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VYSVĚTLIVKY A ZKRATKY 

 

Označení zastavěných a zastavitelných ploch 

 

Návrh - lokalita a kód plochy Upravený návrh - pouze kód plochy s číslem pořadí 

Zastavěné území: 

ZS1 (SV)    SV1 

ZS2 (BC)    BC1 

Přestavbové plochy: 

P1 (SV)    SV2 

P2 (SV)    SV3 

Zastavitelné – návrhové plochy: 

Z1 (BC)    BC2 

Z2 (BC)    BC3 

Z4 (OV)    OV1 

Z5 (VD)    VD1 

Z6 (OS) zrušeno 

Z7 (BC)    BC4  

Z8 (BC)    BC5 + SV4 

 

 

ZKRATKY: 

ZÚR  Zásady územního rozvoje 

ÚAP  Územně analytické podklady 

VÚC  Velký územní celek 

ZÚ  zastavěné území 

VRT  Vysokorychlostní trať 

OP  ochranné pásmo 

ČOV  čistírna odpadních vod 

ÚSES  územní systém ekologické stability 

RBK  regionální biokoridor 

RBC  regionální biocentrum 

LBK  lokální biokoridor 

LBC  lokální biocentrum 

VKP  významné krajinné prvky 

ZPF  zemědělský půdní fond 

PUPFL pozemky určené k plnění funkce lesa 

BPEJ  bonitované půdní ekologické jednotky 

VPS  veřejně prospěšné stavby 

VPO  veřejně prospěšná opatření 

ÚS  územní studie 

DÚR  dokumentace pro územní rozhodnutí 

DSP  dokumentace pro stavební povolení 
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I. ÚZEMNÍ PLÁN VELIKÁ VES    
 

1) VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 
 V území je stanovena hranice zastavěného území (ZÚ) dle definice v § 58 Zákona č. 

183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). Ve správním území 

obce Veliká Ves se nachází jedno zastavěné území obce.  Hranice ZÚ byla stanovena nově ke 

dni 1. 11. 2014 a je zobrazena ve výkrese č. A1 - Základní členění území. 

 

2) KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANA A ROZVOJ 

JEHO HODNOT 
 

2.1. Koncepce rozvoje území 

 
2.1.1. Strategie rozvoje obce 

 V řešeném území je nutno podpořit kompenzační opatření s ohledem na zastavitelné 

plochy, navržené schváleným územním plánem. To se týká zejména nutnosti chránit 

rozmanitosti a kvality životního prostředí – v řešeném území hlavně prvky ÚSES, prvky 

VKP, zajistit průchodnost krajiny a navrhnout nové plochy zeleně.  

 Území Veliké Vsi bude nadále využíváno jako obytné území s velkými parcelami a 

klidným prostředím. 

 V novém územním plánu nejsou navrhovány zastavitelné plochy nad rámec 

schváleného územního plánu. Naopak jsou zmenšeny plochy obytné o cca 40%, zrušena 

plocha pro občanskou vybavenost – sport. Je zrušen navrhovaný rybník. 

 Postupným strategickým cílem je rozvoj občanské infrastruktury (domov pro seniory) 

s nadmístním významem. 

 

2.1.2. Koncepce rozvoje území obce  

 Základem koncepce územního plánu je stanovit zastavěné území dle nových předpisů, 

oddělit již zastavěné území a zastavitelné plochy od ploch nezastavěných (plochy krajiny), 

stanovit podmínky (dříve regulativy) pro zastavěné a zastavitelné plochy a krajinu, 

nerozšiřovat zastavitelné plochy z důvodu zachování krajinného rázu, přírodního prostředí a 

ekologické stability území. 

 Koncepce rozvoje území vychází z reálných potřeb v území, které byly 

přehodnoceny, obytné plochy se zmenšují. 

  

ZASTAVITELNÉ PLOCHY: 

Zastavitelné plochy navazují na stávající zástavbu obce a jsou určeny hlavně pro trvale 

obytnou zástavbu. Zároveň jsou pro tuto funkci využity i plochy v zastavěném území – 

proluky a plochy velkých zahrad. Součástí každé obytné lokality bude plocha pro veřejnou 

zeleň. Stávající výrobní areály (Kentoya a zemědělský areál) jsou navrženy jako přestavbové 

plochy pro bydlení. Přestavba zemědělského areálu je zařazena do výhledu. 

Na severním okraji obce je vyčleněna plocha pro rostlinnou zemědělskou výrobu jako zázemí 

pro navazující obhospodařované plochy orné půdy. 

Na západním okraji obce je navržena plocha pro občanskou vybavenost se zahradou.  

Na východním okraji obce je plocha pro drobnou výrobu z důvodu vymístění drobné výroby 

z centra obce. 

Výstavba není rozdělena do etap. 

 

 



3 

KRAJINA: 

Krajina je klasifikována jako krajina relativně vyvážená, krajinný typ N06. 

Důležitou částí návrhu územního plánu je ochrana přírody a krajiny a návrh protierozních 

opatření. Prvky ÚSES – regionální a lokální a VKP jsou zachovány bez zásahů, je doplněna 

zeleň ÚSES. Jako krajinotvorný prvek jsou navržena nová stromořadí podél polních cest. Pro 

zvýšení atraktivity obce jsou navrženy plochy zeleně se sportovním využitím v návaznosti na 

obytné plochy a ochranná zeleň podél hlavní silnice. 

Hospodaření na plochách orné půdy je zachováno v rámci současného využití. 

Prostupnost krajiny je zajištěna po stávajících komunikacích a cestách. Pro lepší prostupnost 

jsou navrženy pěší cesty v návaznosti na území obce. 

 

TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA: 

- Dopravní infrastruktura zůstane plně zachována. Jsou navrženy vjezdy do nových 

obytných ploch a nová komunikace pro obytné plochy BC4 a BC5.  

- Zásobování pitnou vodou je přivaděčem z oblasti Horňátek. Pro novou zástavbu bude 

rozšířen vodovodní řad. Nutno brát ohled na tlakové poměry. 

- Kanalizace - pro další rozvoj zástavby je nutné rozšíření čistírny odpadních vod. 

Stávající plocha je dostatečná. 

- Zásobování elektrickou energií je dostačující, pro nové plochy jsou navrženy nové 

trafostanice.  

- Přeložky venkovního vedení VN 22 kV: pro obytnou plochu Příděly - BC2 v první 

etapě výstavby je pod venkovním vedením navržena plocha veřejného prostranství. 

Pro obytné plochy Na Vartech - BC5 se předpokládá přeložka venkovního vedení 

izolovaným kabelem nebo kabelem v zemi v rámci nových komunikací. Podrobnosti 

přeložky bude řešit územní studie. 

 

2.2. Ochrana hodnot území 
 

2.2.1. Ochrana historických a architektonických hodnot 

 

V řešeném území je jeden památkově chráněný objekt: 

Kostel sv. Vavřince se zvonicí, ohradní zdí a hřbitovem.  

Pořadové číslo 2187, hodnota II 

Celé řešené území je vedeno jako území s možnými archeologickými nálezy, jakékoli zemní 

práce je nutno ohlásit archeologickému ústavu ÚA PPČ. 

 

2.2.2. Ochrana přírodních hodnot 

Ochrana přírodních hodnot se realizuje formou právní ochrany prvků přírody a jednotlivých 

lokalit. V řešeném území nejsou přírodní parky, rezervace, ptačí oblasti ani prvky Natura 

2000. 

 

• Ochrana vod 

V území je třeba umožnit péči o koryta vodních toků, která se realizuje formou zachování 

nezastavěného území podél toku, tj. oprávnění při správě toku (manipulační pásmo, povolení 

vstupu na pozemky), v šířce 6 až 8m  od břehové čáry toku. (zákon č. 20/2004 Sb.) 

 

Ochrana území před velkými vodami – záplavové území v řešeném území není vyhlášeno. 

Proti splachům dešťových vod z polí byla navržena protierozní opatření ve formě zelených 

zasakovacích průlehů a zeleň na plochách NSs1,NSs2. 
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Při zřízení parkovací plochy u silnice na Odolenou vodu pro plochu NSs3 musí být splněny 

požadavky §39, Vodního zákona č. 254, musí být zajištěna dostatečná ochrana povrchových a 

podzemních vod proti jejich kontaminaci. 

Dále v rámci stávající zemědělské výroby je nutné dodržovat Nařízení vlády č. 103/2003, 

zejména §12, o používání a skladování hnojiv a statkových hnojiv, střídání plodin a provádění 

protierozních opatření. 

 

• Ochrana ekosystémů formou vymezování ploch pro: 

 

1. Územní systém ekologické stability (ÚSES) – v řešeném území se vyskytuje regionální 

a lokální ÚSES  

 

- regionální systém dle ÚAP Brandýsko a ZÚR pro Středočeský kraj: 

v řešeném území se nachází část  RBC   1865 Kopeč – ze kterého mimo řešené území vychází 

RBK 1131 severozápadním směrem. RBK 1132 , postupující jižním směrem  na RBC 

1854 Beckov, zabírá jen malou část řešeného území. 

 

- vymezený lokální systém ekologické stability dle generelu ÚSES zahrnuje místní prvky – 

zejména nivu Korycanského potoka a jeho přítoku (Pejřovský potok) v severní části území a 

zeleň v jižní části území na hranici s k.ú. Panenské Břežany  a Čenkov. 

 

2.  Významné krajinné prvky (VKP) registrované 

 

Ekorajon č. 2 

VKP 2   Velkoveský vrch, lesní porosty 

VKP 4  Na Skalách, rozptýlená zeleň 

VKP 9   Na Vartech, skupina návrší se stepními společenstvy 

VKP 10        Na rovinách, meze porostlé křovinami 

L1           lesní pozemek 

 

3.  Památné stromy – v řešeném území se nevyskytují 

 

• Ochrana zemědělského půdního fondu: 

V území se vyskytují tyto třídy ochrany půdy (rajon 2) s bonitovanou půdní ekologickou 

jednotkou: 

třída ochrany I     01.00 

třída ochrany II    08.10, 06.00, 05.01 

třída ochrany III    26.01, 1. 07. 00 

třída ochrany IV     25.04,  

třída ochrany V  37.16, 37.15 

Na některých plochách orné půdy jsou investice do půdy – meliorace a odvod dešťových vod 

ze zemědělského areálu. Tyto pokud možno nebudou dotčeny, pokud ano, musí být zbývající 

meliorované plochy funkční. 

