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obec hamenný PříVoZ

č'].318/2010 V Kamenném PříVoze dne 31'3'2010

OPalieni obecí.e Povah}/

ZMĚNA Č' 2 ÚZEMNíHo PLÁNU sDELNiHo ÚTVARU MlVENNY PRlVoZ

Zastupitelstvo obce KaÍnennÝ Přivoz, přísLušné podle s 6 odst' 5 písm' c) zákona č. ]83/2006 sb'' o

územnírn plrnwáni a stavebnim řádu (stavebnízákon)' za pouŽili s 188 odst' 3' s 43, odst' 4 a s 55 odst' 2

stavebnihó zákona' ve spo]ení s s 171 a zákona č' 500/2004 sb', správni řád, Ve zněni pozdějšich předpisŮ a s
13 a přílohy č' 7 Vyh]ášky č' 500/2006 sb'' o Územně ana|ytických podkladech' Územně plánovací dokumentaci a

zpúsobu evidence územně plánovací činnosti'

vydává
změnu č.2 územního plánu sídelniho útvaru Kamenný Přívoz

Územní plán síde niho Útvaru Kamenný Přivoz, schválený usnesenim Zastupitelstva obce Kan]enný PřiVoZ dne

15' 7' 1998.' jehoŽ závazná část byla Vyhlášena obecně záVaznou Vyhláškou č' 3/98 a schválenou 7Íněnou č' 1

se měni následovně :

l' NoVe se vyrreluie lur(čni plocha '

byd]ení převládajici funkce - sÍníšená obytná Územi na části, označené V graÍcké

částitéto změny , Z 2'1 ,

2' Pro novou íunkčni plochu, uvedenou V odst' 1' pLati regulativ, uvedený V obecně závazné Vyh ášce obce

Kamenný Přivoz, Vedený pod č' 3'1'2. Tento regulativ bydleníjako převaŽující funkce - smíšená obytná

územíse dop]ňuje taklo :

podmínečně přípustná funkce
_ hospodářské Využitízahrady pro Vlastní potřebu

' chov drobného domáciho zvířectva pro Vlastní polřebu V připadě, Že neruši svoje okolí' nezhoršuji

životní prostřediV území' zatučujídenni a nočni k d a nezvyšu]ídopravnizatiŽeníV úzer.i

nepřlpustna lunkcé

intenŽ Vní zemědělské VyUžíVán í pozemku,

' VyuŽivánl pozemku pro sk adováni materálu,

_ podnlkateská činnost Vyžad ujici samostatné stavby'

_ jakáko i zemědělská činnost vyŽadujici stavby'

stavby pro individuálni rekreaci

Požadavky na prostorové uspořádáni

- prccento zastavěnise stanovuje na 30 % Včetně doplňkových staveb' jakojsou allány, bazény'

zpevněné neplopustné p|ochy

_ min' pocha Zeleně 50%

Výška Zástavby můŽe být max' 1 nadzemní podlaŽi + podkroví

_ na pozernku bude minimálně tolik odstavných s1áni (Včetně garáŽi), ko ik samostatných b}'tÚ bude obiekt

mit



4.

pokud některé provozy integrované s iunkcí bydleni VÉadují zv]áŠtni odstavné stání' bude itoto

umistěno na pozemku

provozovny žVností mohou být umisťovány pouze V provozně oddělených částech Ve Vhodných

prostoách domu ( V přizemi' Ve z\nišeném suterénu, V samostatně přístupném křid|e apod')

pokud budou na pozemku zňzovány, kromě hlavního obiektu oby1néhoještě objekty pro dopiňkové

funkce' budou mí1 max' jedno nadzemní podlaŽí s moŽnosti částečného ryuŽití podkrovi a VýškU řimsy

{okapu)max' 5 m nad ne]nižšim přlehlým upraveným teréneÍn

střechy se doporučuji sedlové se sklonem min' 30' 45 ' , nepřipouští se převaŽujíci typ střechy Valbové

nebo polovalbové, ploché a pu tové střechy

na střechách se doporučuje tvrdá krytina tašková' nepřipoušti se vlnitý eternit' či laminát

balevnost musj být sjednocena pro Větší skupiny domů, resp' přizpůsobena okolni zástavbě

je nutné vycházet z hmotového měřítka okolních staveb

nezbytné je zajištění dopravní obsluŽnosti Včetně zásahových Vozidel ntegrovaného systému

nezbýné je přpojení na Veřejné inženýrské sitě

FUnkčníplocha, uvedená V odst' 1' se zařazuje do zastavite ných ploch'

Pro novou Íunkčni plochu rymezenou Ve Výkrese č. 1 funkčni VyuŽiti území je podminkou pro

rozhodovániV územizpracováni územnístudie ajejívloženído evidence územně plánovacíčinnosti'

Lhůta pro zpracováni studie, její schválení pořizovatelem a V]oženídat do evidence o územně pánovací

člnnosti:_10 lef

Územni studie zohledni speciícké podminky daného území:

bude sledovat dopad architektonického řešeni na ktaiinný ráz' zajistí napojení loka ity na

komunikační siť' Podél komunikace bude ponechán dostatečný prostor na umistěni technlcké
jníÉstruktury/ kanalizace sp ašková a dešťová' a plynovoó /'

zajistíWhovujici napojeni na místni koÍ]un kaci' která bude rozšířena' Dáe bude řešit Vn třni

dopravni obsluhu, vyřešítechn ckou infrastrukturu (odkanalizováni splaškových Vod a odvedení

dešťových Vod Z mistních komunikací, likvidac stáŽkových Vod V rámci jed not ivých stavebních

pozemků' pitnou Vodu' napojení na eektrickou energiiVčetně umistěnítíafostanice )' zaj]stí

Vyřešeni vnější požárni Vody - pro navrhovanou plochu musi být dodÉeny přístupy a příiezdy pro

požámí Vozid a' př navrhováni rozvodů Vody bude vodovod s|ouŽlt zároveň jako zdroj poŽární Vody

(nadzernni hydranty)' připadně budou navrhovány poŽárni nád.že nebo vynechány p|ochy pro

ZříŽeni požárních nádži' musi být respektovány požámě nebezpečné prostory jednotlVých staveb

při navňování jednotlivých staveb musi být respektovány požadavky Vyplývajicích z práVních

předpisú z hlediska]ejjch umistěni a provedeni' Je lřeba zachovat přístup pÍo zemědělskou

mechanizac] navazujicí pozemky orné půdy'

Vymezeni p och pro vhodné ozeleněni a Veřejná prosilanství s podminkou vymezení 10% plochy

určené pro novou zástavbu na realizaci veřejné zeleně.

Územnístudie bude řeŠit zástavbu na části pozemku č'32411 lKN l'

Územnístudie bude koncepčně řeš]t etapizaci výstavby tak' aby byLzajištěn ieji postup od

současně zastavěného územi obce' součásti územní studie budou b]iŽŠí régulativy Výstavby a

upřesnění funkčního členění ploch (stanoveni typu' průběhu a šíře komunikací' p|och Veřejné



zeleně a dalŠiho Veřejného prostÍansivi' pruběhu stavebníčáry' zpÚsobu oplocení, Vyčleněni poch

technjckého \rybavení ÚzemíV rárnci okal]ty )' Limitem, který je nutno rcspektovat pň zpracováni

územni studie' je nadzemni Vedení VN, trasa vodovodniho přVaděče a plynové a kanalizačni

vedení'

ČIánek 6 odstavec c) Technické Vybaveni územi se dop|ňuje o novou vefujně prospěšnou stavbou

trafoslanicia kabelové Vedeník zástavbě označenéjako WT l' Nová trafostanice]e un]ístěna na trase

prccházejiciho Vedení VN'

Změna č' 2 územního plánu ruši mistní komunikaci' kteláje navÉena platnýÍn

procházi jižní částí poz' č' 32411' Dáe se ruši navrŽené Vedení VN do nové

íunkčního VyUžiti'

