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A: Základní údaje

Stupen dokumentace:
Návrh územního pánu obce

Porizo va tel:
Obec PredboJ; okres Praha - východ

Zpracovatel:
Ladislav Komrska, Mladenovova 3234, 143 00 Praha 4

A. a) Hlavní cíle rešení

Základním cílem rešení je potreba usporádání soucasne zastaveného území a nových
zastavitelných ploch do vyváženého urbanizovaného celku.

Území obce se nachází v zemedelské krajine, která je formována v daném prípade melkým
údolím Kojetického potoka, dominantou zalesneného vrchu ( Na Varte - 241 m .n.m. ), v dálkových
horizontech pak hora Ríp a Melnický zámek.

Urbanizované území bude respektovat kriteria venkovského osídlení v daném regionu, krajinný
ráz a s tím související systém prvku ochrany prírody. Území bude vyrešeno z hlediska dopravní a
technické infrastruktury.

Územní plán vymezí návaznost rešeného území na sousedící správní jednotky, v této souvislosti
bude zajištena kontinuita dopravních a energetických tras a prvku ochrany prírody.

Územní plán posílí obytnou funkci. Je uvažováno s výrazným nárustem obyvatel, který vyplývá z
polohy sídla ve stredoceském regionu, jeho velmi dobrého dopravního napojení na hl.m. Prahu.
Soucasne by mela výhledová velikost obce zajistit rentabilitu obcanské vybavenosti v základních
požadavcích - obchodní jednotky se základním sortimentem potravin a denního prumyslového zboží,
dále pak penežní a zdravotnické služby.

Spádovost na hl.m. Prahu bude zachována z hlediska vyšší obcanské vybavenosti ( kultura,
státní správa, zdravotnictví, školství ), z hlediska" velkonákupu - nákupní zóna takovice ) a z hlediska
pracovních príležitostí, popr. se presune na bližší sídla - Kralupy nad VItavou, Neratovice - zvlášt, pokud
tamní chemické provozy budou prosperovat.

Rozsah zemedelské cinnosti bude zachován, jeho rovnováha s prírodními prvky je stabilní. Se
zrizováním prumyslových, výrobních a skladových ploch se neuvažuje, nerušící výroba a služby budou
stabilizovány na plochách soucasne zastaveného území.

A.b) Zhodnocení vztahu dríve zpracované a schválené územne plánovací
dokumentace a konceptu rešení

Pro obec Predboj nebyla v minulosti vypracována územne - plánovací dokumentace. 00 rešení
technické infrastruktury byly prevzaty vypracované generely:

zásobování území zemním plynem ( Pražská plynárenská a.s. )
zásobování obce vodou (Generel Vodovodu - ing. Kosík)
splašková kanalizace + tov ( PO na výstavbu splaškové kanalizace - ing. Fiala)
VN kabelový rozvod ( Projekty elektro - Jana Hoffmanová )
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A.c) Vyhodnocení splnení zadání (souborného stanoviska) územního plánu
obce

Význam a funkce ve strukture osídlení, požadavky vyplývající z širších vztahu území

Obytná funkce obce Predboj je orientována do severní a východní cásti obce, soucasne se
vytvárí na východní cásti podélné osy obce vhodný prostor pro stred - centrum obce .. Návrh územního
plánu respektuje prírodní pNky ( VKP ) a lokální systém ekologické stability, který pokracuje na plochy
správních území sousedících obcí. Do návrhu územního plánu je prevzata navrhovaná trasa VVN.

Požadavky, vyplývající ze základních demografíckých, socíálních a ekonomíckých údaju
obce a jejích výhledu

Návrh územního plánu predpokládá výstavbu cca 65 nových RD pro cca 210 obyvatel.
Soucasne je zachována plocha, urcená pro umístení objektu obcanské vybavenosti. Dochází k rozvoji
obytné složky, vazby na hlavní mesto Prahu, popr. na mesta Kralupy nad Vltavou a Neratovice z hlediska
zdroje obživy a obcanské vybavenosti se nemení.

V návrhu územního plánu jsou zapracovány požadované lokality rodinných domu.

Požadavky a podmínky pro rozvoj obce s prihlédnutím k historickým. kulturním,
urbanístickým a prirodním podmínkám území

Návrh územního plánu zachovává rozložení sídel v krajine v návazností na pNky ÚSES vcetne
doplnení o další plochy maloplošné a liniové zelene.

Zastavitelná území jsou navržena v souladu se zadáním, na plochy C. 1, 2 a 3 bylo již vydáno
územní rozhodnutí. Zastavitelné plochy jsou urceny pro bydlení a pro obcanskou vybavenost..

Další plochy pro výstavbu objektu individuální rekreace nejsou uvažovány.

Požadavky na vymezení zastavitelnosti území

V hlavnim výkresu jsou vymezeny hranice soucasne zastaveného území k 30.4.2001
aktualizované podle vydaných územnich rozhodnutí a stavebních povolení.

Zastavitelné plochy jsou vyhodnoceny formou tabulky v souladu s prílohou C. 6 vyhlášky C.

135/2001 Sb.

Plochy OV jsou mimo urcené plochy rešeny jako prípustná funkce v rámci SZÚ a zastavitelných
ploch

Požadavky na tvorbu a ochranu životního prostredí, zdravých žívotních podmínek, na
využitelnost prírodních zdroju a ochrany krajiny a na územní systém ekologické stability

Dotcené plochy ZPF jsou zapracovány tabulkové konceptu územního plánu. Plochy LPF
( PUPFL ) nejsou konceptem územního plánu dotceny. Lokální systém ekologické stability Je
respektován.

Soucasne je navržena ochrana techto prírodních pNku:
lokality východne od místa" U kulen" , blízko silnice, kde se vyskytují chránené rostlinné druhy 

krivatec ceský, belozárka liliová.

V hlavním výkresu je navrženo PHO zemedelského objektu.

V rešeném území byla provedena plynofikace, zemní plyn je tedy hlavním topným médiem.
Vodohospodárské hledisko je zevrubne rešeno v textové cásti.

Požadavky na ochranu kulturních hodnot

V grafické a textové cásti je vyznacená evidovaná kulturní památka C. 4143 - tvrz. Soucasne
jsou chránena boží muka, která se nacházejí v prostoru križovatky silnic 111/0086 a 111/0095.
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Požadavky na rešeni koncepce technického vybavení

Jednotlivé kapitoly techto požadavku jsou zapracovány a splneny. Požadavky na OV jsou
vyhodnoceny v celkové urbanistické koncepcí, regulativech funkcního využití území a v koncepci OV jako
samostatné sta ti. Nakládání s odpady je rešeno v souladu s obecní vyhláškou.

Koncepce dopravy navazuje na predchozí rozpracovanou dokumentaci a odpovídá požadavkum,
specifíkovaným v souborném stanovisku.

Požadavky, vyplývající z dalších právních predpísu

CHLÚ se v území nevyskytuje. Na území nejsou kladeny požadavky na ochranu zájmu civilní
obrany.

Vodohospodárská ochrana území je uvedena v cásti Bg.- inundacní a zátopové území
Kojetického potoka není správcem vodního toku vyhlášeno.

Požadavky a podmínky pro rešení vzájemných vztahu obce se sousednímí obcemi

V rámci zpracování návrhu územního plánu byla proverena kontinuita dopravních, energetických
tras a prvku ochrany prírody, soucasne prevzaty další požadavky sousedních obcí.

Požadavky na nutné asanaéni zásahy

V návrhu územního plánu nejsou stanoveny.

Okruhy problému rešeni vyplývající z pruzkumu a rozboru

Jsou zapracovány prubežne v textové a výkresoví cásti konceptu územního plánu.

Limity využítí území

Požadované limity využití území jsou zapracovány v textové cásti - oddíl Be) a prubežne ve
výkresové cásti.

Požadavky na rozsah a zpusob zpracování konceptu rešení

Dokumentace je usporádána dle vyhlášky MMR C. 13512001 Sb. o územne plánovacích
podkladech a územne plánovací dokumentaci.

A.d) Vyhodnocení souladu s cíli územního plánování

Návrh územního plánu sleduje veškeré cíle územního plánování, jak jsou specifikovány v § 2,
odst. 1stavebního zákona.

Na vymezeném území obce je provedena analýza soucasne zastaveného území a stanovena
urbanistická koncepce, stabilizováno clenení území podle funkcních ploch.

Pri tvorbe urbanistické koncepce se vychází z krajinného rázu, umístení sidla v krajine a jsou
plne respektovány zájmy ochrany prírody. Na této platforme je stanoven rozsah a prostorové regulativy
zastavitelných ploch.

V návrhu územního plánu je navrženo technické usporádání území, zásobování území energiemi
a stanoveny vodohospodárské zásady. Soucasne je navržená casová koordinace dalšího rozvoje území.
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B. Rešení územního plánu

B.a) Vymezení rešeného území podle katastrálních území obce

Území se nachází na katastrálním území Predboj o výmere 402,5202 ha ..

