
Rozhodnutí o pořízení změny č. 2 územního plánu (ÚP) 
Brandýs nad Labem – Stará Boleslav

Na jednání Zastupitelstva města dne 21. 12. 2016:

Předkládá: určený zastupitel Ing. Zdeněk Adámek



Základní informace

• Návrh změny č. 2 předkládá pořizovatel územně 
plánovací dokumentace pro území města Brandýs 
nad Labem – Stará Boleslav, tj. Městský úřad, odbor 
stavebního úřadu, územního plánování a památkové 
péče, 

• ve spolupráci s komisí Rady města pro pořízení 
změny územního plánu,

• a určeným zastupitelem v souladu s § 44 zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon). 



Důvody rozhodnutí o pořízení změny č. 2

• Stávající územní plán města z roku 2014 již nereflektuje 
některé důležité podmínky pro další rozvoj města, jako 
jsou:

1. Celková urbanistické a krajinářská koncepce územního 
plánu zejména po stránce širšího dopravního řešení

2. Posílení rekreační funkce krajiny na pravém břehu Labe. 

3. Oprávněné požadavky občanů zde žijících, resp.  firem 
působících na území města

• Náprava chyb a opomenutí ve vztahu k již dříve 
schváleným podnětům občanů a firem, které nebyly do 
stávajícího UP zapracovány



Dosavadní postup při pořizování změny č. 2

• Radou města ustavena komise pro změnu UP Brandýs 
nad Labem – Stará Boleslav 

• Informace o přípravě pořízení změny č. 2 podána na 
13.zasedání  zastupitelstva dne  21.6.2016

• Výzva občanům města nebo fyzickým či právnickým 
osobám, aby v termínu do 30.9.2016 podali podněty ke 
Změně č. 2 

• Zahrnutí i podnětů již dříve podaných (od data nabytí 
účinnosti ÚP 18. 10. 2014), pokud obsahovaly  všechny 
náležitosti uvedené ve výzvě

• Došlé podněty předány k posouzení do komisí územního 
rozvoje města + dopravní + životního prostředí



Struktura obdržených podnětů

• Celkem bylo podáno 84 podnětů:
1. Podněty v k.ú. Brandýs n/L – 41
2. Podněty v k.ú. Stará Boleslav – 29
3. Podněty v k.ú. Popovice – 14
• návrhy na změnu ÚP v konkrétních lokalitách a na 

konkrétních pozemcích podané ze strany veřejnosti
• návrhy zasahující do celkové urbanistické a 

krajinářské koncepce územního plánu zejména po 
stránce širšího dopravního řešení, iniciované komisí 
rozvoje města



Vyhodnocení podnětů 

• Došlé podněty posouzeny v komisi územního rozvoje města

• bohužel žádná reakce z komise dopravní a životního 
prostředí !

• Komise pro změnu UP za přispění stanoviska komise pro 
rozvoj města došlé podněty posoudila a vyhodnotila

• Z 84 podnětů 44 podnětů odmítnuto, 40 podnětů schváleno

• Brandýs n/L – odmítnuto 20, schváleno 21

• Boleslav  – odmítnuto 11, schváleno 18

• Popovice  – odmítnuto 13, schváleno 1



Právní závaznost podnětů 

• povinností pořizovatele i zastupitelstva je zabývat se všemi 
návrhy a jednotlivě a odůvodněně rozhodnout, zda jednotlivé 
návrhy budou či nebudou předmětem další změny ÚP

• v případě individuálních návrhů může zastupitelstvo podmínit 
rozhodnutí o pořízení změny částečnou nebo úplnou úhradou 
nákladů na tuto změnu ze strany navrhovatele



Co bude dnes hlasováno? 

1. o přijetí rozhodnutí o pořízení změny č. 2

2. o zařazení jednotlivých podnětů do změny č.2

3. o nezařazení jednotlivých podnětů do změny č.2

4. o zařazení územní studie do změn č.2



Jsou možné po dnešním odsouhlasení ještě 
změny?

• Předložená verze návrhu podnětů může být ještě 
upravena 

• Podněty, které dnes budou do projednání Změny č. 2 
zařazeny, mohou být z důvodu negativního 
stanoviska některého z dotčených orgánů nebo jiných 
odůvodněných námitek a připomínek i v průběhu 
projednávání vyřazeny.



Co bude následovat po případném schválení?

• Vybrán zpracovatel PD  změny č.2 (cca do 1 měsíce)
• Podána žádost o dotaci na zpracování PD změny č. 2 

(nejpozději do března 2017)
• Zpracován návrh pro společné projednání
• Konzultace s dotčenými orgány (DO)
• Návrh předán k posouzení KÚ Středočeského kraje
• Po obdržení připomínek od DO bude vyhotoven návrh pro 

veřejné projednání
• Veřejné projednání návrhu a vypořádání s námitkami a 

připomínkami
• Opakované veřejné projednání? ( případě vážných úprav a 

změn)
• Předpokládaný termín schválení – polovina roku 2017(odhad)



Mapa podnětů



Návrh pro nezařazení podnětů

1. Podněty, které byly řešeny již v procesu projednání Regulačního 
plánu MPZ , kdy byly řešeny i námitky dotčených osob                    
(k. ú. Brandýs nad Labem – 3, k. ú. Stará Boleslav – 1)

