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Úkl. znak

č.j.:
dne: V Dobříši dne 16. 2.2022

Dotčené osoby:

Připomínky k Návrhu změny č. 3 územního plánu Dobříš
(Návrh pro společné jednání uveřejněny dne 5.1. 2022)

Přílohy: dle textu - budou zaslány emailem na adresy epodatelna@mestodobris.cz a
mala@mestodobris.cz z adresy do tří dnů od podání těchto Připomínek

I.
Východiska podání

1 Dotčené osoby jsou spoluvlastníky pozemků pare. č. 1896/174 a 1896/186 v k. ú. Dobříš (dále

jen „Předmětné pozemky").

2- Výše uvedené pozemky získaly Dotčené osoby takto:
Příbuzná Dotčených osob paní ískala za úhradu na
základě právoplatného přídělu z roku 1945 a přídělové listiny z roku 1957 pozemek bývalého
pozemkového katastru - původ grafický příděl 53/11 v k. ú. Dobříš. Na
základě přání matky paní paní měl být tento pozemek
v rámci vzájemného majetkového vypořádání mezi dětmi paní po jej
převeden na jejího syna , tj. bratra paní Paní

zemřela v roce 1 k tehdejší politické situaci k tomuto převodu
nedošlo. Později po smrti paní řešel tento pozemek v rámci dědického řízení
do vlastnictví jejího jediného potomka pana Přibližně v 60 o století
pak Město Dobříš bez souhlasu vlastníka tohoto pozemku, tj. paní či pana

zastavělo tento pozemek stavbou sportovního areálu v Lipkách. Převodem tohoto
pozemku z evidence dle pozemkového katastru do evidence dle katastru nemovitostí došlo
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k jeho přečíslování a rozdělení na dva pozemky, a to pare. č. 353/51 a pare. č. 353/52 (později

byla ještě od pozemku pare. č. 353/52 oddělena jeho část a sloučena s častí pozemku oddělené

od pozemku pare. č. 353/54 do nového pozemku pare. č. 353/63, čili nyní pozemku bývalého

pozemkového katastru - původ grafický přídělový plán pare. ě. 353/11 odpovídají pozemky

pare. č. 353/51, parc.č. 353/52 a část pozemku pare. č. 353/63). Za celou dobu vlastnictví

tohoto/těchto la nikdy za užívání tohoto/těchto pozemku/ů městem Dobříš

vyplacena paní , ani panu žádná náhrada. Pan se

souhlasem potomků již nežijícího pana st. a jejich rodinných příslušníků, tj.

Dotčených osob, dále paní (dcery a sestry Dotčené

osoby pana , pana pana pana

a paní pak v roce 2006 tehdejší pozemky pare. č. 353/51 a pare. č. 353/52

směnil s městem Dobříš za pozemky o stejné celkové výměře, tj. za Předmětné pozemky a

pozemky pare. č. 1896/171, pare. č. 1896/172 a pare. č. 1896/187, vše v k. ú. Dobříš a lokalitě

Brodce. Bezprostředně poté ještě v roce 2006 pan v souladu s přáním paní

z roku 1948 převedl Předmětné pozemky na Dotčené osoby, pozemky pare. č.

1896/171 a pare. č. 1896/187 na rodinu a pozemek pare, č. 1896/172 si ponechal.

Později tento pozemek pare. č. 1896/172 prodal.

3' Dle k roku 2006 platného územního plánu byly všechny Předmětné pozemky a pozemky pare.

č. 1896/171, pare. č. 1896/172 a pare. č. 1896/187 určeny k zástavbě rodinnými domy, přičemž

v lokalitě Brodce nebyla zástavba ničím podmíněna. I při veškerém jednání města Dobříš

s panem a Dotčenou osobou ještě před výše

uvedenou směnou pozemků byli pan a Dotčená osoba ze

strany města Dobříš ujištěni, že město Dobříš bude výstavbu v lokalitě Brodce podporovat.

Tomu nasvědčovalo i to, že samo město Dobříš vlastnilo v lokalitě Brodce pozemky o celkové

výměře přibližně 1/3 výměry plochy ním plánem pro výstavbu rodinných domů.

V případě podmínění zástavby by pan Dotčené osoby a rodina se směnou

nikdy nesouhlasili.

4- Přijetím nového, dosud platného, územního plánu z roku 2010 byly Předmětné pozemky

nacházející se v lokalitě Brodce, ponechány v kategorii „Zastavitelné plochy (plochy změn)".
Územní plán z roku 2010 nicméně podmínil tuto možnost zástavby etapizací, čímž došlo k

omezení možnosti výstavby na Předmětných pozemcích, na kterých „by neměla být

zahajována výstavba do doby realizace velké většiny rodinných domů v lokalitách Nad

Papežem, Javorová, Na Kole a Západní zóna".