úzen]nim plánem a která

trafostanice - Viz Výkres

součástizměny č' 2 územniho p ánU sidelního útvaru Kamenný PříVozjsou tyto výkresy grafické části :

Výkres veřejně prospěšných staveb V měř' 1 : 5 000

Počet listů změny územního plánu sídelního útvaru ] 4 (vč' 1 strany _ titulní strany)

Počet výkresů k němu pňpojené grafické části| 3 listů

Výkres ZákIadního členěni

výkres funkčního WuŽiii

v měř. 1| 5000

V měř 1:5000

záamoúčiníoíi:
Zaíupilclstvo obce Kmenný Přivozv'dalo dne 3l března2olo
změnu č' 2 úzennlho Plánu sidelnÍho últ.ru, čj' 3I8,r0l0' datum íabyti
účinÍosti: 16. dlbna 20l0.

stfuosta obce KmreBný PfÍloz
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oDŮVoDNĚNí ZMĚNY Č' 2

Územníno plÁHu síoelruíno Úrvnnu xnuenuÝ pŘÍvoz

'l' Postup při pořizenízměny č' 2 územniho plánu sídelního útvaru

Pořizeni změny úzernního plánu sidelního útvatu byo schváeno Zastupitelstvem obce Kamenný Přívoz 17' 9'

2008.

D|e ustanoveni s 6 stavebniho zákona zastupitelstvo obce dne 15' 4' 2009 určilo zastupitele, který bude

spolupracovat s pořizovatele a Vykonávat i další činnosti pod e stavebního zákona'

Rada obce dne 29'4'2009 plojednala a rozhod a o uzavřeni smlouvy s íyzickou osobou opráVněnou k Výkonu

úzeÍnně plánovaci činnosti' Tato osoba zajistla s určeným zastupltelem Blankou N,4aŠkovou zpracování náVrhu

zadánízměny č 2 úzeÍnniho plánu síde niho útvaru Kamenný Přívoz'

Návlh zadáni byl zveřeiněn pod č'j' čj' 497i 20o9/oÚ/N/1 ' Vystavenl k VeÍejnemu nahlédnutí od 11'52009,

sejmutí dne 15'6'2009' Veleklrcnické podobě Vystavení dne 11'5'2009' sejmuti dne 10.6'2009 (což nap]ňuie

zákonem stanovenou lhůtu 30 dnů )'

Dotčeným orgánŮm' krajskému úřadu středočeského kraje a sousednim obcim zasal pořizovatel náVrh zadáni
jednotlivě dne 5' května 2009

Pň projednáVáni zadáni nebyly ze strany Verejnosti a okolních obcí Vzneseny požadavky na úpmvu nebo

rozšiření zadáni' Po Ukončeni projednáni náVrhu zadáni a po Vyhodnoceni poŽadavkú' podnětů a připomínek,

V souladu s ustanovením s 47 odst 4 slavebniho zákona, a Ve spolupÍáci s Určeným zastupitelem náVrh Žadáni

upravil.

Upravené zadání bylo schváleno Zastupitelstvem obce Kanrenný PříVoz 29' 7' 2009'

Dokumentace náVrhu změny byla odevzdána 10/2009'

Poňzovatel projednai náVrh změny č. 2 územního plánu sídelního útvaru podle s 50 odst' 2 stavebniho zákona

Dotčeným orgánům oznámil dobu a misto společného jednání ne]']néně 15 dni předem' rcVněŽ Všem okolnim

obcim a krajskému úřadu. Pisemnost byla zaslána na doručenku pod značkou č.j': 1114/20o9ioŮ/N dne 21

října 2009

Všichn obeslani mohli uplatnit sVá stanovska a připominky pisemně do 30 dnú ode dne společnóho jednáni'

Vystaveni dokumentace bylo zajštěno od 26' října 2009 do 14' prosince 2009 na obecním úřadu V Kamenném

Přivoze a na lllěstském úřadu Čemošice' odbotu výstavby a územniho plánování' úřadu územního plánování

společné jednání k návrhu zÍněny č' 2 ÚesÚ ramenny Přivoz se Uskutečnilo dne 12' lislopadu 2009 V'10'00

lodin V nisl1ost obecr;ho Jřadu (amenný Pňvol '

Při Veřejném pro]ednáni nebyl ze stÍany dotčeného orgánu uplatněn poŽadavek na prcdlouŽen í termín u '

Posouzeni dokumentace podle s 51 stavebniho zákona provedl Krajský úřad středočeského kraie' slanovisko

krajského Úřadu bylo Vydáno 20'1'2010 pod spisovou značkou sZ 004361/201o/KUsK REG/Kro' č'j'

010719/2010/KUSK, kde se konslatuje' že dokumentacije moŽné projednat Va smysiu uslanovení s 52 aŽ s 54

stavebniho zákona'

Veřejné projednání bylo řádně svoláno V souladu s uslanovenin] s 52 odst. 1 zákona č' 183/2006 sb', o územnim

pánování a stavebnim řádu (stavebni zákon)' Dotčené orgány a sousední obce byly Včas VyroŽUméni a pozváni

na projednání písemnou íormou a to jednotlvě a Vsoučasně byy upozorněn na moŽnost uplatnění jejich

stanovisek k podaným pňpomínkám a námitkám na závěrVeřejného projednání'



r

a
t-

t:

t
t_

i
t

Veře]nost byla seznámena s veřejným projednánim Změny Veřejnou Vyhláškou' která byla Vyvěšena na úřední

desce obecního úřadu a V elektronlcké podobě na stlánkách - na internetových stránkách obce Kamenný PříVoz

http]^aaťw.kamennypÍivoz'cz] od 1 úno? do 22' března 2010 Vtomlo terrninu byla dokumenlace rovněž k

nahlédnutí'

Veřejné projednáni se konala dne 22' března 2010 V 15'00 hod' v místnosti obecního úřadu Kamenný PříVoz'

Dotčené orgány byly na řizení pozvánky pisemností, kterou obdžely na doručenku. V Émci řízení byl zajištěn

odborný Výk|ad. o prúběhu Veřejného proiednáni by] Veden pořizovatelem písemný záznam' Vprůběhu

projednáni nebya pisemně uplatněna námitka ani pňpomlnka'

V rámci projednáni návrhu zrněny územniho pánu sídelního útvaru nebyly řešeny žádné rozpory'

Pořizovatel Ve spoluprácj s určeným zastupte]em Vyhodnotil Výsledky pro]ednání V souladu s ustanovenim s 53

stavebniho zákona se záVěrem, Že je moŽné připravt podklady na Vydání dokurnentace zněny č' 2
zastuprtelslvem obce.

2. Vyhodnocení souladu s politikou územniho rozvoje a územně plánovaci dokumentaci
vydanou krajem, vyhodnocení koordinace využivání územiz hlediska širších vztahů

Politika územniho rozvoje České republiky určuje poŽadavky, strategii a podminky pro konkrelizaci cílů a úko ů

Úzen]niho pánování V republikových' přeshraničnich a mezinárodnich souvisostech, zejména sohledem na

udržitelný rozvoj územi' Politika územniho rozvoie by]a schválena dne 20'7 2009'

Změna Územního plánu není plně Vsouladu stímto dokumentem, protože změnou ne]ze zajistit ochranu

nezastavitelného územi' Protože zastupitelstven] obce doš]o k přehodnoceni náVrhových ploch Ve stáVajícím

územnim p|ánu, je moŽné 1uto plochu zařad t jako novou zastavitelnou plochu' Usnesením ze dne 25']1'2009

zastupitelstvo obce lozhodlo, že některé plochy budou Vráceny zpět do nezastavitelného území Možnost

zastavění bude posouzena na základě projednáni nové změny č' 3 ( náVrhu p|och Vymezených zastupitelstvem

obce k zařazení do nezastavitelného územiie rozlohou Větší než plocha změny řešená do změny č' 2)' TíÍrto

