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1 Posouzení souladu návrhu regulačního plánu podle ust. § 68 odst. 4 
stavebního zákona  

 

1.1 S politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací 
.1  Regulační plán je v souladu s platnou Politikou územního rozvoje České republiky, platnými Zásadami územního 

rozvoje Středočeského kraje a platným Územním plánem Nelahozeves. 
 

1.2 S cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na ochranu 
architektonických a urbanistických hodnot v území  

.1 Regulační plán je v souladu s cíli a úkoly územního plánování, zejména pak s požadavky na ochranu 
architektonických a urbanistických hodnot v navazujícím území. 

 

1.3 S požadavky tohoto zákona a jeho prováděcích právních předpisů 
.1 Regulační plán je v souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů. 
 

1.4 S požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle 
zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů 

.1  Bude doplněno po veřejném projednání. 
 
 

2 Údaje o způsobu pořízení regulačního plánu  
.1 Bude doplněno pořizovatelem. 

  



6   RP01 - Centrum obce Nelahozeves, odůvodnění  

3 Vyhodnocení koordinace využívání řešené plochy z hlediska širších 
územních vztahů, včetně vyhodnocení souladu regulačního plánu 
pořizovaného krajem s politikou územního rozvoje a zásadami 
územního rozvoje, u ostatních regulačních plánů též souladu s územním 
plánem 

 

3.1 Vyhodnocení koordinace využívání řešené plochy z hlediska širších územních 
vztahů 

.1  Z hlediska urbanistické koncepce a urbanistických hodnot řešená plocha svým charakterem a strukturou vychází 
z historického uspořádání uzavřeného hospodářského dvorce a respektuje okolní zástavbu. V okolí se vyskytují 
převážně stavby s dvěma až třemi nadzemními podlažími, z čehož je jedno podkroví, s primární funkcí 
individuálního bydlení. Prostorová dominanta zámku Nelahozeves je zachována. Řešená plocha je navržena tak, 
aby odpovídala nárokům využití jako centrálního prostoru obce. Úpravou nivelity terénu bylo dosaženo 
maximálně spojité multifunkční plochy, využitelné pro aktivity a provoz obce, každodenní, např. farmářské trhy, 
akce zájmových skupin, školní akce, obecní zasedání a meetingy atp. 

.2 Z hlediska technické koncepce je plocha napojena na současnou dopravní a technickou infrastrukturu, při čemž 
některé tyto prvky upravuje s cílem efektivnějšího využití ploch veřejných prostranství. 

 

3.2 Soulad s platnou Politikou územního rozvoje České republiky 
.1 Regulační plán je v souladu se stanovenými republikovými prioritami územního plánování dle kap. 2 Politiky 

územního rozboje ČR ve znění Aktualizace č. 5 schválené usnesením Vlády ČR č. 833 dne 17. 8. 2020 a závazně 
platné ode dne 11. 9. 2020. (dále jen „APÚR“).  

.2 Obec Nelahozeves se nachází v rozvojové oblasti OB1 Rozvojová oblast Praha a dále se nachází v blízkosti 
rozvojové osy OS2 Rozvojová osa Praha–Ústí nad Labem–hranice ČR/Německo (– Drážďany). Obec se nenachází 
v žádné specifické oblasti vymezené APÚR. 

.3 Obec se nachází v koridoru vysokorychlostní dopravy VR1, úseku (Drážďany –) hranice SRN/ČR–Praha, na koridoru 
vodní dopravy VD2 a na koridoru dálkovodu DV1.  

.4 Regulační plán je v souladu se všemi výše zmíněnými body APÚR. 
 

3.3 Soulad s platnými Zásadami územního rozvoje Středočeského kraje 
.1 Regulační plán respektuje stanovené Zásady územního rozvoje Středočeského kraje ve znění jejich 2. aktualizace 

z roku 2014, (dále jen „AZÚR“) a to jak podmínkách Rozvojové osy OS2, tak z pohledu dopravní a technické 
infrastruktury a ochrany krajiny a ÚSES. 

 

3.4 Soulad s platným Územním plánem Nelahozeves 
0. Regulační plán je v souladu s platným Územním plánem Nelahozeves (dále jen „ÚP“) a zpřesňuje jej následovně: 

3.4.1 V plochách:  
.1 Plochy občanského vybavení (OV) - zpřesněno z plochy smíšené obytné (O) s ohledem na upřesnění druhu bydlení 

a druhu občanského vybavení. 
.2 Plochy veřejného prostranství zpevněného (VZ) - zpřesněno z plochy veřejné prostranství hlavní (VPH), veřejné 

prostranství ostatní (VPo) a z plochy smíšené obytné (O), s ohledem na zajištění veřejných prostranství 
a dopravních komunikací. 

