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1. Důvody k pořízení změny č. 12 ÚPO Modletice a vymezení řešeného
území
Důvodem pro pořízení Změny č. 12 územního plánu obce Modletice (dále také jen
„ÚPO Modletice“) z vlastního podnětu je požadavek na změnu pravidel ve využití
a uspořádání území stanovených a vymezených v ÚPO Modletice, schváleného dne 24. ledna
2002 a účinného dne 8. února 2002, ve znění pozdějších změn, za účelem zajištění územně
plánovacích podmínek vyvolaných potřebou na vymezení zastavitelné plochy školství, zdravotnictví a sociální služby pro výstavbu základní školy na odděleném pozemku parc. č.
565/9 (dle GP 966-240/2021) z pozemku parc. č. 565/1, k. ú. Modletice u Dobřejovic.
Pořizovatelem změny č. 12 je Obecní úřad Modletice, který zajistil v souladu s § 6
odst. 2 stavebního zákona splnění kvalifikačních požadavků pro výkon územně plánovací
činnosti podle § 24 stavebního zákona, právnickou osobou, společností PRISVICH, s.r.o.,
IČO 27101053, jejíž pracovník, Bc. Ladislav Vich, DiS., má osvědčení Ministerstva vnitra o
zvláštní odborné způsobilosti v územním plánování č. 800062677 a splňuje kvalifikační požadavky vzdělání a praxe.
Řešené území změny č. 12 (dále jen „řešené území“) je vymezeno územím změnových lokalit Z12-1 a Z12-2 (cca 54 600 m2), které leží v katastrální území Modletice
u Dobřejovic, a je plošně vymezeno v situacích a v grafické příloze navrženého obsahu.

2. Návrh obsahu změny č. 12 územního plánu obce
Lokalita Z12-1
Stávající využití dle platného ÚPO:
OP – orná půda
Požadované využití změnou č. 12:
SS1 – plochy školství, zdravotnictví a sociální služby
Plocha pro umožnění výstavby areálu základní školy pro max. 540 žáku s příslušenstvím
ve veřejném zájmu. V příloze č. 2 je přiložena ideová studie rozmístění jednotlivých budov,
sportovišť, parkování a zeleně. Škola bude sloužit pro více sousedních obcí.
Lokalita Z12-2
Stávající využití dle platného ÚPO:
OS – smíšené obytné území
OCbd – čistě obytné území (bd = bytové domy)
Veřejná prostranství
Plocha Z11-3 s podmínkou pořízení a vydání regulačního plánu, jedná se o regulační plán
z podnětu označený jako „RP1 Modletice – obytné území 1“.
Požadované využití změnou č. 12:
Stanovení nové lhůty pro pořízení regulačního plánu „RP1 Modletice – obytné území 1“
z podnětu s ohledem na rozsudek Krajského soudu v Praze ze dne 4. 5. 2020,
č.j. 51 A 18/2020-99.
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ZMĚNA Č. 12 ÚPO MODLETICE – PŘEHLED LOKALIT ZMĚN
Dotčené pozemky parc. č.
k. ú. Modletice
u Dobřejovic

Označení
lokality

Rozloha
lokality
[m2]

Funkční využití území
dle platného ÚPO

navrhované změnou č. 12

Z12-1

část 565/1

cca
34000

OP – orná půda

SS1 – plochy školství, zdravotnictví a sociální služby

Z12-2

565/8, 105/7,
541, 64, st.47,
část 480/1,
67/5, 67/6,
67/1, 67/3,
st.22/5, st.22/4,
st.22/7, st.22/6,
st.22/3, st.67/1,
st.67/2, st.68/1,
st.68/2

cca
20600

OS – smíšené obytné území
OCbd – čistě obytné území (bd =
bytové domy)
Veřejná prostranství

Stanovení nové lhůty pro
pořízení regulačního plánu
RP1.

Rozšíření
zastavitelné
plochy [m2]

34000
–

Situace vymezení změnových lokalit Z12-1 a Z12-2 na výřezu hlavního výkresu ÚPO Modletice.

,
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3. Stanovisko příslušného orgánu ochrany přírody podle zákona o ochraně
přírody a krajiny k navrhovanému obsahu změny č. 12 územního plánu
obce, ve kterém uvede, zda je možné vyloučit významný vliv na evropsky
významnou lokalitu nebo ptačí oblast)
Řešené území, které je obsahem změny č. 12 ÚPO Modletice, nezasahuje do evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí soustavy Natura 2000.
K návrhu obsahu změny č. 12 ÚPO Modletice vydal stanovisko Krajský úřad
Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, čj. 136718/2021/KUSK ze
dne 11. listopadu 2021, orgán ochrany přírody příslušný dle § 77a zákona č. 114/1992 Sb.,
o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 114/1992 Sb.“),
sděluje podle § 45i odst. 1 citovaného zákona, že neshledal žádnou z charakteristik vlivů
změny koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví, ani charakteristiku dotčeného území,
zejména s ohledem na pravděpodobnost, dobu trvání, četnost a vratnost vlivů, kumulativní a
synergickou povahu vlivů, důležitost a zranitelnost oblasti, za významnou do té míry, aby
bylo nutné tyto vlivy posoudit podle zákona.

4. Stanovisko krajského úřadu jako příslušného úřadu k navrhovanému
obsahu změny č. 12 územního plánu obce, ve kterém i s přihlédnutím ke
stanovisku orgánu ochrany přírody podle písmene d) uvede, zda má být
návrh změny č. 12 posuzován z hlediska vlivů na životní prostředí, případně stanoví podrobnější požadavky podle § 10i zákona o posuzování
vlivů na životní prostředí
Požadavky na vyhodnocení vlivů návrhu změny č. 12 ÚPO Modletice na udržitelný rozvoj území se nestanovují. Změnou č. 12 ÚPO Modletice se nepředpokládá negativní
vliv na udržitelný rozvoj území.
Orgán posuzování vlivů na životní prostředí, Krajský úřad Středočeského kraje, příslušný podle § 20 písm. b) a § 22 písm. d) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 100/2001 Sb.“), ve stanovisku
čj. 136718/2021/KUSK ze dne 11. listopadu 2021 k návrhu obsahu změny č. 12 ÚPO Modletice sděluje, že na základě § 10i odst. 2 zákona č. 100/2001 Sb., kritérií uvedených v příloze
č. 8 zákona č. 100/2001 Sb. a předložených podkladů nepožaduje zpracovat vyhodnocení
vlivů změny č. 12 ÚPO Modletice na životní prostředí (tzv. SEA).
V navrhovaném území nebyly shledány významné střety zájmů nebo závažné problémy v oblasti ochrany životního prostředí a veřejného zdraví, nebo významné vlivy koncepce na udržitelný rozvoj území. S přihlédnutím ke kritériím uvedeným v příloze č. 8 zákona, která mohou být navrhovaným obsahem změny dotčena, příslušný úřad dospěl k závěru,
že změnu koncepce není nutné posuzovat podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů
na životní prostředí. Ostatní kritéria uvedená v příloze č. 8 zákona nejsou vzhledem k rozsahu
navrhovaného obsahu změny relevantní.
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5. Grafická příloha obsahu změny č. 12 ÚPO Modletice
Příloha č. 1: Vymezení lokalit změny Z12-1 a Z12-2 na podkladě hlavního výkresu ÚPO
Modletice po změně č. 11, bez měřítka
Příloha č. 2: Situace využití – Základní škola pro 540 žáků
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