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Novr za stavitelné plochy jsou rutinnrm zpusobem napojeny na vymezenou STL plynovodnr sít
navazuj[crmi STL lady.

Bilance potfeby zemnlho plynu:

ozn

vvmera funkce

7

39 400 m2bydlení

8

29 000 m2bydlenr

9

35 400 m2bydlení

10

39 100 m2bvdlení

soucet - hodinová spotreba:
rocnf spotreba plynu:rocnf potreba tepla:

g4

Koncepce obcanské vybavenosti

kapacita

35RD

27RD

32RD

~

sDotreba zem. Dlvnu v m3/hod

126,00

97,20

115,20

~60

468 m3/hod
679 369 m3/rok

7 128 322 kWlrok

Koncepce obcanského vybavenr nenr dotcena, plochy OV dle platného územního plánu bude
nahrazena plochou pro bydlení, zfizovánf objektu OV je možné i nadále a to v rámci definovaného
pfípustného využiti plochy (tyto zásady se zmenou územnlho plánu nemenr ).

g5 Odpadové hospodárstvf

Zmenou C. 1 územnrho plánu obce Predboj se koncepce odpadového hospodárství nemení.

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

V rešeném územr se nenacházej[ ložiska nerostných surovin, do lešeného území nezasahují
chránená ložisková územr, v území se nenacházejí dobývací prostory.

Bj) Návrh územního systému ekologické stability

Územní systém ekologické stability - lokální biokoridory, lokální biocentrum a významné krajinné
prvky se zmenou C. 1územního plánu nemení.

Posílena je sportovne rekreacní funkce Predbojského rybníka, kde jsou plochy travnatého blehu
a nízká zelen vedle navržené kruhové križovatky premeneny na zelen parkovou. Tento posun sleduje
faktické užívání ( a péci) v soucasnosti a umožní ( snad) prevod vyznacených ploch z Pozemkového
fondu do vlastnictví obce.

Dílcí zmena ve využití územ! je navržena v JV cásti sprá vnfho území obce, kde jsou na plochách
orné pudy navrženy plochy nízké 'izolacní zelene, jejíž realizací dojde k odclonení obce od zdroju prachu
a hluku, kterými jsou silnice 1/9 a stávaj[c! objekty prumyslové výroby - lokalita Tumovka.
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A. Základní údaje

Stupen dokumentace:
Zmena C. 1 územnfho plánu obce

Pofizovatel:

Obec Predboj, Predboj c.p. 18, pošta 250 72 Kojetice, Stredo ceský kraj
Nadfízený orgán:

Krajský úfad Stredoceského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5
Zpracovatel:

ing. arch. Ladislav Komrska, Mladenovova 3234, 143 00 Praha 4

A.a) Hlavní cíle rešení

Zmena C. 1 územnfho plánu obce Predboj rozširuje zastavitelné území obce o plochy pro bydlení
tak, aby výsledná velikost obce byla rentabilní pro umístení soukromých ci verejných prvku obcanské
vybavenosti územf.

Dále dochází ke zmene funkcnfho využitf územf na zastavitelné ploše C. 4 s cf/em nahradit
puvodnf smfšené území bydlenfm ,mestského typu tak, aby byly tyto pozemky získány do majetku obce
bezúplatným prevodem z Pozemkového fondu. Obdobným zpusobem obec posuzuje puvodní polní cestu
nad jižní cásti soucasne zastaveného území, která by mela být rozšírena s následným umfstením verejne
'prospešných staveb.

Ve zmene C. 1je podpofen rekreacní význam Pfedbojského rybníka a to vymezením sportovne
rekreacních ploch na jeho brehové cásti.

Ve zmene C. 1je fešena komplexne problematika civilní ochrany.

Zmenou územnfho plánu je standardnfm zpusobem aktualizováno soucasne zastavené územf.

A.b) Zhodnocení vztahu dríve zpracované a schválené územne plánovací
dokumentace a zmeny C. 1 územního plánu

Zmena C. 1vycházf ze schválené územne - plánovací dokumentace ( územnfho plánu'obce ).

Zmenou C. 1 se urbanistická koncepce, systém ekologické stability, energetické 8
vodohospodáfské rešenf dotceného územf ani podmínky funkcnfho využití území nemenf.