řešenim tj' Zrušenim někteďch zastavitelných ploch, které nďze vyuŽit kzaslavěni, a které nenarušuji

urbanistickou koncepcitvoÍby sidel' doš]o k naplněni s 55 stavebního zákona odst' 3 stavebního zákona'

Územi obce Kamenný Přivoz se nachází V rczvojové oblasti Praha oB1' kde docházi k nejsilně]ší koncentraci

obyvalelstva VČR' Předpoklad Vybudováni sjezdu zdá]nice D3, dobrá dopravní spoieni siinični železniční

dopravou s hlavnim r.ěstem, Vytváři dobré předpoklady pro další rczvoj územi'

Velký územní celek PraŽský region by schválen Zaslup]telstvem středočeského kraje dne 1B' 12' 2006' Z tohoto

schváleného dokumentu nevypýVaji pro územi obce Kamenný Přivaz nové záměry a omezeni' které by byy
v 'ozporu s píoveder'm lméry Č 2 ulerrniho p á1u s deln ho Ltvaru

VyplýVajíz nějpoŽadavky na za]išlění úzernníochrany I

- Vedenitechnické a dopravni infrastruktury

_ ochranu přirodního parku V k Ú' Hostěradice

ochranu nadregjonálního biokoridoru K 61

a jejjch ochranných pásem'

Změna rcspektu]e hranice Evropsky význarnné lokality 
" 

Do ní sázava 
' ' 

která ]e od řeŠeného území !Ždálená

Mlmo nadzemniho a podzemní Vedeni techn]cké nírastruktury a ochranou zónu nadregionálniho bioko doru neni

loka]!taZatíŽena Iimily vyplýVajicimiz nadřazenédokumentace.



Zásady územniho rozvoje ( dá]e ZÚR ) středočeského kraje V současné době poňzu]e Krajský úřad

středočeského kraje. Zásady územního rozvoje středočeského kraje majíschválené zadání (usnesením č' 38_

26]2008lzK ze dne 18'6'200B )' Po schválení a Vydání nahradi dosud existujicí platné územní plány Velkých

Územních celků' ZÚR stanovi zejména základní požadavky na účelné a hospodárné uspořádáni Území kraje'

Vymezí plochy a koridory nadÍnistniho Významu a slanoví požadavky na]ejich VyuŽiti' zejména plochy a koridory

pro Veře]ně prospěšné stavby' Veřejně prospěšná opatřeni' stanoví kriteria pro rozhodováni o moŽných

variantách nebo a]ternativách změn V jejich !ryuŽli současti Zt]R je ] Vyhodnoceni vlivů na udžitelný lozvoj

úzenri ZÚR V nadmistních souvislostech území kraje zpřesni a rozvine cíle a úkoly územniho plánování v
sou|adu s Politikou Územniho rozvoje České republiky' urči strategii pro jejjch naplňováni a bude koordinovat

územně plánovací činnosti obci'

Řešeni změny č' 2 nemá VliV na širší \.ztahy V Územi' NoVě Vymezená plocha nemá v]iV na okolni obce'

3. Vyhodnocení souladu s cíli a úkoly územního plánování

cilem územniho p]ánováníje zabezpečit předpoklady prc výstavbu a udÉ]telný rozvojúzemí' spočlvajici
Ve lyváŽeném Vztahu podmínek pro příznivé ž]Votni plostředi' pro hospodářský rozvoi a pro soudžnost
společenstvi obyvaíel územi'

Územni plán sidelního útvaru sianovuje podminky pro rozvoj hlavních funkcí V Územi s minin]a|izaci ÍnoŽných

střetú, Íormu]uje hlavní zásady rczvoje síd|a' koordinuje činnosti a zájmy v územi a stanovi záVazné regulativy

VyuŽ1Váníúzemi'

Předkládaná změna č' 2 úzernniho plánu nebude zasahovat do těchto záÍněrů' protoŽe vymezeni regulativŮ a

respektováni ljmitŮ nacházejícich se V ploše znemoŽní střety v území' Změna ovlivňuje urban]stické a
architektonické hodnoly Územi, protože Vstupuje do nezastavěných poch' Posiluje íunkci bydleni Vsidle
Konkrétní uĎanlstcké řešeni a to sohledem na ochranu přírodních hodnot a ochranu krajiny bude řešeno

v územnísludii'

Změna vyuŽivá poienciál úzeÍní, kteý je tvořen s ohledem na b ízkost hlavního rněsta' Koordinace veřejných a

soukromých zájmů je změnou zajištěna itím, že celé územi bude prcVěřeno formou zpracování podrobnějši

dokumenlaLe klem zajisr proýa7arost s navalJj cim uzeŤim

4. Vyhodnocení souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních
předpisů

Změna č' 2 územniho plánu sidelniho útvaru Kamenny Pňvoz je zpracovana v sou adu s pozadavky stavebního

zákona a jeho prcváděcích předpjsů V míře' ktetá odpovídá ustanovení s ]88 odst' 4 tohoto zákona' Pouze při

projednáni a Vydáni náVthu změny se postupuje pod]e stavebniho zákona a jeho prováděcích předpisů, obsah

změny musí Vycházet z měněné Územně plánovaci dokumentace' Těmto skutečnostem zpracovaný náVrh změny

č' 2 plně odpovlda

NáVrh změny úzernniho plánu sidelniho útvaru Kamenný Přivoz byl zpracován a projednán v sou|adu s
požadavky stavebního zákona č 183/2006 sb'' ve znění pozdějšich předpisů a jeho prováděcích Vyh]áŠek č'

500/2006 sb o územně analytických podk]adech a způsobu evidence úzen]ně p|ánovaci činnosti a Vyh]ášky č'

501/2006 sb' o obecných poŽadavcich na vyuŽíVáni územi, V platném znění
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Vymezení nového zastavilelného Územi bylo posouzeno s oh]edem na zvýšené požadavky na zínény v Územi,

k1eré jsou Vyvolány dopravni Vazbou na hlavni město a dále s oh|edem na skutečnost' že pň pořzováni nové

změny územního plánu sídelního útvafu dojde k přehodnocení Všech poch Vymezených plalnou dokun]entaci

jako plochy zastavitelné' Zastupte]stvo obce předpokládá možnost VÉcení někteÚch jejich části zpět pro

zemědělské vyuŽi1i.

5. Vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních právních předpisů - soulad se stanovisky
dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřipadě s výsledkem řešení
rozporů

Úřad Územniho plánováni obecní úřad Kamenný Pilvoz, jahoŽto poňzovatel zmeny Územniho pánu side|nlho

útvaru Kamenný Přivoz, oznámil podle ustanovení s 50 odst' 2 stavebniho zákona misto a dobu konání

společného jednání o náVrhu územniho plánu dolčeným orgánům a krajskómu úřadu, a to dopisem ze dne 21'

řiina 2009 č'i': 1114/2009/oÚ/N

obsahem oznámeni bya i VýzVa k uplatnění stanovjsek včetně lhůty pro jejich uplatněni' Tato lhŮta byla

stanovena do 14' prosnce 2009 (Včetně) s upozorněnim' že ke stanovskům a pňpomínkám up|atněným po

termínu se nepřih iži' o prodloužení húty k uplatnění stanoviska Ve smyslu ustanovení s 50 odst' 2 stavebního

zákona nepoŽádal Žádný dotčený orgán' Dotčené orgány' krajský úřad a sousedni obce byly Vyrozuměny o

Vystaveni změny úzeÍnniho plánu na obecnim úřadu v Kamenném Přivoze a na Městském úřadu Čemošlce'

odboru Výstavby a územniho plánování' úřadu územního plánováni'

společné jednáni k náVrhu změny č' 2 ÚPsÚ Kamenný Přivoz se uskutečn o dne 12 iislopadu 2009 V]0'00

hodin V rnístnostiobecniho úřadu Kamenný PříVoz '

Výklad Územně plánovací dokumentace byl proveden Ve spolupráci s opráVněnou osobou - autorizovaným

architektem na úseku úZemního plánováni a projektantem díla - lng' arch' Hanou Vokrouh|eckou.

