PROTOKOL
Z ústníbo jedná]i \.c

věci úzenrnjho řízení o umistčni sta\'b)

Rezidcnce FLC)RES _ nor'é centrum a b!'q'Y Kr'ětnici
sepsaný dnc l9'1 l '2009 na obecním úřadě v

Přítomni:

dLe

Krětnici

presenčni listin}'. kteráje ncdílnoLl součástitohoto protokolu

l'ředmětem
dncšniho iizcní je územr'rí řízenína rise LL\ cdcnou \la\bu' Žadost o \}Lláni úZemniho
rozhodnutí b}]a podána dne 7'4.2009. říZeni b}.lo usnesenín Zc dne ]6'4-2009 přcrušcno
Z dil\'odu poŽadavku k doplnčni podk]adťl. I)olilad1.b-vl1'doplnčn1 dne 5'10'2009. náslcdně
řizcni. dotčenýn orgánťtm a
stal cbr'rí úiad oznámil zahájcní úzernniho řizení účastníkůn
dalšíminstitucím. a Záťoveli nařídil k projednání Žádosti \'eie.jné ústni jcdnání na l9' 1 1'2009'

Územní řízeníje r'cdcno u sla\' úiadu pod č'j' K]191]09iSU.Bu1. sta\'ba jc trar rzetru tru
pozemcích parc'č. st. 57.1. st'5712. st'5713. s|'l25' st'129. st.]'10.562i2,562]j..i6215.57'-|11.
571]2. 695i:l. 69515. 73.1]1. 131!4. 131|5 (\'lastní 7ásta\ba). a palc.č' 56]11. 562r]. 570il.
570i14.58l]l.58112.73].731ij.7j5. 113iI.713|1.745i1' 7.15i2' 7'15lj' 75j]l (inŽenýrské
sítě. komunikace) \' katirstráiníln úzenríK\'ětnice'

K Zánlčťu ..Rezidence |.LoRES no\'é ccntrum a b} l\' \' K\'ětnici.. b1'lo příslušnim orgále
v'r.'dáno sorú, asné stano\isko k posouzení \'li\ů pro\'edení zánčru na životníprostředi dne
21.9'2009' ..r]a stá\.ající stavb)'na pozemcich parc.Č' st.57'11. st.57/2. st.57/3. st'1]5. s|,129.
st'130 a 7j.1.'l. ktcré jsou dotčen-.v nál'Ihem \'ýšc uvc(lcné sta\'b.v, b}lo S|a\'ebníl]1 úřadcnl
Úla11' v1'dáno por'olcní kjejic1r odStraněni. toto rozhodnutí nab]lo právní moci .lne]n
16.10.2009.

odkazujcme na přcdloŽenou projeklor'ou dokrrnrcrrtaci. která b)'la \ rámci
řízeni k dispozici' Picd dateň konání \'eřejného ílstníhojednáni q uŽil lnožnosl nehlédnutído
dokumcntace llg' \'1ilarr Po1ír'ka dne 18'11.2009' v Clobě pierušeného iizcní. dne ]3'7'2009.
obdrŽel sta\'cbni ťLřad přlponrÍnk1' obce Květnice k dokumentaci k Ílzcmnimu řízení' Jiné
ná,n1tk'r'a piiponink}' ze stran}'ílčastnikůiíZeníneb"\1-Y do tcrlninu ťrstního jedrrirrrí
stavcbnilnu úřadu dolučent'
S popisern star'b}

Vrámci \.eřcjného Ílstniho jednání

jcdnání'

b-.vli

7ťlčashění\'e stručnosti seznámeni

s piedn,]ětcnl

V řámci jednáli b1l,v zástupci občanskélrosdruŽeni Květnice l'zkr'etající a občanského
sclruŽcní Kr'ětnice ll vznesen\' námitk1' k záméru. které b}l}' piedloŽen!' téžpísemně .iako
příbha protoko1u. Po diskuzi zťrčastněných k přednrětu jec1nání r'}'hlásil star'cbrrí írřad krátkou
přestá\ku' ab)'se investol lllohl sc7náIit s podalu11li nánitkami občansk.i.ch sdrLlŽeni a mohl
se k nim \).ádřit.
Po přcstár'ce b11i zťLčastněni\')'z\'ání k \'}.iádřeni'