Rozširuje se seznam verejne prospešných staveb o plochy pro energetické, vodohospodárské,
dopravní a sportovne rekreacní funkce v rozsahu stanoveném Zadáním zmeny C. 1 územnfho plánu
obce.

A.c) Vyhodnocení zadání zmeny C. 1 územního plánu obce

Zmena C. 1 územnfho plánu obce Pfedboj je provedena v rozsahu, požadovaném pofizovatelem
v Zadán!.



A.d) Vztah zmeny k nadrazené dokumentaci

Zmena C. 1 územn!ho plánu obce Predboj respektuje požadavky vyplývajfcí z ÚP VÚC Pražský
region.

V dobe zpracování návrhu zmeny C. 1 územn!ho plánu obce Predboj je zpracován koncept
územn!ho plánu velkého územn!ho celku Pražského regionu.

Zpracovatelem je firma AURS, Pod Slovany 2076, 128 00 Praha 2, Ing. arch. Milan Komer.
Porizovatelem je Krajský úrad Stredoceského kraje.

A.e) Vyhodnocení souladu s cíli územního plánování

Návrh zmeny C. 1 územn!ho plánu obce Predboj sleduje veškeré cíle územního plánován!, jak
jsou specifikovány v § 2, odst. 1 stavebního zákona.

Zmena C. 1 je v souladu se zásadami respektovánf krajinného rázu, resp. umfstenf zástavby v
krajine a jsou plne respektovány zájmy ochrany pffrody.

V konceptu zmeny C. 1 územnfho plánu je navrženo technické usporádání definovaného
zastavitelného územ! vcetne zásobování územ! energiemi a stanoveny vodohospodárské zásady.



B. Rešení zmeny územního plánu

B_a) Vymezeni územi podle katastrálního území obce:

Zména C. 1 je fešena a zpracována na katastrálnlm územl Pfedboj - obec obsahuje pouze toto
jedno katastrálnl územl.

B_b) Základni predpoklady a podmínky vývoje obce a ochrany hodnot v území

Soucasné zastavéné i zastavitelné územl tvoff kompaktnl celek, sleduje údolnl nivu Kojetického
potoka a respektuje jeho pffrodnl hodnoty, prostor Pfedbojského rybnlka a souvisejlcl pffrodnl prvky 
lesnl plochy stromofadl - jsou nadále nedotknutelné. Zachována je vazba Pfedbojské tvrze na výše
zmlnéné pffrodnl prvky i definované zastavéné a zastavitelné územl.

Zvétšenl zastavitelných ploch reflektuje spolecenský tlak na tento typ bydlenI a naplnuje v tomto
smyslu potenciál územl. Nebývalá rychlost zástavby volných ploch dokladuje rozvoj poctu obyvatel a jeho
vhodnou demografickou skladbu - úplné rodiny, deti. Tato skutecnost vyvolá zpetný tlak na umlstenl
potfebných objektu obcanské vybavenosti - jejich vznik se odehrává na platforme soukromého podnikánI
resp. potfebné rentability.

B_c) Návrh urbanistické koncepce

Urbanistická koncepce obce, Pfedboj nenl zménou C. 1dotcena.

B_d) Návrh cleneni obce na funkcní plochy a podmínky jejich využití

Clenénl územl na funkcnl plochy se neménl.
UpravujI se podmlnky podmlnecného funkcnl využiti ploch "PZ" pti zastavitelných plochách C. 2a,

2b, 3a a 3b. Tyto plochy lze pfipojit jako zahrady ke stavbám, umlsteným na výše vymezených
zatavitelných plochách.

B_e) Limity využiti území vcetne stanovených záplavových území

Stávajlcl limity využiti územl se nemenl.

Zménou C. 1se zfizujl tyto nové limity využiti územl:

OP vodovodnlho fadu 2 m podle CSN 755401 - Stokové sfte a kanalizacnl pflpojky
OP malé cist/my odpadnlch vod - vyhlášené OP podle realizované cist/my resp. jejlho
uvedenI do provozu

Výkres C. 82 - Návrh vodnlho hospodáfstvl - je doplnen o hranice aktivnl a pasivnl zóny
záplavového územl Kojetického potoka. Zastavitené plochy, definované zmenou C. 1 územnlho plánu
obce Pfedboj, nejsou v kontaktu s takto definovaným záplavovým územ lm.