2. Podněty se dotýkaly území, resp. vymezení nových zastavitelných 
ploch na bonitách třídy BPEJ 1 a 2 – dle zákona lze tyto půdy 
odejmout pouze v případě, že jiný veřejný zájem převažuje nad 
veřejným zájmem ochrany půdy (tj. veřejná dopravní a technická 
infrastruktura) (BR– 3, BO – 1)

3. Podněty, které se týkaly vymezením nových zastavitelných ploch 
pro bydlení – v současné době má město Brandýs nad Labem-
Stará Boleslav vymezeno dostatečné množství těchto ploch a není 
důvod k vymezení dalších(BR – 5, BO – 1)

4. Podněty řešené v probíhající změně č. 1 (BR – 1, BO – 4)



Návrh pro nezařazení podnětů

5. Podněty ke změně  stávajícího stavu v  území, kde bylo 
vydáno nebo požádáno o stavební povolení dle platného 
ÚP (BR– 3, PO – 13)

6. Podněty vedoucí k porušení stanoveného procenta zeleně –
nutnost umožnění zasakování dešťových vod, KÚ Stč. kraje 
(BR – 2)

7. Podněty k dělení ploch určených pro zpracování územní 
studie jednotlivé plochy – omezení snahy „kouskovat“ území 
(BO – 1)

8. Bezpředmětné žádosti – zpětvzetí podnětu, změna majitele 
(BR – 1,  BO – 1)

9. Ostatní – nesouhlasy uvedeny v tabulce u jednotlivých 
podnětů (BR– 5, BO – 3)



Návrh pro zařazení podnětů

1. Podněty vyvolávající komplexní řešení v dané lokalitě - návaznost 
na další území, řešení propojení komunikací apod. (BR – 13,BO –
9)

2. Podněty k řešení v souladu s Regulačním plánem městské 
památkové zóny – územní plán přebírá upřesnění území řešeného 
regulačním plánem (BR –1)

3. Podněty k uvedení stávajících staveb (realizovaných v souladu se 
stavebním zákonem) do souladu s územním plánem (BR – 2)

4. Podněty pro úpravu regulativu zastavitelnosti v zastavěném území 
– starší zástavba (BR – 1, BO – 2)

5. Podněty, u nichž je doporučeno zařadit pouze část území 
požadovaného v podnětu, popř. zařadit s podmínkou řešení 
stanovenou komisí pro změnu ÚP (BR – 2, BO – 4)

6. Podněty k zařazení do veřejně prospěšných staveb (BR– 1)
7. Podněty ostatní (BR- 1, BO – 3, PO – 1)



Mapa podnětů:
Podněty vyvolávající komplexní řešení

1, 3, 4, 5, 8, 9, 15, 17, 18, 20, 23, 27, 29

Brandýs n/L

Uvedení stávajících staveb do souladu s územním 
plánem

3, 4, 7, 9, 10, 14, 19, 23, 26

Řešení souladu s Regulačním plánem MPZ
41

Úprava regulativu zastavitelnosti v zastavěném území 
– starší zástavba: 24

Zařadit pouze část území požadovaného v podnětu
7,19

Zařazení do veřejně prospěšných staveb:
35

Ostatní
25



Vyhodnocení podnětů
k.u. Brandýs n/L

Příloha 1b

ozn. žadatel parc. č. původní využití nové využití doporučení komise pro změnu ÚP

Bnl/1
Aleš Martin              Burda 

Vladislav       Fučík Martin

681, 682, 685, 

691/117
plochy pro bydlení

změnit podmínku RP2 Mart.-nahradit ÚS a 

dohodou o parcelaci, změna hranice ploch Z 

48 a Z 131, změna procenta etapizace na 

60%, vypustit podmínku podmiňující investice 

Z 131, do plochy Z 131 dát celý pozemek 682

oba RP ponechat, doplnit podmiňující investici pro 

oba RP - propojení ulic Brázdimská a Martinovská, 

v RP stanovit max. počet bytových 

jednotek/pozemků, k ploše Z 131 nepřidávat 

zbývající část pozemku - bonita BPEJ 1, 

odůvodnění nových zastavitelných ploch

Bnl/2
Aleš Martin              Burda 

Vladislav       Fučík Martin

688/1, 688/3, 

692/1, 694, 

695/1, 699/1, 

700, 701

plochy pro bydlení

změnit podmínku RP1 Mart. - nahradit ÚS a 

dohodou o parcelaci, změna hranice ploch Z 

48 a Z 131, opravit výrok ohraničení plochy ze 

západu-ohraničuje RBK1152

vymezení RP zůstane zachováno, bude stanovena 

nová podmiňující investice-propojení ulic 

Brázdimská a Martinovská - viz Bnl/1, trasa RBK 

zůstane zachována

Bnl/3 Aleš Robert 2063/4, 2047/3 změna umístění retenční nádrže
prověření území a jejich využití na základě podnětů 

Bnl/3, Bnl/5, Bnl/8, Bnl/9 a Bnl/20

Bnl/4 Barešová Pavlisová Olga 1641 zeleň soukromá vyhrazenábydlení v rodinných domech - venkovské
zařadit po prověření zajištění napojení pozemku 

na dopravní a technickou infrastrukturu

Bnl/5 Baumit, s. r. o. 1822
změna napojení pozemku přes pozemek 

1821/3

prověření území na základě podnětů Bnl/3, Bnl/5, 

Bnl/8, Bnl/9 a Bnl/20

Bnl/6
Bohuslavický Zdeněk 

Bohuslavická Stanislava
69, 75/1 bydlení v bytových domech

bydlení v rodinných domech - městské a 

příměstské

bylo řešeno v rámci námitek k RP MPZ Bnl, s KÚ 

Stč. kraje, odborem kultury řešeno a dohodnuto - 

ponechat v ploše SM (v případě změny - nutná 

změna RP MPZ Bnl)

Bnl/7 Brandýs Logistic, a. s.

