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1. ZÁKLADNÍ INFORMACE O ŽADATELI
Název
obce
působností:

s rozšířenou Černošice

Název projektu:
Internetové
stránky
s rozšířenou působností:

Územní studie krajiny ORP Černošice
obce www.mestocernosice.cz

Nárok na odpočet DPH na vstupu
ve vztahu ke způsobilým výdajům
NE
projektu?
Zaškrtněte jednu
možnost.

2. CHARAKTERISTIKA PROJEKTU A JEHO SOULAD S PROGRAMEM
1.1

Cíle projektu

Cílem projektu je v souladu se specifickým cílem 3.3 Podpora pořizování a uplatňování dokumentů
územního rozvoje v rámci prioritní osy 3 – Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí zpracování územní studie krajiny pro ORP Černošice.
Cílem projektu je vytvoření komplexního odborného dokumentu umožňujícího víceoborový přístup
k řešení krajiny (zejména v nezastavěném území), validního podkladu pro plánovací a rozhodovací
činnost v krajině, s využitím koordinační úlohy územního plánování. Procesem zpracování studie má
dojít k nalezení vize krajiny formulované odborníky ve spolupráci s veřejností. To vše v souladu
s požadavky Evropské úmluvy o krajině a dalšími klíčovými dokumenty. Dílčími cíli jsou: stanovení
cílové charakteristiky krajiny, stanovení cílové osnovy krajiny (hydrografická síť, cestní síť, zelená
infrastruktura), stanovení potřebných změn zajišťujících nutná adaptační opatření pro přizpůsobení
se změně klimatu a zajišťující biologickou rozmanitost. Na základě tohoto dokumentu bude
umožněna účinná regulace činností majících dopad na krajinu ORP Černošice.
Výstup projektu, tedy Územní studie krajiny ORP Černošice, je dotčenými institucemi vnímán jako
potřebný k dalšímu udržitelnému rozvoji oblasti, a proto je třeba realizovat projekt směřující
k pořízení studie.

1.2

Počet a názvy územních studií, které jsou v rámci projektu realizovány a na co jsou
tyto územní studie zaměřeny.

V rámci projektu bude pořízena jedna Územní studie krajiny pro ORP Černošice. Tato územní studie
je zaměřena na krajinu ve správním obvodu ORP Černošice, Středočeský kraj.
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1.3

Indikátory (uvádějte součet hodnot za celý projekt)

Kód
9 02 10

9 02 03
9 02 04

Název
Plocha území pokrytá
územním
plánem,
regulačním plánem a
územní studií (v km2)
Počet územních studií
– krajiny
Počet územních studií
–
veřejné
infrastruktury

Výchozí hodnota

Cílová hodnota

0

580,330

0

1

0

0

3. PODROBNÝ POPIS PROJEKTU
Územní studie krajiny
Název územní studie:
Datum zadání územní studie zhotoviteli:
Předpokládané datum schválení možnosti
využití územní studie pořizovatelem:
Řešené území – vypište dotčená katastrální
území: Pokud se jedná o územní studii, která
pokrývá celý správní obvod ORP, vyplňte název
správního obvodu: „SO ORP ...“.

Územní studie krajiny ORP Černošice
7. 4. 2017
23. 10. 2019
SO ORP Černošice
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Řešené území – rozloha v km2:

