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1. zÁru-aoNí Úoare o ZADÁNÍ,
HLA\rNÍcH cÍt-ÍcH ŘgŠpNÍ

PODKLADECH A

1.1 ZÁkLarlní údaje

1 .l.1 - 7"adáni

Zadavatelem zpracování územně plánovací dokumentace je obec Kamenný
Přívoz (okres Praha - západ) zastoupená p. starostou Konstantinem Navrátilem.
Pořizovatelem územně pliínovací dokumentace je ve smyslu zákona č. 5allg76
Sb. ve znění pozdějších a navazujících předpisů pověřený úřad - Městský
stavební úřad v Jílovém u Prahy, nadřízeným orgánem z hlediska územníhó
pliínování okresní úřad Praha - západ. Zpracovatelem je architektonický atelier
HRAD S' r. o.' vedoucím zpracovatelského kolektivu Ing. arch. Hanuš HŽirte1.

1.1.2. - Adresy

T,adavatel:
obecní úřad Kamenný PÍívoz
Konstantin Navrátil - starosta
252 82 Kamenný Přívoz

Pořizovatel:
Městský stavební úřad
Masarykovo nám.
254 0I Jílové u Prahy

Nadřízený orgán úz. plánování:
okresní úřad Praha _ západ
referát regionáiního rozvoje
Podskalská 19
128 25 Praha 2

Zpracovatel:
HRAD s. r. o.
Nad Primaskou 43
100 00 Praha 10 - Strašnice

10



1.2 Podklady

Podkladem pro zpracování návrhu územního plánu obce Kamenný Přívoz
byly následující požadavky, pruzkumy a dokumentace:

-

1.2.1

1.2.2

1.2.3

r.2.4

Územní a hospodářské zásady pro zpracováni Úp obce Kamenný
Ptívoz a koncept UPNSU Kamenný Přívoz (lng. arch. Hanuš Hártel,
ATELIER RENO' projektová a investorská společnost S r' o., 1996)

Podkladem pro vypracování návrhu ''Územních a hospodiaských
zásad" byly poŽadavky obce na rozvoj a technickou infrastrukturu,
soubor požadavku fyzických a právnických osob majících v drŽení
pozemky na katastrálním (lzemÍ Kamenný Přívoz a katastrálním
území Hostěradice k jejich začlenění do ploch určených k zástavbě,
ev. přímo k parcelaci pro výstavbu rodinných domu. Do UHZ byly
také zateseny některé prvky níže uvedených dokumentú, které byly
v době zpracování k dispozici. Zapracovány byly připomínky
Městského stavebního úřadu v Jílovém a dalších veřejnoprávních
orgánů, které,se yÚuz vyjádřily.
Na základě UHZ a dalšího projednání byl ve spolupráci s obcí,
pořizovatelem a nadř ízený m orgánem územního plrínoviíní zpracován
koncept UPNSU.

Generel lokálního územnfiro systému ekologické stabiliry pro
katastráinÍťlzemíokr' Praha - západ: Kamenný Přívoz a Hostěradice
(1993)

Vzhledem ke skutečnosti, že generel Úsps byl vypracován v
předstihu, byly všechny podstatné části respektovány. odchylky jsou
popsány v kap. 5.3 oddílu ''b''.

Studie velkého územního celku 'lJílovsko" - průzkumy a rozbory
(Terplan, 1993)

Generel rekreace Dolnílro Posázaví (Ing. arch. M. Šourek a
spolupracovníci, 1994)

Použito jako podklad v rámci širších vztahů území.

11
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1.2.5

1.2.6

1.2.7

1.2.8

Posázavský skupinový vodovod - studie (SVAK, Ing. Matyášová,
1e93)

Vzhledem k časovému odstupu a změně primiírních požadavtů uyto
třeba přehodnocení z hlediska kapacit. Použito jako rámcový
podklad v rámci vyhodnocení širších vztahu.

Výsledky sčítání L\du z r. 1990

Připomínky a vyjádření veřejnoprávďch orgrínů ke zpracovaným
"Územním a hospodářským zásadám" .

Poddolovaná území (ilzemí se zvláštními podmínkami geologické
stavby) oblast: Středočeská, L : 50 000, MZP CR (Geofond, 1992)

Veškerá stanoviska, dokumentace a průzkumy byly doplněny v nezbytně
nutném rozsahu vlastním prrizkumem Zpracovatele.

Jako mapové podklady pro grafickou ěást sloužily SMo v měřítku 1:5000

a mapy BPEJ í měř. 1:5000 (zpracované na podkladě SMos). Dále byly pouŽita
Zák|adní mapa CSSR v měř' 1:10000. Pro určování parcely byly pouŽívány jako
pomůcka katastrální mapy v měř. 1:2880.

Návrh ÚpNsÚ by| zpracován na zákIadě ''Soubomého stanoviska ke
konceptu územního plrínu sídelního útvaru Kamenný Přívoz, Hostěradice''
zpracovaného Městským stavebním úřadem v Jílovém u Prahy (Ing. M.
Roubalová) a schváleném obecním zastupitelswem obce Kamenný Přívoz dne
22. 9. 1997.

1.3 Hlavní cfle

Ve smyslu zákona č. 50/1976 Sb. je hiavním cílem komplexní řešení
funkčního vyuŽití (tzemí' stanovení zásad jehg organizace a věcná a časová
koordinace výstavby a jiné činnosti ovlivňující rozvoj území.

Z hlediska obce Kamenný Přívoz a Hostěradic se jedná konkrétně o
vyřešení technické infrastruktury v současné obci, dopravní řešení, zakotvení
principů ochrany přírody zvl. v souvíslosti s nadměrnou chatovou zástavbou v
dané lokalitě a v neposlední řadě určení ploch pro novou zástavbu v souvislostí
s předloženými poŽadavky majitelu a záměry investoru

1.4 Návrhové období

Platnost územního plánu je navržena do 31' 12. zan.

12



\rn\'íEn'M Urelv[I

Uzemní plrín sídelnítro útvaru řeší celé správní území obce Kamenný
Přívoz, coŽ za|vnuje katastrální území a) Kamenný Přívoz a b) Hostěradice.
Jedná se tedy o části obce Kamenný Přívoz, Hostěradice, Kamenný Újezdec a
Rakousy včetně chatových osad a roztroušené chatové zástavby. Vymezení hranic
katastrálního území je převz ato Ze Státní mapy odvozené (SMos) v měřítku 1 :5
000.



/1
J. zÁxraoNÍ RozvorovÉ pŘrppoKLADY sÍnnNÍHo

UTVARU

Mezi rozvojové předpoklady patří veškeré danosti (tzemí a všechny
plánované zásahy do území. Nejvýrazněji Se na budoucím vývoji projeví kromě
stávajících vazeb v regionu (širší vztahy) dopravní problematika a technická
infrastrukfura (zejména navrhovaná dálnice D3) a stále více se projevující
dominantní funkce bydlení v oblasti a to jak trvalé, tak přechodné (bydlení a
rekreace):

3.7 Šixi vazby

obec Kamenný PÍívozje součástí pražského regionu a v užším pohiedu
Jílovska. Tato poloha s sebou přináší specifické problémy spočívající v
rozvinutýchvazbách na hiavní město, značnému dojíŽdění zaprací a zejména ve
výrazné rekreační funkci území.

Míra vazeb celého území na hlavní město je značná. Zvláště v oblasti
veřejnoprávních orgánů je Praha okresním městem (okres Praha - západ). Yazby
na Prahu jsou silné také z hledíska značně rozsáhlé individuáiní rekreace obyvatel
hlavního města na území obce (obou katastrů). Důsledkem politiky minulé doby
došlo k enormnímu nárustu počtu chat, a to takovým způsobem, že z původních
osad se objekty individuáiní rekreace rozšířily i do voiné přírody, nejčastěji do
lesních ploch. Naopak puvodní sporadické chaty roztroušené na lesních
pozemcích se zahustily do té míry, že negativně ohrožují biologickou funkci lesa
a znemožňují lesnické hospodaření. Tento trend byl charakteristický pro celé
Posázaví'

NejbliŽším městem je Jílové u Prahy, zde je také např. nejbližší místně
přís1ušný stavební (ňad a řada pracovních příleŽitostí.

Znač,né vazby má Kamenný Přívoz a Hostěradice také na Benešov u Prahy.

3.2 Dálnice D3

Zásaďní vliv na rozvoj Kamenného Přívozu, Hostěradic a ceiého území
Jílovska bude mít v budoucnu stanovení p.ůbenu trasy dálnice D3,'resp. její
uvedení do provozu. V současné době je zvažováno někoiik variant, z nichŽ
nejzápadnější vede západně od Hostěradic. Probíhá po katastrálním území
Hostěradice. V souvislosti s předpokládaným napojením dáinice na silniční síř

t*

I
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přímo na okraji Hostěradic dojde k bezprostř-ednímu navázánÍ KamennéhoPřívozu a Hostěradice na tuto doira""i'.p"I'o'l rr.t*i zřetelné změně v dopravěv oblasti' Principiálně by mělo dojít k p"[l..; pru;ezani (zejména weekendové)individuální automobilové dopravy prei Kam.nny Přívozve iměru Praha - Jílové- Živohošř' Slapy u j.j?;í presňero rani 
". o:. Také Ái.*i doprava ZHostěradic, Hradišřka ; ótoti by měla být přeu]edena na dálniční systém.

3.3 Bydlení

Z různých funkcí má v současné době v Kamenném Přívozu aHostěradicích nejvyšší p.io.iil bydlení, ,áz )uwnuje nejen^uyrtuuuu novýchobjektů' ale také poí"p"* pi.''ěnu částir.k .;č"íď'"lj;řrů 
'.í*.,. obydlené.To by mělo zvrátit u sbučaůé d,obě 

]'.1'"i íffiniuý po"měr mezi počtem trva.ea přechodně bydlících obyvatel, který 
'"láště;..;óně ipůsobuje značné přetíženíúzemí, které není potřeono 

"yúaveno.Nová výstavba má být realizována postupně od současně zastavěnéhoúzemí obce' Ta1o etapizace se netýče ;eanótri,rých parcel uvnitř intravilánu činavazujících přírno na jeho hranice. B""ď;il .iueárti řešení uJtsi.r, obytnýchcelku _ lokalit' na které bude nutno zpracovat pÍed zabájením územního čistavebního Íízení urbanistickou studii. Tato ,ruJi. bude podléhat schválení obcía příslušným stavebním úřadem.

3.4 Rekreace

V rámci regulace vývoje rekreace v daném územíby měIo dojít k většímuzastoupení hromadné a jednodenní (rveekeno""ll rekreace na úkor omezeníindividuální rekreace (cháty)- f; ;;;;;il'jil;;enou přeměnou vhodné částichat k ffvalému bydlení, šía"ební uzaueráu f.o- uesteré objekty individuálnírekreace a preferencí- staveb pro rekreaci h'omuor'ou ,, ouru.ri ubytclvacíchobjekru s ma]ou a střední t'upu.iio,r, které 9' ;;hů být.součástí obytné zástavbya přispět tak druhotně k zvýšení občanskJ'd;l;;'"sti i mimo sezónu.
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4, 4HoDNqCEN.I nŘÍverrrrnacovaxÉ a scnvÁmlrÉ
UreMNE PLANOVACI DOKUMENTACE

obec Kamenný Přívoz nemá v současné době žádnou platnou územně
plánovací dokumentaci. Je zpracovávána dokumentace pro velký územnícelek _
PraŽský region (I. L. F.), avšak v současnosti je ve fázi projednávríní. obec

Jílové u Prahy, která má nejtěsnější vazby na Kamenný PÍívoz a Hostěradice, má
zpracoviín a schválen územní plán.

' 
''í]; ;ť)'&; i,Í'j

IW
Í:3
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Z{oDNoCENÍ, JAK BYLY sPLNĚnv ÚnuNÍ
A HoSPooÁť srÉ zÁsaoy

Územní a hospodrířské zásady byly zpracoviíny ATELIEREM REN9'
projektovou a investórskou organizácí s I. o., projednríny s dotčenými orgríny

'tat"r 
správy' územně příslušným stavebním úřadem v Jílovém u Prahy, starostou

obce xamenny Přívoz a odsouhlaseny obecním zasfupitelsw1*.J$o takové se

staly zá.vaznýÁ podkladem pro zpracování k9199rtu územního plrínu a bylo k

nim 'e všecň bodech při jeho vyhotovení přihlédnuto.

Ú;"^"i a hospodarite zásaďy byly projednrány s Referátem regionálního

rozvoje okresního úřadu Praha - západjakožto nadřízeným orgifuem územního

p1ánovríní.

t7



6. ZHODNOCENI
VV,

VYSLEDKU
,,

PROIEDNANI KONCEPCE
RESENI A PROJEDNANI ZAVAZNYCH ZASAD
s pŘÍsr-uŠNÝul oncÁny srÁrNÍ spnÁvy, oBCÍ
A VEREJNOSTI

Vyjádření příslušných orgánů státní správy při projednávání územních a
hospodrířských zásad mají charakter dílčích připomínek a nemění podstatně
koncepci rozvoje obce. Připomínky byly konzultovány s obcí, pořizovatelem a

nadřízeným orgánem územnilro plánování a v maximálnÍ moŽné míře
zapracovány do konceptu územního plánu.

Jyjádrení dotčenýchÍyzických a právnických osob jakož i veřejnoprávních
orgánů ke konceptu UPNSU byla shrnuta a zpracována v ''Souborném stanovisku
ke konceptu územnítro plánu sídelnilro útvaru Kamenný Přívoz, Hostěradice'' a

na jeho ianaae pak zapracována do návrhu ÚpNsÚ.

18
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vYMEnNÍ ŘBŠnNÉgo ýznwú NA zÁruapÉl.
JEDNorI-ryÝcH KATASTRU

1.1 Řešené katastry

Katastrálně je řešené území vymezeno katastry správního území obce

Kamenný Přívoz. To zahrnuje dvě části:

a) Kamenný Přívoz
b) Hostěradice

Jedná se tedy o území obce Kamenný Přívoz včetně Kamenného Újezdce

a obce Hostěradice včetně osady Rakousy u.hutooych osad i roztroušené chatové

zástavby.

l.2 Vyrnezení katastrů

Vymezení fuanic katastrálního území je převzato ze Státní mapy odvozené

(SMos) v měřítku 1:5 000'

l.3 Navazující katastrátní ózemí

Kňany
Jí1ové u P. část: Luka pod Medníkem

Jílové u Prahy
Borek nad Sázavou

Pohoří
Krhanice
Lešany



2.
oYr'

POPIS A ZDUVODNENI NAVRHOVANE
URBANISTICKÉ KONCEPCE ŘgŠgNÍ

ZAKLADNI

Koncepce vychází ze zák|adního poŽadavku, kterým je umoŽnit rozvoj
obce a současně nejen zabránit další devastaci a zajistit ochranu přírody' ale
přímo přispět k cílevědomé fvorbě příznivého životního prosťedí. Tímto
poŽadavkem se řídí urbanistická koncepce, která sleduje následující hlavní
rámcové cíle:

2.t Rozvoj trvďého bydlení, urbanizace

z2'1- Celková charakteristika a principy

obec mázájem na stabilizacítwa|e žIjících obyvatel a dalším rozvoji této
funkce. Přitom se nejedná o pouhé kvantitativní zvýšení počtu obyvatel, a1e

především o zvýšení kvality bydlení. K tomu by měla přispět celková urbanizace
obce, která s sebou přinese novou bytovou výstavbu v návaznosti na soucasný
střed obce, moŽnost rozsáhlejšího občanského vybavení (obchody, služby), nové
výroby bez negativního dopadu na životní prostředí v obci, s tím související
zvýšení počtu pracovních příleŽitostí v obci a v neposlední řadě zlepšení
technické vybavenosti (infrastruktura, komunikace).

Zástavba by měla vést k maximáinímu využití rezerv v intravilánu a tedy
scelení obce. V souvislosti s tím bude třeba na Yymezené lokaiity zpracovat
urbanistickou studii zástavby, která zajistí hromadnou výstavbu nebo etapizaci
tak, aby postup výstavby v těchto lokalitách byi od současně zastavěného území
obce.

Pro vyhledání a určení optimálnfto rozsahu plánované zástavby byl3
projektantem připravena veřejná anketa, v níž^mohli občané, majitelé pozemku
á 

'ái.'t.'.sované_fyzické 
i právnické osoby oůbec vyjádřit své názory a vznést

poŽadavky na zalunutí určitých ploch v územním plánu k zástavbě. Zpravidla se
jednalo o požadavky na vyčleněáí stávajícího zemědělského pů,d.'ího fondu nízké
kvality pro výstavbu rodinných domu.

