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ZMĚNA č. 1 ÚP DŘÍNOVA

1) Změnou č. 1 není dotčena textová část ÚP Dřínova v kapitolách:
B) Koncepce rozvoje území obce a ochrana a rozvoj hodnot území (není změnou č.1 dotčena)
H) Vymezení dalších veřejně prospěšných staveb a veřejných prostranství, pro které lze uplatnit předkupní
právo (nejsou změnou č.1 vymezovány)
J) Vymezení ploch a koridorů územních rezerv a stanovení možného budoucího využití, včetně podmínek
pro jeho prověření (nejsou změnou č.1 vymezovány)
2) Změnou č. 1 je doplněna a upravena textová část platného ÚP Dřínova v těchto kapitolách
následujícím způsobem:
A) VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ
Hranice zastavěného území byla změnou č. 1 aktualizována o již stavebně využité pozemky, a to ke dni
19.2.2014 nad mapou KN.
C) URBANISTICKÁ KONCEPCE, VČETNĚ VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH, PLOCH
PŘESTAVBY A SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ
C.1) Urbanistická koncepce
Celková urbanistická koncepce územního plánu se zásadně nemění a je změnou č. 1 respektována.
Změna č.1 vymezuje plochy Z1, Z2, Z3 a Z4 jako plochy, kde je podmínkou pro rozhodování o změnách
v území dohoda o parcelaci.
C.2) Vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby
Změnou č.1 se upravuje tabulka ve sloupci podmínky využití:
-pro rozhodování o změnách v plochách Z1, Z2, Z3 a Z4 se vypouští podmínka prověření územní studií a
nahrazuje se podmínkou dohody o parcelaci.
-u plochy Z5 se doplňuje navržené využití o TI, PV a PZ.
-označení plochy Z6 se mění ze „Z6-ČOV“ na „Z6-sběrný dvůr‘“
Plocha Z7 byla změnou vypuštěna ze zastavitelných ploch a převedena do zastavěného území.
C.3) Systém sídelní zeleně
Změnou č.1 se nahrazuje subkapitola C.3) takto:
Systém sídelní zeleně tvoří nezastavitelné plochy soukromé zeleně na východním svahu Dřínovského
vrchu (funkční plocha ZS- plochy zeleně –soukromé) a menší plochy veřejné zeleně (funkční plocha PZ
Plochy veřejných prostranství- veřejná zeleň). Izolační funkce stávajících zahrad v zastavěném území
mezi zemědělským areálem a obytnou zástavbou, zařazených změnou č.1 do ploch BV- stav, zůstává
zachována: v rámci ploch BV ve vymezeném pásmu hygienické ochrany u zemědělského areálu je
podmínkou, že výstavba v blízkosti zemědělského areálu musí respektovat vymezené pásmo hygienické
ochrany a pro plochy Z8 a Z9 je výstavba RD směrem k areálu živočišné výroby Červená Lhota
podmíněna výsadbou izolační zeleně.
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D) KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY, VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEJÍ UMISŤOVÁNÍ
Změnou č.1 se upravuje subkapitola D.2) takto:
D.2) Technická infrastruktura
Vodní hospodářství: Čistírna odpadních vod bude změnou č.1 umístěna východně od Dřínovského
rybníka.
Změnou č.1 se doplňuje subkapitola D.4) takto:
D.4) Veřejná prostranství
Tato subkapitola není změnou č. 1 zásadně dotčena, veřejná prostranství nejsou vymezována. Na hraně
Dřínovského vrchu, západně nad centrem Dřínova, je navržena obnova vyhlídkového místa s altánem (na
části pozemku místní komunikace parc. č. 64/26).
Ostatní subkapitoly (D.1, D.3) nejsou změnou č.1 dotčeny.
E) KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY, VČETNĚ VYMEZENÍ PLOCH A STANOVENÍ PODMÍNEK
PRO ZMĚNY V JEJICH VYUŽITÍ, ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY, PROSTUPNOST
KRAJINY, PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ, OCHRANA PŘED POVODNĚMI, REKREACE, DOBÝVÁNÍ
NEROSTŮ A PODOBNĚ
Změnou č.1 se upravuje subkapitola E.1) takto:
E.1) Koncepce uspořádání krajiny, vymezení ploch
Změna č.1 nahrazuje tabulku v kapitole E.1 v celém rozsahu:
Změna č.1 Územního plánu vymezuje celkem 18 ploch změn v krajině:
Označení plochy

Navržené využití

Podmínky využití

K1

NP

Po zastavění zastavitelné plochy Z2 se tato zbytková plocha mezi
VKP 157 a zástavbou ponechá přirozené sukcesi.