 

• Ochrana přírodních hodnot krajiny: 

- v území nebudou umísťovány technické objekty, které by svou velikostí či plochou 

narušily měřítko krajiny 

- s ohledem na krajinný ráz nebudou v krajině vymezovány plochy pro větrné nebo 

fotovoltaické elektrárny 
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- na nejvyšších bodech území nebude povolena výstavba stožárů a věží pro přenos signálů 

všeho druhu 

 

2.2.3. Limity využití území 

Limity využití území vyplývají ze stávajícího a navrženého využití ploch, ÚSES, vedení 

inženýrských sítí stávajících a navrhovaných, platných ČSN a předpisů, vydaných územních 

rozhodnutí atp. 

 

• Ochranná pásma technické infrastruktury: 

- Ochranné pásmo venkovního vedení VVN od krajního vodiče na každou stranu: 

nad 1kV do 35kV   7m (rekonstruované a nové), stávající vedení má 

     10m 

nad 35kV do 110kV včetně  12m 

nad 110kV do 220kV včetně  15m 

nad 220kV do 400kV včetně  20m 

nad 400kV    30m 

- Ochranné pásmo trafostanice – dle typu 

- kabelová vedení NN – 1 m po obou stranách krajního kabelu 

- Dálkové ovládací kabely plynovodů – 2 m od osy na každou stranu 

- Bezpečnostní pásmo VVTL plynovodu DN 900, DN 1000 – 200 m, ochranné 

pásmo 4 m na každou stranu 

- Ochranné pásmo komunikací III. třídy – 15 m od osy krajního pruhu na každou 

stranu 

- Ochranné pásmo ČOV – 25 m 

- Ochranné pásmo hřbitova – 30 m 

• Ochrana přírody a krajiny 

- VKP ze zákona - lesy s ochranným pásmem 50 m 

- VKP ze zákona - vodní plochy a toky, mokřady  

- VKP registrované  

- Výhradní ložisko kamene č. 3028300 a chráněné ložiskové území č. 02830000 

Čenkov 

- Manipulační pruh šířky 6m na obou březích podél vodních toků 

- Meliorované plochy orné půdy 

- Regionální biocentrum a regionální biokoridor 

- Lokální biokoridory – min. šířka 15 m 

- Lokální biocentra – min. plocha 3 ha 

 

2.3. Plochy dle způsobu využití a dle významu 
 

2.3.1. Plochy s rozdílným způsobem využití 

Pro územní plán byly použity následující plochy s rozdílným způsobem využití, znázorněné 

ve výkrese č. A2 – Hlavní výkres – urbanistická koncepce a koncepce uspořádání krajiny (m 

1 : 5000) 

1. bydlení smíšené venkovské    SV 

2. bydlení čisté      BC 

3. občanské vybavení            OV  

4. občanské vybavení – hřbitov    OH  

5. drobná řemeslná výroba    VD 

6. zemědělská výroba - rostlinná   VZ 

7. veřejná prostranství vč. komunikací místních PV 
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8. zeleň veřejná      ZV 

9. dopravní infrastruktura    DS  

10. zeleň soukromá     ZS 

11. zeleň ochranná     ZO 

12. technická infrastruktura    TI 

13. plochy smíšené nezastavěného území   NS 

 s – sportovní funkce v krajině 

  

14. plochy vodní a vodohospodářské   VV 

15. plochy lesní      NL 

16. plochy zemědělské     NZ 

 

Plochy jsou v grafické části rozlišeny barvou plochy a kódem. Účelové komunikace v krajině 

(polní cesty) jsou vždy součástí plochy NZ, NS nebo NL 

 

2.3.2. Plochy dle významu 

Při zpracování ÚP Veliká Ves byly použity následující plochy dle významu, znázorněné ve 

výkrese č. A2 – Hlavní výkres – urbanistická koncepce a koncepce uspořádání krajiny (m 1 : 

5000) 

- stabilizované plochy – plochy, kde se navrhované využití shoduje se stávajícím 

využitím 

- návrhové plochy, kde se navrhované využití neshoduje se stávajícím využitím, 

zahrnují: 

1. zastavitelné plochy 

2. plochy přestavby, kde je jiné využití 

3. plochy zeleně v krajině - smíšené nezastavěného území se sportovní funkcí 

4. plochy zeleně v krajině - smíšené nezastavěného území s přírodní funkcí jako 

plochy ÚSES a protierozní opatření  

 

Plochy územních rezerv se nenavrhují, navrhuje se zařadit přestavbu zemědělského 

areálu do výhledu.  

 

3) URBANISTICKÁ KONCEPCE 
 

3.1. Prostorové uspořádání sídla 
 

 Základní urbanistická koncepce vychází ze zachování obce v centrální poloze v území 

bez nadměrného rozvoje jednotlivých funkčních složek. Převažují plochy obytné smíšené a 

čistě obytné. 

Stávající historické centrum obce v okolí kostela zůstane plně zachováno včetně navazující 

zástavby. Prioritní je zde dodržení výškové hladiny zástavby, hmotové členění staveb, tvary 

střech i barevné řešení fasád (nedoporučují se tmavé, výrazné barvy). Důležité je dodržet 

průhledovou osu přes parcelu č. 39 na kostel, zachovat komunikaci Za Humny a realizovat 

pěší průchod přes p.č. 39 v rámci veřejného prostranství. V areálu Kentoya vytvořit navazující 

veřejné prostranství. Součástí všech obytných ploch budou plochy veřejné zeleně – vždy 1000 

m2 na 2 ha obytné plochy, přičemž komunikace se nezapočítávají. V obytné ploše Příděly – 

BC2 jsou plochy pro veřejnou zeleň navrženy orientačně, v obytné ploše BC4 je veřejná zeleň 

navržena na pozemcích obce. Prostorové regulativy jsou navrženy s ohledem na ráz 

venkovského sídla, kde převažují původní statky a rodinné domy se sklonovými střechami.  
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Hlavním cílem v řešeném území je udržet stávající stav krajiny, posílit jeho 

ekologickou stabilitu, ale zároveň využít hodnot území pro rozvoj obce – trvalé bydlení i 

zajištění pracovních míst (drobné podnikání), podpořit zemědělskou rostlinnou výrobu.  

 

3.2. Plochy stabilizované 
 

Zastavěné území obce – celkem 35 ha 

 V  návrhu ÚP je upravena hranice zastavěného území obce dle skutečného stavu, 

protože některé plochy navržené původním územním plánem k zastavění, byly již zastavěny 

rodinnými domy, zejména v severní části obce. Zastavěné území obce je rozděleno na dvě 

části: 

 

Plocha – SV1: zahrnuje původní, nejstarší zástavbu kolem kostela, okolí obecního úřadu a 

část východně od rybníka, kde jsou zastavěny i nové parcely. Plocha je klasifikována jako 

bydlení smíšené venkovské – SV. Jsou zde drobné provozovny, hospoda, obchod, penzion, 

soukromá mateřská školka a další. 

 

Plocha – BC1: zahrnuje plochy na severním okraji obce, podél silnice na Korycany. Zde byla 

zahájena výstavba RD a jsou zde ještě volné parcely. Plocha je klasifikována jako plocha pro 

bydlení čisté – BC.  

 

Nezastavěné, stabilizované plochy – do těchto ploch jsou zařazeny především plochy lesní, 

plochy smíšené nezastavěné v krajině a dále ostatní plochy zemědělského půdního fondu, 

plochy vodní a plochy dopravní infrastruktury. 

 

3.3. Vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby, etapizace, územní 

rezervy  
 

3.3.1. Zastavitelné lokality  

Zastavitelné plochy jsou označené kódem využití území s číslem. Všechny zastavitelné 

plochy jsou obsaženy již ve schváleném územním plánu. Plocha pro sport byla zrušena. 

 

Lokalita Příděly – bydlení čisté – BC2  

Nová zastavitelná plocha pro bydlení se nachází na východní straně obce v kvadrantu mezi 

silnicí III/24213 na Předboj a stávající zástavbou. Součástí plochy je veřejné prostranství pod 

venkovním vedením VN 22 kV a plochy veřejné zeleně, které budou upřesněny na základě 

územní studie. 

Limity v lokalitě: ochranné pásmo VN 22 KV, ochranné pásmo hřbitova 

Podmínka rozhodování – územní studie 

 

Lokalita Na Dlouhém – bydlení čisté – BC3  

Nová zastavitelná plocha pro bydlení se nachází na severní straně obce v návaznosti na 

stávající zástavbu. Nutno zajistit příjezd do lokality po komunikaci odpovídajících parametrů 

včetně chodníku pro pěší. Zahrnuje proluku na p.č. 61/7. 

Limity v lokalitě: ochranné pásmo silnice III. třídy, lokální biokoridor LBK 32 – hranice 

zástavby bude min. 15m od břehové čáry potoka, bezpečnostní pásmo VVTL plynovodů - 

hranice zástavby bude min. 150 m od krajního plynovodu. 
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Lokalita Ke Korycanům – zemědělská výroba rostlinná – VZ1 

Zastavitelná plocha pro zemědělskou rostlinnou výrobu je navržena na severní hranici 

katastrálního území, příjezd je ze silnice III/24214. Plocha vytváří zázemí pro 

obhospodařované plochy orné půdy v severozápadním kvadrantu k.ú.Veliká Ves. 

Limity v lokalitě: lokální biokoridor LBK 32 – hranice zástavby bude min. 15m od břehové 

čáry potoka, bezpečnostní pásmo VVTL plynovodů -  hranice zástavby bude min. 200m od 

krajního plynovodu. 

 

Lokalita Úhory – občanská vybavenost – OV1 

Zastavitelná plocha pro občanskou vybavenost – prioritně pro dům seniorů - se nachází na 

západní straně obce při silnici III/24213 na Odolenu Vodu. Součástí plochy je zahrada. Je 

navržen pěší průchod podél potoka a dále podél silnice. Nutno dodržet volný pruh 6 m podél 

potoka z důvodu údržby vodoteče. 

Limity v lokalitě: ochranné pásmo silnice III. třídy 

 

Lokalita Na Rovinkách – drobná výroba – VD1 

Zastavitelná plocha pro drobnou výrobu se nachází na východní straně stávajícího 

zemědělského areálu, který je navržen k přestavbě. Příjezd je ze silnice III/24213 ve směru od 

Předboje. V lokalitě není zájem o obytnou zástavbu, proto bylo oproti schválenému ÚP 

navrženo jiné využití. 

