obec Dománovice
Dománovice 9, 280 02 Kolín
Veřejná vyhláška

- oznámení zastupitelstva obce

o vydání a zveřejnění územního plánu

oPATŘrruÍ oBEcNÉPoVAHY
Zastupitelstvo obce Dománovice podle § 6 odst.5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb,, oúzemním
plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon)

vydává
vsouladu s § 43 odst.4 stavebního zákona, s §,t7í zákonač.50012004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů a přiměřeně s § 13 a přílohou ě. 7 vyhlášky ě.500i2006 Sb., oúzemně
analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací
činnosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vyhláška)

územníplán Dománovice.
1.

Textová část územního p!ánu

s počtem listů 33.

2.Gratická část územního plánu
obsahuje výkres základního čieněníúzemí,,01", hlavní výkres,,02" a výkres veřejně prospěšných
staveb,,03" v měřítku 1 : 5 000.

oDůVoDNĚNl
í. Postup

při pořízení územního plánu
Pořízení územního plánu Dománovice bylo schváleno zastupitelstvem obce Dománovice na zasedání
konaném dne 14. 6.2017. Zároveň bylo usneseno, že pořizovatelem dokumentace bude Městský
úřad Kolín (Odbor investic a územníhoplánování), a určeným zastupitelem starostka obce Květoslava
Vedralová. Návrh zadání byl vypracován a projednán podle odst. 1 - 4 § 47 stavebního zákona
a podle odst. 5 § 47 stavebního zákona schválen zastupitelstvem obce Dománovice. Návrh územního
plánu podle odst. '1 § 50 stavebního zákona, zpracovaný na základě schváleného zadání, byl
projednán na společnémjednání konaném dne 10. 11. 2021 na Městském rjřadě v Kolíně, Stanoviska
uplatněná k návrhu územního plánu, byla zohledněna v dokumentaci. Připomínky k návrhu rlzemního

plánu, spoleěně s návrhem jejich vyhodnocení, jsou uvedeny

v

odstavci

5,

Krajský

rlřad

Středočeského kraje ve stanovisku podle odst. 7 § 50 stavebního zákona, č. j. 035847l2022lKUSK
ze dne 18. 3, 2022, upozornil na nedostatky v dokumentaci, které byly na základé toho opraveny
a podle nového vyjádření vydaného pod ě. j. 053802/2022IKUSK ze dne 2. 5, 2022 bylo Krajským
úřadem potvrzeno, želzezahálitřízeni o územním plánu podle § 52 stavebnihozákona, ke kterému
byla postoupena upravená dokumentace na základé výsledků předchozího projednání. Veřejné
projednání návrhu UP bylo oznámeno veřejnou vyhláškou na den 20, 6. 2022. K projednání byly
přizvány všechny subjekty, které jsou v zákoně vyjmenovány. Námitky včetně rozhodnutí o nich
a odŮvodnění těchto rozhodnutí jsou uvedeny v odstavci 4.. Připomínky věetně jejich vyhodnocení
jsou uvedeny v odstavci 5. Z výsledků veřejného projednání nevyplynuly žádné podstatné ripravy
dokumentace. Návrh rozhodnutí o námitkách a návrh vyhodnocení připomínek byly doruěeny
dotěeným orgánům a krajskému úřadu jako nadřízenému orgánu, k návrhům nebyly uplatněny žádné
požadavky ani připomínky.

Uzemní plán přezkoumaný podle odst. 4 § 53 stavebního zákona, včetně jeho odůvodnění,byl

následně připraven k předložení zastupitelstvu obce Dománovice.
2.

Textová ěást odůvodnění územníhoplánu

podle § 53 odst. 5 stavebního zákona a přílohy č. 7 části ll odst. 1 vyhlášky s počtem listů 47.

Výsledek přezkoumání podIe § 53 odst.4 stavebního zákona
Územní plán je v souladu s Politikou územního rozvoje ve znění aktualizace ě. 4, s Úplným zněním
zásad územního rozvoje Středočeského kraje, s cíli a úkoly územního plánování, s požadavky
stavebnÍho zákona a jeho prováděcích předpisů, s požadavky zvláštníchprávníclr předpisŮ
3.

a se stanovisky dotčených orgánů veřejné správy.