oS Květnice \'Zkvétajíci doplriujcnle námitku, která spočírá r'c spo1.u o vlastnické pťávo
kp.p'č. 562i8' k'ú. Kvčtnice' \e sklÍečnosti.že technická in1iastruktura. nacházciíci s. na
tom|o pozemku..ic \'e \'lastnict!í osob]' lozdí1néod v1asn,íka pozerrrku'
Kl.čtnice ll

požadrrjenre. ab).úZemni rozhodnulí Zal]rnovalo etapizaci projektu s tin. žc
budou napřed v1.budován) inženýrskésitč a budol) s občanskou \.\'ba\'enosti. a nás]edně po
kolaudaci konpletně l'1'budol'aných irrŽenýrskýc1r sítíbudorr r'1'dár.án1'stavcbní po\o]ení na
ob)|né budory s cílen ZaiiStit rcalizaci celého Zánlčru.
C)S

obec Kr'ětnicc připojujeme kjiŽ zas1aným připominkánl poŽada\'ek na ctapjzaci \jsta\'b}.a
lo \'poiadí r'eškeré inŽenýrské sítě. komunikace- osr'ětleni, náslcdnč \'Ýstalbu donlil
S občanskou ť!'bavcnoStí a až na Závěr san,]ostatné b1tor'é dorrlv splňujícír.cškcré regulativ}
obce p|o l.ýstavbu' v piípadě. že ncbudc možno realizo\'at tuto etapi7aci. tak neumoŽnit
kolauclaci jediot]ivých částí7ámčru. ale záměr kolaudor.at jako ce]ek. a to z d[l\!du Zajištění
realizace celél]o projcktu, nikolir'.jeho části'
Fadesa Ccsko s'r'o. plotoŽc se r'ránritk-''' Ílčastníkťlří7cní opakují. tak b1'chorn odpor'ěděli
v kátkosti. sou]Ťnně. \rc l.čcných záleŽitostech se odkazrÚeme na dokumentaťi. Zš Ltť]ť je
picclcl'šíIn prokazatclrró. Že nár'rlr je l. sorLledu s I'.P. a rtr 'jc[ r Í]odL'bé' \ \jJdiť|iéZměnou č. 2
uk v podobě \'}. ádiené Změnou č. 3 ' Iínl pádenr neporažujeme Za podstalnou plá\'ni ú\'ahu o
tom, je-]i či není-1i 7mčna č' ] účinná,a prá\11í posouzení odkazujeme na sta\'ebni úiad'
Pokud se týče nánrilk) nesouladu s urbanistickými hodnotanri \'úZernís odkazem na
\'enl.o\'ský chalaktel obce. stal'ebník konstatujc. Ž. tcnto ráz obec Ztťarila l'.lkanrŽiku
\'ista!b'l'sid]iŠt,K\'ětnice I a K\'ětnice ll' Žldnc del<l l]odstatnó into]'mice tato námitka
Dc\.).jadřLlje. takžc nepo\'aŽL|jen]e Za potřcbnó se k této námitce \}jadřo\at'

Poklld týčc nedostateČnosti \'eiqjného prostoru a iedostatečnostj školk}. konstatujeme. Že toto
jsou nánlitk) sn]či!jicí k Iozhodováni 7astupitelst\'a obcc k.jcho ir'rl'estičníčinnosti. nesn]ěřu.]i
do piednrětného iízení'Zá|ovcli připonrínáme. Že stať.bník na\'rhl obci na.l r.imec po\innosti
stano\.cnýoh sla\'ebnín 7ákonem součirrnosl a koordinaci'
K \'ýhradě poch}'bnosti o \1astnických pIá\ecL uvádíme. že takor á poch}bnost nenasta]a. a
Ze spisu a dokumentaoe l1'p1!r'ájasný prttkaz \1astnickýcl] prá\''

K tcchnick]inr záleŽitos|en, sou\'isejicim například s h] dro|eo]Dickýn1i výpočt]'. u\'ádíme. Že
způsob řeŠeníje uveden v plojektoYé dokurncntaci a doložcn jcdnak souhlasnýn l)j/Ldiením
obce. jednak souhlasnými zá\'aznými stano\isk)' dotčených sprúr.ních orgánů a rlastrríkůi
sprá\'ců piíslušných siti'

obec

K\ětnice

obec nesolňlasi s v}jádienín in!estola o nabídnutó součinnosti pii řea]izaci

Zámčru' tcnto postoj ic pouzc ploklamovaný. reálně lšak llení reali7o1'aný.

