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Soubor změn č.02 územníhoplánu obce (ÚRo) Stehelčeves - Dřetovíce je pro k.ú. Dřetovice
vypracován v souladu se zákonem č.18312006 Sb (Stavební zákon) u uyntasrou
č.500/200ě
Sb. Při vypracování změn by|y využity komentáře k novému štavebnímuzákonu a k
problematice změn platné ÚpD na internetornich sřánkácn ÚÚn gmo.

lpracování změn zachovává zásadu vnítřní provázanosti původní dokumentace se změnou
územnílho plánu (původníobsahová struktura nemůžebýt změnou narušena).
Znění 9 184,
odst. 4 nového Stavebního zákona tedy nelze aplikovať na obsahovou stráÁku změňy,
ató
pouze na stránku procesní, En. na projednání a vydání zmény.
Vzhledem k procesu vydání souboru změn bylo nutné respektovat principy opatření
obecné
povahy podle platného Správního řádu' Elaborát je proto rozdělen na'ově
části:
Návrh změny (s pokyny pro rozhodovánív území)
odůvodnění návrhu.
V důsledku toho dochází k určÍtémupřeskupení jak původníchkapitol textové
části tak i
grafických příloh do uvedených dvou separátních čá'stí.'

I.)
u.)

Dále je zachován princip úprar,ry pouze.těch

lapitol a ýkresů, kteých se změna přímo doýká
Žn.: jevy, které nejsou změnou dotčeny zůstavají
plařré v původnípodobě a není ďeua ;e
velaborátu zyěny popisovat nebo zakresiovat. ozňačeníkapiiol a grafických příloh
.n'tluál
při jejich rozčleněnína část vlastní změny a část odůvodněni iaeňiii[e
é
územnrm

-

óiulny*

plánem.
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Soubor změn č'02 Úpo stehetčeves je zpracován formou vydání doplňujícího textu
jednotliým kapitolám původníhotenu, or-ýv]cg
příryilÉ;;'ýiď *lňi" doplňu;ících

k

te"tóíou část čistopisu

l;J1l',*,:::T :1*,"9.':É"ii1eid;-e'."t" ř*y"' původnímu textu. Každá kapitola
ilff :lřňffi iŤ?:.JtrT:,T[Tjť.?ř.*:':^ťr:T;l*""9:P,:iĚ,;6i;,}iíJilTJ:::
ouff;:n:

Grafická část je zpraována ve formě
Úřezťt lokalit dotčených změnami souboru č.oz Úpo Stehelčeves _
j:^:T:,1Í=-1.;9
i'1oj1- Jň.pů';#;'il.uno.e'u vyjádření příloh schváleného
:?::^ i

?j:::ln jll'!^Í:.Bxá:i^n"':ryi';ň"hďŇídá;ůň"lí#;'":č:''iiil"iiťď'"ff
;:[ffi
5:ffi'P
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kanitola se do.,iuje o údaje:

Soubor změn č.02 územníh_o plánu obce Stehelčeves - Dřetovíce
se podle schválenéh o Zadání
ýká následujících pozemků katastrálního územíoo." orutovice:5/L;79lL;3gL/4;33;34;
7B; aw4; 472/7' Sohledem na charakter změn (vymezení pozemků pro sídelní
zeleň,
nízkopodlažníobytnou zástavbu, plochy pro spott a rekreaci,
specifickou drobnou uirobu,
sklady a prodej včetně úpravy místníkomunikace) jsou lokaliý
souboru změn č'02 územního
plánu Vyme-z9ny zá\res9ry na
ýřezech aktuálních_ii;fi;ký; pÉíton.označeni lokalit je shodné
s textovou částí;číslováníýkesů odpovídá půvoaňí
scrruatene dokumentací'

c.02 Urbanistická koncepce
kapitola re dorýň Lné o odstavce :

Soubor mrěn č.02 ÚPo Stehelčeves - Dřetovíce řeší nové požadavky
na využitíúzemí
v kontextu s urbanistickou koncepcí stanovenou platným
územnímplánem.

Jedná se

především o:

Změny funkčníhovyuŽť pozemků v zastavěném území
- a to v lokalitách:
zo2'l plocha revitalizace po odstranění původn obce
iástavby určená pro sídelnízeleň
v podobě parkoých úprav. Lokalita je v návaznosti
na okolní pozemxy-zului.nu do plochy
funkčníhovyužití,,Zs _ zeleň sídelníúeřejná..;
zo2'2 _ změna funkčníhovyužiti území;
1amrsto původnísmíšenézóny obslužné(s
možnosť sifuování obytných
navžena
procini pro specifickou drobnou
9layeb) Je
ýrobu,
sklady a prodej. Plochy, které
záměr firmy Santé'zahrnu;e, se nacházejí v centráln zóně
původní historické. zástavby obce _ s komunikačni
siu',--t<tbrá potieúaíinovéno záměru
neodpovídá (zásobování kamiony
zuÝšená četnoii'návštěrl
V důsledku
požadovaného funkčníhovyužitíj-e'dopln8n.p".in.[y
rlgulativ pro uvedenou plochu,,VD.1
-drobná ýr9ba specifická - areal Saňté" _ viz kap. L.or.i;
Záměr byl předmětem vyhodnocení vlivu na životni-piostřeaí
se závěrem souhlasného
stanoviska s podmínkami (viz sř.40 elaboráfu- Vyhodňocení
vlivů
sEA z.
Stehelčeves _ Dřetovice, k.ú. Dřetovice). Využití
'*c"ř upó
p"i"'*o
t iozuoouunému
'ňmunikace

-

I

l

í

í

,

účeluje podmíněno realizací noué pru.'o""e
'teoáuuny.n

iaí.-itol.

od ,ilnic" IÍlrcl

k severozápadnímu cípu areálu Santé. Připravóvane
iamery je podle závěrŮ dokumentace
SEA nutno prověřit při zpracování fáze DUR akustict<ou
stuáií hluku u ňňtvrouou sfudií
imisního zatíženíz dopravy a ze stacionárních .dr;jů
;.;tupni EIA.
zo2'3 - změna funkčního
pozemku
půíodní
sídelnízeteně pro nízkopodlažní
obytnou zástavbu. Sledovaná.využiú
lokalita' je dotčena zápravwým ,:zómirrrqTO6'Dřetovického
potoka, ochranným-pásmem VN a pásmem
ochrany
je podmíněno splněním podmínek mísřrě příslušná PUPFL. VyužiÚ k požadovanému účelu
správy povodí unurt"ii.poho zákona
(resp' s23 \4/r'l'č' 5OL./2OO6
u
orgánu'.tiúi'ór]uv
ilsů - a dále úpravou přístupové
9b.)
cesý podél pozemku b'livalé škoiy
do Řategorie komuni(ace odpovídajícíchara6eru obytné
lóny a poďebám techniky Hzš. lokatita ;e pňčleněna k sousední ploše venkorrského

bydlení (,,BV');

Rozšřeníúzemípro sport a rekeaci v lokalitě:

zo2'4 _ v návaznoslj na západní hranici sportovního areálu je vymezena plocha
zázemí na levém břehu Dřetovického
ňtoLi. Úp'ďl využitípozemku

pro jeho

musí splnit
l91T]'\y.místně přís|ušnésprávy vodního t9ku 1pozer'i"r. ;" dotčen záplavoým územím
a199)' Lokalita je zařazena do plochy funkčního'uvuziti'poluse sousedním sportovním
_ rekreace _ sport.;
areálem
'RS
Záměr byl předmětem vyhodnocení vlívu na životníprostředí
se závěrem souhlasného
stanoviska s podmínkami (víz sř'40 elaborátu vynooňoiení
vlivů sEA _ z. .'o'ř uóó
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Stehelčeves _ Dřetovice, k'ú. Dřetovice). 7ávěry SEA se ýkají organízace a členěnívyužiť
pozemku v podrobnějším stupni dokumentace.

Soubor změn č.02 územníhoplánu obce Stehelčeves - Dřetovice upravuje základní
urbanistickou koncepci zejména v souvislosti s lokalítou 202.2 (drobná ýroba specífická _

areál Santé). Úprava koncepce spočíváv doplnění nové přísfupově komunikace k areálu Santé
z komunikace II/101 noým objektem přes Dřetovický potok s cílem omezit vjezd kamionů do
centra obce.
Předmětem souboru změn č.02 je úprava funkčníhovyužítív zastavěném územíobce _ a to
v závislosU na možnostech dopravní a technické obsluhy území.Lokalíty budou využívány
s ohledem na kontext zastavěného území.Pro funkce, u nichž wniká riziko střetu s využiťm
v jejích bezprostředním okolí (z02.2), je navženo nové dopravní napojení, Keré omezí vliv
dopravního provozu na sousední pozemky a cenřální část obce. ostatní lokaliý souboru změn
č.02 ležív dosahu místrrích obslužných komunikacr, které je možnévyužítpřímo nebo
připojením noých úsekůkomunikací pro lokálníobsluhu nově zastavitelných ploch'

o. rurcČNi vyuŽlrí znsrnvlrrlrvÉHo ÚzrMi
D.0í Bydlení

ogcr

kapitola se doplňt!'e o odstavce:

Lokalita Z;02.3
Pozemek p.č. a)la k.ú. Dřetovice ve rnýchodní části obce mezi plochami bydlení venkovského
na jihu, areálem b'fualé školy na západě a Dřetovichým potokem na severu byl v platném
územnímplánu zahrnut do plochy sídelní zeleně. Záměrem změny je navrhovaná úprava jeho
využitípro indiÚduální bydlení venkovského typu. Pozemek je v severní části dotčen

záplavornim územím Q100 Dřetovického potoka a zčásU spadá do ochranného pásma VN. Na
ýchodě je zahrnut do 50-ti metrového pásma ochrany lesních pozemků. Pásma se wájemně
překýají, takže pro využiti pozemku je nezbyhé splnit podmínky stanovené jak vodoprávním
úřadem, správou povodí, energetichim zákonem (resp. $23 vyhl.č. 501/2006 Sb.), tak í
podmínky stanovené státní správou lesů. Na pozemku je možnésituovat jeden rodinný dům za
podmínek odpovídajícíchregulativům pro plochu venkovského bydlení ,,BV' a současně dle
podmínek ýše uvedených omezení.
Využitípozemku je podmíněno úpravou přístupové komunikace do parametrů odpovídajících
obsluze obytné plochy se zajištěním eventuálního vjezdu vozÍdel Hasičskéhozáchranného
sboru a rychlé zdravotnípomoci.

