
Zastupitelstvo obce Nelahozeves 
Školní 3, 277 51 Nelahozeves 
tel : 315785059, 315785290, e-mail : obec@nelahozeves.cz, www.nelahozeves.cz 

č.j. : V Nelahozevsi dne: dd .mm.2014 

Opatření obecné povahy obce Nelahozeves č.X/2014, kterým se vydává územní opatření o stavební 
uzávěře. 

Zastupitelstvo obce Nelahozeves, v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., ve zněn í pozdějších 

předpisů, o obcích (obecní zřízení),§ 5 odst. 2 a § 6 odst. 6 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (dále jen "stavební zákon"), na základě usnesení č. 20/4/2011 

ze dne 28.4.2011, v souladu s v souladu s§ 173, odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., v platném znění (dále 
jen "správní řád"), a § 99 stavebního zákona, a § 17 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě 
územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření, vydává toto územní opatření o 
stavební uzávěře. 

Článek I. 
Vymezení oblasti územního opatření o stavební uzávěře 

Územní opatření o stavební uzávěře se vymezuje podle§ 17 odst.1 písm.a) vyhlášky č. 503/2006 Sb. 
Vymezené území zahrnuje tyto pozemky, včetně pozemků, které z těchto pozemků budou popřípadě 
odděleny : 

1/1) na pozemcích parc.č. 35/1, 35/2, 38/5, 38/6, 38/9, 39/1, 39/2, 39/4, 39/22, 39/26, 39/31, 222/2, 
222/5, 222/6, k.ú. Podhořany 

l/2)na pozemcích parc.č. 144/1, 144/10, 144/12, 144/13, 144/14 a 144/15 k.ú. Podhořany 
1/3) na pozemcích parc.č část 197 /11, část 197 /113, 197 /119, část 197 /191, část 197 /193, část 

197/194, část 197/195, část 197/196, část 197/197, 197/219, 197/203, 197/204, k.ú. 
Nelahozeves 

1/4) na pozemcích parc.č. 73/3, 73/4, 73/93, 73/94, 73/95, 73/96, 73/101, 73/102, 73/103, 73/104, 
73/138, 73/105, 73/106, 73/107, 73/127, 73/128, 73/139, 73/140 k.ú. Nelahozeves 

1/5) na pozemcích parc.č. 149/3, 149/4, 149/5, 149/6, 149/7, 150/1, 150/6, 150/8, 128, 129, 150/5, 
147, 149/8, část 149/9, část 149/10, 542, 543, 544, 545, 546, k.ú. Lešany u Nelahozevsi 

1/6) na pozemcích parc.č. 120/1, 120/110, 120/111, k.ú. Lešany u Nelahozevsi 
1/7) na pozemcích parc.č. 83/3, 83/13, 83/14, 83/15, 83/22, část 83/23, 83/25, 83/26, 83/27, 83/28, 

83/29,83/30,83/31,83/34,83/48,83/49,83/50,83/51,83/52,83/53,83/54,83/55,83/56, 
83/57, 83/58, 83/59, 83/60, část 84/1, část 87 /1, 87 /3, 87 /4, 88, k.ú. Nelahozeves, 

1/8) na pozemcích parc.č. 86/9, 86/15, 86/18, 86/31, 86/32, 86/33, 560, k.ú. Nelahozeves 
1/9) na pozemcích parc.č. 48/3, , 49, 53, 55/3, 55/5, 55/6, 85/18, 85/23, 85/25, 85/ 26, 85/29, 

94/1,část 94/2, 100, 103, 106/1, 106/2, 106/13, 106/14, 106/15, 106/16, 106/17, 106/18, 
106/19, 106/20, 106/21, 106/23, 106/24, 106/25, 106/26, 106/28, 106/29, 106/30, 106/31, 
106/32, 106/33, 106/34, 108/1, 108/5, 108/6, 111, část 114, 115/3, 116/2, 490/2, část 493, 
502, 503, část 520, k.ú. Lešany u Nelahozevsi 

Součástí tohoto opatření obecné povahy o stavební uzávěře je ověřený výkres na kopii katastráln í 
mapy s vyznačením území, na kterých platí stavební uzávěra. 

Článek li. 
Zákazy a omezení: 

V územích vymezených podle článku I. se zakazuje povolování a provádění veškerých staveb, ve 
smyslu § 2 odst. 3 stavebního zákona, povolování a provádění změn dokončených staveb v rozsahu § 



2 odst. 5 písm. a) a b) stavebního zákona, povolování a provádění změn v účelu užívání staveb ve 
smyslu§ 126 odst. 4 stavebního zákona v rozsahu§ 2 odst. S písm. a) a b) stavebního zákona a změn 
staveb před jejich dokončením ve smyslu§ 118 stavebního zákona. 

Článek Ill. 
Výjimky ze zákazu a omezení. 

