
ZMĚNA Č.6 ÚZEMNÍHO PLÁNU 
 

BILANCE: 6 ZMĚN A Z TOHO 4 „ČERNÉ STAVBY“ 



PROČ NESCHVÁLIT ZMĚNU Č.6: 

NEPRAVDIVÉ A ZAVÁDĚJÍCÍ ARGUMENTY ZPRACOVATELE ZMĚNY POŘIZOVATELE: 
• ZMĚNOU BUDE ZACHOVÁNO UMÍSTĚNÍ VÝROBNÍHO AREÁLU V ÚDOLNÍ POLOZE – 

zavádějící! Nové haly jsou již na náhorní plošině u zámku. 
 

• NEVZNIKNE PŘÍMÁ VAZBA NA OBYTNÁ ÚZEMÍ OBCE – nepravda! Je zde přímá vazba – 
vizuální, dopravní, hluková! Strojmetal se rozšiřuje i v blízkosti sportoviště a školy! 
 



PROČ NESCHVÁLIT ZMĚNU Č.6: 

ZMĚNA Č.6 – POPÍRÁ, ŽE SE ZVÝŠÍ VÝROBA, PROTOŽE SE NEZVĚTŠUJÍ VÝROBNÍ 
PLOCHY 

• argument je irelevantní, protože se území Strojmetalu rozšiřuje o NOVOU HALU!  



PROČ NESCHVÁLIT ZMĚNU Č.6: 

TVRDÍ, ŽE ZMĚNOU Č.6 NEDOCHÁZÍ K ÚBYTKU ZELENĚ – ÚDAJNĚ PŘIBYDE 19M2 

Ve skutečnosti dojde k úbytku 8 710m2 zeleně, které změna nahrazuje na 3 480m2 
nezalesněného svahu v areálu Strojmetalu. Plošný úbytek zeleně je 5230m2 ploch zeleně.  
Z nezalesněného svahu má být parková zeleň – (uvnitř areálu), která nebude jako park 
využitelná! Zároveň byla a bude zrušená významná vegetační clona tlumící provoz továrny. 

 

3460m2 



PROČ NESCHVÁLIT ZMĚNU Č.6: 

Není doloženo výpočtem, zda převedením areálové zeleně  (změna Z6-6) na plochy zeleně 
parkové (ZP) nedojde K PORUŠENÍ STÁVAJÍCÍHO REGULATIVU A ZASTAVĚNOSTI ÚZEMÍ 
PRŮMYSLOVÉ VÝROBY (koeficient zastavěných ploch 0,6 a koeficient zeleně – 0,2), jelikož 
zastavěnost celého areálu je již maximální. 

 



PROČ NESCHVÁLIT ZMĚNU Č.6: 

TVRDÍ, ŽE NOVÁ OBROBNA NAHRAZUJE STÁVAJÍCÍ NEVYHOVUJÍCÍ HALU 
 
Tento argument byl použit u všech proběhlých stavebních povolení. Mezitím se výroba 
Strojmetalu zdvojnásobila bez posuzování vlivu rozšíření výroby na životní prostředí.  
 
Najde někdo v současnosti ve Strojmetalu stávající nevyhovující halu? Která je to asi 
tentokrát? 

 



PROČ NESCHVÁLIT ZMĚNU Č.6: 

ZMĚNA Č.6 POPÍRÁ DOTČENÍ PŘÍRODNÍCH, KULTURNÍCH, URBANISTICKÝCH, 
ARCHITEKTONICKÝCH HODNOT 

• Zcela chybí ve změně 6. zákresy limitů platného územního plánu. 

• Chybí zákres ochranného pásma prostředí kulturní památky dle platného územního 
plánu. 

• Chybí zákres kompozičních os, které jsou záměrem zcela porušeny (parkoviště 
v bezprostřední blízkosti zámku). 

• Chybí zákres významného krajinného prvku (alej k hrobce, les Kameničky). 