J

J

D.04 Rekreace a sport, turistika

kapÍtola g doplň uje o

odstavr:

Lokalita 2.02.4
Část pozemku p.č. 47217 k.ú. Dřetovice navazující na severu na zahrady obytné zástavby
venkornského bydlení podél silnice IIl101, na rnýchodě na sportovní areál je z jihu omezena
tokem Dřetovického potoka. Již v současnédobě sloužípozemek jako doprovodné zázemí
přilehlého sportovního areálu. Lokalita je z jihoýchodu dotčena záplavovym územím
Dřetovického potoka. Úprava parteru a cílovévyužitíplochy pro sport a rekreaci proto musí
odpovídat podmínkám stanovenyrn příslušnou správou vodního toku. Poloha v sousedství
obytných ploch si wžádá potřebu c]ťivého začleněnínové plochy sportovního areálu

s ohledem na možnérušivévlivy _ případně vhodnou formu protihlukoých opatření na hranicí
sportovních ploch a obytné zóny. Současně je žádoucípočrtat s rnisadbou izolačníochranné
zeleně s cílem začlenit lokalitu do krajinného prosďedí.

C.zak. UK24-0108{2
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Využítípozemku musí odpovídat regulativu ,,RS _ rekreace - spott. Pozemek bude provozně
přičleněn k sousednímu sportovnímu areálu (dopravní a technická dostupnost bude zajištěna
stavající nfrastru ktu rou.
Lokalíta byla předmětem posouzení z hledíska úivu koncepce jejího využiti na životrríprosďedí
se závěrem souhlasného stanoviska s podmínkami k členěnía využitípozemku v podrobnějším
stupni dokumentace (Viz str.40 elaborátu Vyhodnocení vlivů sEA _ 2. změny Úpo stenelčeves
_ Dřetovice, k.ú. Dřetovice).
i

D.05 Výroba
D.05.2 DRoBNÁ
kapitola

g

doplň uje o

WRoBA, ŘEtursn

odstaut:

Lokalita 2.02.2

-,;

I

I

;
4

Pozemky p.č. l9ll; 39L/a; st'p. 33; 34; a p.č.703 k.ú' Dřetovice tvoří zájmovou plochu areálu
Santé. Lokalita se rozkládá v jihozápadní části centrální zóny obce, která byla v platném
územnímplánu určena pro smíšenouzónu obslužnou s možnostísituování obytných objektů.
Východní okraj lokalií/ z02.2 je tďován hlavní komunikací centra obce, která obsluhuje
převažujícíjižníčást obytného územíDřetovic _ přesto však její parametry neumožňují
dlouhodobě přenest narůstajícízatíženíkamíonové dopravy souvisejícíse zásobováním a
obsluhou areálu Santé. Lokalita je okajově na severu dotčena záplavovym územím Q100
Dřetovického potoka.
Využitílokality je z ýše uvedených důvodůpodmíněno realizací nového dopravního a
technického připojení od průtahu stávající basy silnice IIl101, resp. od upravené křižovatky
západně od obecního úřadu _ navázáním nového úseku obslužnékomunikace přimknuté
v jižnímsměru k ýďrodní hranici sportovního areálu
překačujícínoým objektem
Dřetovichý potok přírno do severozápadního ďpu areálu firmy Santé. Dopravní obsluhu areálu
(zásobování, ale i parkování zaměstnanců a zákamíků) tak bude nezbytné zajistit na vlastním
pozemku, aby nedocházelo k omezení průjezdního profilu i tak již skromných parametrů jediné
příjezdové komunikace přes cenřum k jižníčásti obce (zajištění pnljezdnosti techníky HZS,
vozidel rychlé zdravotní služby, apod.).
VyužÍtíuvďených pozemků musí odpovídat regulativům pro plochu ,,VD.1 _ drobná ýroba
specifická - areál Santá'.
Lokalita byla předmětem posouzení z hlediska vliw koncepce jejího využiÚ na živobníprostředí
se závěrem souhlasného stanoviska s podmínkami (viz str.40 elaborátu Vyhodnocenívlivů SEA
_ 2. změny Úpo stenelčeves _ Dřetovice, k.ú. Dřetovice):
realizace nové příjezdové komunikace od silnice II/101 k severozápadnímu cípu areálu
Santé přes tok Dřetovického potoka;
prověření připravovaných záměrů akustickou studií hluku a rozptylovou studií imisního
zatiženíz dopravy a ze stacionárních zdrojů ve stupni EIA při zpracování DUR'

a

-

D.07 Zeleň v sídlech

Lokalita zo2.Í

)

St. pozemek č. 5/1 k.ú. Dřetovice při komunikačnímpnltahu silnice II/101 na severním okraji
centrální části obce je po odstranění objektů statku určen k revitalizaci ve' formě parkové
úpravy veřejné sídelnízeleně. Plocha navazuje na parkoúště před obecním úřadem a na
hlavní odbočenído centra obce u kapličky. Plocha veřejné zeleně tak doplní deficit veřejné
sídelnízeleně ve vlastní centru zastavěného území. Úpravu parteru je třeba navázat na hlavní
pešířasy a bezprosďední okolí v cenÚálnízóně obce.

.t

l
.l

-
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F. DoPRAVA A DoPRAVNÍ VYBAVENoST
F.04 sít'místnícha účelov'ýchkomunikací

kapitola se doplríuie o odstauce:
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Dopravní obsluha lokalit zo2.3 a zo2.4 využívásoučasnou síťmístníchobslužných
komunikací. Pozemky pro nově nawhované využi6 jsou připojeny přímo ke stavajíďm
komunikaďm nebo na úseky v prodloužení stávajícíchkomunikací. V rámci navrhovaného
řďení jsou minimalizovány poďy nawhovaných křižovatek a vjezdů na veřejné komuníkace'
Místníkomunikace musejí odpovídat kategorii pro obsluhu obytných ploch, resp. ploch
rekreace a spolfu (tj. v kategorii ,,C3'', případně ,,D1'' funkčníďídy) se zajíštěnímpro
eventuální příjezd vozidel Hasičskéhozáchranného sboru a rychlé zdravotní pomoci. Návrh
komunikací bude vypracován v souladu s akfuálně platnou legislativou a technickými normami
(viztéžkap. o.c.03).
Lokalib zo2.l (veřejná sídelnízeleň) nevyžaduje přímou dopravní obsluhu; ležípň křižovatce
silnice II/107 a místníobslužnékomunikace.
Lokalita Zo2.2: komunikačnípřipojení a obsluha navrhovaného areálu Santé bude zajištěna
nonim sjezdem vedeným z průjezdního úseku silnice IIl101 a nornim objektem přes
Dřetovicý potok. Tato komunikace je navňována v kategorii Mo 7130 s min. jednosřann'ým
chodníkem o šíři2,25m. Komunikace bude vedena tak, aby byly minimalizovány dopady na
životníprosďedí obce a zajištěna bezpečnost především chodců v centrální části obce.
Navrhovaný v1ezd do areálu je třeba ověřit obalornými křivkami průjezdu návrhového vozidla,
kteým bude zajišťováno zásobování areálu.
Součásípodrobnějšího stupně dokumentace (DUR) bude bilančnípropočet potřeb pro
dopravu v klidu nawhovaného areálu ve smyslu příslušných ustanovení vyhlášky MMR ČR
č.I37/98 Sb., o obecných technických požadavcíchna výstavbu a csN z: 6110 ProjeKování
místníchkomunikací a navazujíď náwh pokrytí vybilancované poďeby. Veškerénároky na

odstavná a parkovací stání budou

pokrfi

v rámci vlastních pozemků investora.

Navrhované změny nemění původní koncepci systémůinženýrské infrasÚukfury

G'01 Vodní hospodářství

G.01.2 oDKANAL|ZoVÁNí n ČtŠrĚruí
oopnoruícn voo
kapitola se doplňt?e o odstarce:

Dešťovévody ze zpevněných ploch budou lilolidovánv vždv na vlastním pozemku přednostně
zásakem pomocí vsakovacích příkopůó nýh. To platí i pro dešťovévody z místních účeloýďr
komunikací. Systém bude dle terénníkonfigurace doplněn otevřenými pffkopy a svodnicemi
zaústěnými do stavajíďch vodotečí.Rovněž dďťové vody ze sďech nemovitosť budou
zasakovány přímo na jednoťirných pozemcích, případně budou jímány pro potřebu zálivky.

l.

