
Námitky a připomínky k navržené změně č. 2 B územního plánu Průhonic 

Níže podepsaní občané Průhonic uplatňují následující námitky a připomínky k navržené změně č. 2 B územního plánu 

(k dokumentu „Změna č. 2 B územního plánu Průhonic – návrh pro veřejné projednání“): 

1. Navržené změny nejsou vyhodnoceny vůči cílům stanoveným „Strategickým plánem rozvoje obce Průhonice do 

roku 2025“, mezi jehož hlavní body patří snížení dopravního zatížení a zachování kvalitního životního prostředí. 

Každá z předložených změn tedy musí být posouzena ve vztahu k platnému strategickému plánu.  

2. Každá navržená změna by měla být rovněž podrobně zhodnocena ve vztahu k ochrannému pásmu zámku a 

parku v Průhonicích. Je zde pouze obecná zmínka (str. 17) bez konfrontace specifických kritérií ochrany, což je 

vzhledem k hodnotě zámku a parku pro Průhonice zcela nedostatečné. 

3. Měla by být stanovena univerzální pravidla pro maximální zastavitelnost území pro všechny nově zastavované 

plochy bytové výstavby (BI, BV), nikoli pro každou plochu samostatně a bez odůvodnění. Pro plochy bydlení (BI, 

BV) požadujeme jednotnou aplikaci maximální intenzity využití pozemků tak, jak je definována pro plochu BI-5: 

(12 + 5) %, minimální koeficient zeleně 68 %. Stanovené maximum by mělo být překračováno pouze 

v odůvodněných případech u individuální bytové výstavby, tzn. s počtem rodinných domů v lokalitě 

nepřekračující počet 2.  

4. V případě Zm2/6 území východně od Rozkoše požadujeme zachování původního rozsahu ploch tělovýchovných 

a sportovních zařízení (OS) a zeleně (ZV) tak, jak to původně požadovalo i MK ČR citované na str. 17. Navržená 

změna není z hlediska stanovených cílů obce nijak odůvodněná a není ani žádoucí s ohledem na cíle obce. 

5. Pro plochy komerčního využití OM a OK požadujeme aplikaci pravidel tak, jak byly navrženy spolkem Krajina pro 

život dne 26. června 2017: u ploch OM občanské vybavení – komerční zařízení malá a střední: maximální 

intenzita využití pozemků 25 %, minimální koeficient zeleně 60 %, maximální výška zástavby 7 m. U ploch OK 

občanské vybavení – komerční zařízení plošně rozsáhlá: maximální intenzita využití pozemků 10 %, minimální 

koeficient zeleně 75 %, maximální výška zástavby 9 m. 

6. V platném UP i návrhu se operuje se stavbou tzv. Vestecké spojky, která byla zrušena z rozhodnutí soudu (KS 

Praha 50 A 24/2012 – 64 ze dne 26.2.2013, NSS 4 Aos 1/2013 - 125 dne 24.4.2014), a tudíž nemá oporu v ZUR 

Středočeského kraje. Obec Vestec tuto dopravní stavbu vymazala ze svého územního plánu a obec Jesenice dle 

veřejných vyjádření svojí starostky hodlá učinit totéž. Požadujeme sladit UP Průhonic se ZUR StČK a vymazat 

koridor pro výstavbu tzv. Vestecké spojky z územního plánu obce Průhonice. Přípravy k zastavění ploch touto 

stavbou podmíněných musí být s ohledem na to zastaveny.  

7. Ve věci tzv. Severozápadní rozvojové zóny probíhá právní audit, který by měl stanovit možnosti postupu obce v 

této zóně a do jeho vydání a projednání by obec neměla činit žádné kroky k výstavbě zde.  

8. Na str. 23 se obecně hovoří o maximální kapacitě okružní křižovatky „u Lidlu“ s tím, že před využitím dalších 

napojovaných ploch musí být vyhodnocena její kapacita. Požadujeme stanovení maximální kapacity této 

křižovatky, jakož i změření aktuálního zatížení, v rámci této změny UP, aby později nevznikaly nežádoucí dohady. 

9. V rámci této změny požadujeme vyhodnocení všech dosud nezastavěných ploch určených k zastavění ve vztahu 

k § 102 Stavebního zákona (Náhrady za změnu v území), tzn. možnost převodu zpět na nezastavitelné plochy 

v souladu s odst. (3) paragrafu 102 SZ: „Náhrada vlastníkovi nebo oprávněnému nenáleží, jestliže k uvedenému 

zrušení došlo … po uplynutí 5 let od nabytí účinnosti územního plánu nebo jeho změny, či regulačního plánu 

nebo jeho změny, která zastavění dotčeného pozemku umožnila. …“.  
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