 



PROČ NESCHVÁLIT ZMĚNU Č.6: 

ZMĚNA Č.6 NEMÁ ŘÁDNĚ VYŘEŠENY VŠECHNY PŘIPOMÍNKY 
• nereaguje na připomínku, že záměr zasahuje do ochranného pásma územního plánu 

„prostředí kulturní památky“, 
• nereaguje na připomínku zachování ploch zeleně v plném rozsahu, 
• na připomínku, že záměr zasahuje do anglického parku, reaguje pořizovatel, že navržené 

plochy nezasahují do anglického parku, i když novým rozšířením výroby přímo tento park 
ruší, 

 



PROČ NESCHVÁLIT ZMĚNU Č.6: 

     ZMĚNA Č.6 

• Nedopracovala podmínky ochrany životního prostředí a zdraví obyvatel v důsledku 
rozšíření výroby a zvýšení dopravní zátěže dle požadavku připomínek 

 

Dle měření hluku (PROTOKOL O ZKOUŠCE Č. 7/2019, Ing. Vrána – měření.s.r.o.) 
a jeho výsledků lze konstatovat, že naměřenými hodnotami hluku z provozovny výrobního 

areálu Strojmetal Aluminium Forging s.r.o. je v místech měření v Kamenici  
 

PŘEKRAČOVÁN HYGIENICKÝ LIMIT  
 

ekvivalentní hladiny akustického tlaku A v chráněném venkovním prostoru staveb v noční 
době.  



PROČ NESCHVÁLIT ZMĚNU Č.6: 

ZMĚNA Č.6 ŘÍKÁ, ŽE ZÁMĚR NEZASAHUJE DO KORIDORU ZÁMEK – RINGHOFFEROVA 
HROBKA 

• Část aleje byla vykácena během výstavby parkoviště a cesta již nepokračuje až k zámku! 
Současně se jedná o významný krajinný prvek, který není ve změně č.6 ani zmíněn. 

• Záměr bohužel již „zasáhl“ ve formě „černé stavby“ 

 



PROČ NESCHVÁLIT ZMĚNU Č.6: 

Při vypořádání připomínek je argumentováno, že navržené parkoviště i nová hala jsou 
UVNITŘ VÝROBNÍHO AREÁLU BEZ VAZBY NA OKOLÍ 

• Oplocení této části areálu je však bez platného stavebního povolení a tato část 
výrobního areálu vznikla jako „černá stavba“ 

• Rovněž oplocení kolem rozšíření výrobního areálu je černou stavbou!! (stávající 
parková zeleň je též nově oplocena) 

• NEJEDNÁ SE TEDY O SCHVÁLENÝ UZAVŘENÝ VÝROBNÍ AREÁL! 
 

 



PROČ NESCHVÁLIT ZMĚNU Č.6: 

Ve změně č.6 ve stanovení podmínek k Z6-1 – je u  parkoviště stanovena kapacita cca 84míst a 
dále se  mlčí o využití parkoviště pro zaměstnance a o víkendech pro potřeby sportovního areálu 
a návštěvníků kostela (mimo jiné se jedná o podmínku památkové péče i obce Kamenice). 

• Ve skutečnosti se jedná o již zrealizované parkoviště (černou stavbu) s 93 místy. 
• Po „obecní cestě“ (je v majetku obce Kamenice) mohou jezdit návštěvníci kostela, ale kde 

zaparkují?  
• Po obecní cestě se nemohou pohybovat cyklisté, kteří dále pokračují alejí k Hrobce. 

 

 
 



PROČ NESCHVÁLIT ZMĚNU Č.6: 

ZMĚNA Č.6 OBSAHUJE CHYBNÁ A NEODBORNÁ STANOVISKA! 

1/ STANOVISKO KÚSK – ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ 
(KUSK/043234/2019/KUSK/22.5.2019) NEŘEŠÍ OCHRANU KRAJINNÉHO RÁZU (§12 odst.2 zákona 
114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny), na kterou upozorňuje stanovisko odboru životního 
prostředí MěÚ Říčany (9001/2019/MURI/OŽP/00354/9.5.2019) 

• Jak je tedy chráněn krajinný ráz dle zákona V BLÍZKOSTI PŘÍRODNÍHO PARKU 
VELKOPOPOVICKO A HORNOPOŽÁRSKÉHO LESA? 