PLoCHY VEŘEJNĚ PRoSPĚŠNÝCH STAVEB

Soubor změn č.02 územníhoplánu obce Stehelčeves - Dřetovice doplňuje koncepci řďení
technické a dopravní obsluhy územípouze v lokálním měřítku - rozšířenímmístníchroalodů
technické infrastruKury. Koridory a plochy veřejně prospěšných staveb podle specifikace
v platné Úpo se''ztanuji i na ió
vymezuje minimálně v ploše ochranného pásma příslušnéinženýrskéstavby). Vzhledem
k tomu, že veškeréínvestice souvisejícís přípojkami jednoťiýďr lokalit k systémům technické
a dopravní obsluhy územíjsou vyvolány záměry soukromých investorů, nejsou zahrnuty do
soupisu veřejně prospešných staveb. Výkres č.7 _ ,,Veřejně prospěšnéstavby''zůstává plaÚrý
bez úprav v podobě zahrnuté v platném ÚPo.
S asanacemi r41volanými urbanistickou koncepcí, rep. koncepcí dopravní a technické
infrasřukfury soubor změn č.02 nepoóta.

Čzak. UK24-0108_02
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L.01 Zásady funkčnÍa objemové regulace zastavitelného územi
L.01.1 PŘEHLED REGULATIVŮ yíUŽttt Úzelai

kapitola se doplňuje o odstavce:

Soubor změn č.02 územního plánu obce Stehelčeves - Dřetovice pro správní územíobce
Dřetovice doplňuje závaznou část územního plánu o zpřesnění podmínek pro využitíspecifické
plochy:

I.09a Drobná

rnýroba specifická

-

areál Santé

VD.1

Regulatirry funkčníhovyužtíúzemí:
J

l

I

A
I

I

_l

l
J

)

-l

I

A. Dominantní činnost:
Drobná řemeslná rnýroba. sklady a prodej zdravotní obuvi. Převládá obslužná a skladovací činnost.
Parkoviště pro potřebu areálu na vlastních pozemcích.
Provoz arealu musí garantovat minimáÍní zaffiení okolí hlukem - nesmí negativrĚ ovlivňovat stavební
parcely obytných staveb sousďa' Podmínkou je dopravní připojeníz průjezdního úseku silnice IIl101 k
vlastnímu parkovišti a rnanipulačnímplochám pro zásobování, rozvoz zboŽí, piíjezd zaměstnanců a

návštěvníků mimo entrum obe.
B. Přijatelné činnosti:
Administrativa, maloobchod, velkoobchod, neýrobní služby.
Technické vybavení, sloužícípotřebám arealu. Plochy vyhraženézeleně, plnícípřevážně funkci izolační
a ochrannou.
Bydlení správce nebo majitele učelových staveb.
Příslušnéobslužrre a účelcvékomunikae, odstavrÉ pbďry.

C. Nepřípustné činnosti:
Zdravotnické a sociálníslr.ržby, bydlení hromadrÉ v bytových domech, individuální rekreace, rekreačnía
sportovní zaíízení,hromadná rekeace, rekeačnía sportovní za!ízení hromadné rekreace.
Provoz a služby, které by v pobytovém prostoru lidí (v nejbližšímobytném území)způsobovaly
překačování hygienictcýďl limitů stanovenýďr na odlranu zdraví cjle naffzení viácý č. 597Í2|106 sb.

Regulativy prostorového a objemového uspořádání :
objeký a skupiny objektů v areálu na pozemcích s koeficientem zastavěných a zpevněných ploch
o/ó.

Nároky na parkování musí b'ýt uspokojeny v rárrrci viastního areáiu.
Výška zástavby max' 2. nadzemní podlaží, sďlová střecha, ýška max' 9 m.
65

max.

Stavební objekty a technologická zařízení musí sým architektonickým řďením a celkorným objemem
zástavby respeKovat měřítko a konto<t s okďím.
V zóně budou zřízeny nezpevněné zatravněné plochy, ozeleněné keřovou a stromovou vegetací
ochranného a izolačníhochamKeru - zejména v prostoru břehu Dřetovického potoka.
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RoZsAH GMFIcKÉ cnsrt
ruÁvnnu soUBoRu zuĚtv č.a2.
ÚzruruÍHo pútvu oBcE srrnrlČEvEs - oŘrrovlcE
k.ú. Dřetovice

V následujícím seznamu grafické části je uveden kompletní uýčet r,nýřezů ýkesů dotčených
souborem změn č.02 a zahrnut'ých do elaborátu.
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Záznam o účinnostiZmén č.2 (pro k.ú. Dřetovice) Uzemního
plánu obce Stehelčeves - Dřetovice
Vydávající orgán

Zastupitelstvo obce Dřetovice

Císlo jednací

456t09

Datum vydání

t'7.12.2009

Datum nabytí účinnosti

4.1.2010

Jméno, funkce a podpis
oprávněné osoby pořizovatele:
otisk úředn ího razitka'.

Ing. arch..František

MÍiller

vedoucí Uřadu architektury a
územního plánováni Magistrátu
města Kladna
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souboru změn č.o2 územního plánu
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Pavel Koubek

Soubor změn č.02 územního plánu obce Stehelčeves - Dřetovice (pro k.ú. Dřetovice) je
vypracován vsouladu se zákonem č.183/2006 Sb (Stavební zákon) a vyhláškou č.500/20ó6
sb.
Vzhledem k procesu vydání změny jsou respektovány principy opatření obecné povahy podle
platného Správního řádu. Elaborát je proto rozdělen na: I.) vlastní návrh souboru změn (s
pokyny pro rozhodování v území)a dále na část II.) odůvodnění.Proto dochází k přeskupeňí
původních kapitol textové části i grafických příloh do uvedených dvou částí.Zachováváme
princip úpravy pouze těch kapitol a rnýkresů, kteých se zpracovávané změny přímo doýkají
_. ŽÍ1., že jevy, které nejsou změnami
dotčeny zůstávají platné v původní podobě a neňí
třeba je v elaborátu souboru změn popisovat nebo zakresiovat.

označeníaobsah kapitol textové části odůvodnění vychází z přílohy č.7 vyhl.č. 500/2006 Sb.
územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence

o

územně plánovací činnosti.

oBsAH TExTovÉ čÁsn - oDÚvoonĚrrÍ soUBoRU zMĚN č.o2

/

o.A
o.B

l

o.D
o.E

Poznámka:
Kap-itolY textové části schváteného Úpo stetretčeves _ Dřetovice, které nejsou souborcm
změn č.02 dotčeny, zůstávajíplatné v původnímznění!
a

/

C.zak. UK24-0108-02
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II.

NAVRHU SOUBORU ZMEN c.O2
ÚzruruíHo PLANU oBCE STEHELČEVES - DŘEToVICE

rrnovÁ cnsr
I

obsah textové části odůvodnění návrhu souboru změn č.02 Úpo stenetčeves - Dřetovice je s ohledem
na proces vydání změny upraven podle Přílohy č.7 (II. část) vyhl.č. 500/2006 Sb' Vlastní odůvodnění
je však zaměřeno ýhradně jen na rozsah souboru změn č.02 platného Úpo stenelčeves - Dřetovice
(v k.ú. Dřetovice). Do odůvodnění jsou proto zahrnuty i ty kapitoly původního textq jichž se změna
přímo ýka a které nejsou zahrnuý v textové části návňu.
Grafická část je zpracována ve formě ýřezů relevantních ýkresů s lokalitami dotčenými souborem
změn č.02 UPo Stehelčeves - Dřetovice. obsah a fornra ýkresů je podáním přizpůsobena grafickému
qfiádření pffloh schváleného územního plánu.

C.zaL UK24{108-02
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VY
NoCENí OORDINA
ŽÍvÁt tí UZEM: Z HLEDISKA
lRŠ
ZTAHŮ V I ZEM VCETN
DU S UZEM
UMENTA
DANOU
Správní územíobce Dřetovice je součásťÚp vÚc Pražskéhoregionu schváleného

Zastupitelstvem Středočeského kraje dne 18.12.2006 usnesením č. 55-{5l2OO6lZK' Úpravy
navrhované V lokalitach souboru změn č.92 Úpo Dřetovice nezasalrují do koncepcó
zmíněného Úp vÚc gni jej neovlivňují. Úp vÚc Pra&kého regionu je úpravámídle souboru
změn č.02 respektován.

Rozvoj obce Dřetovice i jejího zázem( je v průběhu posledních let stále více spjat s Pražským
regionem _ v návaznosti na Vymezenou roarojovou oblast Praha (dle PÚŘ-2006
- oti1)
zahrnující prostor Kladenska. Příznivá polohá sídla a přírodně i ekologicky hodnotné
prostředí vytvářejí předpoklady pro dalšísídelní roztoj'

í

o.o

Úon.lr o splruĚruí znoÁruí

-

Splnění požadavkůna vypracování souboru změn č.O2 Úpo Stehelčeves Dřetovíce
specifikovaných v Zadání schváleném Zastupitelstvem obce dne 3.10.2008 je obsahem celé
teltoyf části a grafi.chých příloh tohoto elaboráhr. V této kapitole proto uíádímeze;méná
vysvětlení, případně pdkazy na grafické přílohy nebo místa v textu, kde je íflnění
jednoť irných požadavků doloženo.
Požadavky na řďení souboru mrěn č.02 Úpo sterrelčeves - Dřetovice se
ýkají rozšffení
zastavitelné plochy pro obytrrou zástavbu (BV), změny funkčního rnyužitípo'eňtů areálu
Santé v zastavěném území.obce (VD), změny iunkčníhovyužiťplochy po b,ývalém statku
v centru. obce (ZS), rozšířenízákresu plochy sportovnr1ro areálu obce (RS) a doplnění
dop-ravního systému sídla a nezbfié technické infrastrukury. Požadavry jsou do souboi-u
191
.!.oz zapracovány následujícímzpůsobem (označeníbodů oapováa schválenému
Zadání):
Požadavky vyplyvajÍcí z PÚR, z Úpo vydané krajem, případně z širšíchúzemních
vztahů: navrhované změny nejsou V rozporu s ÉÚn ČR-ani s Úp vÚc Pražského
regionu - viz kap. O.a;