5' Návrhem změny č. 3 územního plánu Dobříš (dále také jen „Návrh změny ÚP") dochází mimo

jiné ke změně definic ploch lokalit „Nad Papežem", „Javorová", „Na Kole" a „Západnízóna",

a to tak, že dochází k vypuštění všech zastavěných ploch z těchto lokalit. Tyto lokality budou

tedy po platnosti Návrhu změny ÚP tvořeny pouze nezastavěnými plochami. Realizováno

tedy bude 0 % z celkového počtu plánovaných rodinných domů k výstavbě ve jmenovaných

lokalitách. Nyní platné definice ploch těchto lokalit jsou uvedené ve Zprávě o uplatňování

územního plánu Dobříš za období od května 2014 do října 2017 (dále také jen „Zpráva") na

obrázcích na stranách 17, 19, 20 a 22. Dle nyní platných definic ploch těchto lokalit se

zastavěnost rodinnými domy pohybuje v rozmezí od 41 % do 84 %, jak je uvedeno ve Zprávě

na stranách 17,19, 20 a 22; dle nových definic ploch těchto lokalit klesla zastavěnost ve všech

těchto plochách na 0%. Ačkoliv je nyní tedy podmínka výstavby na Předmětných pozemcích

daná etapizací v podstatě již splněna, redefinicemi ploch lokalit „Nad Papežem", „Javorová",

„Na Kole" a „Západní zóna" by tedy došlo k značnému oddálení možnosti výstavby na

Předmětných pozemcích v čase.
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Důkaz:

Zpráva o uplatňování územního plánu Dobříš za období od května 2014 do října 2017 - bude
zasláno emailem

6' Dále územní plán z roku 2010 stanoví „nepovolovat jednotlivé domovní ČOV s likvidací

vyčištěné vody vsakem ani výstavbu nových retenčních jímek". Dle názoru Dotčených osob se
jedná o zastaralý požadavek s ohledem na skutečnost, že nyní jsou k dispozici již pokročilé
technologie, které umožňují bezpečné zasakování vody na pozemku, což ve svém článku Voda

zemi nikdy nedojde uvádí hydrogeolog Zbyněk Hrkal z Výzkumného ústavu
vodohospodářského. Vzhledem k obecném suchu a nedostatku podzemních vod se tedy jedná
o zbytečné plýtvání vodou.

Důkaz:

Zbyněk Hrkal (Iva Vokurková): Voda na zemi nikdy nedojde, Magazín Pátek LN, 17. 1. 2020,
str. 22-27 - bude zasláno emailem

na

Územní plán podmiňuje od roku 2010 novou výstavbu v ploše Z4(09), ve které leží Předmětné

pozemky, zpracováním územní studie, která však byla vinou značné liknavosti města Dobříš
zpracována až v roce 2022, tj. až po značně nepřiměřené lhůtě 12 let, čili
stavebním zákonem. Dotčené osoby tak byli zkracováni na svých právech, aniž by měli šanci
rozhodné skutečnosti ovlivnit, a to po celou dobu od roku 2010. od kdy nemohou Předmětné
pozemky využít pro stavbu rodinného domu. Pro plochu Z3(09) ve východní části lokality
Bradce byla dokonce povinnost zpracování územní studie zrušena rozsudkem Krajského soudu

v Praze ze dne 20. 6. 2019, č.j. 43 A 155/2018-104, protože město Dobříš nedostatečně
odůvodnilo opětovné prodloužení doby pro zpracování územní studie.

Důkaz:

Rozsudek Krajského soudu v Praze ze dne 20. 6. 2019, č.j. 43 A 155/2018-104

v rozporu se

a Velkým už dlouhotrvajícím problémem města Dobříš je absolutní nedostatek pozemků

vhodných pro výstavbu rodinných domů, a to za přijatelnou cenu, což například ilustruje
aktuální nabídka realitního webu www.sreality.cz. Město Dobříš nemá vůbec snahu tuto
nepříznivou situaci nějak řešit, či alespoň mírnit její dopady, například jednáním s konkrétními
vlastníky pozemků určených územním plánem k zástavbě rodinnými domy, aby tyto pozemky
připravili pro výstavbu, či rozšířením ploch pro zástavbu rodinnými domy v územním plánu, a
tak zvyšovat počet pozemků na straně nabídky a tím vyvíjet tlak na snižování cen.