Limity v lokalitě: ochranné pásmo silnice III. třídy 

Podmínka rozhodování:  

Konkrétní záměry, připravované na ploše pro drobnou výrobu (VD) nutno předložit v rámci 

projektové přípravy Krajskému úřadu Středočeského kraje, odboru životního prostředí a 

zemědělství k vyjádření a posouzení dle zákona č. 100/2001 Sb., příloha 1. 

 

Lokalita Na Padesátém – občanská vybavenost – sport – OS1 – se ruší 

 

Lokalita Na Vartech 1 – bydlení čisté – BC4  

Nová zastavitelná plocha pro bydlení se nachází na jihozápadní straně obce v návaznosti na 

stávající zástavbu. Je navržen příjezd je ze silnice III/24213 a propojení na stávající 

komunikaci. Realizace tohoto příjezdu je podmínkou výstavby. Součástí lokality je plocha pro 

veřejnou zeleň na pozemcích obce. Nutno dodržet volný pruh 6 m podél potoka z důvodu 

údržby vodoteče. 

Limity v lokalitě: ochranné pásmo silnice III. třídy, dešťový trubní svod ze zemědělského 

areálu. 

Podmínka rozhodování – územní studie 

 

Lokalita Na Vartech 2 – bydlení čisté – BC5, bydlení smíšené SV4 

Nová zastavitelná plocha pro bydlení se nachází na jižní straně obce v návaznosti na stávající 

zástavbu. Je navržen příjezd je ze silnice III/24213. Realizace tohoto příjezdu je podmínkou 

výstavby. 

Limity v lokalitě: ochranné pásmo VN 22 KV, splachy z polí – je navrženo protierozní 

opatření, dešťový trubní svod ze zemědělského areálu. 

Podmínka rozhodování – územní studie 

 

3.3.2. Přestavbové plochy  - Tyto plochy jsou v souladu se schváleným územním plánem. 

Přestavbová plocha – Kentoya – bydlení smíšené SV2 

Areál Kentoya s nefunkčními skladovacími halami tvoří spojovací článek mezi stávající 

zástavbou a novou obytnou lokalitou. Plocha je určena pro obytnou zástavbu soustředěného 
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charakteru s veřejným prostranstvím pokud možno uprostřed plochy. Důležité je pěší 

propojení přes dvůr č.p. 39 směrem ke kostelu. 

Podmínka rozhodování – územní studie 

 

Přestavbová plocha – zemědělský areál – bydlení smíšené SV3 

Funkční zemědělský areál slouží chovu skotu, nachází se na jihovýchodní straně obce.  

Ačkoliv byl ve schváleném ÚP navržen jako plocha obytná, byl Pozemkovým fondem vrácen 

k původnímu účelu. Je stále navržen k přestavbě na plochu obytnou za předpokladu ukončení 

zemědělské výroby a zařazen do výhledu. 

Podmínka rozhodování – územní studie 

 

3.3.3. Etapizace 

 

Nový územní plán nenavrhuje etapizaci. 

 

3.4. Návrh systému sídelní zeleně 
 

 Stávající sídelní zeleň se nachází převážně v zahradách a podél místních komunikací. 

Hodnotnější zeleň je na návsi u kostela a v okolí hřbitova. 

 

Zeleň veřejná - ZV: 

Součástí každé nové obytné plochy budou plochy veřejné zeleně, situované v místech 

přirozených aktivit obyvatel a to 1000m2 na 2 ha obytné plochy dle vyhlášky 269/2009 Sb. 

odst. 2. V obytné ploše BC2 je veřejná zeleň zakreslena orientačně, na ploše BC4 jsou pro 

veřejnou zeleň vyčleněny pozemky obce. Veřejná zeleň je navržena také na pozemcích u 

rybníka. 

Veřejná zeleň bude zakládána a udržována jako jednoduchá parková zeleň, v ulicích jako 

stromořadí a travní porost. Ve veřejné zeleni bude používán širší sortiment druhů dle dané 

lokality. 

 

Zeleň ochranná – ZO: 

Zeleň ochranná je navržena podél silnice III/24213 jako ochrana proti hluku a prachu. Zeleň 

ochranná bude sestávat z hustých porostů stromů a keřů, odolných proti zplodinám z dopravy. 

 

Zeleň soukromá – ZS: 

Zeleň soukromá – zahrady a sady jsou součástí všech obytných ploch na parcelách rodinných 

domů a plochy pro občanskou vybavenost OV1. Některé zahrady jsou součástí krajiny. 

 

4) KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY 
 

4.1. Dopravní infrastruktura 
Zásady dopravní infrastruktury jsou vyjádřeny ve výkrese č.A3a – veřejná infrastruktura – 

doprava.  

 

4.1.1. Pozemní komunikace 

 

• Širší dopravní vztahy 

Řešené území se nachází v severní části okresu Praha – východ, na hranici s okresem 

Mělník. Spádově se kloní k oblasti Odolena Voda. Časová dostupnost autem z Prahy je asi 15 

minut, autobusem cca 45 minut. 
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Podle ZÚR pro Středočeský kraj je komunikace I/9 v úseku Mělník - Dubá zařazena 

jako silnice II/609. 

V řešeném území nejsou plánovány žádné regionální ani jiné silniční 

komunikace. Je plánován železniční koridor. 

Ochranné pásmo silnice II. a III. třídy je 15m na obě strany 

 

• Místní komunikační síť  

STAV: řešené území je napojeno na komunikaci I/9  silnicí III/24 213, vedoucí přes Předboj 

do Veliké Vsi a dále do Odolené Vody. Obec se rozkládá kolem křižovatky silnic III/ 24 213 

a III/ 24 214, která vede do Korycan. 

Obě komunikace splňují parametry silnic třetí třídy.  

Dopravní zařízení (čerpací stanice, autoservis apod.) se nevyskytují. V obci je pouze 

půjčovna automobilů. 

 

NÁVRH KOMUNIKACÍ: nové místní obslužné komunikace uvnitř zastavitelných ploch jsou 

součástí jednotlivých ploch, územní plán nenavrhuje vnitřní komunikační členění lokalit. 

Nová příjezdová páteřní komunikace je navržena pouze pro plochu BC4 a plochu BC5, jinak 

jsou navrženy jen vjezdy do jednotlivých lokalit. Na ploše BC2  je pod venkovním vedením 

22kV navrženo veřejné prostranství, jehož součástí bude místní komunikace. 

Nastane-li u nové zástavby potřeba provádět opatření k odstranění negativních vlivů ze 

stávajícího silničního provozu na pozemních komunikacích, budou je provádět vlastníci 

nemovitostí svým nákladem. 

Parametry místních komunikací budou dle ČSN 736110 Projektování místních komunikací. 

Doporučené minimální parametry dopravních prostorů místních komunikací (PMK): 

Obousměrný provoz – šířka PMK 10m 

Jednosměrný provoz – šířka PMK 8m 

Širší komunikace mohou být. 

Součástí PMK  bude prostor pro pěší (chodník) a prostor pro pohotovostní parkování a zeleň.  

 

• Silniční mosty a mostky -Na silnici III / 24 213 a III / 24 214 se vyskytují mostky na 

potoce Korycanský.  

• Doprava v klidu - návrh: 

- Pro rodinné domy se stanovuje – 1 stání na jednu bytovou jednotku a 1stání návštěvní 

na každý RD – vše na vlastním pozemku. Další návštěvní stání budovat v dopravním 

prostoru dle kapacity území. 

- Pro bytové stavby se stanovuje - 1 stání na jednu bytovou jednotku ,  návštěvní stání 

dle požadavků stavby a kapacity území – vše na vlastním pozemku.  

- Pro občanské, komerční a ostatní stavby se stanovuje – parkování bude vždy na 

vlastním pozemku. Kapacita dle velikosti a účelu stavby.  

- Nová parkovací plocha je navržena jako součást dopravní infrastruktury pro lokalitu 

NSs3 – u silnice III/24213. Tato plocha slouží pro sezónní parkování vozidel 

návštěvníků  

- Při zřízení parkoviště musí být splněny požadavky §39, Vodního zákona č. 254, musí 

být zajištěna dostatečná ochrana povrchových a podzemních vod proti jejich 

kontaminaci 

• Dopravní závady - v řešeném území se nevyskytují závažné dopravní závady. 
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4.1.2. Doprava železniční 

V řešeném území se stavby železniční dopravy nevyskytují. 

KORIDOR NAVRŽENÝ - dle ZÚR pro Středočeský kraj je zakreslen koridor pro 

vysokorychlostní železniční trať Praha - Lovosice: vysokorychlostní tratě jsou nové tratě 

s parametry umožňujícími rychlost osobních vlaků až 300 km/h. Na tratích se uvažuje se 

smíšeným provozem dálkových osobních vlaků a lehkých nákladních vlaků. Tato navržená 

trať vede přes jižní výběžky řešeného území. 

Šířka koridoru – 600 m  

4.1.3. Doprava autobusová a pěší a cyklistická 

• Autobusová doprava 

 Autobusová zastávka je v centru obce – naproti Obecnímu úřadu.  Pěší dostupnost 

z obytných ploch odpovídá izochroně 5 minut (300 m) a 8 minut (500 m).  

 

• Pěší turistické trasy a cyklostezky 

 V řešeném území nejsou cyklotrasy ani turistické stezky. Pěší cesty – v obci je málo 

chodníků, pro pohyb pěších slouží místní komunikace. V nových lokalitách je nutné 

navrhovat alespoň jednostranné chodníky.  

 V rámci územního plánu jsou navrženy pěší cesty v zastavěném a zastavitelném území 

obce a propojení s krajinou – cesta kolem rybníka a podél Korycanského potoka, cesta podél 

silnice III/24213 a obnova polní cesty směrem na severozápad na Kopeč. 