1)

2)

3)

Požadavky na řešeníVyplwa]rcí z Únp; Záméry souboru změn č.02 byly ověřeny
srovnáním prvotními uýsledky územně analytických podkladů (2008) ve form!
'srozboru udržitelného
rozv'oje
-.územía doplněny. dle platné dokumentace Úpo
Stehelčeves - Dřetovice, včetně již platných změn'Úpo t.br _ viz kap. o'd;

Požadavý na rozloj územíobce _ předmět změny: Soubor změn č.02 ÚPo

Stehelčeves _ Dřetovice pro k.ú. Dřetovice zahrnuje náóledu;ící lokality:
zo2.t _ st.parcela č.51I, k.ú. Dřetovice - dle piatného ÚÉo pocrrá pro,,smíšené
využití_ místní obslužná zóna" ... ... bude upravena pro využití
,,sídelníveřejná
zeleň (ZS)"
zo2.? _ poz.č. L9/L; 39U4; 7O3; a st. parcely č. 33 a 34, k.ú. Dřetovice - dle
platného UPo plocha pro ,smíšenévnržití místníobslužná zóna" ... ... budou
upraveny oro;'vu_z1tí,,drobná ýroba specifická _ areál Santé (vD.l).
zo2-3 _ poz.č. 4014, k.ú. Dřetovice - dle platnéno Úpo plocha pro
zeleň.' .'.
... bude upravena pro využití,,individuálníbydlení venkowké (Bv)" 'sídelní
zo2-4 - poz.č.
(část), k.ú. Dřetovice - dle platného ÚĎo ptocna,,kajinná se
37.2/7
smíšeným využitíma zastoupením pffrodní stabilizační funŘce a zemědělské
bude v návaznosti na využitísousedního sportovního areálu
upravena pro využití,,rekreace_ sport (Rs)"

-

produkce
C.zak. UK24-0108-02
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soubor změn č.o2 ÚPo Stehelčeves - Dřetovice _ odůvodnění 08'2009

Rgzvojo-vé plochy souboru změn č.02 Úpo stenelčeves - Dřetovice byly ověřeny,
případně koordinovány se zájmy ochrany přírody, krajíny a Úses a sdalšími límiý,
které se v územívyskytují. Navrhované změny nevyvolávají strmější nárůst počtu
obyvatel, než předpokládal platný Úeo 1změny umožnílolializaci čca L až 2 bytů
v rodinném domě v ploše individuálního venkovského bydlení (BV)
viz kap.
O.c.03;

-

4)

5)

Požadavky na plošnéa prostorové uspořádání území(urbanistickou koncepci a
koncgPci uspořádání krajiny): základní urbanistická koncepce roltoje obce zůstává
nadále..platná.-.-principy plďného a prostorového uspořádání územízůstávají
v zásadě nezměněny. Navňované využitíodpovídá regulativům platného územníhó
plánu, kromě lokaliý zO2.2, pro kterou byly stanoveňy nové podmínky využítíve
formě regulaUw VD.1. Souborem změn jsou yymezeny lokaliý pro rnýstavbu nebo
tranďormaci územípro nízkopodlažníindividuální bydlení venkovské (BV), drobnou
ýrobu specifickou (_VD.l), sídelníveřejnou zeleň (ZS), rozšířeníplochy pro sport a
rekreaci_a_pro doplněnísystému dopravníobsluhy území- viz kap. D a F + výřezv
výkresů č- L, ?a a 2b.

Požadavky na řešení veřejné infrastrukury: Původníkoncepce dopravní

infrasřuktury je zachována _ systém obslužných komunikací je v souvislosti se
změnou 202.2 doplněn směrovou úpravou a prodloužením navrhóvané komunikace
od silnice II/7}I až k areálu Santé včetně překonání Dřetovického potoka;
v souvislosti s využitím lokaliý z02.3 pro bydlení je nutné zkvalítnit obslužnou
komunikaci podél Dřetovického potoka až k pozemku č. 40/a. ostatní navrhované

změny nevyvolávají nové požadavky na úpravu dopravní srtě.
Koncepce technické infrastruktury nebude změnami dotčena; lokallý souboru změn
č.02 je možnépřipjit na technické sítě dle koncepce stanovené plátným územním
plánem, resp. V návaznosti na navrhované doplnění dopravního systému obce víz
kap. F, G a výfuzyvýkresů 2až5.
Uvedené úpravy se ýkají rnýhradně místních sítía bude je možnéupřesnit vždy na
základě podrobnějšího stupně dokumentace sledované lo-kaliý.

6)

7)

Požadavky na ochranu a rozuoj hodnot území:souborem změn č.O2 Úpo
Stehelčeves - Dřetovice nedochází k narušeníkompozičníchrrztahů zástavby
Dřetovic ani lokální identiý obce. Pro lokaliý souboru změn č.02 jsou stanoveny
podmínky pro zapojení do krajinného prosťe d[ _ viz kap' D.
Návrhem souboru změn č.02 není oslabena funkčnost územního systému ekologické
stabiliý, nedochází k úivu na evropsky ýnamnou lokalitu nebo ptačío6last.
Kulturní pamáťry se v lokalitách souboru změn č.02 nevyslrytují.

a

1oža$v*r na veřejně prospěšnéstavby, veřejně prospěšná opatření a asanace:

Pro případ vypracování souboru změn Úpo Stehelčeves - Dřetovice zůstává soupis
veřejně prospěšných staveb platný dle specifikace znění kap. I. schválené Úpo _

8)

znění. Specifikace veřejně prospešných staveb po
Stehelčeves - Dřetovice se rrztahuje i na lokaliý souboru změn č.02 ÚPo.
S asanac9mi vyruolanými urbanistickou koncepc| resp. koncepcí dopravní
tech n ícké nfrastruktu ry sou bor zm ěn nepočítá.

tm

i

t

Dalšípožadavky uyplyvajícíze zuláštních právních předpÍst1 (požadavky na ochranu
veře1'ného zdrau[ ciwlní ochrana, obrana a bezpečnost'itátu, ochranu /ožisek
nerosÚlých surouin, geologická stavba územi rchrana před povodněmi a jinýni
nzkoými přírodními jevy): Lokality řďené souborem změn č.02 jsou z uvedlnýcn
limjtů dotčeny pouze záplavoým územím Dřetovického potoka (lok. z12.z _
přljezdová komunikace; lok. Z02.3 - přrjezdová komunikace a část
)ozemku; lok.

a

I

r.{
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9)

soubor zÍřénč.02 ÚPo Stehďčeves - DřetoMce

- ďovodnění

o8.2o09

Z02.4 _ část pozemku _ viz ýřez' v'ýkresu č.L. Zástavba v uvedených lokalitách
pod!É!á vyjádření místně příslušnéhoorgánu povodí, kteý stanoví podmínky pro
využitípozemků (resp. pro průchod komunikace záplavoým územím).
Lokalíta 2023 se zčásti nachází v pásmu ochrany lesních pozemků _ návrh zástavby
podléhá souhlasu a dohodě s místně příslušným orgánem stiátní správy lesů.
Součásť souboru změn č.02 je vyhodnocení vlivu na půdnífond dle vyhl.č. 13/
1994 Sb. - viz kap. O.e;
Požadavky a pokyny pro řešení hlavních střetů zájmů a problémů v Území:
Využitílokalit 202.2 (přrjezdová komunikace), ZO2.3 a Z02.4je podmíněno splněním
podmínek místně příslušnéhoorgánu povodí (záplavové územíDřetovického
potoka) - viz kap. D.01; D.O2; D.O5;
Využiti lokaliý Z02.3 je podmíněno dohodou s místně příslušn'ými orgány stařrí
správy lesů (ochrana PUPFL) - viz kap. D.01;
Využitílokality z02.3 je podmíněno respektováním ochranného pásma VN - viz
kap. D.01;
Využiti lokaliý Z0L.2 je podmíněno splněním podmínek regulauvu ploch pro
drobnou ýrobu specifickou VD.1 - viz kap. D.o5;
Zastavěné územíobce Dřetovice včetně vymezených lokalit souboru změn č.02 leží
mimo vymezené cHLÚ Dubí.

10)

Požadavky na vymezení zastauÍtelných ploch a ploch přestavby s ohledem na
obnovu a rozuoj sídelní struktury a polohu obce v rozvojové obtasŮ nebo rozuojové
ose" Soubor změn č.02 obce Stehelčeves - Dřetovíce zahrnuje pouze velmi mírný
nárůst zastavitelných ploÓ (lok. 202.3 a Z02.4), které poknývají aktuální poďebu
nově sledovaných záměrů a nejsou V rozporu s původníurbanistickou koncepcí
roaroje sídla _ viz kap. o.c a o.e. Vymezení zastavitelných ploch je s uvedenými
lokalitami koordinováno.
V rámci souboru změn č.02 není uplatněn požadavek na vymezení ploch přestavby.

