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A) VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ
V ÚZEMÍ, VČETNĚ SOULADU S ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ VYDANOU KRAJEM
Obec Dřínov leží v území, pro které je zpracován a schválen „Územní plán velkého územního
celku Pražského regionu (ÚP VÚC PR)“, schválený zastupitelstvem Středočeského kraje dne
18.12.2006. Územní plán respektuje omezení a záměry, které z této dokumentace pro řešené
území vyplývají. Ze záměrů jde o realizaci VTL plynovodu jihovýchodně od obce a o založení
regionálního biokoridoru RBK 46.
Chybně je naopak v ÚP VÚC PR zakreslena trasa VTL plynovodu západně od obce – jde o starou
přípojku do areálu bývalé sušičky, která nebyla nikdy řádně zkolaudována (prochází příliš blízko
obce), ale na niž je stále provizorně připojena RS pro zemědělské výroby Červená Lhota i obec
Úžice. Po vybudování zbývající části VTL plynovodu Obříství-Úžice bude změněna na STL
přípojku pro obec Dřínov. Též trasa biokoridoru RBK 45 / 1131, uvedená v ÚP VÚC PR jako
vymezená, je na území Dřínova stále vedena jako návrh, čili „založit směr propojení RBK“.
Konkrétní dopady záměrů vyššího územního celku na územní rozvoj Dřínova se projevují
především v souvislosti s oblastí dopravy. Navrhované zkapacitnění tzv. aglomeračního okruhu
okolo Prahy, jehož předpokládaná trasa prochází jižně od řešeného území, totiž částečně zlepší
automobilové spojení Dřínova s nejbližšími městy (Kralupy, Neratovice). V řešeném území lze
proto v důsledku realizace tohoto záměru předpokládat větší zájem o příměstské bydlení a
navazující aktivity.
B) ÚDAJE O SPLNĚNÍ ZADÁNÍ, SPLNĚNÍ POKYNŮ VYPLÝVAJÍCÍCH Z KONCEPTU A DALŠÍ
ZÁKLADNÍ INFORMACE O POŘÍZENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU
Obec dosud nemá schválenou územně plánovací dokumentaci. V roce 1996 byly firmou Archi-ka
(Ing. Arch. Sovinová) zpracovány průzkumy a rozbory, jejichž výsledkem byla o rok později
urbanistická studie. Na podkladu této studie a na základě zadání územního plánu, které bylo
konzultováno s referátem regionálního rozvoje Okresního úřadu Mělník, byl navržen koncept
územního plánu, který schválilo obecní zastupitelstvo Dřinova v roce 2000.
Ke konceptu územního plánu se postupně vyjádřila řada dotčených orgánů, obyvatel a
společností. Výsledkem těchto připomínek byla první verze souborného stanoviska ke konceptu
územního plánu (KÚPO) Dřínova, zpracovaná předsedou výboru rozvoje obce Dřínova a
schválená obecním zastupitelstvem dne 7.5.2002. Jelikož původní zpracovatel v pracích na
dokumentaci nepokračoval, výbor rozvoje obce postupně zpracoval další připomínky a dospěl
k aktualizované verzi souborného stanoviska ke KÚPO Dřínova, která byla schválena obecním
zastupitelstvem dne 19.12.2006.
V roce 2007 obecní zastupitelstvo Dřínova rozhodlo o pořízení tohoto územního plánu a vyhledalo
nového zpracovatele. Územní plán je zpracován v souladu s novým stavebním zákonem č.
183/2006 Sb. a příslušnými prováděcími vyhláškami.
Územní plán je vypracován na základě konceptu územního plánu Dřínova, aktualizované verze
souborného stanoviska ke KÚPO Dřínov a na základě zastupitelstvem obce nově schválených
stanovisek, které reflektují změny v území od doby zpracování konceptu.
V první fázi návrhu byly graficky vyjádřeny požadavky souborného stanoviska. Na jejich základě a
na základě konzultací s obcí došlo k transformaci dokumentace tak, aby splňovala požadavky
nového stavebního zákona.
C) KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ A VYBRANÉ VARIANTY, VČETNĚ
VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ TOHOTO ŘEŠENÍ, ZEJMÉNA VE
VZTAHU K ROZBORU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ
Obec Dřínov dosud neměla schválenou územně plánovací dokumentaci, což zejména
v podmínkách nového stavebního zákona představuje závažnou komplikaci v běžném chodu obce.
Územní plán tento nedostatek napravuje a završuje tak víc než desetiletí trvající snahu o jeho
pořízení.
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V průběhu zpracovávání konceptu a příslušného souborného stanoviska nebyl vznesen požadavek
na zpracování variant, ani na vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj. Územní plán je proto
zpracován přímo na podkladě konceptu a souborného stanoviska.
C.1) Zdůvodnění přijatého řešení
Koncepce územního plánu Dřínova vychází ze stávajícího charakteru obce, která je poznamenána
zprůmyslněním zemědělské výroby v poválečném období a následným depopulačním
demografickým vývojem v 70. a 80. letech 20. století, kdy došlo ke značné migraci obyvatel do
nových sídlišť v Kralupech nad Vltavou, Odoleně Vodě a Neratovicích – šlo především o migraci
za prací v tamních průmyslových závodech.
Společensko-ekonomické změny v 90. letech 20. století znamenaly přechod k tržní ekonomice a
v oblasti pražského regionu prudký rozvoj sektoru obchodu a služeb. Počátek 21. století
charakterizuje značný stavební boom v oblasti rezidenčního bydlení, který zasáhl s různou
intenzitou takřka celý pražský region. Budování dálniční a silniční sítě dále indukuje tlak na využití
a zastavění pozemků v blízkosti křižovatek a dálničních sjezdů – jde zejména o budování velkých
prodejních center, skladových a logistických areálů, které využívají dobré dopravní dostupnosti.
V blízkosti řešeného území se nachází křižovatka v Úžicích –křížení dálnice D8 (Praha – Ústí nad
Labem – Drážďany) s předpokládanou trasou aglomeračního okruhu, který v oblasti vnější
příměstské zóny obepíná jádro Pražské aglomerace. U této křižovatky byla v nedávné době
vybudována řada skladových a logistických center. Předpokládané zkapacitnění aglomeračního
okruhu zlepší automobilové spojení na Kralupy a Neratovice.
Rozvoj Dřínova obecně je v největší míře závislý na celkovém rozvoji Pražské aglomerace a
zejména blízkých center (Kralupy, Neratovice). Konkrétní průmět tohoto rozvoje do území v čase
pak ovlivňuje především realizace jednotlivých staveb dopravní infrastruktury. Rozvoj samotné
obce ovlivňují především veřejné aktivity vlastních obyvatel – kterým se územní plán snaží
poskytnout prostor a podmínky pro realizaci.
C.1.1) Bydlení
Důsledky rozvoje Pražské aglomerace se už projevují i v Dřínově. Úbytek obyvatel se v průběhu
90. let zastavil a postupně, především díky kladnému migračnímu saldu, přešel v přírůstek.
Pokračování tohoto trendu je nasnadě.
V současné době probíhá zástavba příměstskými rodinnými domy v lokalitě „U Kříže I“ a ve
značné míře již proběhla i zástavba stávajících proluk. Řada ploch návrhové výstavby z konceptu
územního plánu již tedy byla zastavěna. Zastupitelstvo obce proto rozhodlo o zařazení nových
rozvojových ploch bydlení do územního plánu.
S bydlením souvisí i kvalita veřejných prostor a možnosti pro rekreaci a odpočinek. Územní plán
klade důraz na kultivaci centra obce, které se nachází podél silnice na Újezdec: je třeba zlepšovat