Záplavové územl bylo vyhodnoceno v rámci vypracovánI územnlho plánu obce. 8alastnl vody u
povodl Kojetického potoka jsou zachyceny v Pfedbojském rybnlku. Pfesto je pod hrázI definována aktivnl
i pasivnl zóna záplavového územl jako dusledku koncentrace povrchových balastnlch vod z jižnl,
pfavobfežnl strany Kojetického potoka. Do aktivnl zóny záplavového územl nezasahujI definované
zastavitelné plochy územnlho plánu ani jeho zmeny C. 1. V aktivnl zóne se nesml umIstovat, povolovat ani
provádét stavby s výjimkou vodnlch del, jimiž se upravuje vodnl tok, pfevádéjl povodnové prutoky,
provádéjl opatfenl na ochranu pfed povodnemi nebo jinak souvisejl s vodnl tokem, vše ve smyslu § 67,
zákona C. 254/2001 Sb., zákona o vodách, v úplném znenl.
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B.f) Prehled a charakteristika vybraných ploch zastavite/ného území

Zm{Jnou t. 1územnlho plánu se upravuje seznam zastavitelných ploch takto:

oznatenl

1,

2a
2b
3a
3b
4
5
6
7
8
9

10

územnl plán
vým{Jra

2,57 ha
1,57 ha
0,99 ha
2,66 ha
1,74 ha
1,58 ha
2,52 ha
2,33 ha

2,464 ha
1,08 ha

funkce

bydlenI
bydlenI
OV

bydlenI
bydlenI
OV
bydlenI
bydlenI
nlzká zelen
nlzká zelen
zem{Jd{Jlská výroba
nlzká zelen
orná

zm{Jna územnlho plánu
vým{Jra funkce

bydlenI

3,94 ha

bydlenI
2,90 ha

bydlenI
3,54 ha

bydlenI

3,91 ha

bydlenI

Vývoj pottu obyvatel dle územnlho plánu:

soutasný potet obyvatel 247
obyvatelé rekreatnlch objektu 8
nárust dle vydaných ÚR 130
nárust dle zastavitelných ploch: 250

celkem dle ÚP 635

nárust dle zm{Jny t. 1územnlho plánu
plocha t. 7 35 RD 105
plocha t. 8 27 RD 81
plocha t. 9 32 RD 96
plocha t. 10 36 RD 108

celkem dle zmeny c. 1 390

bilance obyvatel celkem: 1025 obyvatel

$pec/flkace Dlochy c. 7

Mlrný ji1n/ svah mezi stávajlcl pátefn/ komunikacI obce a údollm Kojetického potoka. Územl bude
pfipojitelné na stávajlcl mlstnl komunikace z JV strany, sm{Jrem k pátefnl komunikaci bude zachován
pouze p{J$1pf/stup. Prostor okolo bo11ch muk nebude dotten.

Vuti Kojetickému potoku je respektován manipulatnl nezastavitelný pruh o $Ifce 8 m m{Jfeno od
bfehové táry. Zástavba nebude zasahovat do údolnl nivy Kojetického potoka, která je významným
krajinným prvkem ve smyslu zákona t. 314/2002 Sb.

$p9clflkace plochy c. 8

Rovinatá zastavitelná plocha bývalých zahrad vyplnuj/cI prostor stávaj/c/ ulícovl zástavby podél
m/stnlch komunikacI ( silnic 111/0086a 111/0095). Prostor je vhodný pro zalo1enl pravidelné ulítnI slt{J,
pf/pojenI na mlstnl komunikaci v ji1nl tásti územl, na severnl tásti je nutno zachovat p{J$1pf/stup ke
stávajlclm sporlovn{J rekreacnlm plochám.
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$pecifikace plochv c. 9

Zastavitelná plocha využívající zcásti soucasne zastavené 'uzemí, platným územním plánem
definované jako plocha pro zemedelskou výrobu. Na této cásti území byly asanovány prebytecné
zemedelské objekty a plochy. Uzemí je doplneno u plochy nízké zelene, smerující ke Kojetickému potoku
s tfm, že tato severní hranice respektuje šífku nfzké zelene totožnou s. šffkou technické plochy se
stávajfcf toV.

