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Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, jako věcně a místně 

příslušný správní orgán, uplatňuje podle ustanovení § 55a odst. 2 písm. d) a e), v souladu 

s ust. § 4 odst. 2 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 

zákon), ve znění pozdějších předpisů, toto 

 

 

S T A N O V I S K O 

k navrhovanému obsahu změny územního plánu  

Jíloviště 

 
Změna je pořizována ve zkráceném postupu. 

 

 

Dne 19. 4. 2021 obdržel Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí 

a zemědělství od Ředitelství silnic a dálnic ČR zkrácenému postupu pořizování změny územního 

plánu.  

 

Předmětem koncepce je: 

- Vymezeni koridoru proměnné šířky pro VPS modernizace dálnice D4 včetně všech 

souvisejících staveb zahrnující i rozšíření v prostoru MÚK Zbraslav-jih a MÚK Jíioviště. 

Hranici koridoru pro modernizaci dálnice D4 bude vymezena ve vzdálenosti minimálně 

25 m vně od osy přilehlého jízdního pásu po obou stranách dálnice. V prostoru MÚK hranici 

koridoru vymezit alespoň ve vzdálenosti 20 m vně od hranice tělesa větve křižovatky včetně 

připojovacích a odbočovacfch pruhů a v úsecích, kde je navržena doprovodná komunikace 

a jiné ve vzdálenosti alespoň 20 m vně od osy komunikace. 

- Modernizaci dálnice D4 včetně všech vyvolaných a souvisejících staveb bude zařadit mezi 

veřejně prospěšné stavby, pro které lze práva ke stavbám a pozemkům vyvlastnit. 

- V podmínkách ploch podél koridoru v přípustném využití uvést dopravní a technickou 

infrastrukturu tak, aby bylo umožněno umístění staveb souvisejících s modernizací dálnice D4. 

 

Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, sděluje následující: 

Stanovisko z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění 

pozdějších předpisů (Mgr. R. Kouřík, l. 774) 

Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako orgán ochrany 

přírody a krajiny příslušný podle § 77a zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, 
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v platném znění (dále jen zákon č. 114/1992 Sb.), sděluje k předloženému návrhu obsahu změny 

územního plánu Jíloviště, že z hlediska ochrany zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů, 

zvláště chráněných území kategorie přírodní rezervace a přírodní památka, nemá žádné 

připomínky. Krajský úřad upozorňuje, že navrhovaná veřejně prospěšná stavba koliduje 

s vymezeným veřejně prospěšným opatřením – nadregionálním biokoridorem NRBK 56 Karlštejn, 

Koda – K59. Proto požaduje vytvořit nástroji územního plánování podmínky pro křížení těchto 

dvou tras tak, aby byla zachována ekologicko-stabilizační funkce biokoridoru. 

Krajský úřad dále podle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. sděluje, že lze vyloučit významný 

vliv navrhované změny územního plánu Jíloviště, vyvolané požadavky na modernizaci dálnice D4, 

samostatně nebo ve spojení s jinými záměry a koncepcemi, na předměty ochrany a celistvost 

evropsky významných lokalit (EVL) a ptačích oblastí soustavy Natura 2000 v působnosti 

Krajského úřadu. 

Rozsah změny je dán technickými požadavky na provedení modernizace dálnice D4, konkrétně 

vymezení koridoru proměnlivé šířky v úseku MÚK Zbraslav-jih – MÚK Jíloviště, včetně ploch 

mimoúrovňových křížení, doprovodných komunikací a přeložek silnic. 

Nejbližší součástí soustavy Natura 2000 je EVL Zvolská homole (kód CZ0210153, 

vzdálenost 1,5 km), jejímiž předměty ochrany jsou evropská stanoviště Kontinentální opadavé 

křoviny, Panonské skalní trávníky (Stipo-Festucetalia pallentis), Chasmofytická vegetace 

silikátových skalnatých svahů, Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum, Lesy svazu Tilio-Acerion 

na svazích, sutích a v roklích. Další blízkou lokalitou je EVL V hladomoří (kód 

CZ0213802,vzdálenost přibližně 3,3 km), jejímiž předměty ochrany jsou tatáž evropská stanoviště, 

a dále přástevník kostivalový (Callimorpha quadripunctaria). Vzhledem k uvedeným vzdálenostem, 

povaze předmětů ochrany a jejich distribuci, jakož i lokálně úzce vymezenému předmětu změny 

územního plánu, nelze žádné ovlivnění těchto ani jiných součástí soustavy Natura 2000 

v působnosti Krajského úřadu očekávat. 

 

Stanovisko příslušného orgánu posuzování vlivů na životní prostředí podle § 10i 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  

(Mgr. Darina Hanusková, l. 685) 

 

Orgán posuzování vlivů na životní prostředí příslušný podle ust. § 20 písm. b) a § 22 

písm. d) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen zákon) na základě ust. § 10i odst. 2 zákona, kritérií uvedených v příloze č. 8 

zákona a předložených podkladů nepožaduje zpracovat vyhodnocení vlivů změny územního 

plánu obce Jíloviště na životní prostředí (tzv. SEA).  

Odůvodnění: 

Předmětem koncepce je vymezeni koridoru proměnné šířky pro VPS modernizace dálnice D4 

včetně všech souvisejících staveb zahrnující i rozšíření v prostoru MÚK Zbraslav-jih a MÚK 

Jíioviště. Hranice koridoru pro modernizaci dálnice D4 bude vymezema ve vzdálenosti minimálně 

25 m vně od osy přilehlého jízdního pásu po obou stranách dálnice. V prostoru MÚK bude hranice 

koridoru vymezena alespoň ve vzdálenosti 20 m vně od hranice tělesa větve křižovatky včetně 

připojovacích a odbočovacfch pruhů a v úsecích, kde je navržena doprovodná komunikace a jiné 

vyvolané přeložky ve vzdálenosti alespoň 20 m vně od osy komunikace. Modernizace dálnice D4 

včetně všech vyvolaných a souvisejících staveb bude zařazena mezi veřejně prospěšné stavby, pro 

které lze práva ke stavbám a pozemkům vyvlastnit. V podmínkách ploch podél koridoru bude v 

přípustném využití uvedeno dopravní a technickou infrastrukturu tak, aby bylo umožněno umístění 

staveb souvisejících s modernizací dálnice D4. 

Změnou územního plánu se nezmění urbanická  koncepce obce. Navržená změna svým rozsahem 

ani využitím nebude mít významný negativní vliv na životní prostředí a veřejné zdraví v řešeném 

území. Příslušný orgán ochrany přírody vyloučil významný vliv na území Natura 2000 

podle ust. § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších 

předpisů. 
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Příslušný úřad 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. 

Závažnost a rozsah vlivů lze vyloučit, jelikož nebyly identifikovány žádné jako významné. 

Rizika pro životní prostředí a veřejné zdraví z provedení koncepce nejsou významná. 

V podkladech pro pořízení změny nebyly identifikovány významné střety se zvláštními přírodními 

charakteristikami území nebo kulturním dědictvím. Přeshraniční povahu vlivů provedení koncepce 

lze vyloučit. S přihlédnutím ke kritériím uvedeným v příloze 8 zákona příslušný úřad dospěl 

k závěru, že změnu koncepce není nutné posuzovat podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování 

vlivů na životní prostředí. 

 

 

 

 Ing. Josef Keřka, Ph.D. 

 vedoucí odboru životního prostředí 

a zemědělství 
 

 
 

 

v z. Ing. Hana Švingrová 

vedoucí oddělení posuzování vlivů 

na životní prostředí 
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