony budou provedeny v souladu se SZ;
V návrhu ÚP byla uplatněna předkupní práva dle SZ pro nově vymezené
VPS;
V návrhu ÚP byly v souladu se SZ uplatněny VPS a VPO, pro která lze práva
k pozemkům a stavbám vyvlastnit.

vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci
a způsobu evidence územně plánovací činnosti
ÚP bylo vypracováno dle Přílohy 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., grafická část byla vypracována v měřítku
1:5 000 (Výkres základního členění, Hlavní výkres, Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření
a asanací, Koordinační výkres, Výkres předpokládaných záborů půdního fondu), a 1:50 000 (Výkres
širších vztahů);
vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území
Plochy s rozdílným způsobem využití byly vymezeny v souladu s vyhláškou č. 501/2006 Sb.
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soulad s požadavky zvláštních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních
právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů

Územní plán Tetín je zpracován v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů a s požadavky
dotčených orgánů k návrhu zadání územního plánu.
ÚP respektuje:


podmínky ochrany zdravých životních podmínek v souladu se zákonem č. 258/2000 Sb.
o ochraně veřejného zdraví;



záplavové území vodního toku Berounka a respektuje zákon č. 254/2001 Sb., o vodách
a o změně některých zákonů (vodní zákon);



zájmy civilní a požární ochrany pro zvýšení bezpečnosti obyvatel a návštěvníků území
především dle zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému;



nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací,
a požadavky zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví;



požadavky z hlediska požární ochrany. dle zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně,
ve znění pozdějších předpisů a podle § 7 odst. 8 písm.

g) výsledek přezkoumání souladu návrhu územního plánu dle § 53 odst. 4 SZ
Územní plán Tetín je zpracován v souladu s § 53 odst. 4 stavebního zákona.
h) zpráva o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území
Vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území nebylo zpracováno, neboť dotčenými
orgány nebyl požadavek ke zpracování vlivů na životní prostředí (SEA) a na prvky NATURA 2000 –
evropsky významné lokality a ptačí oblasti.
i)

stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst. 5 SZ

Vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území obce Tetín nebylo zpracováno .
j)

sdělení, jak bylo stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst. 5 SZ zohledněno

Vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území obce Tetín nebylo zpracováno .
k) komplexní zdůvodnění přijatého řešení
Návrh ÚP není v rozporu s rozborem udržitelného rozvoje území dle ÚAP ORP Beroun, tj. vytváří
podmínky pro využití silných stránek a příležitostí a pro řešení slabých stránek a hrozeb.
Důsledkem přijetí navrhované koncepce dojde především k posílení všech tří pilířů udržitelného
rozvoje území, konkrétně:
-

ke zvýšení ekologické stability území ochranou území a aktivní přeměnou méně stabilních
ploch (orná půda) na plochy zeleně a zpřesněním prvků ÚSES;

-

ke zvýšení sociální soudržnosti obyvatel podporou rozvoje bydlení, občanské vybavenosti
a zlepšování hygieny životního prostředí;
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k podpoře ekonomiky spojené s rozvojem veřejné infrastruktury a ploch smíšených obytných.

k.1) vymezení zastavěného území
(odůvodnění ke kapitole a) návrhu ÚP)

Zastavěné území obce Tetín je vymezeno v souladu s ustanoveními § 58, § 59 a § 60 stavebního
zákona. Při aktuálním vymezování zastavěného území k 01. 05. 2019 bylo přihlédnuto k již vydanému
zastavěnému území (vydané opatřením obecné povahy, o kterém rozhodlo zastupitelstvo obce dne
31.1.2008), které nabylo účinnosti dne 3.3.2008. V této souvislosti bylo na základě upozornění V. Š.
ze dne 5. 12. 2019 opravena (dle intravilánu k 1. 9. 1966) chybně vedená hranice zastavěného území
na východní části pozemku parc. č. 143/1, 143/4, 1752 a 1753 k.ú Tetín. Datum vymezení byl
ponechán v původním stavu, neboť se nejedná o nové vymezení, ale opravu chybné zákresu
intravilánu, který dle stavebního zákona musí být vždy součástí zastavěného území.
k.2) základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot
(odůvodnění ke kapitole b) návrhu ÚP)

Hlavní zásadou pro tvorbu koncepce rozvoje obce bylo respektování již zpracovaných strategických
dokumentů a nástrojů územního plánování. V době zpracování návrhu územního plánu Tetín byly
zásadními podklady tyto dokumenty:
-

Politika územního rozvoje České republiky (Aktualizace č. 1);

-

Zásady územního rozvoje Středočeského kraje (Aktualizace č. 2);

-

Vize rozvoje obce Tetín;

-

Plán investičního rozvoje;

-

Územně analytické podklady Středočeského kraje a ORP Beroun;

-

Generel ÚSES Českého krasu;

-

Plán péče CHKO Český kras;

-

Plán péče o Přírodní rezervaci Tetínské skály;

-

Program rozvoje Středočeského kraje;

-

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Středočeského kraje;

-

Plán odpadového hospodářství Středočeského kraje;

-

Vydaná územní rozhodnutí ad.;

-

Komplexní pozemková úprava z roku 2004.

Základní obecné zásady koncepce rozvoje území obce, které nesmí být v rozporu se změnami využití
území
Územní plán vymezil rozvojové plochy s ohledem na přírodní a kulturní hodnoty území, sociální
soudržnost obyvatel a kvalitu životního prostředí.
Hlavní zásady a cíle koncepce rozvoje řešeného území
Základní koncepce vychází ze stabilizace využití zastavěných ploch obce. ÚP podporuje rozvoj obce
v návaznosti na zastavěné území.
Koncepce ochrany a rozvoje přírodních hodnot
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Návrh ÚP respektuje stávající ochranu přírody a krajiny. Nové zastavitelné plochy vymezuje
v návaznosti na zastavěné území. Na zastavitelných plochách určuje podmínky prostorového
uspořádání a ukládá specifické podmínky, které směřují k ochraně přírodních hodnot území.
Na základě podkladů stávajícího systému ÚSES byly prvky ÚSES aktualizovány a upřesněny pro
zvýšení ekologické stability území.
V případě jakéhokoli záměru na zásah do území přírodně chráněného je nutné vydání závazného
stanoviska orgánu ochrany přírody.
Koncepce ochrany a rozvoje civilizačních hodnot
ÚP s výjimkou staveb, převzatých z nadřazené územně plánovací dokumentace nenavrhuje žádné
významné stavby, které by mohly ovlivnit civilizační hodnoty. Stávající hodnoty jsou plně
respektovány.
Koncepce ochrany a rozvoje kulturních hodnot
Návrh podporuje především intenzivní rozvoj obce s ohledem na stávající významné stavby, nemovité
kulturní památky a urbanistickou strukturu sídel. Koncepce byla vymezena na základě vymezených
kulturních památek a požadavků úseku památkové péče, MÚ Beroun.
Na správním území obce se nachází tyto nemovité kulturní památky:
Číslo rejstříku
104459

Sídelní
útvar
Tetín

14641 / 2-3925

Tetín

15516 / 2-391

Tetín

15516 / 2-391

Tetín

15516 / 2-391

Tetín

18735 / 2-393

Tetín

23297 / 2-442

Tetín

32950 / 2-3008

Tetín

39666 / 2-3368

Tetín

46006 / 2-392

Tetín

46629 / 2-441

Tetín

čp.
4

umístění

Parcela č.

vodní mlýn

Koda, č.p. 4

St.č. 80, p.č.
1435, 1441/1

jeskyně pod
Tetínem,
archeologické
stopy

Tetín

p.č. 287/34,
297/37, 287/31,
288/1, 287/1

Tetín

St.č. 37/1, 37/2

Tetín

St.č. 37/1, 37/2

Tetín

St.č. 37/1, 37/2
St.č. 68/1, 68/2,
p.č.287/35, 1518

kostel sv. Kateřiny
zvonice

1

Ulice,nám./

Památka

Ohradní zeď
kostel sv. Jana
Nepomuckého
jeskyně Koda,
archeologické
stopy
zámek, panský
dvůr
sloup se sochou
Panny Marie
kostel sv. Ludmily
hradiště Tetín
(archeologické
stopy) a zřícenina
hradu

Tetín
Tetín

p.č. 1445

Tetín, nám. 9. května 1

p.č. 1833, 1832,
st.č. 2/1, 2/4,

Tetín

p.č. 1456/1

Tetín
Tetín; Hradiště leží ve výrazné
terénní poloze, v podstatě se
jeho rozloha shoduje
s historickým jádrem obce.

St.č. 39

Tab. 1 Nemovité kulturní památky v řešeném území (zdroj NPÚ)

ÚP ukládá chránit objekty určující historický charakter sídla, podílející se významným způsoben na
siluetě sídla. ÚP doporučuje vyznačení a doplnění těchto objektů v rámci aktualizace ÚAP Beroun.
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k.3) urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému
sídelní zeleně
(odůvodnění ke kapitole c) návrhu ÚP)

Návrh urbanistické koncepce
Urbanistická koncepce územního plánu Tetín respektuje stávající urbanistickou strukturu sídla. Je
založena na ochraně stávajících urbanistických, přírodních, kulturních a civilizačních hodnot území.
Nabízí nové plochy smíšené obytné a občanského vybaven. To vše doplněné o navržené funkční
systémy veřejné infrastruktury (doprava, technická infrastruktura a veřejná prostranství)
s dostatečnou výkonovou rezervou.
Tetín
počet dokončených bytů
změna počtu obyvatel

2008
3
14

2009 2010 2011
6
5
3
27
6
-8

2012
6
7

2013
4
14

2014

2015

2
15

-4

2016
2
-8

2017
1
6

Tab. 2 Počet dokončených bytů a změna počtu obyvatel v obci Květnice v období 2007 až 2017 (zdroj ČSÚ)

Vymezení zastavitelných ploch a koridorů
kód
index
plochy plochy

typ plochy dle vyhl.
č.501/2006 Sb.
a metodiky MINIS

zdůvodnění vymezené plochy

SMÍŠENÉ OBYTNÉ – Plocha navazuje na zastavěné plochy smíšené obytné v jižní části obce
venkovské
a přirozeně dotváří urbanizované území.

Z1

SV

Z2

PV

VEŘEJNÁ
PROSTRANSTVÍ

Plocha vymezena pro dopravní napojení plochy Z1 a zároveň zajišťuje
ochranu proti nátoku dešťových vod z přilehlé zemědělské půdy. Plocha
byla vymezena na základě požadavku obce ze zadání ÚP.

Z3

OV

OBČANSKÉ
VYBAVENÍ veřejná
infrastruktura

Plocha občanského vybavení byla vymezena na základě požadavků obce
ze zadání ÚP na rozšíření občanského vybavení obce a zároveň
komplexní řešení sportovního areálu u fotbalového hřiště.

Z4

OV

OBČANSKÉ
VYBAVENÍ veřejná
infrastruktura

Plocha občanského vybavení byla vymezena na základě požadavků obce
ze zadání ÚP na rozšíření a zároveň komplexní řešení sportovního areálu
u fotbalového hřiště.

Z5

SV

SMÍŠENÉ OBYTNÉ – Plocha navazuje na zastavěné plochy smíšené obytné a plochu občanské
venkovské
vybavenosti a přirozeně dotváří urbanizované území.

Z6

OV

OBČANSKÉ
VYBAVENÍ veřejná
infrastruktura

Plocha navazuje na zastavěné plochy smíšené obytné. Byla vymezena na
základě veřejného zájmu, z požadavku obce ze zadání ÚP, pro rozšíření
ploch občanského vybavení v obci.

Z7

DS

DOPRAVNÍ
INFRASTRUKTURA
silniční

Plocha pro vybudování cyklostezky je navržena jako součást stezky sv.
Ludmily, pro její celistvou funkčnost.

Z8

TO

PLOCHY PRO
STAVBY A ZAŘÍZENÍ
Plocha vymezena pro umístění sběrného dvora dle zadání ÚP.
PRO NAKLÁDÁNÍ S
ODPADY

Z9

TI

TECHNICKÁ
INFRASTRUKTURA
inženýrské sítě

Plocha vymezena ve veřejném zájmu pro rozšíření a zvýšení kapacity
stávající ČOV, vymezena z požadavku obce.
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typ plochy dle vyhl.
č.501/2006 Sb.
a metodiky MINIS

zdůvodnění vymezené plochy

TI

TECHNICKÁ
INFRASTRUKTURA
inženýrské sítě

Koridor pro zdvojení vedení ZVN 400 kV V 412 ve stávající trase uvedený
v PÚR ČR jako E 18, pro posílení transportu výkonu z výrobních oblastí
do oblastí spotřeby.

TI

TECHNICKÁ
INFRASTRUKTURA
inženýrské sítě

Koridor vymezen dle ZÚR SK, v šířce 300 m dle metodiky ZÚR SK.

DZ

DOPRAVNÍ
INFRASTRUKTURA
železniční

Koridor vymezen a zpřesněn dle ZÚR SK, pro rekonstrukci celostátní
železniční trati 171 (VPS D215 dle ZÚR SK).

kód
index
plochy plochy

VT.k1

VT.k2

VD.k9
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Tab. 3 Tabulka zastavitelných ploch – popis plochy

Vymezení ploch změn v krajině
kód
Index
plochy plochy

typ plochy dle vyhl.
č.501/2006 Sb.
a metodiky MINIS

K1

ZV

VEŘEJNÁ
PROSTRANSTVÍ
veřejná zeleň

K6

NS

PLOCHY SMÍŠENÉ
NEZASTAVĚNÉHO
ÚZEMÍ

K7

NS

PLOCHY SMÍŠENÉ
NEZASTAVĚNÉHO
ÚZEMÍ

NS

PLOCHY SMÍŠENÉ
NEZASTAVĚNÉHO
ÚZEMÍ

K8

zdůvodnění vymezené plochy
Plocha zajišťující ochranu krajinných prvků a krajinný přechod mezi
plochami smíšenými obytnými a zemědělskou půdou. Plocha vymezena
z důvodu obnovy původního ochranného pásu kolem západní hranice
obce, zároveň jako širší oddělení a clona ploch pro bydlení od
zemědělské půdy a blízkého Modrého lomu. Zároveň plocha navazuje na
navrženou plochu občanského vybavení jako rozšířený přidružený
veřejný prostor pro využívání v návaznosti na tuto novou plochu. Plocha
byla vymezena jako veřejný zájem z požadavku obce.
Plocha zajišťující zvýšení retenčních schopností krajiny, snížení erozních
jevů na orné půdě a ochranu přímé návaznosti okraje NPR Koda od ploch
orné půdy. Plocha navržena na požadavek AOPK ČR – Správy CHKO Český
kras dle stanoviska bodu 4. (a).
Plocha pásu izolační stromové zeleně zajišťující ochranu přírodních
a kulturních hodnot krajiny, zejména zvýšení jejich estetických
a přírodních kvalit. Plocha byla navržena na požadavek AOPK ČR-Správy
CHKO Český kras dle stanoviska bodu 4. (b.).
Plocha zajišťující zvýšení retenčních schopností krajiny, snížení erozních
jevů na orné půdě a ochranu přímé návaznosti okraje NPR Koda od ploch
orné půdy. Plocha navržena na požadavek AOPK ČR – Správy CHKO Český
kras dle stanoviska bodu 4. (a).