11)

Požadauky na tlymezeníploch a korÍdonL, ve kteých bude uloženo prověřenízměn
jejich využtíúzemnísfudÍí:
V rámci souboru změn č.02 nejsou

ýto požadavky uplatněny;
12) Požadavý na vymezení ptoch a koridorů, pro které budou podmíný pro

13)

a

14)

-!
L

rozh odo vá n í o zm ě n á ch jeji ch vYl žií sta n o ve n y re g u la čním pl á n em :
V rámci souboru změn č.02 nejsou \rto požadavky uplatněny;

eožadaukT na vyhodnocení vlivů územníhoplánu na udžÍtelný rozuoj územi pokud
dotčený orgán ve svém stanovÍsku k náwhu zadání uplaÚtit požadavek na
zpracování vyhodnocení z hlediska ulivÚ na žÍvohíprosďedí nebo pokud nevytoučil
vylznamný vliv na europsý významnou lokalitu čÍptačíoblast:
V rámci projednání Zadání souboru změn č.02 dotčený orgán uplatníl požadavek na

zpracování vyhodnocení vlivů změn na životníprosťedí z hlediska zákona č.
L00/200L Sb., o posuzování vlivů na živořríprosťedí. Jedná se o posouzení
požadavku na změnu na funkčnívyužitípro: plochy na prodej, skladové objeký,
rekeačnía sportovní plochy - viz separát ,,Vyhodnocení vlivů změny č.oz- Úeb
Stehelčeves - Dřetovice (k.ú. Dřetovice) na životníprosďedl', Keý je nedílnou
součásť návrhu souboru změn č.02;
Prvotní rnýsledky územně analytických podkladů (2008) Ve formě rozboru
udržitelného roaroje územísloužíly jako podklad pro přiměřené posouzení vlivu
souboru změn č.02 na udžitelný roltoj území-viz kap. o.d;
Případný požadavek na zpracování koncepfu, včeÚtě požadavktL na zpracování

variant:
V rámcí souboru změn č.02 není zpracování koncepfu požadováno;

I

I
-

..t
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15)

'
16)

soubor změn č.02 UPo Stehe|čeves - Dřďovice _ oc'ťlvodnění 08'2009

Požadavky na uspořádání obsahu konceptu a návrhu územníhoplánu a na
uspořádání obsahu jejich odt7vodnění s ohledem na charakter územía problémy
k řešení včetně měřítek ýkresů a počtu vyhotovení:
obsah návrhu souboru změn č.O2 navazuje na platný Úpo stenelčeves _ Dřetovíce
jak strukturou textové části, tak i strukturou ýkresů. Grafické vyjádření rnýkesů je
přizpůsobeno platné dokumentací' obsah odůvodnění odpovídá příloze č.7 vyhl.č.
500/2006 Sb., o územně analyticých podkladech, územně plánovacídokumentaci a

způsobu evidence územně plánovací činnosti.
Grafické přílohy obsahují wřezy aktuální částírnýkesů dotčených změnou v měřrtku
platné dokumentace (1 : 5.000).
Soubor mrěn č.02 je zpracován ve čtyřech rnýtiscích a s ohledem na použitou
klasickou technologii původní dokumentace
předán v digitalní formě Ve
formátech *pdí resp. *jpg.

lx

Úpravy návrhu zadánívzeštézjeho projednání:
Návrh souboru změn č.02 je zpracován s využitím vyhodnocení požadavků wešlých
z projednání Zadání podle tabelárního přehledu poňzovatele. Vysvěťení
kjednotliým bodům:
L.2 _ přístupy na stávajícízemědělsky obhospodařované pozemky zůstiávají í
úpravou dle souboru změn č.02 zachovány _ vizýkr.č.l; o.1;
z.1_ využiď lokaliý z02.3 (indiúduálníbydlení) je podmíněno prodloužením
úseku místníobslužnékomunikace podél Dřetovického potoka. Uvedená
komunikace umožní přístup techniky H7s _ viz výkr.č.l; o.1;
2.2
využitílokaliý z02.3 (individuální bydlení) je podmíněno vyjádřením mísřrě
příďušného orgánu správy povodí _ vizkap. D.01;
3.2
využitílokaliý z02.3 (individuální bydlení) je podmíněno prodloužením
úseku místníobslužnékomunikace podél Dřetovického potoka viz

_

4

_

10

.
._

!
-a
L
-.t

a

_

výkr.č'l; o.1;

v přímémokolí lokalitY z02.3 (individuální bydlení)
nadlimitníh o zatíženíhlukem;

se nevyslqrtují zdroje

soubor změn č.02 neupravuje koncepci obsluhy územítechnickou

infrastruKurou - vyuŽtí sledovaných pozemků není ve střetu s ochrannými
pásmy dle platných předpisů; respektování ochranných pásem technické
infrasřuktury je předmětem řešení podrobnějších stupňů dokumentace;
12.L _ využitílokaliý Z02.3 (individuální bydlení) dotčenépásmem ochrany lesních
pozemků je podmíněno dohodou s místně příslušným orgánem státnísprávy
lesů _ viz kap. D.01;
_
L2.2
využitílokaliý Z02.3 (individuální bydlení) s ohledem na vymezení
záplavového územíDřetovického potoka je podmíněno vyjádřením místně
příslušnéhoorgánu správy povodí_ viz kap. D.01;
L3.4 _ nedílnou součásď souboru změn č.02 je separát vyhodnocení vlívůna životní
prostředí Vypracovaný pro lokaliý zO2.2 (areál skladů a prodeje firmy
Santé) a Z02.4 (rozšířenísportovního areálu) _ viz ,,Vyhodnocení vlivů
změny č.02 UPo Stehelčeves Dřetovice, k.ú. Dřetovice na živořrí
prostředl';
13.5 - soubor změn č.02 je dle pokynů zadání zpracován ve formě návrhu (bez
zpracování etapy konceptu řešenD; variantní řďení návrhu změny je ve
vyhodnocení vlivů na ZP posuzováno k ,,nulové variantě", tj. k současnému
stavu - viz ,,Vyhodnocení vlivů změny č.O2 Úpo stenelčeves _ Dřetovice,
k.ú. Dřetovice na životníprosďedť;
L3.7 _ soubor změn č.02 je dokumentován formou vyřezŮ grafické části platné
dokumentace - viz výkr.č.1; o.1;

C.zak. UK2.l-0108-02

*rana

16

\-

-

v přímém okolí lokaliť'/ z023 (indíviduální bydlení) se nevyskytují zdroje
nadlím itníh o zatíženíhl ukem ;
13.9 _ soubor změn č.02 je dokumentován formou vyřezú grafické části platné
dokumentace v měř. I : 5.000. Návrh řeší základní koncepci dopravní
obsluhy jednoťiých lokalít. Řešení pěších komunikací v lokalitiách změn je
předm ětem řďen í pod robn ějších stu pň ů' doku m entace;
13'10 - zahrnuÚ požadavků odboru dopravy MU Kladno _ víz rniše body B.a; B.5;
13.7; I3.8; I3.9.
13.8

MPLEXNí zoŮvoottĚttí
o.c.oí. ZADÁNíA cíLE ŘeŠení

Vypracování souboru změn č.02 územníhoplánu obcí Stehelčeves - Dřetovice (schváleného
10.10.2001 usnesením Zastupitelstva obce č. 9l200t)
opatřeného změnou č.01
(schválenou 13.09.2005 usnesením zastupítelstva obce č. L44l2005) býo pro správní území
(katastr) obce Dřetovice zadáno obcí Dřetovice. Pořízení souboru změn č.02 schválilo
Zastupitelstvo obce dne 19.06.2008 usnesením č. 37l20O8. Zadání souboru změn č.02 ÚPo
Stehelčeves Dřetovice pro katasřální územíDřetovice bylo pr$ednáno a schváleno na
jednání Zastupitelstva obce dne 3.10.2008 usnesením Zastupitelstva obce č. 42l2OO8. Podle
zák.č. 18312006 Sb. je po 1.1.2007 pořizovatelem Úřad územního plánování Kladno.

a

-

Cílem úkolu je zachytit nové požadavky na rozvoj obce a řešení technické a dopravní
infrastukfury. Změny se ýkají zejména korekce funkčníhovyuíúúzemí(zO2.7, ZO2.2 a
z02.3) v zastavěném územíobce, resp. zákresu plochy pro rozšířenísportovního areálu
(Z0z.4) a doplnění dopravního systému obce.

Zpracování návrhu souboru změn č.02 ÚPo Stehelčeves - Dřetovice se řídílegislativními
předpísy, tj. zákonem č. 183/2006 Sb. (Stavební zákon) a vyhláškou č. 500/2006 Sb. o
územně analytichých podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evídence
územně plánovací činnosU - v platném znění.

o.c.02.

)

PoUŽrÉ PoDKLADY

Základním podkladem pro zpracování souboru změn č.02 ÚPo Stehelčeves _ Dřetovice je
Zadání schválené Zasfupitelstvem obce Dřetovice dne 3.10.2008.

Soubor změn č.02 je vypracován nad podkladem schváleného znění územníhoplánu obcí
Stehelčeves - Dřetovice. výřezy graficých příloh jsou vypracovány v klasické formě
v měřítku a v pojetí shodném s grafickou částíplatného Úpo.

a

A
_ t

o.c.03. KoNcEPce ŘeŠenísoUBoRUzMĚN č.o2
Změny požadované zadávacím dokumentem se ýkají úpravy funkčníhovyužib' ploch
převážně v zastavěném územíobce Dřetovice (smíšená zóna obslužná na sídelní zeleň
|Z02.L] a na drobnou ýrobu specifickou |z02.2), část plochy sídelnízeleně na pozemek pro
nízkopodlažníobytnou zástavbu |z0z.3]) a rozšířeníplochy sportovního areálu |zOz.a] v
jeho těsné návaznosti v současnézóně kajinné se smíšen'ýmvyuŽb'm a zastoupením
přírodnístabilizační funkce a zemědělské produkce. Součástísouboru změn je úprava. resp'
doplnění systémůdopravní a technické infrastruKury. Lokaliý souboru změn č.02 leží
v zastavěném územíLz02.t, zO2.2, z02.31 nebo na ně přímo navazují Lz02.4). Úprava
funkčníhovyužiťploch ovlivňuje původníurbanistickou koncepci pouze z části _ a to
v lokalitě z02.2 (popis viz níže),v ostatních případech zůstává urbanistická koncepce platná
dle schváleného územníhoplánu.