• Doprava ostatní 

Letecká a vodní doprava se v řešeném území neuplatňují 

 

4.2. Technická infrastruktura 
 

KAPACITA ÚZEMÍ – odhad 

 

Stávající počet obyvatel     290 

Nárůst počtu obyvatel o    409 

Rezerva 10%        40 

Celkem nárůst počtu obyvatel o   449 

 

Cílový stav:  290 + 450    740  

 

4.2.1. Vodní hospodářství 

Zásady uspořádání technického vybavení v oblasti vodního hospodářství jsou vyjádřeny ve 

výkrese č. A3b – veřejná infrastruktura – vodovod, kanalizace (m 1 : 5000) 

 

• Zásobování pitnou vodou 

Obec je zásobována ze systému KSKM napojením na hlavní větev DN 350. Přívodní řad za 

odbočením z hlavního řadu je z různých profilů (DN 150, DN100, DN90). Přivaděč do obce 

od předávací šachty je DN 150. Potřebné hodnoty tlaku jsou v místě předávací šachty 

zajištěny pro zástavbu do nadmořské výšky 200 m n. m. V místě předání je zajištěna dodávka 

vody v maximálním množství 1,6 l/s.  

V obci je zaveden vodovod s požárními hydranty, vedený v místních obslužných 

komunikacích. 
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Pro nové RD, se kterými se uvažuje na nových plochách, budou provedeny nové 

rozvodné řady, které se napojí na stávající vodovodní síť v obci. Na nových rozvodných 

řadech budou osazeny požární hydranty.  

Potřeba požární vody  

Na stávajících vodovodních řadech jsou osazeny požární hydranty. V úsecích, kde není 

dosažen tlak 0,25 MPa bude hašení zajištěno ze stávajícího rybníku a požární nádrže. 

Ochranná pásma - hlavní přiváděcí vodovodní řady mají ochranné pásmo 2 m od osy potrubí. 

 

• Kanalizace 

Obec vybudovala síť splaškové kanalizace a mechanicko-biologickou ČOV s kapacitou 250 

EO, umístěnou v údolí Korycanského potoka při silnici III/24214 na Korycany. Při nárůstu 

obyvatel bude nutná intenzifikace či rozšíření ČOV. 

Ochranné pásmo ČOV bylo projektantem stanoveno na 25 m.  

Navržené obytné lokality budou napojeny do již vybudovaných kanalizačních řadů. 

 

Odvod dešťových vod  

Dešťové vody jsou povrchově sváděny do vodních toků, zejména do Korycanského potoka.  

Při výstavbě jednotlivých rodinných domků bude  již v rámci stavebního řízení zajištěno 

zasakování dešťových vod na vlastním pozemku. Dešťové vody z komunikací budou 

odváděny stávajícími a novými systémy (rýhy, potrubí), mohou být zřizovány zasakovací 

bloky v rámci komunikací. 

Zastavěné území obce je ohroženo vodní erozí při déle trvajících deštích. V územním plánu je 

navrženo protierozní opatření na východní a jižní straně obce ve formě zeleně a zasakovacích 

průlehů. 

 

4.2.2. Energetika a spoje 

Zásady uspořádání technického vybavení v oblasti energetiky a spojů jsou vyjádřeny ve 

výkrese č. A3c – veřejná infrastruktura – energetika a spoje (m 1 : 5000) 

 

Při řešení zásobování jednotlivých lokalit elektrickou energií musí být respektován Zákon č. 

458/2000 Sb. v platném znění. 

 

• Zásobování elektrickou energií 

 

Nadřazené sítě: 

Zájmovou oblastí vede přes jižní výběžek řešeného území venkovní vedení VVN 400 a 220 

kV. 

KORIDOR pro nové vedení VVN je vymezen dle  ZÚR pro Středočeský kraj, kde je 

počítáno s posílením stávající trasy VVN 400 kV v celé délce. Šířka koridoru je 600 m. 

 

Sítě 22 kV: Obec je zásobována z venkovního vedení VN 22 kV, které prochází přes 

jihovýchodní okraj obce.  

 

Distribuci pro obec zajišťují stávající trafostanice: 

TS1  Obec   

TS2  U rybníka     

TS3  Veliká Ves – RD  

TS4  Statek  

TS5 Veliká Ves – U studánky  
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Sítě NN – 0,4 kV 

Rozvody NN jsou v obci provedeny jak vrchním vedením, tak závěsným kabelem a kabelem 

v zemi podle druhu a stáří zástavby. Veřejné osvětlení je v obci provedeno pro celé současně 

zastavěné území prostřednictvím svítidel s výbojkami. Ovládání je řešeno centrálním 

způsobem. Nové rozvody NN budou provedeny jako podzemní. 

 

Stavy sítí a transformačních stanic: 

Sítě 22 kV jsou v dobrém provozním stavu pro současný přenos elektrické energie. Jsou 

použitelné i pro budoucí napájení v zájmové oblasti. 

Transformační stanice sloužící pro napájení obce jsou z hlediska požadovaného příkonu 

dostačující, pro novou zástavbu budou posíleny.  

 

Návrh nových trafostanic 

Podle výpočtů nárůstu spotřeby elektrické energie budou potřeba 4 nové trafostanice – 1x TS 

pro plochu BC2, 1x TS pro plochy BC4, 1x TS pro plochy BC5, 1x TS pro plochu VD1 

Nové trafostanice budou propojeny kabelem 22 kV v zemi, nejlépe v trase stávajících a 

nových komunikací. Pro každou novou TS bude vyčleněna plocha min. 6x7 m = 42 m2 

 

Přeložky venkovního vedení VN 22 kV - návrh:  

Pro obytnou plochu BC2 je pod venkovním vedením 22kV navržena plocha veřejného 

prostranství, podél vedení musí zůstat volný pruh šířky 4m. Pro obytnou plochu BC5 se 

předpokládá přeložka venkovního vedení izolovaným kabelem po sloupech nebo v zemi 

v rámci nových komunikací. Trasu a podrobnosti přeložky bude řešit územní studie. 

 

• Zásobování plynem: 

V obci není zaveden STL zemní plyn. Obec s plynofikací nepočítá.  

 

Nadřazené sítě VVTL: 

V severovýchodní části území se nachází trasa plynovodů a příslušných dálkových kabelů 

VVTL plynovod DN 900 – 2x 

VVTL plynovod DN 1000 -1x 

V souběhu s liniemi plynovodů vedou trasy optických a metalických kabelů. – OP 1,5m 

 

Ochranná pásma plynovodů 

Zákonem č. 458 / 2000 Sb. je pro uvedené plynovody stanoveno  ochranné  pásmo     na 4 m a 

bezpečnostní pásmo u DN 900 a výše na 200 m kolmé vzdálenosti od plynovodu na obě 

strany. 

Do vzdálenosti 150 m od osy nebude prováděno souvislé zastavění. Hranice zastavitelné 

plochy BC3 bude 150 m od krajního plynovodu. 

 

•  Telekomunikační sítě a zařízení 

 

Dálkové kabely 

V řešeném území se nevyskytují telekomunikační dálkové kabely, pouze ovládací dálkové 

kabely, související s provozem dálkových VVTL plynovodů. V řešeném území neeviduje 

VUSS Praha žádné samostatné inženýrské sítě nebo zařízení AČR. 

Místní sítě SPT Telecom 

V dané oblasti byla provedena plošná kabelizace a kapacita přívodního kabelu je dostačující. 

Řešené území je napojeno na okolní území místními telekomunikačními kabely podél 

komunikací III. třídy. Hlavní telefonní ústředna je v Neratovicích. 
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4.2.3. Nakládání s odpady 

 Komunální, nebezpečný a velkoobjemový odpad bude i nadále z řešeného území 

odvážet smluvně sjednaná firma na zabezpečenou skládku mimo řešené území. V obci 

probíhá tříděný sběr odpadů – plasty, papír, sklo, karton – stanoviště je na návsi.  Sběr 

nebezpečného odpadu a velkoobjemový sběr probíhá 2x ročně. Obec má obecně platnou 

vyhlášku o odpadech.  

 

4.3. Občanské vybavení charakteru veřejné infrastruktury 
 

Návrhové plochy: 

Mateřská škola jako samostatný objekt se nenavrhuje, při zvýšeném počtu obyvatel se může 

realizovat formou soukromé školičky jako součást obytné smíšené zástavby. 

Pro občanskou vybavenost nadmístního významu je navržena plocha OV1 – kde se 

předpokládá realizace domova pro seniory. Může zde být i jiná vhodná občanská vybavenost. 

 

5) KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY, ÚSES, PROTIEROZNÍ 

OPATŘENÍ, OCHRANA PŘED POVODNĚMI, DOBÝVÁNÍ NEROSTŮ 

 

 5.1. Návrh uspořádání krajiny  
 

 Veliká Ves patří do oblasti krajinného rázu Střední Polabí, klimatická oblast teplá, 

s mírnou zimou. Krajina je rovinatá, intenzivně hospodářsky obdělávaná s ostrůvky zeleně na 

skalních výchozech a podél vodních toků. Větší lesní celek je v západní části území.

 Cílem koncepce uspořádání krajiny je koordinace zájmů a vztahů v nezastavěném 

území z hlediska rozdílných možností jeho využití a zájmů ochrany přírody. Smyslem členění 

nezastavěného území na plochy s rozdílným způsobem využití je vytvoření předpokladů pro 

cílené ovlivňování krajiny v souladu se zjištěnými podmínkami a limity – a to 

prostřednictvím regulativů stanovených podle specifických podmínek příslušné plochy (viz. 

Kapitola 6) 

 

• Plochy nezastavěného území vymezené územním plánem jsou členěny podle 

charakteru využití na: 

NL – plochy lesní, lesy hospodářské a lesy ochranné – zahrnují pozemky určené k plnění 

funkce lesa, pozemky staveb a zařízení lesního hospodářství a související dopravní a 

technické infrastruktury. Nové lesní plochy se nenavrhují. 

NS  -  plochy smíšené nezastavěného území zahrnují pozemky přirozených a přírodě blízkých 

ekosystémů a malé obhospodařované plochy, kde není nezbytné stanovit převažující účel 

využití.  Pro plochy  zeleň v krajině se sportovní funkcí je stanoven index s. 