2623/1, 

1814/1, 

1821/7, 

1821/10, 

1821/11, 

1821/21, 

1821/80, 

1821/82, 

1821/87, 

1821/88, 

1821/89, 

1821/90, 

1821/116

výroba a skladování 

- lehký průmysl

výroba a skladování - lehký průmysl: změna 

výškové úrovně z 12m na 15m

změnu výškové úrovně povolit pouze pro 

administrativní budovu, ostatní ponechat ve 

výškové úrovni do 12m

PODNĚTY - K. Ú. BRANDÝS NAD LABEM



Vyhodnocení podnětů
k.u. Brandýs n/L

Bnl/8 Brandýs Logistic, a. s.

1838/2 -

vlastník Koucký 

Filip

smíšená plocha 

obytná - komerční
výroba a skladování - lehký průmysl

prověření území na základě podnětů Bnl/3, Bnl/5, 

Bnl/8, Bnl/9 a Bnl/20

Bnl/9 Brandýs Logistic, a. s.

278/25, část 

278/1, 278/26, 

278/27

dopravní a silniční 

infrastruktura
výroba a skladování - lehký průmysl

prověření území na základě podnětů Bnl/3, Bnl/5, 

Bnl/8, Bnl/9 a Bnl/20

Bnl/10 Brisuda Jiří 384 zahrada bydlení v rodinných domech - část parcely

nelze zařadit - vznikl by zde rozpor mezi ZÚR-

Zásady územního rozvoje Stč. kraje a ÚP (musíme 

respektovat nadřazenou dokumentaci-ZÚR), 

bonita BPEJ 1

Bnl/11
Brožková Hana Ing.      

Brožková Hana MVDr.
227/1

občanská 

vybavenost - 

veřejná vybavenost

bydlení v rodinných domech

projednáno v procesu RM MPZ Bnl - ponechat v 

ploše OV (v případě změny - nutná změna RP MPZ 

Bnl)

Bnl/12 CIUR, a. s.

1844/5, 

1842/5, 

1840/3, 

2071/5, 

2071/2, 

525/73, 3252, 

2472, 1525/1, 

3103, 1975, 

1844/1, 

1844/6, 

1840/7, 2621, 

1593/2, 3277, 

3276, 2471, 

3544, 1595/1, 

2191, 2473, 

1595/1

výroba a skladování 

- lehký průmysl

výroba a skladování - lehký průmysl: změna 

výškové úrovně

jedná se o stavbu na horizontu, která by převýšila 

okolní zástavbu, v původním ÚPNSÚ byla 

stanovena max. výška zástavby jako v novém ÚP

Bnl/13 CIUR, a. s.

2005/7, 

2005/4, 2011, 

2145, 525/56, 

3607, 2006/1, 

2006/2, 2173

výroba a skladování 

- lehký průmysl

výroba a skladování - lehký průmysl: změna 

výškové úrovně na úroveň 3, změna 

koeficientu zeleně z 20% na 10%

20% zeleně ponechat dle platného ÚP - nutnost 

umožnit zasakování, procenta zeleně ochraňuje i 

KÚ Stč. kraje

Bnl/14 Čásenská Eva 483/1 zemědělská plocha výroba a skladování

bonita BPEJ 1, nenavazuje na zastavěné a 

zastavitelné území - došlo by k fragmentaci 

krajiny, nutnost odůvodnění nových zastavitelných 

ploch

Bnl/15 FRIM Mělník, s. r. o.
323/1, 323/4, 

323/5

občanská 

vybavenost - 

komerce malá a 

střední

plochy smíšené obytné - komerční
doporučeno za podmínky splnění hygienických 

limitů a návrhu konkrétního řešení

Bnl/16
Gottfried Petr 

Gottfriedová Olga

72, 2053, 

1073/10, 73, 

73/3

bydlení v bytových 

domech

bydlení v rodinných domech - městské a 

příměstské

bylo řešeno v rámci námitek k RP MPZ Bnl, s KÚ 

Stč. kraje, odborem kultury řešeno a dohodnuto - 

ponechat v ploše SM (v případě změny - nutná 

změna RP MPZ Bnl)

Bnl/17 Hložek Miroslav
2/2, 1453, 

133/4

občanská 

vybavenost

bydlení v rodinných domech nebo plochy 

smíšené obytné

lze zařadit, konkrétní řešení, resp. velikost 

zařazené plochy, bude stanoveno v návrhu

Bnl/18

Jelínková Bohuslava          

Vítek Ivan              Vítková 

Ivana

1150/9

bydlení v rodinných 

domech - městské 

a příměstské

změna podmínek Z 202 a Z 11 - parcelu z 

podmínek vyjmout

zařadit za podmínky konkrétního řešení ploch Z11, 

Z12, Z202 a Z106



Vyhodnocení podnětů
k.u. Brandýs n/L

Bnl/19 Kotulič Miron 1614/1

plochy smíšené 

nezastavěného 

území

bydlení v rodinných domech - městské a 

příměstské

změnit pouze část přiléhající k zástavbě (cca 10% 

území), v místě bonity BPEJ 1 neměnit, ochrana 

přírody - bude projednáno v rámci návrhu s KÚ a 

MěÚ Bnl-Bol

Bnl/20 Koucký Filip 1838/2

bydlení v rodinných 

domech - městské 

a příměstské

změna napojení pozemku na stávající 

komunikaci

prověření území na základě podnětů Bnl/3, Bnl/5, 

Bnl/8, Bnl/9 a Bnl/20

Bnl/21 LIDL ČR, v. o. s.