Základní statístícké údaje:

- velikost obce
- z toho:

zemedelská puda
lesní pozemky
vodní plocha
zastavená plocha
ostatní plocha

- údaje o obyvatelích:
pocet trvale žijících obyvatel:
z toho muži
z toho ženy

pocet ekonomicky aktivních obyvatel
z toho muži

z toho ženy

406,8502 ha

349,3702 ha
11, 1878 ha
5,3368 ha
8,9986 ha

31,9568 ha

313
145
165

175
95
80

pocet ekonomicky aktivních obyvatel
vyjíždejících za prací
pocet obyvatel pracujících v zemedelství

pocet trvale obydlených bytu
z toho v rodinných domcích
pocet objektu indiv.rekreace - chat
pocet objektu indiv. rekreace - chalup

134
29

117
100

O

3

Související statistické údaje jsou uvedeny na samostatném listu - zdroj informace: Okresní úrad
Praha - východ.

Sousedními urbanistickými jednotkami jsou:
- Byškovice
- Veliká Ves

- Panenské Brežany
- Bašt

- Kojetice
- Zlonín

B.b) Základní predpoklady a podmínky vývoje obce a ochrany prírodních,
civílizacních a kulturních hodnot území

Obec se nachází severne od hlavního mesta Prahy s temito vzdálenostmi
k vybraným sídlum:
- hlavní mesto Praha - okraj - 7,0 km
- Kralupy nad Vltavou 15,0 km
- Neratovice 3,8 km

Urcující poloha je 2 km od silnice 1/6 ( Praha - Melník ).
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Obec se nachází varcheologicky bohaté lokalite Stredních Cech.
Na území obce nebyl prováden systematický archeologický výzkum, nalezené fragmenty

predhistorického osídlení pocházejí z náhodných nálezu pri provádení zemních a výkopových prací.

Na území obce byly objeveny tyto fragmenty:

kultura lineární
kultura nordická
kultura šnurová

kultura únetická
kultura hradištní

- kamenná sekera

- mohyla - hlinené korálky
- hrob
- nádoba
- zvírecí kosti, keramika, sekery
- sekera se žlábkem
-hrob

PNní psaná zmínka je z roku 1257, kdy král Premysl Otakar II. potvrdil pražské kapitule držení
poplužních dvoru v Predbojích a Lyso/ajích. Toto zboží patrilo k nadání sakristy v chrámu sv. Víta.
Vesnici mel koupit svatovítský dekan Vít - není zrejmé kdy ani od koho.

V 16. století patrila Predboj jeptiškám u sv. Ducha na Starém meste pražském.

Roku 1622 náleží Anne Slavatové ze S/avat. Ta je prepustila Jirskému klášteru.

Pozdeji se Predboj dostala k panství Panensko-Brežanskému, které náleželo v 16. stol. klášteru
benediktek u sv. Jirí na Hradcanech. Pocátkem 17, stol. prodal klášter tuto vesnici pražskému meštanu
Jindrichu Krumpochovi. Roku 1671 je klášter znovu koupil. Za Josefa II. byl Jirský klášter zrušen a
brežanské panství bylo prideleno k náboženské matici a spravovalo ho vrchní vedení c.k. ceské správy
státních statku.

Roku 1820 panství vykoupil hrabe August Ledebour - Wicheln a roku 1828 svob. pán Matyáš
Riese se Stat/burku.

Obec tedy sloužila jako sídlo zemedelského obyvatelstva spravujícího pozemky Obec nebyla
nikdy v historii sídelním místem církevní ci svetské správy. Tato skutecnost se promítá v absenci kostela,
hrbitova, školy ci jiných správních objektu.

Obcí neproChází duležité dopravní trasy, pouze pri východní hranici správního území obce se
nachází silnice 1/9 a železnicní trat C. 070 - Praha - Melník - Všetaty, nejbliŽŠí železnicní stanice jsou
Kojetice.

B.c) Návrh urbanistické koncepce

Obec sleduje z pohledu rozvoje obce 2 základní cíle:

vybudování resp. dokoncení technické infrastruktury,
príprava lokalit pro výstavbu RD,
vybudování obcanské vybavenosti na východním konci podélné osy obce.

Výsledkem úsilí by mela být obec, která splnuje nárocná kritéria standardu bydlení této doby.
Funkce bydlení bude doplnena odpovídající nabídkou objektu obcanské vybavenosti - obchodu a
služeb. Takto koncipované bydlení bude rámováno kvalitní složkou životního prostredí, predevším pak
provedenými parkovými a krajinárskými úpravami okolo prírodních dominant krajiny - Predbojského
rybníka, na který navazují vodní plochy a parkové úpravy okolo památkove chránené tvrze. Odtud
prechází kultivovaný prostor severním smerem (a do kopce) podél puvodní rozptýlené zástavby k
podélné ose obce, kterou je trasa silnice 111/0086.

Silnice 111/0086 tvorí soucasne základni kostru rozvoje obce. V severním smeru bude lemována
klidnou radou staršich rodinných domu o jednom, nadzemním podlaží s prípadným podkrovím,
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umísteným pod sedlovou strechu. Odstup od silnice bude vytváret zelený pruh s parkovou úpravou. V
tomto prostoru je žádoucí výhledove odstranit sloupy s vrchním distribucním rozvodem el. energie a
nahradit je sloupy s verejným osvetlením parkového typu.

Podélná osa bude mít 2 výrazné prostory: v míste nákupního strediska ( jednoty ) a v míste
parkových úprav.

Základní osa bude ukoncena na východním okraji prostorem okolo božích muk, který by mel být
doplnen výsadbu stromu ( lípa, dub, javor ). Na západní strane bude podélná osa obce zakoncena novou
zastavitelnou plochou C. 4, kde je žádoucí vytvorit kombinaci objektu obcanské vybavenosti s
dominantním stavebním rešením.

Tato zastavitelná plocha by mela být pruchozí a zprístupnit nadcasove navrženou ( firmou
HORIZONT) zástavbu rozvojové plochy C. 3. Ta bude tvorena plochou pro Objekty obcanské
vybavenosti a kombinací trech obytných skupin a zelene, která naváže na lesní pozemky nad
Predbojským rybníkem.

Zastavitelné plochy jsou situovány do severní a západní cásti obce. Mely by težit z možné
návaznosti na zalesnené pozemky a z jedinecných výhledu na Ríp a na panoráma Melnického zámku. Je
na škodu, že autor zástavby nekomponoval vnitrní usporádání této cásti obce vuci temto jedinecným
dominantám v krajine.

Zástavba ploch v severní cásti obce je tvorena soucasnou a navrhovanou ulicní sítí s
pravidelným rozmístením rodinných domu. Všechny místní komunikace budou mít charakter obytné ulice
o základní šírce 7 m, která bude doplnena oboustranne pásem parkových úprav se stromoradím.
Dopravní opatrení zabrání vyhledávání zkrácených tras pri prujezdu obcí.

Prevedeno do konkrétních investicních akcí obec predpokládá:

- realizaci výstavby rodinných domku podél severní hranice obce,
- realizaci výstavby rodinných domku na pozemcích firmy HORIZONT vokolí Predbojského rybníka
- realizaci podminujících rozvodu inženýrských sítí:

- splaškové kanalizace vcetne cistírny odpadních vod
- vodojemu a následné pripojení nových lokalit RD na obecní vodovod
- výstavbu nových blokových trafostanic
- plynofikaci obce

- realizaci výstavby komercní cásti obce ( supermarketu) vcetne jejího pripojení k centru obce,
- výstavbu komunikacní síte obsahující kruhový objezd, související smerovou úpravu silnic III. trídy a dále
pak obslužné komunikace uvnitr nového obytného území.

Vzájemná podmínenost techto akcí je predurcena mírou prístupnosti investicních prostredku.
Obec je nucena postupne prodávat zainvestované pozemky pro výstavbu RD a z nich postupne
profinancovávat technickou infrastrukturu.
Objekty obcanské vybavenosti a služeb bude realizovat privátní sektor pri optimální velikosti obce.

Obec nemá zájem o rozširování pozemku urcených pro výrobu a sklady.
Tyto objekty jsou orientovány na okraji rešeného území pri silnici I. tr. C. 9 Praha - Melník.

Základním dlouhodobým cílem z pohledu územního plánování je stabilízace základní složky 
bydlení - na platforme rádného vybavení území optimální strukturou objektu obcanské vybavenosti a
technickým zabezpecením území inženýrskými sítemi, predevším pak zemním plynem, vodovodem a
splaškovou kanalizací.

Dle požadavku obce je navrženo zastavitelné území pro umístení rodinných domu, objektu
obcanské vybavenosti a objektu centra obce v techto lokalitách:
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oznacení výmera základní kapacitafunkcepocet obyvatel

1

2,57 ha 16 Robydlení48
2a

1,57 ha 10Robydlení30
2b

0,99 ha OV

3a
2,66 ha 18Robydlení54

3b
1,74 ha 4Robydlení12

4
1,58 ha 16RoOV48

5
2,52 ha 2Robydlení8

6
2,33 ha 20Robydlení60

Výše uvedené zastavitelné plochy jsou orientovány k cílovému roku 2015. Celková
predpokládaná bilance obyvatel k r. 2015 tedy ciní:

soucasný pocet obyvatel 247
obyvatelé rekreacních objektu 8
nárust dle vydaných ÚR 130
nárust dle za stavitelných ploch: 250

celkem 635

Rozvoj území bude koordinován se zpracovateli územne - plánovací dokumentace sousedících
urbanistických jednotek.

Etapizace výstavby a zmen v území

Obec má vydaná územní rozhodnutí a pripravenou technickou infrastrukturu pro 3 lokality Ro,
které se nacházejí na severní hranici obce, soucasne bylo v prubehu zpracování návrhu ÚP dosaženo
vydání dalších ÚR a to na zastavitelné plochy 1a 2a.

