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Odesílatel: 

 

Jméno a příjmení…………………………… 

Datum narození…………………………….. 

Adresa trv. bydliště………………………… 

……………………………………………… 

 

Příjemce:  

 

Městský úřad Hostivice 

Husovo náměstí 13 

253 01 Hostivice 

 

 

 

 

 

 

 

 

Věc: Připomínka k návrhu změny č. 4 ÚPO Hostivice 

Na základě veřejné vyhlášky Městského úřadu Hostivice o vystavenízměny č 4. územního plánu 

obce Hostivice z 20. března 2018 a podle § 50 odst. 3 Stavebního zákona č. 183/2006 Sb. (dále 

SZ) podávám k návrhu změny č. 4 územního plánu Hostivice tyto připomínky: 

 

Z4-1 NERUŠÍCÍ KOMERCE V CENTRU MĚSTA 

Hostivice má ve svém centru zaniklé nebo ještě fungující výrobní haly a sklady, které by bylo 

vhodné pro rozvoj města vymístit. Změna vkládá do centra obytné čtvrti další možnou nerušící 

komerci, což může znamenat i novou výrobní halu, která opět zatíží ulici Československé 

armády kamionovou dopravou, může produkovat hluk a znečišťovat ovzduší. Výrobní, skladové 

a další případné komerční plochytohoto rozsahu by se měly vymísťovat a nahrazovat městskými 

budovami a bydlením.  Z urbanistického pohledu i z pohledu ekonomiky města by tato plocha 

měla být změněna na obytné území s možností občanské vybavenosti, případně drobných 

služeb. 

Z4-4 RODINNÉ DOMY U POTOKA POD BYTOVOU ZÁSTAVBOU 

Pozemky nejsou přístupné z veřejné komunikace. Je nutné nalézt městotvorné řešení propojení 

ulic Leknínová a Kmochova a k pozemkům mít přístup odtud. 

Bydlení v rodinných domech mezi bytovou zástavbou a školou nedává tomuto případnému 

budoucímu bydlení žádnou kvalitu a intimitu. Město by mělo tyto pozemky vykoupit 

a vybudovat zde kvalitní městskou parkovou zeleň se sportovními prvky pro potřeby obyvatel 

z blízkého okolí a dětí ze školy – tak, jak je to zamýšleno původním a dosud platným územním 

plánem. 

Z4-10 NOVÉ PLOCHY K ZASTAVĚNÍ 

Navržená změna vytváří samostatné území bez jakékoli návaznosti na zastavěné území Břví, 

případně Hostivice. Zamýšlené sloučení se Sobínem je nelogické a povede k nežádoucímu 
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propojování obcí (viz zadání ÚP Hostivice). 

Dotčené pozemky jsou součástí půdního zemědělského fondu ČR s nejvyšší možnou bonitou. 

Dále se zde nachází podzemní zdroje vod. Navrhovaná změna je tudíž rozporu se zákonem. 

Podle § 4 odst. 1 zákona č. 334/1992 o ochraně zemědělského půdního fondu je nutno pro 

nezemědělské účely používat nezemědělskou půdu, nezastavěné a nedostatečně využité 

pozemky v zastavěném území, proluky a plochy získané zbořením přežilých budov a zařízení. 

Podle § 4 odst. 3 téhož zákona lze zemědělskou půdu I. a II. třídy ochrany odejmout pouze 

v případech, kdy jiný veřejný zájem výrazně převažuje nad veřejným zájmem ochrany 

zemědělského půdního fondu. Přestože developer zde zvažuje vybudovat občanskou 

vybavenost, není tato vzhledem k tomu, že tyto pozemky nenavazují na stávající zástavbu 

Hostivice veřejným zájmem. Navrhuji vyřadit ze změn územního plánu. 

 

V Hostivici dne …………..           ..….……………………… 

 Podpis 