NZ – plochy zemědělské – velké plochy ucelených lánů  intenzivně zemědělsky 

obhospodařované 

 

Územní systém ekologické stability na místní a regionální úrovní a plochy VKP jsou 

pokládány za součást přírodní zóny, i když jsou tyto prvky s ohledem na jejich prostorové 

parametry zahrnuty do zóny smíšené NS či do ploch lesních – NL 

 

• Návrh nové zeleně – změny v krajině: 

V územním plánu jsou navrženy změny v krajině ve formě nové zeleně. Primárně se jedná o 

zeleň ÚSES a zeleň podél polních cest, sekundárně o zeleň se sportovní funkcí, navazující na 

zastavěné území obce. 
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Plochy NSs - smíšené nezastavěné se sportovní funkcí: 

 

Plocha NSs1 – navazuje na obytnou plochu BC2, jedná se o plochy zeleně v krajině se 

sportovní funkcí, které zvyšují atraktivnost obytných ploch. Mohou zde být navrženy skupiny 

stromové zeleně, pobytové louky s herními a cvičebními prvky pro děti a seniory apod. 

Plocha NSs2 -  navazuje na obytnou plochu BC5 a přestavbové území SV3. Je zde navržena 

zeleň v krajině se sportovní funkcí, zároveň se jedná o plochu zvyšující retenční schopnosti 

území. 

Plocha NSs3 – plocha zeleně v krajině se sportovní funkcí je navržena na základě 

schváleného územního plánu v oblasti západně od obce, v návaznosti na plochy přírodní 

zeleně. Předpokládá se zde sportovní využití pro lukostřelbu v přírodě. Je navrženo pěší 

propojení s obcí a malé parkoviště. Cílové stanoviště pro lukostřelbu bude pojato jako 

půlkruhové kamenné zídky, z vnější strany kryté vysokou zelení. Je možné navrhnout i jiné 

sportovní činnost. 

 

Plochy NS - smíšené nezastavěné přírodní: 

 

Plocha NS4 – plocha zeleně navržená jako regionální biokoridor RBK 1132 a doplňující 

plochy přírodní zeleně v návaznosti na regionální biocentrum RBC1865 a podél silnice 

III/24213. 

Plocha NS5  – plocha zeleně se na žádost vlastníka pozemků ruší 

Plocha NS6 – plocha zeleně navrženého lokálního biocentra LBC 23 východně od obce. 

 

V lokalitě Na Vartech, na p.č. 834/17, je navržen sad. Nesmí být narušeny prvky VKP. Forma 

případného oplocení bude řešena s příslušným dotčeným orgánem státní správy (životní 

prostředí). Nesmí bránit průchodnosti krajiny. 

 

5.2. Ochrana přírody a krajiny – významné krajinné prvky - VKP 
 

VKP ze zákona (zákon 114/1992 o ochraně přírody a krajiny) jsou lesy, rašeliniště, vodní 

toky, rybníky, jezera, údolní nivy. Dále jsou jimi jiné části krajiny, které zaregistruje podle 

paragrafu č. 6 orgán ochrany přírody jako VKP. 

 

Významné krajinné prvky registrované - EKORAJON č. 2 

  

- VKP 2 – Velkoveský vrch  

Lesní porosty a ostatní plochy nelesní zeleně na vrchu na západní hranici řešeného území jsou 

součástí funkčního RBC 1865 – KOPEČ. 

- VKP 4 – Na skalách  

Rozptýlená zeleň na zemědělsky nevyužívaném území s drobnými skalkami, navazuje na 

Velkoveský vrch. 

- VKP 9 – Na vartech  

Skupina návrší se stepními společenstvy 

- VKP 10 – Na rovinách 

Mez porostlá křovinami 

- L1 – lesní pozemek  

 

Návrh opatření: zachovat přírodě odpovídající druhovou skladbu, nenarušovat VKP orbou, 

v okolí VKP omezit hnojení. V případě výsadby dřevin používat pouze původní druhy dřevin. 
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Památné stromy – v řešeném území nejsou. Vyskytují se vzrostlé kvalitní stromy – lípa 

srdčitá u hřbitova a u kostela, vrba vedle areálu Kentoya. 

Nevyskytují se přírodní rezervace ani prvky NATURA ani ptačí oblasti. 

 

 

5.3. Územní systém ekologické stability  
 

ÚP zachovává všechny plochy zeleně, prvky ÚSES a VKP. ÚSES je zobrazen v Hlavním a 

Koordinačním výkresu. 

 

Regionální systém ekologické stability dle ZÚR pro Středočeský kraj a ÚAP Brandýsko: 

Na řešené území částečně zasahuje v jeho západní části (Na skalách) regionální biocentrum č. 

1865 Kopeč, vymezené, funkční a regionální biokoridor č. 1132 Kopeč - Beckov k vymezení, 

vedoucí směrem na Čenkov. Větší část RBC se nachází na sousedním území – okr. Mělník. 

Hranice RBC vycházejí z reálného stavu krajiny a zahrnují plochy s nejvyšším stupněm 

ekologické stability, nacházející se na k.ú. Veliká Ves. Tyto hranice je nutno respektovat. 

 

Návrh opatření: doplnění přírodní nelesní zeleně o původní druhy.  

 

Lokální systém ekologické stability:  

 

Lokální systém ekologické stability navržený v řešeném území je tvořen dvěma liniemi: 

 

1. V severní části území prochází nivami vodních toků lokální biokoridor č. 31, 32 a 33. 

Vložena jsou biocentra č. 22 a 23 

LBK 31 – Úhory - částečně upravený vodní tok s břehovým porostem, částečně mokřad 

LBC 22 -  Úhory -  mokřad  

LBK 32- Na Pejřovce - vodní tok s břehovými porosty 

 

Návrh opatření: zachovat břehové porosty, případně je doplnit původními druhy – vrba, bez 

černý, zachovat rákosové porosty. V případě realizace rybníka v blízkosti LBK31 nenarušit 

stávající vodní režim. Neprovádět orbu až k břehové čáře, ponechat prostor pro drn. 

 

LBC 23 – Na Dvorských - malý listnatý hájek a upravený vodní tok s břehovým porostem 

LBK 33 – upravený vodní tok s břehovým porostem 

 

Návrh opatření: doplnění přírodní nelesní zeleně o původní druhy, případně travní porosty.  

 

2. Po jižní hranici řešeného území prochází lokální biokoridor č. 19 a 20, vloženo je LBC 

14 

LBK 19 – Na pískách - převážně na k.ú. Čenkov 

LBC 14 – Na vartech - skupina návrší se stepními společenstvy v polích  

LBK 20 – U Kočového vrchu - vede podél polní cesty z Čenkova do Předboje, vyskytují se 

travinobylinná společenstva, keře. 

 

Návrh opatření: zachovat druhovou skladbu, zamezit černé skládky odpadů 

 

V západní části území byl navržen lokální SES, který je nyní součástí Regionálního ÚSES a 

to LBC 11 a 12, které spojuje LBK 14. Tyto prvky nemohou být dle současné legislativy 

součástí regionálního biocentra a navrhují se ke zrušení. 
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5.4. Prostupnost krajiny, krajinotvorné prvky  

     
 Krajina je prostupná po stávajících účelových cestách, vedoucích ze sídla různými 

směry. Jižním směrem vede polní cesta do Čenkova a Panenských Břežan. Severovýchodním 

směrem vede cesta na Korycany, východním směrem na Horňátky. Na západní straně obce 

odbočuje ze silnice polní cesta severním směrem, stáčí se na západ a ztrácí se v polích. Je 

navrženo její prodloužení směrem na Kopeč. Nové je pěší propojení obce a plochy NSs3, kde 

je navržena zeleň se sportovním využitím a malé parkoviště. Odtud vede stávající cesta ne 

terénní vrchol, odkud je pěkný výhled do kraje. 

 V obci jsou navrženy pěší cesty, propojující zastavěné území a nové lokality. 

Navržená pěší cesta vede kolem rybníka, přes plochu BC3, kde přechází silnici III/24214, 

pokračuje po levém břehu Korycanského potoka, kolem plochy OV1, kde překračuje silnici 

III/24213 a dále podél potoka na plochu BC4, kde se napojuje na stávající ulici. 

Jako nový krajinný prvek jsou navržena stromořadí podél některých polních cest a doplněna 

zeleň ÚSES. 

 

5.5. Protierozní opatření, ochrana před povodněmi  
 

 Protierozní opatření proti splachům z polí jsou navržena v rámci nových obytných 

ploch na východní a jižní straně obce ve formě ploch zeleně a zelených zasakovacích pásů - 

průlehů. Zelený pás bude mělký zasakovací, zatravněný příkop s výsadbou stromů, minimální 

šířky 10 m 

Protierozní opatření budou provedena dle návrhu odborné firmy. 

 

Záplavová území – nebyla vyhlášena, pro obec byl vypracován povodňový plán v roce 2001 

Ing. Chudým, který byl revidován v roce 2003. Na základě nových hydrologických údajů je 

rozsah záplavového území výrazně menší. Čára Q100 je zakreslena v koordinačním výkresu. 

 

5.6. Dobývání nerostů  
 

Mimo řešené území se nachází výhradní ložisko stavebního kamene č. 3028300 Čenkov, na 

jižní výběžky řešeného území zasahuje chráněné ložiskové území č. 02830000 Čenkov. Toto 

území není územním plánem dotčeno.   

 

6) STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM 

ZPŮSOBEM VYUŽITÍ 
 

6.1. Společná ustanovení 
 V území řešeném územním plánem Veliká Ves je možno umisťovat stavby a zařízení, 

povolovat jejich změny, změny jejich využití, které jsou vyznačené ve výkrese č. A2 – hlavní 

výkres – urbanistická koncepce a koncepce uspořádání krajiny. Označení ploch zkratkami 

v textu dokumentace ÚP odpovídá značení ve výkrese. Vymezenému využití ploch musí 

odpovídat účel umísťovaných a povolovaných staveb, případně jejich změn.  

 

• Podmínky pro plochy s rozdílným způsobem využitím jsou stanoveny dle přílohy 

č. 7 Vyhlášky 500/2006 Sb. jako: 

- Hlavní využití 

- Přípustné využití (přípustné využití je navrhováno jako možné využití území, které 

však nesmí přesáhnout neúnosně využití území nebo potlačit hlavní využití) 
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- Podmínečně přípustné využití (pokud je uvedeno, stanovují se vždy rozhodující 

podmínky) 

- Nepřípustné využití 

- Pravidla pro uspořádání území - podmínky prostorového uspořádání  

 

• Základní zásady pro využití ploch: 

- Podmínkou pro realizaci staveb občanských a výrobních je povinné napojení na 

splaškovou kanalizaci a vodovod. 