K3

RN

Rekreace na plochách přírodního charakteru

K4

NZ

Plocha zahrad anebo sadů v nezastavěném území, oddělující
biokoridor od zástavby. Přístup pouze ze stávajících komunikací.

K5

NP

Plocha zahrad či sadů v nezastavěném území, oddělující biokoridor
od zástavby. Přístup pouze ze stávajících komunikací.

K6

NP

Plocha zahrad či sadů v nezastavěném území, oddělující biokoridor
od zástavby. Přístup pouze ze stávajících komunikací.

K7

NZ

Plocha k založení biokoridoru dle pokynů v kap. E.2.1.

K8

NP

Plocha k založení biokoridoru dle pokynů v kap. E.2.1.

K9

NT

Plocha k založení biocentra dle pokynů v kap. E.2.2.

K10

NZ

Plocha k založení biokoridoru dle pokynů v kap. E.2.1.

K11

NP

Plocha k založení biokoridoru dle pokynů v kap. E.2.1.

K12

NP

Plocha k založení biokoridoru dle pokynů v kap. E.2.2.
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K13

NP

Plocha k založení biokoridoru dle pokynů v kap. E.2.2.

K14

NP

Plocha k založení biokoridoru dle pokynů v kap. E.2.1.

K15

NP

Plocha k založení biokoridoru dle pokynů v kap. E.2.2.

K16

NP

Plocha k založení biokoridoru dle pokynů v kap. E.2.2.

K17

NL

Plocha k založení biokoridoru dle pokynů v kap. E.2.2.

K18

NN

Plocha pro rozšíření těžby štěrkopísků.

K19

W

Úprava koryta Rybničního potoka

Pozn.: význam zkratek navrženého využití viz. kapitola F.
Ostatní subkapitoly (E.2 až E.5.) nejsou změnou č.1 dotčeny.

Změnou č.1 se vypouští znění kapitoly F) v celém rozsahu a nahrazuje tímto zněním:
F) STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ A
STANOVENÍ PODMÍNEK PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ, VČETNĚ ZÁKLADNÍCH PODMÍNEK
OCHRANY KRAJINNÉHO RÁZU
Celé území Dřínova je rozděleno do ploch s rozdílným způsobem využití dle vyhlášky 501/2006 Sb. Tyto
plochy jsou s ohledem na specifické podmínky a charakter území dále podrobněji členěny.
VYMEZENÍ NĚKTERÝCH POJMŮ
koeficient zastavění pozemku je podíl maximální přípustné zastavěné plochy pozemku a
rozlohy stavebního pozemku, vyjádřený v procentech.
koeficient zeleně určuje závazně minimální rozsah nízké i vysoké zeleně v rámci stavebního
pozemku (nikoliv veřejné zeleně nebo veřejných prostranství), vyjádřený v procentech celkové
rozlohy stavebního pozemku
minimální velikost nově oddělovaných stavebních pozemků je možné v odůvodněných
případech snížit o 5%
občanské vybavení zahrnuje zejména: stavby, zařízení a pozemky sloužící pro vzdělávání a
výchovu, sociální služby a péči i rodiny, zdravotní služby, kulturu, veřejnou správu, ochranu
obyvatelstva, dále pro obchodní prodej, tělovýchovu a sport, ubytování, stravování, služby, vědu
a výzkum
pojem drobné (např. drobná výroba či občanské vybavení) zahrnuje zařízení, aktivity či služby
provozované buď živnostníky, anebo firmami či organizacemi do 5 zaměstnanců, ubytování je
omezeno kapacitou 10 lůžek.
nerušící výroba a nerušící služby (ve smyslu znění zák. č. 17/1992 Sb., o životním prostředí) je výroba
(resp. služby), která svým provozováním, výrobním a technickým zařízením nenarušují negativními účinky a
vlivy provoz a užívání staveb a zařízení ve svém okolí a nezhoršují životní prostředí souvisejícího území nad
přípustnou míru (dodržení limitů hluku, vibrací a prašnosti prostředí v plochách pro bydlení). Příkladem
nerušících služeb je: kadeřnictví, krejčovství, drobné ubytovací zařízení, malé sportovní zařízení, apod
nezbytná související technická vybavenost představuje přípojky, domovní ČOV, atd.
pro obytné stavby (rodinné domy, bytové domy) platí pro výklad pojmu „nadzemní podlaží“ a
„podzemní podlaží“ definice z normy ČSN 734301 Obytné budovy: nadzemní podlaží je každé
podlaží, které má úroveň podlahy nebo její převažující části výše nebo rovno 800 mm pod
nejvyšší úrovní přilehlého upraveného terénu v pásmu širokém 5,0 m po obvodu domu;
podzemní podlaží má úroveň podlahy nebo její převažující části níže než 800 mm pod nejvyšší
úrovní přilehlého upraveného terénu v pásmu širokém 5,0 m po obvodu domu
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pojem „podkroví“ je pro obytné stavby (rodinné a bytové domy) definován podle ČSN 734301
Obytné budovy: podkroví je přístupný vnitřní prostor nad posledním nadzemním podlažím
vymezený konstrukcí krovu a dalšími stavebními konstrukcemi, určený k účelovému využití
řadové rodinné domy zahrnují i dvojdomy. Jedná se o objekty, související nejméně jednou
společnou nosnou zdí
prvky drobné architektury a mobiliáře představují doplňkové drobné objekty, (altánky, lavičky,
odpadkové koše, pítka) a prvky veřejného osvětlení