1821/16, 

1821/103, 

2923

občanská 

vybavenost - 

komerce malá a 

střední

občanská vybavenost - komerce plošně 

rozsáhlá

areál byl vybudován podle původního ÚPNSÚ a je 

s ním v souladu a nesplňuje podmínky platného ÚP

Bnl/22 Macek David
1556/25, 

1556/26

bydlení v bytových 

domech

bydlení v rodinných domech - městské a 

příměstské

žádost bezpředmětná - nový majitel - Viktora, 

Viktorová - nový podnět (Bnl/31)

Bnl/23 Matoušková Zuzana 1640
zeleň soukromá 

vyhrazená

bydlení v rodinných domech - městské a 

příměstské

zařadit po prověření zajištění napojení pozemku 

na dopravní a technickou infrastrukturu

Bnl/24 Novák Jaroslav 811

bydlení v rodinných 

domech - městské 

a příměstské

změna zastavěnosti pozemku
obecný problém ve stávající zástavbě - řešit v 

textu úpravou regulativů F4.2

Bnl/25
Novotný Jaroslav 

Novotná Marta
302/27 veřejná zeleň

nesouhlas s určením pro veřejnou zeleň a s 

vedením cesty přes pozemek

upřesnit plochy mezi pozemky Novotných a Dílnou 

s. r. o. a tím i plochu Z233 

Bnl/26
Procházka Miloslav 

Procházka Daniel

525/36, 

525/37, 

525/38, 2003

plochy smíšené 

výrobní

plocha smíšené výrobní - změna regulativu 

vypuštění regulativů: max. zastavěnost 

pozemku, max. zastoupení zeleně

20% zeleně ponechat dle platného ÚP - nutnost 

umožnit zasakování, procenta zeleně ochraňuje i 

KÚ Stč. kraje

Bnl/27 Procházka Václav 
402/26, 

411/13

402/26 - plochy 

zemědělské, 411/13 

- plocha 

zemědělská, zeleň 

ochranná a izolační, 

veřejná prostranství

402/26 - občanská vybavenost -komerce 

malá a střední, 411/13 - plochy smíšené 

obytné - komerční včetně zrušení 

regionálního biocentra

411/13 - nelze vypustit biocentrum a biokoridor 

(jsou stanoveny podmínky pro jejich umísťování), 

402/26 - zařadit cca 1/2 s podmínkou koordinace s 

okolním využitím

Bnl/28

Řebíček Marek 

Řebíčková Minxová 

Zuzana

402/1, 402/33

občanská 

vybavenost - 

komerce malá a 

střední

bydlení v bytových domech

402/1 - je vydáno SP na distribuční sklad s bytem 

správce, u plánovaného propojení ulic Brázdimská 

a Kralupská



Vyhodnocení podnětů
k.u. Brandýs n/L

Bnl/29 Sládek Group, a. s. 1730/1

plochy smíšené 

obytné, veřejná 

prostranství - 

veřejná zeleň

změna funkčních a prostorových regulativů
měnit využití dle podnětu za podmínky řešení 

celého území s ohledem na bonitu BPEJ 1 a 2

Bnl/30 Sládková Ivana

1633, 1901/1, 

1901/2, 

1901/3

plochy smíšené 

nezastavěného 

území

1901/1-severní polovina, 1901/3, 1633-

severní 1/3 - bydlení v rodinných domech - 

městské a příměstské, 1901/1-jižní polovina, 

1633-jižní 2/3 - rekreace - zahrádkářské 

osady, 1901/2 - změna LBK 6, občanská 

vybavenost-tělovýchova a sport

negativní hodnocení orgánem ochrany přírody (KÚ 

Stč. kraje) již při projednávání ÚP, bonita  BPEJ 1 a 

2, nutnost odůvodnění nových zastavitelných 

ploch, bez přístupu

Bnl/31
Viktora Radim Viktorová 

Renata

1556/26, 

1556/25

1556/26 - bydlení v 

bytových domech, 

1556/25 - veřejná 

prostranství

1556/26 - bydlení v rodinných domech - 

městské a příměstské, 1556/25 - bydlení v 

rodinných domech - městské a příměstské

ponechat ve stávající funkci BI/1 s podmiňující 

investicí Z1 (komunikace), na SÚ požádáno o SP, 

které je v souladu s platným ÚP

Bnl/32 Vitoušová Eva 1106, 373 proluka bydlení a zdravotnictví
výstavba je umožněno v platném ÚP a RP MPZ Bnl - 

obecná zastavitelnost

Bnl/33 VRÁBÍ, s. r. o.