kvalitu veřejných prostor, umožnit zde rozvoj obchodů a služeb (polyfunkční plochy) a podpořit
možnosti rekreace a sportovního vyžití v části u rybníka. Kvalita veřejných prostor a kvalita bydlení
obecně by měla podpořit komerční a občanské aktivity obyvatel, které znamenají ten největší
přínos pro život v obci.
Je doporučeno zpracovat územní studii veřejných prostor od křižovatky v centru obce (náves) až
po sportovní plochy u rybníka. Studie by měla řešit především rozmístění a charakter veřejné
zeleně, materiálové provedení povrchů a jejich členění, prvky drobné architektury a mobiliáře,
podobu dětských hřišť, zastávek autobusu apod.
Ve všech lokalitách bydlení je regulativy umožněno umístění staveb téměř až na okraj pozemků
(za určitých podmínek), což jednak umožní zachovat tradiční strukturu zástavby, a dále umožní
efektivnější využití stavebních pozemků – zvláště pro preferované polyfunkční využití.
C.1.2) Obživa obyvatel
Co se týče zemědělské činnosti, po vlně restitucí a transformaci JZD Dřínov v 90. letech došlo
k určité stabilizaci. Většina katastru je obhospodařována soukromými zemědělci, v zemědělském
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areálu probíhá chov prasat a skotu. I v plochách bydlení je poskytnut prostor pro zemědělské
aktivity tradičního samozásobitelského charakteru
Aktivity průmyslového charakteru jsou v Dřínově zastoupeny především autodílnou, kovárnou,
truhlárnou, klempířskou dílnou a cestmistrovkým střediskem. V návrhu se počítá s pokračujícím
provozem nerušící a drobné výroby, která je schopna poskytovat uplatnění i pro místní obyvatele.
Stavby pro tento typ výroby jsou umožněny též v plochách pro zemědělskou výrobu, které mají
určitou volnou kapacitu a svým charakterem jsou pro drobnou výrobu vhodné.
Předpokládá se též rozvoj komerčních aktivit v sektoru obchodu a služeb a rozšíření občanské
vybavenosti, které jsou v Dřínově zastoupeny zcela nedostatečně. I proto jsou všechny plochy
bydlení navrženy jako více či méně polyfunkční, aby takovéto aktivity umožňovaly bez zbytečných
komplikací. Lze předpokládat, že v delším časovém horizontu začnou o podobné komerční aktivity
v obci usilovat především nově přistěhovalí obyvatelé, kteří přestanou být spokojeni s ustavičným
časově náročným dojížděním za prácí (obzvláště po založení rodiny).
C.1.3) Nezastavěné území
Koncepce nezastavěného území spočívá v zachování současných produkčních funkcí (především
zemědělství, v menší míře též lesnictví a těžba) za současného posílení funkcí ekologických a
krajinotvorných.
Krajina v řešeném území je narušena hlavně dlouhodobou intenzivní zemědělskou výrobou.
Krajinářská hodnota území je hodnocena stupněm B – narušená. Biocentra existují jen izolovaně,
často existenčně ohrožená. Území lze charakterizovat jako pozměněné, kde technické objekty jsou
na hranici relativního souladu s dochovanými přírodními strukturami. Koeficient ekologické stability
je 0,18, čili jde o území nadprůměrně využívané se zřetelným narušením přírodních struktur, kdy
jsou nutní technické zásahy.
Životní prostředí jako celek je nevyrovnané. Krajina ztratila mnohé rysy dříve charakteristické pro
polabskou kulturní krajinu. Původní polní cesty byly rozorány, meze zmizely a ekosystémy jsou
pod tlakem umělých agrocenóz. Na prostředí působí i výrazné vnější impakty, především imisní
zatížení. Nepříznivý vývoj degradace krajiny doposud nebyl zastaven, v souvislosti s pokračující
suburbanizací lze naopak očekávat zvýšení tlaku na novou zástavbu krajiny.
Základem ozdravných kroků v krajině je zvýšení její ekologické stability založením vymezených
prvků ÚSES. Stávající vzrostlá zeleň v zastavěném i nezastavěném území musí být zachována a
přiměřeně udržována.
Další důležité opatření pro zvýšení stability území i jeho krajinářské hodnoty je výsadba liniové
zeleně podél silnic, cest a vodotečí, případně alespoň částečná obnova původní cestní sítě
(důležitá i pro účely rekreace v krajině, prostupnost krajiny, cykloturistiku apod.). Obnova mezí a
výsadba krajinné zeleně je důležitým krokem i pro zmírnění půdní eroze.
Část území v SV části katastru je v současnosti využívána pro těžbu štěrkopísků a předpokládá se
i její mírné rozšíření. Následná plánovaná rekultivace povede ke zvýšení ekologické stability
krajiny, protože zde jsou navrženy především plochy lesní a plochy trvalých travních porostů.
Vzhledem k očekávanému vyššímu tlaku na komerční zástavbu pozemků je třeba důsledně dbát o
nerozšiřování zastavitelného území nad rámec územního plánu pomocí změn ÚP. Výjimečně
přípustné je pouze rozšíření o nové zastavitelné plochy, které přímo navazují na zastavěné a
zastavitelné území obce.
C.1.4) Doprava
Dřínov je dostupný pouze po silnici a síť stávajících silnic III. třídy je stabilizovaná.
Páteř místních komunikací v obci tvoří průtah silnic III. třídy, které fungují i jako komunikace
sběrné. Tranzitní dopravu přes obec tvoří zejména nákladní dopravní obsluha pískovny Hostín – a
tu je navrženo odklonit mimo území Dřínova, z důvodu jejích negativních dopadů na životní
prostředí v obci (hluk, emise výfukových plynů). Tyto komunikace je třeba vybavit minimálně
jednostrannými chodníky po celé délce průtahu obce.
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Místní obslužné komunikace v obci se dělí na komunikace s převažující funkcí dopravní a na
místní komunikace zklidněné. Zklidněné komunikace jsou zahrnuty do ploch veřejných prostranství
a jako takové mají být navrženy s preferencí pěší (a eventuelně cyklistické dopravy) a doplněny o
stavební prvky a dopravní značky, které slouží zklidnění dopravy (minimální možná šířka vozovky,
jednosměrný provoz, hrubší povrchová úprava, eventuelně nižší povolená rychlost, či zpomalovací
prahy). U zklidněných komunikací není třeba oddělovat provoz automobilů, chodců a cyklistů.
Ostatní obslužné komunikace jsou navrženy jako klasické silnice v obci s obousměrným provozem.
V případě potřeby je možno je doplnit o chodníky.
Účelové komunikace slouží dopravní obsluze pozemků zemědělského a lesního půdního fondu,
ale též pro pěší průchod krajinou, případně pro vedení tras cyklostezek a hipostezek. Podél
polních cest je navrženo vysázet doprovodnou zeleň (alespoň jednostrannou – tak, aby nebránila
průjezdu zemědělské techniky) z důvodů zvýšení ekologické stability a estetické hodnoty krajiny,
ale též pro zvýšení komfortu chodců, kteří těchto cest využívají v horkých dnech.
Co se týče hromadné dopravy, je třeba dbát především o kvalitní a časté spojení ke spádovým
městům (Kralupy, Neratovice, Odolena Voda, Praha). Stávající rozmístění autobusových zastávek
je vyhovující, je však možno zvyšovat kvalitu jejich vybavení a veřejných prostranství v jejich okolí.
Mimo zastavěné území obce je ochranné pásmo silnic stanoveno následovně (dle zákona č. 13/97
Sb. – o pozemních komunikacích):