+
-l

L
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č02 UPo stehelčeves - Dřďovice -

o<Íťrvodnění 08.2009

V případě lokaliý zoz.L na sevemím okají centrální částíobce při silnici IIl101 bylo
rozhodnuto po demolici b'ývalých stavení ponechat plochy k revitalizaci jako sídelnízeleň ve
formě parkoých úprav. Jedná se o pozemek navazujícína vjezd do cenřa obce vedle
kapličky - severně od parkoviště před obecním úřadem. Veřejná zeleň se tak stane součásť
cenřa obce uvnitř zastavěného území.Původníurbanístická koncepce se v zásadě nemění.

Požadavek na úpravu ploch smíšenéobslužnézóny (SMo) pro specifickou skladovou a
prodejní plochu areálu Santé (VD.1) - tj. lokalita zo2.2 - vyvolává jednak nezbyÚrou úpravu
původní urbanistické koncepce a současně i potřebu vyhodnocení vlívu tohoto záměiu na
životníprostředí obce (viz separát ,,Vyhodnocení vlivů změny č.02 ÚPo Stehelčeves _
Dřetovice, k.ú. Dřetovice na životníprosďedť). Vzhledem k poďebě zásobování zmíněného
areálu kamionovou dopravou a dále s ohledem na poďebu zřízeníkapacitnějšíhoparkoviště
pro návštěvníky v prodejních dnech je nezbytné zajistit nouý dopravní koridor k areálu mimo
prostorově těmto nárokům nevyhovující obslužné komunikace v centru obce se smíšenou
obytnou zástavbou. Noý příjezd k areálu je proto navržen ze severu úpravou křižovať<y se
sílnicíII|L}L západně od objektu obecního úřadu, dále podél spoftovního areálu nornÍm
objektem přes tok Dřetovického potoka do severozápadního cípu areálu Santé. Parkoviště
pro zaměstance, náGtěvníiky i manipulační plochy pro zásobovánítak budou situovány uvnitř
areálu a nebudou nadále rušiým faKorem centra obce. Stávající a zamýšlenéobjeký
skladů, prodejny a adminisřaUvy areálu budou současně objemovou a protihlukovou
barierou vůčiostatní stívajícízástavbě centra obce.
Lokalita zo2.3 řešípožadavek na vyčleněnípozemku zahmutého původně do sídelnízeleně

I

1

mezi areálem b'ývalé školy a Dřetoviclcým potokem nyní pro rnýstavbu rodinného domu.
Značná část sledovaného pozemku se nachází v záplavovém územíQ100 Dřetovického
potoka _ rnýchodní okaj je dále dotčen pásmem ochrany lesního pozemku. Požadovaný
záměr je tedy možnérealizovat za podmínek stanovených správou povodí (toku) a za
předpokladu dohody s místrrě ďíslušným orgánem s6furí sprárny lesů. oalšípodmínkou je pak

stavební úprava (zpevnění) místníobslužnépříjezdové komunikace podél pozemku školy aby tato odpovídala požadavkům pro event. přístup pžárnítechniky, vozidel rychlé
zdravotní pomoci, apod. Navrhované využitínení v rozwru s původní urbanistickou koncepcí.

ta(

Lokalita zo2.4 navazuje na jižníokaje zahrad zástavby podél silnice IIl101, západní hranici
sportovního areálu a leuy břeh Dřetovického potoka. Lokalita (původně krajinná zóna se
smíšeným využiťm a zastoupením přírodní stabilizačnífunkce a zemědělské produkce) je
určena pro rozšířenízázemí a sportovního areálu. Sledovaná plocha tomuto účeluuž nějakou
dobu slouží.Pozemek se nachází zčásti v záplavovém územíQ1o0 Dřetovického potoka a
jeho vybavení proto musí odpovídat podmínkám stanoveným správou povodí. Na základě
požadavku odboru Žp střeoočeskéhokaje je sledovaná plocha předmětem vyhodnocení
vlivu zamýšlené koncepce na žívotníprosťedí _ viz ,ýyhodnocení vlivů změny č'oz Úeo
Stehelčeves - Dřetovice, k.ú. Dřetovice na životníprostředl'. Nově navrhované vyuŽtí není
V rozporu s původníurbanistickou koncepcí.

!
L

Doprava
Při řešenínoých obslužných komunikací k lokalitám zO2.2 a ZO2.3 v podrobnějších stupních
projeKové dokumentace je ďeba dodržovat aktuálně plařrá legislativní opatření a technické
normy (Projektování místrrích komunikací; Projektování křižovatek na silničních
komunikacích; Prostorové uspořádání sítítechnického vybavení; odstavné a parkovací plochy
silničníchvozidel).

a
:L

a
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UDRŽITELNÝ RozVoJ ÚZEMí

VYHoDNocENí VLl

Pro vyhodnocení vlivu na udržitelný roaloj územísledované oblasti Dřetovic isou wužíW
závěry vyhodnocení vlívu na životníprosďedí (separát,,Vyhodnocení vtivů změňy č.0i ÚPo
Stehelčeves _ DřetoÚce, k.ú. Dřetovice na životníprostředl') a dále prvotnírnisledky územně
analyticlqich podkladů (2008) ve formě rozboru udžitelnéhoroanoje Území. Podrobnější
údaje včetrrě informaď o již platných změnácrr Úpo byty převzaty z pláné dokumentace UPo
Stehelčeves - Dřetovice. Na základě srovnání uvedených podkladů se záměry souboru změn
č.02 ÚPo Stehelčeves _ Dřetovice konstatujeme:
lokalita 202.1
VyuŽitÍ uvedené lokaliý pro veřejnou sídelnízeleň nrýšíkvalifu prosďedí a podíl zeleně
v centru obce. V souvislosti s revítalizacíplochy uvedené lokaliý je žádoucí začlenit i řešení
prostoru před obecním úřadem - komplexně řďit pěšítrasy a dostupnost jednoťiých cílů
v_bezprostředním okolí a.-úpravu parteru. Revitalizace prostoiu nevyruoiává v územínógativní
důsledky a posíluje pilíř žvořrího prosďedí (ochranná pásma technické infrastrukfury Éudou
respektována).
lokahta 202.2

Negativní vlív nového funkčníhovyužiťsledovaných pozemků specifické drobné
a prodeje na centrální části obce v drisledku kamionbvé dopravy a ýroby,
irgi"Á,l
'!u99
návštěvnosti zákazníků je možnéeliminovat za předpokladu realizace novéhó dopraúního
připojení areálu k sílnici IIl101. V příp_adě dodržení nově navrhované koncepce dopravního
připojení záměr nevplolá negativní důsledky na udržitelný roanoj území
1octrranná pásma
tech n ické nfrasf uktu ry m usej í b'it respektová na).
Z hlediska vlivu na životníprostředí_viz,,Vyhodnocenívlivů změny č.O2 Úpo stenelčeves
Dřetovice, k.ú. Dřetovice na živořríprostředl'- by|y stanoveny následující podmínky:
' Vyloučit dopraw q^lolanou funkď skladů SANTÉz prostoru náúsi á příjezdóvé mísbrí
komunikace, dopravní napojení VDl umožnit pouze nově navrženou účelovou
komunikacía norným sjezdem zII/Lú a nouým objektem přes Dřetovick'ý potok.
' Zajistit parkování vďkeré Y/volané dopravy provozem skladového areálu SAMIÉ
pouze na pozemcích uvniď zóny VDl, parkoviště situovat tak, aby nedocházelo
k zatěžování nejbližšíchobytných domů nad mírůlimítůNV.14B/2006 Sb.
' Z hlediska ochrany krajinného rázu dodržet podmínky prostorové a hmotové regulace
i

'
'
'
'

-t
t
-a
I

-a
T
..1

a

'

stanovené v návrhu změny:
uýška zástavby 2. nadzemn í podlaží,max. 9 m
stavby budou mít sedlovou střechu se stanoveným úhlem
stavební objeký musí respektovat měřrtko a kontext s okolím
koeficient zastavěných a zpevněných ploch max. 65 o/o
V prostoru břehové linie Dřetovického potoka realizovat r4isadbu zeleně stromového a
keřového patra.
Návrh nového objektu přes Dřetovicý potok provést citlivě s ohledem na zachování
migračnícesty vodního ekosystému v závislosti na požadavcích zachování
^
povodňorných průtoků.
Přípravu záměrů prověřit akustickou studií hluku z dopravy a ze stacionárních zdrojů
podle konkrétní projektové dokumentace, Ve stupni EIA nebo DUR.
Návrh budoucích záměrů prověňt rozpýlovou stuaii imisního zatjženíz dopravy a ze
stacionárních zdrojů (pokud budou instalované) podle konkétnípro;óktové
dokumentace, ve stupni EIA nebo DUR..
Provoz záměrů nesmí v pobytovém prostoru lidí (v nejbližšímob. území)způsobovat
překačování hygienichých limitů stanovenýďr na ochránu zdraví podle NV. 5972006
sb.

o
o
o
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Líkvidace neznečištěnýchdďťoých vod přednostně formou zasakování na vhodném
místě v blízkostijejich rrzniku.
Záměry musí respektovat hranici záplavového území.
Uvedené požadavky jsou do souboru změn zapracovány v měřítku a podrobnosti odpovídající
územnímuplánu obce.
Existence skladového a prodejního provozu na druhé sřaně pos$1tuje pracovní příležitosti a
přispívá ke stabilizaci hospodářského a sociálního pilíře v území.