V rámci nařizeného spo|ečného jednáni byly jednotlVě obeslány tyto dotčené orgány, kraský úřad a organ]zace

púsobíci V území. Tyto obdrŽely písemnost na doručenku, níŽe je uveden datum obdÉeni dodejky, kdyŽ se

o'gany rcvy ádř y' vydani slanov sha a vyjadřeni'

Dotčené orgány, krajský úřad

. Hasičský záchranný sbor slředočeského kraje 5e sjdlem VKadné, stanice Řevnce, č'j' HSKL 58-

1014/KL-2009 re dne 2 l1 2009

Vyjádření:

K uvedené dokumenlac vydáVá V souladu s s 31 odst'1' písnr' b zákona č' 133/1985 sb' a podle s 10 odst 6

zákona č 239/2000 sb' souhlasné stanovisko s podmínkami :

- prc .lavňova1e lo{a 'ty rrusi být dod"ery pi stupy a pÍje7dy prc pozár'] vozid a

' př navrhování rozvodú vody, bude Vodovod sloužit zároveň jako zdroj poŽárni Vody (nadzeÍnni hydranty)'

případně budou navrhovány požárni nádže nebo Vynechány plochy p]o zřízení poŽárních nádži
musi být respektovány poŽárně nebezpečné proslory jednot ivych staveb db ČsN a vyhlašky ó' 137/1998 sb'

_ při navrhováni jedno1livých staveb musí být respektovany poŽadavky dotcenych ČsN a dalšich práVnich

předpisů z hlediskajejch umístěnía provedení

Výše uvedené podmínky budou uvedenyv ÚP'

vyhodnoceni: v článku 4 - Pra novou Íunkční plochu ýynezenou ve \"ýkrese č' 1 funkcnÍ WuŽli úzenÍ je

podninkou plo lozhodováni v úzeni zpÍacování úzenni studie a její v4ožení do evhence úzenné
plánovací činnosti poŽadavek zaprccován'



. Klajská hygienická stanice středočeského kraje se sÍdlem V Praze' obdželi pÍsemnosl dne 22'10'2009'

neVyjádřilise.

. Krajský úřad středočeského kraje' odbor VydáVající koord inované stanovisko' stanovisko ze dne

2 ' 1 1 ' 2009 č j ' 1 60B34/20o9/KUsK_oŽPlTuč

odbor Životního prostředí a zemědělství:
_ dle zákona č'334/1992 sb., o ochraně zemědělského

půdního Íondu uděluje souhlas'

'z hled]ska zákonŮ č. 114/1992 sb'' o ochraně přírody

a kÉjiny, č. 289/1995 sb'' o lesich a č B6/2002sb''

o ochraně ovzdUšínemá připomínky'

odbordooÉVYi

Vyjádřeni:

podle s 40 odst 3 písrn' f) z' č' 13/1 997 sb'' nemá připominky

odbor kulturY a oamátkové péče :

Vyiádřeni:

nenípřislušný k Vyjádřenistanoviska k náVrhu změny č. 2

Vyhodnoceni:

vzato na vědani' Posouzen| nutnosti |rýnezeni novéha zastavitelnéha úzení je pÍavedeno sanostatně'
. ]Věstský úřad Čemošice' od bor dopravy obdžel pisemnostdne 22'10'2009' nevyjádňlise'
. [,4ěstský úřad ČemoŠice' odbor Životního prostředi, odděleni památkové péče' vyjádření ze dne

26'í0'2009 č'j' ŽPllVEUc_053541/2009/KsF kde sděluji, Že ve smyslu ustanovení s 29 odst' 2 pism' b)

zákona č' 20i1987 sb' o slátní památkové péči a podle zákana č.314l2a02 sb o stanoveni obci

s pověřeným obecníÍn úřadem a stanoveniobcis rozšířenou pŮsobností sdělujeme' že stanovisko státní

památÁové peče bude souóásl stanovlska \4Ú Černošice odb' Životniho prcstredl'

v'hadnocení:

vzaÍo na vělloní

. ['4ěstský úřad Černošice, odbor Živolniho prostředí, stanovsko ze dne 23"]1.2oo9 Č']' ZPi[/EUc_
053542/2009/Sob

Vyjddieni:

- z hlediska Ž' č' 25412001 sb'' vodnizákon bez přpominek

v'hodnocení:

vhto na vědan]'

7 l]ledlska l' c' l14/1992 Sb' o oc']rané pÍ'rody a kla'iny soul^lasi s ']ásledu_iclŤi podm|r<am
_ v podkladech pro Vypracováni územní studie pro navrhovanou lokalitu Z 2.1 bude stanovena
podn]ínka Vymezeni 10% plochy určené pro novou zástavbu na lealizaci Veře]né zeleně' Na Vymezené ploše

bude realizována Výsadba dřevin mistního púVodu'

Vyhodnaceni:

Piestaže podninka nenÍ podložená zákonnou povinnosti, paŽadavku se whovuje. Názor na Wáře novéha

zastaýitelného území by| s ahleden na kvalitní týarbu uÍbanizovanéha úzení doplněn a zapÍacaván do článku 4

opatÍeni obecní povahy a Io hlavně s ohleden na to, že plocha leži v ochrannén pásnu nadregianálnjha

systénu ďal aaické stability'
_ z h]ed ska z 334/1992 sb' o ochraně zemědělského púdniho fondu zaujimáme nás]eduiíci stanovisko
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1) Změnou dotčené pozemky se nacházejí V BPEJ 5'15.00 a jsou zařazeny do ]l' třídy ochrany zemědělské půdy'

kleré maji V rámci jednot] vých klimaiických reg ionŮ nad prúr.ěrnou prod ukčni schopnost Ve vztah u k och raně

zeměděského půdního Íondu ide o půdy Vysoce chráněné' jen podnrinečně odnimatelné a s ohledem na územní

p ánovánitaké jen podmínečně zastavitelné'

2) Aby ochrana zemědělského půdniho íondu byla pň územně plánovaci činnosli prováděna podle zvláštnich

předpsÚ zaj]štěna' jsou pořizovate]é a projektanti úzernně pánovací dokumentace a územně plánovacích

podk|adů povinni řidt se zásadami této ochrany podle s 4 z č' 334/1992 sb''navňnout a zdúVodnit takové

řešení, kteréje z hlediska ochrany ZPF a ostatních zákonem chráněných obecných zájmů ne]Výhodnější'

Přitom musi Vyhodnotit předpokládané dŮsledky navrhovaného řešení na ZPF' a to zpravjdla Ve srovnáni s j ným

možným řeŠením.

3) Podle $ 17a pism' a)z' č' 334/1992 sb' Uplatňuje stanovisko k úzeÍnně p ánovací dokumentaci krajský úřad.

vyhodnocení:

1' Jedná se pouze o kanstatování začleněnÍ úzeni da stupně bonitné pŮdné ekologické kdnatky'

2' PoÍizovatel a prokktant úzenně plánovací dakunentace a úzenně plánovacÍch podkladů se iidilizásadani

achrany podle s 4 z. č' 334/1992 sb' Nawhli a zdůvodnili takoýé řešeni, které je z hlediska achÍany ZPF a

ostatnich zákonen chránéných obecných zájnú Výhodné' JiŽ při pořizování náýrhu zadáni bý stanoven postup,

kteÚ následně zastupítelstva obce ctilo' Důvoden byla skutečnost, Že plakým územnin plánen dochází

k btokaci celých razsáhl'ich úzení , ]ieré byly k zástaýbě Výnezené a kde není předpoklad unaŽnění ze strany

vlastníků pazenků jakékoliv stavební čjnnost' Ztahato důvodu byl celý platný úzenní plán kanplexně pasouzen

a zpět da ptach nezastavitelných byla vrácena úzení dřive k zástavbé iiž vymezená' Úieni k zastavénj bude

zfušena projednánín zněny č' 3 ' zastupitelstra obce razhodlo o tonto postupu dne 25'1 1 '2a09 Rozsahern se

jedná o úzení rozlohou vétši než k nově viinaná plocha' Plocha k zástavbé nově uynezená je přjslupná

z njslní komunikace, je týořena prolukau ve stávaÍci zástavbé, svýn urbanistiďýn iešenin zajistí prŮchodnast

krajinau.sÍavby budou osazeny da zeleně' vhadnost unísténí staveb bude iešena územni studií'

vyhodnocenj piedpokládaných llůsledků navrhovaného ÍešenÍ na zPF bylo provedeno.