4. Rozhodnutí o námitkách
1. Námitka Marie a Václava Jehličkových, doruěená dne 27 .06.2022 s §, 65091l22
Vlastníci pozemkové parcely č.179 v kat. územíDománovice navrhují rozšířenízastavitelnéplochy 23
o druhý pás zástavby směrem na jihovýchod
Rozhodnutí: námitka se zamítá
OdŮvodnění: s druhým pásem parcel za plochou Z03 se nepočítá, v této poloze to není z hlediska
rozvoje obce, a zejména hodnot v řešeném rlzemí vhodné. V návrhu r]zemního plánu je vymezen

dostatek zastavitelných ploch pro výstavbu. Konkrétně parcela
pro bydlenívelkou cca 1500 m2.

2. Námitky pana Ladislava Kašpara doruěené dne 27.06.2022

č. 179 má

zastavitelnou část

s čj,:65490122

Vlastník pozemků parc. ě. 7612,76110, sí. 24, st. 59 v k.rl. Dománovice žádá o zařazení pozemkové
parcely ě, 76110 do_ ploch bydlení, dále žádá záruku, jakým způsobem budou řešeny pachy
z plánované obecní ČOV, nesouhlasí s výstavbou na ploŠeZO1 z důvodu umístění metióráeninó
potrubí, které údajně do této plochy zasahuje a z důvodu možné ztráty podzemní vody a tudíž
nedostatku pitné vody v lokalitě, zakoněení příjezdové komunikaci k ploše Z01 žádá doplnit o prvky
dostupnosti pro složky lZS, v lokalitě Z01 dále požaduje zákaz podnikání, které by vykazovalo hluk

a prach, dále nesouhlasí s výstavbou na ploše Z02 kvůli možnosti strženívodního zdroje.
Rozhodnutí: námitkám se částečněvyhovuje. Pozemková parcela č. 76110 je v zastavěném území
obce, v ploše bydlení venkovského, Podnikánív lokalitě Z01 musí být vždy bez negativních vlivů.
Odůvodnění:Uvedený pozemek byl v ploše bydlení od počátku projednávání. Plocha pro obecní ČoV
je více než2O0 m vzdálená od zastavěného území,takže potenciálnívliv na pozemky pana Kašpara
je nepravděpodobný. tJOalne melioračnípotrubí nebylo v podkladových datech obsažéno, proto nebyl
na jeho existenci brán zřetel, Nedostatek pitné vody v lokalitě Z01 nebyl potvrzen, zásobování objektů
pitnou vodou bude řešeno v řízeních o záměru. Dostupnost pro složky lZS je řešena dostatečně,
upřesněno bude v následných řízeních o záměru. Výstavba v lokalitě ZO2 se nachází na západě obce,
poměrně daleko od pozemků pana Kašpara, tudížvliv na jeho pozemky není pravděpodobný.
odclonění namítaných využití.
5.

Vyhodnocení připomínek

1. Připomínky pana Libora Jehličky
a) doruěená osobně dne 1,t ,12.2017 bez čj.

b) doručená emailem dne 26.1 1,2021 bez čj.

c) doruěená dne 24.06.2022 s čj, 64688122
d) doručená dne 27.06.2022 s ě1. 65091122

Pan Jehlička opakovaně připomíná, aby byl vyjádřen jasný vztah návrhu územního plánu

k zastavovacímu plánu obce Dománovice schválenému výměrem Okresního úřadu v Novém Bydžově

ze dne 20.12.1933.

Vyhodnocení: připomínce se nevyhovuje, Vztah k platnému zastavovacímu plánu není vyjádřen,
protože se nejedná o podklad pro zpracování územního plánu požadovaný jakýmkoliv platným
předpisem.

Pan Jehlička dále opakovaně navrhuje zařazení plochy zemědělského areálu (parc.ě, 15312, 15314,
153/5, 153/6, 156/3, 156/4, st,64/1, st.68/1, st. 6911 ast,72, k,ú. Dománovice) do plochy smíšené

obytné venkovské.