Výjimky ze zákazů a omezení uvedených v článku li. může podle§ 99 odst. 3 stavebního zákona, v 
odůvodněných případech povolit, Zastupitelstvo obce Nelahozeves svým usnesením, a to za 
předpokladu, že povolení výjimky neohrožuje sledovaný účel tohoto opatření. V případech 
uvedených v§ 177 odst. 1 stavebního zákona (např. závažné havárie), je oprávněna povolit výjimku 
starostka obce nebo její zástupce, ve smyslu§ 104 odst. 1 zákona o obecním zřízení. 

Článek IV. 
Podmínky vyplývající ze stanovisek dotčených orgánů 

Dotčené orgány si ne/stanovily podmínky: 
Povinnosti uvedené v jiných zvláštních právních předpisech nejsou tímto opatřením dotčeny. 

Článek V. 
Doba trvání územního opatření o stavební uzávěře. 

Toto opatření platí do doby, než bude vydán nový územní plán obce, ve kterém budou pro dotčená 
území stanoveny podmínky využití. 

Článek VI. 
Odůvodnění 

Obec Nelahozeves svým usnesením č.20/4/2011 ze dne 28.4.2011 rozhodla o pořízení nového 
územního plánu. Z urbanistické soutěže na návrh urbanistické koncepce obce Nelahozeves, vyhlášené 
a vyhodnocené obcí Nelahozeves v r. 2013, vzešel vítězný návrh, který definuje v základních 
koncepčních směrech možný budoucí rozvoj obce. Jelikož stávající platný územní plán obce není s 
výsledky urbanistické soutěže plně v souladu, rozhodlo Zastupitelstvo obce Nelahozeves o vydání 
územního opatření o stavební uzávěře formou opatření obecné povahy. Toto opatření se dotýká 
území vymezených v čl. I tohoto opatření. V novém územním plánu obce Nelahozeves budou 
vymezená území řešena v souladu se stavebním zákonem a souvisejícími předpisy. Po vydání nového 
územního plánu formou opatření obecné povahy bude ukončena platnost územního opatření o 
stavební uzávěře. 

Článek VII. 
Poučení 

Návrh opatření obecné povahy se zveřejňuje na úřední desce obce Nelahozeves nejméně po dobu 15 
dnů a na adrese http://www.nelahozeves.cz, která umožňuje dálkový přístup. 
K návrhu opatření obecné povahy může kdokoli, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou být 
opatřením obecné povahy přímo dotčeny, uplatnit u správního orgánu písemné připomínky ve lhůtě 
30 dnů ode dne jeho zveřejnění. Zmeškání úkonu nelze prominout. 
Vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy související s výkonem vlastnického práva 
mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, nebo, určí-li tak správní orgán, i jiné osoby, 
jejichž oprávněné zájmy mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, mohou podat proti 
návrhu opatření obecné povahy písemné odůvodněné námitky ke správnímu orgánu ve lhůtě 30 dnů 
ode dne jeho zveřejnění. Zmeškání úkonu nelze prominout. 



Grafická příloha: Vymezení území - ověřený výkres na kopii katastráln í mapy s vyznačen ím území, pro 
která platí stavební uzávěra . 
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Důvodová zpráva: 
Příloha k návrhu na územní opatření o stavební uzávěře obce Nelahozeves pro potřeby projednání 
záměru na vydání územního opatření o stavební uzávěře na poradě Zastupitelstva obce Nelahozeves. 

Odůvodnění vymezení jednotlivých lokalit pro stanovení územního opatření o stavební uzávěře obce 
Nelahozeves. 

Lokality: 

1) Podhořany - Hleďsebe 2. díl 

Ve vítězném soutěžním návrhu stanovena jako jedna z hlavních charakterových vlastností obce 

prostorová samostatnost jednotlivých sídelních částí obce (princip nespojování, nesrůstání). 

Stavební uzávěra do doby návrhu, projednání a vydání nového územního plánu ochrání předmětné 

území před případnou zástavbou s propojujícím efektem. 

2) Podhořany - nádraží 

Ve vítězném soutěžním návrhu navržena jiná urbanistická struktura, než je v platném územním plánu, 

více zohledňující kompoziční principy autonomní městské části s logickými vazbami na své okolí 

(založení části sídla na "zelené louce". 

Stavební uzávěra do doby návrhu, projednání a vydání nového územního plánu ochrání předmětné 

území před případnou "chaoticky" či "nelogicky" vzniklou zástavbou,. popřípadě infrastrukturou. 

Navržená struktura zástavby v platném územním plánu neumožňuje realizaci hlavních kompozičních 

principů návrhu, např. hlavní motiv nové čtvrti - nádražní třídu, od budovy nádraží k ulici Zagarolská. 