VÝČET PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ
Celé území Dřínova je rozděleno do ploch s rozdílným způsobem využití dle vyhlášky 501/2006 Sb., které
jsou s ohledem na specifické podmínky a charakter území dále podrobněji členěny takto:
BV Plochy bydlení v rodinných domech – venkovské
SV Plochy smíšené obytné – venkovské
OV Plochy občanského vybavení – veřejná infrastruktura
OS Plochy občanské vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení
PV Plochy veřejných prostranství
PZ Plochy veřejných prostranství- veřejná zeleň
ZS Plochy zeleně- soukromé a vyhrazené
DS Plochy dopravní infrastruktury – silniční
DZ-K Koridor dopravní stavby – vysokorychlostní trať (PŘEKRYVNÁ FUNKCE)
TI Plochy technické infrastruktury
TI-K Koridory technické infrastruktury (PŘEKRYVNÁ FUNKCE)
VD Plochy drobné a řemeslné výroby
VZ Plochy zemědělské výroby
RN Plochy rekreace na plochách přírodního charakteru
W Plochy vodní a vodohospodářské
NZ Plochy zemědělské
NZ-ZS Plochy zemědělské- zahrady a sady
NL Plochy lesní
NP Plochy přírodní
Plochy ÚSES (PŘEKRYVNÁ FUNKCE)- Plochy a koridory ÚSES (RBC, RBK, LBK, LBC)
NS Plochy smíšené nezastavěného území
NT Plochy těžby nerostů
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PLOCHY BYDLENÍ
BV Plochy bydlení v rodinných domech – venkovské
Hlavní využití
pozemky staveb pro bydlení – rodinné domy izolované
pozemky oplocených zahrad a soukromé zeleně v zastavěném i zastavitelném území
chovatelské a pěstitelské zázemí samozásobovacího charakteru
veřejná prostranství včetně místních komunikací, pěších a cyklistických cest a ploch veřejné
zeleně, s prvky drobné architektury (sochy, altánky, kašny), mobiliářem (lavičky, odpadkové koše)
a veřejným osvětlením
dětská hřiště a plochy sportovišť o výměře do 500 m2
Přípustné využití
pozemky staveb souvisejícího občanského vybavení (maloobchodní prodej, veřejné stravování,
další drobná nerušící vybavenost a služby), které nesnižují kvalitu prostředí a pohodu bydlení ve
vymezené ploše, jsou slučitelné s bydlením a slouží zejména místním obyvatelům
nezbytná související technická vybavenost
Podmíněně přípustné využití
stavby občanského vybavení a služby lokálního významu za podmínky, že jsou umístěny společně
na parcele se stavbou pro bydlení, anebo jsou její stavební součástí a mají zajištěno parkování
vozidel na vlastním nebo pronajatém pozemku
dešťové vody v zastavitelných plochách budou likvidovány v rámci příslušné stavební parcely
v případě umisťování jakékoliv stavby v ploše potenciálního sesuvu (východní svah Dřínovského
vrchu) je před vydáním stavebního povolení nutno provést podrobný inženýrsko-geologický
průzkum na sesuvném území, protože zde hrozí aktivizace potenciálního sesuvu
výstavba v blízkosti zemědělského areálu musí respektovat vymezené pásmo hygienické ochrany
pro plochy Z8 a Z9 je podmínkou při výstavbě RD směrem k areálu živočišné výroby Červená
Lhota výsadba izolační zeleně
v plochách Z1, Z2, Z3 a Z4 je podmínkou pro rozhodování o změnách v území dohoda o
parcelaci.
Nepřípustné využití
veškeré stavby a činnosti, jejichž negativní účinky na životní prostředí překračují nad přípustnou
mez limity uvedené v příslušných předpisech
veškeré stavby a činnosti neslučitelné a nesouvisející s hlavním a přípustným využitím
nové bytové domy a řadové rodinné domy
stavby pro rodinnou rekreaci
Podmínky prostorového uspořádání včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu
maximální hladina zástavby: dvě nadzemní podlaží a podkroví, jedno podzemní podlaží
maximální výška hřebene střechy: 8 m vzhledem k nejnižší části rostlého terénu
minimální velikost pozemku u nové zástavby: 800 m2
minimální podíl nezpevněných ploch na pozemku je 50%
při změnách staveb, nástavbách a přístavbách u stávající zástavby je třeba dbát přiměřeného
hmotového rozsahu objektu dle konkrétního umístění stavby
u novostaveb je třeba dbát na hmotové a měřítkové přizpůsobení k objektům stávající
venkovské zástavby
v zastavěném území ve vymezeném pásmu hygienické ochrany u zemědělského areálu je
koeficient zeleně min. 80%
5
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PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ
SV
Plochy smíšené obytné – venkovské
Hlavní využití
pozemky staveb pro bydlení – rodinné domy izolované
pozemky oplocených zahrad a soukromé zeleně v zastavěném i zastavitelném území