}-adcsa ť]csko

s'r'o'

učinilZ po\ ěření obce'

požadrrji. abr'zástupce obce do prolokolu potr'rdil. Že toro ploh]ášení

obcc Kr'čtnice toto proh|ášcní jsen] učinil jako polěřený zástupce obce pro

tot()

řizcnl'

Zá!ěř: na podkladě dnešníhoříZení bude následně pokračol.áno v úZemnim řízelll \.rcŽlmu
star'ebniho zákona'

Skončcno. přečteno. podepsáno'
Stejnopis pl.otokolu obdrží|
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občanskéSdruŽení KVětnice

lI

Devětsi]oVá 1B7
Kvétnice, 250 84 Sibřina

Námitkv účastníkaúzemního řízeni k záměru Rezidence FLoREs
centrum a bvtv v Květnici vedené pod značkou K/2191/og/su/Bu|

_

nové

občanskéSdruŽení Květnice || (dá|e ]en .sdruženÍ'), které je účastníkemiizeni o
územnímrozhodnUtj Vedeném pod Výše uvedenou spisovou značkou předk|ádá
k němu t!,to sVé námitky' skutečnostízak|ádajíCí postaveni sdruženíjako Účastníka
řízeníje sp|něni podmínek s 23 odst' 9 Zák.č' 100/2001 Sb'. tedy VčaSnépodání
Vyjádření k dokumentaci a posudku V říZení o posuzování VliVú na životníprostředía
zahrnutí tohoto Vyjádření do stanoviska příslušnéhoúřadu,

1'

Nesoulad předmětného záměru se závaznou částíúzemniho plánu

Dne 1'1.2007 naby| Účinnosti nový stavební zákon

č' 1B3i2006 sb'

který
neumoŽňU]e VyhIašeni zaVazné části Změny Územního p ánU prostřednjctvím
obecně záVazné Vyh|ášky' Naopak, pod|e s1BB odst' 2 rnusí b!'t Změna
úzernníhop|ánu, jejížpořizování bylo zahájeno přede dnem 1.1'2007.
Upravena pro]ednana a Vydana podIe nového stavebního zákona. tedy Íormou
opatření obecné povahy' VzhLedem k tomu, Že V době účinnostipředchozího
Stavebního zákona č, 50/1976 sb' neby]a obecně ZáVaZná Vyhjáška VyVěšena
a|espoň po dobu 15 dnŮ, ani neby| pod|e s12 odst' 2 Zák. č' 12812000 Sb
Stanoven dříVějšípočátek Účinnosti' nedoš|o k řádnému vvh|ášení třetí
změnv úZemního p|ánu a její záVazná část proto nenaby|a účinnosti'
obecné závazná Vyh|áška' která vymezu)e závaznau část třetí Změny
ÚZerÍ]ního p|ánu side|nÍho útvaru obce Květnice, byla Vyvěšena na úřední
desce obecního úřadu KVětn]ce dne 27j2'2aa6' Vtéto obecně ZáVazne
VyhiáŠce se uvádí' že nabude Účnnostj dne 15',1.2007'

I tak

pro]ektoVé dokumentaci předloŽené k ŽádoSti

o

Vydání úZemního
rozhodnutÍ Žadate| uvádí, Že ýycházi Ze stavu ÚZemně plánovací
dol.Umenlace pod]e |řetí Změny Územního plánu Síde|ního útvaru KVětn]ce
(dále ]en
sUK',)'
',UP
V