Ze všech ploch nejméne atraktivnf - mírný severní svah - sousedlcí plochy pro zemedelskou
výrobu, plochy tav, meznf vzdálenost k zastávce AD. Vzhledem k poptávce je však pro úcely rozvoje
bydlenf realizovatelná.

$pecifikace plochY c. 10

Zastavitelná plochy doplnujfcl " vyzkoušené" pUVOdní zastavitelné plochy, dnes soucasne
zastavené územf s probíhajícf resp. vfceméne ukoncenou výstavbou. Plocha umožnuje jednoduché
ulicové uspotádánl zástavby, SZ cást by mela respektovat krajinné dominanty - Ríp, Melnický zámek - a
vyvést v tomto smeru vnitrní zelen a peší komunikace mimo soucasne zastavené územf.

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

g.1 Návrh fešeni dopravy

Celková koncepce dopravnfho rešení území obce se nemenf.

Nové zastavitelné plochy budou pfipojeny na stávající místní komunikace.
Vnittnf uspofádánl mfstnfch komunikacI bude rešeno v územnlm rízenf, zmena C. 1 ÚP obsahuje

jejich orientacnl schéma ..

Navržené mlstnf komunikace rozvojových ploch budou rešeny jako:

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

9 2 Vodoho$podáf$ké rešeni

Nové zastavitelné plochy budou vybaveny oddílnou kanalizací.

Splašková kanalizace bude napojena na stávajfcí podtlakový kanalizacní systém ukoncený ve
stávající toV s dostatecnou výkonovou rezervou.

Deštová kanalizace zastavitelných ploch C. 7,8 a 9 bude odvedena do stávajfcího recipientu 
Kojetického potoka, pro zastavitelnou plochu C. 10 bude využita meHoracnf trasa ( zatrubnená
príležitostná vodotec). Zastavitelné plochy 7 - 10 budou vybaveny retencním prostorem dimenzovaným
pro zachycení 15 - ti minutového prívalového dešte.

Bilance zatížení území deštovými vodamí

. QZ.n

7

vvmera

39 400 m2

~

bydlenI

kapacita

35RD

deštové vody v I/s

295,5

.,



8

9

10

29 000 m2

35 400 m2

39100 m2

bydlenI

bydlenI

bydlenI

27RD

32RD

36RD

217,5

265,50

293,25

Nové zastavitelné plochy budou pfipojeny na verejný vodovod, jeho dimenze a smer budou
rešeny v územnlm ffzení, vždy s ohledem na CSN 73 0873 - P8S - ZásobovánI území požáml vodou.

Nové zastavitelné plochy nezasahujf do inundacnfho prostoru Kojetického potoka.

Bilance potreby pitné vody:

ozn

vvmera funkce

7

39 400 m2bydlenI

8

29 000 m2bydlenf

9

35 400 m2bydlenI

10

39100 m2bydlenI

Bilance nárustu prumerné potreby pit. vody celkem:

Maximálni denni potreba vody:
Maximá/nf hodinová potreba vody:

. g3 Energetické rešeni

kaDacita

35RD

27RD

32RD

;JQBf2

potreba vodv v m3/den

14,00

10,80

12,80

~

52 m3/den

0,60 I/s

1,001/s
1,791/s

Každá zastavitelná plocha (7 - 10) bude vybavena novou trafostanicf, pfipojenou VN kabelovou
trasou na stávajícl vrchnl i kabelové trasy VN elektro podle výkresové cásti.

Posice TS budou upresneny v územnlm fízení, v každém pfípade budou napojeny na mfstnf
komunikace. Plochy pro TS jsou vefejne prospešnými stavbami.

Bilance pot/eby el. energie:

ozn

vvmera funkce kapacitainstaJ. Dríkon kWi

7

39 400 m2bydlenf 35RD297,50
nová TS 7

8

29 000 m2bydlenI 27RD229,50
nová TS 8

9

35 400 m2bydlenf 32RD272,00
nová TS 9

10

39 100 m2bydlenf 36RD306,00
nová TS 10

Bilance potreby el. energie vychází z predpokladu budoucí' plynofikace obce, jak je potvrzeno
platným územnlm plánem resp. generelem plynofikace, jakjej zpracovala Pražská plynárenská a.s .