.3 Plochy veřejného prostranství parkového (VP) - zpřesněno z plochy veřejné prostranství hlavní (VPH) a z plochy 
smíšené obytné (O), s ohledem na upřesnění plochy určené k zajištění veřejných prostranství s převahou 
travnatých porostů a stromů. Také je umožněno v souladu s podmínkami ploch s rozdílným způsobem využití 
umístění souvisejících činností a staveb drobné architektury pro sport a odpočinek, kulturu, pokud neomezují účel 
veřejného prostranství. 

.4  Plochy veřejného prostranství - zeleně (Z) - zpřesněno z plochy veřejné prostranství hlavní (VPH) 
a z plochy smíšené obytné (O), s ohledem na upřesnění plochy určené k zajištění veřejných prostranství 
s převahou nezpevněných ploch s výsadbou stromů. 
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3.4.2 V podmínkách pro umístění staveb:  
.1 byl regulační plán zpřesněn regulací stavebních čar pozemků a vymezením pozemků, s ohledem na zachování 

charakteru řešené plochy, 
.2  byl regulační plán zpřesněn regulací umístění prvků veřejně prospěšných staveb a jejich součástí – tj. například 

umístěním skupin stromů nebo prvků liniové zeleně (stromořadí) v rámci parkovacích ploch a dalších regulací 
týkajících se veřejných prostranství, občanské vybavenosti, dopravní a technické infrastruktury pro co nejlepší 
nastavení podmínek pro využití řešené plochy z hlediska naplnění ÚP a přiblížení charakteru okolní zástavby 
v platných současných standardech. 

 

3.4.3 V podmínkách pro prostorové uspořádání: 
.1 Regulační plán zpřesňuje požadavky na podlažnost a výšku staveb, tvar staveb a střech staveb, rozsah zastavěné, 

zpevněné a zelené nezpevněné plochy, řešení sadových úprav a prostorové uspořádaní všech staveb pro co 
nejlepší nastavení podmínek pro využití řešené plochy z hlediska naplnění ÚP a přiblížení charakteru okolní 
zástavby v dnešních standardech. 

 

3.4.4 V pozicích dopravní a technické infrastruktury: 
.1 Dopravní infrastruktura byla regulačním plánem upravena pro efektivnější prostorové uspořádání veřejného 

prostoru v řešeném území. Upravené řešení je v souladu s platnými ČSN. V ploše veřejného prostranství návsi je 
plochou parkovou vymezena rezerva pro zajištění řešení veřejných prostranství v charakteru parkové návsi. 

.2 Technická infrastruktura byla regulačním plánem upravena v souladu s podmínkami využití území, zejména v části 
dešťové kanalizace - odvodnění řešené plochy a také návrhem úprav části stávající zámecké štoly. 

 
 

4 Údaje o splnění zadání regulačního plánu, popřípadě vyhodnocení 
souladu s pokyny pro jeho přepracování (§ 69 odst. 3 stavebního 
zákona) 

.0  Regulační plán splňuje zadání regulačního plánu centra obce Nelahozeves. 
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5 Zdůvodnění navržené koncepce řešení 
 

5.1 Urbanistická koncepce 

5.1.1 Koncepce urbanistického řešení  

5.1.1.1 Historie a hodnoty území 
.1 Urbanistická koncepce vychází z historické podstaty formování řešeného území. Jádro Nelahozevsi tvořil uzavřený 

hospodářský dvorec, stojící v prostorové opozici k sousednímu nelahozeveskému zámku. Hospodářský dvůr zde 
vznikl jako součást farní vsi kolem kostela sv. Ondřeje. Uzavřenost hospodářského dvora byla narušena stavbou 
silničního průtahu (dnes ulice Kralupská) v 80. letech 20. století, kdy postupně docházelo k demolici většiny 
objektů.  
Průtah silnice III/24021 je v současné době díky prostorovému roztržení návsi na dvě nespojité plochy významným 
limitem transformace prostoru návsi na společenské centrum obce. 
 

 
obr.: výřez stabilního katastru Čech z roku 1840 s patrnou stopou hospodářského dvora v místě dnešní návsi 

 
obr.: výřez z leteckého snímkování, rok 1953, stav před realizací průtahu silnice III/24021 
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obr.: výřez z leteckého snímkování, rok 1989, stav po realizaci průtahu silnice III/24021 

 
obr.: fotografie od zámku směrem na dnešní náves, rok 1894 

obr.: fotografie  směrem k zámku po revitalizaci návsi v 80. letech 20. století 
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5.1.1.2 Koncepce využití a prostorového uspořádání území 
 