Vzhledem k výše uvedenému Však ne|Ze VycháZet Z úpravy třet Zmeny UP
SÚK, která je V rozporu se ZáVaZnoU částípředchozl platné úZemně piánovaci
dokumentace. která na tomto územi předpok]ádá centrum občanské
VybaVenosti pro IokaIity dosud Zastavěné a VýhledoVé'

Předchozí změna UP sUK stanovu]e konkrétně funkčnívyuŽiti a

reguja|]\,^/

žl .:é.lmě.nÁa. ||'A'Ťí á 'rřcdŤě.aé | 'Ám| řAéi n. ' oooem 3'1'
CENTRUN4 OBCANSKEHO VYBAVEN| VV/STATEK' Vrámc] této úpravy
'/\4

není obytná zástavba Zahrnuta do přípustného VyuŽití. proto sekce D. c a E
naVrhované na těchto plochách a koncipoVané v převážné Většině jako
obvtná zástaVba neodpovídá požadavkům vvplÝvaiicím z requIativů
územního p|ánu'

2.

Nesou|ad se změnou č 3' UP sUK
Z hlediska změny č' 3 UP SUK' která Sice by]a jiŽ schvá|ena,
nenabyla pIatnosti a Účinnosti' je záměr rovněž v koIiŽi
reouIativv obsaženými v této změně UP'

cméně dosud
se závaznÝmi
n

3 ÚP sUK sianoví obecný výškový regu|at]V Zástavby
porušován navrhovanými budovami sekce D' c a E

Konkrétně Změna ě'

12m' který

je

předmětného Záměru dosahujícími Výšky 15m' P|atnost tohoto Výškového
regu|ativu pro loka|itu č, 1 potvrdil Krajský úřad středočeského kraje' odbor
reg]oná|nÍho rozvoje (KUsK oRR) ve svém Vy]ádření č'j. 1 32 66B/2009/KU SK
na zák|adě dozorové činnosti vc věci určeníp|atného regu|ativu loka|ity č'1
ÚZemního p|ánu obce KVětn]ce' Tímto Vyjádřením KUSK oRR dá|e Vyzva]
|ýěstský úřad ÚVa]y' stavební úřad ke zjednání nápraVy k Vydanérnu Vy]ádření
č'i. |(122410glsU/Bu|'
Část B - PrůVodníZpráVa dokurnentace k ÚZemnírnu řizeni Str' 3, odst, 1'3 je
V rozporu s Výše uvedeným Vy]ádřenírn KUSK oRR
Da|šíiŤ]regu|ativerr] vyplývajíclm Ze Zrněny č' 3 UP SUK je, Že podmínkou
daLší urbanizace je VybUdoVánl Spojky mezi kornun]kacern č' |||101212 a č'
ll1/33313' Citovaná schVá|ená ÚZemně p]ánoVací dokumentace uVádj' Že
VybudoVání Výše UVedené spo]ky je podmínkou pro zahájeni ostatní Výstavby'
Vzh|edem kiomu, Že realizace výše uvedené spojky dosud nedosáhia Íáze

úZernního řízení, bylo by UmíStění předmětného Záměru V rozporu SVýše
uVedeným regu]atiVem. RoVněŽ ZáVaZné stanovisko orgánu ochrany ŽiVotniho
prostředí KUSK ozP ' č']' 1B5139|200B|KUSK Stanovuje rea|izace dopravní
spojky jako podmínku souh|asu S předmětnýnr zámérem, kdyŽ uvádí:
''lJvedení záměru do provazu v navrženém rozsahu formau ka]audace bLlde
vázáno na realizací a zprovaznění kolnu1ikačnÍ spojky meZi silnicemi |||01212
a llu33313 nebo přelaŽky sihice l/12 Vúseku silničnÍakruh kolem Prahy _
Úvaly.'
Wbudování spoikv mezi siInicemi |ll/01212 a l||/33313 nebo pře|ožkv
silnice |/,|2 neni souěástÍ záměru a ne|ze předpok|ádat. Že požadovanou
silnici vybuduje obec.

