ó. zMĚNY

Úzrtur.lílo pt.Áuu oBcE KVĚTNIcE

únoÍ2010
PoŘ|zoVA]EL. oÚ KVáN cE

OBJEDNATEL:

obec

KVĚTN

cE

zoýoUpeno ýo.oýoU Lodis|oVem RoihoUským
( Dobročov]cŮm 35,25o 84 KVĚÍN cE
UÍčený

Žoslupile|| RADEK opichoI

PoŘ|zoVATEL:
oÚ KVĚIN cE
25o 84 KVĚTN cE

zóíUpce ponŽovoteIe: In9'olch'

TEcHN|cKÁ PoMoc PRo zPRAcoVÁNí ZADÁNí zMĚNY

ÚP:

ng' vócIoV Je]e

ouloÍ]zovoný orchilek] pro Územní p|ÓnovÓníČKA 354l
Tro]skÓ

RozHoDNUTí

o PoŘízENí zMĚNY ÚzEMNíHo

P|otný Územní p|on
20t0.

3ó5/]45' ]7]00 Proho 7

PLÁNU oBcE KvĚTN|cE

obce KVEINICE by 5chvóen 9'4'l998

Usnesením zoílpile|slvo obce KVĚTN cE ze
poiízeníó změny Územního p ónU obcé'

s

poinoíídoÍokLJ

dne ló.4.2oo9 bylo schvóeno

obsoh zodóníÚzemního p|ónu (pod|e pří|ohyč'ó k vyh|óšcé č' 500/200ó sb')

o)

poŽodovky vyp|ýVojíciz poi]ky Územ ního .ozvo]e, Úzeňně ponovoci
dokUmenToce vyc]oné krojem' popřipodě zdošich šřšíchÚzemních yzjohŮ, 4

b)
c]
c])

poŽoc]ovky no ieše ní vyp ýVo]ici z Územ.é ono vi]ckých po.]k odŮ ',

poŽodovkynorouvojÚzemíobce.'.'.'.'''''''''',',',',',

'' '.'.'.'.

'

5

'.'.'.''

ó

,

poŽodovky no p|ošné o proýorové UspořÓdo ní Území 1Urbo n slic kou
koncepcio koncepc]UspoiÓdÓní kojnV) . '.'.'.'.'.'.'''.'.'.'''''''',',',',','

e]
f)
q'

poŽo dovky no řešení veřejné injroýrlkjury

poŽodovky no ochronU o rozvo]hoc]not

oo/ooo,

.ao

,

',

'

', '

.'.' ' '

.''''''''''''

',''
..'.'.

'''''

7
7

Území,',',',',' .'.''''
-poD. 10 or,o -ad'

h)

do]šípoŽodovky VypýÝo]icize zvóšl.ich pÍóÝnicb předpsŮ 1nopiík|oc]
poŽodovky no ochronU Veie]ného zdrovi, cviniochrony, obronyo
bezpeč. oíl nóiU, oc hlony oŽ sek n erÓíných sUoVin, 9eoIog c ké íovby
Území, oc hÍony pied povodněm o ] ným r z kovými piÍodními jevy] ' '' '.'.'.'' ]0
i) poŽodovký o pokyny pÍo iešenih|ovniclr íietŮ zÓ]mŮ o probémŮ v Území

j)

l0

poŽodovky no Vymezení zoíov]te|ných poch o poch přeýoVby
s oh edem no obnov! o rozvoj síde ni íÍ!kl!.y o po ohU obce V Íozvoiové
ob|oí nebo rozvo]ové ose
'.'.'.'.'.'.' ' ' ' '''',',','' ' ' ',',',' l0
k] požociovky no vymezeníp och o kordorŮ' ve kterých b!c]e U oženo
p|o';L '. á- jé '| :.| -.' '' 'c]i
'
|) pÓŽodovky no vymezení p och o kor]doí:r, pro klelé bldoU poclmínky pío
lozhodovÓní o změnÓch jejch vy!Ž|ís|onoveny regU očnímpLÓnem ' ' ' ',',', l i
m) poŽodovky no vyhodioceniv|vů Územního p ónU no Udrž]e ný Íozvoj
Území, pokud doičený orqÓn ve svém ýonovisk]J k ióVrhu zodóniLrploln]
poŽodovek no zpíocovÓ ni vyhoc]n oceni z hedisko v ivŮ no Živolníproýiedi
nebo pokUc] neyy|oUči| význomný ViV no evropsky ÝýŽnomno! |oko||! čipiočí