1756/1, 

1756/4, 

1757/1

plochy zemědělské 

(v části rezerva pro 

SK), plochy přírodní

NZ-R5/SK - změnit na SK/1, VL/S změnit na 

SK/1, posun LBK7 jižně o 20m, změna K65 

podle LBK7 , plochu mezi SK/1 a NP změnit na 

RZ/1

ponechat v rezervě a zařadit až po vyčerpání 

sousedních ploch, nyní nelze - bonita BPEJ 1

Bnl/34 město 479/27
rekreace - 

zahrádkářské osady
bydlení v rodinných domech řešeno v probíhající změně č. 1

Bnl/35 město

1814/2, 

1814/8, 

1821/112, 

1817/2, 

1757/2

Z162, Z199 - 

veřejná prostranství
zařadit do VPS - propojení s obchvatem Bnl

zabezpečit možnost výstavby komunikace - 

propojení k navrhovanému obchvatu Bnl

Bnl/36 Vojtíšek Miloš
443, 442, 441, 

411/2, 440

NZ -plochy 

zemědělské, VL1 - 

výroba a skladování-

lehký průmysl, NS - 

plochy smíšené 

nezastavěného 

území, TI - 

technická 

infrastruktura-

inženýrské sítě

zachování stávající TI, ostatní VL4

ponechat dle stávajícího využití - nerozšiřovat 

zástavbu do volné krajiny, v případě změny výšky -

velké převýšení, v části bonita BPEJ 1

Bnl/37 Vojtíšek Miloš 1098/8

SK1 - smíšené 

obytné-komerční, 

DZ - dopravní 

infrastruktura-

železniční

celé SK1 - smíšené obytné-komerční
ponechat pro případnou rezervu pro rozšíření 

železniční tratě

Bnl/38 Vojtíšek Miloš 317/7

OV2 - občanské 

vybavení-veřejná 

vybavenost

BH4 - bydlení vbytových domech

ponechat ve stávajícím využití - jedná se o areál 

střední integrované školy - ponechat pro jejich 

potřebu

Bnl/39 Egersdorf 448
NZ - plochy 

zemědělské
BI/1 - bydlení v rodinnýcvh domech bonita BPEJ 1, plocha zasahuje do volné krajiny



Vyhodnocení podnětů
k.u. Brandýs n/L

Bnl/36 Vojtíšek Miloš
443, 442, 441, 

411/2, 440

NZ -plochy 

zemědělské, VL1 - 

výroba a skladování-

lehký průmysl, NS - 

plochy smíšené 

nezastavěného 

území, TI - 

technická 

infrastruktura-

inženýrské sítě

zachování stávající TI, ostatní VL4

ponechat dle stávajícího využití - nerozšiřovat 

zástavbu do volné krajiny, v případě změny výšky -

velké převýšení, v části bonita BPEJ 1

Bnl/37 Vojtíšek Miloš 1098/8

SK1 - smíšené 

obytné-komerční, 

DZ - dopravní 

infrastruktura-

železniční

celé SK1 - smíšené obytné-komerční
ponechat pro případnou rezervu pro rozšíření 

železniční tratě

Bnl/38 Vojtíšek Miloš 317/7

OV2 - občanské 

vybavení-veřejná 

vybavenost

BH4 - bydlení vbytových domech

ponechat ve stávajícím využití - jedná se o areál 

střední integrované školy - ponechat pro jejich 

potřebu

Bnl/39 Egersdorf 448
NZ - plochy 

zemědělské
BI/1 - bydlení v rodinnýcvh domech bonita BPEJ 1, plocha zasahuje do volné krajiny

Bnl/40
Resl Metoděj            

Doupal Vojtěch
324/2

SM/2 - smíšené 

obytné městské

ponechat v SM, změna výškové úrovně - dle 

skutečnosti

objekt byl vybudován podle původního ÚPNSÚ a je 

s ním v souladu, nesplňuje podmínky stanovené 

platným ÚP

Bnl/41 město 94/1, 94/2

bydlení v rodinných 

domech - městské 

a příměstské

plochy veřejného prostranství - zeleň uvést do souladu s RP MPZ Bnl

nevyhovět

vyhovět, vyhovět s podmínkou nebo částečně



Mapa podnětů:Podněty vyvolávající komplexní řešení
1, 3, 4, 5, 8, 9, 15, 17, 18, 20, 23, 27, 29

Stará Boleslav

Úprava regulativu zastavitelnosti v zastavěném území 
– starší zástavba: 12,24

Zařadit pouze část území požadovaného v podnětu
2, 5, 13, 16

Ostatní:
6,8,9



Vyhodnocení podnětů
k.u. Stará Boleslav

ozn. žadatel parc. č. původní využití nové využití doporučení komise pro změnu ÚP

Bol/1 ANOTILA, s. r.o. 2270/3

plochy smíšené 

nezastavěného 

území

občanská vybavenost - veřejná vybavenost
pozemek je součástí záplavového území - nelze 

povolovat výstavbu, bonita BPEJ 1 a 2

Bol/2
Beneš Pavel    Benešová 

Jana
495/3, 3057

bydlení v rodinných 

domech městské a 

příměstské

občanské vybavení - komerce malá a střední lze připojit k ploše OM/2 - rozšíření zahradnictví

Bol/3 CIUR, a. s.