3'

Dopravní zatiŽeni místnich a ostatnich veřejných komunikaci

Dokumentace neuvádí tlasu pro odvoz přebvtkové zeminv na sk|ádku Ve
Struhařově. Dá|e neuvádiani Žádný bilančníÚdaj pro tento odvoz'
znečištěnikomunikací (druhotné prach) v době výstavbv proiekt neřeší'
jak bude Zajjštěno čištěníVozdel
Zce|a @,
před Vjezdem na veřejné komunikace a |aká zaiízeni k lomu budou Vytvořena'
Připojení stavby na tyto komunikace nevyhovuje poŽadavkÚm bezpečneho
užíVánístaveba bezpečného p]ynulého provozu na komunikacích a nesp ňuje
téžpoŽadavky na dopravní obslužnost' Toto je V rozporu S bodern 1'6 Str 27
Souhrnné zpráVy'

Záborová situace Záměru V prŮběhu Výstavby dIe PD obsahUie ] část SiInice
K sibňně, a |ze tedy předpok]ádat' že budou VyuŽivány náVazné trasy na
|okalitách 560/1 a 562/1, Komunikace mezi rod]nnýrni domy na pozerncích
56011 a 56211 ne]ze Zařadit do Žádné kategorie Ve Smys|u Zákona č 1 3/1997

o

pozemních kornunikacich Ve zněni pozdě]ších předpisů' nebot

t!,to

komunikace byly sU UVa|y ko|audačnímrozhodnutin,] z 30.8'2004 povo|eny
uŽíVat V l. etapě Vrežimu staveniŠlniho provozu' NáVaznost dopravních tras
na komunikace na pozemcích 56011 a 56211 není tedy moŽná až do doby
definitivního dokončeni těchto komunikaci. které proběhne VtZV' ||. etape jak
bylo Stanoveno SU UVa]y. DIe Sdě|ení obecnlho úřadu komunikace na těchto
poze''].cich obec repřev7aIa a neprovozuje

Nedostatečnost veřejného prostoru a občanskéhovybaveni

v |okalitě č. 1

záměr nedostatečně zohIedňuie urbanistické potřebv dotčenéhoúzemí'
nebot. předpok|ádané kapacity Veřejného Vyl]avení' V podobě jak je
naVrhoVáno' mohou kapacitně pIn]t potřeby Samotného záměru. njko iV
potřeby obce'

Vodovod, kanalizace
Vdokumentaci chvbi základní hvdrotechnické vÝpočtv oro posouzen|
tlakovÝch poměrů vodovodu a vo|né kapacitv kanaIizace' Není proro
z.ejmé' zda napojení na stáVajícíVodovodní rozvody, které Vyuz]Va]
reaizované lokajity Vtéto ob|asti (560/1 a 56211 a |okaita Za ]\4|ýnem)
neov|ivní stáVající hraničnít|akové úrovně Vodovodní sítě' Je nutné, aby by|o
konkréině Stanoveno' Že musí být dodrženy t|akové poměry Ve stáVa]ic ch
rozvodech a místech stáVajících rodinných domů dle cSN a rea|izace ZaÍne|u

i|akoVé poměry neoV|iVnía toto podIoŽeno Výpočty'
obdobně to p|atí i pro napojeni na kana|]zační stoky' kde je nezb!,tne aby
podk|adem pro dokurnentaci by]o před|oŽení hydrotechnických výpočtů,coz
VŠaknenasta|o.
i\,,to

6.

Závěrečný návrh

je

předmětný záměr v rozporu
s práVními předpisy a Vykazuje řadu nedostatků' a proto |avrhujeme, aby
Stavební Úřad Žádost o Vydání úZemního rozhodnutí o umístěnísiavby
Rezidence FLoRES _ nové centrum a bly V Květn]c] Zarnít|.