n]

piípo.hý poŽocIovek no zprocovÓ

ní koncepiLr' ÝČeině poŽo.]oV|Ů no

''.'.' ' ' '
' ' '''',',',',',' ',',',',', ',l ]
o) požodovky no U5poioclÓ.i obsoh! koncepiu o nóVrhU ÚŽemního pÓn!
o no Uspoiddó ní obso hU ]e]ic h oc]Ůvodněnís oh edeí]no chorok1er Územío
probémy k řeleniVčeině měřilek VýkesŮ o počtu Vyholovení '''''''''','''' ll

zprocovo ni Voio

nT '

zodóníúzemníhop|ónU obce KVĚTNIcE
ZoíUp ie ývo obce KVĚIN cE s|onovuje pro zprocovÓni ó'
pÓnU iÓs ed

Lr]íci poŽodov (y:

pÓždddýky vyplývoiící z poítlky ú&mníhorczÝoje, Úzénné plónoya.í
dok!ftéňtdc€ ýydoné kdiem' pop padě zddlšíchšnšíchúzemních

.

Poi] ky Územniho rozvoie ceské repub]ky 2008' schvÓ ené VÓ.]oU ČR
dne 20' čeNence 2009 ýypýÝojí pÍo ó. změnu ÚzemÓiho pónu obce
Kvěin ce 1yio požodoVky:
Z

zoh ec]nii c]oičeni řeše né lro,Ú7enrí rozvojovo! oboýírep!bikového
význoňU oB] (Č 3,2(40)PURcR 20!8) Ro?vojovÓ oboý Proho

Jeo'o'.o e

oo' o'ó'|'o

' 'P o'o' o'

'Áoé.

kuturních o ekonorrjckých okiivi, kieré mo]i z Ve ké čóýi mezinórodÓi
Vknomový přesoh;zřeje ným rozvo]ovým piedpokodem je pipojeni .o

dÓiiČe rychoýní 5inice o

.

]rcnz]ní Žeeznični kolidory o efekivni
propojen i ]ec]not| vých drUhŮ doproVy VČe1ně e|ecké'
re5pe(iovo]iÍonsevropský mU iimodó ni ko c]or- V' TEMMK ŽeeŽniční
respe kjoVo1 zÓ nrá výíovby kor]dor! VysokoÍych oýnídopÍoVyVRl
respek1ovo12Ómá výíovby rych|oýní si n ce R] - rychoýníl|.ičníokuh
hoVnilro měío PÍohy'

respek]oVo1 vedení p yn ovoclU VVIL

zpiesnění Vymezení Íozvo]oyých oboýí o koridod
Územniho rozvo]es|iedočeskéhokÍo]e,

.
.
.

Dóe

]e

blde

Úkoem loso.]

iiebo respek]oyoi obecné ceorepubikové pÍorily'

|'ólélp'édpo'
chÍÓnI o rozvíej přÍodnicViizočn]o k!' iuÍni ho.] noTy Území' zochovol
úz jed neč.éUrboni5|]cké 5n!ki!Íy o!ídLení:

ýonoÝ] podňinky pÍo ho5podÓrÓé vy!ŽívÓ
zo] í]i ochlonU nezoíoVěného Území;

ni

zoíověné ho Územío

ýylvÓřel podmínky pÍo Vznik ÚsEs o soUVsých poclr veřejně piís1upné
vyTVóřeT podmíÓ|y pÍo rozvojo VyUŽ1ípiedpokodŮ Územi prc rŮzné

íoÍmyceýovníhor!ch!(cyklo]Urýiko);

vylvÓie]podmínky pÍo preven|lvni ochro n ! Územípřed poienció ními
r]z ky o přirodniň] ko]oýrofamiv Území kÓp ovy):

ýonovit v Územně plónoVocí c]okUnre nioc poclrobnější podmínky pro
vvuŽ1ío Uspořódó ní Území]

piedchózei piizménóch nebo vyivóřéni UrbÓnniho proýiec]í p|oýoroVě
socÓ nísegregocis negoi]VnímiV|Vy no soc]o]ní sou drŽnon obyýole;
Územního rozvoje střec]očeského koje
' zósody
Pojnou nodiozenou Územně pÓnovoci

neFou dÓsld schvÓe.y'
dokLJmentocí vydono!
siiedoČeským kÍojenr je Územni pon vekého Územního ce kLr PíoŽltého

.