Na základě pruzkumů a rozboru ZpÍacovaných projektantem, konzultací s
veřejnoprávními orgány a předevŠím pak s představiteli obce byly vybrány k
zástavbě pozemky nejvhodnější z hlediska vazeb na intravilán, možností
dopravníhó propojení ďoptimáiní infrastruktury, s přihlédnutím k ÚsEsu a pgd.
Zároveň'byla také plocha omezena vzhledem k reáiným výhledovým poŽadavkum
na bydlení v řešené lokalitě. K zástavbě byly sporadicky určeny i pozemky, které
nebyly v rámci ankety poŽadovány, u nichŽ by však bylo zemědělské hospodaření
vzhledern k přístupu či minimální ploše nemoŽné či neekonomické.

T
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Bydlení:

S1užby:

Pracovní příležitosti:

?22_ Základní demografické údaje (1991)

OBYVATELSTVO

Mělo by zahrnovat různé formy - čistě bydlení v
rodinných domcích i tzv. Živnostenské domy slučující
bydlení s drobným podnikáním

Rozsah služeb bude dán nejen poptávkou trvale žíjících
obyvatel v obci, ale také pokrytím potřeb souvisejících
s rozsáhiou individuální rekreací a s předpokládaným
nárůstem komerční rekreace v celém regionu, Kamenný
Přívoz a Hostěradice nevyjímaje. obec má v
současném stavu základní vybavenost - školu, domov
důchodců' obchody se smíšeným zboŽím, hospody a p.
S vyčleňováním ploch pro další výstavbu se nepočítá.
Drobná občanská vybavenost můŽe být rea\izována v
rámci smíšené obytné zóny. Výjimkou je uvažovaný
areál školicífio střediska v Rakousích. Výroba je 'současné době soustředěna převáŽně v Kamenném
Přívoze v lokalitě u trati, v návaznosti na ni jsou
navrŽeny také další plochy pro výrobu.

Nárůst pracovních příležitostí lze očekávat v souvislosti
s výše uvedenými skutečnostmi - jedná se především o
místa ve službách, komerční rekreaci' obchodu, výrobě
průmyslového charakteru, drobném podnikání, Ize
počítat i s výhledovým zvýšením podílu pracovníků v
zemědělství (rekonstrukce Zem. areá1u v Hostěradicích,
záměr na odchov brojlerových kálíků).

počet obyvatel T1L2

555

116
20.9
344

54.8
135

24.3

struktura ekonomické aktiviry:

ekonomická aktivita podle sektoru:
I. (zem.r-les.)

ek. aktivní

vTo

v7o
III. (ostatní)

vVa

II. (prum.+stav.)

ek. aktiv. vyjíŽdějící za prací 384
v "/c ... .69.2
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cenzové domácnosti:
celkem 43r

2.58

463
317
302

95.3

p'ům. počet elenů CD

zÁsr'rvt'l'
počet domu

trvale obydleno
z toho rod.

v7o

neobydlené domy

objekty:

byt. domy a ost. bud.

domky

rekreační
celkem II47

domky 1000

15
r45

I2
135

382
1.21

z toho chaty a rek.
chalupy vyčl. z b.f .

ch. nevyč. zbyt.f.

trvale obydlené byty:
celkem
p'ům' na 1 dům

?23- Předpokládaný vývoj

obiast stiívající stav
podle SLBD
199r

maximální stav
při naplnění
návrhu (r.2a0)

reálný stav
k r. 2Ol2 -

odhad

počet obyvatel 1112 1778 1400

počet domu
(v niíwhu při maximiílním
ryuŽilí pozemku, plďně
minimrílní parcelaci)

465 687

(nové RD +197

rekolauď chaty z 257o +25)

s60

počet bytů trvale
obydlených

382 604 477

počet chat a
rekr. objektu

1147 r12A
(část rekol.. ev. zrušení

1140
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2.2 Techniclcí infrastruktura

územím proctlází hiavní napájecí venkovní dvojvedení 22kv,
Krhanice. odbočkami z tohoto vedení jsou napájeny venkovní

Vodovod

Územímobce prochází východní větev tzv. Posázavského skupinového
vodovodu, směřující od Jílového na Týnec nad Sázavou. Na ni je napojena pouze
severní část sídla Kamenný Přívoz (lokalita ''K.P. - zastávka'', jinak ''ostrovský'')
dvěma zásobními řady. Rad, na kteqý je napojen výrobní podnik, zásobuje též
bytové j9dnotky (druŽstvo), další řad zásobuje zejména bytovky byv. JZD. ItIa
kraj K. Ujezdce je přiveden další zásobní řad. Jinak není v Kamenném Přívoze
ani v dalších sídlech obce veřejný vodovod vybudoviín - v Hostěradicích je malý
místní vodovod pro cca 24 objektu se zdrojem v místní studni, v Kam Přívoze
je z místní studny zásobováno cca 10 objektů. 

o

ostatní objekty v obci jsou zásobovány z místních zdroju (studní)' Z
rozborr] vyplývá, Že kvalita vody ve sledovaných zdrojích je většinou
nevyhovující, u soukromých sfudní se dá očekávat obdobná.

Je připraven projekt Stavby ''Kam. Přívoz - Kam. Újezdec - vodovod'' na
rozšíření vodovodní sítě této části obce.

Při dobudoviíní vodovodní sítě ve Stávaj ící zástavbě bude počítáno se
zajištěním budoucích potřeb na rozvojových plochách, naopak při hromadné
výstavbě v návaznosti na intravilán obce bude třeba současně pokryt i část
stávající zástavby.

odkanalizování a čištění odpadních vod

Splaškov ákanaLízace s Č0v (BČ až KPS) zajišřují tikvidaci splašků pouze
Ze Sevefní části vlastního Kamenného Přívoztl. Domov duchodcu na levém břehu
Sázavy má vlastni Čov. Zbývající objekty v obci jsou vybaveny buá septiky
nebo jímkarni na vyváŽení. Zjtnrek či septiku jsou pravděpodobné úniky jejich
obsahil do pňdy. Soustavná dešíová kanalizace v obci není.

Pro odkanalizování sídla Hostěradice byl vypracován projekt ''Výstavba
splaškové kanalizace Hostěradice'' (Ing. Voceiová, Praha, a6pr, na kterouŽto
akci bylo vydáno stavební povolení. Pro nedostatek finančních prostředků se
záměr zatím nereaiizoval. Projekt uvažuje napojení této kanalizace na Čov
I)omova důchodců, která má dostatečnou rezervní kapacitu.

Y návaznosti na ÚpxsÚ by měl. být před áalšími sfupni zpracován
vodohospodářský generel.

Energetika

Rešenýnr
směru Jílové -
transformační stanice. Stanice jsou provedenínr přítrradové, betonové i zděné

24
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nebo závěsnýrni kabely, minimálně zemními kabely.
Veřejné osvětlení je provedeno venkovními rozvody po celé obci.
V návrhu projektové dokumentace jsou navrženy dvě nové transformační

stanice kabelově napojené z venkovního vedení a to: TS I{-1 kabelovým svodem
a kabelem napojená stanice typ Holtab do 630kVA TS N-2 závěsným kabelem
napojená stanice PTS 400kVA u školy.

Spoje

Řešené území,je zapojeno v rámci telekomunikační sítě do uzlového
telefonního obvodu UTo - Praha, s členěním MTo - Jílové.

Řešeným .územÍm neprochází trasy radioreléových spojů ani trasy
dálkových kabelu.

Stávající ATÚ v Jílovém se hJde dle poŽadavků na výstavbu v lokalitě
rozšřovat a po položení optokabelu bude osazena nová digitální ústředna s
kapacitou 3000pp. 

o

V Kamenném Přívoze Se uvaŽuje při větším nárustu výstavby s osazením
satelitrrí ústředna s kapacitou, která bude odpovídat Ia07o telefonizaci bytových
stanic a 2aavo telefonizaci podnikatelských stanic.

2.3 Doprava

Žn|ezníce

Územím proc\tází jednokolejná neelektrifikovan á Železn\ční trař č. z\a
Praha - Vrané nad Vltavou - Cerčany. Nepředpokládají se zásadní změny v jejím
uŽíltánÍ, jehoŽ těžiště je v současné době v rekreační dopravě na trase tradičnfiro
''Posázavského pacifiku''

silniční doprava

Vzhiedem k okrajové poioze Železniceje silniční doprava v daném území
dominantní. A to jak z hlediska obsluhy území, tak z hlediska vazeb na Prahu.
Dominantní je doprava rekreační, která přetěŽuje v době dopravních špiček
prujez{r obcí.

Rešeným územím prochází silnice II. třídy:
č. [/106 Štěchovice - Kamenný Přívoz - Týnec nad Sázavou - Benešov
č. [1105 Jesenice - Jílové - Kamenný Ptívoz - Nervořice - Neveklov '

Spádová obiast silnice II/105 je charakterizována mimořádně velkým
vlivem rekreační dopravy'
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Vlivem realizace dálnice D3 včetně sjezdu v oblasti Hostěradic by došlo
k podstatnýrn změnám ve směrování a kapacitním zatíŽení jednotlivých
komunikaci a jejich úseků.

I

uzemr
il/10s
rrl106

Podle sledované kategorizace na silniční síti jsou vybrané silnice v daném
uvažovány v následujícím extravilánovém provedení:

kategorie S 7.5/60
kategorie S 9.5f0

Silnice zaÍazené do III. třídy by měly splňovat šířkovou kategorii 7.5 m.
Z dopravní hlediska je na tiaso sihice Irltos důtezité přemosiě ní Sázavy

v Kamenném Přívoze.
Autobusová doprava, která by převzala část neúměrné dopravní zátéŽe

způsobené IAD, je v současné době na velmi nízké úrovni. Její posíiení, které by
bylo velmi žádoucí z hlediska ekologického, ekonomického i sociálního, je
ovšem mimo rozsah územnílro plánování.

Dálnice

V případě realizace dálnice D3 v koridoru uvedeném ve studii Ředitelství
dálnic je uvažováno v prostoru Hostěradic s napojením na silniční síř. v rámci
návrhu územního plánu se nepočítá s vybudováním odstavných ploch po obou
Stranách trasy dálnice. V této podobě je dálnice vzhledem ke svým dalekosáhlým
dusledkum z hlediska dopravy, Životního prCIStředí, rekreace i bydlení jedním z
rozhodujících faktoru dalšího vývoje území.

Z dosud uvaŽovaných variant je, trasa dálnice D3 ve variantě 7.vpul, která
je na zák]'adě studie RD převzata do UPI{SU K. Přívoz, z dopravních hledisek
nejefektivnější. Je maximálně zohledněna rekreační doprava v oblasti. Stávající
i výhiedové hodnoty zatíŽení silničních a dálničních komunikací jsou obsaŽeny
v kap. 7.1.

ostatní

Stávající furistické cesty tvoří v oblasti Jílovska ucelenou síi a nepočítá se
s jejich rozšiřováním' Cyklistické trasy budou tvořeny na zák|adě Širších vazeb
a dopadů celé dopravní koncepce. V současné době neprochází řešeným územím
Žádná značená cyklistická trasa a cykloturistice slouží silniční a cestní síř.

2.4 Rekreace - preference nových způsobů

Rekreace je klíčovým momentem celé oblasti' V Karnenném Přívoze a
Hostěradicích je specifický enormní nepoměr mezi trvale obydlenými objekty a
chatami a jinými objekty s1ouŽící individuální rekreaci. To zásadním zpusobem
ovlivňuje celou urbanistickou koncepci.
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Individuáiní rekreace:

Komerční rekreace:

Platí úplná stavební uzávéra na veškeré objekty
individuální rekreace. Je naopak Žádoucí ve vybraných
lokalitách změnit způsob využíviíní těchto objektů na
domy Pro"trvaié bydlení včetně příslušných technických
parametru.

Narozdíi od toho je možné zvýšit podíl jednodenní
rekreace s využitím dalších zpusobu. Podporovány jsou
turistické a Sportovní aktivity na komerční bázi

fiezdectví, cykloturistika, ap.) a v návaznosti na to
poskytované další sluŽby (stravovi{ní, ubytovací
možnosti aj.).

2.5 Ochrana a tvorba krajiny, památky

Aby byto bydlení kvaiitru a oblast atraktivní pro jakékoli způsoby rekreace,
ze.jména výše uvedené komerční (pomineme-li obecnou nutnost z hlediska trvale
udržitelného vývoje na Zerni), je zapotřebínejen účinné ochrany krajiny (regulace

výstavby, vybudoviíní nutné infrastrukfury), ale její citlivé dotváření. Z hlediska
územního plrínování se jedná o následující principy:

ochrana živ' prostředí: ZáYJadní požadavky jsou formulovány v regulativech
usrněrnujících veškeré stavební aktiviry a v lokálnírn
generelu územní ekologické stabiliry, kter1ý je ve formě
uvedené v kap. 5 nedíinou součástí územního plánu
sídelního útvaru. PovodňovÝ 9|án uceleného povodí
dolní Vitavy (zpracovatel TPU Povodí Vltavy 8. S.'

1994) v příloze č. 6 neuvádí v řešeném území žáďný
objekt a místo ofuoŽené za povodní.

Tvorba krajiny: V konkrétď podobě se jedná o prvky parkové a sadové
zeieně v intravilánu obce a v neposlední řadě výsadba
liniové zeleně podél komunikací.

V řešeném úzerní se nacházejí nerriovité kulturní památky (zapsané v
Ústředním Seznamu kulturních památek ČR; ''Kostel sv. Ludmily'' v Kamenném
Přívoze (č,.:2-2260) a ''Plavecká cesta'' - Soubor prehistorické a historické cesty
v k. ú' Hostěradice (č.: 2-236I). Památkou místního významu je také kaple v
Hostěradicích.

S ''Plaveckou cestou" je v kolizi navrhovaná trasa dálnice D3. Tuto kolizi
je třeba v dalších stupních projektové příprava dálnice vyřešit tak, aby nedošlo
k zničení uvedené kulturní památky.
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3.1 Členění na ql*hy (polyfunkční území a monofunkční) s popisem
vhodnosti a přípustnosti jednotlivých činností (podle grď. vyjáďen0

obecné zásadvi

Celé řeše né území je členěno na plochy podle funkčnítro vyuŽití.Jednotlivé
funkce jsou popsiíny v čl. 3.1.1 až i.1.17 a plochy jsou shoá.'* ňŇ;;vyznačeny v grafické části.

Stanovenému funkčnímu využití ploch musí odpovídat způsob jehoužívání, a to zejména účel nově umísřovaných a porrolovaných staveb včetnězměn v jejich 
"??Í:í-Stavby a jiná opatřóní' která stanovenému funkčnímuvyužití neodpovídají, nesmějíbýt v tomto území povoleny.

Dosavadní způsob funkčnÍro využívánlploch, kteý neodpovídií v územnímplánu vyrnezenému funkčnrmu využití, je ňoŽný, pokud 
"*u*s":e veřejnézájmy^nad přípustrrou' míru a nejsóu zde áůvody pro opatření podle $87 a $102odst. 3 stavebního zákona.

Umísřování a povolováď staveb a zaÍízení technického vybavení jepřípustné jen tehdy, pokud nebudou mít negativní vliv na uŽívání územínavrŽeného podle funkční|ro využití nad přípuňou míru'

tjmísřování a povolování parkovišř, odstavných ploch pro vozidIa apřísfupových komunikacík jednotlivým parcelámje pripu'ůe ue uiech funkčních

3. NAVRH ORGANIZACE A VYUžrcÍ ÚmvrÍ

územích' na kterých je přípustné buáouárrí ,tuo*bl parkovigávlalllýll' rrd l\'tgrJurrJtr !'ripuslfle ouoovanr staveb' Parkoviště a odstavné plochymohou být určeny pouze pro voádla v rámci plochy s danýrn funkčním využitím.rn funkčním využitím.rar v J uárltlll.

:::::::'::.: .."^l'::'li 1toctl'v,mysí byt rÉsenr"nu parcelách, pro něŽ jsouv ^rYa Jevs

:*i?::TI' :Ť?^p:''.ko1u9né výstavúě.centráin ě vždy v rámci dané zóny. Yrámci všech zón je při možné a vňodné zřizová;add;""oř'.rJ"e.
Na vybrzrrré.]okaiity vyznačené ve výkresové části je nutno ZpÍacovaturbanistickou sfudii, která by řešila konce_páě elapizaci vystavby tak, aby bylzajištěn její postup od současně zastavěného území obce. Součástí urbanistickésfudie budou bliŽší 

"regulativy 
výstavby a upřesnění funkčního členění ploch(stanovení typu, 

"pruběhu. 
u šíř.- komunika.?, pio.t, veřejné zeleně, pruběhustavební čár,v, způsobu oplocení, vyčlenění ploch technickéí'o ,ryou,,ení území vrámci lokality a p.) a zajištění ruňteni spláškové kanalizace v"lokaiitě před či

:oy:Ť"ě s vybudoviíním vodovodní sítě. Srudie bude zpracooána v měřítku1:1000 až 1:500 a po schválení obcí a příslušným stavebrum úřadem budezávaznou součástí územnillo plánu.
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3.1.1 Bydlení - čistě obytná funkcq

Charakteristika:
ÍJzemí s čistě obytnou funkcí.