Tab. 5 Tabulka ploch změn v krajině, nezastavitelných ploch – popis plochy

Návrh ÚP omezuje možnost umístění staveb, které obecně v nezastavěném území umožňuje §18,
odst. 5 stavebního zákona ve skladebných částech ÚSES. Z výčtu uvedeného ve zmíněném právním
ustanovení lze ve skladebných částech umístit pouze stavby pro ochranu přírody, nezbytné technické
infrastruktury a pěších a cyklistických stezek a to za podmínky, že tyto stavby neomezí funkčnost
prvku v systému.
Podmínka zachování ekologické stability a funkčnosti je obecnou podmínkou pro veškeré činnosti
v plochách skladebných částí ÚSES.
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k.4) koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její uspořádání
(odůvodnění ke kapitole d) návrhu ÚP)

Dopravní infrastruktura
Silniční doprava

Obr. 3 Třídy dálnic a silnic (zdroj: Mapy.cz)

Územím neprocházejí dálnice ani silnice I. a II. třídy. Silniční síť tvoří silnice III. třídy č. 11530, spojující
Beroun s Koněprusy a č.11614, spojující Tetín a Srbsko. Silniční síť není zatížena tranzitní dopravou
a vyhovuje současným i budoucím potřebám. Díky blízkosti dálnice D5 má přitom Tetín dobré silniční
spojení, zejména s Prahou.
ÚP nevymezuje změny na silnicích procházející obcí. Na těchto silnicích se nevyskytují takové závady,
které by vyžadovaly opatření v územním plánu.
Všechny zastavitelné plochy jsou v dosahu stávajících komunikací, v územním plánu tedy není nutno
kromě plochy Z2 vymezovat komunikace pro napojení těchto ploch.
Územní plán navrhuje jako VPS plochy a koridory pro silniční dopravu:
- plocha Z2 (VD3) pro dopravní napojení plochy Z1 (SV) včetně ochrany proti nátoku dešťových vod;
- krátké propojení ulic Odboje a Na Knížecí (WD2), stabilizující stávající propojení přes pozemek
v soukromém vlastnictví;
- koridor příjezdové komunikace (VD.k7) k navrhovanému sběrnému dvoru, přes pozemky, které
nejsou ve vlastnictví obce;
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- komunikace v návaznosti na ulici Ke Kodě (WD13) pro zajištění přístupnosti rekreačních chat.
Budou respektována silniční ochranná pásma mimo souvisle zastavěné území od osy silnic na obě
strany podle zákona č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, které je
vymezeno prostorem ohraničeným svislými plochami vedenými do výšky 50 m ve vzdálenosti:
Typ komunikace

Vzdálenost od osy vozovky (příp. od osy přilehlého jízdního pásu)

Silnice II. a III. třídy

15 m

Tab. 6 Tabulka ochranných pásem komunikací v řešeném území

V silničních ochranných pásmech lze jen na základě povolení vydaného silničním správním úřadem
a za podmínek v povolení uvedených:
a) provádět stavby, které podle zvláštních předpisů vyžadují povolení nebo ohlášení stavebnímu
úřadu;
b) provádět terénní úpravy, jimiž by se úroveň terénu snížila nebo zvýšila ve vztahu k niveletě
vozovky.
Povolení se nevyžaduje pro stavby čekáren linkové osobní dopravy, telekomunikačních
a energetických vedení a pro stavby související s úpravou odtokových poměrů.
V tělese silnice a na silničních pomocných pozemcích nesmějí být podélně umisťována energetická,
telekomunikační, vodovodní, kanalizační a jiná vedení, zařízení pro rozvod tepla a topných plynů,
s výjimkou vedení tramvajových a trolejbusových drah, pokud nejsou zřizována pro potřeby silnice
nebo místní komunikace, nebo pokud to nežádá veřejný zájem.
Právní předpisy:


zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů



vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění
pozdějších předpisů



zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
zákona č. 350/2012 Sb.

Železniční doprava
Podél řeky Berounky je vedena velmi frekventovaná celostátní železniční trať 171, která je součástí
III. tranzitního koridoru Praha – Cheb – hranice SRN. Tato trať je od zastavěného území oddělena
hradbou Tetínských skal, je tedy z Tetína prakticky nepřístupná a není zde ani zřízena zastávka. Pro
osobní přepravu lze využít nádraží v Berouně.
ZÚR StČ kraje vymezuje koridor pro rekonstrukci této trati v úseku Praha - Beroun (VPS D215), který
územní plán přebírá v šířce OP dráhy. Větší šířka koridoru vzhledem ke konfiguraci terénu postrádá
smysl. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem tento koridor nijak neomezuje rozvojové záměry
obce.
Bode respektováno ochranné pásmo dráhy, které činí 60 m od osy krajní koleje, nejméně však 30 m
od hranic obvodu dráhy.
Každá stavba nebo činnost v ochranném pásmu dráhy a v obvodu dráhy musí být řádně projednána
se SŽDC a to i v případech, kdy se dle § 103 zákona číslo 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu (stavební zákon), nevyžaduje stavební povolení a ani ohlášení (stavební úpravy
energetických a jiných vedení, udržovací práce, terénní úpravy aj.).
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Právní předpisy:


zákon č. 266/1994 Sb. o drahách, ve znění pozdějších předpisů



zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
zákona č. 350/2012 Sb.

Pěší doprava
Pěší doprava je v území zajištěna sítí místních a účelových komunikací. Ke zvýšení prostupnosti území
přispívá územní plán vymezením sítě dalších pěších komunikací.
Územní plán:
-stabilizuje stávající komunikace, vedené po pozemcích ve vlastnictví obce;
-vymezuje jako VPS trasy a koridory stávajících i nových pěších propojení a cest na pozemcích, které
nejsou ve vlastnictví obce;
-odstraňuje zúžená místa stávajících komunikací v místech, kde do nich zasahují pozemky
v soukromém vlastnictví;
Podrobný popis a odůvodnění vymezení výše uvedených cest jako VPS je uveden v čl. K7 Odůvodnění.
Cyklistická doprava
Řešeným územím prochází cyklotrasa Stezka sv. Ludmily (Beroun – Srbsko), která je paralelní
odbočkou z dálkové trasy Po stopách českých králů. Stávající trasa je územní plánem respektována.
V úseku mezi zastavěným územím a odbočkou u rozvodny je trasa vedena po frekventované
komunikaci III. třídy. Územní plán proto navrhuje pro zvýšení bezpečnosti v tomto úseku jako VPS
VD1 vybudování paralelní cyklostezky.
Doprava v klidu
Vzhledem k charakteru zástavby výhradně domů pro individuální bydlení není v území citelná
potřeba parkovacích míst. Možnosti parkování u zařízení občanské vybavenosti jsou vyhovující.
Územní plán nevymezuje nové plochy pro parkování ve stávajícím zastavěném území. Pro rozvojové
plochy platí zásada zajištění odstavných stání na vlastních pozemcích ve smyslu vyhlášky
č.501/2006Sb. § 20 – odstavec 5 písmeno a:
„Stavební pozemek se vždy vymezuje tak, aby na něm bylo vyřešeno umístění odstavných
a parkovacích stání pro účel využití pozemku a užívání staveb na něm umístěných v rozsahu
požadavků příslušné České normy pro navrhování místních komunikací ČSN 73 6110, což zaručuje
splnění požadavků této vyhlášky“.
Pro odstavení a parkování nákladních vozidel nebudou vymezeny veřejné plochy, parkování těchto
vozidel musí zajistit jejich provozovatelé na vlastních pozemcích.
Dopravní zařízení
Dostupnost stávajících dopravních zařízení vyhovuje potřebám i pro návrhové období, proto územní
plán nevymezuje nové plochy pro dopravní zařízení.
Veřejná doprava
Veřejná doprava je zajišťována společností Arriva Střední Čechy, s.r.o, autobusovými linkami
vedenými převážně z autobusového nádraží Beroun (v bezprostřední blízkosti nádraží ČD). V obci se
nacházejí 3 autobusové zastávky - „Tetín“, „Tetín Koledník“, a „Tetín U Rozvodny“.
Veřejná doprava v obci je dostačující. V územním plánu není nutno vymezovat nové plochy pro
veřejnou dopravu.
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Vodní doprava
Řeka Berounka není splavná pro komerční lodní dopravu, využívá se pouze k rekreační a sportovní
plavbě. Vzhledem k obtížné přístupnosti vodního toku ze zastavěného území zde nejsou vybudována
ani přístaviště nebo jiná zařízení pro rekreační a sportovní plavbu.

Technická infrastruktura
Vodní hospodářství – zásobování vodou
V současnosti je obec Tetín zásobena pitnou vodou ze skupinového vodovodu BKDZH (Beroun –
Králův Dvůr – Zdice – Hořovice), který je součástí Středočeské vodárenské soustavy. Akumulaci tvoří
zemní vodojem Tetín o objemu 2 x 150 m3 (311,30 / 308,00 m n.m.). Vodovodní síť pokrývá celé
zastavěné území obce mimo místní část Koda. Zásobování vodou nevykazuje závažné provozní
problémy.
V minulosti vybudovala Obec Tetín vlastní systém zásobování pitnou vodou. Soustava má vlastní
zdroje podzemní vody. Prameniště je umístěno v jihozápadní části katastru obce. Zahrnuje kopanou
studnu a soustavu jímacích zářezů. Kvalita vody ve zdroji nevyhovuje vyhlášce Ministerstva
zdravotnictví č. 376/2000 ve zvýšených hodnotách dusičnanů. Voda z tohoto zdroje je přidávána
k vodě ze skupinového vodovodu tak, aby výsledná směs vyhověla požadavkům na pitnou vodu. Zdroj
se v současnosti nachází na pozemku v soukromém vlastnictví a má vymezeno ochranné pásmo,
vyhlášené ONV Beroun v roce 1984. Pro zajištění ochrany zdroje vymezuje územní plán pozemek
s vodním zdrojem jako VPS s předkupním právem PT1.
Provozovatelem vodovodní sítě je společnost VaK Beroun, a.s., vlastníkem je obec.
Zdrojem požární vody je vodní nádrž na návsi, jako pomocný zdroj lze využít řeku Berounku mimo
území Tetína. Hydranty na vodovodní síti nelze považovat za zdroje požární vody ve smyslu platných
předpisů.
Pro výpočet nárůstu potřeby vody byly použity hodnoty:
potřeba vody na obyvatele a den 100 l
potřeba vody na zaměstnance a den 60 l
koeficient denní nerovnoměrnosti 1,4
koeficient hodinové nerovnoměrnosti 1,8
Výpočtem vychází nárůst potřeby pitné vody :

Tetín

denní potřeba m3/den

max. potřeba m3/hod

5,5

0,6

Tab. 7 Tabulka nárůstu potřeby pitné vody

Vypočtený nárůst je s ohledem na kapacitní možnosti skupinového vodovodu BKDZH zanedbatelný.
Konkrétní trasy napojení rozvojových ploch nejsou ve výkrese zakresleny a budou vymezeny v dalších
stupních projektové přípravy při respektování zásad, uvedených v čl. d.2) Územního plánu.
Územní plán respektuje ochranná pásma vodovodů podle Zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech
a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech
a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů:
Kapacita vodovodního řadu
do DN 500 mm

Vzdálenost od vnějšího líce stěny potrubí
1,5 m
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nad DN 500 mm

2,5 m

nad DN 200 mm při uložení v hloubce od 2,5 m

+ 1 m ke stanovenému ochrannému pásmu

Tab. 8 Tabulka ochranných pásem vodovodů v řešeném území

Vodní hospodářství – odvádění a likvidace odpadních vod (kanalizace)
V obci je vybudována splašková kanalizace, provedená převážně jako gravitační, částečně tlaková.
Kanalizační síť sestává z oddílné gravitační splaškové kanalizace z PVC DN 250 v délce cca 4,5km,
součástí sítě je rekonstruovaná původně dešťová stoka z kameniny DN 400 v délce cca 450m
(dešťové vody přepojeny do otevřeného zpevněného koryta a nejsou odváděny na ČOV) a tlaková
kanalizace v ul. Hájka z Libočan v ul. Župní. Kanalizace je zaústěna do čerpací jímky umístěné
u objektu ČOV.
ÚP navrhuje plochu Z9 (TI), pro rozšíření a zvýšení kapacity stávající ČOV, na žádost obce.
Biologická čistírna odpadních vod SC 800 (pro 800 EO) slouží k čištění odpadních vod biologickým
způsobem v železobetonové nádrži - biologickém reaktoru. Likvidace kalu se provádí v souladu se
Zákonem 185/2001 Sb., vyhláškou 382/2001 Sb. Vyčištěné odpadní vody z čistírny odpadních vod
jsou vypouštěny do vodního toku – Tetínský potok.
Konkrétní trasy napojení rozvojových ploch nejsou ve výkrese zakresleny a budou vymezeny v dalších
stupních projektové přípravy při respektování zásad, uvedených v čl. d.2) Územního plánu.
Dešťové vody z jednotlivých objektů budou likvidovány přímo na pozemcích jednotlivých
nemovitostí. Dešťové vody z komunikací a ostatních veřejných ploch budou zasakovány ve vhodných
plochách co nejblíže místu jejich spadu, nebo svedeny do vhodných recipientů. Vypouštění dešťových
vod do stávající kanalizační sítě lze připustit jen ve výjimečných případech.
Územní plán respektuje ochranná pásma kanalizací podle Zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech
a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech
a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů:
Kapacita kanalizační stoky
do DN 500mm

Vzdálenost od vnějšího líce stěny potrubí
1,5m

nad DN 200mm při uložení v hloubce od 2,5m

+ 1m ke stanovenému ochrannému pásmu

Tab. 9 Tabulka ochranných pásem kanalizačních stok v řešeném území

Energetika – zásobování elektrickou energií
Územím prochází vedení ZVN 400 kV linka V 412. Záměrem ČEPS, a.s. je zdvojení této linky
ve stávající trase. Pro zdvojení linky vymezuje územní plán koridor VT.k1 v šíři 160 m, která je pro
zdvojení ve stávající trase dostačující. Dále prochází územím několik vedení VVN 110 kV ve správě
ČEZ, které nepředstavují limit pro rozvojové záměry.
Území je zásobeno ze sítě VN 22 kV z rozvodny Beroun. Současná volná kapacita této rozvodny činí
19 MVA. Rozvod VN je proveden jako nadzemní. Síť NN je napájena přes 8 distribučních trafostanic
22/0,4 kV. Rozvod NN je v nové zástavbě podzemní, ve starší zástavbě dožívají některé úseky
nadzemního rozvodu.
V celém území obce je vybudováno veřejné osvětlení.
Pro výpočet nárůstu potřeby elektrické energie byly použity výchozí hodnoty:
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instalovaný příkon na domácnost 11 kW
součinitel soudobosti 0,3
příkon pro plochy OV stanoven odhadem
soudobý příkon
MW

Tetín

0,05

Tab. 10 Tabulka výpočtu nárůstu potřeby elektrické energie

Vypočtený nárůst nevyžaduje zásahy do sítě VN ani budování nových trafostanic. V krajním případě
lze nárůst potřeby zajistit posílením výkonu stávajících trafostanic. Rozvojové plochy budou napojeny
na síť NN.
Územní plán respektuje ochranná pásma elektrických vedení a stanic ve smyslu zákona
č.458/2000Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o
změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů (§46, §98, odst.2):
Napětí a typ
nadzemní od 220 kV do 400 kV včetně

Vzdálenost od krajních vodičů
20 m

nadzemní od 35 kV do 110 kV včetně

12 m (*15 m)

nadzemní nad 1 kV do 35 kV včetně
podzemní do 110 kV

(vodiče bez izolace)

Typ stanice
stožárové elektrické stanice
kompaktní a zděné elektrické stanice
vestavěné elektrické stanice

7m (10 m*)
1m
Vzdálenost od hrany objektu
7m (10 m*)
2m
1m

Tab. 11 Tabulka ochranných pásem elektrických vedení a stanic v řešeném území

*Podle ustanovení § 98odst. 2 energetického zákona (č. 458/2000 Sb.) se po nabytí účinnosti energetického zákona
nezměnila ochranná pásma stanovená v elektroenergetice a teplárenství podle předchozích právních předpisů, platí tedy
hodnoty podle zákona 79/1957 Sb., platného před rokem 1994 (uvedeny v závorce).