Tyto skutecnosti soucasne urcují etapizaci postupné zástavby obce, po naplnení výše uvedených
ploch lze realizovat zástavbu na plochách C. 3a + 3b. Plocha 5 je urcená pro umístení 2 Ro bez potreby
casového razení. Plocha 4 a 6 tvorí územní rezervu pro rozšírení centrálních ploch obce, /ze ji realizovat
po vytvorení pOdnikatelské poptávky po objektech, které by mely centrální plochy obce naplnovat.

B.c) Návrh clenení území obce na funkcní plochy a podmínky jejich využití

V konceptu územního plánu obce jsou navrženy tyto funkcní plochy:

CP
BM
BV
SP
OV
TP
SR

OV
VS
ZV
PZ
NZ

centrální plochy obce
plochy bydlení mestského typu
plochy bydlení venkovského typu
smíšené plochy
plochy obcanské vybavenosti
plochy technické vybavenosti
plochy pro telovýchovu a rekreaci
plochy pro drobnou výrobu a služby
plochy pro výrobu a sklady
plochy pro zemedelskou výrobu
parková zelen
nízká a rozptýlená zelen
plochy urcené k plnení funkce lesa
orná puda
louky, pastviny, zahrady a sady
vodní plochy a vodní toky
plochy pro komunikace
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Základní charakteristika funkcních ploch:

Plochy centrální plochy obce - oznacení "CP"

Plochy bydlení v soucasne zastaveném území:

Základní funkce:

Zástavba tvorená domy pro bydlení, pOlyfunkcními domy ( bydlení + funkce obchod - služby) a
objekty obcanské vybavenosti - obchod, predškolní zarízení, zdravotnická zarízení, bydle pro seniory,
státní správa, penežnictví, administrativa, služby obyvatelum. Vedle izolovaných domu lze pnpustit jejich
radové ci jiné prostorové usporádání za podmínky predem schválené koncepce vcetne rešení dopravy v
klidu.

Prípustná funkce:
objekty pro hromadné ubytování
parkování a garážování osobních vozidel majitelu a obyvatelu domu, u novostaveb bytových
domu garáže vestavené,
sportovište místního významu
parky, drobná architektura parteru

Neprípustná funkce:
Neprípustné je povolování nových objektu individuální rekreace.

Plochy bydlení v rodínných domech mestského typu - oznacení "BM"

Plochy bydlení v soucasne zastaveném území:

Základní funkce:

Plochy je možno ve volných parcelách dostavovat rodinnými domy pri splnení obecne platných
ustanovení stavebního zákona. Soucástí každého rodinného domu bude min. 1 garážové stání a 1
venkovní stání. Garážové objekty mohou být v oduvodnených prípadech umísteny samostatne v úrovni
ulicní cáry.

Stávající chaty lze prestavet na rekreacní domy nebo rodinné domy pri splneni obecne platných
ustanovení stavebnfho zákona.

Prípustné je umistování objektu obchodu a nerušících služeb pn splnení obecne platných
ustanoveni stavebního zákona.

Prípustná funkce:
rekreacní domy s možností prípadné rekolaudace na rodinné domy
objekty pro hromadné ubytování
parkováni a garážováni osobních vozidel majitelu a obyvatelu domu, u novostaveb bytových
domu garáže vestavené,
živnosti remeslného charakteru, které svým charakterem nezhoršují hygienické a estetické
parametry okolní zástavby a nepredstavují zvýšenou dopravní obslužnost
sportovište místního významu
stavby pro školství - predškolní zarízení
užitkové a rekreacní zahrady, okrasná zelen

Neprípustná funkce:
Neprípustné je povolování nových objektu individuální rekreace.

Plochy bydlení v soucasne zastaveném území s návrhem na stabílizaci a plochy bydlení v
zastavitelném území:

Základní funkce:

Plochy jsou urcené pro výstavbu rodinných domu.
Objekty RD mohou obsahovat prízemí a podkroví, s cástecným nebo úplným podsklepením.
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Soucástí každého rodinného domu bude min. 1 garážové stání a 1 venkovní stání. Garážová
stání budou soucástí rodinných domu, vyjímecne, pokud to technické parametry neumožní, je možno
umístit garáž do samostatného objektu.

Soucástí rodinného domu muže být bazén a skleník.
Další hospodárské objekty jsou neprípustné.

Prípustná funkce:
Prípustné je umístování objektu obchodu a nerušících služeb pri splnení obecne platných

ustanovení stavebního zákona.

Vyjímecne prípustná funkce:
Vyjímecne prípustné je umístení rekreacních domu.

Neprípustná funkce:
Chov hospodárských zvírat.

Plochy bydlení venkovského typu - oznacení "BV"

Plochy bydlení v soucasne zastaveném území:

Základní funkce

Plochy je možno ve volných parcelách dostavovat rodinnými domy za obecne platných
ustanovení stavebního zákona. Soucástí každého rodinného domu bude min. 1 garážové stání a 1
venkovní stání. Garážové objekty mohou být v oduvodnených prípadech umísteny samostatne v úrovni
ulicní cáry.

Soucástí rodinného domu muže být bazén.
Rodinné domy lze doplnit o objekty, související s hospodárským využitím pozemku a chovem

hospodárských zvírat pro vlastní spotrebu.
Rodinné domy lze doplnit o stavby, soužící k vykonávání živnosti, které svým charakterem

nezhoršují hygienické a estetické parametry okolní zástavby - obchod, služby, drobné provozovny .
Stávající chaty lze prestavet na rekreacní domy nebo rodinné domy pri plnení obecne platných

ustanovení stavebního zákona.

Vyjímecne prípustná funkce:
Výstavba rekreacních domu.

Neprípustná funkce:
Neprípustná je výstavba nových rekreacních chat.

Smíšené plochy - oznacení SP

Základní funkce:

Jsou stávající plochy, kde jsou umísteny objekty bydlení mestského typu, venkovského typu a
rekreacní chaty.

Plochy budou postupne meneny na charakter BM pri platnosti príslušných regulativu této funkcní
plochy.

Plochy pro obcanskou vybavenost - oznacení "OV"

Základní funkce:

Stávající, stabilizující i rozvojové plochy obcanské vybavenosti bez další funkcní regulace.

Prípustná funkce:
Provozování drobné výroby a služeb vcetne bydlení majitele ci služebního bytu.
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Plochy pro technickou vybavenost - oznaceni" TP"

Základní funkce:

Jsou plochy, na které budou umístovány objekty a provozy technického vybavení území 
technické služby, správy a údržba objektu, komunikací a inž. sítí, objekty technické infrastruktury _
vOdárny, COV, trafostanice, a plochy pro dopravu - autobusové zastávky, parkovište.

Prípustná funkce:

Vyjímecne lze na tyto plochy umístit objekty obcanské vybavenosti, služeb a nerušící výroby.
Takto zmenené využití plochy nesmí vyvolat deficitní bilanci ploch pro technickou vybavenost v
dotceném prostoru.

Plochy pro telovýchovu a rekreaci - oznacení "SR"

Základní funkce:

Plochy, urcené pro umístování ploch a objektu sportovních zarízení anebo obdobných provozu,
vycházejících ze sportovní ( pohybové) relaxace obyvatel.

Prípustná funkce:

Prípustná je kombinace základní funkce s objekty obcanské vybavenosti - spolecného stravování
a ubytování ci s objekty OV související se základní cinností v navazujících plochách.

Plochy pro drobnou výrobu a služby

Základní funkce:

Plochy, urcené k umístení provozu drobné výroby a služeb. Jejich umístení v konkrétním
prostoru bude posouzeno v územním rízení - negativní vliv provozu musí být posouzen hygienikem a
nepresáhne hranice provozovny.

V provozovne je vyloucena manipulace s jedovatými a nebezpecnými látkami, specifický odpad
bude likvidován mimo území obce.

Frekvence dopravní obsluhy bude posouzena pri územním rízení a takto stanovená bude
neprekrocitelná.

Prípustná funkce:
Objekty obcanské vybavenosti, bydlení majitele ci umístení služebního bytu.

Plochy pro výrobu a sklady - oznaceni" VS"

Využití:

Stávající areály pro výrobu, skladování a umístení objektu obchodu a služeb.
Využíti území je limitováno zákazem manipulace s toxickými a jedovatými látkami, vyloucena je

prašnost pri výrobním ci manipulacním procesu. Prípadné znecištení technologických vod musí být
likvidováno v míste. Plochy, vymezené územním plánem, nebudou dále rozširovány.

Výrobní cinnost musí mít zajištenu likvidaci odpadu mimo rešené území.
Parkování musí být zajišteno na pozemku stavby.

Plochy pro zemedelskou výrobu - oznaceni "ZV"

Základní funkce:

Uzavrené plochy zemedelských závodu, urcené pro chov hospodárských zvírat, skladování
zemedelských produktu, garážování a servis zemedelské techniky a pro hygienické, technické a
administrativní zázemí provozovatele.

Kapacita využití je limitována maximálním prípustným pásmem hygienické ochrany vuci obytné
zástavbe.

Parkování musí být zajišteno na pozemku stavby.
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funkcí.

Pnpustná funkce:

Prípustné je ubytování formou služebního bytu v kombinaci s ostrahou objektu.
Vyjímeéne prípustné je prechodná funkce skladu, poprípade výroby a služeb.

