
 
Městský úřad Černošice 
odbor územního plánování 
Karlštejnská 259 
252 28 Černošice 
 
Spis. ZN. uup:181337/2022/Jo/UPI/Psar             V Černošicích dne 25.10.2022 
Naše č.j./Vaše č.j. MUCE 206965/2022 OUP  
vyřizuje: 
tel./e-mail: 

Ing. arch. Barbora Jobová, kancelář č. 3.06 
221 982 503/barbora.jobova@mestocernosice.cz 

 
ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ INFORMACE O PODMÍNKÁCH VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ 

 
Městský úřad Černošice, jako úřad územního plánování příslušný podle § 6 odst. 1 písm. g) 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen "stavební zákon") 
poskytuje na základě žádosti, kterou dne 12.10.2022 podala Blanka Vankova s.r.o., IČO 
08842680, sídlo Korunní 2569/108, 101 00, Praha 10 - Vinohrady (dále jen "žadatel"), ve věci: 
Žádost o územně plánovací informaci o podmínkách využívání území a změn jeho využití 
týkající se pozemku parc. č. 141/11 v k. ú. Dolní Jirčany, obec Psáry, v souladu s § 139 
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád a § 21 odst. 1 písm. a) a odst. 2 stavebního zákona tuto 
územně plánovací informaci. 
Úřad územního plánování posoudil předloženou žádost o poskytnutí územně plánovací 
informace o podmínkách využívání území a změn jeho využití zejména na základě územně 
plánovacích podkladů a územně plánovací dokumentace.  
 
Nadřazená územně plánovací dokumentace – Zásady územního rozvoje Středočeského kraje 
nevymezují na dotčených pozemcích žádný záměr.  
Úplná aktualizace územně analytických podkladů ORP Černošice, která proběhla k 31. 12. 
2016 neeviduje na pozemku žádné záměry. Pozemky se nacházejí se v území 
s archeologickými nálezy. 
Obec Psáry má platnou územně plánovací dokumentaci Územní plán sídelního útvaru Psáry a 
Dolní Jirčany ve znění změn č. 1 až 6. Závazná část Územního plánu sídelního útvaru Psáry a 
Dolní Jirčany („dále jen UPNSU Psáry a Dolní Jirčany“) byla vyhlášena obecně závaznou 
vyhláškou č. 3/98, změna č. 1 obecně závaznou vyhláškou č. 4/2002, změna č. 2 obecně 
závaznou vyhláškou č.6/2002, změna č. 3 obecně závaznou vyhláškou č.26/2004, změna č. 4 
opatřením obecné povahy 1/2009, změna č. 5 opatřením obecné povahy č.1/2012/OOP a 
změna č. 6 vydaná opatřením obecné povahy (nabytí účinnosti 2. 1. 2018). 
Podle platné územně plánovací dokumentace se pozemek parc. č. 141/11 v k. ú. Dolní 
Jirčany nachází v zastavěném území v ploše CHA – Chaty v urbanizovaném území – zóna 
„A“.  
 
Podle územního plánu pro plochu CHA - Chaty v urbanizovaném území – zóna „A“ platí: 
Funkční využití plochy: 
Určené využití: 

- individuální rekreace a trvalé bydlení  
Přípustné využití: 

- individuální rekreace a trvalé bydlení za předpokladu splnění podmínek pravidel pro 
uspořádání plochy 

- úpravy stávajících rekreačních objektů zlepšující ekologické parametry (el. vytápění) 
- změny stavby v souladu s § 139b odst. 3 stavebního zákona a § 50 vyhlášky 

č. 137/1998 Sb. 
Nepřípustné: 

- zřizováni podnikatelských provozoven 
- chov hospodářských zvířat 



- výstavba nových chat  
Pravidla pro uspořádání plochy: 
Základní regulace:  

Chaty: 
- minimální velikost pozemku je 800 m2 
- index podlažních ploch Ipp = max. 0,15 
- podíl zastavěných ploch Kz = max. 0,15 
- maximální výška objektů 6 m 
Objekty trvalého bydlení a rodinné domy lze stavět pouze na pozemcích o min. výměře 
800 m2, přestavba chat na tyto objekty je možná pouze při dodržení min. velikosti pozemku 
800 m2. 
- index podlažních ploch Ipp = 0,25 
- podíl zastavěné plochy Kz = max. 0,2 
- počet nadzemních podlaží 2 nebo 1 + podkroví 

Obecná a doplňující regulace: 
- jedná se o lokality navazující na současně zastavěné území 
- v objektech na pozemku o min. výměře 800 m2 je možné zřizovat drobné prodejny 

potravin a služby pro dané území, které neruší svým provozem okolí a nebude 
překročen index Ipp a Kz 

- garáže je možno zřizovat pouze jako vestavěné do hlavního objektu 
- odstavování vozidel zákazníků pouze na vlastním pozemku 
- nezpevněné plochy musí být přiměřeně osázeny stromy, v ochranném pásmu lesa lze 

vysazovat pouze stromy odpovídající skladbě lesa 
objekty musí mít zajištěn zdroj pitné vody; mohou se napojit na veřejný vodovod, kanalizaci a 
plyn, pokud je dostupný, pokud není možné napojení na kanalizaci, je nutné zřídit nepropustnou 
žumpu bez přepadu. 
 
Vymezení pojmů: 

Index podlažních ploch (Ipp) je poměr součtu hrubých podlažních ploch všech nadzemních 
podlaží hlavních staveb na pozemku ku ploše tohoto pozemku. 