Energetika – zásobování zemním plynem
Západním okrajem území prochází VTL plynovod ve správě GasNet, ze kterého je vyvedena odbočka
do VTL regulační stanice, ze které je vyveden STL plynovod, zásobující Tetín. STL plynovod pokrývá
téměř celé zastavěné území, kromě lokality Koda.
Odůvodnění návrhu řešení
Pro výpočet nárůstu potřeby plynu v návrhovém období byly použity tyto výchozí hodnoty :


Specifická potřeba plynu pro domácnost v rodinném domě (včetně vytápění a přípravy TUV):
1,5 m3/hod, 2000 m3/rok



Specifická potřeba plynu pro plochy OV je stanovena odhadem

Výpočtem vychází nárůst potřeby plynu:
potřeba m3/hod

potřeba 1000 m3/rok
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potřeba m3/hod

potřeba 1000 m3/rok

29

38

Tab. 12 Tabulka výpočtu nárůstu potřeby plynu

Napojení rozvojových ploch nevyžaduje zásadní změny v plynovodním systému. Veškeré rozvody
budou provedeny jako středotlaké a budou vedeny ve veřejných prostorech. Konkrétní trasy napojení
rozvojových ploch nejsou ve výkrese zakresleny a budou vymezeny v dalších stupních projektové
přípravy při respektování zásad, uvedených v čl. d.2) Územního plánu.
Územní plán vymezuje jako VPS VT.k2 koridor pro výstavbu VTL plynovodu Drahelčice – Háje. Koridor
je veden převážně mimo zastavěné území, pouze v západní části ulice Župní je v územním plánu
modifikován tak, aby nezasahoval do zastavěného území. Koridor dále prochází CHKO Český kras
nejkratší možnou trasou, kterou již nelze dále modifikovat.
Územní plán respektuje ochranná pásma plynovodů a plynárenských zařízení ve smyslu zákona
č.58/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích
a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů (§46, §98, odst.2):
Zařízení
Vysokotlaký plynovod ochranné pásmo
Vysokotlaký plynovod bezpečnostní pásmo
Středotlaký plynovod ochranné pásmo
Regulační stanice ochranné pásmo
Regulační stanice bezpečnostní pásmo

Vzdálenost od hrany potrubí
4m
15 - 40 m v závislosti na DN potrubí
1m
4m
20 m

Tab. 13 Tabulka ochranných pásem plynovodů a plynárenských zařízení

Vytápění
V území pokrytém plynovodní sítí se k vytápění využívá převážně zemní plyn. Zbývající část objektů je
vybavena elektrickým vytápěním, nebo využívá pevná paliva.
Současný systém zůstane zachován, žádoucí je rozvoj vytápění s využitím obnovitelných
a netradičních zdrojů tepla.

Elektronické komunikace
V celé obci je vybudována kabelová telefonní síť CETIN. Vzhledem k poklesu zájmu o pevné telefonní
linky je současný stav vyhovující.
Rovněž za vyhovující lze považovat pokrytí území signálem všech tří mobilních operátorů.
V území jsou umístěny základnové stanice mobilních operátorů a procházejí jím RR trasy.
Současný stav vyhovuje i pro návrhové období, v územním plánu se nepředpokládají zásadní změny.
Napojení rozvojových ploch bude provedeno rozšířením stávající sítě.
Územní plán nevymezuje nové plochy pro telekomunikační zařízení, u stávajících respektuje
ochranná pásma podle Zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů (podzemní
komunikační vedení 1,5 m).
Odpadové hospodářství
Odpadové hospodářství je řešeno OZV 1/2015. Svoz komunálního směsného i tříděného odpadu
zajišťuje firma AVE CZ. V obci nejsou žádné skládky, veškerý odpad se odváží a zpracovává mimo
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území obce. Pravidelně je zajišťovám i sběr velkoobjemového odpadu do přistavených kontejnerů.
V obci je vyhrazeno sběrné(u nového hřbitova) místo sloužící ke shromažďování, sběru, přepravě,
třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu vznikajícího na katastrálním území obce
Tetína.
Současný systém odpadového hospodářství principiálně vyhovuje a zůstane zachován. Územní plán
vymezuje plochu Z8 pro přemístění sběrného dvora. Cílem této změny je jednak přesunutí sběrného
dvora a zpracování odpadů z blízkosti pietního místa a dále optimalizace procesů a využití synergií
s TST.

Občanské vybavení
Stávající občanská vybavenost není na základě průzkumů a schváleného zadání dostačující v základní
míře. V obci se nachází ze základní občanské vybavenosti obecní úřad, kulturní dům s restaurací,
základní škola, mateřská škola, muzeum, sokolovna, vinotéka, obchod. Chybí zde zejména více
ubytovacích a sportovních zařízení.
Z tohoto důvodu ÚP stabilizuje stávající a navrhuje nové plochy občanského vybavení Z3, Z4 a Z6,
a dále předpokládá vznik základní občanské vybavenosti v rozvojových plochách SV.

Veřejná prostranství
Současné plochy veřejných prostranství na území obce Tetín jsou velikostně a svou polohou
vyhovující. Návrh ÚP vymezil novou plochu veřejného prostranství Z2 a K1.
Plocha veřejného prostranství Z2 (PV) byla vymezena z důvodu zajištění obslužnosti nových
rozvojových lokalit.
Plocha K1 (ZV) byla vymezena z důvodu ochrany krajinných prvků, oddělení ploch smíšených
obytných od ploch zemědělských a návaznosti na vedlejší plochu občanského vybavení jako veřejnou
plochu přírodního charakteru.

ÚZEMNÍ PLÁN TETÍN - ODŮVODNĚNÍ

DUBEN 2020 | 32

k.5) koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich
využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochranu před
povodněmi, rekreaci, dobývání nerostů a podobně
(odůvodnění ke kapitole e) návrhu ÚP)

Návrh koncepce uspořádání krajiny
Na základě respektování vyhlášky č.501/2006 Sb. byly na území obce vymezeny plochy s rozdílným
způsobem využití (W, NZ, NL, NS a NT) jako základní krajinné plochy, které stabilizují a chrání
uspořádání krajiny.
Součástí uspořádání krajiny jsou i překryvné prvky v podobě vymezených skladebných částí ÚSES,
významných krajinných prvků a účelových komunikací, které prioritně územní plán chrání a případně
rozvíjí za účelem zvýšení ekologické stability území, prostupnosti krajiny a jejího rekreačního
využívání.
Z důvodu požadavku AOPK návrh ukládá doplnit podél jižního okraje zástavby obce pás izolační
zeleně oddělující zemědělské plochy a plochy obytné.
Z důvodu měřítka a obsahu územního plánu nelze navrhovat konkrétní krajinářská opatření, posilující
stabilizované a navrhované krajinné funkce např. pro založení liniové zeleně, doplnění polních cest
apod.

ÚSES
a) popis a odůvodnění navrhovaného řešení
Vymezení ÚSES jako nedílné součásti ÚP je provedeno v souladu se zákonem č. 114/1992 SB.,
o ochraně přírody a krajiny, vyhláškou č. 395/1992 Sb. (§ 2) a stavebním zákonem.
Na území obce je navržen systém ekologické stability na nadregionální a lokální úrovni.
Na nadregionální úrovni vychází vymezení ÚSES ze závazných podmínek ZÚR Středočeského kraje,
které definují rozsah skladebných částí ÚSES na nadregionální úrovni a požadavky na jejich upřesnění
v územních plánech.
V souladu s právními předpisy a se zadáním je územním plánem vymezen ÚSES na lokální úrovni.
Podkladem pro vymezení jsou Generel ÚSES a ÚAP správního obvodu ORP Beroun aktualizované
v roce 2016.
Z metodického hlediska jsou respektovány Rukověť projektanta ÚSES a sdělení Ministerstva pro
místní rozvoj ČR.
Nadregionální úroveň představuje:
NRBC 22 Karlštejn – Koda se rozkládá především v jihovýchodní části správního území, kde je
v překryvu s EVL CZ0214017 Karlštejn – Koda, NPR Karlštejn a CHKO Český kras. Částečně pak
pokračuje v severovýchodní části území v údolí řeky Berounky. V současnosti se jedná o biocentrum
smíšeného typu s převahou lesního charakteru, zahrnuje však dále i některé geologicky
a přírodovědně hodnotné lokality, skalní útvary, stepi, louky a vodní plochy. Biocentrum je funkční,
cílovým stavem je zachování luk a stepí při okrajích lesních porostů se zachováním přirozené druhové
skladby lesa.
NRBK 55 – Týřov, Křivoklát – Karlštejn, Koda představuje vodní biokoridor širšího významu, který
prochází při severní hranici správního území a spojuje NRBC 22 a celé území CHKO se sousedním
Křivoklátskem. Osa biokoridoru zahrnuje koryto Berounky a příbřežní zónu. V současnosti je tvořen
především břehovými porosty s místy i trvalými travními porosty. Cílovým stavem je zatravnění
údolní nivy řeky Berounky a snaha o maximální ochranu volného nábřeží v zastavěném území.
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RBK 6004 Čertovy schody – Karlštejn, Koda se nachází při jihozápadním okraji správního území
a představuje část bývalého RK 1190. V současnosti propojuje RC Čertovy schody a NRBC 22 Karlštejn
Koda. Momentálně se v řešeném úseku nachází orná půda a prvek není funkční. Cílovým stavem jsou
louky a lesní porosty s přirozenou skladbou tvořenou především listnatými stromy s převahou dubu
a habru.
Lokální biocentrum LBC 18 – Na Dalimilu je vymezeno v západní části správního území. Biocentrum
je charakteristické suchými loukami na jižním a jihovýchodním svahu spolu se zaváženými
vápencovými lomy. Cílovým stavem LBC jsou stromové porosty s přirozeným složením a plochy
extenzivně využívaných luk. Území je ponecháno sukcesi.
Lokální biokoridor LBK 125 Nad Hvížďalkou prochází od západu správního území a propojuje prvky
ÚSES v k.ú. Beroun a v k.ú. Tetín u Berouna, kde je zakončen v LBC 18 Na Damilu. Biokoridor prochází
po svazích s rozptýlenou zelení, jeho cílovým stavem jsou zatravněné svahy s rozptýlenou zelení
přirozeného složení.
Lokální biokoridor LBK 18 Pod Dalimilem navazuje na LBC 18 – Na Damilu a pokračuje východním
směrem k NRBC 22 – Karlštejn – Koda. V současnosti se na území vyskytují suché louky s křovinami na
stráních a částečně orná půda. Cílovým stavem je zatravnění orné půdy, extenzivně využívané louky
a porosty přirozených dřevin.
Lokální biokoridor LBK 207 Tetínské skály – Beroun - Zavadilka byl vymezen při přípravě ÚP Města
Berouna a spojuje NRBC 22 Karlštejn – Koda s okolním lokálním ÚSES. Jedná se převážně o křovinami
zarostlý pás podél hrany skalnatého příkrého svahu nad Berounkou. Cílovým stavem jsou zatravněné
svahy nad Berounkou s křovinami přirozených dřevin.
b) Interakční prvky
Interakční prvky nejsou vymezeny jako závazná část ÚSES. Tento krok je proveden v souladu
s výkladem Ministerstva pro místní rozvoj ČR poskytnutým k dotazu při řešení jiného ÚP. MMR ČR
ve svém sdělení č.j. 3044/2013 / 2013-81 ze dne 28.1.2013 uvádí, že interakční prvky nemohou být
závaznou částí ÚSES, neboť jejich závaznost nevyplývá z obecně závazného právního předpisu.
Interakční prvek je jako pojem definován pouze v metodické příručce Rukověť projektanta ÚSES.
Interakční prvky jsou tedy v ÚP stabilizovány formou ploch s odlišným způsobem využití (plochy vodní
a vodohospodářské, plochy lesní a plochy přírodní).
c) Zákres skladebních částí ÚSES v ÚP
Zákres skladebných částí ÚSES je v ÚP provedeno ve dvou úrovních:


hranice skladebné části definuje rozsah území, na něž se vztahují podmínky pro zajištění
a ochranu ÚSES, definuje její význam (biocentrum nebo biokoridor) a hierarchickou úroveň
(lokální, regionální, nadregionální),



specifikace využití formou vymezení plochy s rozdílným způsobem využití definuje cílový stav
a potřebu změn k zajištění funkčnosti skladebné části (stav / návrh).

Tato forma zákresu jednoznačně informuje o rozsahu území, na něž se vztahují omezení vyplývající
z ochrany a zajištění funkčnosti ÚSES a zároveň dává přehled o potřebě změn v území.
d)

cílový stav skladebních částí ve vztahu k vymezení ploch s rozdílným způsoben využití

Cílový stav skladebných částí je definován v Návrhu ÚP v kap. e.2. V grafické části jsou uvnitř hranic
vymezeny plochy s rozdílným způsobem využití. Vzájemný vztah cílového stavu
a vymezení ploch je následující.
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Cílový stav

Využití

Poznámka

Sadovnicky upravený porost

Veřejná prostranství Vymezení ÚSES nevylučuje rekreační využití, v ploše lez
– veřejná zeleň (ZV) umístit základní mobiliář a herní prvky, nejsou přípustné
trvalé stavby. Porosty musí mít v maximální míře
přirozených charakter.

Hospodářsky nevyužívaný les Plocha lesní (NL)

Přípustná je pouze nahodilá těžba s důvodu údržby
porostu. Veškeré zásahy musí směřovat k přirozenému
složení porostu.

Vodní tok

Plocha vodní
a vodohospodářská
(W)

Vodní toky s břehovými porosty, žádoucí je revitalizace
k obnově přirozeného charakteru toku

Vodní plocha

Plocha vodní
a vodohospodářská
(W)

Plocha rybníka s břehovými porosty a
pásmem, možné je zřízení malých pláží a mol

litorálním

Tab. 14 Tabulka vztahu cílového stavu skladebných částí vymezení ploch

Detaily k podmínkám změn a úprav využití, obhospodařování a údržby ploch skladebných částí ÚSES
určí příslušný orgán ochrany přírody, tedy Odbor životního prostředí MěÚ Beroun
e) omezení možnosti výstavby v plochách ÚSES
Návrh ÚP omezuje možnost umístění staveb, které obecně v nezastavěném území umožňuje §18,
odst. 5 stavebního zákona ve skladebných částech ÚSES. Z výčtu uvedeného ve zmíněném právním
ustanovení lze ve skladebných částech umístit pouze stavby pro ochranu přírody, nezbytné technické
infrastruktury a pěších a cyklistických stezek a to za podmínky, že tyto stavby neomezí funkčnost
prvku v systému.
V plochách ZV lze umístit pouze nezbytný mobiliář a herní prvky. Hřiště s umělým povrchem a trvalé
stavby přípustné nejsou.
V plochách W lze umístit pouze nezbytné vodohospodářské objekty, na ploše rybníka je navíc možné
umístit pláže a koupací mola.
Důvodem pro aplikaci tohoto ustanovení je zachování ekologické stability a funkčnosti skladebných
částí ÚSES v souladu s právními předpisy, zejména se zákonem č. 114/1992 Sb. Zachování funkčnosti
je obecnou podmínkou pro veškeré činnosti v plochách skladebných částí ÚSES.
Prostupnost krajiny
Prostupnost krajiny je zakotvena v zákoně č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Podle § 63 má
každý právo na volný průchod přes pozemky ve vlastnictví či nájmu státu, obce nebo jiné právnické
osoby.
ÚP Tetín respektuje stávající komunikace (silnice a účelové komunikace) zajišťující prostupnost
krajiny, umožňuje ve stávajících i návrhových plochách ÚSES zřídit účelové komunikace a komunikace
pro pěší a cyklistickou dopravu. ÚP navrhuje novou komunikaci pro pěší WD1 pro spojení mezi ulicí
Ve Mlýně a kostelem sv. Kateřiny, plochu VD2 pro vybudování chodníku v ulici Na Knížecí, koridory
WD1, WD2, VD2 pro stabilizaci pěších cest v oblasti kolem vrchu Damil a koridor VD.k8 pro stabilizaci
pěší cesty podél Berounky.
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Protierozní opatření
Návrh ÚP stanovuje preventivní ochranu před erozemi, popř. vytvoření drobných protierozních
opatření v místech vzniku erozí; z důvodu malého měřítka není součástí ÚP. Z důvodu požadavku
AOPK stanovuje řešit v podrobnější dokumentaci rozdělení velkých půdních bloků se sklonem 8%
a vyšším pomocí návrhu výsadby vegetačních pásů dřevin a mezí.
Vodní režim a ochrana před povodněmi
Okrajem území protéká řeka Berounka, která má stanoveno záplavové území. Záplavová území Q100,
Qaz, ani Qmz2002 nezasahují do zastavěného území a nejsou v nich navrženy žádné rozvojové plochy
s výjimkou koridorů dopravní a technické infrastruktury, převzatých ze ZÚR SK. V plánu oblasti povodí
Berounky nejsou pro území Tetína stanovena žádná protipovodňová opatření.
Koncepce rekreačního využívání krajiny
K rekreaci a oddechu obyvatel je využíván především centrální prostor obce, okolí zříceniny hradu
Tetín, okolí místního hřbitova a přilehlé plochy zeleně. Obcí prochází stezka sv. Ludmily, ke které je
navrženo vybudování cyklostezky na ploše Z7. Obec Tetín je obklopena převážně zemědělskou a lesní
krajinou, které se poměrem vyvažují. Velmi významnými prvky jsou zejména přírodní rezervace
a národní přírodní rezervace, které krajinu velmi ovlivňují. ÚP nenavrhuje prvky přírodních ploch pro
zajištění funkčního systému ekologické stability. ÚP zajišťuje prostupnost území, povoluje vznik
pěších tras v systému ÚSES.
Dobývání nerostů
Na území se nacházejí dobývací prostory a ložiska v prostorách Bílého, Modrého lomu a lomu nad
obcí Koda. Mezi obcí Tetín a kopcem Damilem se nachází poddolované území. Pro poddolované
území se stanovuje podmínka odborného báňského posudku a postupu podle ČSN 73 00 39
,,Navrhování objektů na poddolovaném území“, v případě ev. stavby na poddolovaných územích.
Schválený prognózní zdroj nevyhrazených nerostů