Parková zelen - oznacení "ZP"

Základní funkce:

Stávající, stabílízované a rozvojové plochy udržované - parkové zelene, bez dalších prípustných

Prípustná funkce:
Sportovní plochy, vodní plochy, detská hrište.

Neprípustná funkce:
Hospodárské využití pozemku - obdelávání pudy, pastevectví apod.
Plochy jsou nezastavitelné.

Plochy pro komuníkace

Základní funkce

Verejné plochy, sloužící k dopravní obsluze území prípadne umístení zarízení, sloužících k jejich
údržbe.

Neprípustná funkce
Jiné využití

Neurbanízované plochy

plochy urcené k plnení funkce lesa
orná puda
louky, pastviny, zahrady a sady
vodní plochy a vodní toky
plochy pro komunikace

jsou nezastavitelnými plochami, do kterých lze umístit pouze liniové trasy inženýrských sítí.
Jejich užívání je dále rízeno príslušnými zákony.

B.e) Limity využití územi vcetne stanovených zátopových území

Umity stanovené obecne - závaznými predpisy

Ochrana prírody a krajíny
hranice lokálnich biokoridoru a biocenter

Právní opora:
Zákon CNR é. 114/1992 Sb., o ochrane prírody a krajiny v platném znení
Zákon CNR é. 17/1992 Sb., o životním prostredí
Vyhláška MŽP CR C. 395/1992 Sb., kterou se provádí nekterá ustanovení zákona é.

114/1992 Sb. v platném znení

Na rešené území se vztahují tyto limity:
plochy lokálního systému ekologické stability
významné krajinné prvky
navržená chránená území:

lokalita" U kulen" výskyt krivatce ceského a belozárky li/iové
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lokalita v severní cásti obce s výskytem otisku prehistorických živocichu a rostlin
v horninách

Podklady:
Generel místního systému ekologické stability, prevzatý z RZP OkÚ Praha - východ

Ochrana lesa

ochranné pásmo lesa 50 m

Právní opora:
Zákon c. 289/1995 Sb., o lesích, a o zmene a doplnení nekterých zákonu ( lesní zákon)
v platném znení

Chránené stromy a jejích ochranné pásmo:

V území se nenacházejí chránené stromy.

Ochrana nerostných surovín, vliv težby
hranice CHLÚ

Právní opora:
zákon C. 44/1988 Sb., o ochrane a využití nerostného bohatství ( horní zákon) v platném
znení

vyhláška CBÚ C. 52/97 Sb. v platném znení
vyhláška CBÚ C. 175/92 Sb.

V rešeném území se nevyskytují ložiska nerostných surovin, jejich CHLÚ a ni dobývací prostory

Ochrana podzemnich a povrchových vod

provozní pásmo pro údržbu vodních toku ( volný manipulacní
pruh 6 m od brehové cáry

Do vzdálenosti 6 m od brehové cáry nebudou realizovány žádné stavební objekty a nebude
zasahováno do brehových porostu. V prípade staveb v blízkosti Predbojského rybníka nesmí dojít k
porušení hráze tohoto vodo hospodárského dí/a.

plochy s uskutecnenými technickými investicemi do ZPF - zákres podle podkladu SMS

Pokud by realizací staveb došlo k porušení drenážního nebo závlahového systému pozemku,
bude systém znovu obnoven.

Právní opora:
zákon C. 138/1973 Sb., o vodách (vodní zákon) v platném znení vyhláška MLVHZ.
19/1978 Sb., kterou se stanoví povinnosti správcu vodních toku a upravují se nekteré
otázky týkající se vodních toku v platném znení

Ochrana pred záplavami

Záplavové území Q100 stanovené analytickým výpoctem - viz výkres vodohospodárského
rešení území. V rešeném území nejsou dle podkladu správcu toku stanovena. Plochy s možným
nebezpecím výskytu balastních vod jsou ošetreny rešeny vodohospodárskými úpravami
Kojetického potoka a takto by mely být odstraneny.

Ochrana památek

v rešeném území se vyskytují státem chránené památkové objekty:

C. 4143 - tvrzišle
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historické památky:
boží muka v obci, na križovatce silnice C. 11/ /0086 a 11/ / 0095.

Rešené území je významné z hlediska zájmu archeologického ústavu CSA V, na veškeré zemní
práce se bude vztahovat oznamovací povinnost referátu kultury a RR Okresního úradu Praha - východ,
popr. archeologického ústavu CSA V.

Ochrana technické infrastruktury

OP pro zásobování elektrickou energií
venkovní vedení VN 1 - 35 kV 7 ( 10) m
venkovní vedení VN 22 - 35 kV 7 ( 10) m
venkovní vedení VVN 35 - 110 kV 12 ( 15) m
venkovní vedení VVN 110 - 220 kV 15 ( 20) m
venkovní vedení VVN 220 - 400 kV 20 ( 25) m
podzemní kabelové vedení do 110 kV 1 m
podzemní kabelové vedení nad 110 kV 3 m
elektrické ( TS) stanice 20 m
stožárové ( TS) stanice 7 m

Právní opora:
zákon C. 222/1994 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v
energetických odvetvích a o státní energetické inspekci

Poznámka:
Údaje, uvedené v závorce platí pro rozvody, realizované pred
1.1.1995

OP kanalizace
kmenová stoka:
malé COV do 100 m3/den:
s volnou hladinou:

ochranné pásmo 3 m
ochranné pásmo 10 m od obyt. zóny
ochranné pásmo 50 m

Právní opora:
zákon C. 274/2001 Sb.

CSN 756101 Stokové síte a kanalizacní prípojky
Rozhodnutí OkÚ Praha - východ, okresního hygienika cj. 6216/14/-21-99/Hron ze dne
16.8.1999

OP vodovodního radu

vodovodní rady

Právní opora
zákon C. 274/2001 Sb.

OP a BP pro zásobováni plynem

vn plynovod do ON 200.
vn plynovod ON 200 - 500:
vn plynovod ON nad 500.-
sn, Nn, prípojky v zast. území:

vn plynovod do ON 100:
vn plynovod ON 100 - 250:
vn plynovod nad ON 250:
vn regulacní stanice

ochranné pásmo 1,5 m oboustranne od potrubí

ochranné pásmo 4 m
ochranné pásmo 8 m
ochranné pásmo 12 m
ochranné pásmo 1m

bezpecnostní pásmo 15 m
bezpecnostní pásmo 20 m
bezpecnostní pásmo 40 m
bezpecnostní pásmo 10 m
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Právní opora:
zákon C. 458/2000 Sb., o ochranných a bezpecnostních pásmech

OP pro prenos informací
podzemní dálkový kabel vcetne zarízení: OP 2 ( 3 ) m

Právní opora:
vyhláška C. 111/1964 Sb., kterou se provádí zákon o telekomunikacích

Ochrana dopravní infrastruktury

OP pozemních komuníkací
dálnice a rychlostní komunikace:

OP 100 m od vozovky prilehlého jízdního pásu
silnice II. a III. trídy: OP 15 m od osy vozovky

Právní opora:
zákon C. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích - ochranná pásma

OP železnice
státní dráha 60 m od osy krajní koleje

Právní opora:
zákon C. 266/94 Sb., o drahách

B.t) Prehled a charakteristika vybraných ploch zastavitelného území

Zastavitelná plocha c. 1

Predstavuje obytnou skupinu izolovaných rodinných domu, jejíž koncepce je vyjádrená ve
vydaném územním rozhodnutí. Je tvorena oboustrannou zástavbou nových místních komunikací.

Zastavitelná plocha c. 2a, 2b

Zastavitelná plocha 2a je tvorena vnitrní kružní komunikací, která vytvárí vnejší radovou zástavbu
RD v kruhovém usporádání a skupinu RD uvnitr oválu. Koncepce je prevzata z vydaného ÚR.

Zastavitelná plocha 2b je prostorem pro obcanskou vybavenost - možnost výstavby
širokosortimentní prodejny, doplnené o další prvky OV, urcené pro obyvatele obce. Prodejna bude
orientována k nové místní komunikaci ( mezi zastavitelnými plochami C. 2a) a 4, kde by mela kompozicne
navazovat na podélnou osu obce.

Zastavitelná plocha c. 3a, 3b

Zastavitelné plochy 3a a 3b jsou prevzaty od predprojektové pripravy území, kterou si zajistila
obec ve spolupráci s firmou Horizont.

Obdobne jako plocha 2a ji tvori kruhová radová zástavba okolo vnitrní okružní komunikace,
pricemž stred kruhové plochy je vyplnen další skupinou rodinných domu.

Mezi zastavitelnými plochami 3a a 3b je navržena parková zelen, mezi plochami 2a) a 3a)
prochází lokální biokoridor.
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Zastavitelná plocha c. 4

Je urcena pro výstavbu centrální plochy obce, která by ukoncila její podélnou osu ve východní
cásti. Budovy by mely tvorit vnitrní klidový prostor - náves - se vstupy do jednotlivých objektu - nejlépe
staveb OV podle regulacních podmínek. Zástavba by mela být komponována tak, aby ukoncení východní
pOdélné osy obce tvorila prostorová dominanta.

Prostorová regulace:

V plochách, urcených pro bydlení lze umístit izolované rodinné domy o jednom nadzemním
podlaží a obytném podkroví, výjimecne lze v oduvodnených prípadech architektonické koncepce použít 2
NP a podkroví. Míra podsklepení objektu nebude limitována. Soucástí RD bude vestavená garáž, její
samostatné umístení je výjimecne prípustné v oduvodnených prípadech architektonické koncepce.