•



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

Ve zmene C. 1územního plánu se zrizují tyto verejne prospešné stavby:

VPS9
VPS 10
VPS 11
VPS 12
VPS 13

obce.

- rozšírení komunikace

- TS plochy 7
- TS plochy 8
- TS plochy 9
- TS plochy 10

Pri oznacení verejne prospešných staveb je dodržena císelná rada platného územního plánu

VPS C. 9 predstavuje plochu, potrebnou k rozšírení, smerové a výškové úprave místní
komunikace, do které bude uložen STL plynovodní rad ( od obce Bašt ) a dále bude tato místní
komunikace urcena jako záložní propojení obcí Predboj a Bašt po místních komunikacích.

B.k) Návrh rešení požadavku civilní ochrany

Podle zákona C. 380/2002, § 20 jsou požadavky z hlediska civilní ochrany v obci Predboj rešeny
takto:

Údaíe o obwatelstvu:

Soucasný pocet obyvatel: 247
Plánovaný pocet obyvatel: 1025

Ochrana území pred pruchodem prulomové vlny vzniklé zvláštní povodni

Prulomová vlna by mela být zachycena plochou Predbojského rybníka, prípadný preliv pak v
soustave menších vodních ploch v obci. V inundacním územ Kojetického potoka nejsou umísteny stavby.
tav by s ohledem na uzavrenou technologii nemela být zaplavenim znehodnocena a nemela by být
zdrojem nekontrolovatelného znecištení vodního toku.

Zóny havarijniho plánování

Potenciálním zdrojem nebezpecí v dusledku možného úniku nebezpecných chemických a
radioaktivních látek jsou tyto lokality:

Spolana Neratovice - posice 7 km smer S - obec se nacházi cástecne ve smeru prevažujícího
proudení vetru. Zóna havarijního plánování není vyhlášena.

Kaucuk Kralupy - posice 15,5 km smer SZ - obec se nachází ve smeru prevažujícího
proudení vetru. Zóna havarijního plánování není vyhlášena.

ÚJV Rež - posice 9 km smer západ - obec se nachází cástecne ve smeru prevažujícího proudení
vetru. Zóna havarijního plánování není vyhlášena.

Ukrytí obwatelstva v dusledku mimorádné událostí

V obci není v soucasnosti vhodný úkryt, jeho zrízení je možné v areálu býv. Prebojské tvrze 
soustava puvodních hospodárských budov doplnená o skladové halové objekty firmy HORIZONT.

Evakuace obvvatelstva mimo zónu havariiního plánováni



Obec toto nereší, nebot neleží v zóne havarijního plánování.

Skladování materiálu cíví/ní ochran v a humanítární pomocí

Materiál civílnf ochrany je skladován v objektu Obecního úradu, kde lze zrfdit též sberné místo
humanitární pomoci.

Svoz nebezpecnvch látek
Zajištuje obec 2 x rocne na základe smluvního vztahu, v prípade mimorádné události není urcené

místo pro skladování nebezpecných látek ani se takové místo v rešeném území nevyskytuje.

Dekontaminace osob a technikv

Možným prostorem pro dekontaminaci se jevf prostor toV, pokud by komplikovaný prfstup do
obce znehodnocovat rádný proces dekontaminace, nabízí se prostor mimo obec po vodním toku
Kojetického potoka v míste, kde se potok kríží se si/nicf 11/0086. Dalším vhodným prostorem je fotbalové
hrište, ovšem s nutností zajistit zdroj vody.

Lékárnv

Jsou v okolních mestech - Neratovice, Kralupy nad VItavou, Praze ( nákupní centra jsou ve
. vzdálenosti 8 km ), nejbližší zdravotnické zarízení je v Praze - Bohnicích, v Mešicích a Neratovicích,
zdravotní stredisko se dále nachází v obci Lfbeznice.

Ranené osoby je nejlépe umístit ve vymezené cásti areálu firmy HORIZONT.
,

Nouzové zásobování vodou

Zajištují VKM - Vodárny Kladno - Melnfk - a to prostrednictvím cisteren. Ty budou umísteny v
prirozených težištích zástavby - u obecního úradu, na míste vjezdu do obce od silnice 1/9 v prostoru
Božich muk ( symbolický význam) a na výjezdu z obce ve smeru na Panenské Srežany. Lokalizace dle
tohoto schématu je nutná vzhledem k podélnému charakteru obce.