580,330

Uvádějte na tři desetinná místa.
Řešené území je ve srovnání se zbytkem ČR
Popište výchozí stav v území, pro které se
velmi specifické. V průběhu posledních 25 let
připravuje územní studie.
prošlo výraznou proměnou, a to zejména vlivem
blízkosti hl. m. Prahy, jakožto urbanistického
centra. Na počátku 90. let bylo toto území
relativně stabilní krajinou, s hustou sítí drobných
sídel zasazených do částečně zemědělské a
částečně lesnaté krajiny, stabilita krajiny se
opírala kromě rozsáhlých zalesněných ploch i o
řadu přirozených zelených pásů zejména podél
vodních toků. Vlivem vzniku rozsáhlých lokalit
nové zástavby došlo k zastavování často
hodnotné zemědělské půdy, kterou můžeme v
budoucnosti opět potřebovat, a rovněž k
ubývání volné krajiny a výraznému zhoršení její
prostupnosti jak pro člověka, tak pro ostatní živé
organismy. Tento trend je z dlouhodobého
hlediska neudržitelný, uvědomují si to nejen
odborníci
(urbanisté,
ochránci
přírody,
kompetentní veřejné orgány), ale i samotní
občané a uživatelé tohoto území. Doposud
taková studie pro správní obvod ORP Černošice
vypracována nebyla a tato je pro budoucí
udržitelný rozvoj území žádoucí.
Je územní studie zpracovávána výhradně v
Ano
území správního obvodu obce s rozšířenou
působností žadatele? Zaškrtněte jednu možnost.
Zaměření územní studie

☐Územní studie zaměřená na řešení krajiny

Zaškrtněte jednu možnost.
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Popište vazbu
zaměření na:

územní

studie

dle

jejího

1a) TEN-E nebo na záměry vyplývající z PÚR na
území správního obvodu ORP,
1b) TEN-T nebo na záměry vyplývající z PÚR na
území správního obvodu ORP,
1c) řešené veřejné prostranství (v souladu
s územním plánem),
2) zelenou infrastrukturu, Adaptační strategii
EU, protipovodňovou ochranu a Evropskou
úmluvu o krajině na území správního obvodu
ORP.
Popište vazbu územní studie na další
strategické dokumenty, programy a projekty.
(např. na územní plán obce, strategický plán
rozvoje obce či další projekty v IOP / IROP)

Popište cíle územní studie a možnosti jejího
reálného využití v praxi a dopady na řešené
území.

Územní studie krajiny přímo navazuje na národní
i evropské strategické dokumenty v oblasti
krajiny. Dílčími cíli studie jsou stanovení cílové
charakteristiky krajiny (v souladu s úkoly
Evropské úmluvy o krajině), stanovení cílové
osnovy krajiny (v souladu s požadavky Strategie
zelené infrastruktury) a stanovení potřebných
změn zajišťujících nutná adaptační opatření pro
přizpůsobení se změně klimatu a zajišťující
biologickou rozmanitost (v souladu s Adaptační
strategií EU). Významným dílčím úkolem je
zaměření na zlepšování vodního režimu v krajině
a protipovodňovou ochranu. Studie bude
zaměřena na komplexní řešení krajiny, cílem je
vznik koncepčního víceoborového dokumentu.
Územní studie krajiny bude zastřešujícím
dokumentem správního obvodu ORP Černošice,
který bude mít přímý i nepřímý vliv na toto
území a cílové skupiny. Územní plány obcí a další
aktivity (programy, projekty) by měly být
vypracovávány v souladu s tímto dokumentem.
Potřeba územních studií je zmiňována
v připravovaném
strategickém
dokumentu
města na období let 2017 – 2022. Další vazby
popisuje předešlý odstavec.
Bude stanovena koncepce využívání a
uspořádání krajiny na území správního obvodu
ORP Černošice, využitelná pro tvorbu
jednotlivých územních plánů a realizačních
opatření vedoucí k naplňování principu
udržitelného rozvoje z hlediska dopadů na
krajinu, Evropské úmluvy o krajině, Adaptační
strategie EU, k zajištění zelené infrastruktury a
ve vazbě na protipovodňovou ochranu.
Bude uplatněn víceoborový přístup při zapojení
mnoha institucí i veřejnosti při koordinační úloze
územního plánování, vč. provedení doplňujících
průzkumů a rozborů, což problematiku řešení
krajiny značně zdůrazní a přinese podstatná data
k dalšímu využití a aplikaci v územním
rozhodování. Aplikací dokumentu nemá dojít k
zákazu výstavby v tomto území, ale k naučení se
ji správně regulovat tak, aby byl zaručen
udržitelný rozvoj území a optimalizace využití
potenciálu krajiny.
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1.4