Silnice II. a III. třídy:

15 m od osy vozovky

C.1.5) Technická infrastruktura
Technickou infrastrukturu na území obce lze z hlediska jejího dopadu na rozvoj obce rozdělit do
dvou kategorií. Jednak jsou to trasy a koridory vyššího řádu (nadmístní, regionální, celostátní),
které řešeným územím pouze pochází, určitým způsobem rozvoj obce limitují, ale jinak s rozvojem
obce nejsou nikterak přímo spojeny. Zde se jedná především o trasy plynovodů, produktovod a
dálkový kabel.
Druhou kategorii tvoří místní technická infrastruktura, tj. přípojky obce na infrastrukturu vyššího
řádu, rozvody po obci a technická zařízení místního významu. Tato infrastruktura rozvoj a kvalitu
života v obci ovlivňuje přímo a obec má mnohem větší vliv na její utváření. V této kategorii jsou
přípojky na elektrorozvodnou síť, napojení obce na dálkový vodovod, kanalizace, závlahová a
odvodňovací zařízení, místní osvětlení a přípojky na telekomunikační sítě.
C.1.5.1) Nadmístní a regionální technická infrastruktura
Plynovody
Severně od obce prochází VTL plynovod DN 500 o tlaku 4 MPa. Západním cípem katastru
prochází několik souběžných vedení VVTL plynovodu ve správe RWE Transgas Net (2x VVTL DN
900, v souběhu veden DOK a metalický DK RWE Transgas Net, 1x VVTL DN 1000). Z tohoto
vedení je navržen nový VTL plynovod DN 300, který bude procházet jižně a východně od obce a
podél hranice katastru.
V těsné blízkosti obce prochází přes Dřínovský vrch VTL přípojka DN 150, která byla v minulosti
vybudována pro areál bývalé sušičky JZ od obce, ale na katastru Dřínova nebyla zkolaudována.
Po vybudování nového VTL plynovodu DN 300 a propojky DN 90 od RS Úžice bude celá tato
přípojka přes Dřínovský vrch změněna na STL přípojku pro obec Dřínov.
Bezpečnostní pásmo určuje vzdálenost plynovodů od objektů zástavby (dle zákona č. 458/2000
Sb. – energetický zákon):
 VVTL plynovody nad DN 500:
200 m
 VTL plynovod nad DN 250:
40 m
Ochranná pásma plynovodů (dle zákona č. 458/2000 Sb. – energetický zákon):