3. Datčený argán z hlediska ochrany zenědělského půdniha fondu tj. Krajský úřad středočeského kraje ýydal

souhlas s nezenédělskýn ýyuŽitín dne 2 '1 1 '2009 '

Z hlediska ostatních zákonů bez připomínek'

Toto stanovisko nenahrazuje rczhodnutí an opatřenijiných orgánů státni spráVy a není rozhodnutím Ve smyslu z'

č 500i2004 sb' a proto se neze protiněmu odvolat.

. Ministerstvo dopmvy, odbor strategie (520), písernnost obdželjdne 23'10.2009'

. lvjnisterstvo zernědě]stvi, Pozemkový Úřad Praha - západ' stanovisko ze dne 27 '10'2009

6649/09/Kut

Vyjádřeni- majityto pňpominky :je třeba zachovat přistup pro zemědělskou mechanizaci na parcey čislo dle KN

31611, 324137,341/12, 670 a parcely čis|o de PK 32112' 32B' 331' 337, 342' 343]1,34312' 344' 34511' 34512'

345]3,345]4,34518'34519'346/2 a 346/3 v k'ú' Kamenný PíVoz, ktere jsou v UP oznaČeny ]ako omá půda.

Na celou p]ochu se bude zpracovávat úzenní studie, l<1erá poŽadavek bude podrcbněji řešít'

v článku 4 Pro novou Íunkční plochu Vlnezenou ve |Úkrese č' 1 funkční ýyuŽtí území je podninkou pro

razho(lavání v uzení povinnost zpracavání územnj studie a jeji vložení da evidence úzenně plánoýaci čínnosti ,

. Minis{erstvo prumysLu a obchodu,

39095/2009/051 00 bez připomínek.

odbor surovinové po]itiky' stanovisko ze dne 6.11'2009 zn

PZ



kde jsau uvedené mino jiné podnÍnky: ,Je třeba zachovat piístup pro zenědělskou nechanizaci navazujÍcí
pozenky oné oná pŮdy''

. N/inisterstvo Životniho plostředi' odbor vydávajicí koordinované stanovisko ze den 27"]1'2009, č'j
84088/ENV/09

Vy]ádřeni:

K Výše uvedenému náVrl]u Vám ve smys]u s 79, odst' 3 pism' a) z. č' 114/1992 sb' sdělujeme, Že katastrálni

územi se nachází V ploše' kteú je ÚTP NR a R ÚsEs ČR (N1[lR, [,4ŽP' 1966) Vymezena pro skladebnou část NR
ÚsEs, a to ochranné pásmo nadregionálního biokoridoru K 61 s probíhajicí osou mezoÍilní hájovou'
Při respektováni této skutečnostiV úZemnim plánu a zohledněníochranných podmínek NRBK nemaji k náVrhu
připominek.

vyhodnacení:

Tvorba zastavitelného Úzení podporuje krajinné pfuku v danén úzení' Je stanoven poněr wořenÍ krajinné

zeleně tak' aby stavebni pozenky byly vhodně osazeny do Želeně'

. ['l nisterstvo Životního proslředí, odbor výkonu státni spráVy ]' slanovisko ze dne 8'12'2009 č'j'
6051/s00/09

Vyjádření:

Vesmyslus15'z'č'4/1988sb'adáles13,z'č62119B8sb.nemajiknáVlhuŽádnépřipomínky
Vyhodnaceni

vzata na vědoní '

. obvodní báňský úřad Kladno' pracoviště Praha, písenrnost obdželi dne 22'10'2009'

. Po]icie ČR' spráVa středočeského kraje' Na Banich 1304, Vyjádřenize dne 14'12'2009, č'] KRPS_5020_

142lČJ_2009 0100[lN

Vyjádření:

V ne]bl]Žší budoucnosti nebude zasahovat předmětné území do síéry našich zájmů

vyhodnocení:

vzata na vědoní'

. Státni energet]cká inspekce, územní nspehtoral pro stie;očeský kÍa] stanovsko zedne 29'10'2009
č'j' 6J8 22 10 09/20 103/Ps

Vy]adřeni:

za předpokladu respektování s 46' 68, 69, a 87 zákona č. 458/2000 sb' nemánre da]ši pňpominky'

Vyhodnocent.

Úzenní studie bude rcspektovat pÍíslušná ochranná pásma, která jsou stanovena zákanen' Plocha, kteÍá k
vynezena ochranný pásnen el' vedení ve ýedena jaka nezasÍavitelné území'

. spráVa Železničnídopravnícesty, státní organ izace, ze dne 22'11'2009 č']' 58354/79/09_oKs

Vyiádřeni:

nemají Žádných zásadnich připominky'

vyhodnacenÍ:

vzato na védoní



. Vojenská ubytovaci a stavebni spráVa Praha, vyjádřeni

7103141

Vyjádření]

Ve smys|u ustanovení s 7' odst' 2' zákona č' 219/2000 sb' a $

Vydávárne souhlasné stanovisko.

Vthodnacenl:

vzato na ýědoní'

sousední obce

. obec Krhanice, písemnost obdÉelidne 22'10'2009

. obec Krňany, písemnost obdÉelj dne 27 10'2009

. obec Lešany, písemnost obdÉelidne 22.10'2009

. obec Pohoři' písem nosl obd Éeli dne 22'10'2009

. [y'ěsto Jilové u Prahy, pisemnost obdželi dne 22'10'2009

ze dne 18''l1.2009, č'j' 8597i35268-UP/2009

115 zákona č' 183/2006 sb' ' stavebni zákon

Dalši

. obec Kamenný Přivoz, pisemnost obdrŽeli dne 22']0'2009' společného ]ednáni se zÚčastn a'

nevznesla další připominky k projednáVané dokumentaci

]\,4ěstský úřad Černošlce' odborVýslavby a územního plánování, písemnost obdželidne 22'10 2009'

KEjský úřad středočeského kraje' odbor regionálniho rozvoje odděleni územniho řizeni, písemnost

obdrŽeli dne 22'10'2009'

. Nr]ěstský úřad Jí]ové u Prahy' stavebniÚřad, písemnost obd Éeli dne 22'10'2009'

. centrum dopravního Výzkumu ČR' Sekce koncepce rozvoj9 doptavniho sektoru - Praha' stanovisko ze

dne 11 '12 2a09 č j' UP l427ua9

dle Žákonů č' 183/2006 sb' a č'186/2006 sb' Vydali koordinované stanovisko :

k náVrhu změny nemaji připomínek. Upozorňujeme' že u nové zástavby navrhované V blizkostidrážniho tělesa,

nebudou připadná opatřeni ke sníŽenínegatVních V ivů dopravy hrazena z prostředkú správce ]nírastruktury'

Vyhadnocen;

v7elÓ na védoni Navá stavební čjnnosÍ se nenawhuje do ochnnného pásna Železnbe'

. Ředitelstvi sinic a dálnlc ČR pisemnostjm by]a postoupena ŘsD vyjadienl ze dne 3"12'2009, značky

21796 ŘDs_09_311

Řešeným Územim prccházi koridor plánované dálnlce D3' kteÚ požaduieme územně chránil' Ř€Šena ohalita

