
\t VYHLASKA
oBCE KAMENIú rŘÍv oZ č-...3...l 1998

o zavplrÉ,ČÁsrl ÚznnrngÍgo rqÁxu sÍorlxÍHo ťrrv.l4u
xalmmrf pŘÍvoz

obecní rada Kamerrného Přívozu na zikladě usnesení obecnfrro za*tupitelstva č. ........ ze dne '/'Í:'v"l

1998 vydavá podle gi ro,-i+ a45 zikonač,.367/Lg9o Sb. o obcích (obecď ňízeý ve arění pozdějších

předpisů (úplné 
^c"i 

,.yr,rai1no pod. č..41 olL992 Sb.) a poďe $ 29 odst. 2 zÍtkona é. 5011976 Sb. o územním

plánování a stavebním iia" i.*"tní ákon) ve znění pozdějších předpisů trrto obecně zÁvn'mouvyhlríšku'

ČÁsr PRvNÍ

zÁxraoxÍ USTANovENÍ

Článek 1

Úeut vynušry

( 1) vyhlášk a vymen$e zÁvaz,--tou část územnflro plánu sídelnrlho útvaru Kamenný Přívoz (dále jen

územní plan):

a) ČÁsr il - Uspořád áni územi, fi'lnkěnt využití a regulativy,

u) ČÁsr III - Územní systém ekologické stability'

c; ČÁsr tV - Veřejně prospěšné stavby,

d) z grafické části územního plánu jsou závanÉ ýkres ''Plán využití území'' v celém rozsahu a ýkres

,,Plochy veřejného ájmu'' v rozsahu vymezení veřejně prospěšných staveb.

(2) ostatrrí části uzemruho planu neuvedené v závané části jsou směrné'

Článek 2

Rozsah a doba Platnosti

(1) Tato ly}r1áška platí pro celé správní uzemí obce Kamenný Přívoz vymezené katastrálnírni

územími Kamenný PŤivoz a Hostěradice'

(2) Tato vyhláška platí na dobu neurčitou. Její platnost muže b;.it zrušena nebo změněna pouze

vylrláškou ke změnám uzemnfro pirínu nebo k nově schválenému rizemní6rr plrlnu obce Kamenný Přívoz'

(3) Nedílnou součástí této vyhlášky jsou Příloha č. 1 ,'Popis vhodnosti a přípustnosti jednotlivycb

činností podle fi'rnkčního vyrrŽití" a Příloha ě. 2 ,,Regulativy pro v'/uátí jednotliých ploch a intenzitu

jejich využití".

čÁsr DRIIHÁ

U S P o ŘÁDÁNÍ Ú zprvi, FuNKČNÍ \rruŽrrÍ A RE GIILATMY

čtanet 3

záikladní pravidla využití ploch

(1) Celé řešené i:zemi jeěleněno na plochy s rozdílnou funkcí. Plochy jsou vymezeny v grafické

části uzemruho plánu na výkrese ''Plán využití území''. Pro každou vymezenou plochu je v Přílóze č. 1 této

vyiúášk7 uveden popis vhodnosti a přípusbrosti jednotlivých činností podle funkčního v1nrŽití. Regulativy'



)

Stanovení omezujících nebo vylučujících podmínek pro využití jednotlivých ploch a intenzitu jejich yyuŽití jsou

uvedeny v PŤfloze č.2 této vyhlášky.

(2) Stanovenému funkčnímu vyuŽití ploch musí odpovídat způsob jeho uŽívání, a to zejména úče] nově

umisťovaných a povolovaných staveb včetně změn v jejich uŽívání. Stavby a jiná opatření, která stanovenému

funkčnímu vyuŽití neodpovídají, nesmě-jí být v tomto území povoleny'

(3) Dosavadru způsob funkčního vyuŽívání ptoch, který neodpovídá v územním plánu vymezenému

funkčnímu vyuŽití, je moŽný, pokud nenarušuje veřejné zájmy nad pffpustnou míru a nejsou zde důvody pro

opaření podle $ 87 a Š 102 odst. 3 stavebnfto zákona.

(4) Umísťování a povolování staveb a zaÍízení technického vybavení je přípustné jen tehdy, pokud

nebudou mít negativní vliv na uŽívání územi navtženého podle funkčního vyuŽití nad přípustnou míru.

(5) Umísťování a povoloviíní parkovišť, odstavných ploch pro vozidla a přístupových komunikací

k jednotlivým parcelám je přípustné ve všech funkčních územích, na kterých je pípustné budování staveb'

Parkoviště a odstavné p1ochy mohou být určeny pouze pro vozidla v rámci plochy s daným funkčním vyuŽitím.