Důkaz:

Nabídka pozemků na prodej v obci Dobříš, www.sreality.cz, 17. 2. 2022 - bude zasláno
emailem

9- Problematikou drahého bydlení se zabývá například Lukáš Koranda, hlavní ekonom společnosti

Czech Fund, ve svém článku Čím víc razítek, tím míň dětí nebo Kateřina Menzelová v článku

Bydlet ve městě? Jen pro vyvolené. Obecně lze říci, že vysoká cena bydlení se odvíjí od
nedostatečné nabídky, jak je už mnoho let typické pro město Dobříš.

Důkaz:
Lukáš Koranda: Čím víc razítek, tím míň dětí, Lidové noviny, 27. 1. 2020 - bude zasláno

emailem

Kateřina Menzelová: Bydlet ve městě? Jen pro vyvolené, Lidové noviny, 17. 2. 2020 - bude
zasláno emailem
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Pozemky na prodej, obec Dobříš, www.sreality.cz, 17. 2. 2022 - bude zasláno emailem
Domy na prodej, obec Dobříš, www.sreality.cz, 17. 2. 2022 - bude zasláno emailem

10' Zastupitelstvo města Dobříše na svém 11. zasedání dne 27. ledna 2020 neschválilo i přes

doporučení pořizovatele změny územního plánu návrh usnesení v bodě 9. Návrh na pořízení
změny územního plánu - rodinný dům u Vargače, kterým by byla umožněna výstavba
rodinného domu. Dotčené osoby připomínají, že, jak zaznělo i během zasedání, na tomto
území již v minulosti stával rodinný dům, pročež neschválení návrhu postrádá smysl a opět
zvyšuje nedostupnost bydlení ve městě Dobříš.

Důkaz:

Návrh o doplnění změny č. 3 územního plánu Města Dobříš - pozemky č. 425/4, 425/8, 425/5,
424/7, 424/8, 428/4, 428/5 a 2482/2 ze dne 25. 10. 2019 - bude zasláno emailem

Záznam z jednání určeného zastupitele a pořizovatele o úpravě návrhu zadání změny č. 3
územního plánu Dobříš po jeho 2. projednání konaného dne 25. 11. 2019, bod 4. na str. 2
- bude zasláno emailem

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva města Dobříše ze dne 27. ledna 2020, bod 9. na str. 11 až
13 - bude zasláno emailem

ii. Dále také nebyl zastupitelstvem schválen ani návrh na změnu územního plánu spočívající ve
změně využití části pozemku pare. č. 1062/1 v k. ú. Dobříš, tak aby na něm byla umožněna
výstavba jednoho, případně dvou rodinných domů. Dotčené osoby namítají, že tato část výše
uvedeného pozemku spolu se sousedním pozemkem, který je již určen k zastavění,
bezprostředně navazují na zastavěné území obce, přičemž proto neschválení této změny
územního plánu opět postrádá smysl a zvyšuje nedostupnost bydlení ve městě Dobříš.

Důkaz:

Návrh na pořízení změny územního plánu ohledně části pozemku pare. č. 1062/1 v k. ú. Dobříš
ze dne 7. 10. 2019 - bude zasláno emailem

Záznam z jednání určeného zastupitele a pořizovatele o úpravě návrhu zadání změny č. 3
územního plánu Dobříš po jeho 2. projednání konaného dne 25. 11. 2019, bod 2. na str. 1
- bude zasláno emailem

12. Návrh změny ÚP vyřazuje v lokalitě Brodce převážnou část městských pozemků z ploch

určených k zástavbě, jejich výměra je přibližně 1/3 celkové výměry ploch určených k zástavbě
v této lokalitě. Tímto krokem dojde ke značnému nárůstu nákladů na vybudování technické
infrastruktury, protože tyto náklady (např. na rozšíření Brodecké ulice, na vybudování hlavního
odvaděče splaškové kanalizace pro lokalitu Brodce), které zůstanou stejné, se pak budou
rozpočítávat pouze do 2/3 celkové výměry pozemků určených k zástavbě dle stávajícího
územního plánu. Tímto krokem dojde opět ke zvýšení nedostupnosti bydlení ve městě Dobříš.

Vyřazení výše uvedených městských pozemků v lokalitě Brodce, jejichž celková výměra je
přibližně 30 000 m2, z ploch určených k zástavbě, bude znamenat při současných cenách pro

město Dobříš ztrátu přibližně 25 až 30 milionů Kč. Tyto peněžní prostředky budou například
nutné pro vybudování pěší stezky a cyklostezky, které zde dle územního plánu mají vzniknout
a budou spojovat lokalitu Brodce s centrem města, tak jak je patrné z Výkresu veřejně
prospěšných staveb a opatření.