Vekého Územniho cek! (c]óe ien .,VÚc") PÍoakého
regonu' schvÓ|eného zoí!pjteh|vem střec]oČeýého ko]e dne
l8']2'200ó, vypýVo]i pÍo ó. změn'.] Územního pónU obce Květnice
z Uzemniho p|ÓiLJ

oolooo L:

.

.

respeklovoi noVrhovonoU sinici|/l2 (D0l8 korclol pro vicepÍUhové
si|ičnííoVby).Běchovice UVo y, Vč' nopojení no ýÓÝojíciiÍosui
re5pekloVol ochronné posmoVknomné ro.]iore]éoVéíonicej
re5pekloVoi noVrhovoný rodloreeový popuék]

respekiovoi ochronné pÓsmo voc]ních zc]ro]Ů | ýUpně]
respekiovo| výh edovou vodní nÓdrž . Úvo y, d e p|oin é sVP z Íoku l 988]
' p VnoÝod VVIL' VTL' Íeg! očnííonjceWTL o jejich ochÍon.Ó
o bezpeč n oýní pósmo:
Íespek|ovo|c]osud neýonovenézópoVÓVé.zem;
respek|ovoi prochÓzejicí osU nodr'Pg]onÓ|ního biokÓridorU

j

íespek|ovoi ochÍonnoU zÓ|! nod|eg]onÓ|niho biokoridorU
.Íespek|ovoi leore|lcko! zofo.rJ 45DB (koridor VRI):

b) PÓždddvky no řešénívyplývaiící z úzeňně analytickÝ.h podklodŮ
z Územně onoy]ckýclr podkloclŮ (.]óe ien ÚAP']' k|eíéjlo! k c]]spoz]c]
v procovníve.z od zpíocovolee' pío řešenió'
vypLývo]i ióned UjÍcí požodoVky'

.

RespekTovot l]m]iy využlíÚzemí
s

.
.

změ.y ÚŽemrího p|ón!

nlcelr/Ol2lli

141212: t/41215) /14173)

. 'il.oozodo'' ' o|''oic - '' ' o'ol'é o'Á9|o1
RespekioVoI lozbor LJdÉiieIného rozvo]e Území, |j
vylvoři] podmínky pío vyuŽili5 ných íÍónek o piíežiloýi:
vyTvořil Územní podmín ky pro řešenís obých níÓnek o hÍozeb

c)

požodovky na |ozvoj Území obce
V ó' zméně Územního pónU bldou vymezeny p|ochy:

.
.
.
.

byd

eni

č]sTě oby|né Území:

ze|ené por|y o po||ově Uprove.é pochy, zohrccly:
drobné .e.Lršici ÝýÍoby Úzeňi ierušícívýo by o s!Žeb]
občo.5kého Vybovení 1ViceÚče oVé hňš|ě]. pochy Veře]iého Vybove.í

vyňezeníP|o.h ó. změny ÚP Kvě|nice (k.ú'Květnicé):
změno č']|V |oko iiě No odech no pozemcích poíc'č,794/222|ňénIdÍ|h
NóvÍh no

pozeĎkÚ 2orné pŮdy no zohrody'

zňěňo č'2:V |oko i]ě No Loc]ech no pozei.(U pa|c.č' ó4913 změn]tzpůsob

. '.'ipo-e-l -o|óÓid''o'i

změno

zřěno
u

rybníko no čóý pozem|U polc
oÍnépŮc]y no po{ově lploÝené poc|'y

č'3:V okoiTě

pozemk!

z

|éob 'ó|/óm

U

č.4] Pro pozemek

porc,Č 570/

]

2

č 58]/]