Podrobný popis jednotlivých aktivit projektu

1.4.1 Přípravné aktivity vztahující se k předložení žádosti o podporu, např. zpracování
povinných příloh žádosti o podporu, dokumentace k veřejným zakázkám.
Žadatel provedl v rámci příprav následující aktivity:







Hledání alternativ a hodnocení návrhů řešení (technické možnosti, zdroje financování apod.)
Rozhodnutí o realizaci projektu, stanovení cílů a úkolů
Jednání zúčastněných aktérů
Zpracování základní dokumentace k projektu:
o Podklady pro zadávací dokumentace veřejných zakázek na výběr zhotovitele územní
studie krajiny ORP Černošice
o Realizace veřejné zakázky na výběr zhotovitele územní studie krajiny
o Schválení projektu radou města vč. zajištění vlastních prostředků na realizaci akce
o Žádost o dotaci včetně povinných příloh
Analýza rizik projektu

1.4.2 Popis realizace projektu.
Projekt bude realizován v jediné etapě v předpokládané délce 26 měsíců. V rámci realizace projektu
dojde k následujícím aktivitám:
 zpracování doplňujících průzkumů dle smlouvy vč. výstupů a jednání s pořizovatelem
 konzultace výstupů s pořizovatelem, dotčenými obcemi, orgány a sdruženími a zpracování
výsledků konzultací a dopracování podkladů
 zpracování návrhu studie krajiny, konzultace s pořizovatelem a dotčenými orgány aj. –
zapracování výstupů konzultací (úprava studie)
 kontrola návrhu studie krajiny
 projednání pořizovatelem s dotčenými orgány, obcemi, veřejností aj. (setkání, kulaté stoly,
uveřejnění návrhu…)
 zpracování vyhodnocení konzultací, reakcí na návrh
 úprava studie krajiny, kontrola výsledného dokumentu
 schválení, zaregistrování a zveřejnění studie krajiny
 ukončení projektu
Realizace projektu je ukončená, když pořizovatel schválí možnost jejího využití podle § 25 stavebního
zákona a vloží data o této studii do evidence územně plánovací činnosti.
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1.4.3 Předpokládané ukončení realizace projektu.
Ukončení projektu se předpokládá do dne 30. 10. 2019 vložením dat o poslední studii do Evidence
územně plánovací činnosti po schválení možnosti jejího využití pořizovatelem.

1.5

Časový harmonogram realizace projektu
o Termín zahájení:
 zahájení realizace projektu 7. 4. 2017 – tj. dnem podpisu smlouvy
s dodavatelem.
o Termín ukončení:
 vložení dat do evidence: 30. 10. 2019

Časový harmonogram realizační fáze znázorňující návaznost jednotlivých fází podle smlouvy s
dodavatelem:

Pozn.: etapa = fáze
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1.6

Popis kapacity k realizaci projektu – počet a kvalifikace lidí, kteří budou řídit projekt
v realizaci a udržitelnosti.

Projektový tým
Jméno

Pozice

Zkušenost, kvalifikace

Činnosti a
odpovědnost v rámci
týmu projektu

Mgr. Filip Kořínek

starosta města Černošice

zkušenost s vedením
projektů

signatář, smluvní
vztahy

Mgr. Slávka Kopačková
Ing. Martina Šnoblová /Ing.
Jana Ullrichová

vedoucí odboru právního
zkušenost s právním
MěÚ Černošice
zajištěním
účetní / vedoucí odboru
zkušenost s vedením
finančního MěÚ
účetnictví, rozopočtářství
Černošice

právní aspekty
projektu
finanční aspekty
projektu

Ing. Helena Ušiaková

vedoucí odboru
územního plánování
MěÚ Černošice

odborné zkušenosti
v oboru územního
plánování

koordinace
pořizování územních
studií

Ing. arch. Klára Zvěrevová

referent odboru
územního plánování
MěÚ Černošice

odborné zkušenosti
v oboru územního
plánování

pořizování územních
studií, komunikace
s dotčenými orgány

Česká zemědělská univerzita
v Praze – projektový tým

vítězný dodavatel,
projektový tým
zpracovatele

odborné zázemí,
zkušenosti se
zpracováním územních
studií

zpracování územní
studie krajiny,
konzultace

projektový manažer MěÚ zkušenost s administrací
Černošice
projektů

administrativní
zajištění projektu,
zplnomocněný
zástupce

Mgr. Ing. Monika Formáčková

1.7

Udržitelnost projektu
o odkaz na internetové stránky obce s rozšířenou působností, kde bude územní studie,
po schválení možnosti jejího využití pořizovatelem, zveřejněna po dobu udržitelnosti:
 www.mestocernosice.cz
o datum schválení využití územní studie:
 předpokládáno 23. 10. 2019