2234/1, 

2234/3, 

2665/1, 

2206/1, 

2205/1, 

276/59, 

276/58, 

2205/15, 

2205/4, 

2205/3, 

2205/2

veřejná prostranství 

- veřejná zeleň
výroba a skladování - lehký průmysl

území "za dálnicí" - celoplošné koncepční řešení 

na základě podnětů Bol/3, Bol/4, Bol/7, Bol/9, 

Bol/10 a Bol/19

Bol/4 CIUR, a. s.
2215/4, 

2238/8

plochy smíšené 

nezastavěného 

území

občanská vybavenost - komerce malá a 

střední

území "za dálnicí" - celoplošné koncepční řešení 

na základě podnětů Bol/3, Bol/4, Bol/7, Bol/9, 

Bol/10 a Bol/19

Bol/5 Čamek Lubomír
2822/35, 

2819/2
lesní pozemek plocha pro bydlení

2819/2 - prověřit ponechání jako lesní pozemek, 

2822/35 - řešit dopravní obslužnost celé lokality, 

předepsat pro celé území územní studii

Bol/6 Černá Irena 1987/74 veřejné prostranství plocha pro bydlení

komunikace zasahuje do zahrady a není zde 

potřeba napojení navazujících pozemků, zařadit 

lze i z pohledu zatím slepé komunikace a její délky 

(do 100m není nutné obratiště)

Bol/7

Dvořák František 

Dvořáková Martina Zíta 

Antonín Vocásek 

Miroslav Vargová 

Martina Flachs Josef 

Schallmannová Jana 

Bruschmannová Dagmar

2215/37, 

2215/57, 

2215/56, 

2215/60, 

2215/59, 

2215/58, 

2215/55, 

2215/54, 

2215/53, 

2215/46, 

2215/47

plochy smíšené 

nezastavěného 

území

bydlení v rodinných domech

území "za dálnicí" - celoplošné koncepční řešení 

na základě podnětů Bol/3, Bol/4, Bol/7, Bol/9, 

Bol/10 a Bol/19

Bol/8 Dubský Miroslav 1035/4
dobíjecí stanice pro elektromobily, napojení 

na D10, protihluková opatření

podmínit zpracování projektu tak, aby bylo 

umožněno vybudování pouze odpočívky bez 

zajíždění do navazujícího území, stanovit podmínky 

pro vybudování protihkukových opatření (stěny), 

umístění bude záležet na stanovisku MD ČR

Bol/9 Gottlieb Vlastimil 2215/46

plochy smíšené 

nezastavěného 

území

bydlení v rodinných domech

území "za dálnicí" - celoplošné koncepční řešení 

na základě podnětů Bol/3, Bol/4, Bol/7, Bol/9, 

Bol/10 a Bol/19

PODNĚTY - K. Ú. STARÁ BOLESLAV



Vyhodnocení podnětů
k.u. Stará Boleslav

Bol/10 Gottlieb Vlastimil 2243

plochy smíšené 

nezastavěného 

území

bydlení se specifickým využitím

území "za dálnicí" - celoplošné koncepční řešení 

na základě podnětů Bol/3, Bol/4, Bol/7, Bol/9, 

Bol/10 a Bol/19

Bol/11 Gottwald Roman 2014/35
bydlení v rodinných 

domech

bydlení v rodinných domech - vyčlenění z ÚS 

Nad Pramenem

ponechat v území a nevyčleňovat z podmínky 

vypracování územní studie - potřeba komplexního 

řešení celé lokality včetně napojení komunikací

Bol/12 Hezinová Veronika
2756/3, 

2756/6

bydlení v rodinných 

domech
změna zastavěnosti z 20% na 25% 

pro plochy Bxs doplnit možnost zástavby do 1,25 

násobku zastavěné plochy ke dni vydání platného 

ÚP

Bol/13 Houra Petr

1959/6, 

1969/3, 

1962/1

plochy smíšené 

nezastavěného 

území

plochy rekreace hromadné
část bonita BPEJ 1 - řešit bez této části, omezit 

fuknční využití pouze na autocamping

Bol/14

Jaroš Václav Danihelová 

Xenie Klauberová 

Jaroslava

2014/34, 

2016/1, 

2016/2

Z 45: bydlení v 

rodinných domech 

městské a 

příměstské, Z 124: 

veřejná zeleň

změnit umístění pásu zeleně, zrušit podmínku 

podmiňující investice

souhlas k plošnému uspořádání na základě studie 

byl projednán na komisi pro rozvoj města, ostatní 

podmínky budou prověřeny v návrhu

Bol/15
KEGA DEVELOPMENT, s. 

r. o.

1987/10, 

1987/11, 

1987/14, 

1998/1, 

1998/24, 

1999/5

zeleň ochranná 

izolační

bydlení v rodinných domech městské a 

příměstské
řešeno v probíhající změně č. 1

Bol/16 Kontinua, s. r.o. 2041/39
plochy smíšené 

obytné - komerční
výroba a skladování - lehký průmysl částečně zařadit - pouze část v majetku žadatele

Bol/17
Koša Miroslav     Košová 

Vlasta

1550/12, 

1550/29, 

1554/4

plochy smíšené 

nezastavěného 

území

plocha smíšená výrobní nebo výroba a 

skladování

projednáno v procesu RM MPZ Bol - ponechat v 

ploše NS (v případě změny - nutná změna RP MPZ 

Bol), v blízkosti přírodní památky Hluchov

Bol/18

Krč Tomáš              Krčová 

Miroslava Šrámek Jiří        

Šrámková Šárka

2020/2, 

2020/4, 

2020/1, 

2014/41

občanské vybavení - malá a střední komerce řešeno v probíhající změně č. 1

Bol/19 Lexová Veronika 2215/50

plochy smíšené 

nezastavěného 

území

bydlení v rodinných domech

území "za dálnicí" - celoplošné koncepční řešení 

na základě podnětů Bol/3, Bol/4, Bol/7, Bol/9, 

Bol/10 a Bol/19

Bol/20
Meisner Viktor 

Meisnerová Eva

2177/4, 

2177/6

plocha smíšená 

obytná
občanské vybavení -komerce plošně rozsáhlá řešeno v probíhající změně č. 1



Vyhodnocení podnětů
k.u. Stará Boleslav

Bol/21
Novák Jiří              

Roubíček František
1987/12

zeleň 

soukromá/vyhrazen

á

část občanská vybavenost - komerce plošně 

rozsáhlá; část bydlení v rodinných domech
řešeno v probíhající změně č. 1

Bol/22

PORTIKUS, Development, 

s. r. o., Stavební 

marekting, s. r. o.