u nízkotlakých a středotlakých plynovodů a přípojek, jimiž se rozvádí plyn v zastavěném
území obce:
1 m na obě strany od půdorysu
u ostatních plynovodů a přípojek: 4 m na obě strany od půdorysu
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u technologických objektů:
4 m na všechny strany od půdorysu
ve zvláštních případech, zejména v blízkosti těžních objektů, vodních děl a rozsáhlých
podzemních staveb může ministerstvo stanovit ochranné pásmo až 200 m
Každý zásah do bezpečnostního pásma musí být projednán s příslušným správcem pro každou
plánovanou akci jednotlivě.
Produktovody
Územím Dřínova prochází v souběhu s VTL plynovodem etylénovod ve správě Chemopetrolu
Litvínov. Trasy dalších produktovodů probíhají v sousedních katastrálních územích Zlosyň,
Vojkovice a Hostín u Vojkovic. Jsou využívané pro transport kapalných ropných látek.
Do severozápadního rohu řešeného území zasahuje ochranné pásmo produktovodu ČEPRO, a.s.,
v němž jsou vládním nařízením č. 29/1959 Sb. stanoveny limity pro využití tohoto území.


Bezpečností pásmo etylénovodu je 70 m od okraje potrubí. V tomto pásmu nesmí stát
žádné objekty.

Vodárenství
Na Dřínovském vrchu se nachází vodojem Dřínov (2x 1000 m3) s čerpací stanicí. Obě zařízení
jsou součástí vodárenské soustavy KSKM (Kladno – Slaný – Kralupy nad Vltavou – Mělník) a
slouží k zásobování vodou ve směru Zlosyň a další obce Dolního Povltaví. Vodojem je napojen
na přivaděč KSKM v trase VDJ Hostín – VDJ Dolany.
Spoje
Územím obce prochází trasa dálkového optického kabelu s přípoloží metalických kabelů místního
významu. Vede podél komunikací v severním okraji zastavěného území.
C.1.5.2) Místní technická infrastruktura
Energetika
V Dřínově převažuje vytápění pevnými palivy. Procento elektrického vytápění (přímotopného a
akumulačního) zřejmě výkonem nepřesahuje 20%. V několika případech je k vytápění použit
rozvážený plyn ze zásobníků na pozemcích RD.
Ohřev teplé užitkové vody je zajišťován převážně elektrickými bojlery. Energii pro vaření zajišťuje
ze 70% propan-butan, zbytek tvoří elektřina nebo pevná paliva.
Zásobování elektrickou energií
Na území Dřínova se nachází celkem 8 trafostanic 22 kV/0,4 kV. Šest z nich slouží zásobování
obytné zástavby, jedna slouží zemědělskému areálu a jedna zásobuje vodojem Dřínov s čerpací
stanicí. Vzhledem k faktu, že tři ze zmíněných osmi trafostanic byly vybudované v nedávné době
(a splňují i kapacitní požadavky na předpokládanou novou výstavbu), je příkon do obce
dostatečný.
Všechny trafostanice jsou napojeny na venkovní rozvody VN 22kV a kapacita těchto tras je
dostatečná i pro předpokládaný rozvoj.
Sekundární rozvody NN byly v letech 2005 – 2006 zrekonstruovány, ve stávající zástavbě jsou
vesměs závěsné kabely na betonových sloupech, v nové zástavbě jsou výhradně zemní kabely.
Územní plán předpokládá, že v nové zástavbě budou realizovány rozvody NN (včetně veřejného
osvětlení) zemním kabelem společně se stavbou nových komunikací.
Zásobování plynem
Obec není v současné době plynofikována, s plynofikací se však v návrhovém období počítá.
Navržená STL distribuční síť po celé obci počítá s připojením na VTL plynovod DN 300
prostřednictvím RS Úžice a stávající přípojky Dřínov – Červená Lhota, která bude z vysokotlaké
změněna na středotlakou.
Plynofikace je navržena díky blízkosti VTL plynovodů a dále z důvodu přechodu na ekologická
paliva.
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Veřejné osvětlení
Obec má vybudováno veřejné osvětlení z jediného zapínacího bodu. Rozvody jsou vedeny
v podzemních kabelech a jsou dostatečně kapacitní i pro předpokládaný rozvoj.
Zásobování pitnou vodou
Dřínov je napojen na skupinový vodovod KSKM (Kladno – Slaný – Kralupy nad Vltavou – Mělník) –
přípojka obce je napojena na přivaděč pro zemědělský areál Červená Lhota. Vodovodní síť je
v dostatečném rozsahu založena a zajišťuje i potřebné rezervy pro předpokládaný rozvoj
v zastavitelných plochách. Tlakové pásmo odpovídá kótě hladiny vodojemu Dřínov: 232,0 – 227,0
m n.m.
Síť v nové zástavbě bude řešena přednostně jako okruhová, s požárními hydranty na trase v max.
vzdálenosti 120 m.
V obci jsou dva větší samostatné zdroje podzemní vody – studna s čerpací stanicí pro zemědělský
areál a druhá studna s čerpací stanicí pro bytové domy a středisko závlah Vltava III. S využitím
obou studní v obci se do budoucna počítá jako se zdrojem užitkové vody. U většiny rodinných
domů jsou pak v provozu studny, voda v nich však obvykle nevyhovuje hygienickým normám pro
pitnou vodu.
Ochranná pásma vodovodů (dle zákona č. 274/2001 Sb. – zákon o vodovodech a kanalizacích):



vodovodní řad do průměru 500 mm vč.:
vodovodní řad nad průměr 500 mm:

1,5 m
2,5 m

Kanalizace
V obci je v současné době pouze dešťová kanalizace integrovaná se systémem odvodňovacích
struh a vodotečí. Splaškové vody jsou akumulovány v žumpách a příležitostně vyváženy, často
však rozličným způsobem odváděny do systému dešťového odvodnění, anebo použity pro
hnojivou závlahu zahrad. Tato situace je neuspokojivá z hlediska negativních dopadů na životní
prostředí.
Obec Dřínov má zpracovaný projekt splaškové kanalizace, zpracovaný firmou Veolia Voda,
Středočeské vodárny a.s., vypracovaný Ing. Marií Večeřovou a kol. Jde o kanalizaci gravitační,
přičemž kvůli spádovým poměrům je nutno nutné splaškové vody ze severní, východní a západní
části obce gravitačně svést do čerpací stanice v nejnižším místě na východním okraji obce, odkud
budou splaškové vody přečerpávány na ČOV.
Čistírna odpadních vod bude umístěna východně od zemědělského areálu a bude na vržena na
620 E.O. Předpokládaný průměrný denní přítok splaškových vod do ČOV činí 74,4 m3. Navržené
ochranné pásmo ČOV pro zakrytou technologii s odvětráním činí 10 m.
Ochranná pásma (dle zákona č. 274/2001 Sb. – zákon o vodovodech a kanalizacích):



kanalizační stoka do průměru 500 mm vč.: 1,5 m
kanalizační stoka nad průměr 500 mm:
2,5 m

Meliorace a závlahy
Většina zemědělských půd v povodí Černavky (kam spadá většina katastrálního území Dřínovakromě S a SV části, která náleží do povodí Kozárovického potoka) je systematicky odvodněna
trubní drenáží do melioračních odpadů. Systematické odvodnění bylo budováno od poloviny 60. let
20. století. Šlo o náhradu předchozího zčásti příkopového a zčásti trubního odvodnění z doby
meziválečné.
V řešeném území jde o vodní tok Újezdecký U2, přibližně rovnoběžný s tokem Černavky, který je
rovněž uměle upraven, vodní tok Dřínovský, HOZ V Oboře U3 a HOZ Od Dřínovské cesty U31. U
těchto vodotečí je v případě stavby nutno dodržet nezastavitelné pásmo 6 m od břehové hrany,
tzn. že v tomto prostoru nelze provádět stavby s pevným základem. Tento manipulační pruh slouží
pro správce vodotečí jako volný přístup pro jejich případnou údržbu a čištění.
Zásahy do drenážních systémů se nenavrhují, pouze dojde k úpravě koryta Rybničního odpadu,
který je jediným příkopovým odvodněním, jež nebylo v 60. letech 20. stol uměle upraveno.
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Začátkem 70. let 20. století byla do současné rozlohy dobudována závlahová soustava Vltava III a
více jak polovina řešeného území je v současnosti pod závlahou. Soustava je projektována na
využití pásových zavlažovačů nebo klasického trubního závlahového detailu. Především u
soukromě hospodařících zemědělců se v současnosti více uplatňuje klasický detail.
Součástí závlahové soustavy je též akumulační nádrž na Dřínovském vrchu s nestálou vodní
hladinou. Jde o jednoúčelové vodohospodářské dílo a bude provozováno po celé návrhové
období.
Využívání závlah se předpokládá na úrovni současné kapacity soustavy.
Spoje
Obec Dřínov je telefonizována, je zahrnuta do atrakčního obvodu ATÚ Kralupy nad Vltavou, SATÚ
Úžice (digitální síť). Kapacita přívodního kabelu a rozvodů odpovídá stávajícímu počtu obyvatel,
bytů a provozů a poskytuje rezervy pro předpokládaný další rozvoj.
Územím obce prochází trasa dálkového optického kabelu s přípoloží metalických kabelů místního
významu. Vede podél komunikací mimo zastavěné území. Je možné, že v souvislosti s novou
zástavbou v severní části obce bude nutno optický kabel přeložit.
Se stavbou jiných sdělovacích systémů se v obci nepočítá. Příjem televize je uspokojivý a obec je
pokryta i všemi operátory sítí mobilních telefonů.
C.2) Zdůvodnění stanovení ploch s jiným způsobem využití, než stanovuje vyhláška
501/2006 Sb.
V souladu s §3 odst. 4 vyhlášky o obecných požadavcích na využívání území je v územním plánu
Dřínova použito jiného druhu plochy s rozdílným způsobem využití než stanovuje vyhláška. Jedná
se o plochy zeleně, které umožňují v územním plánu vymezit systém sídelní zeleně (viz.
požadavek přílohy č.7 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.). Podmínky pro tyto plochy zaručují jejich
ochranu zejména před zastavěním.
Dále v souladu s §3 odst. 4 vyhlášky byly základní druhy ploch dále členěny s ohledem na
specifické podmínky a charakter území. Důvodem přidání těchto druhů ploch je umožnit lepší
zohlednění specifických podmínek a charakteru území.
C.3) Vyhodnocení předpokládaných důsledků řešení ve vztahu k rozboru udržitelného
rozvoje území
Územní plán Dřínova byl vypracován s ohledem na udržitelný rozvoj území. Předpokládaný dopad
na vyváženost vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro
soudržnost společenství obyvatel území je stručně zhodnocen níže.
Životní prostředí
Územní plán Dřínova respektuje stávající prvky, které přispívají ke kvalitnímu životnímu prostředí:



zachovává významnou veřejnou a soukromou zeleň v obci
zachovává stávající lesní plochy a plochy ÚSES a pomocí regulativů stabilizuje jejich
stávající využití
Územní plán dále navrhuje řadu opatření pro zlepšení stavu životního prostředí v řešeném území:








navrhuje založit nyní nefunkční prvky územního systému ekologické stability
navrhuje doplnit liniovou zeleň podél komunikací, cest a vodotečí
ve výhledovém období navrhuje rekultivovat nynější území pro těžbu štěrkopísků na lesní a
luční společenstva, což přispěje ke zvýšení ekologické stability území
doplnění liniové zeleně v území, obnova polních cest a zachování stávajícího kompaktního
charakteru obce přispěje ke zlepšení krajinného rázu, který je nyní znehodnocen intenzivní
zemědělskou činností
navržená soustavná kanalizace a čistírna odpadních vod zlepší kvalitu vod v území
tranzitní nákladní doprava obsluhující pískovnu Hostín bude odkloněna z území obce
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Hospodářský rozvoj
Územní plán zachovává stávající hospodářsky významné plochy (zemědělská výroba, drobná a
řemeslná výroba) a umožňuje určitou transformaci stávajících komerčních činností v souladu
s trendy, probíhajícími v celém pražském regionu (především rozvoj nevýrobních odvětví).
Stávající výrobní plochy jsou plošně dostačující a poskytují kapacity i pro eventuelní rozšiřování
výroby. V rámci veřejně prospěšných staveb jsou navrženy komunikace, které zlepší dopravní
obsluhu ploch výroby.
Zemědělskou výrobu, probíhající na většině nezastavěných ploch – orné půdě, je navrženo do
určité míry transformovat či omezit v souladu s vyšší prioritou požadavků na ochranu přírody a
krajiny ale též v odpověď na funkční proměnu pražského regionu. Určité procento orné půdy je
proto navrženo přeměnit na plochy ÚSES, či na nich provozovat takovou zemědělskou činnost,
která zvýší ekologickou stabilitu území (pastevectví, sadařství). Další část orné půdy je navržena
na odnětí ze ZPF z důvodu rozvoje rezidenčního bydlení v zázemí Prahy.
Jelikož v obci je nedostatek zařízení a služeb pro občany, řada nerušících a drobných komerčních
činností je umožněna i v rámci ploch bydlení a smíšených ploch bydlení. To reflektuje tradičně
polyfunkční charakter bydlení na vesnici a zároveň otevírá prostor pro menší podnikatelské záměry
– zejména takové, které mají šanci zlepšit životní podmínky místních obyvatel.
S hospodářských rozvojem regionu souvisí též těžba nerostných surovin, která probíhá na části
řešeného území, ale i rozvoj sítí technické infrastruktury, na nichž je hospodářský rozvoj závislý.
Oba aspekty jsou v územním plánu náležitě zohledněny.
Územní plán též v omezené míře umožňuje rozvoj rekreačních a oddychových aktivit v území,
které souvisí v poměšťováním většiny menších obcí na území pražského regionu.
Soudržnost společenství obyvatel území
Soudržnost společenství obyvatel území může územní plán ovlivnit jen do určité míry, neboť ta
vzniká především jako výsledek sociálních procesů. Základem je udržet obyvatele v území a
umožnit realizaci větší části jimi preferovaných činností. Dalším bodem je kultivovat identitu místa
a umožnit tak identifikaci obyvatel a místa. V závěru je též třeba dbát o „otevřenou a nadějnou
budoucnost místa“.
Územní plán se pokouší takto formulované požadavky naplnit následujícím způsobem:








k udržení obyvatel v území slouží zejména polyfunkčnost ploch bydlení, které umožňují
realizaci rozličných podnikatelských i veřejně prospěšných činností a staveb
kultivace veřejných prostor centra slouží jak zvýšení celkové kvality života v obci, tak
umožní lépe vyjádřit identitu obce – centrum obce totiž do značné míry reprezentuje celou
obec
navržené plochy a koridory pro rekreaci a sport umožní širší možnosti oddychu obyvatel
v místě bydliště
navržená liniová zeleň v krajině a obnova původních cest zlepší celkový krajinný ráz, což
by mělo mít též pozitivní dopad na kvalitu bydlení
rozvoj technické infrastruktury zvýší užitný standart bydlení v obci
nové plochy bydlení umožní příchod nových obyvatel, kteří mohou obci obohatit o nové
myšlenky či podpořit místní hospodářský rozvoj; tyto plochy jsou navíc přiměřeně malé, aby
nedošlo k nárazové změně sociální struktury obyvatelstva (tj. aby novousedlíci nepřevážili
nad starousedlíky)

C.4) Vyhodnocení souladu s cíli a úkoly územního plánování
Územní plán Dřínova je zpracován v souladu s cíli a úkoly územního plánování, tak jak je definuje
§18 a §19 stavebního zákona.

D) INFORMACE O VÝSLEDCÍCH VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ
SPOLU S INFORMACÍ, ZDA A JAK BYLO RESPEKTOVÁNO STANOVISKO K VYHODNOCENÍ
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VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, POPŘÍPADĚ ZDŮVODNĚNÍ, PROČ TOTO STANOVISKO
NEBO JEHO ČÁST NEBYLO RESPEKTOVÁNO
V průběhu zpracovávání konceptu a příslušného souborného stanoviska nebyl vznesen požadavek
na vyhodnocení vlivu územního plánu na udržitelný rozvoj.
E) VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA
ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND A POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCE LESA
E.1) Zemědělský půdní fond
Územním plánem je navrženo celkem 10 zastavitelných ploch. Vyhodnocení záborů půdního fondu
je graficky znázorněno ve „Výkresu předpokládaných záborů půdního fondu“.
Přehled lokalit záborů zemědělské půdy
třída
ochrany