Z21 (bydleni je situována V dostatečné vzdálenosti od sledovaného koridoru dá]nice D3' K náVrhu změny

nemáme připomínek' To1o Vyjádření nenahíazuje stanovisko dotčeného orgánu, kteďm je Všech ohledech ltlD,

kterému naše Vyjádřeni předáVáme jako podklad'

vzato na vědoní' Je skuteč/]osli že navá stavebni činnast se nenavrhuje da linítu chÍánéného nadřazenau

uzenně plánovaci dokumentací velk€ho územního celku' Ministersfua dopraw byk obeslána sanostatně'
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dodeika ze dne 23'10.2009, sanostatně se newjádřilo'

. ČEZ Distribuce a's', oddělen i obnova s ití, oblastJlH, písernnost obdÉe dne 22'10'2009

. Lesy ČR, spráVa tokŮ' oblast povodíVltavy, pisemnost obd Éeli dne 22'10'2009

lMěstský úřad Jilové u Prahy' odbor hospodaření V klajlně, písemnost obdželi dne 22'10'2009

Policie České republiky, okresni řed]telství Praha- západ, dopravni inspektorát' písemnost obdÉeli dne

22 10 2049

. Povodi Vltavy' s'p ZáVod Do]ní Vltava' ýyjádře ze dne 2j22009' značky 2009]525821243

Vyjádřeni:

_ bude posouzena kapacita ČoV
- srážkové Vody zjednotlivých RD, budou likvidovány na Vlastnich pozemcich

_ u/emn'studie nám bude predloŽena k vyádřeni

vyhodnacení:

Kapacita Čov byta posouzena a je vyhovujici pojnout icelou navé naýrhovanau Ústavbu'RavnéŽ konplexnÍ

iešen| pitnou ýodou '

v ránci řešenÍ úzenní studie byl jiŽ pažadavek zapracaván Úzenní studie zohledni specifické podninky daného úzení

v odfáŽce: ,- zaiistí vyhovující napojení na nistní konunikaci, která bude rczšiřena' Dále bude řešit vnitřní

llopravní obsluhu' Výieší technickau infrastrukluru (odkana\izaváni splaško\/ých vad a odvedeni dešťaý"]ch vod

z nistnich konunikací' likvidaci sráŽko\lých vod v ránci jedno iÚch stavebnich pozemků, pitnou vodu, napojení

na elektÍickau energiivčetně unistění trafostanice )''

. Pozemkový Íond ČR, územní pracoviště Beroun' okres Praha_západ' písemnost obdželi dne

22.10.2A09

správa a ÚdÉba sj]njc Kladno' s'p'o', Železárenská 1566,272 01 Kladno, pisemnost obdr7-Ali dne

22.14.2009

PraŽská Vodohospodářská společnost' a's' úsek rozvoje' pisen]nost obdže dne 26'10'2009

Pražské vodovody a kana izace' a's'' písemnostobdÉe idne 22'10'2009

středočeská plynárenská' a's' pisemnostobdÉelj drc22.10'2009

. Zemědělská vodohospodářská správa' oblast povodí Vltavy' Pracoviště Benešov' písemnost obdžel]

dne 22.10.2009

. lV roslav Becl'yré' Vodohosoodarske sluzby' plsemnosl obdrŽelidne 26"0'2009

. Vodohospodářská společnost Benešov' s'r'o, pisemnost obd želi d ne 22'10.2009

Pořizovatel přizval k Veřeinému jednánidotčené orgány a sousedniobce'
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Do doby Veřejného prcjednáni náVrhu změny tj' do 22' bíezna 2o1o abdňe|ze strany dolčených orgánů ( $ 52
stavebního zákona ) dalši pisemnosti

Pisernnost

Krajský Úřad středočeského klaje, odbor žjvotniho prostředi a zemědělství
ze dne 12.2'2010, čj' 019037/2010/KUsK

N'4inisterstvo průÍnyslu a obchodu

ze dne 15.2'201a' č'j' 4402l2uua51a0
Vojenské ubytovací a slavebni spláVa Praha
ze dne 19 2'2010, pod č] '1702l36160-ÚPl2a10-7103144
Kra]ské ředilelství poi]cie středočeského klaje
ze dňe 23.2'2ua ýydané pod č'j KRPS'1506_41lČJ'2o1o_0100|VN

spráVa že]ezniční dopravn í cesty, státn i oEanizaoe,
ze dne 25'2'2010' pod čl' 6065/2010_oKs
poř]zovatel považuje za zmatečná, neboť říŽenío změně územním plánu side|niho útvaru pod]e s 52 slavebního
zákona se Vede již o upraveném a posouzeném náVrhu změny dotčenými orgány' Ve srnyslu s 52 odst' 3
stavebního zákona mohly dotčené orgány pň Verejném pÍojednání Uplatnit na jeho záVěr stanoviska k
připominkám a námtkám podaným k upravenému a posouzenému náVrhu změny územního plánu sídelního
útvaru'

Je skutečnostÍ, Že i obdÉené písemnosti pouze polvrzuji sVá dřive Vydaná slanoviska'

Pořizovatel Vyhodnotilzměnu územního plánu sídelního úlvaru i z hjediska zájmů chráněných dolčenými orqány'
které neuplatnily stanovisko a nesh led al rozpor s pravnímipředpisy'
V pruběhu procesu poňzovánízměny nebyly řešeny žádné rczpory '

6' Vyhodnocení splnění zadání

zadáni zněny č' 2 Územniho plánu sidelniho utvaru Kamenny PiVoz bylo schváeno usnesenim
ZasÍupitelslýa obce KaŤen1y PilVoz drc 29 /' 2009'

P]něnizadání :

adl
Požadavky, VyplýVajici z politiky úzen]niho rozvoje nelze splnil' jed;á se V ni o ochranu nezastavite]ného územi
V souvislosti se zajištěním udžite]ného rozvoje'
Požadavky z územniho plánu Velkého územního celku Pražský region jsou splněny' Jedná se o ochranu Vedení
technické inÍrastruktury, přlrcdniho parku Vk'ú Hostěradice' ochraný nadregionaln|ho b]okoridoru K61 a jejich
ochranných pásem Změna respektuje hranice evropsky Významné lokality pscl 

', 
Dolní sázava ,' Dá]e je ve

VÚC vyznačena Veře]ně prospěšná stavba a to přeloŽka si|nice li/.1o5' po jejiŽ rcaljzaci dojde k rrrinimalizaci
provozu na komunikaci pod novou lokalilou.
Z hlediska širších úzeÍnnich VztahŮ nevyplynou poŽadavky na rozvoj koncepce obce'

ad 2.

Z úzernně analytických podkladů nevyplývaji dalši požadavky, kleré musí bý{ do změny zapracovany'

ad 3.

Vzadáni jsou popsány hlavní zásady prc vyhotoveni změny č' 2 ÚPsÚ, ktere jsou VnáVrhu respektovány
PoŽadavky na rozvoj územ í obce ]sou splnény, do změnyje zařazena nová pJocha pro bydjení- smišená obytná



íunkce' V zadáni
jnŽenýrské sítě a

vedeni.

nově zastavitelná plocha Vymezena v náVaznostj na zastavěné ÚZemi a lze j] napo]it na

zajištěna dopmvni obslužnost pozemků' Změna navÍhuje i traíostanici a nové kabe]ové

!
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ad 4.