Využití územÍ:
Dominantní funkce: Bydlení ve formě
PodmÍnečně přípustná funkce: Zabradv, parková
NepřÍpustná funkce: Provozovny, chov

rodinných domů.
zeleň.
hospodářských zvíÍat.

3.l.2 Bydlení jako převažující funkce - smíšená obytná územi

Charakteristika:
V intraviliínu stávající obce současný stav.

Využití územÍ:
DominantnÍ funkce:
Podmínečně pÍípustná funkce :

Bydlení ve formě rodinných domů.
Provozovny drobných sluŽeb nenarušujících
svým provozem okolní bydlení (např' ordinace,
drobné prodejny a dílny s nehlučným provozem)
a menší objekty pro komerční rekreaci a
související sluŽby (penzion, turistická ubytovna,
pujčovna furistických potřeb - např. kol a pod')
v případě, žekaždá parcetra bude mít především
obytnou funkci.

3.1.3 Chatová zástavba - zóna A (změna na trvalé bvd1ení)

Charakteristika:
Zprav\dla chatové osady s dostatečnými parcelami, ojediněle objekty

sloužící trvalému bvdlení.

YyuŽití území:
Dominanmí funkce: Trvaié bydlení a individuální rekreace ve

stávajících objektech (chaty). Není povoleno
budovríní nových chat. Jsou možné přestavby
současných objektů na trvalé bydleni či. jejich
nahrazení novou stavbou v případě, že nová
stavba bude určena pro trvalé bydiení. Volné
parcely větší neŽ 800.m' je moŽno vyuŽít ke
stavbě rodinných comu (pouze bydlení), menší
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budou ponechány jako sadové plochy (ev.
zabraďy).

Podmínečně prípustnií funkce.' Jsou mozné úpravy stávajících rekreacních
objektu zlepšující ekologické parametry
(domovní CoV, elektrické vytápění ap.).

Nepřípustná funkce: Provozovny, chov hospodářských zviÍat.

3.I.4 Chatová zástavba - zóna B (stabilizované chatové osady)

Charakteristika:
Chatové osady. Výjimečně objekty slouŽící k trvalému bydiení.

VyuŽitÍ územÍ:
DominantnÍ funkce:

PodmÍnečné přÍpustnií funkce :

Nepřípustná funkce:

3. i.5

Charakteristika:
Chaty nacházející se většinou

parcelami a chaty na lesní půoe.

Yyužití území:
DominantnÍ funkce:

PodmÍnečně přípustná funkce :

ÍÝepŤípustná funkce:

Individuální rekreace (chatové osady). Jsou
možné" dílčí úpravy stávajících rekreačních
objektu a drobné přístavby nezvyšující kapacitu
(verandy ap') a úpra'vY zlepšující ekologické
parametry (domovní CoV, elektrické vytápění
ap.). Není povoleno budování nových chat a
objektu pro trvalé bydlení.
Výjimečně objekry slouŽící k trvalému bydlení
vznikló rekolaudací stávajících rekreačních
objektů. Volné parceiy ponóchat bez zástavby'
vytlžití pro sady, zafuady ap'
Provozovny, chov hospodářských zvíÍat.

mimo původní osad'v, chaty s malýrni

Individuální rekreace (chaty). MoŽné jsou poirze
udrŽovací práce.
Puvodní funkce plochy před výstavbou chaty
(zalesnění u p.).
Není přípustné Žáďné rozšiřování zástavby a
objektu, př'estavby a úpravy zvyšující ubytovací
kapacity, výstavba dalších objektů (ani
dočasných) na přiiehlých pozemcích. Pro přístup

Chatová
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3.I.6 Veřejná vybavenos1

Charakteristika:
V současné době se jedná o budovy obecního úřadu, pošty, obchodu

smíšeným zbožím, restauraci a domov duchodcu. Podmínky zástavby viz také v
kap.3.2.

k chatám nesmějí být rozšiřovány a budovány
nové přístupové cesty, kde je V současnosti
pouze pěší přístup, je nutno jej ponechat.

VyužitÍ území:
Dominantní funkce: objekty veřejné vybavenosti (obecní úřad, pošta,

prodejny, hasičská zbrojnice, hostince, školící a
rekreační střediska, penziony a jiné objekty
sluŽeb a pod.)
Bydlení jako doprovodná funkce (byt správce
a P.)'
objekty sloužící převáŽně bydlení.

PodmÍnečně přípustná funkce :

Nepřípustnií funkce:

3.1.7 Drobná výroba. sluzby

Charakteristika:
Výroba a služby, zejména ry, které nejsou vhodné k integraci do obytné

a smíšené zástavby. Podmínky zástavby viz také v kap. 3.2.

Využití území:
Dominantní funkce: Výroba a sluŽby (zejména ty, které nejsou

vhodné k integraci do obytné a smíšené
zástavby). Provozovny s větší hlučností a
nárokem na dopravu (materiál' klienti), neŽ
jakou připouští hygienické předpisy pro obytnou
zástavbu (např. zámečnické dí1ny, dřevovýroba,
servis pro automobiiy a p.).
Y daném území lze situovat byty pouze jako
součást jednotlivé provozovny či areálu pro
jejich majitele (provozovatele). Parkovací plochy
musí být na pozemku jednotlivých podniků.

Podmínečné přípustná funkce :
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3.1.8 Zemědělská výroba

Charakteristika:
objekty, zaÍízení a plochy zemědělské výroby (nikoli hospodářské objekty

v rámci smíšené zóny).

VyužitÍ území:
Dominantní funkce: objekty a zaÍízení zemědělské rostlinné a

Živočišné výroby včetně související
administrativy.
objekty související" s provozem (ubytování
sezónních pracovnftu).
Bydlení.

PodmÍnečně přípustná funkce :

Nepřípustná funkce:

3.I.9 Technické vybavení územi

Charakteristika:
Funkční objekty technického vybavení území a historické technické

objekty.

DominantnÍ funkce; objekty vodohospodářské (vodojemy, čistírny
odpadních vod, přeče rpáv ací stanice kanalizace ),
zaÍízení pro přenos elektrické energie (vedení a
trafostanice), skiádka inertního odpadu a
podobně.

Podmínečně přípustná funkce: Dočasná parková zeleň.

3.1.10 Sportovní plochy

Charakteristika:
Sportovní plochy jsou určeny pro rekreaci veřejnosti. V současnosti se

jedná o místní hřiště a zimní kluziště'

VyužitÍ území:
DominantnÍ funkce: Plochy určené pro Sport a rekreaci veřejnosti.

Součástí sportovních ploch by měla 
. 
být i

parková zeleň slouŽící k oddělení ruzných
provozu a zlepšení prostředí z estetického i
hygienického hlediska (prašnost, stínění,
hiučnost, vlhkost).

\ -,%.S' A
d ros' N
FŤL ..t\Ó
Čt(N
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Podmínečně přÍpustná funkce.' Na tlzemí mohou být situovány stavby sloužící
jako zázemí (šatny' WC, sklady náÍadí a potřeb,
pujčovny, drobné občerstvení a p.).

3'1.11 Vodní plochy

Charakteristika:
Jedná Se o umělé nádrže a trvalé nebo občasné vodoteče. Sázava je

využívána zejména pro vodácký sport, vzhledem t prriuenu biokoridoru se
značným regionálním a nadregionáiním významem po břehu řeky, kteý je
chatovou zástavbou značně narušen, se nepočítá s budováním rekreačních či
sportovních zaÍízení v návazností na řeku. ochranné pásmo vodních toků je
20 m.

Využití územÍ:
Dominantní funkce: Umělé nádrŽe a trvalé nebo občasné vodoteče.

Stávající nádrŽ v Hostěradicích slouží jako
poŽární.

PodmÍnečně pÍípustná funkce.' Rekreační funkce řeky Sázavy (vodácký sport).

3.I.t2 Že|eznice

Charakteristika:
Že|ezn\č,ní traÍ (Praha) - Davle - Petrov - Luka pod Medníkem - Jílové -

Kamenný PÍívoz - (Čerčany) - tzv. ''Posázavský Pacifik'' má význam zvláště z
hiediska rekreace, nepočítá se však s jejím rozšiřováním ani budováním jiných
aktivit v návaznosti na žeiezniční stanice. V obci Kamenný Přívoz navazuje na
stávající výrobní zónu.

VyuŽití území:
DominantnÍ funkce: Zelezruční doprava.

3.1 .13 Vysoká zelqn

Charakteristika:
Zpravidla lesní plochy' částečně se jedná

náietem a event. sporadickou výsadbou. Místy
zástavbou (vlastní objekty individuální rekreace,

o vysokou zeleň tvořenou
značně narušené chatovou
přístupové cesty, parkovací

plochy, svévolné kácení a poškozování porostů, zvl. spodního bylinného patra).
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Charakteristika:
Jedná Se o vysokou i nízkou zeleň v intraviliínu a bezprostřední návaznosti

na obec. V současné dobějsou provedeny drobné parkové ůp.uuy v centru obce.

VyužitÍ území:
Dominatltní funkce:
Podm ínečně přípustná funkce :

NepřÍpustná funkce:

3.1.14 Parková zeien

Využití území:
Dominantní funkce:

Podm ínečně přípu s tná funkce :

t{epřípustná funkce:

3.1.15 Sady

Charakteristika:

Ekologická funkce' lesnické hospodaření.
objekty ekologických veřejně prospěšných
staveb (čistírny odpadních vod, vodojemy,
navazující sítě a nutné přístupové komunikace-a
P.) a objektů pro lesnióké hospodaření.
Jakákoli jiná výstavba.

Vysoká a nízká zeleň Y intravilánu a
bezprostřední návaznosti na obec. Na piochách
parkové zeleně lze rea|izovat výsadbu vysoké
zeleně v kombinaci s křovinami a zatrávněním.
Vysoká a nízká zeleň maJí být pro zajištění
funkce území převiádajícím prvkern. Přědnost
mají jednoznačně listnaté dřeviny, zvláště druhy
typické pro místní klimatické podmínky (dub,
habr a p.), druhy patřící k tradičním stromům
uvnitř obcí (iípa a j.) a dočasně rychle rostoucí
dřeviny (bÍízy, topoly a j.), které jsou po'tupně
nahrazeny předešlými druhy. Jehličnaný by měly
být vysazoviíny jen výjimečně jako dopúení. 

-

lJmístění výrvarných děl a ,drobných prvků pro
rekreaci (malé hřiště pro děti, tělocvičné náíadí
a p. s výjimkou staveb) - převládajícírn prvkem
musí být zeLeň.,Zařízeru pro rekreační iport a
relaxaci by mělo být z přírodních materiáiů.
Doprava vč. dopravy v klidu, veškeré stavby.

Jedná Se o stávající plochy Se sadovými
nezastavěné parcely v návaznosti na obytné a smíšené
zastavěním či iikvidací. Nové sady"

úpravami, pŤevážně jako
zóny. Nepočítá se s jejich
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VyuŽití územÍ:

Dominantní funkce:
PodmÍnečně pÍípustná funkce :

NepÍípustná funkce:

VyuŽitÍ území:
DominantnÍ funkce:

Charakteristika:
Pole, louky, PastvinY.

VyuŽití územÍ:
Dominantní funkce:
PodmÍnečně přípustná funkce :

IÝepřípustnrí funkce:

Sady.
Část ploch lze vyuŽíttaké pro zafuadnické ťrčely'

VyuŽití malých sadových ploch, které jsou

součástí ploch chatové či obytné zástavby viz v
odst.3'1.3 a3.1.1. V případě návaznosti na lesní
plochy je rnoŽné"jejich zalesnění.
Vy.tuuĚu objektu uč. zafuadních domků'

T!
,

(út

ve3.1.16 Liniová a maloplqs!éŽďen

Charakteristika:
Jedná se o stáv ající, nové a dotvořené aleje podél

ceiého katastrálního území a ojedinělé stromy či skupiny

obce. Jde o výrazný krajinotvorný prvek'

silnicacestvrámci
o.

stromu v ntravllanu

s orgány ochrany životního prostředí' 
o

Podmínečně pÍípustnlí funkce: Protihlukové bariéry z přírodních materiáltt
(dřevěné stěny' zelení osázené betonové

tvarovky), umístění soch, pornníku a pod'

3.I.1'7 Zemědě1ská půda

Aleje podél silnic a cest v rámci ce1ého

katástrálního území a ojedinělé stromy či
skupiny st'omů u intravilánu obce. Navržená
liniová zeleň včetně případných skupin stromu
ve výraznějších bodech (rozcestí, zalomení cest,

vrchol a p') doplňuje stávající aleje a vytváří
nové podél stávajících i navrŽených cest' Výběr
vhodnýctr dřevin (listnatých) je třeba konzultovat

Zemědělská výroba
Sady, zahradnictví.
Výsiavba objektů včetně zemědělské výroby.
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3-2 Stanovení 
' 
omezujících Tbo ._vylučujících podmínek pro využitíjednotlivých ploch a intenzitu jejicir 

"yuzitt 
(regulativy) r

3.2.t určení k bydlen!

3.2.2 ,anepříznivp*

Kromě limirujících faktor'rj'uvedených v odst. 3.1 pro jednotlivé funkčnízóny jsou dány_ celkové podmínky ptátne pro zástavbu ve všech zónáchzahrnujících trvalé.i gře:'hodné bydlení (odst. :.r.r ,3.1.2,3.1.3,3.'],.4):velikostparcel musí být minimálně 800 m', doporučená velikosi ;e tcÍoo až 76a0 m2.Zastavěnost parcelynesmí překročit 25?;. U nové zástavby je třeba řešit likvidacisráŽkových vod vsakem, akumulací, vodnírni přftopy nebo trubním odvodem.Stávající rozptý1ená zeleň s protierozní funkcí bude zachována, nebudouprováděny terénní úpravy strží,výstavba by měla navazovat na stávající zástavbu.
_ objekty ve všech zónácll rnohou být podsklepené, 

'*e;i*it maximálně2 nadzernní podlaží a podkroví. Skion střech má aitss-+s.. sáuuý uy měiy mítvenkovský charakter a používat přírodní stavebáí materiály. Nové objekty abývalé chaty rekolaudované nu .bdi*é domy musí být napojeny na veřejnývodovod a kanalizaci' .v případě, že kanali iace či.;e;i eait n.úua. v doběvý;tavby v provCIZu, může přislušný stavební,:ruo poi'Jri' pň"i'Lí odváděnísplaŠkovÝch vod do domovní čistírny a jímání vyčištěné vody a íeií vvuŽití čiotlvoz- '-ia'--t 
-;-,*-y- y'--.i-.---r

+ ' Na,,části řešeného území se nachází poddolované iszemí "ř{ostěradice -zampach'' a u Kamenného Přír'ozu nevýhradní ložisko stavebního kamene''{amennÝ pťívoz". Stavební činnost ve vymezeném území musí odpovídat $ 18a š 19 lrorního zákona č.44l198s sb. u. 
'nerrí;eiro 

novely č.43911992. Stavebnípovolení na stavby netěžebního charakteru lze vydatv crriuín ,. ,oui'iasemÚosr vŽp ČR.- Souh]as si vyŽád,á přísl. stav. úřad a žádost doloží kroměsituace s umístěním_stavby Fiedevším i v,vjádřením těžební organizace' tj. Rudné
$9lv Přibram, s'p. Souhlas Úosr MŽP Čn ;. tr.ou 

'i "yzřáuil pri územnímřízení ($ t: zákona č' 62l1988 Sb. ve znění z' č' 54311991 sb.)_rri pro3ektovánístaveb na poddol- územÍctr a ÚxtGP je vhod rué vyžádat si podrobne báňsko-historické posouzen í ú?emÍ, Iesp. báň. posudek jako doplněníinženýrskogeoiogicÍÍP^p*l|u1u 
s taveniště' Každou stavbu ňutno posoudit azabezpečit podle CSI{ ?3aBg (lr{avrhovani objett; * o"aá"r.',il.*i;

3'2'4 starebe-í podmínky na úZemí @řed Čech

^or.^'j'o 
veškeré stavební aktivity jsor-r podmíněny souhlasem orgánu ochranvprlrooy.
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3.2.5 Stavební podmínky pro zemědebké_gtayby

Zemědělská výroba umístěná ve stávajících objektech musí respektovat
hygienická ochranná pásma od stávající i v územním plánu navrŽené obytné
zástavby. Provozované činnosti musí splňovat veškeré podmínky vyplývají óí .,
zákonných norem na ochranu životního prostředí. Při dodržení ochra*yót' pá..rn,
hygienických předpisů a norem na ocfuanu Životnfto prostředí jsou ptoctry
vymezené pro zemědělské stavby určené pro rostliÍ}nou i Živočišnou výrobu. 