Tetín – Damil, ID 9053000 stavební kámen, vápenec, těžba dřívější povrchová
Tetín – Koledník, ID 9052900 stavební kámen, vápenec, těžba dřívější povrchová
Nebilancovaný zdroj

Tetín – Srbsko, ID 51987200 písky sklářské a slévárenské
Dobývací prostor netěžený

Tetín – Nový Bílý lom ID 60116, stavební kámen, vápenec, se zastavenou těžbou
Ložiska výhradní plocha

Tetín ID 3147200 stavební kámen vápenec, těžba dřívější povrchová
Tetín u Berouna ID 3178300 písky sklářské a slévárenské, vápenec, těžba současná povrchová
Dobývací prostor těžený

Tetín – Hostím ID 60106 vápenec, těžené
Stará důlní díla:

Štoly v lomu Srbsko ID DD 13936 – 4 štoly (souřadnice Z 276 m)
Štola č.1 ID DD 4480, opuštěné průzkumné důlní dílo, vápenec
Štola č.2 ID DD 4481, opuštěné průzkumné důlní dílo, vápenec
Poddolované území:

Tetín u Berouna 2 ID PÚ 5549 – bod
Tetín u Berouna 1 ID PÚ 4682 - plocha
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k.6) stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením převažujícího
účelu využití (hlavní využití), pokud je možné jej stanovit, přípustného využití, nepřípustného
využití (včetně stanovení, ve kterých plochách je vyloučeno umísťování staveb, zařízení a jiných
opatření pro účely uvedené v § 18 odst. 5 stavebního zákona), popřípadě stanovení podmíněně
přípustného využití těchto ploch a stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně
základních podmínek ochrany krajinného rázu
(odůvodnění ke kapitole f) návrhu ÚP)

ÚP vymezuje plochy s rozdílným způsobem využití na základě vyhlášky MMR č.501/2006 Sb.
s respektováním Minimálního standardu pro digitální zpracování územních plánů (MINIS verze 2.2).
kód plochy
typ plochy
(§5 vyhl.č. 501/2006 Sb.) PLOCHY REKREACE
RI
REKREACE plochy staveb pro rodinnou rekreaci
(§6 vyhl. č. 501/2006 Sb.) PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ
OV
OBČANSKÉ VYBAVENÍ veřejná infrastruktura
OS
OBČANSKÉ VYBAVENÍ tělovýchovná a sportovní zařízení
OH
OBČANSKÉ VYBAVENÍ hřbitovy
(§7 vyhl. č. 501/2006 Sb.) PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ
PV
VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ
ZV
VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ veřejná zeleň
(§8 vyhl. č. 501/2006 Sb.) PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ
SV
SMÍŠENÉ OBYTNÉ venkovské
(§9 vyhl. č. 501/2006 Sb.) PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY
DS
DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA silniční
DZ
DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA železniční
(§10 vyhl. č. 501/2006 Sb.) PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY
TI
TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA inženýrské sítě
TO
PLOCHY PRO STAVBU A ZAŘÍZENÍ PRO NAKLÁDÁNÍ S ODPADY
(§11 vyhl. č. 501/2006 Sb.) PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ
VZ

VÝROBA A SKLADOVÁNÍ zemědělská výroba

(§13 vyhl. č. 501/2006 Sb.) PLOCHY VODNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉ
W

PLOCHY VODNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉ

(§14 vyhl. č. 501/2006 Sb.) PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ
NZ
PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ
(§15 vyhl. č. 501/2006 Sb.) PLOCHY LESNÍ
NL
PLOCHY LESNÍ
(§17 vyhl. č. 501/2006 Sb.) PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ
NS
PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ
(§18 vyhl. č. 501/2006 Sb.) PLOCHY TĚŽBY NEROSTŮ -nezastavitelné
NT
PLOCHY TĚŽBY NEROSTŮ - nezastavitelné
(Metodika MINIS) ZELEŇ
ZS
ZELEŇ soukromá a vyhrazená
ZO
ZELEŇ ochranná a izolační
-

definována na základě potřeby vymezit řešeném území plochy s vysokým podílem zeleně
v zastavěném území a zastavitelných plochách; přírodní a uměle založenou zeleň; plochy
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vyhrazené zeleně, nezahrnuté do ploch občanské vybavenosti, historických zahrad, apod., což
umožňuje metodika „MINIS“, která je od roku 2007 pro Středočeském kraji doporučeným
standardem pro zpracování ÚP a odstraňuje nedostatek vyhlášky č.501/2006 Sb., která tento
typ plochy taxativně neuvádí.
Stanovení ploch s jiným způsobem využití, než je stanoveno v §4 až §19 vyhlášky č. 501/2006 Sb.
vyplývá z metodiky Krajského úřadu Středočeského kraje (tím je vyhověno požadavku §3 vyhlášky
MMR 501/2006 Sb. na zdůvodnění).
Pro jednotlivé podmínky využití platí :


hlavní využití – představuje typickou požadovanou formu využití s předpokladem jejího
převažujícího podílu v dané ploše;



přípustné využití - představuje doplňkové funkční využití k hlavnímu způsobu využití,
přičemž za „související“ infrastrukturu a způsob využití se pokládají ty funkce a stavby, které
souvisejí s funkcí hlavní;



nepřípustné využití – není zcela úplným výčtem nepřípustných funkcí a staveb, neboť
směrodatné je hlavní a přípustné využití a vše ostatní je nepřípustné, či podmíněně
přípustné. V položce nepřípustné využití jsou uvedeny podskupiny druhů staveb a funkcí
vyjmuté z druhů staveb uvedených v přípustném (ev. hlavním) využití;



podmíněně přípustné využití - v uvedené položce jsou specifikovány stavby či funkce, které
je možno povolit jen při splnění podmiňujících skutečností – všeobecně je v územním plánu
stanoveno, že podmínkou pro podmíněně přípustné využití je doporučující vyjádření úřadu
územního plánování na základě předložené studie ověřující soulad záměru s cíli a úkoly
územního plánování;



podmínky plošného a prostorového uspořádání a základní podmínky ochrany krajin. rázu –
v této položce je soustředěno ošetření míry využití území a hmotově prostorových aspektů
funkčního využití:
-

max. index zastavěnosti území – maximální podíl zastavěné plochy k celkové výměře
pozemku;

-

min. index zeleně – minimální podíl zeleně vč. pěstební ploch k celkové výměře pozemku;

-

výšková regulace je stanovena počtem nadzemních podlaží či absolutní hodnotou.

Dle požadavku stanoviska AOPK ČR – Správy CHKO Český kras, byly pro všechny plochy s rozdílným
způsobem využití stanoveny podmínky ochrany krajinného rázu dané v kapitole f), bodu e. návrhu
ÚP.
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k.7) vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření
k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro která lze práva k pozemkům
a stavbám vyvlastnit
(odůvodnění ke kapitole g) návrhu ÚP)

Veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a asanace byly vymezeny na základě
ustanovení § 2, odst. 1, bodů k), l), m) a dále § 170 stavebního zákona a novely č. 350/2012 Sb.
ÚP vymezuje tyto veřejně prospěšné stavby (VPS):

KÓD VPS

VD1

VD2

Katastrální území

Tetín u Berouna

Tetín u Berouna

Zdůvodnění

Plocha Z7 (DS) pro vybudování cyklostezky (součást Stezky sv.
Ludmily) podél silnice III/11530 je vymezena ve veřejném zájmu,
oddělení cyklistické a automobilové dopravy zvýší bezpečnost
provozu.
Plocha pro vybudování chodníku podél silnice III/11614 směrem do
Srbska. Tato plocha je nezbytná k realizaci plochy Z1 (SV).

VD3

Tetín u Berouna

Plocha Z2 (PV) pro dopravní napojení plochy Z1 (SV) včetně ochrany
proti nátoku dešťových vod je vymezena ve veřejném zájmu pro
zajištění dopravní obsluhy navrhované zastavitelné plochy Z1 (SV).

VO1

Tetín u Berouna

Plocha vymezena ve veřejném zájmu pro rozšíření ploch občanského
vybavení obce.

Tetín u Berouna

Část pěší komunikace pro spojení mezi ulicí Ve Mlýně a kostelem sv.
Ludmily, která je vymezena za účelem zajištění řádné údržby
a opravy ze strany obce, která není vlastníkem pozemků. Z tohoto
důvodu obec pro sebe stanovuje i předkupní právo, jímž deklaruje
veřejný zájem za účelem zajištění udržitelné správy veřejného
prostranství. VPS je vymezena také pro zachování prostupnosti
území ve smyslu priorit PÚR ČR.

Tetín u Berouna

Část místní komunikace propojující ulice Odboje a Na Knížecí, která
je
vymezena
za
účelem
zajištění
řádné
údržby
a opravy ze strany obce, která není vlastníkem pozemků. Z tohoto
důvodu obec pro sebe stanovuje i předkupní právo, jímž deklaruje
veřejný zájem za účelem zajištění udržitelné správy veřejného
prostranství. VPS je vymezena také pro zachování prostupnosti
území ve smyslu priorit PÚR ČR.

WD3

Tetín u Berouna

Část místní komunikace ulice Včelařské a Mramorové, která je
vymezena za účelem zajištění řádné údržby a opravy ze strany obce,
která není vlastníkem pozemků. Z tohoto důvodu obec pro sebe
stanovuje i předkupní právo, jímž deklaruje veřejný zájem za účelem
zajištění udržitelné správy veřejného prostranství. VPS je vymezena
také pro zachování prostupnosti území ve smyslu priorit PÚR ČR.

WD5

Tetín u Berouna

Část místní komunikace Na Příkopech, která je vymezena za účelem
zajištění řádné údržby a opravy ze strany obce, která není vlastníkem
pozemků. Z tohoto důvodu obec pro sebe stanovuje i předkupní

WD1

WD2
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Zdůvodnění

právo, jímž deklaruje veřejný zájem za účelem zajištění udržitelné
správy veřejného prostranství. VPS je vymezena také pro zachování
prostupnosti území ve smyslu priorit PÚR ČR.

WD6

WD7

WD8

WD11

WD12

WD13

Tetín u Berouna

Část místní komunikace V Rybářích, která je vymezena za účelem
zajištění řádné údržby a opravy ze strany obce, která není vlastníkem
pozemků. Z tohoto důvodu obec pro sebe stanovuje i předkupní
právo, jímž deklaruje veřejný zájem za účelem zajištění udržitelné
správy veřejného prostranství. VPS je vymezena také pro zachování
prostupnosti území ve smyslu priorit PÚR ČR.

Tetín u Berouna

Část místní komunikace Hradní, která je vymezena za účelem
zajištění řádné údržby a opravy ze strany obce, která není vlastníkem
pozemků. Z tohoto důvodu obec pro sebe stanovuje i předkupní
právo, jímž deklaruje veřejný zájem za účelem zajištění udržitelné
správy veřejného prostranství. VPS je vymezena také pro zachování
prostupnosti území ve smyslu priorit PÚR ČR.

Tetín u Berouna

Část místní komunikace Na Parkáně, která je vymezena za účelem
zajištění řádné údržby a opravy ze strany obce, která není vlastníkem
pozemků. Z tohoto důvodu obec pro sebe stanovuje i předkupní
právo, jímž deklaruje veřejný zájem za účelem zajištění udržitelné
správy veřejného prostranství. VPS je vymezena také pro zachování
prostupnosti území ve smyslu priorit PÚR ČR.

Tetín u Berouna

Část místní komunikace U Rozvodny, která je vymezena za účelem
zajištění řádné údržby a opravy ze strany obce, která není vlastníkem
pozemků. Z tohoto důvodu obec pro sebe stanovuje i předkupní
právo, jímž deklaruje veřejný zájem za účelem zajištění udržitelné
správy veřejného prostranství. VPS je vymezena také pro zachování
prostupnosti území ve smyslu priorit PÚR ČR.

Tetín u Berouna

Část místní komunikace ul. Pod Valy k ul. Spis. Vojáčků, která je
vymezena za účelem zajištění řádné údržby a opravy ze strany obce,
která není vlastníkem pozemků. Z tohoto důvodu obec pro sebe
stanovuje i předkupní právo, jímž deklaruje veřejný zájem za účelem
zajištění udržitelné správy veřejného prostranství.

Tetín u Berouna

Část místní komunikace navazující na ulici Ke Kodě, která je
vymezena za účelem zajištění řádné údržby a opravy ze strany obce,
která není vlastníkem pozemků. Z tohoto důvodu obec pro sebe
stanovuje i předkupní právo, jímž deklaruje veřejný zájem za účelem
zajištění udržitelné správy veřejného prostranství. VPS je vymezena
také pro zachování prostupnosti území ve smyslu priorit PÚR ČR.

Tab. 15 Veřejně prospěšné stavby pro vyvlastnění

Pro zajištění realizace navrhovaných staveb dopravní a technické infrastruktury jsou vymezeny
následující koridory pro umístění veřejně prospěšných staveb, pro které lze práva k pozemkům
a stavbám vyvlastnit:
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Zdůvodnění

Tetín u Berouna

Koridor pro zdvojení vedení ZVN 400 kV V 412 ve stávající trase
uvedený v PÚR ČR jako E18 je vymezen ve veřejném zájmu pro
posílení transportu výkonu z výrobních oblastí do oblastí spotřeby ve
směru sever-jih a zvýšení spolehlivosti tranzitní schopnosti
přenosové soustavy.

VT.k2

Tetín u Berouna

Koridor pro výstavbu VTL plynovodu Drahelčice – Háje, (uvedeného
v PÚR ČR jako stavba P8) je vymezen ve veřejném zájmu pro posílení
skladovací kapacity plynovodní sítě ČR.

VD.k4

Tetín u Berouna

Koridor pěší cesty v lokalitě Na Koledníku je vymezen ve veřejném
zájmu pro zachování prostupnosti krajiny ve smyslu priorit PÚR ČR.

VD.k5

Tetín u Berouna

Koridor pěší cesty v trase naučné stezky Tetínské vyhlídky sever je
vymezen ve veřejném zájmu pro zachování prostupnosti krajiny ve
smyslu priorit PÚR ČR.