\\-

lokalita 202.3
lokalita je určena pro nízkopodlažníobytnou zástavbu v návaznosti na pozemky s rodinnými
domy a v soused.ství areálu b'ývalé školy. Realizace neovlivní negativně žádný z piltiřŮ
udžitelnéhorozvoje úpn1za předpokladu, že bude respektovat póo'inry vodóprávního
t|řadu. a správy povodí Dřetovického potoka pro využiti pozemku'dotčeného,ajturo"i1Á
ý.9'fu, podmínky Hasičskéhozáchranného sboru a podmíňky místně příslušnéstáťní'práuy
lesů (pásmo ochrany PUPFL). Při splnění uvedenýcň podmňek záměr realizace rodinného
domu nebudou pilíře udržitelnéhorozuoje územíoviivněny. ochranná pásma technické
infrasřuktury je nubro respektovat.
Lokalita 202.4
Rozšířenísportovního areálu a úprava parteru je podmíněna dodžením podrnínek správy
povodí Dřetovického potoka (pozemgk je dotčeň hianiď
Q1o0). Při respektování poaňíner
uvedená změna nevyvolá negativní oůstěoty ve využitíúzeňí.
Z hlediska vlivu na životníprostředí ,,Vyhodnocení vlivů změny č.02 ÚPo Stehelčeves
Dřetovice, k.ú. Dřetovice-na živoÚrí prostrboť stanovuje následující podmínky:
Zachovat vzrosUé sÚomy při JZ, JV okaji lokaliý;
Doplnit liniovou izolačnízeleň na hraniďch obytné a sportovní zóny;
Podle potřeby doplnit uýsadby ízolačnízeleně na rozhran í zóny relireačně sportovní a
bydlení venkovského;
Stavby sifuovat talÝ.aby tvořily akusUckou zábranu vůčišířeníhluku ze sportovních
činnostído obytné zóny;
Při řešení nakládání s neznečištěnými dešťornými vodami upřednostnit jejich
zasakování na vhodném místě v blízkostijejich vzníku.
záměry musí respektovat hranici záptavoúérro území.
Uvedené požadavky jsou do souboru změn zapracovány v měřítku a podrobnosti odpovídající
územnímu plánu obce.
Rozšířenízázemí spoftovního areálu přispívá k posílenísociální soudžnosti v lokalitě a tím i
ke stabilizaci sociálního pilře udžtelnéhoroaloje území.

.
'
'
'
'
.

Závěr:

Realízace souboru
1Těn podle vyše uvedených vyhodnocení přispívá
vwáženostj pilířůudržtelného roanoje územíve sledováné lokalitě.

ke stabilizací a
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ENí PŘEDPoKúDANÝcH DŮS

oĚlsxÝ PŮDNí roruo

ke t<dDitole H. WHoDNrcENÍ NAVRH)VANÉ KoNCErcE WUŽITÍ ÚZEMÍ r'esp. ke tapitole H.02 Vyhodnnení

odýavce

tňaí

v

následujíďm znění:

wHootlocrNÍ tuvnŽrNÉHo ungnNlmcrÉHo Řešrr'JÍsoueonu zNĚtl Č.oz
stavěného úLokaliý souboru anrěn č.02 _ ležízpřevážné části uvnitř zazemí obce (Z02.t;
z02.2 a Z02.3). Nově zastavitelná plocha - pozemek vymezený pro rozšířenísportovního
areálu z02.4 - ze sevemí a rnýchďní sřany pffmo navazuje na hranici zastavěného území,
z jihu je lemován tokem Dřetovického potoka a ze západu místnícestou. Jedná se tedy o
pozemek ýicky oddělený od souvislých krajinných ploch.
f

Podle evidence katastru je charakteristika pozemků souboru změn č.02 následující:

Lokalita č.poz. - sf.p. druh

z02.I 5/1

I

ooz.

zast. plocha,

celk.

výrněra

BPEI

tř.ochrany rozsah záboru

nádv. 601 m2 nemá evidované
1
2175 m2 l6oOO
5
304 m2 r4O7B
1
43 m2 16000

202.2 I9l1 zahrada
39Í/4 zahrada
703
zahrada
33
zast. plocha, nádv. 1]-39 m2 nemá evidované
zast. plocha, nádv. 3103 m2 nemá evidované
34
z02.3 4014 ostatní plocha 2708 m2 nemá evidované
zo2.4 4O/4 čnst ostatníplocha 6498 m2 nemá evidoyané 2622 mz
Lokaliý zo2.l, zo2.2 a Zo2.3jsou součástízastavěného územíobce - jako takové nejsou
přďmětem vyhodnocení z hlediska záboruZPF.
Lokalitou
shmutí).

zo2.4 není dotčena zemědělská půda - pouze ostatní plocha (viz

tabulkové

V lokalitách řešených souborem změn č.02 územníhoplánu obce Stehelčeves - Dřetovíce se
nevyskytují ptačíoblasí zřízené nařízenímvlády Čn ani národní evropsky rnftnamné lokaliý
dle zákona č.zl8l2004 Sb. (Natura 2000).
L{

Pořizovaný soubor změn č.02 Úpo stenelčeves _ Dřetovice se nedoýká ložisek nerostných
surovin, dob'ývacích prostorů a chráněných ložiskoých území.
Vyhodnocení úiw souboru změn č.02 Úpo stehelčeves - Dřetovice na zemědělshý půdní
fond je dokumentováno v následujícím tabulkovém přehledu:

H

x

Soubor změn č.02 UPo Stehelčeves - Dřetovice
Přehled požadavkůz hlediska jejich dopadu na druhy pozemků půdniho fondu
Dotcené druhy pozemků mimo soucasně zastavěné Území v ha

!t

-

označení
lokality

ouo,

lo"',
I

L

-{
L

I

L
-.t

J.

sad,
zahrada

trvalé travní

zemědělská

porosty

půda

les

ostatní
plochy

celkem

202.4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,26

0,26

celkem

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,26

0,26

Vzhledem k tomu, že souborem změn č.02 ÚPo Stehelčeves _ Dřetovice není dotčena
zemědělská půda mimo zastavěné územíobce Dřetovice, není tabulka přehledu požadavků
z hlediska jejích dopadu na kvalitu zemědělské půdy vyjádřená třídami ochrany odvozenými
z BPE] vypracována.
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Dř"t"ý*:a0""d"ěď

o82oorl

ruÁvnH ŘeŠeruípoŽnonvxŮ cvllruÍ ocHnnruy

ke kapitotgL' PŘÍL)HY TďToVÉ

ÁSTI, resp' ke kapitole t.Oz fužadavky obrany a uhmny o\watelstua

plahého Ufu Stehelčeves - Dřaovice

e

doplňu-iíodýauce

v

náslduiícím znění:

...

V lokaliách dotčených souborem změn č.O2 Úpo stehelčeves - Dřetovice pro k.ú. Dřetovíce
a požárn( ochrany (Po) zapracovány v rozsahu
odpovídajícímplatným právním předpisům (zákon č.237l20OO Sb;23912000 Sb.; z4Ol200O
Sb.rnyhl. MV ČR č.328l2OoL Sb. a vyhl. MV čR č.38012002 Sb'). obsah této kapítoly

jsou požadavky cívilníochrany (co)
nenahrazuje havarijní plán obce.

o.f.01 USTANoVENíVYHLÁŠxvč.38o/2oo2 sb., K PŘÍPRAvĚ a PRoVÁDĚNí

Úxot-Ů ocHRANY oBWATELsTVA
V souladu s požadavky 5s 18 a 20 vyhl. MVČR č. 380i2002 Sb. jsou obecně stanovené
požadavky civilní ochrany (5 20 vyhl.č. 38O|2OO2 Sb.) zapracovány v rámci souboru změn

č.02 UPo Stehelčeves - Dřetovice nížeuvedeným způsobem:

a) ochrana územípřed průchodem průlomovévlnv vzniklé zvláštní povodní:

Protipovodňová opaďení nejsou v rámci návrhu změny č.01 navrhována. Veškerá
ýstavba zasahující do stanoveného záplavového územítoku Dřetovického potoka musí
respektovat podmínky stanovené příslušným orgánem správy toku. Vymezení rozsahu
zvláštní povodně v důsledku průlomovévlny v povodí Dřetovického potoka není

stanoveno.

,

b) Zónv havariiního plánování:

Podklad k zákresu a specifikaci zón havarijního plánování nebyl v rámcí Zadání souboru
změn č.02 Úpo stehelčeves - Dřetovice uplatněň.

c) Ukrvtí obwatelstva

v důsledku mimořádné události:

V obci nejsou státé ťakově odolné k4/ty (SToÚ).
Ukrytí pro obyvatelsWo je plánováno pouze v improvizovaných úkrytech (tÚ) budovaných
svépomocí obyvatelstvem po vyhlášení nouzového nebo válečného stavu. IÚ poslqtují
ochranu proti radioaktivnímu zamoření, ale neposlqftují ochranu proti otravným látkám
(oL), aní pnlmyslorným škodlivínám. Tyto úkn/ty upravují právnické a fyzické osoby s
využitímvlastních zdrojů.

t

t
L

I
ta

a

L
a

L
I
L

Při realizaci nové zástavby případně budou pro $rto úkryty navženy prostory
v navrhovaných lokalitách územního rozvoje v rámci zpracování projektové dokumentace
jednoťiých rodinných domů. Počrtá se s využib'm vhodných čásťdomů na úpravu pro
improvizované úkryty ke sníženídestukčních,radioaktivních, toxických a infekčních
účinkůsoudobých zbraní, případně radioaktivních a toxichých účinkůpři haváriích v míru.
d) Evakuace obwatelstva a ieho ubvtování:

Evakuačníplán nebyl jako podklad kZadání souboru aněn č.02 Úpo stetrelčeves Dřetovice uplatněn.

je možnévyužítzařízení občanské
vybavenosti - ubytovací a sportovní zařízeníobjeK obecního úřadu, případně ,"stanové
městečko" na plochách sportovního areálu mimo dosah záplavového územíQ100
Dřetovického potoka.
Pro nouzové ubytování evakuovaných osob

e) Skladování materiálu civilní ochranv a humanitární pomoci:

I

I

J

i

I

V současnédobě se předpokládá soustředění prostředků individuální ochrany (PIo) do
cenřálních skladů s ťm, Že abezwčeníse ýká přednostrě školshých zařízeni a zařízení
sociální péče.