kód
BPEJ

orná půda

3

1.06.12

100,0

2,693

BV, ZV, ZS orná půda

3

1.06.12

97,7

2,248

ZV

ostatní plochy

0

2,3

0,053

BV, ZV

orná půda

3

1.06.12

100,0

2,884

BV, ZV

orná půda

3

1.06.12

87,6

0,828

BV

orná půda

3

1.06.02

12,4

0,117

Z5

OS

orná půda

3

1.06.02

100,0

0,362

0,362

Z6

TI

ostatní plochy

0

100,0

0,082

0,082

Z7

BV, ZS

orná půda

3

1.05.01

100,0

0,554

0,554

Z8

BV

orná půda

3

1.07.10

100,0

0,189

0,189

BV

orná půda

5

1.21.12

87,0

0,537

BV

ostatní plochy

0

13,0

0,081

OS

trvalé travní
porosty

4

100,0

0,449

označení
Z1

navržené
využití
BV, ZV

Z2
Z3
Z4

Z9

Z10

druh
pozemku

1.22.10

%

ha

celkem
ha
2,693
2,301
2,884
0,945

0,617

0,449

Pozn.: význam zkratek navrženého využití viz. kapitola F textové části územního plánu Dřínova.
Zábory zemědělské půdy dle druhů pozemků (kultur)
Celkem je územním plánem Dřínova dotčeno 11,102 ha v zastavitelných plochách, z čehož je
10,887 ha zemědělské půdy (tj. 98,06% záborů), zbytek tvoří ostatní plochy (0,215 ha, tj. 1,94%
záborů). Zemědělská půda se dle druhu využití dále dělí na:



orná půda
10,438 ha
trvalé travní porosty 0,449 ha

(95,88%)
(4,12%)

Zábory zemědělské půdy z hlediska tříd ochrany
 třída ochrany 3
9,901 ha
(89,18%)
 třída ochrany 4
0,449 ha
(4,04%)
 třída ochrany 5
0,537 ha
(4,83%)
 bez ochrany
0,215 ha
(1,94%)
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Odůvodnění záborů
K záborům ZPF dochází zejména z důvodu předpokládané potřeby nových zastavitelných ploch,
které souvisí s rozvojem obce v rámci širších společensko-ekonomických podmínek. Jelikož
kapacita zástavby v prolukách byla takřka vyčerpána, územní plán navrhuje nové zastavitelné
plochy v návaznosti na zastavěné území tak, aby postupně došlo k dotvoření kompaktního celku
obce.




Plochy záborů jsou ucelené a navazují na současně zastavěné území. Jejich vynětím ze
ZPF tedy nedojde k narušení obhospodařování či fragmentaci okolních zemědělských
ploch.
Vymezení přiměřeně kapacitních zastavitelných ploch v urbanisticky vhodných lokalitách
umožní uvolnit tlak na zastavování ploch, které se nacházejí volně v krajině, či v jiných
nevhodných polohách. Předchází se tak negativním suburbanizačním tendencím, které se
projevují v jiných částech středočeského kraje.

E.2) Pozemky určené k plnění funkce lesa
Pozemky určené k plnění funkce lesa nejsou územním plánem Dřínova negativně dotčeny.
Územní plán naopak navrhuje několik ploch zalesnit a případně též převést plochy zasažené
přirozenou sukcesí na Dřínovském lesu na lesní pozemky. Takto je navrženo celkem 0,97 ha ploch
k zalesnění a 12,25 ha ploch k případnému převodu na pozemky k plnění funkce lesa.
označení

navržené
využití

druh pozemku

%

ha

celkem ha

Plochy navržené k zalesnění
K2

NL

ostatní plocha

100,0

0,714

0,714

K16

NL

zastavěná plocha

31,1

0,079

0,254

NL

ostatní plochy

68,9

0,175

Plochy, které je možno převést na pozemky plnící funkci lesa
K19

NP

trvalý travní porost

100,0

2,247

2,247

K20

NP

ostatní plocha

100,0

0,625

0,625

K21

NP

trvalý travní porost

100,0

0,078

0,078

K22

NP

ovocný sad

60,6

0,635

1,047

NP

trvalý travní porost

13,1

0,137

NP

ostatní plochy

26,3

0,275

NP

trvalý travní porost

93,4

4,613

NP

ostatní plochy

6,6

0,327

K24

NP

trvalý travní porost

100,0

0,953

0,953

K25

NP

trvalý travní porost

98,8

2,009

2,034

NP

ostatní plochy

1,2

0,025

NP

ostatní plochy

100,0

0,330

K23

K26

4,940

0,330

Pozn.: význam zkratek navrženého využití viz. kapitola F textové části územního plánu Dřínova.
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Nově navrženými lokalitami zástavby je dotčeno tzv. ochranné pásmo lesa (vzdálenost 50 od
okraje lesa). Jedná se o tyto zastavitelné plochy:


lokalita Z2 – vzdálenost do 50 od okraje lesa je však nezastavitelná, neboť jsou zde
navrženy plochy zahrad a veřejné zeleně
 lokalita Z10 – většina lokality se sice nachází do 50 m od okraje lesa, avšak charakter
využití plochy není v rozporu s ochranou lesa (jde o jezdectví) a maximální podíl
zpevněných ploch je značně limitovaný (10% výměry)
Ve výhledovém období lze rovněž počítat se zvýšením podílu lesních ploch v řešeném území
v důsledku plánované rekultivace území zasaženého těžbou šterkopísků, kdy většina ploch je
navržena k rekultivaci na les.