VD.k6

Tetín u Berouna

Koridor pěší cesty v trase naučné stezky Tetínské vyhlídky jih je
vymezen ve veřejném zájmu pro zachování prostupnosti krajiny ve
smyslu priorit PÚR ČR.

VD.k7

Tetín u Berouna

Koridor pro příjezdovou komunikaci k navrhovanému sběrnému
dvoru je vymezen ve veřejném zájmu jako nezbytná podmínka pro
vybudování nového sběrného dvora.

VD.k8

Tetín u Berouna

Koridor pěší cesty podél Berounky je vymezen ve veřejném zájmu
pro zachování prostupnosti krajiny ve smyslu priorit PÚR ČR.

Tetín u Berouna

Koridor pro rekonstrukci celostátní železniční trati 171, úseku Praha
– Beroun (uvedený v ZÚR StČ kraje jako VPS D215) je vymezen ve
veřejném zájmu pro posílení přepravní kapacity trati, která je
součástí systému evropských železničních magistrál.

VT.k1

VD.k9

Tab. 16 Koridory pro umístění veřejně prospěšných staveb

ÚP vymezuje tyto veřejně prospěšná opatření (VPO):

KÓD VPS

Katastrální území

Zdůvodnění

VU1

Tetín u Berouna

Plocha k založení prvku ÚSES – NRBC 22 Karlštejn – Koda, ve
veřejném zájmu, z důvodu zvýšení ekologické stability území
a zajištění biodiverzity.

VU2

Tetín u Berouna

Plocha k založení prvku ÚSES – NBRK 55 Týřov, Křivoklát – Karlštejn
Koda, ve veřejném zájmu, z důvodu zvýšení ekologické stability
území a zajištění biodiverzity.

VU3

Tetín u Berouna

Plocha k zajištění prvku ÚSES - RBK 6004 Čertovy schody – Karlštejn,
Koda, ve veřejném zájmu, z důvodu zvýšení ekologické stability
území a zajištění biodiverzity.
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Zdůvodnění

VU4

Tetín u Berouna

Plocha k zajištění prvku ÚSES – LBC 18 Na Damilu, ve veřejném
zájmu, z důvodu zvýšení ekologické stability území a zajištění
biodiverzity.

VU5

Tetín u Berouna

Plocha k zajištění prvku ÚSES – LBK 125 Nad Hýžďalkou, ve veřejném
zájmu,
z důvodu
zvýšení
ekologické
stability
území
a zajištění biodiverzity.

VU6

Tetín u Berouna

Plocha k zajištění prvku ÚSES – LBK 18 Pod Damilem, ve veřejném
zájmu, z důvodu zvýšení ekologické stability území a zajištění
biodiverzity.

VU7

Tetín u Berouna

Plocha k zajištění prvku ÚSES – LBK 207 Tetínské skály – Beroun –
Zavadilka, ve veřejném zájmu, z důvodu zvýšení ekologické stability
území a zajištění biodiverzity.

VR1

Tetín u Berouna

Plocha vymezena ve veřejném zájmu na požadavek obce, ke zvýšení
retenční schopnosti území, a zároveň oddělení a ochranu
zastavěného území a návaznost na plochu občanského vybavení.

Tab. 17 Veřejně prospěšná opatření pro vyvlastnění

k.8) vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejných prostranství, pro které lze uplatnit
předkupní právo, s uvedením v čí prospěch je předkupní právo zřizováno, parcelních čísel pozemků,
názvu katastrálního území a případně dalších údajů podle § 5 odst. 1 katastrálního zákona
(odůvodnění ke kapitole h) návrhu ÚP)

ÚP vymezuje tyto veřejně prospěšné stavby a veřejná prostranství, pro která lze uplatnit předkupní
právo pro obec Tetín:
KÓD VPS

PT1

WD1

WD2

Katastrální území

Odůvodnění

1698 / Tetín u Berouna

Pozemek, na kterém jsou umístěny vodní zdroje pro obecní
vodovod, je vymezen pro předkupní právo obce, a to
ve veřejném zájmu pro zajištění spolehlivého a bezpečného
zásobování pitnou vodou.

St.51 / Tetín u Berouna

Část pěší komunikace pro spojení mezi ulicí Ve Mlýně
a kostelem sv. Kateřiny, která je vymezena za účelem
zajištění řádné údržby a opravy ze strany obce, která není
vlastníkem pozemků. Z tohoto důvodu obec pro sebe
stanovuje i předkupní právo, jímž deklaruje veřejný zájem
za účelem zajištění udržitelné správy veřejného prostranství.
VPS je vymezena také pro zachování prostupnosti území
ve smyslu priorit PÚR ČR.

1532 / Tetín u Berouna

Část místní komunikace propojující ulice Odboje a Na Knížecí
Koledníku, která je vymezena za účelem zajištění řádné
údržby a opravy ze strany obce, která není vlastníkem
pozemků. Z tohoto důvodu obec pro sebe stanovuje
i předkupní právo, jímž deklaruje veřejný zájem za účelem
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Odůvodnění

zajištění udržitelné správy veřejného prostranství. VPS je
vymezena také pro zachování prostupnosti území ve smyslu
priorit PÚR ČR.

WD3

Část místní komunikace ulice Včelařské a Mramorové, která
je vymezena za účelem zajištění řádné údržby a opravy ze
strany obce, která není vlastníkem pozemků. Z tohoto
519/37, 519/38 / Tetín u
důvodu obec pro sebe stanovuje i předkupní právo, jímž
Berouna
deklaruje veřejný zájem za účelem zajištění udržitelné správy
veřejného prostranství. VPS je vymezena také pro zachování
prostupnosti území ve smyslu priorit PÚR ČR.

WD5

1472/2 / Tetín u Berouna

Část místní komunikace Na Příkopech, která je vymezena
za účelem zajištění řádné údržby a opravy ze strany obce,
která není vlastníkem pozemků. Z tohoto důvodu obec pro
sebe stanovuje i předkupní právo, jímž deklaruje veřejný
zájem za účelem zajištění udržitelné správy veřejného
prostranství. VPS je vymezena také pro zachování
prostupnosti území ve smyslu priorit PÚR ČR.

20/6 / Tetín u Berouna

Část místní komunikace V Rybářích, která je vymezena
za účelem zajištění řádné údržby a opravy ze strany obce,
která není vlastníkem pozemků. Z tohoto důvodu obec pro
sebe stanovuje i předkupní právo, jímž deklaruje veřejný
zájem za účelem zajištění udržitelné správy veřejného
prostranství. VPS je vymezena také pro zachování
prostupnosti území ve smyslu priorit PÚR ČR.

37/2 / Tetín u Berouna

Část místní komunikace Hradní, která je vymezena za účelem
zajištění řádné údržby a opravy ze strany obce, která není
vlastníkem pozemků. Z tohoto důvodu obec pro sebe
stanovuje i předkupní právo, jímž deklaruje veřejný zájem
za účelem zajištění udržitelné správy veřejného prostranství.
VPS je vymezena také pro zachování prostupnosti území
ve smyslu priorit PÚR ČR.

1844 / Tetín u Berouna

Část místní komunikace Na Parkáně, která je vymezena
za účelem zajištění řádné údržby a opravy ze strany obce,
která není vlastníkem pozemků. Z tohoto důvodu obec pro
sebe stanovuje i předkupní právo, jímž deklaruje veřejný
zájem za účelem zajištění udržitelné správy veřejného
prostranství. VPS je vymezena také pro zachování
prostupnosti území ve smyslu priorit PÚR ČR.

108/6 / Tetín u Berouna

Část místní komunikace U Rozvodny, která je vymezena
za účelem zajištění řádné údržby a opravy ze strany obce,
která není vlastníkem pozemků. Z tohoto důvodu obec pro
sebe stanovuje i předkupní právo, jímž deklaruje veřejný
zájem za účelem zajištění udržitelné správy veřejného
prostranství. VPS je vymezena také pro zachování

WD6

WD7

WD8

WD11
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Odůvodnění

prostupnosti území ve smyslu priorit PÚR ČR.

WD12

WD13

577/70, 577/71 / Tetín u
Berouna

Část místní komunikace ul. Pod Valy k ul. Spis. Vojáčků, která
je vymezena za účelem zajištění řádné a opravy ze strany
obce, která není vlastníkem pozemků. Z tohoto důvodu obec
pro sebe stanovuje i předkupní právo, jímž deklaruje veřejný
zájem za účelem zajištění udržitelné správy veřejného
prostranství.

1409/1 / Tetín u Berouna

Část místní komunikace navazující na ulici Ke Kodě, která je
vymezena za účelem zajištění řádné údržby a opravy
ze strany obce, která není vlastníkem pozemků. Z tohoto
důvodu obec pro sebe stanovuje i předkupní právo, jímž
deklaruje veřejný zájem za účelem zajištění udržitelné správy
veřejného prostranství. VPS je vymezena také pro zachování
prostupnosti území ve smyslu priorit PÚR ČR.

Tab. 18 Veřejně prospěšné stavby pro předkupní právo

k.9) stanovení kompenzačních opatření podle § 50 odst. 6 stavebního zákona
(odůvodnění ke kapitole i) návrhu ÚP)

Stanovení kompenzačních opatření není požadováno, neboť byl již ve fázi pořizování návrhu zadání
ÚP vyloučen významný vliv na evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti.
k.10) vymezení ploch a koridorů územních rezerv a stanovení možného budoucího využití, včetně
podmínek pro jeho prověření
(odůvodnění ke kapitole j) návrhu ÚP)

Územní plán vymezuje územní rezervu R1 (DZ) jako koridor pro stavbu vysokorychlostní trati Praha –
Plzeň, který je jako územní rezerva vymezen i v ZÚR Stř. kraje. Plocha územní rezervy se téměř zcela
kryje s koridorem pro modernizaci trati 171 a leží mimo zastavěné území, takže není žádnou
překážkou rozvoje obce.
k.11) vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno
zpracováním územní studie, stanovení podmínek pro její pořízení a přiměřené lhůty pro vložení dat
o této studii do evidence územně plánovací činnosti
(odůvodnění ke kapitole k) návrhu ÚP)

Návrh ÚP nevymezuje plochy, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním
územní studie.
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k.12) vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno
vydáním regulačního plánu, zadání regulačního plánu v rozsahu podle přílohy č. 9, stanovení, zda
se bude jednat o regulační plán z podnětu nebo na žádost, a u regulačního plánu z podnětu
stanovení přiměřené lhůty pro jeho vydání
(odůvodnění ke kapitole l) návrhu ÚP)

ÚP vymezuje plochy, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno vydáním regulačního
plánu RP1 na žádost, z důvodu požadavku AOPK ČR - Správa CHKO Křivoklátsko o podmínění ploch Z1
a Z2 zpracováním regulačního plánu v bodě 5. stanoviska tohoto orgánu. Plocha RP1 byla vymezena
za účelem komplexního řešení využití celého území, stanovení jeho plošného a prostorového
uspořádání a určení podrobných regulativ pro využití pozemků. Dalším důvodem je ochrana
přírodních, kulturních a civilizačních hodnot na území obce v návaznosti na volnou krajinu a ochrana
charakteru III. zóny CHKO Český kras. Území se nachází v blízkosti NPR Koda, PR Tetínské skály
a Natura 2000 – EVL a jejich ochranných pásem.
U regulačních plánů na žádost se nestanovují lhůty pro jejich pořízení.
k.13) údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické části
(odůvodnění ke kapitole m) návrhu ÚP)

Návrh ÚP respektuje požadavky na obsah vyplývající ze schváleného zadání a vyhlášky č.500/2006 Sb.
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vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení
zastavitelných ploch

Zastavěné území je vymezeno v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu, (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů. Zastavitelné
plochy byly vymezeny na základě požadavků vlastníků pozemků, vlastníků či správců technické
infrastruktury a v souladu se stanovisky dotčených orgánů. Navržená koncepce rozvoje území
zabezpečuje rozvoj urbanizace v kontextu požadavků na ochranu stávajících hodnot území, zásady
optimalizace podmínek kontinuálního a vyváženého rozvoje sídla a jeho urbanistické struktury
v harmonickém celku ploch zastavěných a zastavitelných na jedné straně a nezastavitelných na
straně druhé. Celé území se bude rozvíjet na návrhových plochách v kontinuální vazbě na stávající
osídlení dle regulačních podmínek a limitů využití území stanovených v Územním plánu Tetín.
Tabulka vývoje počtu domů a obyvatel v období 2008 - 2017
Tetín
počet dokončených bytů
změna počtu obyvatel

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
3
6
5
3
6
4
2
2
1
14
27
6
-8
7
14
15
-4
-8
6

Tab. 19 Vývoj počtu domů a obyvatel (czso.cz)

Potřeba zastavitelných ploch pro období 2018-2039:
požadavky vyplývající z demografického vývoje
počet obyvatel rok 2030 = celkem 937 obyvatel
průměrný roční přírůstek obyvatel = 7 obyvatel
celkem za období 138 obyvatel
potřeba bytů = 46 b.j. z toho 100 % v RD
požadavky vyplývající z nechtěného soužití = 0
potřeba 2018-2039 = 46 BJ
proluky … cca 15 RD
potřeba 2018-2039 celkem = 31 BJ (RD)
Výpočet potřeby zastavitelných ploch pro bydlení: 31*1000 m2 = 31 000 m2
Výpočtová potřeba zastavitelných ploch celkem … 3,1 ha
Rozvojové plochy vymezené návrhem územního plánu cca 3,3 ha
z toho plochy pro bydlení a smíšené obytné 0,99 ha
Navržené rozvojové plochy pro bydlení nepřekračují potřebu zastavitelných ploch. Zastavitelné
plochy jsou vymezeny v návaznosti na zastavěné území a respektují založenou urbanistickou
strukturu obce. Rozsah rozvojových ploch je úměrný předpokládanému rozvoji obce.
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Tabulka zastavitelných ploch.
kód
Index
plochy
typu
nebo
plochy
koridoru

typ plochy dle vyhl. č.501/2006 Sb.
a metodiky MINIS

orientační
výměra
[ha]

Převzato z ÚPSÚ
a jeho změn

Z1

SV

SMÍŠENÉ OBYTNÉ – venkovské

0,89

nový návrh

Z2

PV

VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ

0,19

nový návrh

Z3

OV

OBČANSKÉ VYBAVENÍ veřejná infrastruktura

0,50

nový návrh

Z4

OV

OBČANSKÉ VYBAVENÍ veřejná infrastruktura

0,77

nový návrh

Z5

SV

SMÍŠENÉ OBYTNÉ – venkovské

0,10

nový návrh

Z6

OV

OBČANSKÉ VYBAVENÍ veřejná infrastruktura

0,51

nový návrh

Z7

DS

DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA silniční

0,20

nový návrh

Z8

TO

PLOCHY PRO STAVBY A ZAŘÍZENÍ PRO NAKLÁDÁNÍ S
ODPADY

0,11

nový návrh

Z9

TI

TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA inženýrské sítě

0,03

nový návrh

Tab. 20 Zastavitelné plochy – výměra

m) vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území
Návrh ÚP respektuje územně plánovací podklady (ÚAP kraje a ORP, ÚS) a vydané územně plánovací
dokumentace sousedních obcí. Návrh urbanistické koncepce, koncepce krajiny, koncepce veřejné
infrastruktury a koncepce ochrany a rozvoje hodnot je koordinován ve vazbě na využívání území
sousedních obcí a Středočeského kraje.
Seznam sousedních obcí:
Název obce
Měňany
Koněprusy
Beroun
Srbsko
Korno