-

Parkování vozidelvčetně parkovacích míst pro zaměStnance a návštěvníky
provozoven umístěných v uvedeném areálu musí být řešeno na dotčeném
pozemku. Z celkové plochy musí být ponecháno 5vo plochy pro vnitroareálovou
zeleň.

3.2.6. Stavební podmínky pro budovy v@ti
Kromě limitujících faktorů uvedených v odst. 3.1 pro jednotiivé funkční

zóny jsou dány následující podmínky pro zástavbu:
objekty mohou být podsklepené, smějí mít maxim á|ně 2 nadzemnípodlaží

a podkroví. Sklon střech mábýt35-45'. Stavby by měly mít venkovský charakter
a pouŽívat přírodní stavební materiály. Maximální zastavěnost pa.cei můze byt
v jednotlivých lokalitách omezena (viz kap. 3.3).

objekty musí být napojeny na veřejný vodovod a kanalizaci, v přípa dě, Že
kanalizace či její část nebude v době výstavby v provozu, *ůž. pii'tušo'y
stavební úřad povolit provizorní odvádění splaškových vod do dornovnl čistírny
a jímání vyčištěné vody a její vyuŽití či odvoz. Vytápění nových objektů *uší
být na zkapalněný plyn, event. elektrické.

3.2.7. Stavební po,dmínky pro budovy v zó uŽeb

Kromě limitujících faktorů uvedených v odst. 3.1 pro jednotlivé funkční
zóny jsou dány následující podmínky pro zástavbu:

objekty pÍízemní a halové mohou být vysoké max. 10 m, administrativní
a obdobné objekry smějí mít maximáině 2 nadzemní poďlaží a podkroví.
Z celkové plochy musí být ponecháno 5% plochy pro ynitroareálovou 

'.l.ň, 
která

musí být realizována současně se stavbou. V případě dělení pozemku na více
samostatných částí či provozů piatí toto ustanóvení pro každou část zvlášř.

objekty musí být napojeny na veřejný vodovod akanalizaci' v přípa dě, že
kanalizace či její část nebude v době výstavby v provozu, můŽe pii'lus''y
stavební úřad povolit provizorní odvádění splaškových vod do domovní čistírnv
a jímání vyčištěné vody a její využití či odvoz' Vytrípění nových objektů 1nu'i
být na zkapalněný plyn, event. elektrické
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Dopravní napojení provozů v areálu ''Na sekerkách'' musí být na veřejnou

komunikáci z K. Příuo'u k Železniční zastávce. V případě dělení pozemku či

etapizace výstavby musí být toto umoŽněno pro kaŽdou část. Parkování vozidel
včetně parkovacích míst pro zaměstnance a návštěvníky provozoven umístěných

v uvedeném areálu musí být řešeno na dotčeném pozemku'

3.2.8' Stavební podmínky pro komunikacq

Možnost realizace dálnice je vázána na dodrŽení navrhované trasy včetně

dopravního napojení na místní komunikace (křiŽovatka Hostěradice) a

vytudování tohbtó napojení včetně komunikace v úseku Hostěradice (objezd s

nápojením na stávají.i .it. č. il/106) - Kižovatka - Šejtovka - naPojení na stáv.

snniči [/106 mimó k. ú. Hostěradice. Podmínkou realizace dálnice je také

vybudování přeložky silnice II/106 v blízkosti Rakous s podjezdem pod

dálničním mostem přes Sázavu a vybudování průchodu pro pěŠí pod dáinicí v
původní trase překládaného úseku silnice a v návaznosti na něj pak chodníku při

iitni.i aŽ na okraj Hostěradic, aby bylo zachováno bezpečné spojení pro pěší

mezi Rakousy (zvláště chatovou částí) a Hostěradicemi. Součástí realizace

dáinice musí být t6ké ozelenění svahů v místech násypů a výkopů (před

dá}ničním mostern a v místě křižovatkY) a v místech, kde je trasa dálnice vedena

poblíž sídel (část mostu v úseku Rakous a CCa 400 m v blízkosti Hostěradic)'
vybudování jednostranných protihlukových barier.

Pod*inty pro ostatní komunikace (šířkové provedení, chodníky a p.) viz
v kap. 7 .1.2 - silnice a dáinice.

3"2.g. Stavební podmínky pro ÚSES-

Pro p1ochy v rámci ÚsEs vymezené jako biocentra' biokoridory či vKP
platí regulátivy podle příslušného funkčního vymezení. Navíc jE u zemědělských

a tesnictr ploc-h zalirnůtýcir v ÚSES zakázané plocení pozemků či jejich částí a

budování veškerých staveb včetně hospodář5kých a 1esnických objektu trvalých
i provizorních. Zména kuitury a veškeré výsadby na těchto plochách je třeba

provádět se souhlasem orgánu ochrany přírody'

3.3 Yyužitíjednotlivých ploch podle lokalit

3'3.1 Karnerrry-P-řrygz--pi4yíbřeh - střed (části "Bělovský''' ''V dolíku'')

Centrální část obce má charakter běŽné venkovské smíšené zástavby, ve

které převaŽuje bydlení. To je zďe také dominantní funkcí. Dále zástavba

'.) c)
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zahrnuje i občanskou vybavenost (škola, mateřská škola, obecní úřad, obchod,
restaurace) a na tuto zástavbu navazuje v severní části (''Bělovský'') souvislá
chatová zástavba. Část chat na okraji obce je vhodná k přeměně na trvalé
bydlení. Počítá se také s pozemkem na výstavbu čerpací stanice PHM při
komunikaci do Jílového' Při cestě do K. Ujezdce jsou pozemky určené k
výstavbě RD (s funkcí výiučně i převážně k bydlení).

. Zástavba ploch při komunikaci do Kamenného Újezdce (lokality vlevo
''V Ulehlích'' a vpravo za kostelem) je podmíněna ve Smyslu ustanovení v kap.
3.1 zpracováním a schválením urbanistické studie.

3.3.2 Kamenný přívoz - pravý b-tcb-:.$z část (zast. želez.. ''ostrovský'')

V této lokalitě se mísí funkce trvalého bydlení s objekty indiv. rekreace
v severní části (část rekreačních objektu je vhodná k přeměně na objekty trv'
bydlení), v západní části jsou výrobní plochy stávající i nově navrhované při
cestě do K. Ujezdce. Touto částí prochází železnice (žeL zastávka K. Přívoz).

3.3.3 Kamenný Újezdeq

Kamenný Újezdec slouží v současné době především bydlení, a to jak ve
formě trvalého bydlení v rodinných domcích, tak přechodného (objekty
individuální rekreace). Na současnou zástavbu navazují plochy určené převážně
bydlení či čistě bydlení v RD.

3.3.4 Kamenný Přívoz - 1evý břeh (části ''Na trá Bigzpyokť')

Zástavba naproti mostu a podél komunikace na Neveklov má charakter
smíšené venkovské zástavby. Na tuto zástavbu navazují plochy určené k výstavbě
RD (čistě bydlení). okrajově jsou situovány chatové objekty.

Zástavba ploch v lokalitě ''Březovský'' je podmíněna ve smyslu ustanovení
v kap. 3.1 zpracováním a schválením urbanistické sfudie.

3.3.5 Hostěradice

Jádro obce tvoří v současnosti Šrníšená venkovská zástavba, na kterou
navazují plochy určené k výstavbě RD (čistě bydlení i smíšená funkce). Na sídlo
navazuje stávající zemědělský komplex (nepočítá se s jeho rozšiřováním) a areáI
domová důchodců (v rámci iokality Lze počítat s výstavbou dalších objektů p.o
podobné služby - sanatorium' pension a pod.). okrajově jsou situovány chatové
objekty z nichŽ část je vhodná k přeměně na objekty určené k trvalému bydlení.

Pozemek p. č. 380 v k. ú. Hostěradice je určen pro výstavbu pouze i
rodinného domu.
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Zástavba ploch na severním okraji obce a podél navrŽené objezdové
komunikace k dálničnímu napojení na východním okraji zástavby je podmíněna
ve smyslu ustanovení v kap. 3.1 zpracováním a schválením urbanistické studie.

Zástavba ploch na východním okraji mezi stávající zástavbou a navrŽenou
objezdovou komunikací je navíc vázána časově na realizaci této objezdové
komunikace.

3.3.6 Rakousy

Část Rakous je tvořena stávající smíšenou zástavbou $ádro obce), většina
o.

objektu je vyuŽívána k individuální rekreaci. V této části sídelního útvaru se
nepočítá s další výstavbou.

výjimkou je areál školícího střediska, jehož výstavba se plánuje na okraji
stávající převáŽně chatové zástavby v Rakousích. Napojení na komunikace je
před chatovou osadouo podmínkou realizace je úprava stávající cesťy v úseku
mezi silnicí a areálem školícího střediska na parametry místních komunikací v
Šíři 6 m vozovka + 1.5 m chodník. V areálu se počítá i bydlením v rámci
zajištění provozu střediska. Výstavba je omezena regulativy pro bydlení a
veřejnou vybavenost podle kap.3.2. Maximální zastavěnost pozemku areálu
školícího střediska je 20vo.

3.4 Lesy

Pro katastrální (tzemí Kamenný Přívoz a Hostěradice platí, Že lesy jsou
zaíazeny do kategorie ''lesy zviáštního ulčení'', z velké části se jedná o lesy
rekreačru, zčásti pak o lesy ochranné (břehové porosty).

Lesy v k. ú. Kamenný Přívoz a Hostěradice jsou ve správě lesního závodu
Konopiště. Lesních porostu je celkem cca 78.8 ha. Část je v odborné správě, část
v přímé správě, rozsah podle druhu správy a katastru je následující:

Časté jsou porostní skupiny smíšené (modřín - borovice - akát nebo
borovice - douglaska - modřín - smrk). Skiadba typická pro dané^ území (dub,
buk, javor, akát, podél vodotečí břehové porosty vrb, olšin, habru, na svazích

katastrální území odborná správa
(ha)

prlma sprava
(ha) '

celkem

Kamenný PÍívoz 12.3491 42.8838 55.2329

Hostěradice 19.9503 3.6s98 23.6101

celkem 32.2994 46.5426 79.8430
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osiky, lísky) je na rozsáhlých plochách nahrazena smrkovou monokulturou.
Změna struktury lesu je dána v celé oblasti Jílovska těŽbou zlata, j_ejímz
důsledkem bylo rozsáhlé odlesňování v důsledku těžby pro potřeby doiů-. Po
útlumu těžby docházelo ke zpětnému zalesňování. Smrkové monokultury byly
vysazovány již od XVI[. století. Zakmenění většiny porostů je v rozm ezí 7-7O.

orientační stáří porostů je zhruba v rozmezích:
Hostěradice Rakousy

Březovský
severní část

K. Ujezdec V Kasárnách 81 - 100
sporadicky 101 - 120

K. Přívoz v okolí lomu 41 - 60
severní část 61 -80

v řešeném území probíhá na zák|adě hospodářského plrínu pouze
sporadická výchovná téžba, s mýcením Se nepočítá.

S vynětím lesních ploch z lesního půdnfto fondu pro účeiy výstavby
obytných budov či pro jiné stavby se nepočítá. Výjimkou je vynětí části lesa z
LPF v případě rca|ízace dálnice D3.

Časti lesa a dalších porostů zvláště hodnotné z ekologického hlediska jsou
podchyceny v generelu ekologické stability (viz. kap. 5).

Pro umísřování staveb ve vzdáIenosti menší neŽ 50 m od okraje lesa je
třeba postupovat dle zákana č.289l95sb. ($4, odst. 2).

81 - 100 let
61 -80
81 - 100

3.5 Zemědělská puda a výroba

Návrh pozemkových úprav nebyl zpracován, nejsou dostupny doklady o
investicích uskutečněných do pudy.

Rozsah záboru ZPF (ce|kový i podle zaÍazení do stupňů přednosti v
ochraně) včetně způsobu vyuŽití po'emků je zpracován tabulkově.

Zploch požadovaných fyzickými a právnickými osobami kzaÍazenímezi
pozemky určené k výstavbě (většinou poŽadavky r'a stavbu rodinných aomů) uyty
do územního plánu začleněny pouze plochy navazující na zastavěné území obce,
preferovány byly plochy v intravilánu. Celkový rozsah ploch je maximáIní v
rozsahu návrhového období.

Tabulky zábaru ZPF viz následující

Vysvětlivky: kat. ttz.:H = Hostěradice, K = Kamenný Přívoz
vyuz-ití: A = bydlení

3 = jiná ZastAvba,

C = komunikace místní,
(D = D3 a související komunikace - bude moŽno vyčíslit aŽ po upresndní serdie D3)
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PŘEHLED zÁgonŮ zPF

lol€jita ootďené
pozemky

k
ú.

rozloha
zábn'

bonita
pidv

vyrz'ití kultura piďy sfupen-
oďlrany
pidv

viz výkr' a
textová
čásl

p. c. K
H

ha BPEJ poznámka

Kamenný
Přívoz

pBry ďetr
ste{t

218 K 4.02 5.29.1 1 c PAST. v/16

219 K 0.3 5.29.1 1 oRNÁ

220 K 0.02 5.29. í 1 A PAST.

207 K 0.4 5.22.13 B (CSPHM) oRNÁ vilt24

353 K 0.56 5.22.13 A oRNÁ

354 K 0.6 5.22.13 oRNÁ

351 K 0.03 5.22.13 c PAST.

350i 1 K 0.5 5.22.13 A oRNÁ

350/1 K 0.1 5.22.13 oRNÁ

350/3 K 0.3 5.22.13 ORNA

350/3 K 0.08 5.22.13 c oRNÁ

350n K 0.06 5.22.13 ,A oRNÁ

350n K 0.01 5.22.13 ORNA

35012 K 0.2 5.22.13 A oRNÁ

35012 K 0.03 5.22.13 oRNÁ

350/4 K 0.2 5.22.13 A ORNA

350t4 K 0.03 5.22.13 c oRNÁ

350/5 K 0.1 5-22.13 A oRNÁ

350/5 K 0.03 5.22.13 oRNÁ

348/1 K 0.7 5.22.13 A oBNÁ

348/1 K 0.13 5.22.13 c oRNÁ

3d5/6 K 0.25 5.22.13 A oRNÁ

345/6 K 0.05 5,22.13 oRNÁ

345/1 K 0.35 5.22.13 A oRNÁ

347t2 K 0.35 5.22.13 A oRNÁ

347J1 K 0.65 5.15.00 A oRNÁ ll/5

347/1 K 0.1 5.15.00 C -oRNÁ

448/1 K 0.65 5.1 5.00 oRNÁ

M8/1 K 0.15 5.15.00 c oRNÁ

448/4 K 0.2 5.22.13 oRNÁ vnt24

424 K 1.13 5.22.13 A oRNÁ

424 0.3 5.22,13 C(PARKING oRNÁ

422J1 K 0.42 5.22.13 A oRNÁ



t
i

lokalita dotďené
pozemky

k
ú.

mzlďra
zá}nru

bonita
trrdy

využití kultura pJdy stupen'
ochrany
Brdy

viz uýkr' a
texlová
část

p. c. K
H

ha BPEJ poznámka

422/1 K 0.06 5.22.13 c oRNÁ

42A3 K 0.24 5.22.13 A oRNÁ

42215 K 0.3 5.22.13 A oRNÁ

4244 K 0.25 5.22.13 A oRNÁ

422J4 K 0.02 5.22.13 c oRNÁ

43111 K 0.75 5.22.13 A oRNÁ

431/3 K 0.2 5.22.13 c oRNÁ

431/1 K 0.5 5.22.13 A oRNÁ

KamennÝ
Pílvoz
oravý břeh
3z é,ist

451 K 2.6 5.15.00 B oRNÁ ul5

Kamenný
Ujezdec

531 K 1.25 5.15.10 A oRNÁ ill/8

531 K 0.25 5.1 5.1 0 c oRNÁ

621 K 0.4 5.22.13 A ORNA vu/24

631 K 2.4 5.22.1s A oRNÁ

631 K 0.4 5.22.13 c oBNÁ

634 K 0.1 5.22.13 B PAST.

446Í7 K 0.8 5.22.1s A oRNÁ

446/7 K 4.2 5.22.13 c oRNÁ

446/B K 0.2 5.22.13 oRNÁ

597 K 0.1 5.22.10 A oRNÁ vv21

60011 R 0.9 5.22.1A A oRNÁ

603/1 K 0.05 5.22.10 oRNÁ

603/1 K 0.35 5.22.10 A oRNÁ

Kamenný
Přívoz

l€vý ďeh

111 K 1.4 5.29.1 1 A oRNÁ v/16

111 K o.2 5.29.1 1
'^ oRNÁ

113 K 1.0 5.29.1 1 A oRNÁ

68 K 0.6 5.29.11 A oRNÁ



kultura pldy

5.15.1 2

0.25 I 5.29.11

0.24 I 5.29.1 1

0.2 i 5.29.11

a.4 I 5.29.11
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stupeň přednosti v ochraně
ZPF

plocha záboru

ha

o

il 4.15

ilt 1.5

IV 0

V 11 .55

VI 1.4

vil 13.93

vil l 0

CE LKEM 32.s3

cE LKoVÉ vÝnaĚny ZÁBoRU zPF
PoDLE STUPNĚ PŘEDNosTl V ocHRANĚ

VYMERY
PODLE LOKALIT

ZABORU ZPF
A zPŮsogu VYUŽ|Tí

l

l

Vysvětl i v ky:

v y uŽití: byd lení
jiná zástavba
komunikace místní

A_
$=
U-

I

I

I

t
I

LOKALITA ZPÚ soE VYUZ lT
podle : oodldmen
čísel ,

:

A B ó 
T 

&.Ři'

1 I KP. STHED 9.58 4.4 1.34 11.32

2 ixp-sZČÁST 0 2^6 0 2.6

3 I X. furZOrC 6.4 0.1 0.9 7.4

4 KP - LEVÝ BŘEH 3.0 0 4.2 3.2

5 HosTť BADlcE 7.1 0 0.91 8.01

6 i RAKOUSY 0 0 0 0

CELKEM 26.08 3.1 3.35 34.í3
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3.6 Zmény ve využití

Na značné části územíje ponecháno původní využití s tím, Že ďocl-lází k
rozvoji dané funkce. Plochy, jejich využití se mění, zahrnují jednak dosud
nezastavěná území, jednak se jedná o plochy zastavěné, u nichž- má postupně
dojít ke změně či zúŽení funkce.