V plochách, urcených pro obcanskou vybavenost lze umístit objekty do 3 NP nebo 10 m výšky.
Tyto výška muže být v oduvodnených prípadech individuálne prekrocena architektonickým ci technickým
prvkem.

V plochách, urcených pro zemedelství, výrobu a služby lze umístit objekty, které hmotove
nepresáhnou urcující velikost stávajících objektu. Výška objektu neprekrocí 10 m.

Pro všechny plochy platí prostorová regulace strech:
Základním tvarem strechy je strecha sedlová, úhel sklonu bude mezi 25° až 500, ta muže být podle
architektonického rešení stavby doplnena o odvozené formy ( valbová, pultová, popr. jejich vzájemné
kombinace ).
Vylouceno je použití plochých strech na hlavních objemech stavby.

Obytné skupiny rozvojových ploch budou realizovány podle jednotné urbanistické koncepce,
urcené regulacním - zastavovacím plánem jednotlivé etapy rozvoje.

Šírky místních komunikací musí umožnit min. umístení 2jízdních pruhu po 3,5 m šírky.

Míra zastavenosti pozemku:

- pro rodinné domy:
- pro obcanskou vybavenost:
- pro zemedelské objekty a objekty výroby

25 % stavba + zpevnené komunikace
70 % stavba + zpevnené komunikace
30 % stavba

30 % zpevnené komunikace a plochy
40 % zelen

Na zastavitelné ploše C. 5 lze umístit max. 2 RD.

B.g) Návrh koncepce dopravy, obcanského a technického vybavení a nakládání
s odpady

89.1 Koncepce dopravy

Silnicni doprava

Nadrazenou komunikací je silnice t. trídy C. 9 Praha - Melník.
Dle stanoviska Centra dopravního výzkumu je predpokládáno rozšíreni stávající komunikace na

ctyrpruh. Jedná se o verejne prospešnou stavbu. Tato skutecnost je zakreslena ve výkresové cásti ÚPD.

Ze silnice 1/9je obec Predboj prístupná:
- silnicí /II. trídy C. 0086 Zlonín - Panenské Brežany
- silnicí /II. trídy C. 0095 ukoncenou v Predboji.

Vzdálenost obce od silnice 1/6 ciní 900 m.
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Orientacní vzdálenosti obce od

- Hlavní mesto Praha ( okraj)
- Melník
- Odolena Voda

- Kralupy nad Vltavou
- Neratovice

- Panenské Brežany
- Líbeznice

významných sídel:
7,0 km

11,8 km
6,0 km

15,0 km
3,8 km
2,0 km
2,9 km

Silnice III. trídy 0086 Zlonín - Panenské Brežany prochází obcí ve smeru východ - západ a
vytvárí základní dopravní osu obce. Na obou koncích obce se nacházejí križovatky, kde jsou zaústeny
další silnice //I. trídy:

- východní cást obce: silnice /1/. tf. C. 0095 - Predboj - silnice 1/9
- západní cást obce: silnice III. tr. C. 24213 - Predboj - Veliká Ves. Z této silnice je na území

obce odbocka silnice III. tr. C. 0097 do Byškovic.

Vedle silnic III. trídy je na území obce užívána místní komunikace, zprístupnující silnici C. 0085 
Líbeznice - Klícany. Místní komunikace je napojena na západním okraji obce na silnici 111/0086,pokracuje
pres hráz Predbojského rybníka jižním smerem, kde je napojena na silnici III. tridy c. 24210 Ba~tek 
Panenské Brežany.

Obec Predboj je cílovým místem nákladní dopravy v areálu firmy HORIZONT. Vzhledem k tomu,
že se nejedná o intenzívní a pravidelnou dopravu, nevyžaduje tato cinnost zvláštní dopravne - technická
opatrení.

Areál zemedelské výroby se nachází v jižní cásti obce. Pro výjezd na pole použlvá místní
komunikace mimo obec.

Z hlediska automobilové dopravy se jeví jako kritické:
- napojení místní komunikace od Predbojského rybníka na silnici C. //I / 0086 - neprehledná
križovatka,
- únosnost resp. stavebne technický stav místní komunikace, resp. cásti trasy vedoucí pf es hráz
Predbojského rybníka.

Úprava silnic III. trídy

Rozvoj západní a severní cásti obce predpokládá navýšení cllové dopravy v prostoru krížení
silnice 1/1/0086 se silnicí 111/24213 a s místní komunikací vedoucí pres hráz Predbojského rybnlka.
Vzhledem ke skutecnosti, že už soucasná dopravní situace se jeví jako nevyhovující, je navrženo
razantní rešení.

To spocívá v návrhu kruhového objezdu se zapojením trasy silnice //1/0086, místní komunikace k
hrázi Predbojského rybníka a nové místní komunikace, která oddeluje rozvojové plochy C. 2b) a 4.

Smerová úprava komunikací bude odpovídat kategorii S7,5.

Místní komunikace

Z místních komunikací má zásadní význam komunikace, oddelující rozvojové plochy 2b) a 4.
Ta umožní prevedení dopravy ve smeru Bašt - Panenské Brežany a Bašt - Veliká Ves mimo

soucasný nebezpecný prostor krížení komunikací //1/24213 ( od Veliké Vsi)
a 11//0086 (od Panenských Brežan).

Tato místní komunikace zároven zprístupnuje parkovací plochy obcanské vybavenosti umístené
na rozvojových plochách c. 2b) a 4 tak. že odbocení je mimo silnice III. trídy. Nadfazená funkce sberné
funkcní trídy B2 zustane zachována bez výrazných zmen.

V neposlední rade bude tato komunikace uzpusobena tak, aby zde bylo možno situovat zastávky
autobusové dopravy.

18



Stávající místní komunikace, vedoucí pres hráz Predbojského rybníka k silnici 111/24210, bude
jako místní zachována. Na základe statického posouzení únosnosti hráze Predbojského rybníka
nevylucujeme dopravní omezení vozidel s limitující okamžitou hmotností (znacení B 13).

Navržené místní komunikace rozvojových ploch budou rešeny jako:

- obslužná komunikace funkcní trídy C2 a kategorie M07/30, skupina dopravního zatížení "E",
- dopravne zklidnené komunikace funkcní trídy 01, skupina dopravního zatížení "Fu.

Navržené úcelové komunikace pro zásobování a obsluhu objektu obcanské vybavenosti budou navrženy
v kategoriích M07, popr. MOS.

Verejná autobusová doprava

Zajištuje zprístupnení základních potreb pro obyvatele obce:
Vetšina ekonomicky aktivních obyvatel ( viz demografické údaje) dojíždí za zamestnáním.
V obci není predškolní a školní zarízení. V obci nejsou obchody.

V soucasné dobe jsou stanoveny prostory pro umístení dvou autobusových zastávek:
- ve smeru od silnice 1/6 na Panenské Brežany - pred obecním úradem
- ve smeru od Panenských Brežan k silnici 1/6 - pred obchodním strediskem Jednota.
- pri silnici 1/6

V souvislosti s navrženou výstavbou kruhového objezdu, resp. místní komunikací oddelující
rozvojové plochy 2b) a 4 navrhujeme zrídit pri této místní komunikaci oboustrannou zastávku autobusové
dopravy. Tato dvojice zastávek doplní stávající zastávky, umístené pred obchodní jednotku (JEDNOTU),
resp. pred budovu obecního úradu.

Polohou zastávek bude možné otácení autobusu v obci nebo vedení další dopravy
všemi stávajícími smery.

Doprava v klidu

Šírkové usporádání místních komunikací a centrálních ploch obce umožnují na místních
komunikacích podélné parkování, pri centrální komunikaci ( totožné se silnicí III / 0086 ) je možné
parkování na rozšírených plochách mimo jízdní pruhy.

Pred objekty obcanské vybavenosti ( obecní úrad, prodejna Jednoty a restaurace )jsou zrízeny
odstavné plochy.

Areály zemedelské výroby a areál fy. HORIZONT mají parkovací plochy umístené ve svých
areálech.

Objekty obcanské vybavenosti musí být opatreny parkovacími plochami, jejichž kapacitní výpocet
bude vycházet ze stupne motorizace 1 : 3.

Podnikatelské subjekty - stávající i nové - budou mít zajišteno parkování na vlastním pozemku.
Rodinné domy rozvojových ploch budou obsahovat min. 1 garáž na 1 bytovou jednotku, pricemž

vzdálenost vjezdu do garáže od ulicní cáry umožní pohotovostní odstavení dalšího vozidla.
Rozvojové plochy jako celek budou vybaveny parkovacími plochami v prepoctu 1 stání na 20

obyvatel.

Peší komunikace

V podélné ose obce, podél jižního okraje silnice 111/0086 bude zrízen jednostranný chodník o Š. 2
m, obdobne budou vybaveny nové obslužné komunikace funkcní trídy C 2.

Speciální peší komunikace v obci nezrizujeme. Podél páterní komunikace obce ( silnice "' /
0086) je vhodné na jižní strane, podél parkových úprav zrídit chodník.