Vzh|edem

VýŠeuvedeným dŮVodúm

k

KVětnici dne 19' 11.2009

Za občanskéSdruŽenÍKvětnice ll

/ L')

i>,/ ')

;l(''

lng- F|antišek Danie|

lng [,larkéta strosová

občanskésc]..Že.I KVéln ce Vzkr'el3] ci
Na Ladech 1a
KVět. ce 25!r 54 s]bř ra
sp

zn

Kt2191'09iSL: Br

Námjtkv Účastníka Územního řÍzení k záměÍu Rezidence

Květnici

FLoREs - nové centrum

a bvtv v

občanskésirJŽen K!étn ce Vzkvela, .i lca e ]en sc|.lŽen] kte.é ie Účastnikem řizeni o ÚZer.l l..
lozhodnutj Veceném pod VýŠer.]Vedenou spscvc! zNačkor.j předkladá K.ěriL ilic Sr'e námtky
skLrtečnostl Žak|3da]icl postaveni sdruŽenl jako učastnlka řizeni le sp něr]i p.dm nek s 23 odst 9
z:k. ]00/2!c1 Sb ' tedy Včasnépodáni Vy]ádiení k dokurr]entacL a pcsLrcki] V ř]zen ] posuzovan
t|. |3 Ž ýotnl píostředi a zahínutítohoto Vyiácře.i do stanovlska oi s i,šn.ho .riad''

''

1.

Nesou|ad předmětného záméru se závaznou části územního p|ánu

V p|.]e(tové dok!n,]entaci piec c::ené t Žádos| o Vydáni ÚŽenrniho Íozhod.lrt Žadatej JVá.
Že !'c.áŽ] zstavu Úzerrně p áno.'.a. ooklr..e.tac€ poóle |reti zl.éry Lr7emnin. o]á.u
si.]e;ihc ÚivaIu KVětn ce 1.]á]e ]ei ÚP s!K )

obecně záVazná Vyhaška ktera Vyn]e;!]]e zá]''aŽl.oL] č.sl tieti zrněny Úzefi.n rro p an\,r
sideniho ÚtvaíLr obce KVě:nce by]. Vy\rěŠena lla L]ieC. oeS.e cbecnlho úiaou KVě1nice dne
27 122006Vtétoobec|ěŽáVaznév.i'háŠ.eseLr!.c'ženabudeÚč..cstd|e1512!.!;
Dne 1 ] 2007 VŠaknaby Účnnost nový stavební zákon . ].3,2006 Sb kierý neLl.iojnL]'
ýyh áíe|i závaz|é Óásti zrněny Územn]ho p]ánL] prcs:ré.. .l!lm obecně záVazié V!l] ?Šii
Naopak podle s188 odst 2nrusi být znrěna úzen.nino pánLr ]e]iŽ pořizovár] b.''o z.l.].il9
přede dne.n,1 1'2007 upravena pro,ednána a \r!c:r.: pc.ie nového st6!'.!| l. zaIc.a le0y
íormol opatření obecné pc!ahy

VŽhe..m ktonru Že !.oré !.n.ost piec.hoJi.. sl:fe5niho zákona Č 50]1976 sD t.!]ra
o5e.ně záVazlá Vyh]aŠka lyvéŠetaaespoň ;-]o.]obl] ]5 dnŮ an neby pode s]2 lcst 2
zak Č ]2g12oc0 sl] stanoven cilvě]Ši p..áte( i. n"ost ncdcš o k řádnémU VyhláŠen tiet
zrné.]r ÚŽerini|c p á..] ?

]e]]

z3Ýa!'lá .á5i

!r.i.

l.-.Ia!j/]a L]Člnnost.

:.|.. j.!o.' .e]Že Ýi.iázei z úpia 'y' 'rét zmen/ UP
.ě3i' ]ied.toz' p]a:né Lrzen.ně D anovac ook!]rnentec€
Z

sJ| | ÍĚrl e ! Tozpcl!

se za.''.z...]

Ko'rk.éině í.rnkčnlV!uŽ ti a regu a| Vy Vy!Žltí pieijŤěil.é|c Ůzeml ]e upi...le,l.. Žňenou čisLo 2
ÚP sÚK kteíá před]-nětné územi řeŠi pcd boder] 3 cENTRUM o8cANSKEHo VYBAVEN
.ásta!b. zahrnl]ta do p:ipustre|..rj!:tl
- V\'r'STÁTE( Vrárn. iéto Ůp.avyn? reni obyina
těchto pcchách a kcnclpova.é . p;e!áž|r. f.tŠrě ek.
proto sekce D c a E ni]!rh.l,:.e
ccytná zásiavba reo.É].!:.á .oŽac9\,kLrm Vyp ýVa]lclm z regLr]a1iVL] úzerllniho p ánu

2.