3.5.1 Zastavěná území

Z větších zásahů jde o chatovou zástavbu určenou k postupné přeměně na
trvalé bydlení (chatová zástavby kat. A).

3.5.2. Nezastav ěná území

Nepočítá se Se záboremlesního půdnn'o fondu s výjimkou trasy dálnice
D3 (rozsah event. záboru bude určen na záI<1adě přesného 

'i*ou.ní trasy a určení
nezbytně nutného rozsahu záboru LPF v závislosti na poloze a výšce dáiničního
,ěl.T):-. lt1]bv jr:q na_vrženy na zemědělské půoc navržené k vynětí ze
zemědělského půdního fondu. Rozsah vynětí a způsob využitíje zprácován v
tabulkové části.
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KoMPLEXNÍ
Y,

PROSTR EDI
VYHoDNoCENÍ KvALITY ŽryorNÍHo

4.I Celkový stav životnfrro prostředí

Jedním ze způsobů vyhodnocení kvality životniho prostředí je stanovení
míry ekologické stability území. Tu lze vyhodnocovat na základě výpočtu
koeficienfu ekologické stability území. KES vycházÍ Ze Struktu'y půonrno fóndu,
konkrétně vyjadřuje podíl ploch ekologicky stabilních vůei plochám ekologicky
nestabiiním.

Tento poměr"je přibližným, protože nemůže plně zohle,dnit napřftlad
devastaci lesního pudnífio fondu chaotickou chatovou výstavbou v minulosti.
Nicméně lze z něho usoudit na celkový stav krajiny v dané lokalitě.

Podle číselné výše koeficientu lze zařadit oblast do některé ze čtyŤ skupin:

A. Nadprůměnrě využívaná krajiu KES +0.39-

Značné porušené přírodní struktury. Krajina zcela přeměněná lidskou
činností, podstatné funkce ekosystémů musí být trvale nahrazeny
technickými zásahy.

B. Intenzivně využívaná krajina . KEs 0.4 - 0.89-

Významné uplatnění agroindustriálních prvků, kde autoreguiační působení
ekosystému musí být v podstatné nríře doplňováno technickými zásaby.

C' BěŽněkultivovanákrajina... .... KEs0.9-2.89-

Relativní soulad technických objektů a dochovaných přírodních struktur -
jde o tzv. harmonickou kulturní krajinu.

D. Krajina s ťrplnou prevanou prrroanicn ryÉ KES 2.9-+

Technické objekty jsou roztroušeny na malých plochách, krajin a má
předpoklady pro plné fungování autoregulačních ekologických mechanismů.
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Pro posuzované území, tj. katastrální území Kamenný Přívoz a
Hostěradice, vych ází wedený koeficient ekologické stability:

Pro katastr. úz. Kamenný Přívoz:
Pro katastr. ťtz. Hostěradice:

1.09
0.43

To znamená, že Kamenný PÍívoz se nachází v kategorii C, tj. jde o běžně
kultivovanou krajinu. V případě Hostěradic se jedná o intenzivně vyuŽívanou
krajinu (kategorie B).

Pro srovnání lze
regionu Jílovska:

uvést hodnotu KEs pro celou oblast
0.75

V rámci regionu se tedy jedná o celkem ekologicky zachovalé území,které
při důsledné ocfuaně krajiny á;..;i.n dotváření skýtá preopokiady dalšftro rozvoje.

Yýruznýmkrajinným prvkem jsou tok Sázavy, souvislé lesníporosťy a také
jednotlivé prvky vyšší zeleně v krajině (skupinky, liniová zeleň). Nejvýznamnější
prvky jscu podchyceny v územním systému ekologické stability (vizkap.2.7.ž.)
- jedná se o výrazné body (biocentra) a je spojující pásy vegetace (biokoridory).
Nejsilněji jsou uvedené prvky narušeny chatovou zástavbou na lesnich
pozemcích.

4.2 Ri{mcové vyhodnocení jednotlivých složek

Voda
Zvodníchtoků zasahuje do řešeného územíSázava.Vzhledem k postupné

vý9t1v.bě kana|izace včetně čistíren odpadních vod podél celého tokJ a 3ejictr
přítoku lze počítat s postupným ziepšením čistoty vody.

|tav podzemních vod ve sfudních je nevyhovující, výsiedky provedených
rozboru viz ve vodohospodářské části, kap. 7.2.1.

Lesy
Stav lesů, jejich stáří a rámcová druhová skladba viz. kap. 3.4.

ovzduší
Na základě Měření a mapování ovzduší ATEM (Atem, 1991) byly zjištěny

násiedující dlouhodobé a krátkodobé koncentrace škodlivých látek v ovzduší.
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Měřené látky l k. ú. Hostě-
radice

Kam.
Přívoz

limit
(pozn.)

lndex kvality ovzduší
(celkový ukazatel)

1-2 2-3
3-4

7-2_vyhovující
2-3=mírně
znečištěné
3-{=zneÓištěné

Modelové pole koncentrací oxidů
dusíku -
maximální krátkodobé
koncentrace

60-80 40-80 200 ug/mt NO*

Modelové pole koncentrací oxidu
siřičitého -
maximální krátkodobé
koncentrace

50 - 1s0 150 - 300 500 ug/m' SO,

Modelové pole koncentrací
polétavého prachu -

maximální krátkodobé
koncentrace

50 - 1s0 100 - 250 500 uglm3

Modelové pole koncentrací oxidů
dusíku -
roční průměrné koncentrace

0-9 0-12 50 uglm3 NO-

Ivíodelové pole koncentrací oxid
siřičitého -

o-
rocnl prumerne Koncentrace

T2 15 9-12 50 ug/m3 SO,

Modelové pole koncentrací
polétavého prachu -

roční pruměrné koncentrace

0-9 0-9 50 uglm3

Vzhledem k nutnosti ocfuany ovzduší a s přihlédnutím k možnérnu
poněkud vyššímu emisnímu zatíŽeru v souvislosti s dá1nicí D3 je třeba důsledně
počítat s elektrifikací a případně piynovým'vytápěním (propanové nádrže pro
jednotlivé domy i centrální skladování a rozvod plynu v určitých lokalitách.

4.3 Vliv drílnice D3

Dopad výstavby dálnice byl předmětem zkoumání v rámci tzv. EIA,
výsledky byly shrnuty v ''Posouzení vlivu výstavby a provozování dáInice D3''
(pro RD zpracoval Ing. Valtr, {Jrbioprojekt Plzeň, 1996).
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5. NAVRH 2,

UZEMNICH ,oSYSTEMU PRVKUA
EKOLOGICKE STABILITY

5.1 Návrh biokorido.ů,3";i"h charakteristika

s-r-L Nadregionální biokoridory

- neprocházejí řešeným územím -

5p- Regionální biokoridory

Pořadové číslo prvku ÚsBs' z-g
Katastrální území: Hostěradice, Lešany
Název: regionální biokorido1
Mapový list: 12 44 03,04
Kategorie: EVLS
Biogeografický význam: R
Geobiocenologická typizace: rúzné STG
Rozloha (ha): délka cca 3,5 km

Charakteristika ekotopu a bioty:
Biokoridor vede po svazích údolí řeky Sázavy, tak aby nezasahoval příliš

do současných chatových kolonií. Po celé délce toku jsou svahové porosty
smrkových a smíšených lesú s bukem nebo dubem, při březích jsou hojné olše
a vrby,.svahy jsou místy suché a s mělkými půdami na skainatém podloŽí. Celý
pás lesu jsou lesy ocfuanné. Místy podle řeky jsou i akátiny. Významná migrační
cesta organismu.

Návrh opatření:
omezit činnost chatařrj a pravidelně ji kontrolovat po celé déice

biokoridorU, Zamezit oplocování pozemků a spontrínním dosadbám cizíchdřevin,
i sukcesi akátu na někteých plochách. omezit turistické stezky v koridoru.

Pořadové číslo prvku Úsps: Kl - 8 - 7
Katastrální území: Kamenný PÍívoz
l.{ázev: regionální biokorido1
Mapový list: 12 44 a3
Kategorie: EVLS
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Biogeografický význam: Regionální
Geobiocenologická typizace: různé sTG
Rozloha (ha): délka cca 2'5 km na území kat.

Charakteristika ekotopu a bioty:
Biokoridor vede po březích řeky Sázavy a postupně sestupuje do údolí, aby

těsně před Kamenným Přívozem přešel řeku a na levém břehu vešel do biocentra
v lokalitě Kašparka (11). od biocentra v lokalitě Kašparka biokoridor pokračuje
dále po levém břehu Sázavy (zabírá i tok řeky) aŽ do biocentra ě.7 po.d
vojenským útvarem a pÍechází řeku směrem do Hornopožárských lesů.
Společensfva jsou od suchých až po vyloŽeně vlhká na ostrovech Sázavy, které
přechází na druhou stranu řeky.

Návrh opatření:
omezit další stavbu chat a budování plotů a stezek v délce biokoridoru,

zamezit průjezdu automobilů, omezit činnosi elektrárny v Kamenném Přívozu,
upravit značení v místech dotyku biokoridoru a silnice.

5Jl_ Loká1ní biokoridory

- nejsou navrženy -

5.2 Návrh biocenter, jejich charakteristjka

52}- Regionální biocentr4

Pr:řadové číslo prvku ÚsEs: s
Katastrái nÍ iszemí: Hostěradice
Název: biocentrum v regionálním biokoridorq
Mapový list: 12 44 03
Kategorie (EVKP, EVKC, EVKO, WVLS): EVKP
Biogeografický význam (L, R, NR): R
Geobiocenologická typizace: 2B1, 2AB3, 7B4
Rozioha (ha): 2,5 ha

Charákteristika ekotopu a bioty:
Lokalita je biocentrum v rokli malého vodního přítoku pod osadou

Rakousy, v okolí je smíšený a listnatý les tvořený smrkem a bukem' na břehu
řeky chaty a chatky. Rekreační výstavba je největším nebezpečím i tak ohroŽené
lokality. Lokalita zahrnuje i břeh Sázavy s vlhkou loukou.
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Návrh opatření:
Zámezit oplocení pozemků, omezit další výstavbu chat a příslušenství,

provádět kontroly stavu prostředí okolí chat v lokalitě, nedovolit
vodohospodářské úp'u,,y břehu a svahů.

Pořadové číslo prvku ÚsEs, g

Katastrální území: Hostěradice
Název: biocentrum v regionálním biokoridorq
Mapový list: 12 44 03
Kategorie: EVKP
Biogeografický význam: R
Geobiocenologická typizace: 2AB3, 2B1', 2B4
Rczloha (ha): 2,5 ha

Charakteristika ekotopu a biofy:
Biocentrum leží na břehu řeky Sázavy a na jeho svazích a zabírá do sebe

i příbřežní louku a smíšený svahový les nad ní. Lokality je významná z hlediska
udržení kontinuity regionálního biokoridoru v údolí řeky Sázavy, byla vybrána
tak, aby v ní byl co nejmenší počet chat a komunikací.

Návrh opatření:
Nestavět oplocení chat a rozsáhlé pomocné stavby nekultivovat okolí chat

ani svahy, po stávajícíclt cestách maximáině omezit provoz a turistické cesty
nadále vést vybraným koridorem. Neupravovat břehy řeky ani dno.

Pořadové číslo prvku Úsr,s: to
Katastrál ní území: Hostěradice
I{ázev: biocentrum v regionálním biokoridory
Mapový list: 12 44 03
Kategorie: EVKP
Biogeografický význam: R
Geobiocenologická typízace: 2 AB3
Rozloha (ha): 2,8 ha

Charakteristika ekotopu a bioťy:
Lokálita zahrnuje pastviny, louku a část listnatého a smíšeného lesftu nad

řekou, pÍed začátkem obce Kamenný Přívoz,je to v místě, kde po ostrůvcích
přešla část biokoridoru z protějšílro břehu Sázavy a dále pokračuje na svahu
levého břehu nad Sázavou. Lokalita má význam pro udrŽení kontinuity
biokoridoru.
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Návrh opatření:
omezit intenzivní využití louky, omezit další vlivy zemědělského

hospodářství, uvolnit přístupové cesty pro zvěř k celé lokalitě, neohrazovat'
neklestit.

Pořadové číslo prvku ÚsEs: xt
Katastrální území: Kamenný PÍívoz
Název: funkční biocentrum v regionálním biokoridorq
Mapový list: 12 44 03
Kategorie: EVKP
Biogeografický význam: R
Geobiocenologická typizace: 28 1

Rozloha (ha): cca 2,5 ha

Charakteristika ekotopu a bioty:
Biocentrum zabírá suché skalní porosty nad řekou Sázavou na osluněné

straně. V porostu javory, líska, výše bříza, akát, některé traviny. Pod i nad
lokalitou jsou stavby, které skýtají ohrožení kultivací skal nebo výsadbou cizích
druhu. Zbytek lesa je ochranným lesem podle řeky.

Návrh opatření:
omezení přístupu od chatové kolonie, zákaz horolezecťví nebo jeho

omezenío průklest a aplikace chemických látek k zbavení ploch od náletového
akátu trnovníku, ve skalách lze očekávat suchomilná společenstva.

522 Lokální biocentr4

- nejsou navržena

5.3 Interakční prvky (Významné krajinné prvky: vKP)

L1 - Yýznamná mez u obce Rakousy, která byla původně sadem Pod Vrchem a
je relativně zachovalá, včetně dřevin.

Pořadové číslo prvku Úsps: EVKP4
Katastrál ní území: Hostěradíce
Název:
Mapový list: i2 M 03
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Kategorie (EVKP, EVKC, EVLS): EVKP4
Biogeografický význam (L, R, NR): L
Geobiocenologická typizace
Rozioha (ha): 2,5 ha

Charakteristika ekotopu a bioty:
Jde o Soustavu polních mezí a křovin v okolí spojovací cesty Rakousy _

Hostěradice, na svahu Holého vrchu. Remízky jsou tvořeny břízou, jasanem,
jeřábem a v místě teras vytvořených dlouhodobou zemědělskou činností i
ovocnými stromy. Křoví podle cesty ťvoří převážně šípky a trnky. Zemědělskou
a pasteveckou činnost je moŽné obnovit v souvislosti s navracením pozemků do
soukromého vlastnicťví.