- Podmínkou každé Dokumentace k územnímu rozhodnutí (DÚR) je vybudování 

veřejné infrastruktury podle územní studie v dané lokalitě (komunikace, technická 

infrastruktura, veřejná prostranství) 

- Při realizaci záměrů v blízkosti vodních toků musí zůstat vždy volný neoplocený pruh 

šířky 6m podél toku z každé strany. 

- Dodržení hodnot hygienických limitů hluku pro plochy bydlení v ochranných pásmech 

silnice III. třídy: v dalších stupních projektové dokumentace (DÚR, DSP) musí být 

prokázáno nepřekročení maximální hladiny hluku v chráněných vnitřních i 

venkovních prostorech staveb zejména na plochách  BC3, BC4. Opatření na dosažení 

hodnot hygienických limitů hluku zajišťuje a hradí vždy stavebník. 

- V celém řešeném území není povolena žádná nová výstavba zařízení (věž, stožár) pro 

radioreléové systémy a sítě mobilních operátorů. 

- Vzhledem k zachovalému krajinnému rázu území se nepovolují žádné velkoplošné 

zdroje elektrické energie typu fotovoltaických elektráren. Připouštějí se alternativní 

způsoby využití sluneční a zemní energie pro rodinné domy a ostatní stavby v rámci 

vlastního pozemku. 

- Oplocení v krajině je povoleno jako stavba dočasná, nesmí bránit prostupnosti krajiny. 

- Doprava v klidu: 

Pro rodinné domy se stanovuje – 1 stání na jednu bytovou jednotku a jedno stání návštěvní 

pro každý RD – vše na vlastním pozemku. Další návštěvní stání mohou být v dopravním 

prostoru dle kapacity území. 

Pro bytové stavby se stanovuje - 1 stání na jednu bytovou jednotku ,  návštěvní stání dle 

požadavků stavby a kapacity území – vše na vlastním pozemku.  

Pro občanské, komerční a ostatní stavby se stanovuje – parkování bude vždy na vlastním 

pozemku. Kapacita dle velikosti a účelu stavby.  

 

6.2. Ustanovení pro jednotlivé druhy ploch 
 

6.2.1.  Bydlení smíšené venkovské - SV 

Zahrnuje zastavěné území obce SV1, přestavbové území SV2, SV3 a plochu SV4 

 

Hlavní využití: 

• bydlení v samostatných rodinných domech stávajících a nových  

• soukromá zeleň (zahrady, sady) 

• samostatné objekty veřejné občanské vybavenosti 

• sportovní a relaxační zařízení 

• veřejná prostranství a plochy okrasné a rekreační zeleně s prvky drobné architektury a 

mobiliářem pro relaxaci, dětská hřiště a sportoviště 

• místní komunikace, pěší cesty 
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Přípustné využití území, činnosti a stavby: 

• bydlení ve stávajících bytových domech, nové bytové domy pouze v přestavbovém území 

SV2 a v navazujícím území na parcele č. 39 

• dvojdomy pouze v přestavbové území SV2 (parcela pro jeden dům 700 m2)  

• maloobchodní a stravovací služby 

• ubytovací a sociální služby (penziony, dům s pečovatelskou službou, domov pro seniory, 

mateřská školka, jesle) 

• zdravotnická zařízení, zařízení pro administrativu 

• nezbytná technická vybavenost 

• samostatné garáže u rodinných domů, drobné stavby 

• parkoviště 

 

Podmínečně přípustné využití: 

• bydlení na plochách SV4 

Podmínka: při umisťování staveb pro bydlení na těchto plochách je nutné prokázat splnění 

hygienických limitů hluku dle nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před 

nepříznivými účinky hluku a vibrací vzhledem k blízkému umístění zemědělského areálu. V 

příslušné územní studii pro plochu SV4 (p.č. 645/1) bude zpracována  hluková studie, která 

blíže specifikuje hlukovou zátěž z provozu zemědělského areálu. 

• výrobní služby 

Podmínka: výrobní služby nesmí být v rozporu s hlavním využitím, produkce hluku, prachu a 

zápachu včetně dopravní obsluhy nepřekročí hygienické normy určené pro obytné plochy  

• živočišná a rostlinná výroba: 

Podmínka: živočišná výroba pouze za předpokladu, že při zřizování, rozšiřování, zvyšování 

počtu kusů, změně druhu chovných zvířat, změnách technologie chovu a větrání nebo 

zavádění nových provozů je třeba vždy prokázat výpočtem dle platného metodického pokynu 

nebo jiné plané legislativní úpravy, že produkce pachu příslušné živočišné výroby nebude 

zasahovat do objektů a ploch hygienické ochrany (plochy pro bydlení, občanskou 

vybavenost). Následně je třeba podle výpočtu stanovit a vyhlásit opatřením stavebního úřadu 

(nebo jiného legislativně určeného orgánu) pásmo hygienické ochrany – PHO. 

 

Nepřípustné využití: 

• veškeré stavby a činnosti, jejichž negativní účinky na životní prostředí překračují limity 

uvedené v příslušných předpisech nad přípustnou míru 

• veškeré stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím, zejména stavby 

pro výrobu, skladování a velkoobchod, náročné na dopravní obsluhu 

• řadové rodinné domy 

 

Pravidla pro uspořádání území: 
 

Zastavěné území SV1: 

- Výšková hladina zástavby: v zastavěném území bude dodržena výšková hladina 

stávající zástavby. Nutno dodržet historický charakter zástavby v okolí kostela – 

zejména hmotové a výškové členění zástavby a tvary střech. 

- Velikost nově oddělované parcely v zastavěném území SV1 - minimálně 850 m2, 

zastavěnost max. 40% včetně zpevněných ploch a drobných staveb. 

- Nové drobné stavby - zastavěná plocha do 16 m2, výška max. 3,5m 
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- Parcela č. 39 – stávající objekt bude využit přednostně pro bydlení, povoluje se nový 

bytový dům - výška stavby bude max. dvě nadzemní podlaží a využité podkroví, 

střechy sklonové. 

- Dodržet průhledovou osu na kostel, zachovat komunikaci Za Humny a realizovat pěší 

průchod přes p.č. 39 v rámci veřejného prostranství 

 

Přestavbové území SV2  

- výška staveb bude max. dvě nadzemní podlaží a využité podkroví, střechy sklonové. 

- Velikost parcely pro dvojdomy – min. 700 m2 pro jeden dům, zastavěnost max. 30%  

- Velikost parcely pro samostatný RD – min. 950 m2, zastavěnost max.30%  

- Bytové domy – 6 byt. Jednotek v jednom domě + zázemí 

 

Přestavbové území SV3 a plocha SV4 

- výška staveb bude max. dvě nadzemní podlaží a využité podkroví, střechy sklonové. 

- Velikost parcely – min. 950m2, zastavěnost max. 30%  

 

Samostatné stavby pro občanskou vybavenost  

- Výška staveb max. dvě nadzemní podlaží a využité podkroví, zastavěnost parcely 

max. 30%,   

- parkování obyvatel a zákazníků na vlastním pozemku. 

- Pro objekty občanské vybavenosti lze minimální plochu parcely zvětšit dle účelu 

stavby. 

 

6.2.2. Bydlení čisté – BC 

Zahrnuje zastavěné území BC1 a obytné plochy BC2, BC3, BC4, BC5  

 

Hlavní využití: 

• bydlení v samostatných rodinných domech 

• soukromá zeleň (zahrady, sady) 

• místní komunikace, pěší cesty 

 

Přípustné využití území, činnosti a stavby: 

• administrativní nebo komerční prostory v rámci jednoho rodinného domu 

• veřejná prostranství a plochy okrasné a rekreační zeleně s prvky drobné architektury a 

mobiliářem pro relaxaci, dětská hřiště 

• nezbytná technická vybavenost 

• samostatné garáže u rodinných domů, přístřešky pro automobily, parkovací stání 

• drobné stavby 

• návštěvní parkoviště pro osobní automobily 

 

Podmínečně přípustné využití: 

• bydlení na plochách BC5  

Podmínka: při umisťování staveb pro bydlení na těchto plochách je nutné prokázat splnění 

hygienických limitů hluku dle nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před 

nepříznivými účinky hluku a vibrací vzhledem k blízkému umístění zemědělského areálu. V 

příslušné územní studii pro plochy BC5 bude zpracována hluková studie, která blíže 

specifikuje hlukovou zátěž z provozu zemědělského areálu. 
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Nepřípustné využití: 

• veškeré stavby a činnosti, jejichž negativní účinky na životní prostředí překračují limity 

uvedené v příslušných předpisech nad přípustnou míru 

• řadové rodinné domy 

• samostatné hospodářské objekty 

 

Pravidla pro uspořádání území: 
Zastavěné území BC1 a zastavitelná plocha BC3 

- výška staveb bude max. dvě nadzemní podlaží a využité podkroví, střechy sklonové. 

- Velikost parcely – min. 900 m2, zastavěnost max. 30%  

- Nové drobné stavby - zastavěná plocha do 16 m2, výška max. 3,5m 

Plocha BC2 

- výška staveb bude max. jedno nadzemní podlaží a využité podkroví, střechy sklonové. 

- Velikost parcely – min. 950 m2, zastavěnost max. 30%  

- Drobné stavby - zastavěná plocha do 16 m2, výška max. 3,5m 

Součástí plochy BC2 jsou plochy veřejné zeleně ZV1, ZV2, ZV3 – plocha a rozmístění bude 

upřesněno územní studií 

 

Plocha BC4, BC5  

- Výška staveb jedno nadzemní podlaží a využité podkroví nebo dvě nadzemní podlaží 

+ plochá střecha, případně sklonová se sklonem do 25°  

- Velikost parcely – min. 1000 m2, zastavěnost max. 30%  

- drobné stavby - zastavěná plocha do 16 m2, výška max. 3,5m 

- nutno řešit dešťový trubní svod ze zemědělského areálu 

- podmínkou výstavby v ploše BC4, BC5 je realizace nových vjezdů do území 

Součástí lokalit je plocha veřejné zeleně ZV5  

 

Společná pravidla pro plochy SV a BC: 

• Parkovací stání mohou být v garáži v domě, v samostatné garáži nebo na volné ploše 

• Součástí každé nové obytné lokality bude veřejné prostranství (na každé 2 ha zastavěné 

plochy bude 1000 m2zeleně, přičemž se do této plochy nepočítají komunikace) 

• Výstavba na nových plochách je podmíněna dostatečnou kapacitou ČOV respektive jejím 

rozšířením a dobrým technickým stavem vodovodního přivaděče mimo k.ú. Veliká Ves u 

Prahy 

• Pozemky, na kterých se nachází vodní toky a pozemky s vodními toky sousedící ve 

vzdálenosti 6 m od břehové čáry, nebudou trvalými nadzemními stavbami dotčeny.  