Nesoulad sc z|něnoU č 3' ÚP sÚK

Z:Élj,ii] zfiě..l . :

L]P sL]l( |:ž'2 )2| bia Lrré.e:c r];še b!a ]Ž s.|r'.é... |.l.]el'.
za!az| |n
dos.r.l nenabyla patncst a Ú.nfos: ]e iř.dlj]ět.i záměr ro'rn.: :Iaz
'é
regu]atrVy obsaŽenýrn ! tétc znéně !lj

Ko|kréině změna č 3 UP SUK stano.Jl c'ec|i .JiŠkovýre!ua:! zástavb'v 12n] i.tel| ].
porL,ŠoVán naVrhovenýnr bL:dcvam! sekce D c a E !i.ó.měttého záměrU .]cs3r!] .lrr V!Šky
15n,] Prétnost toho1o VýŠkového.egL];3t;V!r prc oka 1! ó 1 potv|d Kle sk' úiad
stiedočeSkéhokra]e odbcr reglonán]ho rozVc... lKUs( oRRj Ve s!.ér \,y]ádienl Č]
..!L ai.r! okali-v
]32663i20091KUSK na zákadě dozorol'é č.nf.si .'c !ěcl !r|če.ípa:n..o

fu]ěstský Úřad
ho pá|Lr ol].el{.'ě:ll...iintoVy]adreNn](!]s{oRRdáeVyzva
stavebnl Ůře. (e Ž]...:]li ná!ra.J!' k V!'danenr| .]i]a0řeni Č ] Ki ]224i091sJ]B!

Č] Úzerl
Ú!a

r

Čás. B. PrŮlodni:praV: i]cÍL]r^9Tiac9 í !i..r]i]rnrr řizen] str 3. odst ]
Uvedenýl^n Vy]ádřenim KUsK oRR

.:

]e

! l.zp.:.

' ',5ě

Dašim re!L]'atlvem Vlp!VE].im ze ŽŤer]l . 3 UP SUK je. Žepodmi||:...aš .r|la.:a(!]e
VybudoVánl sp.,ky mez íomL].i..9']. . |]i.,2.2e. l!]333T3 c 10''a.]: s.ll..' É']i] .rr:ň'lě

pánovac d.kt]rlenta.e !lád Že ];D|r.o\'ar ./ýše !Vecené spc,{! ]e Ii:j'l.:|.ir Dro
zal]a]e.i osta:n' V)]'steÝtl \.rŽ|..€l. ki.,l]L. Že |ea]Žace VýŠeJ!ei]ene s.o](y dosr]d
nedosáha iáze Územniho řrzenl byo by um]slěn přecměi.eh. záměÍ! !'rczpcrJ . ''ié
uvedený.n regJatVern RoVněŽzáVaznéstalo!s|ocrq>lLo hrlnjŽ,'c:nto|.] r:i l{L]SK
oŽP čr ,]8513s/2008/KUsK stanovlie reá.ztsce d]p|d n sL:]|/ iaIo pcdrn ]| sol i ::sL]
s piedměiným zánréÍem. kdyŽ !Vádi

..

na,!|ženéi] rozséhr fornloli i.i.iidace bLjde ,'|á2á]1a na
rea]izaci a zprDlDz;rL|:I i..an|)|)lkačnÍ spa]ky mezl silnaer'l lll/a1212 a ii|3331'1, | .LL. píe]..t/
srinl.e l/12 v |)sekL si| )|. i a|i1h kal-.rn Prahy _ Úva\y

JIeci)!ii zár]ě.L)

Dro|,.zi1

v

)

Vib!dovánl spo]ky mez s n cenl l ]!1212 a Il]/33313 nebo pie]cŽky s
2aňérU a ne ze předpc(ia.ai žc požaic!anou srln]c]VybL]dLr]e ct]3c
3.