Návrh opatření:
Nepokračovat v intenzivďm hospodářství, nerozšiřovat ce stu, nevyře závat

a nemýtit porosty v okolí cesty. Y remízcích dosazovat listnaté autochtonní
dřeviny. Nepovolit chataření ani výstavbu domků"

L2 - Fragment památkově chráněné plavecké stezky s hustým porostem
puvodních dřevin a s ostruvkem zeleně v po1ích je kulturním prvkem krajiny a
duležitým refugiem zv íÍat

Pořadové číslo prvku ÚsEs: EVLS4
Katastrál ní území: Hostěradice
Název:
Mapový list: 12 44 03
Kategorie: EVLS
Biogeografický význam: R
Geobiocenologická typizace :

Rozloha (ha): 2,5 ha

Charakteristika ekotopu a bioty:
Liniové společenstvo zahrnuje břehové porosťy a přilehlé významné plochy

podle občasných rnalých vodních tokú a úvozu staré vozové cesty ze Šejtovky
do Hostěradic. V někteých místech depreŠí jsou podmáčená místa. Porost je
tvořen šípkem, trnkami, olŠemi, javorem, bukem a jasanem. Stezka je zachovaná
i z hlediska pam. ocfuany a slouŽí jako významná migrační cesta zvěře a
organlsmu.

Návrh opatření:
Pravidelně opatrně prořezávat, udrŽovaj jen jako cestu pťo pěší a lehčí

vozidla, zakázat přístup těžkých mechanismů, dosazovat stromy tak, aby se
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fragmenty cesty spojily, provést archeologický průzkum v celé lokalitě.
Revitalizovat malý vodní tok, zamezit vodohospodářským stavbám a úpravám po
celé délce.

lK a 2K - vrch Drnka a Sousední vrchol, nejvyšší partie hřbetu Halíře, se
smrkovýrn lesem ve srázných kamenitých stráních, občasné hnízdiště výra
ve1kého

Pořadové číslo prvku Úsgs: EVKP3
Katastrální ilzemí: Kamenný Přívoz
Název:
Mapový list: 12 44 03
Kategorie: EVKP
Biogeografický význam: L
Geobi ocenologická ty pizace :

Rozloha (ha): 1,5 ha

Charakteristika ekotopu a bioty:
Plocha zahrnuje kameniqý výchoz na úzkém okraji lesa mezi poli a souvisí

i s polní cestou do Kamenného přívozu. V kameniých striíních lokality je
útočiště zajícu aptactva,roste zďehvozdík, kartouzek, suché traviny, chrastavec,
čekanka, silenka a další rostlinné druhy. V závětrné stráni výchozu rostou
borovice a šípek. Lokalita je významná i z krajině estetického hlediska.

I.{ávrh opatření:
Vytvořit ochranné pásmo okolo celé lokality, omezit další stavby a údržbu

elektrického vedení, omezit hnojeď a táboření ''na černo'' (výstražná tabule).
Územím neprovádétŽáďnédaiší kornunikace a neobnovovat staré, nenaváŽet další
kameny, nezasypávat.

Zkratky: L = lokální/R = regionální/IriR = nadregionální

5.4 odchylky od zpracovaného {JSESu

V rámci návrhu územnilro plánu se nepočítá Se zásadními změnami
Zpracovaného generelu územního systému ekologické stability. K dílčím změnám
dojde pouze v lokaiitách ''Březovský'' na levém břehu Sázavy,kde bylbiokoridor
veden původně přes oblast zástavby a y návrhu Úsps je odkloněn rnimo ni a
dále pak v lokalitě ''Notářův les'', káe původní ffasa biokoridoru procházela přes
stávající střelnici. Návrh předpokládá vedení biokoridoru sousedním lesním
masivem. Prostorové a funkční regulativy jsou stanoveny v kapitole 3.2.9.
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vYMEn'NÍ oCHRANNÝcH pÁsptvt a crm'ÁNÉ NÝcH

6-1 Chrr{něná území

Na řešeném území se nachází okrajově část oblasti klidu ''Střed Čech']'
které má ve smyslu $ L2 zákona ČxR 114192 Sb. statut přírodního parku
zÍízenéha oNV Praha -západ vyhláškou ze dne 3. 10. 1990 (s účinnostíod 1.

12. 1990).

6.2 ochranná pásma

ochranná pásma mají veškerá vedení vysokého napětí a trafostanice. Dále
pak vodní toky (20 m), silniční komunikace a dálnice (100 m), žeÍeznice (60 m)

a lesní plochy (50 m).

ochranná pásma rozvodný ch zaíízení jsou stanovena:
venkovní vedení o napětí
nad 1kV do 35kV včetně
nad 35kV do 1 10kV -"-
nad 110kV do220kY:'-
nad 220kV do 400kV -"-
nad 400kV

nad i 10kV
elektrické stanice

7m od krajního vodiče na obě strany
12m od krajního vodiče na obě strany
15m od krajního vodiče na obě strany
20m od krajního vodiče na obě strany

30m od krajního vodiče na obě strany
V lesních prusecích jsou vlastníci a uživatelé nemovitostí povinni udržovat

volný pruh pozernků o srrce 4m po jedné straně zákiadů podp8rných bodů.

V ochranném pásmu venkovního vede ru je zakázáno
a) zŤ\zovat stavby či umisřovat konstrukce, jakoŽ i uskiadňovat hořlavé nebo

výbušné látky 
ob) vysazovat chmelnice a nechávat rust porosty nad výšku 3m

c) provádět činnost ohrožující venkovní vedení, spolehlivost a bezpečnost
jeho provozu nebo životy, zďraví a majetek osob.

podzemní vedení o napětí
do 11OkV včetně a vedení Yíďící' měřící
a zabezpečovací techniky činí 1m po obou stranách krajnítro kabelu

3m po obou stranách krajnířro kabelu
20m kolmo na oplocenou nebo obezděnou
hranici objekru stanice
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ocfuanná pásma stanovená podle dosavadních předpisů a ]Ýj1mky z
ustanovení o ochranných pásmech udělené podle dosavadních předpisu zustávají
zachovány i po účinnosti tohoto zákona.

Výjimky z ochranných pásem povoluje ministersfvo.

ocfuanná pásma spojových zaŤízen jsou diína zákonem o telekomunikacích
takto:
Sdělovací vedení kabelové 1m po celé délce trasy na obě Strany od krajního' kabelu
Radioreléové trasy

Vysilačů TV,RR
TV převaděču
TKB
vojenských zaÍízení

je dáno výškou terénu aje určováno pro každou
lokalitu zvlášř
500m kruhové ochranné pásmo
30m kruhové ochranné pásmo
500m kruhové ochranné pásmo
určuje správce sítí

ochranné pásmo uzavřených čistíren odpadních vod s odvětri{.ním, s nimiž
se v řešeném územ ípočítá' činí 1 m. Z tohoto duvodu nejsou Zanesena v grafické
části, která je v měřítku 1:5000.

6.3 Chrráněné ložiskové území

Na katastru obce Karnenný Přívoz a Hostěradice se nenachází ložisková
území, pouze nevýhradní ložisko stavebníLro kamene. Při veškerých stavebních
aktivitách je třeba se řídit regulativy obsaženými v kap.3.2.

6.4 Území s nebezpečnými inženýrskogeologiclcými poměry

Pro veŠkeré stavebď aktivity na územích s nebezpečnými
inženýrskogeologickými poměry je třeba se řídit regulativy obsaženými v kap.
3.2. v daném ilzemí se jedná o poddolované území v k. ú. Hostěradice.

6.5 Kulturní památky

V řešeném území se nacházejí nemovité kulturní památky (zapsané v
Ústředním seznamu kulturních památek ČR; ''Kostel sv. Ludmily'' v Kamenném
Přívoze (č.:2-2260) a ''Plavecká cesta'' - soubor prehistorické a historické cesťy
v k. ú. Hostěradice (č.: 2-2361). Památkou místního významu je také kaple v
Hostěradicích'

oblast je bohatá na archeologické památky, je třeba respektovat s2I-24
zákona 2011987 o Státní památkové péči.
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7. NAVRH KONCEPCE
VYBAVENOSTI

DOPRAYY A TECHMCKÉ

7.1 Doprava

7 .1.1 ŽeLeznice

' Řešeným územrm proch ází pouzejedna železničru traí, a to trař č. 21OPraha - Vrané nad Vltavou - Čerčany. Jedná Se o jednokolejnou
neelektrifikovanou trař. Charakter a malá rychlost trati jsou á,i"y slozitým
reliefem terénu. SlouŽí převáŽně jako rekreační a furistická řrasa v návaznostina
rozsáhlou individuální rekreaci v území a pro víkendovou rekrea ci. Z tohoto
důvodu je využití trati velmi nátazové. Místnim ;;;;ů* lň"z' pravidelná
osobní doprava.

Do budoucna se nepočítá S omezením provo aJ na této železniční trati ani
s jeho rozšfrením.

7.I.2 Silnice a dálnicg

|.9š"eným územím prochází silnice II. třídy:
č. il/106 Štěchovice - Kjmenný Přívoz - Týnec"nad' Sázavou - Benešov
č. u/105 Jesenice - Jílové - Kamenný Přívoz - Netvoříce - Neveklov

Z výsledků sčítání dopravy Správy silničního}onáu Č;*ř;'.pubiiky na
dá1niční a silniční síti v r. 1990 jsou v uvedených profilech uyturouáoy
následující hodnofy (celoročru pruměr denních intenzit v obou směróch):
u/105 - Kamenný Přívoz: 1721 vaz.l}4 hod.
il/105 - Kamenný PÍívoz - Neťvořice: . . . 672 vaz.l}4 hod.
II/106 - Karnenný Újezdec - Krhanice: . 1749 voz./24hod.

Spádová oblast silnice IIi105 je charakterizoviína mimořádně vetkýrn
vlivern rekreační dopravy. V budoucnu je třeba počítat se značným nárustem
motorizace a navíc rozvojem území.

V souvislosti s realizací dálnice dojde i ke změnám ve vedení místních
komunikací a silnic (křižovatka diílnice, podjezd pod dálničním mostem v
prostoru Rakous)- Stávající silnice z Hostěradic do RaŘous bude po přeložení pod
dáLniční most non;9|ána Pr-lpěší, v diílničním tělese bude po'..naífi;^hil.

V rámci dalších stupňň projektové přípravy dálnice v oblasti Hostěradic
je třeba vyřešit kolizi s kulturní památkou '?lávecká cesta", aby nedošio kjejímu
zničení či narusení'

V případě realizace dálnice D3 v její západní variantě dojde k výrazným
zrněnárn v zatíŽeníjednotlivých silničních úseků. V rámci Prognózy doprarrniho
zatÍŽenÍ na dálniční a silniční síti vlivem spádové oblasti os icŘ áarri. Praha,
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VPU DECO Praha a. s. ,Tetplan a. s., SSF ČR; jsou zpracovány následující
údaje:

tz!srlnrcnl slt:
II/106 - Kamenný Újezdec - Krhanice
[/105 - Hostěradice (výjezďzD3) - Krňany - Štěchovice
II/105 - Kamenný PÍívoz - Jílové
il/105 - Hostěradice (výjezď zD3) - K. Přívoz (most)

(tento úsek přebírá dopravu na D3 z K. Přívozu a Hostěradic,
Neveklova a Krhanic)

drílnici:
- Jílové - Hostěradice
- Hostěradice - Lešany

siinice II. třídy:
silnice III. třídy:

8.5
od

2.6
5.7
2.4

32.5
27.1

na
D3
D3

Hodnoty jsou udány jako celoroční průměr denních intenzit v tis. vozlT{
hod. v obou směrech, s naplněným rozvojem území a rristem motorizace
k r. 202a (koeficient atraktivity dálniční trasy alfa max = 1)'

Podtre sledované kategorizace na silniční síti jsou vybrané silnice v daném
Území uvažovány v následuj ícím extraviiiínovém provedení:

[/105 kategorie S 7.5/60
IIlt06 ka&gorie S 9.5f0

Silnice zďazené do II1. třídy by měly splňovat šířkovou kategorii 7.5 m.

Z dopravní hlediska je na trase siinice II/105 oůtezlte přemostění Sázavy
v Kamenném Přívoze.

Vzhledem k okrajové poloze Železniceje silniční doprava v daném ťlzemí
dominantní. A to jak z hiediska obsluhy ttzemí, tak z hlediska vazeb na Prahu.
Dominantní je doprava rekreační, která přetěŽuje v době dopravních špiček
prujezdy obcí.

Siinice a místní komunikace by měly odpovídat v extravilánovém
provedení následujícím šířkovým parametrum:

veškeré místní komunikace:

V intravilánu je třeba počítat navíc se zřízením chodníků srre 1.5 m (min.
i.2 m). V případě, Že jsou podél komunikace vstupy na pozemky či do budov

9.5 m
:/.5 m
6.0 m
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převáŽně pq jedné straně či nedovoiují-li to ve stávající zástavbě prostorové
poměry, rnuŽe být chodník situován pouze po jedné straně' U místních
komunikací. které obsluhují pouZe určitou skupinu objektů či prostorově uzavřený
areál lze navrhnou jednosměrný provoz. V tom případě musí být šíře vozovký
nejméně 3.5 m a podél ní musí být alespoň v polovině délky odstavný pruil
široký 3 m (vhodné je pouŽít zatravňovací tvarouky). Slepé ulice je mózno
budovat pouze pro přrjezd k omezenému počtu rodinných do;ů' není-li vhodné
jiné řešení.

V rámci lokalit, jejichž řešení je podmíněno zpracováním urbanistické
studie (viz kap. 3.1)' lze řešit obsluhu také formou zklidněných komunikací
(obytných zón), tzn. jednoúrovňových pojízdných chodníků . Pojízdná a pochozí
plocha musí být šíře min. 4 m, parkování musí být zajištěno na pozemcíóh a pro
krátkodobá stání je třeba vyčienit potřebné plochy na veřejnýcň komunikacíih.
V současně zastavěném ťtzemí obce lze takováto řešení provést pouze na základě
zpracované dopravně-urbanistické studie se souhlasem příslušných
veřejnop-rávních orgánů (obec, příslušný stavební úřad, odbor doprauy otúloi
potricie CR).

Kromě již uvedené rekreační funtr<ce Železniční trasy ''Posázavského
pac-ifiku'' a značné zátěŽe silniční sítě právě individuální autonro-bilo,oou dopravou
v souvislosti s rozsáhlou chatovou zástavbou je v daném územířada turisůckých
tras příhodných pro pěší turistiku, cykloturistiku a rekreační jezcectví. V
souvislosti s preferencíkornerčnía jednodennírekreace j eŽádoucírozšířenípočtu
turistických tras a jejich vzájemné oddělení.

V případě reaiizace dálnice D3 a převedení podstatné části individuální
autonrobiiové dopravy na tento tah lze počítat s větším vyuŽitím silnic pro
cykiistické trasy. Jejich konkrétní vedení bude možnó upřeinit až na záklaďě
stabiiizace trasy v šlršínr rozsahu'

7.2 Zísoboviání vodou

'/.2.I. Současný staY

Územím obce na pravém břehu Sázavv prachází východní větev tzv
Posázavského skupinového vodovodu (PSV), směřujícího od Jílového na Týnec
n. S., a zásobujícího pitnou vodou sídla v účelovém sdruŽení obcí ''Posázavský
vodovod'' (í)avle, Hradištko. Jílové u Prahy' Kamenný Přívoz' Krhanice, Libeř,
lvlěchenice, Petrov, Týnec n. S. a Zvole). Provozovatelem je s' r. o. VoK Davle.
Přivaděč DN 2a0 vede Z vodojemu Luka pod Medníkem (2x100 m,,
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sv&sŮllyil&llffi Íl ÍL m-) qýchodním směrem. Na něj je napojena pouze severní
část sídla Kamenný Přívoz (lokalita ''K. P' - Zastá;ku'' - jinak ''ostrovský'')
dvěma zásobními řady a severní a západní část síilla Kamenný Újezdec jedním
zásobním řadem. Vzhledem k tlakovým poměrům v přivaďěči a neexistenci
vodojemu je nutná redukce tlaku (časté poruchy)'

Vodovodní řady jsou zakresleny v grafické příloze.

V Hostěradicích je malý rnístní vodovod pro cca 2a objekd se zdrojem v
místní.studni, v Kamenném Přívoze je z místní studny zásobovríno cca 10
objektů. oba vodovody provozují majiielé.

ostatní objekty v obci jsou zásobovány
bytovky slouŽí vrt (cca 22 m)jako nouzový v

z místních zdrojů (srudnfl. Pro
případě přerušeď dodávky pitné

vody ze zásobního řadu vodovodu. Veřejné
příloze(č. 1-9).

zdroje jsou označeny v grafické

Kvalita vody ve sledovaných zdrojích (1, 3, 4,7) vykazuje kromě zdroie č. 4
vesměs bakteriologickou závadnost a často je obsah aůsienanů nad limite- ČsN,
zdroje jsou tudíŽ kvalitativně nevyhovující. U dalších nes1edovaných zdrojů 1ze
očekávat kvalitu obdobnou

7.2,2. Návrh řešeni

ZáI<Ladní koncep-cí řešení j9 vytvoření uceleného vodovodnfto systému
sídei Kamenný PÍívoz,Kamenný Újezdec a Hostěradice (se zavedením vodovodu
do sídIa Rakousy se nepočítá).