276/43, 

276/41, 

276/237, 

276/238, 

276/239, 

276/240

zrušení podmiňující investice - plochy Z145 

nutné pro vybudování plochy Z181

ponechat podmiňující investici, nezatěžovat 

stávající komunikace z lokality pro výjezd na ulici 

Boleslavskou

Bol/23 Procházka Václav 2176/46

bydlení v rodinných 

domech - městské 

a příměstské

zrušení podmiňujících investic Z 213 a Z 219
prověřit podmiňující podmínku, popř. předepsat 

dohodu o parcelaci

Bol/24 Roubíček František
1421/1, 

1420/1

změna regulativu zastavitelnosti z 33% na 

54%, zeleň 46%

obecný problém ve stávající zástavbě - prověřit a 

případně řešit v textu úpravou regulativů F4.2

Bol/25 Semián Richard
1619, 1620, 

1621
ponechat: občanská vybavenost původní podnět byl žadatelem zrušen

Bol/26
Schmid Lubomír  

Schmidová Věra

2176/25, 

2176/26, 

2176/27, 

2176/47

2176/25-27: 

občanské vybavení - 

komerce malá, 

2176/47: bydlení v 

rodinných domech 

městské a 

příměstské

2176/25-27: bydlení v rodinných domech 

městské a příměstské, 2176/47: zrušení 

podmiňujících investic Z 213 a Z219

prověřit podmiňující podmínku, popř. předepsat 

dohodu o parcelaci

Bol/27 TR Service, s. r. o.

2177/9, 

2177/18, 

2664/10

2177/9, 2177/18: 

občanské vybavení - 

komerce malá a 

střední, 2664/10: 

plochy smíšené 

obytné - komerční

plocha smíšená výrobní

prozatím ponechat dle stávajícího využití - 

navazuje na plochy pro bydlení-ÚS Na Panském, 

území odděluje plochy výrobní od ploch pro 

bydlení

Bol/28
ZO Českého 

zahrádkářského svazu

2064, 2065/1, 

2065/2, 

2065/3

obytná zóna nízká zeleň - zahrada

ponechat dle stávajícího ÚP, navržená zástavba 

bude navazovat na stávající a vymezené plochy 

bydlení

Bol/29 město
část 2968, část 

2911

2968 - bydlení se specifickým využitím, 2911 - 

veřejná prostranství včetně komunikace

upravit plochy dle požadavku a jednání s 

majitelem sousedního pozemku



Mapa podnětů

Popovice

Ostatní:
8



Vyhodnocení podnětů
k.u. Popovice

ozn. žadatel parc. č. původní využití nové využití doporučení komise pro změnu ÚP

