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Věc: Uplatnění námitek k návrhu 3. Aktualizace Zásad územniho rozvoje
Středočeského kraje.
Na základě $ 37 odst' 3 zákona č. 186/200ó Sb' bylo zpracoviíno

oznamení

o zveřejnění 3. aktualizace Zásad úzen]ního rozvoje středočeskéhokaje a vyhodnocení vlivů

3' aktualizace Zásad územníhorozvoje Saedočeského kaje na udditelný lozvoj území_ dále
téžjen ,,oznámenÍ'. Dle tohoto zákona lze zaslat své písen]névyjádŤení ve llrůtě 30 dnů ode
dne doručeníinformace o oznámení.
Na Zák]adě ur'edeného uplatňuje obec Horní Počaply jako dotčený územní
samosprávný celek dle ustanovení $ 6 odst. 6 zríkona 183/2006 Sb' následující námitky:

Námitka

1.

Požadujeme vypustit v části B.3.3. Rozvojová oblast oBk3 Mělník text
pro enelgetické quŽití odpadu v loka1itě
územnípodmínky pro umístění
',Zďízení
',vytvořit
Mělník " (k' ú' Hon Počaply). včetně odpovídajícíhoíapojeni na dopralní sítě (zejména
silnice I/9 a I/16);"

Zdůvodněni námitky:

Zám ZEyo

není v}Ťnezen vpÚn Čn' Není lo\'liěž v souladu s územním plánem obce
Homí Počaply. oběané obce Honrí Počaply y záyazlém referendrr. které proběhlo v z&í
2018, odmítli výstavbu ZEVo v územnímobvodu obce Homí Počaply.
Námitká 2
Nesouhlasíme s qmlezenírn koridoru P09 plo VTL pl)'novou přípojku elektllíl1y Mělník jako
\ erejne pro.|c<ne qLa\b) a rfpuŠleni koridoru PUq Z l)a\Ťhu J. dkluali,/ace,/UR'

IC

00236 829

Bankoyní spojení .' Komerční banka Mělník
č'ú'5425-]71/0100

Zdůvodněnínámitky'
Záměr postrádá atribut veřejné prospěšnosti, neboť je rrrotivován zájmen jediného subjektu
CEZ' a.s. To bude mít za následek tlak na vlastníky dotčených pozemků a omezení jejich
vlastnických ptáv' Palopl}nový zdroj byl zvažovrán v mínulostí, v současnédobě se
neuvažuje.

Námitka

3

Nesouhlasíme s qmezením koridoru D317 Loridol silnice III/24050 Homí Počaply Dolní
Beřkovice jako veřejně prospěšné stavby a vypuštěníkoridoru D317 z náwhu 3. aktualizace

ZUR.

Zdůvodněnínámitky:

Koridor D3

-

i7

je vyrnezen na základě záněru

Dolní Beřkovice

-

doplavní řešení v lokalitě Homí Počaply

''Nové
Cítov". Projednávlííí
tohoto záměru dle zákona 100/2001

stiedočeskj'kÍaj' i vzhledem k negatir'ním lajádřením. ukončilbez vyhodnocení'

Sb.

ZíněI na \Tmezení koridoru je motivován

zájmem jediného subieltu ČEZ, a's. na zajištěni
doprar'ry do zamýšleného ZEvo' Postrádá ta} atdbut veřejné plospěšnosti a jeho
prosazováním dochazí k potlačenípláva obce na zajjštění ochrany a rozvoje územíobce
(k tomuto \'iz např. $ 2 odst. 2 zákona č. 128/2000 sb.) Dojde k dalšínežádoucí fragmentaci
územíobce" což bude mít negativni vliv na budoucí územnírozvoj obce. Povede to lovněž ke
zhoršenívolnočasovéhov}užitíkrajiny pro místníob}r,'atele. Koridor pro obchvat je
navrhován v místě dosud nezastavěném, ve volné krajině. coŽ ve výsledku bude mít značný
vliv na kajinný ráz.

Trasoviíní zán]ěru jako obchvatu obce Homí Počaply v nedostatečné vzdálenosti od zasta\'ěné
ob}1né části obce potom přímo limituje možnost dalšízástavby obce směrem za tlatí. Dojde
.ovíěžk značnému záboru a omezení obhospodařování zemědělské půdy' V důsledku to
povede k vyvíjenítlaku na vlastníky dotčených pozemků a k omezeoí jejích vlastnických
pláv.

Zíměr nepřirráší ziepšení prostředí v obci, naopak' V]',rnezení koridoru pro obchvat obce a
případná realizace obchvatu tak jen negativně ovlivní k'i'alitu prostředí obce a snížíhodnotu
daného územíajeho atraktivitu pro dalšíroz\'oj k]idného bydlení.

V Hornícb Počaplech dne 13.11.2019

ťocaply
Homí Počapl1'247
277 03 Hor'ní Počapl1'
Jiří Svačina - starosta obcd
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