3) Nelahozeves - ulice Příčná a Vltavská 

Ve vítězném soutěžním návrhu navrženo propojení ulic Příčná a Vltavská s ulicí Nádražní a částí obce 

za železniční tratí, které zlepšení průchodnost urbanistické struktury. 

Stavební uzávěra do doby návrhu, projednání a vydání nového územního plánu ochrání předmětné 

území před případnými stavebními aktivitami, znemožňujícími nebo ztěžujícími realizaci soutěžního 

záměru. 

4 Nelahozeves - Na Samotě U Lesa 

Ve vítězném soutěžním návrhu stanovena nezastavitelná hrana skalního masivu nad Dvořákovou 

stezkou. Poddolované území - geologickým průzkumem nevyvrácené riziko pro novou výstavbu z 

hlediska zakládání staveb (zdroj Územně analytické podklady Kralupy n.Vltavou). 

Stavební uzávěra do doby návrhu, projednání a vydání nového územního plánu ochrání předmětné 

území před případným znehodnocením volné krajiny a jejich kompozičních principů a umožní 

zpracování podrobnější rešerže stavu, nutné pro stanovení regulativů případného poddolovaného 

území. 

S) Nelahozeves- Kralupská/Na úvoze 

Ve vítězném soutěžním návrhu území vymezeno jako zelený kloub mezi sídelními částmi obce 

Nelahozeves a Lešany (odlišné uspořádání než je v platném ÚP). 

Stavební uzávěra do doby návrhu, projednání a vydání nového územního plánu ochrání předmětné 

území před případným nekoncepčním rozvojem, znemožňujícím v budoucnu urbanistické a dopravní 



řešení vztahu dotčených částí obce s ohledem na všeobecně přijatelnou míru zatížení volné kraj iny a 

koncentraci urbanizovaného území. 

6) V cihelnách 

Nevyhovující současný stav území z hlediska odvodu dešťových vod, nefungující kanalizace ani 

přírodní retenční schopnost území, nevhodnost realizace dalších zpevněných ploch v lokal i tě. 

Stavební uzávěra do doby návrhu, projednání a vydání nového územního plánu ochrání předmětné 

území před masivní urbanizací možnou dle stávajícího územního plánu, bez vyhodnocení dopadů na 

širší území obce, jeho strukturu a charakter zástavby. 

7) Mezi sídelními částmi Lešany a Nelahozeves 

Území prokazatelně leží v extravilánu obce, ve volné krajině . Jeho masivní urbanizace je v přímém 

rozporu s obcí vybraným vítězným soutěžním návrhem. Vnitřní zastavěné území obce nabízí dostatek 

ploch k zástavbě a jejímu územnímu rozvoji. 

Stavební uzávěra do doby návrhu, projednání a vydání nového územního plánu ochrání předmětné 

území před masivní urbanizací volné krajiny, před neopodstatněným i nároky na budování nové, 

fiskálně zatěžující infrastruktury obce a umožní v širších souvislostech posoudit a řešit d louhodobě 

nevyhovující stav předmětného a navazujícího území z hlediska odvodu dešťových vod jak z pozemků, 

tak z případě narůstajícího množství zpevněných ploch. 

8) Nelahozeves -Školní ulice 

Ve vítězném soutěžním návrhu území vymezeno pro rekreaci, což je v rozporu s platným územním 

plánem ( = rezerva bydlení). Jedním z charakterových principů vymezených v soutěžním návrhu je 

udržení hranic zastavěného území obce v údolní poloze a nerozrůstání zástavby obce na stráně údolí 

(tento kompoziční a ochranný princip se nevztahuje se na rekreaci) . 

Stavební uzávěra do doby návrhu, projednání a vydání nového územního plánu ochrání předmětné 

území před rozrůstáním obce do volné krajiny strání, vymezujících pohledově nezastavitelné terénní 

hrany správního území. 

9) Mezi sídelními částmi Lešany a Nelahozeves 

Dlouhodobě nevyhovující stav území z hlediska odvodu dešťových vod, nefungující kanalizace a 

přírodní retenční schopnosti území. Stávající realizované stavby i soutěžní návrh v rozporu s platným 

územním plánem, jehož navrhovaná struktura zástavby je dle vítězného soutěžního návrhu pro dané 

území zásadně nevhodná. Nejdříve je nutné novým rozborem, posouzením a návrhem prověřit 

způsob radiálního rozvíjení zástavby podél cest, jak je uvedeno v soutěžním návrhu, a možnosti 

rozšíření tohoto principu o příčná propojení. Posléze je možno v návrhu nového územního plánu 

předložit k projednání přijatelnou regulaci daného území. 

Stavební uzávěra do doby návrhu, projednání a vydání nového územního plánu ochrání předmětné 

území před nevhodnou realizací dalších zpevněných ploch, bez širšího kontextu řešení v novém 

územním plánu. 
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