n.e l]2

.enisoL].ásti

NesoÚlad s urbanistickými hodnotamiv uzemi

Jako da]šl námtku upá1ňLrieŤe cŽpoI p e.rětlÉho záměl! s !rl]a. si.'.'ll .qn.tan.
Vúzemíobec KVětnce sr dopos(rd zachoVáVá SVú] Vesn.!i lez jen]L]Ž ccpovida n:Ie
]rLrsioia záslavby obecně nlzká ntenz]ta nriry VyLŽiÝani Lr:eŤ AČkc]! ]e pie!rrétr,':áŤěl
orezentován iako VybUdoVánl centra cbce a náFlést .c.e faKleĎ ]e Ž9 s!]l:l .Ia|aklerern
tenl | č]rí.inýnr neŽ sld štni zás1avbou kle|á r. .o[ ně.a o nebyto'É .rcsl. . s].!Ž]c cTo
Dotřeby tohoio záměr! nrkolV pro pcticb! šiŠil]c.':en]lrespékl!ecb.e
Pi.dnětn]j záměr z to'rotc ."!odLr .haTa(:ei .,2.'l. naiLŠu]e a ne:!ri'ě ! sÉl-]ÚL nes.
[.get 'Í]i .!3 ec(]l s'c].le te: s r.z.]c]err 3.]ioll]c: cYé dcpraVy Pie0nlě:l]; 23 :l n a
so(]Žtiai(csate]ini sld]ště p|o csc!]l dcj Ždč] ci zap|acjdcPrahy Vzh edeň k:.mr .e..e
neni VybL]dovaná Veře]|e ccp|a!a i(teré br, r' e z! r:ol'] á | !spoIo]eni ooJ a.r pctie!!
Vyp1ýVa].l z předrnětnéic z:]néfu] soL]stieoi se !eŠi(erá zátěŽ na ndVicUáni a.:ol.iol] o'r'ctl
ccpra''|' P..'.ct]Vlk!.r pÓ3t"pL' Ý' .Čt.r J.l ;'r'i zátěže bJdeciÉjnr.t-r zlr Erge.eroval
cc1 ,|2i,.1 )iza denlě ldvo]násob poČtt, stánj) !y.i.:e]e z naVÍhoýe|.éqc Í]o.ii,
aJtcňob o]./).'.| stái ipi..rlŽ počel stánl ]epodenašetsc.ázorupodho.]t..É.] VŽ|]edern
,lslL]c!é] t]i..mdlni:Ic záměrll Vcentru obce pak :]!.e zVýŠeni zátě;. !j!dtjáinl
euton]olj .!oi. dopralou dojéhai na celou obec TeLl.r]'ic ilárŮst dopré ri !Lr.]e lii z h ed ska
kva] ty bydleni V ob.i ]ež ]e jeorotr z ne]d! .z iě,Šlch Jrban st cíi.h hc.rot \ !zem
de\ras:!]i.l
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Ncdostatečnost Veřejlróho prostoru a občanskéhoVybaVeníV lokaIitě č' 1

F!r'!.rli VyL]ž ti pioc| !3 ]e : 3 Žírě..L !:.]l n !o p ánL] pro o| ] tL c slénc]U]e JVLž.I :éŽ
pío cbóanskou a ýere]ncú.''ibelen.St Vz|....em kiomu. že ob.. pro tLJto.Jyba!e]..St !rČla
.o- docla.Ó'' é ) ' )''-' e
Io 'Ze 'oLá l. Č ' Je .ell.''." 'J
.o'o. 'e'e
'
Ve kost odpovidajlcí budoL]clm! roZVc] a prccpok]ádanému pc.t| 6000 obyVéte pr L]Ýážer
pánovaných rezidenčnlch záměrů (Vz Vyjáoieni obce Květn]ce Že c.e 1g 5 2!08) Tento
íozvcj VyŽadu]e iodpovida]ici cbčanskot] Vybaveiost ti.|á Vobci Vy]rná resté,ra.éLpité
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pvlČram| hřšlě a dalŠlodpcČ.kovéclchy ;(l3lé Vyblzej k procházce k posezeni Čl k]n/m
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navhr]e,zpra!]ge
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