Koncepce nové urbanistické struktury navazuje na tuto historickou skutečnost v několika principech: 
.1 Významnou změnou organizace prostoru návsi je přeložení diagonálně vedeného silničního průtahu ul. Kralupské, 

a zcelení tak prostoru návsi do využitelného víceúčelového prostranství. Využití prostoru návsi je předpokládáno 
převážně zpevněné s podílem parkových úprav tak, aby s ohledem na úpravu nivelity terénu bylo dosaženo 
maximálně spojité plochy, využitelné pro aktivity a provoz obce, každodenní, např. farmářské trhy, akce 
zájmových skupin, školní akce, obecní zasedání a meetingy atp., i sezónní, např. akce v rámci festivalu Dvořákova 
Nelahozeves, řemeslné jarmarky, letní kino, zimní bruslení, vánoční a velikonoční trhy atp. Konkrétní 
architektonické řešení prostoru návsi včetně mobiliáře a parkových úprav bude řešeno podrobnější dokumentací. 

.2 Pro posílení prostorového působení návsi jako centrálního prostoru jsou po jejím obvodu vymezeny plochy 
pro rozvoj občanského vybavení obce. Plocha smíšená obytná (O) je upřesněna pro umístění občanského vybavení 
celosídelního významu, doplněného o lokální vybavení, např. společenský sál, knihovna, pošta, případně 
doplněného o komerční vybavení, např. restaurace, kavárna, obchodní zařízení, administrativa. Objekt 
občanského vybavení navazuje na stopu historického objektu bývalého hospodářského dvora, uzavírá západní 
stranu návsi a vytváří důstojnou architektonickou dominantu a protipól monumentálnímu zámku. Pro potřeby 
obsluhy navrhovaného objektu občanského vybavení bude upravena ulice Na Vinici tak, aby bylo možné z ní 
obsluhovat 2. podlaží navrhovaného objektu, přízemí objektu bude výškově přístupné z prostoru návsi. Objekt 
občanského vybavení bude mít min. 2NP, max. však 3NP za předpokladu, že nebude výškovým uspořádáním 
negativně ovlivňovat areál Památníku A. Dvořáka a měřítko prostoru návsi. Architektonické řešení objektu je 
doporučeno hledat architektonickou soutěží. 

.3 Koncepce řešení počítá také s případnou stavbou objektu drobné architektury na jižní straně řešeného území, kde 
se dříve také nacházely objekty hospodářského dvora. Objekt drobné architektury je určen pro lokální občanské 
vybavení související s provozem návsi, např. infocentrum, kavárna, kulturně – obchodní provoz atp. 
Architektonické řešení objektu je doporučeno hledat architektonickou soutěží. Dočasně může být tento prostor 
využit k parkování pro obsluhu společenského a kulturního programu návsi. 
 

 
obr.: schéma prostorového uspořádání návsi, pohled ze severu od kostela sv. Ondřeje 

 
obr.: schéma prostorového uspořádání návsi, pohled z jihu od zámku Nelahozeves 
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5.1.2 Koncepce krajinného řešení:  
.0 Krajinné řešení navazuje na stávající přírodní hodnoty v území, mezi které patří některé prvky stávajících 

sadovnických úprav návsi a především sousední areál zámeckého parku založený kolem roku 1850. 
.1 Stávající parkový prostor návsi je ideově i technicky poplatný době svého vzniku (60. léta 20. století), není téměř 

užíván a chátrá. Parku chybí jakákoliv návaznost na svoje bezprostřední okolí, především rodnému domu Antonína 
Dvořáka, tak i zámku Nelahozeves.  

.2 Nově navržené řešení, které lépe definuje využití jednotlivých prostor obce, počítá s aktivnějším využitím všech 
obyvatel tohoto místa a tento fakt musí úpravy parku reflektovat. V prostoru bude využito více zpevněných ploch, 
ale tak, aby se nenarušil vesnický charakter místa. Součástí prostoru je také socha Antonína Dvořáka, jejíž poloha 
musí být vhodně umístěná jak nejen vůči památníku samotnému, ale i s vazbou na rodný dům Antonína Dvořáka. 

.3 Řešení území má potenciál napojení na systém zeleně s doplněním pěších nebo cyklistických tras do širšího okolí 
obce. Významné napojení se nabízí do zámeckého parku a dále přes obnovenou cestu na Kralupy n. Vltavou, 
přičemž je nezbytné zajistit průchodnost parku. Regulační plán doporučuje zlepšit pěší prostupnost také směrem 
k řece Vltavě s napojením na Dvořákovu cestu (a dále na Kralupy n. Vltavou) nebo s nábřežím Vltavy a cestou 
na Veltrusy, resp. na paralelní cestu podél železniční tratě obsahující cyklotrasu EV7. 