Vyhodnocení: připomínce se nevyhovuje. Zastavitelná plocha pro bydlení/občanskou vybavenost
v prostoru bývalého zemědělského družstva byla prověřována. Z hlediska zájmů obce, vhodnosti
předmětného územípro požadovanévyužití,a současnéhovyužitíareálu, bylo shledáno,
že nejpříhodnějšíjezachovánl plochy pro výrobu. Plocha se nachází mimo hlavní prostor sídla, daná
činnost je v tomto prostoru akceptovatelná, a vlastník pozemků v areálu o změnu jejich využití

nežádal. Na podnět vlastníka je v budoucnosti možnévypracovat změnu dokumentace tJP, která
zohlední konkrétní požadavky v místě, do té doby není rlěelné navrhovat jiné než stávající využití.
Pan Jehlička dále opakovaně navrhuje rozšířenízastavitelné plochy Z3 o druhý pás zástavby směrem
na jihovýchod a v té souvislosti vymezit plochu pro obslužnou komunikaci k této ploše v místě křížení
silnic č. 32719 a 32E8,
Vyhodnocení: připomínce se nevyhovuje. S druhým pruhem zástavby jihovýchodně od plochy Z03
se nepoěítá ani výhledově, zejména z důvodu blízkosti tzv. Evropsky významné lokality, Není proto
opodstatněné ponechávat rezervu pro komunikačnípropojení v místě křIžení silnic ě, 32719 a 3288.
Pan Jehliěka dále opakovaně navrhuje vymezit obecní pozemky v sousedství hřbitova (parc,č. 188/1,
í88/15, 188121, 188122, 188123,22111,22112,22114 a 22118, k.ú. Dománovice) jako plochu
občanskéhovybavení se specifickou funkcí sociální služby, pro apartmány domova pro seniory.
Vyhodnocení: připomínce se nevyhovuje, Obec s ohledem na svoji velikost a význam tento záměr
nemá.

2, Připomínka pana Ladislava Kašpara doruěená dne 27.06.2022 s éj,: 65490122
Pan Kašpar se domnívá, že v návrhu územního plánu není řešeno dostatečnémnožství sportovních
ploch a odpočinkových zón a navrhuje tyto zóny v okolí rybníka,

Vyhodnocení: připomínce se nevyhovuje. Sportovní i rekreačníplochy pro obyvatele obce
Dománovice jsou v návrhu územníhoplánu řešeny v souladu s charakterem území,tzn. pro obec
s cca 140 obyvateli není návrh sportovní a klidové zóny nezbytný, zvláště s ohledem na kvalitní
přírodní zázemí v těsné blízkosti obce. Plochy zeleně jsou v územnímplánu navrhovány.

6. Grafická ěást odtivodnění územníhoplánu

obsahuje koordinačnívýkres ,,04", výkres předpokládaných záborů půdníhofondu ,,06" v měřítku
,l
:

5 000 a výkres širšíchvztahů ,,05" v měřítku 1 : 50 000.

Územní plán Dománovice opatřený záznamem o účinnostibude uložen u obce Dománovice,
na Odboru investic a územního plánování Městského úřadu Kolín, na Stavebním úřadu v Kolíně
a na Odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Středočeského kraje a je
plan.html.
zveřejněn elektronicky na http://www.domanovice.kolinsko.info/uzemni
Poučení:

Proti územnímu plánu Dománovice vydanému formou opatření obecné povahy nelze podat opravný
prostředek (§ 173 odst.2 správního řádu),

/fu
/,/

/

Josef No{otný

místostarosta obce

vyvěšeno ane
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Květoslava Vedralová

lč0: 00473707

starostka obce

Sejmuto dne:

Datum nabytí účinnosti: Opatření obecné povahy nabývá účinnostidnem doručeníveřejné

vyh!áŠky, tedy 15. dnem ode dne vyvěšenína úřednídesce Obecního úřadu Dománovice