Koeficient zastavění pozemku (Kz) je poměr mezi součtem výměr zastavěných ploch 
nadzemních staveb na pozemku ku ploše tohoto pozemku. Do zastavěných ploch se 
započítávají zpevněné plochy komunikací a odstavných parkovacích stání pro vozidla. 
Dále dle Obecně závazné vyhlášky obce Psáry platí: 

(11) V ochranném pásmu lesa lze umisťovat pouze stavby v úrovni terénu (nekryté bazény, 
terasy), ostatní stavby lze v tomto prostoru umisťovat pouze výjimečně po posouzení orgány 
obce. 

(12) Výška veškerých staveb na území obce je omezena výškou 8m nad okolním terénem. 
Nevztahuje se na přípustné nástavby na objektech v ploše NB a dále na objektech čp 13 v 
Dolních Jirčanech a na budově Pražská 137. Chaty jsou omezeny výškou 6m. 

(13) Pro oddělování nových pozemků platí požadované minimální výměry stanovené v 
příslušných regulativech. V případě, že bylo do dne schválení 3. změny ÚPnSÚ Psáry a Dolní 
Jirčany vydáno pravomocné územní rozhodnutí o dělení stavebních pozemků s parcelami o 
výměře menší než požadují regulativy příslušné funkční plochy, platí výměry stanovené 
územním rozhodnutím. 

(14) V rámci výstavby nových objektů musí být zabezpečeno odstavování (garážování) 
osobních automobilů obyvatel minimálně pro stupeň motorizace 1 : 2,5 v obytných objektech 
nebo pod nimi, případně na pozemcích rodinných domů. Odstavování na veřejných 
komunikacích je nepřípustné. 

(17) Charakter novostaveb a změn dokončených staveb musí být přizpůsoben okolní 
zástavbě. Musí být respektována podlažnost okolní zástavby, objem objektů, zastavění 
pozemků, tvar a krytina střech. Ve stávající zástavbě bude respektována stavební čára 
vymezená stávajícími objekty. Nově navržené rodinné domy mohou být maximálně 
dvojpodlažní (1 – 2 podlaží) s možností využití podkroví, s možností podsklepení nebo s 
technickým podlažím; zastřešené sklonitou střechou (sedlová, valbová, polovalbová) se 
sklonem 30° až 45°. Tvar střech bude přizpůsoben charakteru sousedních objektů. Užití 
rovných, pultových, mansardových nebo stanových (jehlanových) střech bude možné pouze po 
individuálním posouzení a souhlasu orgánů obce, u větších staveb pro podnikatelské aktivity 
jsou v regulativech příslušné lokality jmenovitě povoleny jiné tvary střech. 



(18) V rámci výstavby nových objektů musí být zabezpečeno odstavování (garážování) 
osobních automobilů obyvatel minimálně pro stupeň motorizace 1 : 2,5 v obytných objektech 
nebo pod nimi, případně na pozemcích rodinných domů. Odstavování na veřejných 
komunikacích je nepřípustné. 

(19) U zástavby na svahu se počet podlaží a výška počítá od nejnižší úrovně terénu; 
výjimečně vyšší zástavba je jmenovitě povolena v regulativech příslušné lokality.  

(21) Všechny nové stavby na volných plochách i v prolukách stávající zástavby budou mít 
samostatný přístup z veřejné komunikace po vlastním pozemku. 

(22) Na území obce není přípustná výstavba řadových rodinných domů ani dvojdomů, s 
výjimkou případů, kdy je to jmenovitě povoleno v regulativech příslušné lokality. 
 
Vymezení některých pojmů: 
Index podlažních ploch (Ipp) je poměr součtu hrubých podlažních ploch všech nadzemních 
podlaží hlavních staveb na pozemku ku ploše tohoto pozemku. 
Koeficient zastavění pozemku (Kz) je poměr mezi součtem výměr zastavěných ploch 
nadzemních staveb na pozemku ku ploše tohoto pozemku. Do zastavěných ploch se 
započítávají zpevněné plochy komunikací a odstavných parkovacích stání pro vozidla. 
Zastavěnou plochou se rozumí plocha hlavní stavby ohraničená pravoúhlými průměty vnějšího 
líce svislých konstrukcí všech nadzemních a podzemních podlaží do vodorovné roviny. Izolační 
přizdívky se nezapočítávají. 
 
Úřad územního plánování zjistil, že platná územně plánovací dokumentace (UPD) dále 
obsahuje údaje, které svou podrobností náleží regulačnímu plánu nebo územnímu rozhodnutí. 
Jedná se o tyto údaje: „Rodinné domy se střechami o sklonu nejméně 25 %. Ve stávající 
zástavbě bude respektována stavební čára vymezená stávajícími objekty. Nově navržené 
rodinné domy zastřešené sklonitou střechou (sedlová, valbová, polovalbová) se sklonem 30° až 
45°. Užití rovných, pultových, mansardových nebo stanových (jehlanových) střech bude možné 
pouze po individuálním posouzení a souhlasu orgánů obce.“ Tyto části ÚPD nemohou být její 
součástí, a proto se v souladu s čl. II odst. 4 zákona č. 350/2012 Sb. nepoužijí. 
 
Poučení: 
Poskytnutá územně plánovací informace platí 1 rok ode dne jejího vydání, pokud v této 
lhůtě orgán, který ji vydal, žadateli nesdělí, že došlo ke změně podmínek, za kterých byla 
vydána, zejména na základě provedení aktualizace příslušných územně analytických podkladů, 
schválení zprávy o uplatňování zásad územního rozvoje a zprávy o uplatňování územního 
plánu. 
Orgán územního plánování upozorňuje, že tato územně plánovací informace nenahrazuje 
závazné stanovisko vydané podle § 96b odst. 3 stavebního zákona. 
   
 
 
 

Ing. arch. Barbora Jobová 
referent odboru územního plánování 

„otisk úředního razítka“ 
  
 
 
 
 
Obdrží: 
Blanka Vankova s.r.o., IDDS: sknmy5p 
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