Jedná se .zejména o vybudování hiavnílro vodojemu (přerušovací +
akumulační) s kótou cca 3i0 m fl. ffi.o propojení stávajících vodovodních řadů ajeji9h přepojení Z odběmých míst priuaocee na tento vodojem, doplnění
vodovodní sítě novými řady tak, aby mohly být zásobovány jak stávající ob3.tty
dosud nezásobované, tak objekty nově na''oihor,ané zástaiby (rodinné dámý,
výr9bní objekry) a rovněž stávající objekty rekreační, uvaŽované k přeměně áa
trvalé bydlení. Pro zásoboviíní Hostěradic je hutno zásobní řad převést přes
Sázavu.

Ve výhledu doporučujeme realizovat další odběrné místo z přivaděče PSV
DN 200 u silnice Jílové - K. Přívoz s přerušovací komorou na-téŽe kótě jako
navrhovaný vodojem.



Realizace tohoto záměru je kromě značné finanční náročnosti na investice
ztíŽena několika dalšími faktory.

rozdělení obce na levobřežní (Hostěradice + Rakousy a část Kamenného
Přívozu) a pravobřeŽní (K. Újezdec a část K. Přívozu) tokem Sázavy
moďologií terénu (značné výškové rozdíiy),
obtíŽnými geologickými poměry (skalní podklad většinou těsně pod
povrchem terénu),
úzkými komunikacerni (zviáště ve starší zástavbě, zejména v trase hiavní
komunikace v K. Přívoze a K. Újezdci,
Z uvedených skutečností vyplývají pro realizaci záměru tyto hlavní

záměry:

1. Pro rozšíření vodovodní sítě v K' Újezdci a přilehlé části K. Přívozu je
nezbytně nutné co nejdříve vybudovat vodojem s kótou cca 310 m [.ffi.'
zásobovaný odbočkou z přivaděče PSV a napojený na stávající vodovodní síř. Je
navrŽen zemní vodojem severně od Žeieznice (viz záI<res). Zemní vodojem
objemu 200 m' (viz výpočty potřeb pitné vody) je moŽno navrhnou jako
dvoukornorový s výstavbou komor ve dvou etapách podle rozvoje vodovodní sítě
(počtu připojených obyvatel). Vybudování vodojemu je potřebné i pro hygienické
zajištění dodávané vody Z přivaděče chlorováním' (Poznámka: do doby
vybudování vodojemu je třeba zajistit tiakové poměry ve stávající síti řádně
fungu.jícírni ventiiy - vysoký tlak v přivaděči je i značně kolísavý).

2. Na zásobní řad (řady) z vodojernu postupně přepojit části sítě, dosud
napojené přímo na přivaděč.

3. Y etaptzaci výstavby vodovodu do sídel obce postupovat od vodojemu -
starší část K. Ujezdce je moŽno dočasně zásobovat pitnou vodou z výtokových
sio'ianu na okraji nové zástavby, kam bude zaveden vodovod.

4. Pro zavedení vodovodu do Hostěradic je nutno realizovat páteřní řad K.
Újezdec - K. Přívoz (východ) - přechod Sážavy - Hostěradice. Přechod toku
Sázavy.je možný shybkou nebo po mostě (vyřeší projekt stavby). Shybku by bylo
r'nožno stavebně. spojit se shybkou kanalizace (viz odst. 2.2). Pro zajištění
tlakových poměru v hostěradické vodovodní síti nepostačí umístění vodojemu K.
Přívoz na kótě 3i0 nr n. m. atudÍž bude třeba opatřit zásobní řad do Hostěradic
pomocnou automatickou talkovou stanicí. MoŽnou variantou by rnohlo být
zásabavání Hostěradic vlastním zásobním řadem z výhledově navrhované
přen-rŠovací komory u silnice Jílové - K. Přívoz (komora by rnr.rsela mít i
potřebný akumulační objem pro toto sídlo)'
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5. Vzhledem ke složitým okolnostem řešení naléhavě doporučujeme zaďat
vypracování Generelu zásobování obce K. Přívoz pitnou vodou
(vodohospodářskou studii) s technicko-ekonomickým vyhodnocením rnoŽných
variant a návrhem etapizace výstavby vodovodu. Takovéto propracování
problematiky se vymyká moŽnostem ÚpNsÚ 6et'o vodohospooirsta část je
nezávazná a má především vymezit plochy pro potřebná vodohospodářská
zaÍízení a hlavní směry technického řešení).

6. Se zásobováďm ucelených lokalit chatové zástavby z veřejného vodovodu
se zatím vzhledern k vysoké investiční náročnosti a všeobecné neochotě chatařrj
podílet Se na financování zástavby nspočítá. Finančnímožnosti obce jsou v tomto
směru prakticky nulové. Dalším duvodem pro nezavádění vodovodu do těchto
lokalit je nutnost dimenzovat vodovodní řady v řadě případů podle poŽadavků
protipoŽární ochrany, v důsledku poměrně malých a sézónních odběň vody by
to pak veclo ke dlouhému zdržení vody v potrubí, ztrátějgjí kvality a případné
nutnosti místních dochlorovacích stanic. Z técltto duvodú se také nepočítá se
zavedením vodovodu do lokality Rakousy.

V grafické příloze je zakresleno schema navrhovaného řešení.

7.2.3. Výpočet potřeby vody

Stanovení potřeb pitné vody (orientační hodnoťy podle ''Pokynů pro
výstavbu vodovodu v malých sídlech, MZ CR 1993):

Vzhledem k tomu, že vodovodní systém pro zásoboviíní obce pitnou vodou
je navrhován jako ucelený, bude třeba jeho části navrhovat pro jeho finální
potřebu. Proto je výpočet proveden pro ceiou obec (vyjma Rakous) s tím, Že se
bude odběr vody z Posázavského skup. vodovodu postupně zvyšovat až k
uváděné hodnotě. Kapacita přivaděče PSV DN 200 je pro výhledové potřeby obcí
na této větvi Posázavského sk. vodovodu dostačující, stejně jako parametry
stávajících objektu (vodojemy na trase přivaděče atd.).

Předpokládaný počet obyvatel napojených na vodovod (bez Rakous) i850

Specifické potřeby pitné vody (podle ''Pokynů''):

domácnosti

5A ?a

50 ?o

110 l/ob.lden
30 l/.ob./denostatní (techn. a obč' vybavenost)

průmysl (výroba): cca 150 zaměst.
80 Uzam.lden

I5A Ilzam./den
. 115 Uzam.lďenpruměrně
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Voda nefakturovaná: l7vo z odebraného

Průměrná denní potřeba Qo:

množství z přivaděče.

2A3.5 mt/den
2,.

55.) m-/den
17 .3 m3lden

276.3 m!ďen
47 .0 m3lden

3?3.3 m'/den
3.74\ls

Qo = 1.35 x Qo = 436.5 mt/den = 5-1 l/s

Qn = 1.8 x Qo = 9.1 l/s

Vu = 0.6 Qa = 0.6 x 436.5 = 262 m3

110 l/ob.iden x
30 l/ob.iden x
115 llzam./den

1850 ob.
1850 ob.
x 150 zam.

Voda nefakturovaná 276.3 x 0.17

celkem Qo:
rj

Maximální denní potřeba Qo:

Maximální hodinová potřeba Q':

Potřeba objemové akumulace V":

Zdrojově je PSV schopen pokryt budoucí potřeby bez problémů.

Vzhledem k dostatečnému objemu akurnuiace vodojemu Pepř u Jílového,
odkud vede východní větev Posázavského skup. vodovodu, + VDJ Luka p. M.
na jeho trase jé moŽno uvaŽovat potřebný finální objem akumulace 200 m3 s tím,
Že můŽe být doplněn objemem přerušovací komory na západním okraji sídla,
případně při volbě varianty přímého zásoboviíní Hostěradic ztéto odbočky z PSV
a k tomu určeného akumulačního objemu této komory by pro vlastní Kamenný
Přívoz u 1i. 1rjezdec postačil zřejmě vDJ K. Přívoz 100 - 150 m3.

7 .2.4. Za ÚEcly

v současné době je možno vyuŽívat stávající vodovod, nádrŽku v
Hostěradicích a případné č,erpání vody ze Sázavy.

Iríavrhovaný vodovocní systém musí svými prutokovými a tlakovýrni
parametry vyhovovat příslušné CsN a navazujícím předpisum (CsN 730873) dle
poŽadavků okresní poŽárnírady, stejně jako protipoŽárnínáďrŽka v Hostěradicích
a místo čerpání vody z toku Sázavy pod mostem v K. Přívoze' Při tlakových
poměrech v naurhováné vodovodní sitiby rněly vyhovovat pniměry vodovodních
řadu DiÝ 100 (80) s umístěním hydrantu dle CSN.
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7.3. odkanalizoviíní a čištění odpadních vod

7.3.|. Současný staY

Sptaškov ákanalizace s Čov BČ ažKPS) zajišřují likvida_ci splašků pouze
Ze Severní části vlastního Kamenného Přívozu. Domov důchodců na levém br.hu
Sázavy má vlastni Čov (400 EQ, Qro '= 80 m3/den), v DD je umístěno cca 100
osob.

Zbývající objekty v obci jsou vybaveny buě septiky nebo jímkami na
vyvážení (vyváŽí obec a dvě soukromé firmy - obec na 

-Čov 
Prosečnice -

léč.ebna, firmy_na 99V Jílové). Z jímek či^septiků jsou pravděpodobné úniky
jejich obsahů do půdy (viz výsledky rozborů vody '. 'tuáÚ.

Soustavná dešřová kanalizace v obci není.

7 .3.2. Navrhované řešení

Vzh]edem ke stávající situaci v likvidaci odpadních vod v obci, jejímu
rozdělení na levobřežní (Hostěradice a část K. Přívozu) a pravobrezni (x.
Újezdec a hlavď část K. Přívozu) tokem Sázavy, ke spádo;ý*iJ#rů* ;
moďologii terénu a dalším (pro odkanalizování nepřízniuím) faktorům se nejeví
jako reálné navrhovat pro obec jako celek centrální Cov.

V tomto ÚpxsÚ navrhujeme tudíž:

1. V severní části vlastního K. Přívozu napojit rekreační objekty určené k
přeměně na trv. bydlení na stávající splaškovou kanalizaci,případně ponechat na
svoz kalu z jímek' Stávající Čov má dostatečnou rezeryu.

2. V Hostěradicích vybudovat splaškovou kana1izaci, napojenou na stávajícíČcv Domova důchodců (DD) ftýl vypracován projekt ,,Výstavba splaškové
kanalizace Hostěradice'' - Ing. Vocelová, Praha,'06191, na ut.i u5'to vydáno
stavební povolení), která má dostatečnou kapacitpí rezervu. Zde doporučujeme
přeřešit možnost realizovat kanalizaci tlakovou a úpravu některých stok řt1ak.
potrubí), případně moŽnost odkanalizování levobřežní části K. Přívozu s jejím
napojen na tuto Č.o" přes přečerpávací stanici. Část obce ''Rakousy'' pon..hut
bez kanalizace - tJ. na septiky či jímky na vyváŽerlí.

3. Navrhovanou výstavbu RD a výrobní zópu v K. Újezdci a přiiehlé části
K. Přír'ozu odkanaLtzovat na nově navrženou Čov v K. Újezdci ťs případným
zřízením přečeryávacích Stanic a napojením některých objekiů stávajíó t iastaiuy
podle možností vybqdování kanalizace v této části.-obce). Tato myš1enk aby1a ji-Ž
obsažena ve studii ''ČoV a kanalizace K. Újezdec'' (Hydropro.jeki Praha , 12184).
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V případě , že by se prokázala možnost napojit výrobní zónu a některé RD
na stávající CoV pro severní část K. Přívozu, je možno do ní odpadní vody
dopravit výtlakem přes přečerpávací stanici.

1. Vlastní K. Přívoz je možno odkanalizovat k nově navržené Čov na |evém
břehu Sázavy' K tomu by bylo nutno vybudovat přechod kanalizace přes Sázavu'
zřejmě s přečerpávací stanicí, a to snad po mostě nebo spíše shybkou pod
Sázavou (vhodně spojit s případným přechodem vodovodu). Tato Č9v bý se
mohla následně rozšířit po dožití Čov v severní části K. Přívozu a Čov oo.
Tím by se snížily provozní náklady na čištění odp. vod a byiy by tedy v obci
pouze dve Čov - tato centráiní a- Čov v K. Úje zdci. ureitóu uariantou pro
vlastní K. Přívoz by mohlo být přečerpávání odp. vod z tohoto povodí na Čov
v K. Újez dcízapředpoklaau3ě;r_dostatěčné kapaóity. To by oošeň předpokládalo
zachování Cov DD pro levobřežní část obce i do budoucna a vznikl by problém,
co s odpadními vodami Za Severní části K. Přívozu po dožití támní Čov.

5. Pro řešení odkanalizování a čištění odp. vod ze všech tří částí sídel obce
doporrrčuj eme zadat vypracování Generelu odkan alizovánía čištění odp. vod obce
K. Přívoz s technicko-ekonomickým řešením (posouzením variant) a etapizací
výstavby, což se vymyká možnostem zpracovatele ÚpwsÚ fieho
vodohospodářská část je nezávazná amápředevším vymezit plochy pro potřóbná
vodohospodářská zaÍízení) .

odkanalizování lokalit ucelené chatové zástavbyje pro obec investičně
neúnosné (chataři se odmítají podílet na finančních nákiadech). Doporučujeme
svoz Zjímek u objektu do CoV.

v grafické pÍíloze je zakreslena stávající a navrhovaná splaŠková
kanalizace a stávající i navrhované CoV (s jednou variantou tras kanalizačních
stok).

Kapac i ty Č o v a j ej ich v y tíŽení(počet napoj ených ekvivalentních obyvate1,
přítok odpadních vod a látkové zatíženflje moŽno stanovit ažpo volbě výsledné
varianty řešení podle Generelu. Stejně tak bude možno přesněJi vymezii plošný
gbj{ pozemku pro nové CoV a rozsah PHo (případně pro rozšíření stávajících
CoV), což ovšern závisí na návrhu použité tebhnologie čištění odpa,dních vod,
kteý předloŽí firmy, zajímající se o zakázku tyto Čov vybúdovat, Íesp.
rekonstruovat či rozšířit.

7.3.3. Vodní toky a nádrŽe

Území obce |eŽí na dolním toku
přítoků vytváří je výraznou moďologii.

Sázavy, její údotí spolu s údolírrri malých
V Kamenném Přívoze a, Žampachu jsou
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na Sázavě pevné j"ry. Koryto řeky je hluboce zaříznuté, vesměs neopevněné, s
fuubými splaveninami na dně a s bohatými břehovými porosty. Řeká nevytviíří
prakticky žádné záplavové územÍ. Historická povodeň z 80. lei min. stoleti však
v 7,ampachu zaplavila i místní komunikaci (udává se snad až 2 m). Místní
vodoteče v územíjsou jen malými toky. ZákladnÍ hydrologické údaje pro profil
Sázavy pod Břežanským potokem (hydrolog. pořadi t-oq-0:-t78) jsoi:

řád toku: III, délka 206 km, lesnatost povodí 3avo, plocha povodí 4297 km2

Průtokové charakteristiky Sázavy pro profil Poříčín. S. (Hydrolog. poměry
Čssn):

č. objektu: 1- 1"-09-03-__151-01, průměrný průtok 24.2 m3 ls, min. denní prriměr 1 .40
m'/s, max. prutok 452 m3ls.

průměrný průtot překročený po dobu m-dní v roce Q* (rn3ls)

30 60 90 120 150 180 210 2q 270 300
58.1 36.9 27.3 21.7 18.0 15.3 12.9 10.8 8.92 7.31

330 355 364
5.45 3.40 1.8s

m
Q,"

m
Q*

Pro profil

ín 30
Q* 59.6

N
Q*

90 180 270
28.4 16.0 9.29

355 364
3.54 1.90

Pikovice (1_09-03-181) se udává: (při prům. Q=25.2 m3/s)

1ku.tqinační průtoky povodňových vln s pravděpodobností výskytu lx zaN_let
Qo (mtls)

330
5.81

125102050100
r95 272 400 492 585 700 809

U severní hranice Kamenného Přívozu (těSně zabrarucíkatastru obce) leží
ohrobský ryb+ík - urnělá nádrŽ na okraji lesa v oblasti rekreačních chat. Stav
Í'ráze a objektu je vyhovující.

V řešeném ilzemíjsou drobné vodní přítoky ve správě s. p. Lesy ČR,
obiastrrí správa Benešov. Jedná seo přítoky řěky Sázavy 1e. nyarotog. pořadí 1-
a9-03-79, 1-09-03-180 Chotouňský potok, 1-o9-03-isil uez poaróo.'e3si"t
hydrologických údajů.