Obec je díky mírne zvlnité, zemedelské krajine snadno prístupná pro peší turistiku s možností
využití stávajících polních cest.
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Cyklistické stezky

Vedle stávající cyklistické regionální trasy, vedené po silnici 0095, resp. 0086 ( viz cást 5
textové cásti) se nabízí vedení cyklistické trasy ve smeru sever - jíh v trase Byškovíce - Predboj - Bašt .
Trasa je optimální z hlediska cykloturistiky, nebot vede mimo silnice III. trídy a zprístupnuje jednotlivé
prírodní prvky a umožnuje jedinecný výhled do kraje. Realizace této stezky je závislá na prípadném
koordinátorovi, napr. referátu dopravy OkÚ Praha - východ.

Železnicni doprava

Nejbližší železnícní stanicí jsou Kojetice a to na trati CD C. 070 Praha - Vysocany - Neratovice 
Melník ( Všetaty).

Stanice leží mimo docházko vou vzdálenost, pro obec Predboj nemá praktický význam.o
rešeného území zasahuje výše uvedená železnicní trat ochranným pásmem.

B9.2 Koncepce obcanského vybavení

Stávaiicí stav

V obci se naCházejí tyto objekty obcanské vybavenosti

Obecní úrad

Je umístený v samostatném objektu v centru obce - svou podstatou vyhovuje, postrádá
dostatecný prostor pro shromáždení obcanu.

Obchodní jednotka býv. družstva JEDNOTA.
Objekt se nachází v centru obce, v soucasné dobe není provozován ( dusledek privatizace ).

Kapacitne nevyhovuje dnešnímu pojetí supermarketu, výhledove využitelný jako doplnková nabídka
obchodu a služeb ( napr. pekarství ).

Z estetického hlediska se jedná o typickou socialistickou prodejnu JEDNOTY'pfípadná
rekonstrukce, resp. zastrešení šikmou strechou je žádoucí.

Restaurace

Je umístena v zrekonstruovaném prostoru - prízemí - hospodárského statku.

Sportovní areál

Je reprezentován fotbalovým hrištem a sportovní klubovnou. Nachází se na východním okraji
obce pri silnici C. 111/0095.Areál je využíván sportovním fotbalovým klubem.

Požární zbrojnice
Je umístena v samostatném objektu v centru obce. Vyhovující bez dalších pripomínek.

Konceoc:e:

Zajištení ploch obcanské vybavenosti pro funkci obce je vzhledem k její velikosti problematické.
Vzhledem k blízkosti regionálních sídel ( Kralupy n. VIt., Neratovice ) a zejména casové dostupnosti
hlavního mesta ( nákupní zóna Cakovice ) lze pouze výhledovou velikostí sídla vytvorit podnikatelské
prostredí, umožnující provozovat širokosortimentní prodejnu na zastavitelné ploše C, 2b) její pfítomnost
pak muže rozvíjet další doprovodné obchodní aktivity, popr. služby.

Pro objekty OV jsou dále vymezeny centrální plochy obce (zastavitelná plocha C. 4).

Se zrizováním objektu OV je nutno pristupovat s trpelivostí, resp. nevyužívat tyto plochy 
zejména na zastavitelné ploše C. 4 k jiným, krátkozrakým úcelum.
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Prítomnost drobných provozoven ci obchodních jednotek je umožnena v rámci prípustné funkce
na celém urbanizovaném území obce.

Bg)3 návrh koncepce technického vybavení

Plynovod

Severovýchodní cástí území obce ve smeru SZ - JV prochází trasa VVTL plynovodu ve
vlastnictví TRANSGASu Praha.

Jedná se o sdruženou trasu 2 potrubí ON 900 a 2 souvisejících sdelovacích kabelu, která bude
jižne od stávajících doplnena trasou ON 1000, na kterou je vydáno stavební povolení.

Severozápadní cástí obce ve smeru SSV - JJZ prochází trasa vn plynu ON 100 ve vlastnictví
Stredoceské plynárenské a.s. v trase Kojetice - Panenské Brežany.

Plynofikace území je zajištena Pražskou plynárenskou a.s. a to samostatným sn plynovodním
radem, napojeným na obec Bášt.

Generel plynofikace vpracovala Pražská plynárenská a.s., do generelu a tedy i do prevzatého
rešení byly zapracovány i navfŽené zastavitelné plochy.

Elektrická energie

Jihozápadní cástí obce ve smeru SZ - JV prochází nadrazená trasa VVN 400 kV.

VN el. energie je do obce privedena dvemi trasami VN 22 kVA s ukoncením:

- v TS" U hrište u - sloupové TS o výkonu 250 kVA,
- v TS" Obec" - sloupové TS 250 kVA.

Výrobní a skladový areál n Tumovka " pri silnici 1/9 je pripojen samostatnou VN trasou s TS " Vcela ".
Toto zarízení nepatrí STE a.s.

Do návrhu územního plánu je prevzata úprava následující koncepce:

Puvodní TS" U pole" byla demontována a umístena v rámci výstavby obytné skupiny RO jako
bloková TS s posunutím cca 50 m severním smerem. Vrchní vedení VN je ukonceno kabelovým svodem
na zacátku obce. Další rozvod v obci bude realizován zemním kabelem s vyústením v celkem peti
blokových TS, které zajistí dodávku el. energie do jednotlivých lokalit výstavby obytných skupin RO.
Poslední TS - Vjiž nahradila stávající TS sloupovou TS " U rybníka ".

Výkon trafostanic:
TS Na Jaroši ETS
TS Lada
TS2
TS3
TS V ETS

Spoje:

2 x 630 kVA ( realizována)
1 x 630 kVA ( realizována)
2 x 630 kVA
2 x 630 kVA

1x 630 kVA ( realizována)

Územím prochází trasa dálkového kabelu c. 198. Do území vstupuje kabel od silnice 1/9 a to
podél silnice c. 11//0095, obcí prochází podél silnice 11//0086 a odbocuje podél místní komunikace pres
hráz Predbojského rybníka mimo rešené území.

Na totožnou trasu je pripravena dokumentace pro ÚR akce" Výstavba DON - 97 ",
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Do návrhu územního plánu je dále zapracována telefonizace obce SPT Telecom, která byla
realizována v r. 1998.

Kabely ve správe MV CR a KVUS se na území obce nevyskytují.

Vodovod:

Do návrhu územního plánu je zapracován rozvod pitné vody podle poskytnuté dokumentace.
Pripojovacím místem vody je stávající rad ON 200, který probíhá podél silnice I /9. Prívod do obce o ON
150 mm je veden podél silnice 111/0086.

V budoucnosti by mela být obec napojena na nový vodárenský systém ( investice Vodáren Kladno _
Melník, a.s. ) a to na rad ON 350 v prostoru obce Kojetice pred vežovým VOJ.

Kanalizace:

Do návrhu územního plánu byl prevzat vybudovaný systém tlakové splaškové kanalizace a COV.
Splašková kanalizace je rešena i pro nové zastavitelné plochy dle tohoto návrhu územního plánu. 1.
etapa COV je uvedena do trvalého provozu, pro realizaci zastavitelných ploch 3a - 3b je nutné rozšírení
COV - bez potreby zvetšení plochy vymezené pro tento úcel územním plánem. Soucasne je zapotrebí
provést výmenu potrubí v prostoru zastavitelné plochy C. 2 o širší profil - viz výkresová cást..

Horko vod

Pri východní hranici rešeného území obce, podél silnice 1/9 je vedena trasa tepelného napájece
Elektrárny Melník - Praha.
Tato trasa nemá další vliv na rozvoj rešeného území.

Deštbvé vody

Zástavba rozvojových ploch musí být koncipována tak, aby nezatežovala kapacitu Kojetického
potoka. Bilance - rozdíl, vzniklý urbanizací rozvojových ploch bude minimalizován predepsanou
akumulací deštových vod ze strech RO v podzemní akumulacní nádrži s následným využitím vody pro
hospOdárské úcely - zavlažování pozemku.

Deštové vody ze zpevnených komunikací budou max. vsakovány na rešeném území napr.
prostrednictvím suchého šterkového poldru, jehož preliv bude odveden do Kojetického potoka.

Energetická bilance

Bilance potreby elektrické energie:

oznacení

1
2
3
4
5
6

kapacita

16RO
10 RO + OV
22RO

OV
2RO

20RO

jednotková
potreba el.
energie v kW
12
12
12

14
12

22

navýšení
vkW

O V - 260

o V - 80

celkem

192
380
264
80
28

240

1184 kW



Telefonní sít:

V obci byla spolecností TELECOM místní telefonní sít s dostatecnou kapacitou pro soucasnou i
výhledovou potrebu obce.

Bílance potreby tepla:

oznacení

1
2
3
4
5
6

kapacita

16RD
10 RD + OV
22RD

OV
2RD

20RD

jednotková
potreba
tepla v kW
24
24
24

24

24

navýšení
vkW

O V - 160

OV - 100

celkem

384

400
528

100
48

480
1940 kW

navýšení celkem
na OV m31den

Ilos I den

Bílance potreby vody:

Výchozí pocet obyvatel: 313 EO

oznacení kapacitapocetjednotková
osob

potreba
II os I den1

16 RD48120
2

10 RD + OV30120
3

22RD66120
4

OV80 90
5

2RD2120
6

20RD60120

89.)4 Koncepce nakládání s odpady

30
5,76
4,50
7,92
7,20
0,24
7,20

73,32

Nakládání s odpady je rešeno v souladu se zákonem C. 12511997 Sb. o odpadech.
Na území obce lze registrovat tyto druhy odpadu:

- komunální odpad a odpad fyzických osob"- odpad vznikající éinností právnických osob
pricemž obe složky mohou obsahovat odpad, hodnocený v souladu s prílohou C. 2 zákona.