Parkování a odstavné plochy musí být řešeny na parcelách, pro něŽ jsou poŽadovány, nebo při hromadné

výstavbě centrálně vždy v rámci dané zóny. Y rámci všech zón je moŽné a vhodné ztizování doprovodné zeleně.

(6) Na vybrané lokality vyznačené graficky na výkrese ''Plán vyuŽití územÍ" je nutno před jakoukoliv

výstavbou zpracovat urbanistickou studii, která bude řešit koncepčně etapizaci výstavby tak, aby byl Zajištěn její

postup od současně zastavěného území obce. Urbanistické studie nechají zpracovat a zďinancují majitelé

dotčených pozemků' Součástí urbanistické studie budou bliŽší regulativy výstavby a upřesnění detailního

funkčního členění p1och (stanovení typu, průběhu a šíře komunikací, ploch veřejné zeleně, pruběhu stavbení

čáry, způsobu oplocení, vyčlenění ploch technického vybavení území v rámci lokďity apod.) Studie bude

zpracována v měřítku 1:1000 až 1:500, musí být projedniína s obcí, s vlastnfl<y dotčených pozemků a

s dotčenými orgány státní správy.

ČÁsr rŘnrÍ
ÚzBuNÍ SYSTÉM EKoLoGICKÉ STABILITY

Článek 4
Územní systém ekologické stability

( 1) Územní systém ekologické stability je v územním plánu plošně vymezen v grafické části na výkrese

" Plán vyuŽití území".

(2) Pro ochtanu a budování územnfto Systému ekologické stability platí ustanovení obecných předpisů,

ze1ména zákona č. II4ll992 Sb. o ocfuaně přírody a krajiny v platném znéní a vyhlášky č. 395l1t992 Sb., kterou

se provádějí některá ustanovení tohoto zákona.

ČÁsr ČrvnrÁ
VEř{EJNĚ PRosPĚŠ NÉ sTAvB Y

ČHnek 5
Záv aznost veřejně prospěšných staveb

(l) V rárnci územního plánu jsou vymezeny veřejně prospěšné stavby, grďické znázornění je na

samostatném výkrese "Plochy veřejného zájmu".
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(2) Yymezení ploch pro veřejně prospěšné stavby"je podkladem pro případné vyvlastrění

pozemků a staveb podle $ 108 odst. 2 písm. a) zAk.ě. 5)l1976.(stavební zákon) ve znění pozdějších

předpisů, pokud nebude možné řešení majetkoprávních vztahů dosáhnout dohodou nebo jiným zpusobem'

článek 6

Vymezení veřejně prospěšných. staveb

Do územního planu jsou zahrnuty veřejně prospěšné stavby, které zahrnují úpravy

stávajících zaÍizenii vybudování noých objektu. Jedná se o následující veřejně prospěšné stavby:

a) občanskávybavenost:

l. rozšíření hřbitovů v Kamenném Přívoze a Hostěradicích

b) Dopravní stavby :

1. dálnice D3 v trase nazrračené v územním planu

2. uprava stávajících místrrích komrrnikací na poŽadované parametry !

3. vybudování nových místních komurrikací

4. vybudovríní chybějících chodníků u stávajících komurrikací

5. odstavné plochy (parkoviště) u hřbitovů

c) Technické vybavení území

1. posílení sítě VN a NN včetně vybudování nových trafostanic

2. rekonstrukce vodovorlní sítě

3. nové basy vodovodu avodojemy 
l

4. kompletní splašková kanalizace včetně přečerpávacích stanic a čistíren odpariních vod

5. zaÍizenipro separovaný sběr odpadu

ČÁsr pÁrÁ

zÁvĚrcČNÁ usraNovENÍ

článek 7

Uložení dokumentace

Dokumentace územruho plánu sídelního útvaru Kamenný Přívoz je uloŽena na obecním uřadě v

Kamenném Přívozu, okresním uřadě Praha - zÁpaď, referátu regionálnfto rozvoje a na stavebním uřadě v

Jílovém u Prahy.

Článet s

Účinnost

Tato vyhláška nab;ývá účinnosti an"^ ""l!":'flL""' 1998

V Kamennéur Přívoze, a^" ..!d-:.'T'l" 1998'



4

uřední razítko obce

/u',il"r' --;;;,::I

razitko a podpis

Vyhláška byla vyvěšena na úřed'ru desce dne: .....'(é-,.ť.,..... 1998

2,1 -
Vylrláška byla sejmuta s uřednr desky dne: .......9.].:...|.:...... l998

4.......Wl'r.

ástupce starosty

ám
<ffý