Kraj
Středočeský
Středočeský
Středočeský
Středočeský
Středočeský

ORP
Beroun
Beroun
Beroun
Beroun
Beroun

Tab. 21 sousední obce

V rámci sídelní struktury je obec Tetín malým sídlem bez významné občanské vybavenosti, závislé na
službách a pracovních příležitostech města Beroun, ale s velkým rekreačním potenciálem zejména
díky významné historii a množství přírodních prvků. Tato vazba je patrná z převažující funkce bydlení
a dopravy v území.
Návrh územního plánu posiluje dopravní vazby na sousední obce s preferencí veřejné dopravy, pěší
a cyklistické dopravy.
Návrh ÚP vymezuje ÚSES v koordinaci se sousedními obcemi a návrhové parametry skladebných částí
odpovídají minimální požadavkům dle metodických pokynů pro navrhování ÚSES.
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n) vyhodnocení splnění požadavků zadání
Vyhodnocení splnění zadání je uvedeno v následující tabulce:
POŽADAVEK ZADÁNÍ

a) požadavky na základní koncepci
rozvoje území obce Tetín
vyjádřené v cílech zlepšování
dosavadního stavu, včetně rozvoje
obce a ochrany hodnot jejího
území, v požadavcích na změnu
charakteru obce, jejího vztahu k
sídelní struktuře a dostupnosti
veřejné infrastruktury

a.1) požadavky na urbanistickou
koncepci

VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ
ÚP respektuje obecné celorepublikové priority jak PÚR ČR
2008, tak především Aktualizace č. 1, která v průběhu
pořizování územního plánu byla 15.4.2015 schválena Vládou
ČR.
ÚP respektuje Zásady územního rozvoje Středočeského kraje
ve znění Aktualizace č. 2 (dále jen ZÚR SK) vydané usnesením
č.022-13/2018/ZK ze dne 26.4.2018 a nabyté účinnosti dne
4.9.2018.
Územní plán chrání volnou krajinu před nekoncepčním
a neodůvodnitelným plošným rozvojem, tedy před nežádoucí
plošnou exploatací krajiny a suburbánní výstavbou.
Územní plán respektuje koridor konvenční železniční dopravy
C-E40a – trať č. 171 Praha-Beroun (čl. 84 PÚR ČR), který je
součástí III. tranzitního železničního koridoru (součást TEN-T).
ÚP respektuje požadavky obce a požadavky vyplývající
z Územně analytických podkladů, zejména z problémů
určených k řešení v územně plánovací dokumentaci a případně
doplňujících průzkumů a rozborů.

a.2) požadavky na koncepci
veřejné infrastruktury

Územní plán respektuje požadavky na řešení veřejné
infrastruktury.

a.2.1) požadavky na veřejnou
dopravní infrastrukturu

Územní plán splňuje požadavky zadání s výjimkou vymezení
cyklotrasy směrem do Koněprus.
Koncepce technické infrastruktury zůstává v principu
zachována. Stávající koncepce zaručuje kvalitu, bezpečnost
a dostatečnou kapacitu.
Jedinou významnou stavbou je plynovod VTL, který je dán PÚR
ČR.

a.2.2) požadavky na veřejnou
technickou infrastrukturu
a.2.3) požadavky na veřejné
občanské vybavení

Územní plán splňuje požadavky zadání.

a.2.4) požadavky na veřejná
prostranství

Územní plán splňuje požadavky zadání.

a.3) požadavky na koncepci
uspořádání krajiny

ÚP respektujte a rozvíjí přírodní, civilizační a kulturní hodnoty
území, kterými jsou:
prvky ÚSES;
- vodní plochy a rybníky;
- zemědělský půdní fond (I. a II. tř. ochrany);
- významné krajinné prvky, významné linie vzrostlé zeleně –
liniová zeleň nivy vodních toků;
- Lesní plochy;
- památkově chráněné území.

b) požadavky na vymezení ploch a
koridorů územních rezerv a na
stanovení jejich využití, které bude
nutno prověřit
c) požadavky na prověření

Územní plán splňuje požadavky zadání.
ÚP vymezuje veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná
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POŽADAVEK ZADÁNÍ
vymezení veřejně prospěšných
staveb, veřejně prospěšných
opatření a asanací, pro které bude
možné uplatnit vyvlastnění nebo
předkupní právo
d) požadavky na prověření
vymezení ploch a koridorů, ve
kterých bude rozhodování o
změnách v území podmíněno
vydáním regulačního plánu,
zpracováním územní studie nebo
uzavřením dohody o parcelaci
e) požadavek na zpracování
variant řešení
f) požadavky na uspořádání
obsahu návrhu územního plánu a
na uspořádání obsahu jeho
odůvodnění včetně měřítek
výkresů a počtu vyhotovení
g) požadavky na vyhodnocení
předpokládaných vlivů územního
plánu na udržitelný rozvoj území
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VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ
opatření, uvedená v částech g) pro účely vyvlastnění.
ÚP vymezuje veřejně prospěšné prostranství uvedené v části h)
pro účely předkupního práva.
Vymezení VPS a VPO – viz. výkres I.3.

Územní plán splňuje požadavky zadání.

Územní plán splňuje požadavky zadání.

Územní plán splňuje požadavky zadání.

Územní plán splňuje požadavky zadání.

Tab. 22 Vyhodnocení zadání

ÚP respektuje požadavky dotčených orgánů uplatněných při procesu pořizování zadání.
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o) výčet záležitostí nadmístního významu, které nejsou řešeny v zásadách územního rozvoje (§ 43
odst. 1 stavebního zákona), s odůvodněním potřeby jejich vymezení
Územní plán nevymezuje žádné stavby ani opatření nadmístního významu, které nejsou řešeny
v zásadách územního rozvoje
p) vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělských půdní fond a
pozemky určené k plnění funkce lesa
p.1)

zemědělský půdní fond

Vyhodnocení předpokládaných důsledků na ZPF je graficky znázorněno ve výkrese předpokládaného
záboru zemědělského půdního fondu II.3, který je součástí odůvodnění ÚP.
Dle metodického doporučení Odboru územního plánování MMR ČR se v zastavěných zemích
nevyhodnocují plochy pro bydlení (u ploch smíšených je rozhodující hlavní funkce). Dále se
v zastavěném území nevyhodnocují lokality do výměry 0,2 ha.
Níže uvedená tabulka zobrazuje výčet jednotlivých předpokládaných záborů ZPF.

Úhrnná výměra lokality [ha]
ID

Způsob využití
plochy

Celkový zábor
ZPF [ha]

Z1
SV
Z5
SV
Plochy SV celkem
Z3
OV
Z4
OV
Z6
OV
Plochy OV celkem
Z7
DS
Plochy DS celkem
K1
ZV
Plochy ZV celkem
K6
NS
K7
NS
K8
NS
Plochy NS celkem
Z9
TI
Plochy TI celkem
Zábor ZPF celkem
Tab. 23 Předpokládané zábory ZPF

0,8940
0,1910
1,0850
0,0018
0,7747
0,5086
1,2851
0,1970
0,1970
0,8581
0,8581
3,4108
0,1035
0,6360
4,1503
0,0087
0,0087
7,5842

Celkem

z toho zastavěné
území

Zábor ZPF podle jednotlivých kultur [ha]
trvalý
ovocný
orná půda
travní
zahrada
sad
porost
0,8940
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,1910

Zábor podle tříd ochrany [ha]
I.

Investice do
půdy [ha]

II.

III.

IV.

V.

0,8940
0,0000

0,0000
0,0000

0,0000
0,0000

0,0000
0,0000

0,0000
0,1910

0,0000
0,0000

0,8940
0,1910

0,0000
0,0000

0,0018
0,7747
0,5086

0,0000
0,0000
0,0000

0,0000
0,2416
0,5086

0,0018
0,5331
0,0000

0,0000
0,0000
0,0000

0,0000
0,0000
0,0000

0,0000
0,0000
0,0000

0,0000
0,0000
0,5086

0,0000
0,0000
0,0000

0,0000
0,0000
0,0000

0,0018
0,7747
0,0000

0,0000
0,0000
0,0000

0,1970

0,0000

0,1970

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,1970

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,8581

0,0000

0,8581

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,5600

0,2981

0,0000

0,0000

0,0000

3,4108
0,1035
0,6360

0,0000
0,0000
0,0000

3,4108
0,1035
0,6360

0,0000
0,0000
0,0000

0,0000
0,0000
0,0000

0,0000
0,0000
0,0000

0,0000
0,1035
0,0000

0,0000
0,0000
0,0000

3,4108
0,0000
0,0000

0,0000
0,0000
0,0000

0,0000
0,0000
0,6360

0,0000
0,0000
0,0000

0,0087

0,0000

0,0000

0,0087

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0087

0,0000

6,8496

0,5436

0,0000

0,1910

0,9975

1,2656

3,7089

0,0000

1,6122

Výpočet záboru koridorů:
koridor
VT.k1
VT.k2
VD.k4
VD.k5
VD.k6
VD.k7
VD.k8
VD.k9
Celkem

Délka (m)

dočasné
Šířka (m)

1996
1917
193
0
47
0
186
1592

40
20
8
0
8
0
8
10

Plocha (ha)

Délka (m)

trvalé
Šířka (m)

7,984
3,834
0,154
0
0,038
0
0,149
1,592
13,751

0
0
193
0
47
0
186
0

0
0
3
0
3
0
3
0

Plocha (ha)

0
0
0,058
0
0,014
0
0,056
0
0,128

Tab. 24 Předpokládané zábory ZPF koridory technické a dopravní infrastruktury

Plynovod VT.k2 bude veden pod zemí bez nutnosti trvalých záborů ZPF. Zdvojení vedení ZVN 400kV
VT.k1 nebude řešeno jako trvalý zábor ZPF, ale pouze s nutností dočasného záboru pro jeho umístění.
Zemědělská půda dotčená výstavbou technické infrastruktury bude dočasně vyňata na dobu trvání
výstavby a následně vrácena do původního charakteru.
U koridoru VD.k5 nedochází k záboru ZPF, jelikož se jedná o již vybudovanou trasu naučné stezky,
tudíž zde byl již zábor dříve proveden. Taktéž u koridoru VD.k7 nedochází k žádnému záboru, jelikož
se jedná o vytyčení koridoru v již stávající trase vybudované komunikace. U koridoru VD.k9 se jedná
o dočasný zábor, z důvodu rekonstrukci stávající celostátní železniční trati 171.

Celková výměra (ha)

1028,99

Orná půda (ha)

325,90

Chmelnice (ha)

-

Vinice (ha)

-

Zahrady (ha)

15,87

Druhy pozemků

Ovocné sady (ha)

13,18

k.ú. Tetín u Berouna

Trvalé trávní porosty (ha)

63,76

Zemědělská půda (ha)

418,71

Lesní půda (ha)

452,99

Vodní plochy (ha)

26,80

Zastavěné plochy (ha)

12,64

Ostatní plochy (ha)

117,84

Tab. 25 Statistické údaje o katastrálním území ke dni 05.08.2018 (cuzk.cz)

Trvalý zábor zemědělské půdy (včetně koridorů a změn v krajině) tvoří cca 7,71 ha tj. 1,8 % z celkové
výměry zemědělské půdy. Vzhledem k umístění části obce v CHKO je tento rozvoj akceptovatelný.
Dočasný zábor zemědělské půdy tvoří celkově cca 13,75 ha. Po nutných pracích, které vyžadují zábor,
dojde k navrácení k původnímu stavu zemědělské půdy.
V dalším stupni správního řízení bude zohledněn požadavek na zamezení vodní eroze a zamezení
zhoršení odtokových poměrů v území.
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U pozemků s I. a II. třídou ochrany ZPF se žádá orgán ochrany ZPF o povolení záborů z důvodu
navržené celkové koncepce rozvoje území, s respektem k místním hodnotám, prostorovým
podmínkám, organizaci ZPF, systému dopravy a technické infrastruktury.
Obce Tetín má rozsáhlé plochy půdy I. třídy ochrany v zastavěné části obce, včetně historického
centra. Půdy II. třídy ochrany se nacházejí především v západní části obce. Největší procento tvoří
v severní části území, kolem obce Tetín, půdy I. třídy ochrany, v jihozápadní části území to jsou pak
především půdy V. třídy ochrany. Pro zajištění rozvoje obce v návaznosti na stávající zastavěné území
je nezbytné předpokládat zábor ZPF na I. a II. třídy ochrany. Zábor zemědělské půdy I. a II. třídy
ochrany ZPF je cca 2,35 ha, což tvoří cca 0,56 % celkové výměry zemědělské půdy.
Údaje o areálech a objektech staveb zemědělské prvovýroby a zemědělských usedlostech a o jejich
předpokládaném porušení
Na území obce se nachází jediný areál objektů zemědělské výroby, a to areál Velkostatku Tetín s.r.o.
při západní hranici areálu Zámku Tetín. Návrh ÚP nepředpokládá porušení tohoto areálu a vytváří
podmínky pro zemědělskou činnost v celém správním území obce.
Údaje o uspořádání zemědělského půdního fondu v území, opatřeních k zajištění ekologické stability
krajiny a významných skutečnostech vyplývajících ze schválených návrhů pozemkových úprav
a o jejich předpokládaném porušení
Řešené území je intenzivně zemědělsky využíváno. Z celkové rozlohy řešeného území představuje dle
ČSÚ zemědělská půda cca 41 % (z toho podíl orné půdy činí 77,8 %).
Půdy jsou vystaveny vodní erozi. Erozi snižují zachovalé meze s dřevinami a dřeviny podél polních
cest. Zachování této zeleně je důležité. Návrh ÚP posiluje protierozní opatření zejména návrhem
veřejné zeleně na ploše K1 (ZV).
p.2)

pozemky určené k plnění funkce lesa

Správní území obce se vyznačuje díky rezervacím výraznou lesnatostí. Pozemky určené k plnění funkcí
lesa zaujímají pouze 452,99 ha tedy necelých 41 % rozlohy zájmového území. Podíl lesů je na
správním území obce Tetín ve srovnání s republikovým průměrem nadprůměrný (průměr ČR téměř
34 %). Dle zákona o lesích č. 289/1995 Sb. jsou na území obce evidovány lesy hospodářské a plochy
zvláštního určení.
Z hlediska záborů pozemků určených k plnění funkce lesa (PUPFL) jsou vyhodnoceny všechny
navržené koridory. Zastavitelné plochy, plochy přestavby a plochy změn v krajině nejsou
vyhodnoceny, jelikož u nich nedochází k žádnému záboru PUPFL.
Návrhem ÚP dochází zejména k dočasným záborům PUPFL. Pouze u koridorů VD.k4 a VD.k5 dochází
k trvalým záborům PUPFL, jelikož vymezují nové pěší cesty, zajišťující prostupnost území. U koridorů
VD.k6, VD.k7 a VD.k8 nedochází k žádnému záboru PUPFL, jelikož se jedná o navržené koridory ve
stávajících trasách pěších cest a komunikace.
Návrh ÚP respektuje pásmo 50 m od okraje lesa, které může být v případě dohody s dotčeným
orgánem sníženo za podmínky, že budou hlavní stavby umístěné na dotčených pozemcích větší než je
průměrná výška přiléhajícího lesního porostu v mýtním věku. Návrh zachovává přístupové cesty
k PUPFL.
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koridor

VT.k1
VT.k2
VD.k4
VD.k5
VD.k6
VD.k7
VD.k8
VD.k9
Celkem

Délka (m)

dočasné
Šířka (m)

591
384
181
160
0
0
0
1725

40
20
8
8
0
0
0
10
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Plocha (ha)

Délka (m)

trvalé
Šířka (m)

2,364
0,610
0,145
0,128
0
0
0
1,725
4,972

0
0
181
160
0
0
0
0

0
0
3
3
0
0
0
0

Plocha (ha)