Komunální odpad

Obec má povinnost likvidovat ve smyslu § 2, odst. 3 zákona veškerý odpad, vznikající na území
obce ci cinnosti fyzických osob, pri éištení komunikací a údržbe verejné zelene.

V rámci objekt požární zbrojnice navrhujeme vyclenit prostor pro operativní ukládání
nebezpecného odpadu.

Likvidaci výše uvedeného odpadu bude zajištovat odborná firma, mající k této cinnosti oprávnení.
Ukládání komunálního odpadu bude mimo rešené území obce.
Na území obce se naštestí nevyskytují divoké skládky.
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Odpad. vznikaiící cinnosti právnických osob

Veškeré právnické osoby budou mit za povinnost likvidovat odpad na svém pozemku, popr.
prostrednictvím odborné firmy, bez zatežování obce.

Pri umístování provozoven do technických a smíšených ploch platí funkcní regulace, zabranující
používání nebezpecných a jedovatých látek.

S.h) Vymezení ploch prípustných pro dobývání ložisek nerostu a ploch pro
jejich technické zajištení

V rešeném území se nenacházejí ložiska nerostných surovin, do rešeného území nezasahují
chránená ložisková území, v území se nenacházejí dObývací prostory.

Z geologického a hydrogeologického hlediska leží území obce na skalním podkladu tvoreném
horninami z mladšího proterozoika, které náleží ke štechovické skupine.

Horniny štechovické skupiny jsou zastoupeny prachovci, bridlicemi a drobami s polohami a suky
buližníku. Kvarterní pokryv je zastoupen svahovými hlínami až sutemi, sprašemi, aluviálními náplavami
Kojetického potoka a navážkami.

BJ) Návrh místního územního systému ekologické stability

Nadregionální a regionální systém ekologické stability

V rešeném území se nevyskytují nadregionální a regionální prvky ÚSES, prípadný kontakt LSES s
temito plochami je popsán dále v textu.

Lokální systém ekologické stability

Obec se nachází v údolí Kojetického potoka, který prochází rešeným územím ( i obcí) ve smeru
ze západu na východ.

Potok napájí skupinu vodních ploch, kde Predbojský rybník je základní dominantou a prvkem
kostry ekologické stability.

Další, menší vodní plochy pak procházejí obcí a jsou ( pro památkove chránený areál statku) v
soucasnosti urcujícím výrazovým prvkem v území.

Koncepce územního systému ekologické stability je prevzata z referátu životního prostredí
Okresního úradu Praha - východ.

Územím prochází ve smeru sever - jih lokální biokoridor tvorený trasami LBK 21,22,23 a 25.
Výše uvedené lesní pozemky (mimo pozemek u sportovního areálu ) a Predbojský rybník pak tvorí v této
trase funkcní lokální biocentra C. LBC 15,16 a 17.

Cást trasy LBK C. 21 je situována do pozemku, na které bylo vydáno územní rozhodnutí na
výstavbu rodinných domku. Vzhledem k tomu, že tato cást biokoridoru není funkcní, bude v další fázi
urbanistické studie navrženo její odklonení tak, aby LBK lemoval severní hranici uvažované zástavby.

Vý.znamnékrnftnnéprvky

V území se nacházejí významné prvky vyplývající ze zákona C. 114/1992 Sb., tJ lesy,
rašelinište, vodní toky, rybníky, jezera a údolní nivy. Plánované zásahy do techto VKP musí být
projednány s RŽP OkÚ Praha - východ ( právním nástupcem ), který je príslušný podle §76, odst. 2,
písmo b) zákona c. 114/1992 v platném znení.

Dále se v území nachází registrovaný krajinný prvek C. 13 - viz výkresová cást.
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Státem chránená zelen

Chránené druhy rostlin se vyskytují na dvou lokalitách -" U kulen " ( krivatec lesní) a lokalita na
buližníkových skalách ( krivatec ceský a belozárivka liliovitá). Tyto lokali'ty jsou zakresleny ve výkresové
cásti ÚPD.

Ostatní prírodní útvary

Výraznými prírodními útvary jsou skupiny lesních pozemku:
pri Predbojském rybníku,
pri sportovním areálu,
2 x v severní cásti území.

Dále je z podkladu RŽP OkÚ Praha - východ prevzato umístení dominantní zelene tvorené
jednotlivými stromy popr. jejich skupinami. Zákres je doplnen vymezením prvku interakcní zelene.

V prostoru LBC c. 16, severné nad obcí Predboj, se nachází lokalita s paleontologickými nálezy (
otisky) ve skalním masivu. Okresní muzeum v Brandýse nad Labem bylo požádáno o stanovisko, resp.
vymezení dotceného území vcetne požadavku na ochranu území. Tyto požadavky budou specifikovány
v prubehu mesíce ledna 1999 a zapracovány do návrhu urbanistické studie.

Ochrana ovzduší

V území se nenachází subjekty, ohrožující kvalitu ovzduší. Je pripravena kompletní plynofikace
obce i jejích rozvojových cástí s cílem ( z pohledu ochrany životního prostfedí ) odstavení lokálních
zdroju tepla se spalováním tuhých a tekutých paliv.

V území budou sledována tato ochranná pásma COV a pásma hygienické ochrany okolo
objektu s ustájením zvírat.

B.j) Vymezení ploch verejne - prospešných staveb, asanací a asanacních úprav

V návrhu územního plánu jsou navrženy tyto verejne prospešné stavby:

VPS 1 kruhový objezd
VPS 2 TS /I - ETS 1x 630 kVA
VPS 3 TS 1/1- ETS 1x 630 kVA
VPS 4 TS IV - ETS 2 x 630 kVA
VPS 5 TS V - ETS 1x 630 kVA
VPS 6 prepad a koryto Predbojského rybníka
VPS 7 prepad a koryto rybníka pod bytovým domem
VPS 8 rozšírení silnice 1/9 na ctyr pruh

VPS 1predstavuje nezbytné prostorové rešení stávající križovatky silnice 1/1/0086 a MK vedoucí
k Predbojskému rybníku. Pro dopravní pripojení dalších zastavitelných ploch ( 2b, 4) je nezbytná zásadní
úprava tohoto prostoru, jakje v rámci dopravního rešení definován.

VPS 2 - 5 jsou nové trafostanice, nutné pro další rozvoj území.

VPS 6 a 7 jsou vcelku jednoduchými, avšak zásadními vodohospodárskými díly, jejich cílem je
zajištení dostatecné kapacity vodního toku ( Kojetického potoka) tak, aby se v obci nenacházelo žádné
záplavové území.

VPS 8 predstavuje rozšírení stávající silnice 1/9 na ctyr pruh. Tento požadavek je prenesen ze
stanoviska Centra dopravního výzkumu. Predpokládáme, že pozemky, nutné k rozšírení silnice 1/9 se
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nacházejí východním smerem od stávajícího telesa silnice ( podél západní stany je umísten horkovod
Melník - Praha ).

B.k) Návrh rešení požadavku civilní ochrany

V území nejsou uplatnována žádná opatrení z hlediska civilní ochrany.

B.I) Vymezení predpokládaných dusledku navrhovaného rešení na životní
prostredí, na zemedelský pudní fond a na pozemky, urcené k plnení funkce
lesa podle zvláštních predpisu

Obec Predboj byla historicky orientována na zemedelskou produkci. Usporádání obce jižne od
silnice /IJ/0086 napovídá o puvodní zástavbe uzavrenými statky, kterým dominuje areál památkove
chránené kojenecké farnosti ( v soucasné dobe sídlo firmy HORIZONT).

Kolektivizace a socialistické zemedelství naštestí do sestavy techto objektu nezasáhlo a
vybudovalo typické zázemí s dominantami silážních veží na samém jižním okraji území. Z hlediska
prostorového a hmotového usporádání obce tedy není
( naštestí) dominantní.

V obci se nacházejí 2 sídla firem pusobícíCh v zemedelství a to jak v rostlinné, tak živocišné
výrobe - viz schéma.

V obci je zrízen ( na 2 !místech) chov koní.
Na západním okraji obce pri silnici 24213 se nachází nevyužívaný a zcásti zdevastovaný

zemedelský objekt. V souvislosti s lokalizací rozvojových ploch do tohoto prostoru se s jeho rekonstrukcí
a využitím pro úcely zemedelství neuvažuje.

Orná puda je zemedelsky beze zbytku obhospodarovávána.
Z hlediska její kvality se na území nachází pudy, zatrídené prevážne do ffl. až V. stupne prednosti
ochrany, výjimku tvorí pozemky ve výchOdní cásti území mezi silnicemi /IJ/0086 a /IJ/0095 (I. stupen
prednosti) a pozemky jižne pod zemedelským
areálem ( I. a ff. stupen prednosti).

Do soucasne zastaveného území jsou zacleneny pozemky, nacházející se v obci v protilehlých
svazích Kojetického potoka. Tyto pozemky jsou a mely by být využívány jako sady, cástecne pak tvorí
rezervu pro umístení dalších rodinných domu.

V území byly realizovány technické investice do ZPF formou meliorací a to:
- jižne od Predbojského rybníka
- nad severní úrovní zástaVby obce, zde vcetne zatrubnení príležitostné vodotece.

Predbojský rybník je vlastnictvím obce, slouží k chovu ryb a je za tímto úcelem pronajímán
rybárskému svazu.