1.8

Veřejná podpora


Po důkladném prozkoumání projektu z hlediska Smlouvy o fungování EU, čl. 107, resp. 4
definičních znaků veřejné podpory, jsme usoudili, že nebyly naplněny znaky nedovolené
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veřejné podpory. Cílem projektu je vytvoření podkladů k udržitelnému rozvoji území
dotýkající se lokálně krajiny ORP Černošice.

1.9

Dopad projektu na cílové skupiny







veřejná správa
občané
podnikatelské subjekty
obce
kraje
subjekty ochrany přírody

Veřejná správa je dotčena realizací i dopady projektu, jelikož tento se zasahuje o koordinované
víceoborové řešení krajiny správního obvodu ORP Černošice s koordinační úlohou územního
plánování, zahrnující dotčené instituce, obce i veřejnost. Územní studie se má stát kvalifikovaným
podkladem pro rozhodování v území, postupné zpracování jednotlivých územních plánů a má
regulovat činnost v území tak, aby jeho rozvoj byl z hlediska krajiny udržitelný.
Občané správního obvodu ORP Černošice, kterých je v současné době cca 140.000, jsou dotčeni
realizací projektu, jelikož je předpokládáno, že veřejnost bude seznamována s návrhy studie, k níž se
budou moci vyjádřit. Dopady projektu pak budou směřovat obecně do území ORP Černošice, tudíž se
dotknou všech občanů, kteří zde trvale žijí, či zde provozují nějakou činnost, vč. činností rekreačních i
tranzitních. Má dojít k regulování činností na území tak, aby byl zachován udržitelný rozvoj ve vztahu
ke krajině a optimalizováno využití jejího potenciálu.
Podnikatelské subjekty působící v rámci správního obvodu ORP Černošice budou přímo či nepřímo
dotčeny dopady projektu, které se týkají všech subjektů, které zde mají sídlo či provozují svou
podnikatelskou činnost. Má dojít k regulování činností na území tak, aby byl zachován udržitelný
rozvoj ve vztahu ke krajině a optimalizováno využití jejího potenciálu. Některé subjekty tak mohou
být přímo ovlivněny na základě rozhodování veřejné správy založené na výsledném dokumentu, jiné
subjekty mohou být dotčeny pouze nepřímo, na základě optimalizovaného využívání okolní krajiny.
Obce jsou projektem dotčeny jak ve fázi realizace projektu, tak z hlediska jeho dopadů. V rámci
realizace jsou obce jedním ze zúčastněných aktérů, s nimiž bude projednáván návrh územní studie.
Z hlediska dopadů budou obce ve správním obvodu ORP Černošice, kterých je 79, dotčeny výstupy
zpracovaného dokumentu, jakožto podkladu pro rozhodování v území, který má dosáhnout
přiměřené regulace činnosti v území tak, aby byl optimalizován jejich soulad s potřebami a
potenciálem krajiny.
Středočeský kraj je partnerem pro pořizování územních studií, územní studie jsou s ním
projednávány. ORP Černošice zaobírá významné území Středočeského kraje, na které budou mít
výstupy projektu nepřímý dopad.
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Další instituce jsou dotčenými v případě projednávání návrhu studie a v oblastech, které se jich přímo
či nepřímo dotýkají a jsou potenciálně vázány výstupy dokumentu.

1.10 Vliv projektu na horizontální zásady
Projekt má neutrální vliv na následující horizontální principy:
•
•
•

podpora rovných příležitostí a nediskriminace,
podpora rovnosti mezi muži a ženami,
podpora udržitelného rozvoje (životního prostředí).