 

5.2 Koncepce infrastruktury 

5.2.1 Koncepce dopravního řešení  

5.2.1.1 Silniční doprava 
.1 Ústřední koncepcí dopravního i urbánního řešení je směrová úprava komunikace III/24021 - Větev A (dnešní ulice 

Kralupská) z dnešního diagonálního vedení skrz řešené území do polohy, která nabízí efektivnější využití plochy 
jako centrálního veřejného prostranství obce. Navržené řešení MO2 7/50 předpokládá značné polohové i výškové 
úpravy nového vedení komunikace včetně navazujících terénních prací. Toto přeložení se týká části především 
větve A.2 a A.3, tedy od křížení ul. Kralupská a Školní zhruba k objektu Dvořákova rodného domu. Regulační plán 
také předkládá alternativní řešení křižovatky ul. Kralupská a Školní na průsečnou křižovatku se zapojením vjezdu 
do zámeckého parku. Alternativní řešení křižovatky je realizovatelné dle podmínek využití území. 

.2 Návrh předpokládá zkapacitnění profilu Větve C (ul. Na Vinici) na MO2p 12/7/30 s dopravním zklidněním – zóna 
30. Toto zkapacitnění je nutné s ohledem na nově navržený objekt veřejného vybavení, který regulační plán 
vymezuje. 

.3 Vzhledem k přeložení větve A se mění i napojení větve D.1, která se na ul. Kralupskou napojuje. Pro větev D.2 je 
navržena úprava profilu na MO2 6,5/5/30. 

 

5.2.1.2 Pěší, hromadná a cyklistická doprava 
.1 Regulační plán navrhuje průchodnost řešenou plochou především v rámci nově upravených komunikací. 

Průchodnost přes veřejné prostranství a parkové plochy bude specifikována v podrobnější dokumentaci týkající 
se přímo těchto ploch.  

.2 RP definuje nutné zachování pěšího průchodu při realizaci navrženého objektu (BL1) na jeho severní hraně 
propojující ulici Na Vinici s ul. Kralupská, v návaznosti na zastávky MHD, žel. zastávku nebo kostel sv. Ondřeje. 
Toto propojení má značný význam na zachování kvalitní  a rychlé průchodnosti řešeného území.  

.3 Regulační plán navrhuje úpravu umístění zastávek MHD v centrální části řešeného území tak, aby bylo dosaženo 
jednoduššího přestupu na vlakové spojení na zastávce Nelahozeves Zámek a zastávka byla v centrální poloze 
návsi. Zastávkový záliv je oproti stávajícímu stavu posunut severně o 60 m, resp. až 120 m v druhém směru. 

.4 Plán doporučuje zachování stávajících přístupových pěších cest v okolí kostela sv. Ondřeje. 
 

5.2.1.3 Doprava v klidu 
.1 Pro objekty občanské vybavenosti bude počet odstavných a parkovacích stání řešen v souladu s ČSN na vlastním 

pozemku občanské vybavenosti, včetně posouzení vlivu dostupnosti MHD.  
.2 Celkový počet požadovaných parkovacích stání je stanoven v souladu s ČSN 73 6110 Projektování místních 

komunikací pro součinitel vlivu stupně automobilizace ka=1,0 dle reálných možností kapacity navržených 
veřejných prostranství, ulice Na Vinici, Kralupské a plochy před blokem BL.2. 

 Jsou doporučeny následující kapacity parkovacích stání: 
 P.1 – Na Vinici – min. 10 PS 
 P.2 – Pod zámkem – doporučeno až 30 PS 
 P.3 – Kralupská – doporučeno až 15 PS 

Vzorové prostorové umístění parkovacích stání je zobrazeno ve výkrese II.a Výkres koordinační s ohledem 
na prostorové možnosti navržených veřejných prostranství. 
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.3 Regulační plán navrhuje nová parkovací stání v ulici Na Vinici u navrženého objektu (BL1), parkovací stání 
s integrovaným stromořadím u ul. Kralupská a plochu pro parkovací stání před objektem bývalé hasičské 
zbrojnice. Parkovací stání v ploše P.2 jsou s ohledem na budoucí možné využití bloku BL.4 navržena jako dočasná. 

.4 Pro stávající objekty ploch smíšených obytných (O) jsou odstavná stání navržena výhradně na vlastním pozemku. 
 