V návrhu územního plánu je navrženo ochranná pásmo zemedelských závodu.
Návrh územního plánu predpokládá náSledující rozšírení soucasne zastaveného území o 4

zastavitelné plochy a o plochu, nutnou pro výstavbu kruhového objezdu.

Zastavitelné plochy jsou cleneny do dílcích etap výstavby, pricemž platí jejich postupná zástavba.
Zastavitelné plochy jsou umísteny v severozápadní cásti obce. Toto umístení je dáno možnostmi rozvoje
obce z hlediska soucasného prostorovéhO uspOrádání a technických možností, dále pak snahou o
vytvorení komplexního urbanizovaného území se zachováním kompaktního vnitrního usporádání, resp.
vnitrních funkcí jednotlivých prostoru.
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Výhledová velikost obce umožní rozvoj obcanské vybavenosti, která v soucasnosti v obci
prakticky chybí.

Zábor ZPF je uveden v následující tabulkové príloze. Zastavitelné plochy 1 - 4 nejsou v konfliktu s
provedenými technickými investicemi do pudního fondu.

Základní charakteristíka hlavních pudních jednotek:

HPJ 01

Cernozeme ( typické i karbonátové ) na spraši, stredne težké, sprevážne príznivým vodním režimem

HPJ 05

Cernozeme vytvorené na stredne mocné vrstve spraší uložené na píscích, popr. i nivní pudy na nivní
uloženine s pOdložím písku, lehcí, stredne výsušné pudy

HPJ 26

Hnedé pudy, hnedé pudy kyselé a jejich slabé oglejené formy, na ruzných bridlicích a jim podobných
horninách, stredne težké vyjímecne težší, obvykle šterkovité, s dobrými vláhovými pomery až stálým
prevlhcením.

HPJ 37

Melké hnedé pudy na všech horninách, lehké, v ornici vetšinou stredne šterkovité až kamenné až pevná
hornina, výsušné pudy ( krome vlhkých oblastí ).

HPJ 61

Lužní pudy na nivních uloženinách a spraši, strede težké, obvykle docasne zamokrené podzemní vodou v
hloubce 0,5 - 1,0 m

Prevod BPEJ na stupne predností ochrany ZPF:

BPEJ

2.01.00
2.05.01
2.26.01
2.26.04
2.26.11
2.37.15
2.37.16
2.62.00

stuoen ochranv

I

III
1/1

IV
III
V

IV

1/

Rozborové tabulky zastavitelných ploch jsou obsaženy v tabulkové cásti konceptu územního plánu.

S.mJ Návrh lhut aktualizace

Územní plán by mel být aktualizován v roce 2005.
Další aktualizace:

po ctyrech letech
k ukoncení územního plánu VÚC Pražský region
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c. Tabulková cást

A. Tabulkové zpracování zastavitelných ploch vcetne grafického schématu

zastavitelná plocha to: 1 - bydleni

pozemek c. výmera kód BPEJ trída ochrany dí/cí výmera

196 2,5700 ha 2.26.00 II.

zastavitelná plocha co: 2a - bydlení
pozemek c. výmera kód BPEJ trída ochrany dílcí výmera

233/1

363

soucet

1,5374 ha

0,0026 ha

1,5700 ha

2.06.01
2.26.11
2.06.01

11/

III

III

1,3738 ha
0,1636 ha

zastavitelná plocha c.: 2b - obcanská vybavenost

pozemek c. výmera kód BPEJ trída ochrany dílcí výmera

233/1 0,9900 ha 2.06.01
2.26.11

11/

11/

0,8901 ha
0,0999 ha

zastavitelná plocha co: 3a - bydleni

pozemek c. výmera kód BPEJ trída ochrany dílcí výmera

233/1
363

soucet

2,6522 ha
0,0078 ha

2,6600 ha

2.06.01
2.06.01

11/

11/

zastavitelná plocha co: 4 - bydlení, obcanská vybavenost

pozemek c. výmera kód BPEJ trída ochrany dílcí výmera

229/2 0,7576 ha2.26.11III

2.37.16
V

229/6
0,6497 ha2.26.1111/

2.37.16
V

229/7
0,1730 ha2.37.16V

soucet

1,5700 ha 0,0900 ha
0,6673 ha
0,0757 ha
0,5740 ha
0,1730 ha

zastavitelná plocha Co: 5 - bydleni

pozemek c. výmera kód BPEJ trída ochrany dí/cí výmera

254 2,5200 ha 2.26.11
2.37.16

11/

V

28

0,3982 ha
2,12218 ha



zastavitelná plocha c.: 6 - bydleni

pozemek c. výmera kód BPEJ trída ochrany dílcí výmera

273/10
273/48
273/49
67/3 2,5200 ha

2.26.11
2.26.11
2.26.11
2.26.11

1/1

III
III
1/1

B. Tabulkové zpracování ploch pro verejne prospešné stavby vcetne
grafického schématu

název VPS

VPS 01 - kruhový objezd:

VPS 02 - TS 1/

VPS 03 - TS 1/1

VPS 04 - TS IV

VPS 05 - TS V

dotcené parcely

226/2,226/3,227, 228/1, 22812, 385, 38612, 387/3

273/6 ( pred parcelací )

231 ( pred parcelací )

229/6

200/1

VPS 06 - prepad a koryto Predbojského rybníka
3, 200/1, 20012, 200/3, 394/1, 394/2

VPS 07 - prepad a koryto rybníka pod bytovkami
12, 18114, 414/1

VPS 8 rozšírení silnice 1/9 na ctyrpruh
46 (z), 97, 120, 121, 12211, 12212, 124/1-4,407
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D. Závazná cást ve forme regulat;vu

Závazná cást územního plánu obce Predboj je stanovena takto:

a) funkcní využití území - víz cást B.d)
V návrhu územního plánu obce jsou navrženy tyto funkéní plochy:

CP
BM
BV
SP
CH
OV
TP
SR
DV
VS
ZV
PZ
NZ

centrální plochy obce
plochy bydlení mestského typu
plochy bydlení venkovského typu
smíšené plochy
plochy chatové zástavby
plochy obcanské vybavenosti
plochy technické vybavenosti
plochy pro telovýchovu a rekreaci
plochy pro drobnou výrobu a služby
plochy pro výrobu a sklady
plochy pro zemedelskou výrobu
parková zelen
nízká a rozptýlená zelen
plochy urcené k plnení funkce lesa
orná puda
louky, pastviny, zahrady a sady
vodní plochy a vodní toky
ostatní plochy
plochy pro komunikace

b) limity území - viz cI. B.e)
stanovují ochranu území z techto hledisek:

ochrana prírody a krajiny
ochrana lesa
chránené stromy
ochrana nerostných surovin, vliv težby
ochrana pOdzemních a povrchových vod
ochrana pred záplavami
ochrana památek
ochrana technické infrastruktury
ochrana dopravní infrastruktury

c) prostorová regulace území - viz cást B.f)

V plochách, urcených pro bydlení lze umístit izolované rodinné domy o jednom nadzemním
podlaží a obytném podkroví, výjimecne lze v oduvodnených prípadech architektonické koncepce použít 2
NP a podkroví. Míra podsklepení objektu nebude limitována. Soucástí RD bude vestavená garáž, její
samostatné umístení je výjimecne prípustné v oduvodnených prípadech architektonické koncepce.

V plochách, urcených pro obcanskou vybavenost lze umístit objekty do 3 NP nebo 10 m výšky.
Tyto výška muže být v oduvodnených pripadech individuálne prekrocena architektonickým ci technickým
prvkem.

V plochách, urcených pro zemedelství, výrobu a služby lze umístit objekty, které hmotove
nepresáhnou urcující velikost stávajících objektu. Výška objektu neprekrocí 10 m.

Pro všechny plochy platí prostorová regulace strech:
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Základním tvarem strechy je strecha sedlová, úhel sklonu bude mezi 250 až 500, ta muže být podle
architektonického rešení stavby doplnena o odvozené formy ( valbová, pultová, popr. jejich vzájemné
kombinace ).
Vylouceno je použití plochých strech na hlavních objemech stavby.

Obytné skupiny rozvojových ploch budou realizovány podle jednotné urbanistické koncepce,
urcené regulacním - zastavovacím plánem jednotlivé etapy rozvoje.

Šírky místních komunikací musí umožnit min. umístení 2 jízdních pruhu po 3,5 m šírky.

Míra zastavenosti pozemku:

- pro rodinné domy:
- pro obcanskou vybavenost:
- pro zemedelské objekty a objekty výroby

25 % stavba + zpevnené komunikace
70 % stavba + zpevnené komunikace
30 % stavba

30 % zpevnené komunikace a plochy
40 % zelen

Na zastavitelné ploše C. 5 lze umístit max. 2 RD.

d) zásady technického vybavení území - viz cást B.g)

e) verejne prospešné stavby a asanacní úpravy - víz cást B.j)
V návrhu územního plánu jsou navrženy tyto verejne prospešné stavby:

VPS 1 kruhový objezd
VPS 2 TS 11- ETS 1x 630 kVA
VPS 3 TS 111-ETS 1x 630 kVA
VPS 4 TS IV - ETS 2 x 630 kVA
VPS 5 TS V - ETS 1x 630 kVA
VPS 6 prepad a koryto Predbojského rybníka
VPS 7 prepad a koryto rybníka pod bytovým domem
VPS 8 rozšírení silnice 1/9 na ctyrpruh
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