Zdroj požární vody není v obci k disposici, v omezeném množství lze cerpat vodu z Predbojského
rybníka a dalších drobných vodních ploch v obci.

Jako zdroj el. energie je nutno uvažovat s elektrocentrálami .

.,.,



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

Souhrnný prehled nových zastavitelných ploch:

ozn.

výmerafunkce / nová funkce plochaplocha
vSZÚ

mimo SZÚ

7

3,94 hanízká zelen / bydlení 3,94 ha
8

2,90 hanízká zelen / bydlení 2,90 ha
9

3,54 hazemedelská výroba / bydlení 2,46 ha
nízká zelen / bydlení

1,08 ha
10

3.91 haorná / bvdlení 3.91 ha

soucet

1,08 ha13,21 ha

Clenení zastavítelných ploch podle BPEJ:

ozn.

vvmerafunkce / nová funkcekód BPEJ/ stuoen orednostio/ocha

7

3,94 hanízká zelen / bydlení 2.01.00 / I3, 70 ha
2.62.00 / /I

0,24 ha
8

2,90 hanízká zelen / bydlení 2.01.00 I I2,90 ha

9

3,54 hazemedelská výroba / bydlení2.26.04 / 11/2,46 ha
nízká zelen I bydlení

2.62.04 / IV1,08 ha

10

3,91 haorná / bydlení 2.26.01 111/3,56 ha
2.37.16 / V

0,35 ha

Bilance odnetí ZPF podle stupne pfednosti ochrany pudy:

velikost záboru:

stupen prednosti I
stupen prednosti /I
stupen prednosti 11/

stupen prednosti IV
stupen prednosti V

6,60 ha
0,24 ha
6,02 ha
1,08 ha
0,35 ha

B.m) Návrh lhut aktualizace

Zásady aktualizace územního plánu se zmenou C. 1územního plánu obce nemení.



D. Závazná cást ve forme regulativu

Obsah:
01 Urbanistická koncepce
02 Vyulitf ploch a jejich uspofádánl
03 Vymezenf zastavitelného územf
04 Omezenf zmén v ulfvánf staveb
05 Zásady uspofádánf dopravnfho, technického a obcanského vybavenf
06 Vymezenf územnfho systému ekologické stability
07 Limity vyulitf územf
08 Plochy pffpustné pro télbu nerostu
09 Vymezenf ploch pro vefejné prospéšné stavby a pro provedenf asanacf nebo asanacnfch úprav

D1 Urbanistická koncfWce

Urbanistická koncepce se zménou Územnfho plánu C. 1neménf.

D2 Využití ploch a jf1.iich usporádání

Zménou územnfho plánu C. 1 se zfizuje nové zastavitelné plochy:

$pec/flkace plochy c. 7

Mfrný jilnf svah mezi stávajfcf pátefnf komunikacf obce a údolfm Kojetického potoka. Územf bude
pfipojitelné na stávajfcf mfstnf komunikace z JV strany, smérem k pátefnf komunikaci bude zachován
pouze péšf pffstup. Prostor okolo bolfch muk nebude dotcen.

Vuci Kojetickému potoku je respektován manipulacnf nezastavitelný pruh o šffce 8 m mefeno od
bfehové cáry. Zástavba nebude zasahovat do údolnf nivy Kojetického potoka, která je významným
krajinným prvkem ve smyslu zákona C. 314/2002 Sb.

$peclflkace plochy c. 8

Rovinatá zastavitelná plocha bývalých zahrad vyplnujfcf prostor stávajfcf ulicovf zástavby podél
mlstnfch komunikacf ( si/nic 1/1/0086 a 1/1/0095). Prostor je vhodný pro založenf pravidelné ulicnf sfté,
pf/pojenf na mfstnf komunikaci v jilnf cásti územf, na severnf cásti je nutno zachovat péšf pffstup ke
stávajfcfm sportovné rekreacnfm plochám.

s.peclfikace plochy c. 9

Zastavitelná plocha vyulfvajfcf zcásti soucasné zastavéné územf, platným územnfm plánem
definované jako plocha pro zemedelskou výrobu. Na této cásti územf byly asanovány pfebytecné
zemedé/ské objekty a plochy. Uzemf je doplnéno u plochy nfzké zelené, sméfujfcf ke Kojetickému potoku
s tfm, le tato severnf hranice respektuje šffku nfzké zelené totoinou s šffkou technické plochy se
stávajfcf tOV.