znrěÓJ c]r!h

změnli způsob využiízezohrody no

měno č.5: Plo pozernek porc č' 53l /ló změn t zpŮsob Vy!Ž]|íze zohrody no

změno č'ó: Pro pozemek porc č' 559/9 zméniizpŮsob vyuŽití ze zo hÍody no
Území nerušícíVýroby o 5UŽeb'
změno č'7: Pro Vymezenou čóý pozem L! po|c'č 53// l změnit zpŮsob vyuŽ]i]
z oÍnépŮdy no čisiéobYTné ÚzemÍ,
změno č.8: V okojtě U ryb|íko no čÓýipozemkU polc Č 584/2 změni]zpŮsob
vyuŽj]pozemkU zvodn]pochy no polkové LJplovené pochy
změno č.9: Pro pozem ek porc č ' /30/ l zm ěnll způsob Vy!Žití ze sody' zoh|ody
o oíohíp ocho.o l.ochy Veie]ného vybove ni lvíceÚČeové hiiš|ě)'
změno č ' ] 0| No čóípoze m|Ů po|c'č. 550/2ó, 550/28 lseverni po ygon]
změn]tzpŮsob ÝyLJŽiliz pěýiiehké o zohróc]kové p ochy no čdjě Óbyjné Území
o.o VymezenéiiŽničÓni 1Vymezený lrojÚhelnik) pozemk! poÍc'č.550/2ó
zňěn i způsob VyUŽiTiz pěýjiehké o zohrÓdkové p|ochy no p ochy Ýeie]ného
vyboVeni (dopÍovoc]né ýovby ke sporiovníh p ochom)'
vymézéníloz'ohUzměnle ŽnózoÍňěno v groíicképř.loze' ktelójé součóíí
nóvrhu u odóní ó'změny ÚP.

d) poŽd.ldýky no ptošnéo plo!|o|ové vspořódóhí Úzéní (uÍbdnblickov

koncepc, d kon.épcj Uspořódóní wojiny)
změny o poc]něiy soukomých VoslnikŮ je iiebo posoudii o přípodně lsměrni]
Tok' oby Úíboni5jckó koncepce nebyo znehodnoceno
sprÓv.í Území obce bUde rozčeněno c]o ]ednollvých p|och srozdíným
zpŮsobem Vy!Žití de VyhLÓšky č 50]/200ó sb, o 1o s ohedem no specillcké
podmínky o chorokleÍ ]JzemÍ,
NóVÍh řešení bUde koordinovón s Územně pÓnovocimi dÓk!mentocem
sousednich obcío sezÓměry h 'm Prohy

.
t

pr vymezovóni lozvojových p och íespek|ovol iňiiý ÝýUž Tí Úze m

.

zo]ýil ochronu o Íozvo] poch zeeně joko Výziomné so!čÓýi sídeni

.

v zonov]te]ných p|ochóci\ lespekiovoi ýÓ vojicí ýr! ki!
'U
no okoLní krojnU)o chúni] ]e]í lrod nolyj

.
.

|espekiovoi Koncepciochrony piírody o kojiny siiedÓčeského kroje:

t

nÓv.h nových lozvoiových
veře]né

poch

poc]míni]

;

doýoiečno! kopoc]oU

]nf .oýrUk1Ur/:

obce

ls VozboLJ

ve vziohu k ochÍoně kíojiny šejrně novÍlroÝoi piedévšímýovby c]opÍovn
o iechn cké nÍoýÍUkjury]
V

zóp ovovém ÚŽeminebudo! noÝÍhovÓ.y

zoýovie né pIochy'

lprocovolé .ovrhne změnu nebo Úprov!

Íe9U o1vŮ

Ve

sJovo]ícich
Íozvojových pochóch v so].]Iodu s novým] poŽoc]ovky zoý!p]eívo obce no
zókodě podnětŮ V osInikŮ pozemkŮ.

Toio kopiloo blrde !proveno

de

poŽodovkŮ dolčených or9ónŮ, pÓdnělů

50Usednícb obcío pi ponrínek občonů'

e)

požddoÝky nd řešéníýeřejné int|as|ruk]ury

Dop'ovňi inlloshukluío

.

NoVě novrženézoýovjé né pochy budou novozovol no ýÓVo]ici nebo
proc]|oLJŽené mísIníkomUnikoce.

.

BUde Íespeklovón cenere cyk|ýlckých tros
siředočeského kroje oki!oL]zovoné lo l0 2008.

o cykoýezek no

Územi

.

Respek|ovo| ochronný kordoí VRT 300 m od osy novrhovoné |rosy o
dohodnoui změny č ó v ]om]o koÍidoru 5 Miníe61vem dopÍovy ČR'

Iéchnickó inÍloď,UkluÍo

.

ó' změno Územního p]Ónu bude Íespek|ovo| íÓVojící 5íiě lechnlcké

.

koncepc řešenísyíémŮlechncké nfÍoýruk]Ury novrhovol5 dŮÍozenr no

.

ochron! živoTníhopÍost'redí lZPF' PUPFL, voc]níreŽm o ovzdUší);
v nÓvl7ích

zohednii so!čos|ý ýov |echnjckého vybovení Území o jeho

. pro

|Íosovóní novrhovoných inŽenýrských sí|ííedovo] provido
koord noce vedení TVLJ d e csN 73 ó005 o jej]ch oplmoizoce v souodu
s

t

budoL]cím rozvojem Územ];

v |ómcj koncepce T| chrónil Veie]nÓ pÍoďÍonývío novrhovo| doýolečné
profi y doprovních komUn kocí V |ozvojových zÓnÓch, pokud bUC]oU 1okto

de]oině noVÉeny,

.
.
.
.