 

2/ Stanovisko památkové péče – vykazuje NEKVALIFIKOVANÝ POHLED A NEZNALOST HISTORIE A 
SOUČASNÉHO STAVU ÚZEMÍ 

• NPÚ u areálu, který byl zásadně přetvořen rodinou Ringhofferů na konci 19. století – 
argumentuje absencí parkových úprav na mapě stabilního katastru, který byl pořízen 
počátkem 19.století 

• NPÚ novou výrobní plochu situuje do údolí říčky Kamenice (ale jedná se o Kamenický 
potok), ale tato nová výrobní plocha se nachází na náhorní plošině v bezprostřední 
blízkosti zámku 

• pracovnice památkové péče konstatuje, že předmětná plocha nemá prostorovou vazbu 
se žádnou z památek. Ale tyto památky zde nejsou ani vyjmenovány. Jedná se např. o 
přírodní kapličku panny Marie Lurdské, tvrz Kameničky, kříž, Ringhofferovu hrobku, alej 
k hrobce. Takovýmito neodbornými stanovisky v bezprostřední blízkosti zámku již zanikly 
významné památky – Mariin pramen, psí hřbitov, konírna atd.). O detailních historických 
hodnotách byl zpracovatel informován skrz připomínku Jana Pišny, která však nebyla 
akceptována. 

 

 



PROČ NESCHVÁLIT ZMĚNU Č.6: 
 

V PODMÍNKÁCH PLOŠNÉHO A PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ PRO KONKRÉTNÍ PLOCHY (ZMĚNA Č. 6) – ve 
srovnávacím textu se zapracováním předmětu změny č.6 – NEJSOU ZAPRACOVÁNY PODMÍNKY Z PROJEDNÁVANÉ 
ZMĚNY! 
  
Z6-1 – Plochy dopravní (DP)  
– obslužná komunikace pro nové zpřístupnění areálu průmyslové výroby (PV1)  
– parkoviště s kapacitou cca 84 míst  
– doprovodná, izolační a ochranná zeleň (vč. vysoké zeleně)  
– doplňkově pěší komunikace, nezbytné prvky souvisejícího technického vybavení  
(veřejné osvětlení, závory a oplocení, odlučovače a svody dešťové kanalizace  
apod.)  
Zde chybí požadované využití parkoviště pro zaměstnance a o víkendech pro potřeby sportovního areálu a 
návštěvníků kostela (mimo jiné se jedná o podmínku památkové péče i obce Kamenice). 
 
Z6-2 – Území průmyslové výroby (PV)  
Rozšíření stávající plochy PV1 – areálu průmyslové výroby  
koeficient zastavěných ploch KZP 0,6  
koeficient zeleně KZ 0,2  
výška římsy, maximální VŘ, VM 10,5 m  
Další regulační prvky: podmínky využití plochy v pásmu 50 m od okraje lesa stanoví DO  
Zde chybí zdůvodnění ze změny č.6, že se má jednat o obrobnu, která nahradí prostorově nevyhovující halu a že 
splnění bude podmíněno splněním hygienických, emisních a hlukových limitů ve vztahu k okolním plochám bydlení a 
rekreace (str.18) 
 
  
Z6-6 – Plochy zeleně parkové (ZP 1)  
– platí regulativy pro ZP – Parky a parkově upravené plochy  
– změna v rámci stávajícího výrobního areálu na plochu parkové zeleně uvnitř areálu.  
Tak o co se jedná o areálovou zeleň (na kterou se vztahuje koeficient zeleně výrobního areálu) nebo o parky a 
parkově upravené plochy? 
 
  



PROČ NESCHVÁLIT ZMĚNU Č.6: 

ROZVOJ STROJMETALU BEZ JEDINÉHO HODNOCENÍ VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ! 



• JE MIMO JINÉ  VÝCHODISKEM PRO ROZHODOVÁNÍ ORGÁNŮ OBCE V 
ROZVOJOVÝCH ZÁLEŽITOSTECH 

 

• Kvalitní životní prostředí, péče o krajinu a zeleň je  cíl, který zdaleka přesahuje 
rámec středního období 

 

• Životní prostředí  představuje  klíčový potenciál pro budoucí rozvoj obce, mimo 
jiné také z pohledu rozvoje cestovního ruchu. Obec Kamenice je vyhledávanou 
víkendovou a chatovou rekreační lokalitou. Nachází se zde řada rybníků, lesy, 
cyklostezky, památky a další turistické cíle. Obec se nedostatečně ve své 
marketingové činnosti zaměřuje na příslušné perspektivní cílové skupiny, jakými 
jsou především rodiny s dětmi a cyklisté.  

 

• Na potřeby těchto cílových skupin by se měla zaměřit rozvojová politika obce. 

 

 

 

STRATEGICKÝ PROGRAMOVÝ DOKUMENT PRO OBDOBÍ 2014-2020 



Zastupitelstvo schválením přebere odpovědnost za chyby v předkládané 
změně č.6  
 
 

PROČ TEDY TUTO ZMĚNU SCHVÁLIT??? 