Realizace projektu ani jeho výstupy nemají negativní vliv na rovné příležitosti, nedojde k diskriminaci
žádné skupiny obyvatel. Realizace projektu ani jeho výstupy nemají negativní vliv na rovné příležitosti
mužů a žen, nedojde k diskriminaci žádné genderové skupiny, výstupy projektu budou přístupné ve
stejném rozsahu všem bez rozdílu pohlaví.
Územní studie krajiny je druhem územně plánovacího podkladu. Dle § 18 odst. 1 stavebního zákona
je cílem územního plánování mj. vytvářet předpoklady pro udržitelný rozvoj území. V případě ÚS
krajiny tento rozměr ještě více vyniká s ohledem na její zaměření, popsané ve společném
metodickém pokynu MMR a MŽP „Zadání ÚS krajiny pro správní obvod ORP“, který zároveň
zohledňuje požadavky z Programového dokumentu IROP a ze specifických pravidel výzvy č. 9 z IROP.
Cíle předkládaného projektu korespondují s výše uvedenými dokumenty. Lze tedy konstatovat, že ÚS
krajiny má příznivý dopad na udržitelný rozvoj, nicméně dopady jsou vymezeny jako neutrální.

4. ZDŮVODNĚNÍ POTŘEBNOSTI REALIZACE PROJEKTU
Projekt řeší problém doposud nekoncepčního a nekomplexního přístupu k řešení dlouhodobě
udržitelného krajinného vývoje - krajinné péče, plánu, krajinných úprav, regulace, krajinné obnovy
v souladu s potřebami lidských příbytků. V této oblasti neexistuje pro ORP Černošice odborný
komplexní dokument, umožňující koncepční víceoborový přístup k řešení krajiny s využitím
koordinační úlohy územního plánování a dalších institucí. Problém devalvace krajiny v této oblasti tak
nelze účinně regulovat, přesto že je vnímán jako zásadní pro budoucí udržitelný rozvoj.
Řešené území je ve srovnání se zbytkem ČR velmi specifické. V průběhu posledních 25 let prošlo
výraznou proměnou a to zejména vlivem blízkosti hl. m. Prahy, jakožto urbanistického centra. Na
počátku 90. let bylo toto území relativně stabilní krajinou, s hustou sítí drobných sídel zasazených do
částečně zemědělské a částečně lesnaté krajiny, stabilita krajiny se opírala kromě rozsáhlých
zalesněných ploch i o řadu přirozených zelených pásů zejména podél vodních toků. Vlivem vzniku
rozsáhlých lokalit nové zástavby došlo k zastavování často hodnotné zemědělské půdy, kterou
můžeme v budoucnosti opět potřebovat, a rovněž k ubývání volné krajiny a výraznému zhoršení její
prostupnosti jak pro člověka, tak pro ostatní živé organismy. Tento trend je z dlouhodobého hlediska
neudržitelný, uvědomují si to nejen odborníci (urbanisté, ochránci přírody, kompetentní veřejné
orgány), ale i samotní občané a uživatelé tohoto území. V území se nachází mj. některé přírodní /
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krajinné prvky/útvary/oblasti zasluhující pozornost, ochranu, resp. koncepční podporu udržitelného
rozvoje (např. CHKO Český kras).

Z těchto důvodů má být na základě projektu stanovena koncepce využívání a uspořádání krajiny na
území správního obvodu obce s rozšířenou působností Černošice, využitelná pro tvorbu jednotlivých
územních plánů a realizačních opatření vedoucí k naplňování principu udržitelného rozvoje z hlediska
dopadů na krajinu, Evropské úmluvy o krajině, Adaptační strategie EU, k zajištění zelené
infrastruktury a ve vazbě na protipovodňovou ochranu.

UPOZORNĚNÍ
Informace uvedené v této příloze musí být v souladu s informacemi uvedenými v MS2014+.
Žadatel prohlašuje, že informace v příloze jsou v souladu s informacemi uvedenými v MS2014+.
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