ó, změno Územního p|ónu zohrnlje nÓvfi víceÚčeovéhohřiš|é, pork!
o porkové ÚpÍovy {ZMól9 (b|íŽe spec]fikovóno v kop' c) zodóní)]

bUdoU respek|ovÓny ýóvojícipochy obČon5kého Vybovení'

ó' změno Úzenrního pÓnLJ zohlnuje nÓvíh pork! o porkové ÚproÝy
IzMó/8)lMó|3 (b ížespec]fikovóno v kop' c)zodÓní);
' o/o| 'eteropo|'o| ' b'c]oL'.oéLlo'ó1o

ÚP bude obsohovo| nezbytně nuino noÝÓ veiejnÓ ploýÍoníVíÝ Íozvojových
oko|iÓch piedevšÍm pío Žoj]š1ění lechncké obduhy síc]e evenluÓně k
VýlVóření nových přrozených cenler.

0

Požo.loÝky na ochrciu a rozÝoj hodno| Úzeňi
ochÍono o Íozvo] hodn01 Území budou zo]šiěny ýonovenÍm podminek pro

pošnéo pÍoíoÍoÝélspořÓdÓní Vjednol]Vých nově iovrhovoných

zoýoVije ných pIochóch'
Přťodníhodno|y Území

.
t

mi5|o o

oboýise zochovoným kroinným rózem:

Veškerézeené pÓsy ieši koncepČně ýnÓVoznon] no novrženézeené
pÓsy V oko|ních obcich,

KU||UÍní hodnoty

t
.
g)

Území

nemovjté kut!Ínipomóiky (Kvěnice hrod' zřícenino)]

o.cheo ogicky cen nÓ oko iio

(b

íorickéjódro obce, hlod

]'

požadoÝky na ýeřeině p/ospěšné ďovby, veiejně p|ospěšnó opd|ře^í o

Veřé]ně prospěšné ýovby, veřejné pÍospéšnóopoiieni
neisou V ó. znrěně Územního pÓn! poŽodovonY'
V soUloc]! 5e

.

o osonoce

Územ'

íovebnim zókonem pípoc]rě bUcJoU Veie]né prospěšné ýovby
Ýšech novržených nodiozených 1ros doprovní ]nfroýrukiury o
nUlných pie oŽe( ýÓÝojících komUnikoci'
LJ

U výbroných novržených kom!nlkoci pro obíUh! rozvojových
poclr' koÍ]dorů].žený6kých 5íiio ob]ek]Ů lechnického vybovení
Území Včeinéno po]eni rozvo]oVých pLoch'

U význomných ýdveb občonského Veie]Óého vybovení o U
c]ošich ýoveb veiejné iiÍoýru]<]lly Určených k rozvo] č]
ochroně Územi,

Veřejněpro5pěš.óopo1řeni bUdo! V Územipřípodnévymezeno:
pro zo ozenr prvru urEr

.

ochÍoně krojnÓi5ky cennýclr ÚzeÍní,
k zo oŽení Véřé]néze|eně o nových Veiejných proýronslví'
k

. k ochÍonékUIiUÍního, přírodnÍho o olcheoog]ckého déd]clví,
. ke zvyšovÓní relenčnich 5chopnoýí Území o ochíonépied
poVodněm

'

VPs o VPo budou piedÓoýně ndvíhovóny no pozemcich vé íonncivícR,
VPs o VPo bude Uvecleno, pÍo které íovby o pozemky ze píÓvo omeziT
lplo Účey zókono č ]84/200ó 5b') o pro kTeré |ze Upoi.il piedklpní plÓvo
s Lrvedéním, v číprospěclr mo bý| v|oŽeno'
L]

h)

dalšípožodovky ýyp]ýýoiícíze Úlóštních P|óvních předpisŮ (nopíklad
pÓidddýky no ochrdnu veřejného zdrdvL civilhí ochrany, ob|.ny a
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požaddyek nd zprccoyóní Ýyhodnocení z hle<lbko vIýŮ no Životní
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0] kompexn

ll] VyhodnÓcei
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