V návrhu změny jsou doplněny plošné a prostorové regulativy pro fUnkčni VyuŽití byd|enijako převaŽujlcí íunkce'

tteré vycházejiz charakteru řešeného Územi včetně ochrany krajiny' Řešeni obsahuje zásady ochrany všech

stožek Životniho píostředi' Včetně územniho systému ekologické stability' V úzeÍnni studii bude stanovena

etapizace Výstavby na nové ploše'

ad5
PoŽadavky na řešeniVeřejné infrastruktury jsou změnou řešeny'

adL
Změna řeši požadavky na poŽáÍni ochranu, civilni ochranu a obranu státu' Území není zatižené hlukem

z komunikace' nedotýká se nercstného bohatstvi a nezasahuje do záplavového území' Změna řeši odtokové

poměry na pozemcich budovánim záchytných nádrŽi' Deštbvá voda z komunikaci bude odvedena do stáVajíci

dešťové kanalizace'

adL
Problémen] v územi je nově Vymezená lokaljta a proto je ťe;a přehodnotit Všechny zastaviielné plochy a

zdůVodnit jejich Íozsah. Zastupite]stvo přehodnoiilo na svém zasedáni dne 25'11'2009 plochy určené k zástavbě

a rozhodlá vrátit zpět zemědě]skému vyuŽití Vymezené plochy nebo jejich části - lokalitu V Hostěradicich a

lokalhu v (amenrém Ljezdci'

ad 6.

PoŽadavky na ochEnu a rozvo] hodnot Územi jsou Ve změně řešeny foÍmou doplněni regulativú íunkčniho

využití' které zajisti rninimalizacizásahu do volné kmjiny

ad7.
Změna řeši nové veřejně prospěšné stavby a tim plní zadání' Asanace se v řeŠeném Územi nevyskytuji'

ad 10.

PoŽadavky na Vymezeni zastavitelných ploch splněny stím' Že vÉmci etapizace dojde k postupné zástavbě

nové lokality'

ad 11.

Zadáni stanovuje 
' 

Že prc celou nově navrženou pJochu bude zpracována územní sludje' která stanoví základní

podminky pro zpracováni zadánistudie a následně pro náVrh'

Zadáni nestanovilo poŽadavek na zpracováni regulačniho plánu'

ad 13.

Nebyl Vznesen poŽadavek na zpracováni Vyhodnoceni VliVů územniho plánu na udžitelný rozvo] územi'
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ad 14.

NebylVznesen poŽadavek na vypracováni konceptu změny aniVa|ant řešení.

ad 15.

PoŽadavky na uspořádáni náVrhu změny jsou splněny. NáVrh změny je předkládán pro projednání Ve dvou

ryhotovenich s předepsaným obsahem s textovou a glafickou částí'

Všechny požadavkyZadáni jsou splněny'

7' KomplexnÍ zdůvodněni přijatého řešeni

a) návrh Urbanistické koncepce

Zásady urbanistické koncepce stanovené platným Územnin] plánem se neměni'

síd o Kamenný Přivoz si zachovalo Vesnický charakter daný druhen] a měřÍtkem zástavby' NáVrh změny toto

respektuje a navrhuje takové regu]atvy VyuŽitl území, které těmto podmínkám Vyhovi. Při urbanistickém

náVrhu lokality bude kladen důraz na propojeni zastavitelného Územi s okolní přírodou í]áVrhem Veřejné zeleně
mimo ze]eně zahrad' Bude se jednat o zeleň podél navrhovaných kornunikaci, na Verejném proslranstvi a podé]

přistupové kon]unikace Je nutné respektovat tlasu Vodovodu a Vedení VN Vseverní části lokality, Vdůs]edku

čehoŽ nebude moŽné tuto část řešit souvis ou Zástavbou' V optimálním případě by byo moŽné provésl přeložení

vedeníVN do kabelU a 1im ziskat Volné plochy' To je realne po dohodé s ČEZ za ÍinančniÚcasti investora'

Lokalila na severní straně neni propojena se stáVa]íci zástavbou' Vzn]ká zde prostor pro komunikačni propojeni

ploch na západni straně území' Zatím se jedná o plochy orné pL}dy' a e i na ně přijezd z několika možných stran

musi zŮsta1zachován'

b) náVlh členění úŽemíobce na funkčníp]ochy a podminkyiejich VyuŽiti

Úzen]i, řeŠené změnou č. 2 se zařazuje V souladu s graíickou částí do zastavitelného úzerni

lokaliÍa č' 'Z2'1' bydlenijako převaŽujicí Íun kce _ smišené ob},tné území
jedná se o Velkou lokalitu na Východnim okraji sidla nad si nicí ll/106' která bude

VyuŽíVána pro Výstavbu rodinných domůš dalšími moŽnými funkcem]

Pro lokal]tu ]e stanoveno vypracováni územní studie' která bude řešit dopravn í zajištění pozemků t.j' stanoví

trasu vedení rnístnich komUnikací, jejch šiřku' trasy Vedeni inŽenýrských sití, plochy Verejných prostranství,

plochy Veň9jné zeleně' stanovíumístěnístavebni čáry' způsob opocení' měřítko zplacováni' Velikoslúzemí'
řešeného úzeÍnnistudiíje uveden ve výkrese funkčniho VyuŽiti území' Nově navrŽená p]ocha ieieště lozšiřena o

plochy, kteÉ jsou obsaŽenyjako náVrhové V p atném územnim plánu a jsou součásti předmětného pozemku

Proto je zrušena komunikace a víchnívedeníVN' obsažené Ý platném Územním plánu' zasahujíci do j]Žn i čás|i

lokality' Tato komunikaceje nevhodně umistěna Vzh|edem k záměrům na předrnětném pozemku a negativně by

ovliv1ia :ešeni v u7eŤrl studi'

Koncepce urbanstlckého řešení, řešení dopravy a technické nfrastruktury, koncepce uspořádáni krajiny se

změnou neÍnění' stále ie V platnosti koncepce, obsažená Ve schváeném územnim pánu' Změna nezasahuje do

1ras pNků ÚsES a pň p|něni regu ativÚ Využiti Územi neov]ivní krajinný ráz'

c) imi1y vyuŽi1í územíVčetně stanovených záplavových území

LiÍnity stanovené ve schválenén] územním plánu jsou změnou č' 2 respektovány' Limity jsou zakresleny

V h]avním Výkrese platného územního plánu'

Zápavové J,/errí5e v ob'lvys{ytu.e Ťimo iešene úlemi'
Územi zařazené do změny neni zatíŽené novými limity, nevyskýují se střety a problémy, pro které by nebylo
moŽné změnu projednat'
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d) náVth koncepce dopravy' občanského a technického Vybaveni a nakládáni s odpady

Koncepce dopravy' občanského a technického lybavení je navžena Ve schváeném územnim plánu síde ního

útvaru KaÍnenný PříVoz a Žměnou č' 2 je pouze nás]edně doplněna :

' prodlouŽení veřejné vodovodní sitě V mistní komunikaci

- trafostanice s kabe|ovým Vedenim k okal]tě rodinných domÚ

' prodlouŽení kanalizačního řadu V místních komunikacích
_ napojení na plynovod

- l]kvidace komunálniho odpadu bude i nadále za]ištbvána svozem na skládku mimo řešene uzeml
' náVrhern zněny č' 2 nevzrostly nároky na občanskou Vybavenost, \,ymezeni ploch Veřejného

prostranství bude provedeno V rámcizpracováni územni studie

Pilná Voda bude ziskáVána z napojeni na stávajicí Vodovodní řad - PosáŽavský vodovod' odkanalizování p]ochy

bude zajištěno do obecní ČoV' Je moŽné napojeni objektů na plyn, podél plochy Vede p]ynovodní řad' Napojení

na e]ektrický proud bude umoŽněno z nové llaÍostanice' jejíŽ přesné umístění stanovi územní studie a která bude

napojena na plocházejicí Vedení 22 kV'

e) VyrneŽeníploch přípustných pro dobýVáníloŽisek nerostú a ploch pro]eho techn]cké zaj]štěni územÍ

V katastralním územ í se nachází chráněné loŽiskové územi m imo řešené územ i' Nebude mít na řešeni okality
žádný vliV.