5.2.1.4 Hluk z dopravy 
.1 Stávající hlukové poměry se navrhovaným řešením nemění. V optimálním případě dojde ke zklidnění dopravního 

provozu, a tedy ke zmínění negativních vlivů dopravy na obytné prostředí. 
 
 

5.2.2 Koncepce řešení technické infrastruktury  
.0 Řešené území je dobře obslouženo sítěmi tech. infrastruktury, takže regulační plán nepředpokládá zvláštní 

budování nových sítí, vyjma přeložení některých stávajících v rámci úprav komunikací. 
.1 Splašková kanalizace zůstane zachována ve své stopě v diagonálním vedení skrz řešené území, pokud to nebude 

vyžadovat úprava parkové plochy nad tímto vedením. Regulační plán navrhuje připojení navržených objektů 
gravitačním způsobem na stávající splaškovou kanalizaci. 

.2 Odvod dešťových vod bude řešen akumulací s přepadem do stávající sítě splaškových vod s odvodem historickou 
zámeckou stokou do řeky Vltavy. 

.3 Zásobování vodou u nových objektů je řešeno ze stávajícího vodovodního řadu v ul. Na Vinici nebo v jihovýchodní 
části území. Přeložka vodovodního řadu je navržena z důvodu stávajícího vedení pod blokem územní rezervy BL.4, 
a zároveň tak, aby vodovodní řad byl uložen v rámci nové komunikace. 

.4 Navržené objekty mohou být připojeny přípojkou na stávající vedení STL plynovodu, vedoucí v ul. Na Vinici, nebo 
v jihovýchodní části území. Přeložka STL plynovodu je navržena z důvodu terénních úprav návsi vyvolaných 
úpravou směrového řešení komunikací. Přeložka STL plynovodu je řešena tak, aby byl řad uložen v rámci nové 
komunikace. 

.5 Zásobování elektrickou energií je navrženo ze stávající sítě a stávající trafostanice v ulici Na Vinici. 

.6 Vedení a stožáry veřejného osvětlení budou patřičně změněny společně s upravenými komunikacemi. 

.7 Navržené objekty mohou být napojeny na stávající sítě sdělovacích nebo datových kabelů. 
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6 Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na 
zemědělský půdní fond a na pozemky určené k plnění funkce lesa 

.0  Vyhodnocení záboru ZPF bylo provedeno v souladu s ustanoveními zákona č. 334/1992 Sb. o ochraně 
zemědělského půdního fondu a vyhlášky č. 271/2019 Sb. o stanovení postupů k zajištění ochrany zemědělského 
půdního fondu. 

.1 Celá řešená plocha je dle územního plánu sídelního útvaru Nelahozeves v zastavěném území, a nenachází se v ní 
žádné plochy určené k vyjmutí ze zemědělského půdního fondu. 

 

6.1 Bonitované půdně ekologické jednotky 
.1 V řešené ploše se nacházejí zemědělské půdy s vysokou třídou ochrany. Jedná se o BPEJ 1.56.00 zařazené 

do I. třídy ochrany (nejcennější půdy, které lze odejmout ze ZPF pouze výjimečně) a BPEJ 1.10.10 zařazené 
do II. třídy ochrany (nadprůměrně produkční půdy, vysoce chráněné). 

 

6.2 Investice do půdy 
.1 V řešené ploše není provedeno plošné odvodnění zemědělské půdy. 
 

6.3 Údaje o areálech a objektech staveb zemědělské prvovýroby 
.1 V řešené ploše se nenachází areály ani objekty staveb zemědělské prvovýroby. 
 

6.4 Síť zemědělských účelových komunikací 
.1 V řešené ploše se nenachází žádné zemědělské účelové komunikace. 
 

6.5 Zdůvodnění návrhu 
.1 Závazným podkladem je platný územní plán Nelahozeves, ve znění změny č. 1. 
  
 Rozloha řešené plochy:      17 333 m2 (cca 1,73 ha) 
 Z toho v zastavěném území ke dni 1. 1. 2022:    17 333 m2 (cca 1,73 ha) 
 

6.6 Vyhodnocení záboru zemědělských pozemků 
.1 V řešené ploše nedochází k žádnému záboru zemědělských pozemků. 
 

6.7 Vyhodnocení záboru pozemků určených k plnění funkcí lesa 
.1 V řešené ploše se nevyskytují pozemky určené k plnění funkce lesa. 
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7 Vypořádání námitek uplatněných dle ust. § 67 stavebního zákona 
.0  Bude doplněno pořizovatelem. 
 
 
 
 

8 Vypořádání připomínek 
.0  Bude doplněno pořizovatelem. 
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