Ze všech ploch nejméne atraktivnf - mfrný severnf svah - sousedfcf plochy pro zemédelskou
výrobu, plochy tov, meznf vzdálenost k zastávce AD. Vzhledem k poptávce je však pro úcely rozvoje
bydlenf realizovatelná.

s.peclflkace plochy c. 10

Zastavitelná plochy doplnujfcf " vyzkoušené" puvodnf zastavitelné plochy, dnes soucasne
zastavené územf s probfhajfcf resp. vfceméne ukoncenou výstavbou. Plocha umožnuje jednoduché
ulicové uspofádánf zástavby, SZ cást by mela respektovat krajinné dominanty - Rfp, Mélnický zámek - a
vyvést v tomto sméru vnitfnf zelen a pešf komunikace mimo soucasne zastavené územf.
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Souhrnná pfehledná bilance zastavitelných ploch:

oznacenf
územnf plán
výméra funkce

zména územnfho plánu
výméra funkce

1
2a
2b
3a
3b
4
5
6
7
8
9

10

2,57 ha
1,57 ha
0,99 ha
2,66 ha
1,74 ha
1,58 ha
2,52 ha
2,33 ha

2,464 ha
1,08 ha

bydlenf
bydlenf
OV

bydlenf
bydlenf
OV

bydlenf
bydlenf
nfzká zelen
nfzká zelen
zemédé/ská výroba
nfzká zefen
orná

3,94 ha
2,90 ha
3,54 ha

3,91 ha

bydlenf

bydlenf
bydlenf
bydlenf

bydlenf

D3 Vymezení zastavitelného území

Vymezujf se nové zastavitelné plochy C. 7,8,9 a 10. Plochy jsou urceny pro bydlenf.
Upravujf se podmfnky podmfnecného funkcnf využiti ploch "PZ" pti zastavitelných plochách C. 2a,

2b, 3a a 3b. Tyto plochy lze pfipojit jako zahrady ke stavbám, umfsténým na výše vymezených
zatavitelných plochách.

D4 Omezení zmen v užívání staveb

Zménou územnfho plánu C. 1se definovaný rozsah omezenf zmén v užfvánf staveb neméní.

D5 Zásady usporádání dopravníhC), technického a obcanského vybavení

Zásady dopravnfho vybavenf územf se neménf. Nové zastavitelné plochy budou napojeny na
mfstnf komunikace obce.

Všechny nové zastavitelné plochy budou napojeny na STL plynovod, do každé plochy bude
ptivedena VN el. energie a umfsténa trafostanice.

Nové zastavitefné plochy budou napojeny na podtlakovou kanalizaci obce, vefejný vodovod v
parametrech podle tSN 73 0873 - PBS - Zásobovánf požárnf vodou.

Nové zastavitelné plochy budou odvodnény do stávajfcfch recipientu pfes retencní prostor.

D6 Vymezení územního systému ekologické stability

Zménou C. 1 územnfho plánu obce se uzemnf systém ekologické stability neméní. Ztizujf se
plochy vefejné zelené do prostoru Pfedbojského rybnfka a plochy izolacnf zelené mezi obcf a
prumyslovými plochami pti silnici 1/9.

D7 L" "ty: V"t ' ,lm I vyuzl 1 uzeml

Zménou C. 1se ztizujf tyto nové limity využiti území:

OP vodovodnfho fadu 2 m podle tSN 75 5401 - Stokové sfté a kanalizacnf pffpojky
OP malé cistfrny odpadnfch vod - vyhlášené OP podle realizované cistírny resp. jejfho
uvedenf do provozu

14



DB Plochy prípustné pro težbu nerostu

V rešeném územf se nevyskytují .. ,.

D9 Vymezení ploch pro verejne prospešné stavby a pro provedení asanací
nebo asanacních úprav

Zmenou územního plánu C. 1 se vymezují tyto verejne prospešné stavby:

VPS9
VPS 10
VPS 11
VPS 12
VPS 13

- rozšfrenÍ komunikace

- TS plochy 7
- TS plochy 8
- TS plochy 9
- TS plochy 10