V ÚP ie Vyznačeno poddoované území 
' 
které také nezasahuje na pIochy změny č' 2'

0 územní systémy ekologické stability

Zněna č' 2 územního plánu se nedotýká územního systému ekologické stability, kteÚ je dán Vnávthu
schváleného úzen]niho pánu' Řešená plocha se nacházív ochranném pásmu nadregioná nlho biokoridoru K 61.

g) Vymezení ploch Veřejně prospěšných staveb, asanaci a asanačnich úprav

Pochy pto Veřejně prospěšné stavby jsou Vymezeny vgraílcké tásti územniho pánu obce VsaÍ]ostalném
Výkresu V měř. 1|5000'
Novou Veřejně prospěšnou stavbou je traÍostanice a kabe]ové Vedeni k zástavbě' NoVá lraíostanice je umístěna
na trase procháze]iciho vedeni VN'

8. Vyhodnocení vlivů na udržitelný ÍoAlq územi a informace, jak byIo respektováno
stanovisko k vyhodnocení vlivů na životní prostředí

Vyhodnoceni VlVú na Udržitelný rozvoj území nebylo ze strany dolČeneho orgánU požadovano zpracovat.

9. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdnífond
a na pozemky určené k plněnífunkcí lesa

Vyhodnocení předpokládaných důsledků na zemědělský půdní fond bylo provedeno Ve smyslu vyir ášky N/ŽP č.

13/1994 sb'' klerou se upravuji podrcbnostl ochrany půdního íondu ve zněni zákona č' 10/1993 sb'' s 3 a přilohy

3 této vyhlášky a N,lelod ického pokyn u od boru ochrany esa a púdy lllŽP ČR ze d ne 1 ' 1 0' 1 996 č.j' ooLP/] 067/96

k odnímání pŮdy ze zemědě]ského půdniho íondu podle zákona č' 334/1992 sb'' o ochraně zemědělského
půdního Íondu Ve zněni pozdějšich práVnich předpisů'

Plocha zrněny nezasahuje do chráněné části přitody ani na pozemky, určené k plněnííunkce lesa'



Kvalita zemědělské půdy ]e charakteÍizována bon]tovanou půdně ekologickou jednotkou - BPEJ, ze které Vychází

zařazeni zeměděské pŮdy do pět] třid ochtany' Kód BPEJ, bonitovaná půdně ekologická ]ednotka, Vyiadřuje

soubor ag rcnomicky významných činitelú, kteréjsou charakterist]cké pÍojednot lVé typy zeměděiské půdy'

PNni čisllce kódu BPEJ značí klimatický region' Dluhá a třetí čislice vyjadřuje h avni pŮdníiednotku, čtVňá je kód

kombinace sklonitost a expozice' Pátá čislice označuje kód kombinace skeletovitostl a hloubky půdního prcÍilu'

Vliv navrhovaného řešenízměny č' 2 ÚPo na zemědělský půdnífond

Tabulka navÉeného záboru zPF v k. ú. Kamenný Přívoz

lókali1a /óislo BPEJ výměra kultora stupeň

lok 21 5.15.00 42800 orna plocha byd ení

Změna č' 2 obsahuje ' ''. ' 4'2}ha zábolu ZPF '

Zábor zemědělské pÚdy je navžen vmiře' která umožňuie kvaitní rozvoj obce' Zábor nenL navžen na

me iorovaných plochách.

Nová zastav te ná plocha byla Vyrnezena s ohledem na vhodnost k zástavbě a dosažitelnost dopravnia technické

inirastru ktury.

Zábor zeměděské půdy na plochách ' stupně ochrany není ideální, ale jedná se o proluku mez] stáVajíci

zástavbou' Plocha navazuje na zastavěné úzenri, plošně iej dop]ňuie' nŽenýrské sítě stáVaiícl i navÉené jsou

snadno napojitelné' Změna V náVaznosti na platný územní plán zaiišťuje optimálni skladbu iednotlivých
funkčních ploch ve Vzáiemných náVaznostech' NavÉená lokaljta je z hlediska tvorby urbanzovaného územi

vhodná k zastavěni, i kdyŽ se iedná o plochu na obděláVaných půdách'

Vzhledem k toÍnu' že zastupjtelstvo obce přehodnotilo dVě ucelené plochy jiŽ vymezené do zaslavitelného Územi

k zástavbě pro bydlenia rozhodlo' Že budou Vráceny zpět pro zeÍněďělské VyuŽiti' byo možné respektovat nový

pohled na zástavbu a uŮanizacitohoto územi'

V současné době se na poiich hospodaří' Plocha u kornun kace se oddělí od ánu s tím, Že systém obděláVání

bude zachován' Velikost a umístění plochy umoŽni příjezd na oÍnou pŮdu z několika stran' V |oka|itě změny

nedochází k narušení orcanizace zen]ědělskeho pudnlho fondu' Záborem Zemédelské půdy nedocházi k

porušení zemědělských účeových komunikací' Nepředpokládá se' že zrněnou V územi mohou být narušeny

možnosti oV ivnění hydrologických a odtokových poměrŮ' Pitná voda bude řešena centrálně' likvidace dešťových

vod Íoímou V.akovar' jednotlivých pozen cich' ZŤěnou Ťdo.de k noŽneŤJ erczn mu ohroŽenl'

10. Vyhodnoceni účelného vyuŽitízastavěného územi a vyhodnoceni potřeby
vymezení zastavitelných ploch

Ve stáVaiícim ÚPsŮ Kamenné PřiVoZe nejsou Všechny zastavitelné plochy zastavěné, V současné době není ze

sttany Vlastniků pozemků zájem sVé pozernky ke stavbě odprodat' V něktenich případech se jedná dokonce o

určitou formu spekulativnich záměrů V ÚzeÍní' Plochy' kteréjsou k zástavbě nově navrhovány pro fUnkci byd ení'

byly do změny zařazeny z podnětu Vlastníka pozemku' na základě podrobného posouzeni orgánem obce' Dne

25'11'2009 došlo k podrobnému Vyhodnoceni VŠech ploch k zástavbě j]Ž Vymezených a byla ze strany orgánu

obce moŽnost uplatněni Využita ust' s 198 stavebniho zákona' DVě plochy určené k zastavěni , o celkové rozloze

'E



větší než plocha řeŠená změnou č' 2' budou zrušeny na zák]adě projednání změny č' 3 územniho plánu

side niho útvaru'

Změnač'2řeši nové íunkčnl VyuŽi1í v nezastavěnéÍn území' Dalši stavební činnost Vtéto ploše může orgán
obce Výrazně ovlivnit' Jedná se o úzeÍní, které spojíjiž zaslavěná území obce, podél stáVajici Ínístni komunikace
se Vytvoří Veřejné prostranstvi pro osázeni zeleně, pěší cesty'

Z hlediska urbanistické koncepce obce Však nedojde náVrhem změny k narušeni dosavadniho Vývoje obce'
Změnou nedocházi k d]sproporcim jednotlivých funkčních činností V obci Změnou se nevytváři urbánní prostředi
proslorově sociálni segregace s negatlvními vlivy nasoudržnostobyvatel.

Rozhodnutí o námjtkách a jejjch odůvodnění

Písemné námitky nebyly V rámci pro]ednáni změny uplatněny'

'l1' Vyhodnocenípřipomínek

Pisemné připomínky nebyly podány'

součástíodůVodněnízměny č' 2 úzenrniho plánu sídelního útvaru Kamenný Přívozje graÍická část,
výkres: VyhodnocenÍzáboru ZPF

10.

//.-v:
B]anka l]'4aškoVá

zástupce starosty obce Kamenný Přivoz

vměř' 1 :5000

Poučeníi
Proti změně č 2 Územniho piánu sídelního útvaru Kamenný Přivoz, Vydané formou opatřeni obecné povahy,
nelze podle s 173 odsl' 2 zákona č. 500/2004 sb'' správniho řádu' podat opravný prostředek'

t//' /ilt
/1ild t /'/

' Konstanl]n Navrátil
starosta obce Kamenný Přivoz
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