chovatelské a pěstitelské zázemí samozásobovacího charakteru
pozemky staveb občanského vybavení (maloobchodní prodej, veřejné stravování, další nerušící
vybavenost a služby)
veřejná prostranství včetně místních komunikací, pěších a cyklistických cest a ploch veřejné
zeleně, s prvky drobné architektury (sochy, altánky, kašny), mobiliářem (lavičky, odpadkové koše)
a veřejným osvětlením
dětská hřiště a plochy sportovišť o výměře do 500 m2
Přípustné využití
pozemky staveb pro ubytovací zařízení do 60 lůžek (penzion)
bytové a řadové domy stávající
nezbytná související technická vybavenost
Podmíněně přípustné využití
pozemky staveb drobné nerušící výroby za splnění podmínky, že
tato nemá negativní vlivy za hranici pozemků, vliv činností
provozovaných na těchto plochách, včetně související dopravní
obsluhy, nesmí narušit užívání staveb a zařízení ve svém okolí a
nesmí snižovat kvalitu prostředí v navazujícím území
stavby občanského vybavení a přípustná zařízení, vybavení a služby za podmínky, že jsou
umístěny společně na parcele se stavbou pro bydlení, anebo jsou její stavební součástí
Nepřípustné využití
- stavby a zařízení, které svým provozem, včetně související dopravní obsluhy a technických zařízení,
narušují užívání staveb ve svém okolí a snižují kvalitu prostředí v navazujícím území
- veškeré stavby a činnosti neslučitelné a nesouvisející s hlavním a přípustným využitím, zejména
výroba průmyslového charakteru, skladová činnost apod.
- stavby pro rodinnou rekreaci
Podmínky prostorového uspořádání včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu
hmotové a měřítkové přizpůsobení k objektům stávající venkovské zástavby
maximální hladina zástavby: dvě nadzemní podlaží a podkroví, jedno podzemní podlaží
maximální výška hřebene střechy: 8 m vzhledem k nejnižší části rostlého terénu
minimální velikost pozemku u nové zástavby: 800 m2
minimální podíl nezpevněných ploch na pozemku je 30%
PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ
OV Plochy občanského vybavení – veřejná infrastruktura
Hlavní využití
pozemky staveb pro občanské vybavení sloužící pro veřejnou správu, vzdělávání a výchovu,
sociální služby, zdravotnictví, kulturu, ochranu obyvatelstva apod.
Přípustné využití
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veřejná prostranství včetně místních komunikací, pěších a cyklistických cest a ploch veřejné
zeleně s prvky drobné architektury (sochy, altánky, kašny) a mobiliářem (lavičky, odpadkové koše)
nezbytná související dopravní a technická vybavenost (zásobování, parkování)
doplňková komerční občanská vybavenost
dětská hřiště a plochy sportovišť
Podmíněně přípustné využití
není stanoveno
Nepřípustné využití
veškeré stavby a činnosti neslučitelné a nesouvisející s hlavním a přípustným využitím
Podmínky prostorového uspořádání včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu
maximální hladina zástavby: dvě nadzemní podlaží a podkroví, jedno podzemní podlaží
maximální výška hřebene: 10 m vzhledem k nejnižší části rostlého terénu
OS Plochy občanského vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení
Hlavní využití
pozemky staveb pro tělovýchovu a sport, otevřená sportoviště a hřiště
nezbytné zázemí (šatny, klubovny)
Přípustné využití
veřejná prostranství včetně místních komunikací, pěších a cyklistických cest a ploch veřejné
zeleně s prvky drobné architektury (sochy, altánky, kašny) a mobiliářem (lavičky, odpadkové koše)
nezbytná související dopravní a technická vybavenost (zásobování, parkování)
doplňková komerční občanská vybavenost
související technická vybavenost (zařízení pro provoz a údržbu)
nezbytná související dopravní vybavenost (zásobování, parkování)
Nepřípustné využití
veškeré stavby a činnosti neslučitelné a nesouvisející s hlavním a přípustným využitím
Podmínky prostorového uspořádání včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu
maximální hladina zástavby: dvě nadzemní podlaží a podkroví, jedno podzemní podlaží
maximální výška hřebene: 10 m vzhledem k nejnižší části rostlého terénu
lokalita Z5 bude mít přístup ze stávajících komunikací
v lokalitě Z10 je max.% zpevněných ploch 10%
PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ A SÍDELNÍ ZELENĚ
PV Plochy veřejných prostranství
Hlavní využití
veřejně přístupné prostory se společenským významem
(náves, ulice, chodníky, veřejná zeleň a další prostory
přístupné bez omezení)
pozemky komunikací,
cyklostezky