Rada města Dobříše na své 97. schůzi dne 21. 9. 2021 neschválila vybudování čerpací stanice
v lokalitě Brodce a příslušného řadu splaškové kanalizace, které by byly společné pro celou
lokalitu Brodce a mohly by tedy také sloužit i k odkanalizování přibližně 60 stávajících chat

13.

14.

Stránka 4z6



nacházejících se v této lokalitě. Veškeré náklady by přitom nesl soukromý investor. Toto
rozhodnutí Rady města Dobříše postrádá jakýkoliv smysl.

Důkaz:

Zápis z 97. schůze Rady města Dobříše ze dne 21. 9. 2021, bod 15. na str. 4a 5- bude zasláno
emailem

15' Rada města Dobříše na své 101. schůzi dne 16. 11. 2021 vydala také negativní stanovisko ke

stavbě „Rozšíření vodovodu pro pozemky 1896/121 a 1896/122, Dobříš", přičemž by tento
vodovod mohl sloužit i pro další pozemky v lokalitě Brodce. Investorem tohoto vodovodu by
opět byla soukromá osoba. Rada města se zcela nepochopitelně odvolává na rozpracovanou
územní studii, přičemž pro výše uvedené pozemky, které se nacházejí v ploše Z3(09), byla
povinnost zpracování územní studie rozsudkem Krajského soudu zrušena (viz bod 7.). Toto
rozhodnutí Rady města Dobříše tedy opět postrádá jakýkoliv smysl.

Důkaz:

Zápis ze 101. schůze Rady města Dobříše ze dne 16. 11. 2021, bod 6. na str. 2 a 3- bude
zasláno emailem

16 Na základě výše uvedeného byla tedy Dotčeným osobám zmařena výstavba rodinného domu

na Předmětných pozemcích a tato situace již trvá 12 let. Výše uvedená jednání města Dobříš
se tudíž jeví jako bojkot výstavby a snaha o co největší obstrukce. Dotčené osoby zároveň
spatřují v jednání města Dobříš porušení právní jistoty, předvídatelnosti a kontinuity.

17' Dne 5. 1. 2022 byl Návrh změny č. 3 územního plánu města Dobříš vyvěšen na úřední desce.

1S- Dotčené osoby, jakožto spoluvlastníci Předmětných pozemků přímo dotčených změnami
obsaženými v Návrhu změny ÚP, tímto v zákonné lhůtě podávají v souladu s § 50 zákona č.

183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, (dále jen „Stavební zákon") k Návrhu
změny ÚP tyto své

připomínky:

II.

19, Dotčené osoby požadují zachovat v textové části územního plánu v odstavci ,,An) STANOVENÍ
POŘADÍ ZMĚN V ÚZEMÍ (ETAPIZACE)" původní znění textu „Z obytných ploch by neměly být

zahajovány další lokality do doby realizace velké většiny RD v lokalitách Nad Papežem,
Javorová, Na Kole, Západní zóna." nebo tento text upravit na „Z obytných ploch by neměly být
zahajovány další lokality do doby realizace nadpoloviční většiny RD v lokalitách Nad Papežem,
Javorová, Na Kole, Západní zóna."

Odůvodnění:

20- Navrhovaná změna textu na „Z obytných ploch nelze realizovat výstavbu v dalších

rozvojových lokalitách do doby realizace nadpoloviční většiny RD v lokalitách Nad Papežem,
Javorová, Na Kole, Západní zóna." je příliš omezující a je též velkým zásahem do
vlastnických práv Dotčených osob.
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21. Dotčené osoby jsou proti změně definic ploch lokalit „Nad Papežem", „Javorová", „Na Kole" a
„Západní zóna" v textové části územního plánu v odstavci ,,An) STANOVENÍ POŘADÍ ZMĚN V
ÚZEMÍ (ETAPIZACE)" a požadují zachování současných definic ploch těchto lokalit, tak jak jsou

uvedené ve Zprávě o uplatňování územního plánu Dobříš za období od května 2014 do října
2017 na obrázcích na stranách 17, 19, 20 a 22.

Odůvodnění:

Viz. odst. 5. uvedený výše.

23' Přijetím nových definic ploch lokalit „Nad Papežem", „Javorová", „Na Kole" a „Západní

zóna" by se též jednalo o příliš velký zásah do vlastnických práv Dotčených osob.

Důkaz:

Zpráva o uplatňování územního plánu Dobříš za období od května 2014 do října 2017
- bude zasláno emailem

22.

24, Dotčené osoby jsou proti zmenšení plochy Z5(09) v lokalitě Brodce a požadují tuto plochu

zachovat v rozsahu dle stávajícího územního plánu.

Odůvodnění:

Viz. odst. 8., 9., 12. a 13. uvedené výše.25.
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