 

6.2.3. Občanské vybavení – veřejná infrastruktura – OV1 

Zahrnuje stávající plochy v centru obce, plochy pro kostel a plochu OV1 

 

Hlavní využití: 

• samostatné objekty občanské vybavenosti  

• stavby pro zdravotnictví a sociální služby (např. dům pro seniory) 

• stavby pro školství  

• stavby pro obchod a služby 

• plochy veřejné zeleně 

 

Přípustné využití území, činnosti a stavby: 

• administrativní prostory  
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• veřejné stravování  

• technická infrastruktura  

• komunikace místní, účelové a pěší 

• veřejné parkoviště osobních automobilů 

 

 

Podmíněně přípustné využití: 

• bytové prostory jako součást občanské stavby  

Podmínka: bydlení pouze pro majitele a zaměstnance v nezbytně nutném rozsahu 

Nepřípustné: jiné než hlavní, přípustné a podmíněně přípustné činnosti a stavby 

 

Pravidla pro uspořádání území: 
- Výška stavby max. dvě nadzemní podlaží a využité podkroví, zastavěnost parcely 

max. 40% 

-  parkování na vlastním pozemku  

 

6.2.4. Občanská vybavenost – hřbitov – OH 

 

Hlavní využití: 

• Plochy pro pohřbívání 

 

Přípustné využití území, činnosti a stavby: 

• stavby a zařízení pro obsluhu plochy (kaple) 

• Plochy pro přechodné skladování odpadu 

• komunikace účelové, parkoviště, pěší a cyklistické komunikace 

• sítě a zařízení technické infrastruktury 

• zeleň 

 

6.2.5. Výroba drobná, smíšená – VD1  

Zahrnuje plochu VD1 

 

Hlavní využití: 

• Drobná výroba podstatně neobtěžující své okolí 

 

Přípustné využití území, činnosti a stavby: 

• stavby pro nerušící výrobu a služby, parkovací plochy pro zaměstnance a návštěvníky 

• sklady a skladovací plochy 

• objekty pro řemeslnické dílny, opravárenství a servisy 

• plochy a prostory pro údržbu komunikací a zeleně obce,  

• garáže a údržbářské dílny pro zázemí nerušící výroby a služeb 

• Sítě a zařízení technické infrastruktury 

• komunikace místní, účelové a pěší 

• zeleň 

 

Nepřípustné využití území, činnosti a stavby: 

 jiné než hlavní a přípustné činnosti a stavby 

 

Pravidla pro uspořádání území: 
- Výška hřebene stavby max.  6m nad terénem, střechy sklonové 
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- Zastavěnost pozemku max. 50 %, min. plocha zeleně 15% z celkové plochy lokality 
- Maximální zastavěná plocha jednoho objektu 300 m2 

- Konkrétní záměry, připravované na ploše pro drobnou výrobu (VD1) nutno předložit 

v rámci projektové přípravy Krajskému úřadu Středočeského kraje, odboru životního 

prostředí a zemědělství k vyjádření a posouzení dle zákona č. 100/2001 Sb., příloha 1. 

 

6.2.6. Výroba zemědělská rostlinná – VZ1 

Zahrnuje plochu mimo zastavěné území obce  

 

Hlavní využití: 

• objekty pro rostlinnou výrobu 

• skladování zemědělských produktů a hnojiv 

• technické a administrativní zázemí provozovatele  

 

Přípustné: 

• bydlení pro majitele a zaměstnance 

• hala pro zemědělskou techniku 

• zpevněné plochy a komunikace 

• plochy zeleně 

• technická infrastruktura 

 

Nepřípustné využití území, činnosti a stavby: 

jiné než přípustné činnosti a stavby 

 

Pravidla pro uspořádání území: 
- Výška hřebene stavby max.  6m nad terénem, střechy sklonové 

- Zastavěnost pozemku max. 40 %, min. plocha zeleně 20% z celkové plochy lokality 
- Maximální zastavěná plocha jednoho objektu 400 m2 

Nutno dodržovat Nařízení vlády č. 103/2003, zejména §12, o používání a skladování hnojiv a 

statkových hnojiv, střídání plodin a provádění protierozních opatření. 

 

6.2.7. Veřejná prostranství - PV 

Stávající a nové plochy veřejných prostranství včetně veřejné zeleně v současně zastavěném a 

zastavitelném území obce 

 

Hlavní využití: 

• Plochy veřejných prostranství veřejně přístupné 

• komunikace místní, účelové, odstavná a parkovací stání 

• plochy zeleně veřejně přístupné 

 

Přípustné využití území, činnosti a stavby: 

• pěší cesty, parkový mobiliář, dětská hřiště 

• technické objekty na inženýrských sítích 

 

Nepřípustné využití území, činnosti a stavby: 

Veřejná prostranství nesmí být zastavována, oplocována a nesmí být jinak využívána, než je 

hlavní a přípustné využití 
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Pravidla pro uspořádání území: 
Komunikace místní – musí splňovat normu ČSN 736110 – navrhování místních komunikací a 

ostatní předpisy pro komunikace 

 

6.2.8.  Plochy zeleně veřejné – ZV 

Stávající a nové plochy veřejné zeleně v současně zastavěném a zastavitelném území obce 

Hlavní využití: 

• parková vysoká a střední zeleň, travní porosty  

• malé vodní plochy 

• hřiště pro malé děti 

• hřiště pro míčové hry 

 

Přípustné využití území, činnosti a stavby: 

• pěší cesty, parkový mobiliář  

• komunikace místní, účelové, odstavná a parkovací stání 

• technické objekty na inženýrských sítích 

 

Nepřípustné využití území, činnosti a stavby: 

zákaz chovu zvířectva, zákaz využívání území pro hospodářskou činnost 

 

Pravidla pro uspořádání území: 
 Rozšíření odstavných a parkovacích ploch nebude na úkor dřevin rostoucích mimo les ani na 

úkor PUPFL.  

 

6. 2. 9. Dopravní infrastruktura – silnice – DS 

Zahrnuje silnice III. třídy a navržené parkovací plochy DS1  

 

Hlavní využití: 

• Pozemní komunikace – silnice III. třídy 

 

Přípustné využití území, činnosti a stavby: 

• doprovodné chodníky a cyklistické stezky 

• zastávky autobusů 

• odstavné a parkovací plochy 

• sítě a zařízení technické infrastruktury 

• doprovodné stavby a zařízení s přímou vazbou na dopravní infrastrukturu (příkopy, mosty, 

propustky apod.) 

• zeleň (ochranná, aleje apod.) 

•  účelové cesty 

 

Nepřípustné využití území, činnosti a stavby: 

 jiné než hlavní a přípustné činnosti a stavby 

 

Pravidla pro uspořádání území: 
Pokud budou nutná protihluková opatření (např. protihlukové stěny, valy) musí být 

realizovány na náklady stavebníků obytných objektů.  

Při zřízení parkovacích ploch musí být splněny požadavky Vodního zákona č.254, musí být 

zajištěna dostatečná ochrana povrchových a podzemních vod proti jejich kontaminaci. 
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6. 2. 10.  Plochy zeleně soukromé (sady, zahrady) – ZS 

 

Hlavní využití: 

• Zemědělský půdní fond – zahrady, sady 

Přípustné využití území, činnosti a stavby: 

• stavby pro obsluhu plochy – drobné stavby  

• bazén, skleník  

• odstavné a parkovací stání,  

• sítě a zařízení technické infrastruktury 

• zeleň okrasná a užitková 

 

Nepřípustné využití území, činnosti a stavby:  

činnosti a stavby obtěžující okolí hlavně hlukem, zápachem 

 

Pravidla pro uspořádání území: 
Pěstování plodin v rozsahu samozásobení. Drobné stavby - zastavěná plocha do 16 m2, výška 

max. 3,5m. Parcela č. 834/17 – nesmí být narušeny prvky VKP, povoluje se pouze jedna 

drobná stavba pro obsluhu plochy, oplocení řešit s dotčeným orgánem státní správy. 

 

6. 2. 11.  Plochy zeleně ochranné – ZO 

Zeleň podél silnice III. třídy 

 

Hlavní využití: 

• Zeleň ochranná – stromové a keřové patro 

 

Přípustné využití území, činnosti a stavby: 

• Parkový mobiliář  

• sítě a zařízení technické infrastruktury 

 

Pravidla pro uspořádání území: 
Doporučená šířka ochranného pruhu 10 m 

 

6. 2. 12. Technická infrastruktura – TI 

 

Hlavní využití: 

• Zařízení technické infrastruktury, ČOV 

 

Přípustné využití území, činnosti a stavby: 

• plochy, sítě a koncová zařízení technického vybavení obce 

• odstavná a parkovací stání pro obsluhu plochy 

• komunikace místní, účelové a pěší 

• zeleň 

 

Nepřípustné využití území, činnosti a stavby: 

 jiné než hlavní a přípustné činnosti a stavby 

 

6. 2. 13. Plochy smíšené, nezastavěné – NS 

Zahrnují stávající plochy smíšené zeleně v krajině a navržené plochy NS4,  NS6 
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Hlavní využití: 

• nezastavitelné polyfunkční území určené pro krajinné prostředí bez specifikace využití 

• zeleň ploch územního systému ekologické stability   

• přirozené louky, břehové porosty, náletová a jiná nelesní zeleň  

• mokřady a tůně  

• menší lesní plochy  

Přípustné využití území, činnosti a stavby: 

• výsadba zeleně keřové, stromové, aleje, solitéry  

• plochy zemědělského půdního fondu - zemědělská produkce 

• stavby dle § 18, odst. 5, Zákona 183/2006 Sb., zvláště komunikace účelové, pěší a 

cyklistické, zařízení a sítě technické infrastruktury, stavby zřizovat mimo stromové porosty 

• obnova vodních ploch a nové vodní plochy 

• protierozní opatření 

Nepřípustné:  

činnosti a stavby ohrožující přírodní prostředí 

 

Pravidla pro uspořádání území: 
Nová zeleň – vysazovat pouze původní druhy 

 