J

V případě mimořádné situace nebo stavu nouze je možnéjako sklad materiálu Co a
humanitární pomoci využítprostory něKerého z objektů občanskévybavenosti _ objeký
kluboven sportovních zařízení, spolků, prostory obecního úřadu, zbrojnice HZS, apod.

J

t

L

a
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Vvvezení a uskladnění nebezpečných tátek mimo zastavěné územía

zastavitelné plochv obce:

Na územíobce Dřetovice nejsou evidovány sklady nebezpečných látek.
Pro případ havárií a jiných ýimečných stavů je nezbfié vytipovat plochy pro přechodné
uloženínebezpečných látek mimo zastavěné území- s ohledem na konfiguraci terénu,
pře_vládající směr větrů v dané oblasti a mimo umístěníprvků Úses
- tak, áby nedošlo k
dalšímu mehodnocení územínežádoucím šířenímtěchto látek. Pro transport bude využita
existujícíkom unikačnísíť.

9) Záchranné. likvidačnía obnovovací práce pro odstranění nebo snÍžení
škodlivrých účinkůkontaminace. vznikté při mimořádné události:
Uzemní nároky na organizaa záchranných, líkvidačnícha obnovovacíďt prací nebo
dekontaminaci územr, užívanýchprostředků nebo obyvatel nebyly kZadání souboru změn
č.o2 ÚPo Stehelčeves - Dřetóvice uplatněny
Pro uvedené aKiviý budou vyuŽta veřejná prostranství obce dostupná z veřejných
komuníkaď.

v úzerní:
Na územíobce DřetoÚce nejsou evidovány sklady nebezpečných látek. V případě rzniku
skladu nebezpečných látek provozovaného Ve sledovaném území(zahrnutého do
evide-nce) musí tento bÝt zabezpečen v souladu se zákonem č.353/1999 Sb., o prevenci
závažných havárií ve znění pozdějších předpisů nebo v souladu s platnými předpisy
přemístěn mimo zastavěné územíobce.

h) ochrana před vlivv nebezpečných látek skladovaných

.,

i)

No,uzové zásobování obwatelstva vodou a elektrickou eneroií
V případě znďištění nebo selhání zdrojťl a systému zásobováňí pitnou vodou bude
nouzové zásobování obyvatelstva řešeno :
přistavením cisteren s pitnou vodou
organizovaným dovozem balené pitné vody
Nouzové ásobování obryatelsWa elekřickou energií je možnépouze prosďednictvím
i ndividuáln ích agregátů
;ako náhradních zdrojů elektrické energie.

-

Některé z uvedených požadavkůje nezbytné řešit podrobněji v rámcí aktualizace havarijního
plánu obce.

o.Í.02 USTANoVENÍ s23 oDsT.l VYHLÁŠKYč.501/2006 sb., o oBEcNÝcH
PoŽADAVcícH- NA rrýUŽívÁruíÚzent
Dle tohoto ustanovení musí nově navrhované komunikace sým umístěním,rozměry a
pďoměry zatiáček vždy umožnit průjezd těžképožární techniky. V obci bude možná (v
souladu
platným UPo) využítk hasebním účelůmhydranty na veřejném vodovodu. Jako
's

aJ

t-J

náhradní zdrojeje možnévyužítpřilehlé vodnítoky a píochy.
Podrobné posouzení paramebrl komunikační ďtě z hlďiska $23, odst.l, vyhl.č. 50V2006 Sb.
bude předmětem územního řízenípři povolování nové ýitavuy. Plařrý-územní plán obce
vytvořil předpoklady pro splnění těchto technichých požadavkůna hlavních řasách
komunikačnísÍtě a roalodech technické infrastruktury; při detailním řďení parcelace
jednoťiýďr lokalit (případně při zpracování regulačních plánů) je ďeba ustanovení
$23,
odst.1 vyhl.č.501/2006 Sb. důsledně dodržet a z hlediska správy územíuplatňovat.

o.f.03 USTANoVENís24 oDqT.1 VYHLAŠKYč.50í/2006sb., o oBEcNÝcH

PoŽADAVcícrt NA yýUŽivÁrrí Úzevú
Roalodná a telekomunikační vedení v nově zastavovaných

lokalitách změny č.02 ÚPo

)

Stehelčeves - Dřetovice budou podle možnostíumísťovánapod zem.

J
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ROZSAH GRARCKE CASTI
ooŮvootvĚruÍ soUBoRu ztrlĚru č.o2
ÚzrMNÍHo púruu oBcESTEHELČEVEs - DŘEToVIcE

t

r:

t

k.ú. Dřetovice

E
@

KooRDINAČtvÍvýrnes

1 : 5.000

pŮotvÍ FoND, Úses

1 : 5.000

l':_

t
t

Pro všechny wřezy bude použita legenda na původních výkresecn Úpo Stehelčeves Dřetovice
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LEGENDA:

HRANICE, LIMITY

srÁV
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HRAN|CE ŘeŠeruexo Územi
HRAN|CE KATASTRÁLNíHo Úzerui oBcE
HRANICE soUčAsNĚ zAsTAVĚNÉno Územi

+-*.

HRANICE LoKAL|TY ZMĚNY

oCHRANNÁ PÁSMA
BEzPEČNosTNi PÁsMo PLYNoVoDŮ
HRAN|CE zÁropovÉHo ÚzEMi oíoo
HRANICE CHRÁNĚNEHo LoŽsKoVÉHoÚzeui
HRAN|CE DoBÝvAciHo PRosToRu DUBí
HRAN|CE PQDDoLoVnruÉHo UzEMi
Úzeurvi sYsTÉM EKoLoGIcKÉ sTABtLlw
HRAN|CE ÚzeturuicH zÓtrt
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HRANICE zAsTAVlTELNÉHo Úzeui
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UZEMNi PRVKY A OBJEKTY

sIÁV

uÁvau

vÝnteo

LESY
VODN| PLOCHY
oRNÁ pŮon

TRVALE TRAVN! POROSry
ZAHRADY A SADY
REKULTIVoVANÁ SKLÁDKA TKo
BUŠTĚHRADSKÁ HALA
DoPRoVoDNÁ A RozPTÝLErvÁ zeLEŇ
NEMoVITÉ KULTURNí PAMÁTKY
AREÁLY PAMÁTKoVĚ cHnÁruĚruÉ
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ZASTAVITELNE

srÁV

uÁvnn

A TOKY

Úzeui
vÝnteo

zÓNA BYDLENI

_ HRoMADNÉ

_ lNDIVIDUÁLNi
_ VENKoVSKÉ

FUNKČNĚ SMÍŠENÁzoNA _ oBsLUŽNÁ

ŘeueseL A sLUzEB
oBčANsKÁ VYBAVENoST
_

oBsLUŽNÁ SFÉRA zórvn REKREAcE - sPoRToVNi
vÝnogNí zÓNA _ ZEMĚDĚLsKAVÝRoBA
. DROBNA VYROBA A SLUZBY
- DRoBNÁ rrýnosa sPEclFlcKÁ
ZELEŇ sioelrui
- VEŘEJNÁ

-

ZA.HRADY

DOPRAVA

srÁV

NAVRH

WHLED

RYCHLOSTNI KOMUNIKACE

KoMUNlKAcE ll. rŘíov
KoMUNlKAcE lll. rŘiov
uisrrui n ÚcEt-ovE KoMUNlKAcE
zELEzNlcNi rnnŤ
TECHNICKA INFRASTRUKTURA
srÁV 'NAVRH WHLED

vRcHrrri veoerui 11oKV

vRcnrui veoeruÍ zzxv
vncHrvi veoerui 22Kv KE znuŠerui
TRAFOSTANICE

Čov

oÁlxovÝ KABEL
HunvruÍ VoDovoottÍ Řeo

PLYNOVOD VVTL
PLYNOVOD VTL
pŮorui FoND, UsEs
sIÁV uÁvan vÝntro

A PLocHA zAsTAVĚNÉHo Úzerui
HRANIcE n ozrunčeNi LoKALlr ÚzennruiHo
HRANIcE n ozruaČeNi UzEMNicx nezenv
HRAN|CE

(lees)
ROZVOJE

HRANICE BPEJ

KÓD BPEJ l rŘion ocHRANY
ODVODNENI

zelesruĚrvl
KULTLJRY
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LŽKALITÁaH ÚzenuÍuo RozuoJE A

Úzeuuicu REzERv
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LOUKY

onrvÁ pŮon
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ZAHRADY
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ostRtlvi rvrzemĚoĚt-sxÉ PLoGHY
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REGIONALNI BIOCENTRUM

REG|oNÁLNi BloKoRlDoR
t-oxÁt_tvi BlcENTRUM

loxÁlrvi BloKoRlDoR