Známé záměry na úpravu toků v řešeném území neexisfují.
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7.4.3 Energetická bilancg

Je uvaŽoviíno s byty kategorie C-C1, kde se elektrické energie používá i
pro vytápění a ohřev TUV.

Jsou použity ukazatele soudobého příkonu 1OKwlRD se soudobostí mezi
sídly 0'8.

Souhrnné potřeby příkonů (KW urbanistických celků:

návrh RD'bj. / ov l výroba

Kamenný Piívoz 900 / 100 l 350
Kamenný Ujezdec 430 i 100
Hostěradice 240 l 5a

400lsal2a0
Rakousy 100

Celkový příkon v navrhovaných stanicích je 2,6MW.
Skutečné příkony Pro výrobní plochy budou upřesněny dle závazných
investorských záměru.

7.4.4 Návrhové řešení

Kamenný Přívoz

Návrh nové kabelové TS-N1 s kabelovým svodem z venkovního vedení.
Llmístění stanice bude upřesněno při dalším stupni PD.

Návrlr nové transformační stanice TS-N2, kabelovým vedením propojené
do venkovního vedení u stávající TS-2, dle požadavku STE-RZ Benešov.

Návrh TS-N3 a TR-N8, pro lokalitu u Úlehlích,a u TS-7 je navržena
výměna trafaza 250KvA. TS-N3 a TS-N8 jsou navrŽeny venkovní stanice připo-
jené vzdušným vedením, TS-N4, je navržená venkovní stanice pro nabídkovou
výrobní plochu v lokalitě Na sekyrách.

TS-NS, je navržená venkovní stanice pro lokalitu výstavby na Severu -
Běiovský. Jedná se o stanici venkovního provedení s přípoj ným vzdušným
vedením.

Kamenný Ujezdeq

TS-N7 navrŽená kabelová stanice ve stávajícízástavbě u řeky napojená z
kabelového svodu od TS-7, s propojením do nové TS-N6 a ďáile s provedeným
kabelovým svodem u venkovního vedení pro TS-5. Nová TS-N6 nafuadí stávající
venkovní stanici T5-6, která se zruší spolu s přípojným vedením.

69



7.4 7Ásobování elektrickou energií

7.4.1 Současný stav-

Řešeným územím prochází hlavní napájecí venkovní dvojvedení 22kY,
směru Jílové - Krhanice. odbočkami z tohoto vedení jsou napájeny venkovní
transformační stanice' Stanice jsou provedením příhradové, betonové i zděné
venkovní,"do výkonu 400kVA. Současný stav napájecí sítě je uspokojivý'Nárůst
požadavku na el. energii bude v budoucnu pokryt z nově navrhované rozvodny
P.1t0l22kV ve Vestci.

7 .4.2 Přehled stávajících transformačltab stanic

Poř. č. Obec umístění trafo kVA návrh

TS-1
TS-2
TS-3
TS-4
TS-5
TS-6
TS-7
TS-8
TS-9
TS.1O
ŤS-11
ŤS_ 12
TS-13

TS-14
Ťs_ 15
TS-16
TS-1 7
TS- 18
TS-19
TS-20
TS-21
!s-22
TS-23

Kam. PřÍvoz

Kam. Új ezdec

Kam. Přívoz

Kam. Přívoz

HoŠtěradÍce

Žampach
Rakousy
D. Rakousy
K. přívoz

Šej tovka
K. PT1VOZ

dí1ny
lesy
b.j.
chaty
obec
obec II
obec
m1ýn
chaty
ško1a
obec
D. důchodců
chaty
Kašpárka
dvoj domky
obec
chaty
chaty
chaty
obec
VavrouŠek
ovčín

u nádraŽí

400
400
250
250
250 N/630
160 N/630
2s0 N/400
100
400
250
160
250 N/400

2s0 N/400
250 N/400
400
100
100
160
100
160
100 ry/250
100
PTS/4OO

PTS/4OO
PTS/400

/ 40a
kl630 za T56

250
250

PŤs/400
PTS/400

NN z N-TS12
PTS/400

PTS/4OO

PŤS/250
Prs / 250

Současný stav primární napájecí sítě je uspokojivý, sekundární rozvody jsou
provedeny převážně venkovním vedenírn nebo závěsnými kabely, minirnálrrě
zemními kabely. V návrhu urbanistické studie jsou sekundarnírozvody i rozvody
veřejného osvětiení navrženy pouze zemnírni kabely.
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Hostěradice

Návrh nové TS-N9, pro lokalitu RD, venkovní stanice s napojením
vzdušným vedením.

Návrh nové Ts-N10, pro lokalitu RD,spolu s venkovním vedením'
navrŽeným podélnavržené přrjezdové komunikace na dálnici. lr{avržená TS bude
napojena odbočením z procházejícího vedení k Ts-13. Návrh nové TS-N12 a TS-
N11, pro lokalitu výstavy RD. Ts-N12 kabelové stanice s provedeným
kabelovým svodem a částí venkovního vedení, jako niíhrada za TS-13, která se
zruší spolu s částí přívodního vedení.

TS-N1l venkovní stanice spolu s venkovním vedením pro stávající
chatovou zástavbu a doplňkovou lokalitu RD.

Pro event. navrhovanou velkou odpočívku na území Rakousy by byla
navrŽena stanice Ts-N13, příhradová 160kVA.

tJ stávajících stanic TS-12,14, je navržena výměnatrafaza výkonově větší.
S návrhem dálniční trasy a odpočívek po obou stranách dálničního tahu je

navržena přeložka ěásti venkovního vedení k TS-14.
S novou stanicí TS-N13.

Rakousy

Ir{ávrh nové venkovní TS-N13, připojené venkovním vedením, pro event.
cldpočívku v Rakousích, jen při výstavbě dálnice včetně odpočívky.

V lokalitě Rakousy jsou navrŽeny v případě zvýšeného poŽadavku na odběr
el. energie výměny transformátoru u stávajících stanic za výkonově větší.
obdobně tak u trafostanic TS-16,17,18, pro chaty.
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7 .4.5 Přehled navrhovaných transformaeqlgb-sgus

TS-N 1 ostrovský kl630
TS-N2 ostrovský k/630
TS-NÍ3 V úlehlích PTS/630
Ts-I{.:i Na sekerkách PTS/400
TS-I{5 Bělovský PTsi400
TS-N6 K.Újezdec kl$a náhrada za T5-6
TS-N7 u řeky kl630
Ts-N8 V úiehlích kl630
Ts-N9 Hostěradice PTS/400
TS-N10 Hostěradice kl630
TS-N11 chaty a RD PTS/400
TS-N12 Březovský PTS/400 nálrrada za TS-13
TS-N13 dál. odpočívka PTSI160

7.4.6 ochranná pásm4

Zákon o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických
odvětví z 2.11.94 stanoví ocfuanná pásma rozvodných zaří$
zení nově zíizovanÝch takto:

stávající vedení:
venkovní vedení o napětí 22kv 10m od krajního vodiče na obě stranytrafostanice 30m v průměru okolo stanice

nově navrhované vedení
nad 1kV do 35kV včetně 7m od
nad 35i<V do 110kV -"- I2m
nad i10kV do 220kV -"- 15m
naď 22akV do 400kV -''_ 20m
nad 400kV 30m

krajnÍro vodiče na obě strany
tt_ 

_tt_
t,_ _tt_

ll lr

V lesních pnis_ecích jsou vlastníci a uživateié.nemovitostípovirrni udržovat
volný pruh pozemků o šířce 4m po jedné straně základů podpůrných bodů.

V ochranném pásmu venkovního vedení je zaQázáno
a) zŤizovat stavby či umisřovat konstrukce, jakoŽ i uskladňovat hořlavé nebo

výbuŠné látky
b) vysazovat chmeinice a nechávat růst polosty nad výšku 3m
c) provádět činnost ohrožující venkovní vedení' spolehlivost a bezpečnost

jeho provozu nebo Životy, zdraví a majetek osob.
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podzemní vedení o napětí do 11OkV včetně
a vedení Íídící, měřící a zabezpečovací
techniky činí:
nad 110kV 3m
elektrické stanice

lm po obou stranách krajního kabelu

20m kolmo na oplocenou nebo obezděnou hranici
objektu stanice

ochranná pásma stanovená podle dosavadních předpisů a yýjimky Z
ustanovení o ochranných pásmech udělené podle dosavadních předpisů zůstávají
zachovány i po účinnosti tohoto zákona.

výjimky z ocfuanných pásem povoluje ministerstvo.

7.5 Spoje a telekomunikace

7.5] Stáva"iící stav - místní telekomunikain]Gíř:

Řešené územíje zapojeno v rámci telekomunikační sítě do uzlového
telefonního obvodu UTc - Praha, s členěnírn MTo _ Jí1ové. Stávající telefonní
sít je provedením neuspokojivá, jednak technickými parametry tak i kapacitně'
obec Karnenný Př'ívoz je napojena z ATU Jí1ové přes SR -2 v Borku do SR _1.

Ze sítového rozr'aděče jsou napojeny metalickými kabely UR-2 v Kamenném
Přívoze, a PSR -25 v Kamenném Ltjezdci. ostatní rozvody do Hostěradic a
Rakous jsou provedeny vzduŠným vedením'

Rozsah provederrí telefonizace Z ATÚ Jílové:

ATU Jíicvé Radlík SR 1

Borek SR 2
Kamenný Přívoz SR. -1, 7e kteréiro jsoil napojeny

obce Kamenný ťjjezdec'
Hostěradice, Rakousy.

7.5.2 irtrávrhové řešení

Stávající situace je neuspokojivá, v nejbližším období je dle vyjádřeru od.
rozvoje SPT Telecom Zpracovávána projektová dokumentace MTS.

Stávající ATÚ v Jílovém se bude"dle poŽadavků na výstavbu v lokalitě
rozšiřovat a po položení trasy optokabelú bude osazena nová digitální ústředna
s kapacitou 3000pR.

V návrhu UPI\ISU je navrŽeno kabelové rozšíření MTS do osady Rakousy,
Hostěradice i v Kamenném Přívoze'



Je navrženo nové kapacitně dostačující kabelové vedení z ATÚ Jílové do
okraje Kamenného Přívozu, kde bude o'ur.n trařový rozvaděč TR.

Místo pro osazení trařového rozvaděče je vykoupeno a je možno jej osadit.

Z TR budou provedeny doplňující kabelové rozvody MTS do lokalit
návrhové zástavby, a osazení sířovéhó rozvaděče do Host8radic. Z něj budeproveden nový kabelový rozvod v Hostěradicích a do Rakous.

Návrhové řešení je ve stadiu projektové dokumentace s možnou reali
do roku 1999.

V návrhových lokaliuích budou osazeny účastnické rozvaděče pro připojení
bytových a podnikatelských stanic.

Návrhová kapacita bude spfiov'at požadavek lOOvo telefonizaci bytových
stanic a 200% telefonizaci podnikatehkých aktivit.

7 .5.3 Badrprc]éqYe_Insy

Řešeným územím neprochá zí trasy radioreléových spojů.

7.5.4 Dálkové kabelové trasy

Řešeným územím neprochá zí trasy dálkových kabelů.

7 .5.5 Zařízení MVUSS_

Do řešené lokality nezasahují ochranná pásma vojenských zaŤízeruMvUsS' Další stupně PD musí být se správcem uo.;enstérro zaÍízení
konzultovány.

7 .5.6 ocfuanná pásm4

ochranná pásma jsou dána zákonem o telekomunikacích z r 1992 a to:

Sdělovací vedení kabelové '.... 1m po celé déice trasy na obě strany od krajního
kabelu

Radioreléové trasy - je dáno výškou terénu a je určováno pro kaŽdou lokalituzvlášÍ

tzact

Vysílačů TV,RRP
TV převaděčů
TKB

500m kruhové ochranné pásmo
30m -"- -"-
500m -"-

vojenských zaÍízení určuje správce sítě
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7.6 Vyuípění plynem

V dané lokalitě není zpracován Žádný návrh na zajištění plynového
vytápění. Pro jednotlivé lokality hromadné výstavby či výrobu lze uvaŽovat o
zÍízení úložišř zkapalněného plynu a jeho rozvedení lokální.íti. elynové vytápění
je také moŽno realizovat pro jednotlivé stavby za pomoci individuátnictr
zásobníků zkapainěného plynu umístěného nu p*.éle. V těchto případech je třeba
zvážit vlrodnost vzhledem k velikosti parcely a dostatečným odstupovým
vzdálenostem..

7.7 Nakládríní s odpady

Tuhý komunální odpad bude ocvážen na skládku TKo v Jílovém u Prahy,
inertní odpad (nebude obsahovat toxické 1átky a látky škodlivé vodám) bude do
naplnění kapacity odváŽen na stávající skládku v Hostěradicích, která bude po
úplném zavezení rekultivována na lesní porost.

Zároveřt je třeba učinit postupně kroky vedoucí k separaci odpadů _iiz
přírno u jejich zdroje. To se týká TKo z domácností i Separace odpadů z
výrobních a jiných provozú' obec by rněla pro kontejnery na Separovaný odpad
zÍídit na dobře.přístupných místeclr plochy s event. zastřešením a tabulí pro
informace o způsobu a reŽimu Separované likvidace odpadů.

7.8 Požámí ochrana

Při návrhu umísřováníjednotlivých objektů je třeba respektovat ustanovení
Čsx 730802 (a navazujícícň Čsx 730833;730{í0.{, 730842, 730844) ohiedně
dodržení bezpečných odstupových vzdáienos tí. Zároveň je třeba při dirnen zování
nových vodovodních řadu zohlednit zajištění požárnívody podle ustanovení Čsx
730873 v souvisiosti s umístěním požárních nádrží. Yiz také kapitolu 7.2.1.

Vybavení hasičské zbrojnice musí odpovídat schválenému projekru
plošného rozmístění sii a prostředků poŽární ochrany pro okres Praha 

^- 
západ,.

N{inimální početní stavy a technické vybavení příslušné jednotki' je tieba
koordinovat s HZS Praha - západ.
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vnŘBnm pnospÉ ŠNE sTAvBY

8.1 Vymezení veřejně prospešných staveb

Do územního p1ánu jsou zahrnuty veřejně prospěšné stavby, které zahrnují
úpra1Y stávajících zaÍízení i vybudování nových objekd eii krajinotvorných
prvku. Jedná se o následující:

8.1.1 občanská vybavenost;

- úpravy a rozšíření hřbitovů v Kamenném Přívoze a Hostěradicích

8.1.2 Dopravní stavby

- dálnice D3 v trase naznačené v územním pliínu

- úprava stávqících místních komunikací na požadované parametry

- vybudoviíní nových místních komunikací zahrnuých v územním plánu

- vybudoviíní chybějících chodníků u stávajících komunikací

- odstavné plochy (parkoviště) u hřbitovů

8.1.3 Technické vybavení územÍ

- posílení sítě VN a NN včetně vybudování nových trafostanic

- rekonstrukce vodovodní sítě

- nové trasy vodovodu a vodojemy

- kompletní splašková kanalizace včetně přečerpávacích stanic a čistíren
odpadních vod

- zatízení pro separovaný sběr odpadu



8.l .4 Zďeň

- liniová zeleň podél komunikací - doplnění
nových a|ejí a skupin

- sadové úpravy a zeleň v intravilánu obce

- ÚsEs včetně vKP v plném rozsahu (viz výl<r.

stávajících systémů i výsadba

Komplexní urbanistický návrh)

\
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8.2 Nríroky na veřejně prospešné stavby

V souvislosti s realizací veřejně prospěšných staveb dochází kzemědělst<9 nůdv. Rozsah záborů áF ;il'iJ 
'iů.ouu navrhovanéhojeho rozsahu je uveden v tabulkové části.

vynětí z lesního půanrr'o fondu nedochází s
záboru LPF při realizaci dál''ice D3. Přesny.o''ur'
polohovém a výškovém určení trasy.

zábon]m
využití a

výjimkou nezbytně nutného
bude záviset na definitivním
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9. NÁnoxy NA PLoCHY MlMo ZASTAvE r'rg ÚrutvtÍ
síogt-Nlao Úrvanu

Koncepce urbanistického rozvoje vychází z poŽadavku na soustředění
zástavby v návaznosti na zastavěné území obce' Proto jsou plochy určené k
zástavbě situovány ve značné míře v intravilánu obce a v přímé návaznosti na
něj. Zcela mimo zastavěné územíjsou plochy pro stavby dopravnílro charakteru,
technickou infrastrukturu a zeleň. Nepočítá se s výstavbou domů na tokalitách
nenavazujících na Zastavěnou část obce.
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