F) CIVILNÍ OCHRANA OBYVATEL
F.1) Riziková zařízení z hlediska civilní ochrany obyvatelstva
Obec Dřínov leží na vyvýšením území, které neposkytuje přirozeně chráněné plochy zejména před
působením tlakové vlny a ionizujícího záření. V důsledku této polohy však není území obce
ohroženo záplavami kromě teoretického ohrožení v případě protržení závlahové nádrže na
Dřínovském vrchu.
V zastavěné části obce Dřínov není veden žádný plynovod, pouze u několika domů jsou umístěny
nádrže na propan-butan sloužící k vytápění těchto domů a severozápadním okrajem zastavěné
části obce vede v délce cca 50 m vysokotlaký plynovod, který zde přechází do k.ú. Zlosyň a vede
pak 50 až 200 metrů od západního okraje zastavěné části obce.
Mimo zastavěnou část obce, většinou u hranic katastru obce, probíhají následující produktovody:
etylénovod (min. 400 m jihovýchodně od zastavěné části), vysokotlaký plynovod (100 – 150 m
západně od zastavěné části), velmi vysokotlaký tranzitní plynovod (min. 1 km jihozápadně od
zastavěné části).
V relativní blízkosti obce se nachází dva významné chemické provozy – Kaučuk Kralupy nad
Vltavou (5 km západně od zastavěné části obce) a Spolana Neratovice (8 km východně od
zastavěné části obce) a železniční trať 092, po níž jsou rovněž přepravovány nebezpečné látky
(1,2 km jižně od zastavěné části obce).
F.2) Zajištění civilní ochrany obyvatelstva
Územní plán obce neřeší plochy pro potřeby ochrany území před průchodem průlomové vlny
vzniklé zvláštní povodní, protože obec Dřínov není v záplavové oblasti, a závlahová nádrž na
Dřínovském vrchu je řešena tak, že případné průsaky by byly svedeny drenážemi do studánek
v Dřínovském háji (již na k.ú. Zlosyň) a případný přeliv hráze do strouhy vedoucí od závlahové
nádrže na louku spádovanou mimo zastavěné území obce.
Územní plán obce dále neřeší plochy pro potřeby zón havarijního plánování, pro potřeby vyvezení
a uskladnění nebezpečných látek mimo současně zastavěné a zastavitelné území obce a pro
potřeby ochrany před vlivy nebezpečných látek skladovaných v území, protože takové v obci
nejsou.
Varování obyvatelstva je řešeno jednak sirénou umístěnou na budově obecního úřadu ve středu
obce, která je dobře slyšitelná po celé obci, a je možno ji ovládat jak z budovy obecního úřadu, tak
centrálně z ÚP HZS Středočeského kraje, a jednak bezdrátovým obecním rozhlasem, jehož hnízda
jsou rozmístěna v obci tak, aby byla všude dobře slyšitelná. Bezdrátový obecní rozhlas je ovládán
z budovy obecního úřadu, může být ovládán též z ÚP HZS Středo- českého kraje a může být
využit i jako hlasová siréna.
Pro potřeby ukrytí obyvatelstva v důsledku mimořádné události je třeba v současnosti uvažovat
s počtem 400 osob trvale bydlících a pracujících v obci, ve výhledu v souvislosti s výstavbou
nových rodinných domů s počtem až 600 osob. Plán ukrytí zpracovaný v roce 1987 předpokládal
vybudování 36 protiradiačních úkrytů budovaných svépomocí pro 471 osob. Po roce 1989 však
došlo v důsledku restitucí a následných stavebních úprav k takovým změnám využití objektů, že
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nelze prakticky počítat se 7 objekty, které byly tehdy ve vlastnictví JZD či MNV Dřínov,
s plánovanou kapacitou 127 osob a vzhledem ke stavebnímu stavu s dalšími 2 objekty
s plánovanou kapacitou 53 osob. Dalších 26 úkrytů plánovaných v rodinných či bytových domech a
1 úkryt plánovaný v provozním středisku Závlah Vltava III bude zřejmě možno vybudovat a
chybějící kapacitu pro 100 trvale bydlících osob bude možno zřídit v objektech patřících obci – na
obecním úřadě nebo v hospodě či prodejně, a pro uvažovaných max. 50 pracujících osob je musí
zabezpečit zaměstnavatelé – v autodílnách a cestmistrovském středisku, a svůj vlastní plán ukrytí
bude muset mít budovaný penzion pro postižené občany. V rezervě zůstávají objekty bývalé
sušičky nacházející se 400 metrů od zastavěné části obce (jsou sice na katastru Úžice, ale přístup
je možný pouze ze Dřínova).
Pro potřeby evakuace obyvatelstva a jeho ubytování bude možno využít sál hospody s kapacitou
60 míst a popř. i zasedací místnost obecního úřadu s kapacitou cca 30 míst s tím, že pro uložení
nezbytného materiálu bude možno využít přilehlé skladovací prostory hospody a obecního úřadu.
Pro soustředění raněných osob bude možno využít tytéž prostory s tím, že podle požadované
kapacity by jeden z nich sloužil pro evakuované a druhý pro raněné osoby.
Pro potřeby dočasného skladování materiálu civilní ochrany a humanitární pomoci je možno využít
prostory obecního úřadu, popř. skladovací prostory hospody či prodejny ; stálý sklad je možno
vybudovat jedině v prostorách obecního úřadu, protože v obci vyhovující sklad není (a proto v obci
není umístěn ani materiál pro individuální ochranu obyvatelstva). Výdejovým místem by byl obecní
úřad a výdej by zabezpečovali pracovníci obecního úřadu. Předpokládaný počet zabezpečovaných
osob odpovídá počtu trvale bydlících a pracujících osob, který by mohl být zvýšen o maximální
počet osob evakuovaných z jiných míst.
Pro potřeby záchranných, likvidačních a obnovovacích prací pro odstranění nebo snížení
škodlivých účinků kontaminace vzniklých při mimořádné události bude možno využít po
vybudování mycí box v cestmistrovském středisku ; dosud však v obci vhodný prostor není.
Pro potřeby nouzového zásobování obyvatelstva vodou bude možno využít cisteren provozovatele
veřejného vodovodu – SV,a.s., které by byly rozmístěny u autobusových zastávek, popř. studnu
Závlah Vltava III u Dřínovského háje. Jako zdroje užitkové vody u většiny domů slouží studny, jako
zdroje požární vody v případě výpadku veřejného vodovodu poslouží Dřínovský rybník a popř.
hydranty závlahového řadu. Náhradní zdroje elektrické energie v obci nejsou.
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