0
0
0,054
0,048
0
0
0
0
0,102

Tab. 26 Předpokládané zábory PUPFL koridory technické a dopravní infrastruktury

V ochranném pásmu lesa 50m jsou vymezeny zastavitelné plochy Z3, Z4 a Z5. Zábor těchto ploch
bude upraven v rámci podrobnějšího řešení zástavby jednotlivých ploch. Obecně pro tyto plochy je
stanoveno, že ochranné pásmo může být po dohodě s dotčeným orgánem sníženo za podmínky, že
budou hlavní stavby umístěné na dotčených pozemcích ve vzdálenosti větší, než je průměrná výška
přiléhajícího lesního porostu v mýtním věku.
p.3)

investice do půdy

V řešeném území se nenacházejí plochy investic do půdy (areály odvodnění).
q) rozhodnutí o námitkách, jejich odůvodnění a vyhodnocení připomínek
V rámci společného jednání byly uplatněny tyto připomínky veřejnosti:
Velkostatek Tetín č.j. MBE/76562/2018 ze dne 15.11.2018
Text připomínky:
Pozemek p.č. 1796 v k.ú. Tetín je používán na zemědělskou činnost-kompostárnu,
a proto navrhujeme zařadit v územním plánu jako VZ (výroba a skladování zemědělská výroba).
V příloze označeno na snímku katastrální mapy.
Pozemky a budovy na p.č. 2/1, 2/5, 70/1 v k.ú. Tetín se užívají jako smíšené využití venkovského
charakteru, pro bydlení s vyšším podílem hospodářské složky (zemědělská a řemeslná výroba), proto
navrhujeme zařadit v územním plánu výše uvedené pozemky (p.č. 2/1, 2/5, 70/1 v k.ú.Tetín) do SV
(smíšené obytné venkovské). V příloze označeno na snímku katastrální mapy.
Vyhodnocení:
Připomínka byla akceptována.
Zdůvodnění:
Pozemek č.parc. 1796 v k.ú. Tetín u Berouna byl zařazen do plochy VZ s podmínkou ponechání pruhu
izolační zeleně.
Pozemky č.parc. st. 2/1, č.parc. 2/5 a 70/1 v k.ú. Tetín u Berouna byly zařazeny do plochy SX SMÍŠENÉ OBYTNÉ se specifickým využitím

ÚZEMNÍ PLÁN TETÍN - ODŮVODNĚNÍ

DUBEN 2020 | 54

Velkostatek Tetín s.r.o. č.j. MBE/77578/2018 ze dne 21.11.2018
Text připomínky:
Žádáme o vysvětlení, k jakým účelům jsou uvažovány, dle ÚP, pozemky p.č. 1486 a 1767 v k.ú. Tetín
u Berouna, které jsou v katastru vedeny jako ostatní plocha. Dotčené pozemky jsou zakresleny
v přílohách č. 1 a 2.
Část pozemku p.č. 577/71 je v návrhu ÚP obce Tetín uveden jako komunikace. S tímto návrhem
nesouhlasíme. Pozemek je zakreslen v příloze č. 3.
Vyhodnocení:
Připomínka byla částečně akceptována.
Zdůvodnění:
Pozemky č.parc. 1486 a 1767 k.ú. Tetín u Berouna je v Návrhu územního plánu Tetín vymezen jako
plocha PV – veřejná prostranství.
Pozemek č.parc. 577/71 k.ú. Tetín u Berouna je v ploše SV – smíšené obytné venkovské s předkupním
právem pro obec pro umístění místní komunikace.
Vladislav Konvalinka a Jitka Konvalinková, Tetín 35, 266 01 Tetín MBE/78216/2018 ze dne
23.11.2018
Text připomínky:
Podáváme námitku k Návrhu územního plánu Tetín proti tomu, že v ÚP Tetín nejsou vymezené nové
plochy pro parkování ve stávajícím zastavěném území.
V odůvodnění je uvedeno:
Doprava v klidu
Vzhledem k charakteru zástavby výhradně domů pro individuální bydlení není v území citelná
potřeba parkovacích míst. Možnosti parkování u zařízení občanské vybavenosti jsou vyhovující.
Územní plán nevymezuje nové plochy pro parkování ve stávajícím zastavěném území. Pro rozvojové
plochy platí zásada zajištění odstavných stání na vlastních pozemcích ve smyslu vyhlášky č. 501/2006
Sb. § 20 - odstavec 5 písmeno a:
„Stavební pozemek se vždy vymezuje tak, aby na něm bylo vyřešeno umístění odstavných a
parkovacích stání pro účel využití Pozemku a užívání staveb na něm umístěných v rozsahu požadavků
příslušné České normy pro navrhování místních komunikací ČSN 73 6110, což zaručuje splnění
požadavků této vyhlášky".
Pro odstavení a parkování nákladních vozidel nebudou vymezeny veřejné plochy, parkování těchto
vozidel musí zajistit jejich provozovatelé na vlastních pozemcích.
Protože se obec Tetín snaží o rozvoj turistického ruchu všemi směry, dochází k naléhavé potřebě
parkovacích míst. Byla zde zřízena horolezecká stěna, o prázdninách a o víkendech sem jezdí hodně
zájemců a parkují v zelených plochách-trávnících u hřbitova, na návsi před obytnými domy
a zabraňují tak výjezdu z těchto domů. O poslední pouti bylo kvůli očekávaným návštěvníkům
zakázáno parkovat na silnicích před domy, kde se běžně parkuje. A když se hraje fotbal, tak u hřiště
parkují auta všude, na trávnících u dětských prolézaček, na silnici vedoucí ke hřbitovu částí vozu
překážejí návštěvníkům hřbitova. A chystá se velká akce 1100 Iet od zavraždění sv. Ludmily, kde se
očekávají dle starosty tisíce návštěvníků.
Při rekonstrukcích vozovek se netvoří dostatečný počet parkovacích míst, viz ulice Hájka z Libočan,
kde byly dokonce zrušeny vjezdy ke dvěma obytným stavbám a auta majitelů zabírají místa na silnici.
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Nesouhlasíme tedy s větou, že není citelná potřeba parkovacích míst. Územní plán by měl vymezovat
nové plochy pro parkování ve stávajícím zastavěném území. A dále poslední věta, že pro odstavení
a parkování nákladních vozidel nebudou vymezeny veřejné plochy, parkování těchto vozidel musí
zajistit jejich provozovatelé na vlastních pozemcích je zavádějící, neboť parkoviště pro nákladní
vozidla již existuje, bylo postaveno spolu s rekonstrukcí ulice Hájka z Libočan za přispění dotace MZP
a v ÚP je označeno jako NS.
Vyhodnocení:
Připomínka nebyla akceptována.
Zdůvodnění:
Není potřeba vymezovat plochu pro parkování návštěvníků, parkoviště je možné umístit v plochách
VP – veřejné prostranství, OS a OV. Dopravní infrastruktura je jako přípustné využití.
Vladislav Konvalinka a Jitka Konvalinková, Tetín 35, 266 01 Tetín MBE/78217/2018 ze dne
23.11.2018
Text připomínky:
Podáváme námitku k Návrhu územního plánu Tetín - proti zařazení pozemku pare. č.514/1
se stavbou e.č.68 do plochy rekreace RI - rekreace plochy staveb pro rodinnou rekreaci. Jsme vlastníci
těchto uvedených nemovitostí:
Parcela-parcelní číslo 514/1
Parcela - Parcelní číslo stavební 328
Budova s číslem evidenčním 68
V návrhu ÚP jsou nově označeny RI - REKREACE plochy staveb pro rodinnou rekreaci
V intravilánu obce Tetín je pozemků a na nich staveb s evidenčními čísly více, v KN jsou označeny jako
stavba pro rodinnou rekreaci. Konkrétně č.e.65, č.e.63, č.e.70, č.e.71. Majitelé mají trvalý pobyt
v Praze. Dále č.e.62, č.e.72, č.e.76. Zde mají majitelé trvalý pobyt na Tetíně jako my. Ani jeden z nich
nemá v návrhu označení RI.
Nechápeme, proč náš pozemek jako jediný v obci má být označen Rl, kde jsou pro tuto specifickou
plochu jsou stanoveny tyto podmínky:
Hlavní využití:
rekreace na plochách přírodního charakteru
Přípustné využití:
Stavby přípustné v nezastavěném území dle platných právních předpisů;
stavby pro zkvalitnění podmínek pro využití území pro veřejnou rekreaci – hygienická zařízení; vodní
a vodohospodářské plochy (stavby); plochy zeleně;
pozemky související dopravní a technické infrastruktury, které nesnižují kvalitu prostředí
ve vymezené ploše a jsou slučitelné s rekreačními aktivitami;
Pozemky veřejných prostranství.
Nepřípustné využití:
Podskupiny druhů staveb vyjmuté z druhů staveb uvedených v přípustném využití)
stavby, které nejsou přípustné v nezastavěném území dle platných právních předpisů,
oplocení pozemků.
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Podmíněně přípustné využití za podmínky, že nesnižují kvalitu obytného prostředí:
stavby a zařízení občanské vybavenosti a služeb bezprostředně související a slučitelné
s rekreací.
Podmínky prostorového uspořádání a základní podmínky ochrany krajinného rázu:
výšková regulace zástavby:
- zástavba s max. 1 nadzemním podlažím.
Zdá se nám to jako šikana od zadavatele Obce Tetín, která jinou stavbou - rekonstrukcí silnice nás
v ulici zbavila vjezdů k nemovitostem č.e. 68 a č.p. 252 / řeší se právní cestou/ a nyní nás chce
omezovat viz. podmínky pro Rl. Na pozemku jsme vybudovali zahradu, investovali do ní spoustu
peněz. Nejedná se tedy o pozemek – plochu přírodního charakteru.
Dále jsme vlastníky parcely parc.č.514/15, na ní stavby rodinného domu č.p.252, které sousedí
s dotčenými pozemky.
Pozemky 514/15 a 514/1 jsou propojeny a užíváme je jako jeden celek, kde i bydlíme.
Žádáme, abychom byli zařazeni do SV smíšené obytné venkovské, jako ostatní majitelé pozemků
a staveb s evidenčními čísly.
2/
Podáváme námitku k Návrhu územního plánu Tetín – proti zakreslení zastavěného území – grafické
části ÚP.
V návrhu ÚP Tetín se píše:
a)

Vymezení zastavěného území

Územní plán respektuje zastavěné území obce Tetín, které nabylo účinnosti dne 3.3.2008
b)
Zastavěné území je vymezeno na základě skutečného stavu území k 31.7.2018 a je zobrazeno
v grafické části územního plánu ve výkresech:
I.1 Výkres základního členění území
I.2 Hlavní výkres
II. 1 Koordinační výkres
II.2 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu
S tímto tvrzením nemůžeme souhlasit, neboť u nemovitosti e.č. 68 podle skutečného stavu území
k 31.7.2018 není zakreslen pozemek – příhražek a stavby na něm stojící. Příhražek je součástí
nemovitosti č.e. 68 již více než padesát let a je oplocen betonovou podezdívkou a drátěným pletivem
s vrátky do lesa. V takovém stavu jsme nemovitost zakoupili. Takovýchto příhražků bylo v obci Tetín
mnoho, skoro u každé nemovitosti.
V minulých letech prováděli pracovníci KÚ v obci Tetín fyzickou kontrolu skutečného stavu území,
příhražky a stavby se zaměřovaly, potom se zamapovaly a Obec Tetín postupně příhražky sama
prodávala uživatelům, aby souhlasil vlastník s uživatelem a byly tak napraveny nedostatky minulé
doby. Také prováděli zaměření letitého příhražku u e.č.68 a při aktualizaci skutečných stavů se oproti
jiným příhražkům nedostal do mapových aktualizací- z dosud nevyjasněných důvodů.
Po dohodě se starostkou jsme zažádali o odprodej sami. Protože nebyl v mapách zaměřen, na své
náklady, abychom nezatěžovali obec Tetín, jsme si nechali udělat geometrický plán, se kterým
zastupitelé souhlasili, ale do dnešního dne nám nebyl odprodán / nejdříve byl spolu s jinými žadateli
odložen, pak se to nestihlo ve volebním období kvůli zdržení na CHKO, potom se změnil starosta,
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který to také odkládal/. To jen pro vysvětlení, že jsme se snažili o odkup pozemku a správné
zamapování.
Aby ÚP odpovídal skutečnému stavu území, trváme na dokreslení skutečného stavu a žádáme
o dokreslení pozemku- příhražku do grafické části ÚP - výkresů ÚP, aby navrhovaný stav ÚP odpovídal
skutečnosti. A aby byl zařazen do plochy SV SMÍŠENÉ OBYTNÉ venkovské. Skutečné zaměření, tak jak
nám byl zaměřen starostou, přikládáme v příloze.
Vyhodnocení:
Připomínka byla částečně akceptována.
Zdůvodnění:
Připomínce bylo v prvním bodě vyhověno. Pozemek č.parc. 514/1 k.ú. Tetín u Berouna byl v návrhu
Územního plánu Tetín zařazen do plochy SV – smíšené obytné venkovské.
Zastavěné území se v návrhu územního plánu vymezuje podle § 58 stavebního zákona. Hranici
jednoho zastavěného území tvoří čára vedená po hranici parcel, ve výjimečných případech ji tvoří
spojnice lomových bodů stávajících hranic nebo bodů na těchto hranicích. Vzhledem k tomu, že
příhražek není zakreslen nelze ho do zastavěného území zahrnout.
Vladislav Konvalinka a Jitka Konvalinková, Tetín 35, 266 01 Tetín MBE/78215/2018 ze dne
23.11.2018
Text připomínky:
Jsem vlastníkem níže uvedených nemovitostí:
Podávám námitku k „Návrhu územního plánu Tetín“ - červenec 2018 z následujících důvodů:
a)
Podávám námitku k označení návrhu ÚP Tetín k příjezdové komunikaci na můj pozemek
parcelní číslo 555 v intravilánu obce Tetín, k.ú. Tetín u Berouna.
Trvám na doplnění označení, aby jediná příjezdová komunikace parc. č. 553/4 z místní komunikace na
můj pozemek par.č. 555 byla označena (čárkovaně) jako místní komunikace nebo (čárkovaně) jako
účelová komunikace.
b)
Podávám námitku k označení příjezdové komunikace parc. č. 1660 ze silnice k mé stavbě na
stavební parcele č. 259/2 v k.ú. Tetín.
Trvám na doplnění označení, aby příjezdová komunikace parc. č. 1660 ze silnice ke stavbě parc.
č. 259/2 byla označena (čárkovaně) jako místní komunikace nebo (čárkovaně) jako účelová
komunikace
c)
Podávám námitku k označení příjezdové komunikace parc. č. 1583 na můj pozemek parc.
č. 1578.
Trvám na doplnění označení, aby příjezdová komunikace parc. č. 1583 vedoucí na pozemek parc.
č. 1578 byla označena (čárkovaně) jako místní komunikace nebo (čárkovaně) jako účelová
komunikace.
d)
Podávám námitku k označení příjezdové komunikace parc. č. 1708 na moje pole, parcelní
číslo 1706.
Trvám na doplnění označení, aby příjezdová komunikace par. č. 1708 vedoucí ze silnice na můj
pozemek parc. č. 1706 byla označena (čárkovaně) jako účelová komunikace
Vyhodnocení:
Připomínka nebyla akceptována.
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Zdůvodnění:
Všechny účelové a místní komunikace jsou v návrhu územního plánu vedeny v ploše PV – veřejná
prostranství, kde je jako přípustné využití dopravní infrastruktura. Samostatná plocha pro místní
a účelové komunikace, se kromě krajské silnice, nevymezuje. Zakreslení místních a účelových
komunikací čárkovanou čarou vychází z pasportu komunikací.
Vladislav Konvalinka a Jitka Konvalinková, Tetín 35, 266 01 Tetín MBE/78214/2018 ze dne
23.11.2018
Text připomínky:
Jsem vlastníkem níže uvedených nemovitostí.
Podávám námitku k „Návrhu územního plánu Tetín“ - červenec 2018 z následujících důvodů:
1)

Podávám námitku k označení návrhu ÚP Tetín k mým vlastním pozemkům:

-

parc. č. 561/3 - zahrada, výměra 1339 m2

-

parc. č. 74 – zahrada, výměra 128 m2

-

parc. č. 555 – ostatní plocha, výměra 1335 m2

Pozemky se nacházejí v intravilánu obce Tetín, k.ú. Tetín.
Parcelní čísla tvoří jeden ucelený celek. Pozemek sloužil jako jediná zahrada k mému domu č.p. 35
v Tetíně.
Soused mých pozemků skoupil část sousedících pozemku od původních majitelů a současně bez
mého vědomí a svolení na mé zahradě nechal vytrhat všechny ovocné stromy (zápis PČR) a celý můj
pozemek bez jakékoliv smlouvy začal užívat a devastovat.
V současné době mojí zahradu (zdevastovanou sousedem) oplotím a nadále budu využívat jako
zahradu k mé nemovitosti č.p. 35 v Tetíně.
Celá lokalita sousedních pozemků byly, před devastací souseda, využívány jako zahrady k rodinným
domům stojící na návsi Tetín.
Podávám námitku na označení mých výše uvedených parcel – zahrada – v ÚP Tetín jako VZ –
zemědělská výroba a skladování a trvám na změně označení na SV – smíšené obytné venkovské, jako
zahrady ostatních obyvatel Tetína.
Vyhodnocení:
Připomínka nebyla akceptována.
Zdůvodnění:
Předmětné pozemky lze užívat tak, jak jsou současně užívané, lze je užívat jako zahradu.
Vladislav Konvalinka a Jitka Konvalinková, Tetín 35, 266 01 Tetín MBE/78213/2018 ze dne
23.11.2018
Text připomínky:
Jsem vlastníkem pozemku parc. č. 287/66, výměra 89 m2 (druh – trvalý travní porost) v intravilánu
obce Tetín, k.ú. Tetín u Berouna.
Podávám námitku k označení pozemku v návrhu ÚP Tetín, kde pozemek je označen NS – plocha
smíšená nezastavěná.
Pozemek navazuje na moji zahradu parc. č. 514/15 u rodinného domu č.p. 252 v Tetíně.
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Trvám na doplnění označení SV – smíšené obytné venkovské jako ostatní zahrady občanů Tetína.
Vyhodnocení:
Připomínka nebyla akceptována.
Zdůvodnění:
Pozemky lze užívat jako doposud.
V rámci řízení o územním plánu dle § 52 stavebního zákona byly uplatněny tyto připomínky:
Připomínky uplatnil:
Vladislav Konvalinka, Nám. 9.května 35, Tetín
Podaná dne: 25.10.2019
1/ Připomínka k vymezení zastavitelných ploch
Mám připomínku k vymezení zastavitelných ploch Z4 – občanské vybavení veřejná infrastruktura.
Plocha občanského vybavení byla vymezena na základě požadavků obce ze zadání ÚP na rozšíření a
zároveň komplexní řešení sportovního areálu u fotbalového hřiště.
Celá plocha není ve vlastnictví obce Tetín, parc. č. 1817 je ve vlastnictví jiné osoby a dle schválených
bodů na zasedání obce / Usnesení 9/2019/ je zde plánován tzv. Stellplatz pro kempry. Myslím si, že
zřízení Stellplatzu pro kempry nepatří do blízkosti hřbitova – klidové zóny a navíc zabírat pro tento
účel zemědělský půdní fond také není v souladu s hlavními zásadami a cíli základní koncepce rozvoje
obce – zajistit ochranu nezastavěného území (zejména zemědělské a lesní půdy).
Z jedné strany se chce klidová zóna hřbitova zklidnit přemístěním odpadového hospodářství jinam a
z druhé strany se zde zřídí „kempování“.
Z jedné strany není vhodné odpadové hospodářství u hřbitova a z druhé strany se plánuje rozšíření
sportoviště s kempem.
2/ Dále mám připomínku k vymezení plochy K1 ZV, kde bylo a je až do současnosti pole, nyní
v majetku Státního pozemkového úřadu, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 130 00 Praha 3 a když se obci
nepodařilo pole získat od státu ke stavbě rodinných domů /vize rozvoje/, tak se zde plánuje veřejná
zeleň. Nebylo by lepší nechat pole – ornou půdu zemědělcům a chránit tak zemědělský půdní fond?
Připomínce se nevyhovuje v bodě 1 :
Územní plán neřeší vlastnictví. Plocha Z4 je určena pro občanskou vybavenost s širokou možností
využití. Uvažuje se především o zázemí pro sportovní plochu a zázemí hřbitova. Místo plánované pro
stanoviště obytných aut je na východní straně této plochy dále od hřbitova.
Připomínce se nevyhovuje v bodě 2:
Plocha K1 může být i nadále využívána jako doposud. Majetkově ještě není pozemek dořešen.
Nicméně územní plán neřeší vlastnictví pozemků.
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Návrh na rozhodnutí o námitkách uplatněných dle § 52 stavebního zákona:
Bylo uplatněno 5 námitek.
Námitku uplatnila:
Jitka Konvalinková, Hájka z Libočan ev. č. 68, Tetín
Podaná dne: 25. 10. 2019
Text námitky:
Věc: procesní námitky proti Návrhu územního plánu Tetín
Vznáším procesní námitky proti Návrhu územního plánu Tetín:
1/ ÚP Tetín nevisel po celou zákonem stanovenou dobu na elektronické desce Tetína, byl před
veřejným projednáním svěšen a později znovu vyvěšen, takže kdo kontroluje úřední desku zdálky byl
omezen a nemusel se o ÚP Tetín dozvědět.
2/ Neadekvátní veřejné projednání
Ani samotné veřejné projednání konané 17.10.2019 neodpovídalo závažnosti projednávaného
Návrhu územního plánu Tetín. Nedostatečné osvětlení, při menších obecních projednáváních obec
využívá projektor a na takovéto akci se návrh projednával jen v šeru s mapami, na které nikdo
pořádně neviděl.
3/ Zmatečné pozvání na projednání: zápis z usnesení 7/2019 na stránkách obce.
-

Územní plán obce je vyvěšen na el. Úřední desce v Berouně i na Tetíně a mohou se podávat
tzv. námitky-následně bude veřejně projednáván a to 10.10.2019.

Návrh rozhodnutí o námitce:
Námitce se nevyhovuje
Odůvodnění:
1/ oznámení o konání veřejného projednání se doručuje veřejnou vyhláškou, za doručení se považuje
15. den po dni vyvěšení. Veřejné projednání se koná nejdříve 15 dnů od doručení.
Dle zákona musí vyhláška viset 15 dní, ale nechává se na úřední desce celou dobu, po kterou je
možné podávat námitky a připomínky. Na úřední desce MÚ Beroun visela vyhláška od 10.9. do
24.10.2019. I když vyhláška na OÚ Tetín nevisela celou dobu, není porušen zákon.
2/ veřejné projednání probíhalo běžným způsobem s výkladem projektanta. Občané byli informováni
o možnosti podání námitek a připomínek. Nikdo z přítomných se při veřejném projednání nezeptal na
možné využití konkrétní plochy nebo pozemku v územním plánu.
3/ zápis z usnesení nelze považovat za oficiální oznámení o konání veřejného projednání.
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Námitku uplatnil:
Vladislav Konvalinka, Nám. 9. května 35, Tetín
Podaná dne: 25. 10. 2019
Text námitky:
Věc: námitky a připomínky k Návrhu územního plánu Tetín
1/ Jsem vlastníkem pozemku parc. č. 287/66, výměra 89 m2 (druh – trvalý travní porost) v intravilánu
obce Tetín, k.ú. Tetín u Berouna. Podávám námitku k označení pozemku v návrhu ÚP Tetín, kde
pozemek je označen NS – plocha smíšená nezastavěná.
Pozemek navazuje na moji zahradu parc. č. 514/15 u rodinného domu č.p. 252 v Tetíně, není zatím
oplocen. Trvám na doplnění označení SV –smíšené obytné venkovské jako ostatní zahrady občanů
Tetína, které se nacházejí vedle naší nemovitosti.
2/ Provedena směna pozemků, požadujeme pozemky č.parc. 564/6, 564/7, 561/11, 561/10, 561/9,
564/5 k.ú. Tetín u Berouna dát do plochy ZS.
3/ Podáváme námitku k Návrhu územního plánu Tetín - proti zakreslení zastavěného území - grafické
části ÚP.
V textové části ÚP Tetín se píše:
a) vymezení zastavěného území
a) Územní plán respektuje zastavěné území obce Tetín, které nabylo účinnosti dne 3.3.2008.
b) Zastavěné území je vymezeno na základě skutečného stavu území k 01.05.2019 a je zobrazeno v
grafické části územního plánu ve výkresech.
S tímto tvrzením nemůžeme souhlasit, neboť u nemovitosti e.č. 68 podle skutečného stavu území k
1.5.2019 není zakreslen pozemek - příhražek a stavby na něm stojící. Příhražek je součástí
nemovitosti č.e. 68 již více než padesát let a je oplocen betonovou podezdívkou a drátěným pletivem
s vrátky do lesa. V takovém stavu jsme nemovitost zakoupili. Takovýchto příhražků bylo v obci Tetín
mnoho, skoro u každé nemovitosti.
V minutých letech prováděli pracovníci KU v obci Tetín fyzickou kontrolu skutečného stavu území,
příhražky a stavby se zaměřovaly, potom se zamapovaly a Obec Tetín postupně příhražky sama
prodávala uživatelům, aby souhlasil vlastník s uživatelem a byly tak napraveny nedostatky minulé
doby. Také prováděli zaměření letitého příhražku u e.č.68 a při aktualizaci skutečných stavů se oproti
jiným příhražkům nedostal do mapových aktualizací z dosud nevyjasněných důvodů.
Po dohodě se starostkou jsme zažádali o odprodej sami. Protože nebyl v mapách zaměřen, na své
náklady, abychom nezatěžovali obec Tetín, jsme si nechali udělat geometrický plán, se kterým
zastupitelé souhlasili, ale do dnešního dne nám nebyl odprodán / nejdříve byl spolu s jinými žadateli
odložen, pak se to nestihlo ve volebním období kvůli zdrženi na CHKO, potom se změnil starosta,
který to také odkládal/. To jen pro vysvětlení, že jsme se snažili o odkup pozemku a správné
zamapováni.
Toto není skutečný stav. Ať už pozemek patří komukoli, je oplocený již více než 50 let a patří tedy k
zastavěnému území obce Tetín.
Aby ÚP odpovídal skutečnému stavu území, trváme na dokreslení skutečného stavu a žádáme o
dokreslení pozemku- příhražku do grafické části ÚP - výkresů ÚP, aby navrhovaný stav ÚP odpovídal
skutečnosti. A aby byl zařazen do plochy SV SMÍŠENÉ OBYTNÉ venkovské.
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Již jsme podávali připomínku - námitku. Skutečné zaměření, tak jak nám byl zaměřen starostou jsme
přiložili k připomínce.
Na připomínku nám bylo odpovězeno:
Zastavěné území se v návrhu územního plánu vymezuje podle § 58 stavebního zákona.
Hranici jednoho zastavěného území tvoří čára vedená po hranici parcel, ve výjimečných případech ji
tvoří spojnice lomových bodů stávajících hranic nebo bodů na těchto hranicích.
Vzhledem k tomu, že přihražek není zakreslen nelze ho do zastavěného území zahrnout.
S tím nemůžeme souhlasit, neboť :
při plánování obce Tetín také není zakreslen v katastrální mapě záměr Z1 - SV a Z2-PV, kde obec
plánuje výstavbu rodinných domů a silnici na pozemcích soukromého majitele, parc.č. 1773 a parc.č.
1774 a v katastrální mapě nejsou zakresleny body, a pozemek je veden jako orná půdy. Také záměr
Z3-OV nemá v katastrální mapě zakresleny body a je částí velkého pozemku parc.č. 287/1
Návrh rozhodnutí o námitce:
Námitce se částečně vyhovuje
Odůvodnění:
námitce se vyhovuje v bodě 1, 2
pozemek č.parc. 287/66 k.ú. Tetín u Berouna bude zařazen do plochy SV. Jedná se o pozemek o
výměře 89 m2, který leží v zastavěném území a hraničí s pozemkem rodinného domu.
Provedena směna pozemků, pozemky č.parc. 564/6, 564/7, 561/11, 561/10, 561/9, 564/5 k.ú. Tetín u
Berouna budou zařazeny do plochy ZS – zeleň soukromá. Plocha ZS zajistí izolační zeleň mezi obytnou
zástavbou a zemědělskou výrobou.
Námitce se nevyhovuje v bodě 3
Zastavěné území musí jít po hranicích KN. Při vymezení zastavěného území se postupuje podle § 2 a §
58 stavebního zákona. Hranice zastavěného území tvoří čára vedená po hranici parcel, ve
výjimečných případech ji tvoří spojnice lomových bodů stávajících hranic nebo bodů na těchto
hranicích. Tento postup ale neplatí pro vymezování zastavitelných ploch.
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Námitku uplatnil:
Matthew Vaclav Duras, nám. 9. května 1, 266 01 Tetín
Podaná dne: 24. 10. 2019
Text námitky:
Připomínka k návrhu územního plánu Tetín:
Podávám připomínku k návrhu územního plánu obce Tetín. Požaduji změnu zařazení pozemků parc.
čísel 564/6, 564/7 a 561/11 v k.ú. Tetín u Berouna z kategorie VZ „výroba a skladování – zemědělská
výroba“ do kategorie ZS „zeleň soukromá a vyhrazená“.
Návrh rozhodnutí o námitce:
Námitce se vyhovuje.
Odůvodnění:
Provedena směna pozemků, pozemky č.parc. 564/6, 564/7, 561/11, 561/10, 561/9, 564/5 k.ú. Tetín u
Berouna dát do plochy ZS – zeleň soukromá. Plocha ZS zajistí izolační zeleň mezi obytnou zástavbu a
zemědělskou výrobou.
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Námitku uplatnil:
Jiří Runt, nám. 9. května 38, 266 01 Tetín
Podaná dne: 24. 10. 2019
Text námitky:
Připomínka k návrhu územního plánu Tetín:
Podávám připomínku k návrhu územního plánu obce Tetín. Požaduji změnu zařazení pozemků parc.č.
564/5, 561/9, a 561/10 v k.ú. Tetín u Berouna z kategorie VZ „výroba a skladování – zemědělská
výroba“ do kategorie ZS „zeleň soukromá a vyhrazená“.
Návrh rozhodnutí o námitce:
Námitce se vyhovuje
Odůvodnění:
Provedena směna pozemků. Pozemky parc.č. 564/5, 561/9, a 561/10 v k.ú. Tetín u Berouna budou
zařazeny do plochy ZS „zeleň soukromá a vyhrazená“.
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Námitku uplatnili:
Viktor Červený, Na Knížecí 247, Tetín
Jaroslav Svoboda, Na Knížecí 256 Tetín
Milan Štípek, Na Knížecí 253 Tetín
Jiří Svoboda, Na Knížecí 244 Tetín
Jaroslav Klener, Na Knížecí 207 Tetín
Miroslav Zelenka, Na Knížecí 248 Tetín
Štefan Pagač, Na Knížecí 255 Tetín
Martin Pagač, Na Knížecí 238 Tetín
Podaná dne: 27. 6. 2018
Text námitky:
Námitka k novému územnímu plánu obce Tetín. Požadujeme přesunout komunikaci Z2 mezi pozemky
Z1 a zastavěné území níže uvedených občanů.
Odůvodnění:


Lepší a klidnější příjezd k nemovitostem na rozdíl od rušné hlavní komunikace Na Knížecí.



Možnost využití ulice pro bezpečnější přístup na naše pozemky pro nás a naše děti.



Nechceme nové sousedy na hranici našich nemovitostí, které v budoucnu mohou generovat
spory.

Pro novou zástavbu a obec se nabízí možnost vybudovat spádovou splaškovou kanalizaci na rozdíl od
tlakové.
Návrh rozhodnutí o námitce:
Námitce se nevyhovuje
Odůvodnění:
Toto řešení není vhodné z důvodu napojení na stávající komunikace a hospodárného využití dopravní
a technické infrastruktury. Při případné další výstavbě pokračující jižním směrem by bylo nutné
vybudovat další komunikaci.
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Poučení:
Proti Územnímu plánu Tetín vydanému formou opatření obecné povahy nelze dle §173 odst. 2
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění podat opravný prostředek.

Ing. Ondřej Hrdlička
místostarosta obce

Ing. Martin Hrdlička
starosta obce