Pop/1
Buchta Rudolf Buchtová 

Taťána

488/1, 492, 

494, 495, 496, 

497, 498, 499, 

500, 501, část 

32/1 a 32/2

výroba a skladování 

- zemědělská 

výroba

bydlení v rodinných domech - venkovské, 

smíšené obytné - venkovské

historické využití areálu pro zemědělství, provoz je 

funkční, na části bonita BPEJ 1, nutnost odůvodnit 

potřebu nových zastavitelných ploch, nerušit 

zemědělskou výrobu ve venkovském sídle

Pop/2
Buchta Rudolf Buchtová 

Taťána
16, 311/4, 486

výroba a skladování 

- lehký průmysl
smíšené venkovské

historické využití areálu pro zemědělství, provoz je 

funkční, na části bonita BPEJ 1, nutnost odůvodnit 

potřebu nových zastavitelných ploch, nerušit 

zemědělskou výrobu ve venkovském sídle

Pop/3 Dvořák Josef

488/1, 492, 

494, 495, 496, 

497, 498, 499, 

500, 501, část 

32/1 a 32/2

výroba a skladování 

- zemědělská 

výroba

bydlení v rodinných domech - venkovské, 

smíšené obytné - venkovské

historické využití areálu pro zemědělství, provoz je 

funkční, na části bonita BPEJ 1, nutnost odůvodnit 

potřebu nových zastavitelných ploch, nerušit 

zemědělskou výrobu ve venkovském sídle

Pop/4 Dvořák Josef 16, 311/4, 486
výroba a skladování 

- lehký průmysl
smíšené venkovské

historické využití areálu pro zemědělství, provoz je 

funkční, na části bonita BPEJ 1, nutnost odůvodnit 

potřebu nových zastavitelných ploch, nerušit 

zemědělskou výrobu ve venkovském sídle

Pop/5 Havlíčková Petra

488/1, 492, 

494, 495, 496, 

497, 498, 499, 

500, 501, část 

32/1 a 32/2

výroba a skladování 

- zemědělská 

výroba

bydlení v rodinných domech - venkovské, 

smíšené obytné - venkovské

historické využití areálu pro zemědělství, provoz je 

funkční, na části bonita BPEJ 1, nutnost odůvodnit 

potřebu nových zastavitelných ploch, nerušit 

zemědělskou výrobu ve venkovském sídle

Pop/6 Havlíčková Petra 16, 311/4, 486
výroba a skladování 

- lehký průmysl
smíšené venkovské

historické využití areálu pro zemědělství, provoz je 

funkční, na části bonity BPEJ 1, nutnost odůvodnit 

potřebu nových zastavitelných ploch, nerušit 

zemědělskou výrobu ve venkovském sídle

Pop/7
Chabera Milan 

Chaberová Zdeňka

488/1, 492, 

494, 495, 496, 

497, 498, 499, 

500, 501, část 

32/1 a 32/2

výroba a skladování 

- zemědělská 

výroba

bydlení v rodinných domech - venkovské, 

smíšené obytné - venkovské

historické využití areálu pro zemědělství, provoz je 

funkční, na části bonita BPEJ 1, nutnost odůvodnit 

potřebu nových zastavitelných ploch, nerušit 

zemědělskou výrobu ve venkovském sídle

Pop/8 Kozel Maria
351/13, 

348/16
vodní plocha + terénní úpravy

revitalizace pozemků, zlepšení podmínek pro 

obsluhu území

Pop/9 Krauskopf

488/1, 492, 

494, 495, 496, 

497, 498, 499, 

500, 501, část 

32/1 a 32/2

výroba a skladování 

- zemědělská 

výroba

bydlení v rodinných domech - venkovské, 

smíšené obytné - venkovské

historické využití areálu pro zemědělství, provoz je 

funkční, na části bonita BPEJ 1, nutnost odůvodnit 

potřebu nových zastavitelných ploch, nerušit 

zemědělskou výrobu ve venkovském sídle

PODNĚTY - K. Ú. POPOVICE



Vyhodnocení podnětů
k.u. Popovice

Pop/10
Murin Martin Murinová 

Zuzana

488/1, 492, 

494, 495, 496, 

497, 498, 499, 

500, 501, část 

32/1 a 32/2

výroba a skladování 

- zemědělská 

výroba

bydlení v rodinných domech - venkovské, 

smíšené obytné - venkovské

historické využití areálu pro zemědělství, provoz je 

funkční, na části bonitay BPEJ 1, nutnost 

odůvodnit potřebu nových zastavitelných ploch, 

nerušit zemědělskou výrobu ve venkovském sídle

Pop/11 Osadní výbor Popovice

488/1, 492, 

494, 495, 496, 

497, 498, 499, 

500, 501, část 

32/1 a 32/2

výroba a skladování 

- zemědělská 

výroba

bydlení v rodinných domech - venkovské, 

smíšené obytné - venkovské

historické využití areálu pro zemědělství, provoz je 

funkční, na části bonita BPEJ 1, nutnost odůvodnit 

potřebu nových zastavitelných ploch, nerušit 

zemědělskou výrobu ve venkovském sídle

Pop/12 Osadní výbor Popovice 16, 311/4, 486
výroba a skladování 

- lehký průmysl
smíšené venkovské

historické využití areálu pro zemědělství, provoz je 

funkční, na části bonita BPEJ 1, nutnost odůvodnit 

potřebu nových zastavitelných ploch, nerušit 

zemědělskou výrobu ve venkovském sídle

Pop/13 Popovice 250 01,   z. s.

488/1, 492, 

494, 495, 496, 

497, 498, 499, 

500, 501, část 

32/1 a 32/2

výroba a skladování 

- zemědělská 

výroba

bydlení v rodinných domech - venkovské, 

smíšené obytné - venkovské

historické využití areálu pro zemědělství, provoz je 

funkční, na části bonita BPEJ 1, nutnost odůvodnit 

potřebu nových zastavitelných ploch, nerušit 

zemědělskou výrobu ve venkovském sídle

Pop/14 Popovice 250 01,   z. s. 16, 311/4, 486
výroba a skladování 

- lehký průmysl
smíšené venkovské

historické využití areálu pro zemědělství, provoz je 

funkční, na části bonita BPEJ 1, nutnost odůvodnit 

potřebu nových zastavitelných ploch, nerušit 

zemědělskou výrobu ve venkovském sídle
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Návrh usnesení

• Zastupitelstvo města Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, příslušné podle § 6 odst. 5 
písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění 
pozdějších předpisů (stavební zákon), v souladu s § 44 písm. a) a ve spojení s § 55 
odst. 2 stavebního zákona rozhodlo o pořízení Změny č. 2 ÚP Brandýs nad Labem-
Stará Boleslav.

• Zastupitelstvo města Brandýs nad Labem-Stará Boleslav rozhodlo o zařazení 
podnětů dle přiloženého seznamu – přílohy č. 1 do Změny č. 2 ÚP Brandýs nad 
Labem-Stará Boleslav.

• Zastupitelstvo města Brandýs nad Labem-Stará Boleslav rozhodlo o nezařazení 
podnětů dle přiloženého seznamu – přílohy č. 1 do Změny č. 2 ÚP Brandýs nad 
Labem-Stará Boleslav.

• Zastupitelstvo města Brandýs nad Labem-Stará Boleslav rozhodlo o zařazení 
„Územní studie prověření vybraných problémů dopravní a urbanistické koncepce 
Brandýs nad Labem-Stará Boleslav“ jako souhrnu dalších podnětů do Změny č. 2 
ÚP Brandýs nad Labem-Stará Boleslav.