6. 2. 14. Plochy smíšené, nezastavěné – NSs – se sportovní funkcí 

Plocha NSs1, NSs2, NSs3 

 

Hlavní využití: 

• rekreační plochy sezónního charakteru   

• zeleň, pobytové louky 

• minigolf 

• kynologická louka 

 

Přípustné využití území, činnosti a stavby: 

• prostor pro lukostřelbu  

• drobné stavby pro rekreaci a oddech (cvičební a herní prvky v přírodním provedení) 

• nezbytné parkovací plochy  

 

Nepřípustné využití území, činnosti a stavby: 

Zakázány jsou velkoplošné činnosti nad 5000m2  (například motokros, bobová dráha, 

nepřiměřené terénní úpravy) 

 

Pravidla pro uspořádání území: 
Pro drobné stavby platí: 

Maximální zastavěná plocha do 25 m2 při nemožnosti sdružování ploch, max. výška zástavby 

3,5m, nesmí narušit krajinný ráz 

Lukostřelba: cílové stanoviště pro lukostřelbu - půlkruhové kamenné zídky, z vnější strany 

kryté vysokou zelení 

 

6.2.15.  Vodní a vodohospodářské plochy – VV 

 

Hlavní využití: 

• Plochy pro vodní plochy a toky 
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Přípustné využití území, činnosti a stavby: 

• mokřady, břehové porosty 

• zeleň ploch ÚSES 

• zemědělská produkce – chov ryb v malém množství 

• vodohospodářské stavby, přemostění toků 

• sítě a zařízení technické infrastruktury  
Pravidla pro uspořádání území: 
Sítě technické infrastruktury pouze mimo stromové porosty, trasa přes vodní toky nejkratším 

směrem 

 

6.2.16.  Plochy lesní – NL 

 

Hlavní využití: 

• pozemky určené k plnění funkce lesa 

 

Přípustné využití území, činnosti a stavby: 

• lesní produkce 

• zeleň ploch ÚSES  

• plochy a stavby, které jsou součástí PUPFL – plochy dle §3, odst. (1) Zák. č. 289/1995 Sb. 

o lesích, ve znění pozdějších předpisů 

• stavby dle §18, odst.5 Zákona 183/2006 Sb., zvláště komunikace účelové, pěší a 

cyklistické, zařízení a sítě technické infrastruktury, stavby pouze mimo stromové porosty 

 

Nepřípustné využití území, činnosti a stavby: 

jiné než přípustné činnosti a stavby 

 

Pravidla pro uspořádání území: 
Hospodaření na plochách ÚSES podléhá režimu ÚSES 

Výsadba nových lesů musí vycházet z původní skladby stromů v území a musí být v souladu 

s lesním hospodářským plánem 

 

6.2.18.  Plochy zemědělské – NZ 

 

Hlavní využití: 

• Zemědělský půdní fond – orná půda a trvalé travní porosty 

 

Přípustné využití území, činnosti a stavby: 

• zemědělská produkce 

• liniové a plošné keřové a stromové porosty pro ekologickou stabilizaci krajiny (stromořadí, 

remízy apod.) 

• stavby, které jsou součástí ZPF podle §1, odst. (3) Zák. č. 334/1992 o ochraně ZPF, ve 

znění pozdějších předpisů (zák. č.231/1999 Sb.) – například účelové komunikace pro 

zemědělské účely (polní cesty), závlahová a odvodňovací zařízení, stavby určené pro 

obsluhu plochy 

• stavby dle § 9, odst. (2) b) zák. č. 334/1992 o ochraně ZPF, ve znění pozdějších předpisů 

(zák. č.231/1999 Sb.) – například sítě technické infrastruktury, vedení vodovodu, 

kanalizace, vedení VVN, VN, NN, sdělovací vedení, vedení plynu VTL, STL 

• stavby dle §18, odst. 5 Zákona 183/2006 Sb. 
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Nepřípustné využití území, činnosti a stavby: 

jiné než hlavní a přípustné činnosti a stavby 

 

 Pravidla pro uspořádání území: 
Změny druhu pozemku (kultury) v rámci ZPF nejsou omezeny. Hospodaření na plochách 

ÚSES – omezit hnojení 

 

7) VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, VEŘEJNĚ 

PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ, OPATŘENÍ K ZAJIŠŤOVÁNÍ OBRANY 

A BEZPEČNOSTI STÁTU 
 

Veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření jsou zobrazena ve výkrese A4 

Opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu se nenavrhují. 

 

7.1.   Vymezení VPS a VPO, pro které lze práva k pozemkům a stavbám 

vyvlastnit 
Plochy a koridory s možností vyvlastnění dle § 170 zák. č. 183/2006 Sb.  

 

7.1.1. Veřejně prospěšné stavby  

 

Nadřazené veřejně prospěšné stavby dle ZÚR pro Středočeský kraj: 

D 201 – koridor pro vysokorychlostní železniční trať Praha – Lovosice 

E 02 – koridor - venkovní vedení VVN 400 kV TR Vyškov – TR Čechy střed  

 

Veřejně prospěšné stavby k.ú. Veliká Ves u Prahy: 

 

Technické koridory – T (společné trasy dopravy a inž. Sítí) 

označení využití       

WT1  technický koridor na ploše BC4      

WT2  technický koridor na ploše BC5, SV4 

WT3  technický koridor na ploše BC3 

WT4  účelová komunikace Korycany - Kopeč 

 

Technická infrastruktura – Ti  

označení využití       

WTi1  trafostanice  TS6 a kabelové napojení pro plochu BC2 

WTi2  trafostanice  TS7 a kabelové propojení pro plochu VD1   

WTi3  trafostanice  TS8 a kabelové napojení pro plochu BC4  

WTi4  přeložka VN 22 kV a trafostanice TS9 pro plochu SV4, BC5  

WTi5  asanace stávajícího vedení VN 22 kV  

WTi6  kabelové propojení nových trafostanic 

 

7.1.2. Veřejně prospěšná opatření  

 

Územní systém ekologické stability – U  

 

Regionální ÚSES 

označení využití  

WU I  RBC1865    



29 

WU II  RBK 1132  

 

Lokální ÚSES 

označení využití  

WU 1  LBK 31 

WU 2  LBC 22 

WU 3  LBK 32 

WU 4  LBC 23 

WU 5  LBK 33 

WU 6  LBK 19 

WU 7  LBC 14 

WU 8  LBK 20  

 

Protierozní opatření - R 

označení využití        

WR1  1x průleh Na Vartech  - jižní strana obce  

WR2  1x průleh Příděly – východní strana obce 

WR3  1x zelený zasakovací pás na ploše BC2 (Příděly)  

WR4  1x zelený zasakovací pás na ploše SV3 (U Lomu) 

 

7.2. Vymezení VPS a VPO, pro které lze uplatnit pouze předkupní právo 
 

Veřejně prospěšná opatření dle § 101 zák. 183/2006 Sb. 

PO1 – veřejná zeleň U rybníka – plocha ZV4 

Předkupní právo se navrhuje ve prospěch obce pro pozemky: 

P. č. 46, 30/8, 30/32, 30/10 

   

8) PLOCHY, VE KTERÝCH JE PODMÍNKOU PROVĚŘENÍ ZMĚN 

ÚZEMNÍ STUDIÍ 
 

Územní studie ÚS1 pro plochy BC2 + SV2 + ZV1 

Bude řešit parcelaci, plochy veřejné zeleně, trasování komunikací a pěších cest, inženýrské 

sítě (hlavně zásobování el. Energií a dešťové vody), určí typ uličního oplocení, typ domů, tvar 

střech a barevné řešení. Navrhne plochu pro sběrné místo tříděného odpadu. 

Bude řešit protierozní opatření a zapracuje plochu pro zeleň NSs1 

 

Územní studie ÚS2 pro plochy BC4 +ZV5 

Bude řešit parcelaci, vlastní vjezd do lokality, trasování komunikací a pěších cest, inženýrské 

sítě včetně dešťového svodu ze zemědělského areálu, plochy veřejné zeleně. Navrhne 

protierozní opatření. Určí typ uličního oplocení, typ domů, tvar střech a barevné řešení. 

Navrhne plochu pro sběrné místo tříděného odpadu. 

 

Územní studie ÚS3 pro plochy BC5 + SV4 . Součástí této studie bude hluková studie, řešící 

hlukovou zátěž z provozu zemědělského areálu. Studie bude řešit parcelaci, vlastní vjezd do 

lokality, trasování komunikací a pěších cest, inženýrské sítě včetně dešťového svodu ze 

zemědělského areálu. Důležité je řešení zásobování el. Energií a přeložka venkovního vedení 

VN 22 kV. Navrhne plochy veřejné zeleně. Určí typ uličního oplocení, typ domů, tvar střech 

a barevné řešení. Bude řešit protierozní opatření a zapracuje plochu pro zeleň NSs2 

v návaznosti na plochu BC4. Navrhne plochu pro sběrné místo tříděného odpadu. 
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Územní studie ÚS4 pro plochu SV3 

Bude řešit parcelaci, asanaci stávajících objektů, vjezd do lokality a trasování komunikací, 

inženýrské sítě, plochy veřejné zeleně. Určí typ uličního oplocení, typ domů, tvar střech a 

barevné řešení. Navrhne plochu pro sběrné místo tříděného odpadu. 

Lhůta pro zpracování územních studií: do 4 let od schválení územního plánu 

 

 

9) ÚDAJE O POČTU LISTŮ ÚP A POČTU VÝKRESŮ 
 

Textová část:   I. Územní plán     31 x A4 

   II. Odůvodnění územního plánu   47 x A4 

            

  

Grafická část: 

A. Územní plán 

A1 – základní členění území      1 : 5000   1A1 

A2 – hlavní výkres      1 : 5000   1A1 

         urbanistická koncepce a uspořádání krajiny 

A3a - veřejná infrastruktura – doprava   1 : 5000   1A1 

A3b – veřejná infrastruktura - vodovod, kanalizace  1 : 5000   1A1 

A3c – veřejná infrastruktura - energetika a spoje  1 : 5000   1A1 

A4 – veřejně prospěšné stavby    1 : 5000   1A1 

 

B. Odůvodnění územního plánu 

B1 – výkres širších vztahů     1 : 50000   1A3 

B2 – koordinační výkres     1 : 5000   1A1 

B3 – vyhodnocení záborů ZPF    1 : 5000   1A1 
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