pěší

a

cyklistické

cesty,

významné plochy veřejně přístupné zeleně v sídle,
obvykle parkově upravené
Přípustné využití
7
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stavby a zařízení dopravní infrastruktury, veřejné odstavné a parkovací plochy, zastávky
autobusu
stavby a zařízení technické infrastruktury
prvky drobné architektury (sochy, altánky, kašny, křížky, boží muka apod.)
mobiliář (lavičky, odpadkové koše)
prvky dalšího městského uličního mobiliáře : telefonní budky, prodejní stánky, informační kiosky
drobná dětská hřiště
místa pro třídění odpadu v mobilních nádobách
prvky místních informačních systémů
stavby a zařízení upravující odtokové poměry v území (úpravy pro odvodnění), strouhy na
povrchovou a drenážní vodu
obnova vyhlídkového místa s altánem na části pozemku místní komunikace parc. č.64/26
Podmíněně přípustné využití
není stanoveno
Nepřípustné využití
veškeré stavby a činnosti neslučitelné a nesouvisející s hlavním a přípustným využitím
Podmínky prostorového uspořádání včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu
v plochách, vyznačených v koordinačním výkresu jako místní komunikace, je minimální šířka
pozemku obousměrně průjezdné komunikace 5,5 m
umístěním staveb, mobiliáře, zeleně apod. nesmí dojít ke zhoršení rozhledových poměrů na
místních komunikacích
sklon komunikace musí umožnit gravitační odkanalizování jejího povrchu do stávajících vodotečí v
obci (struh nebo kanalizací na povrchovou vodu)
slepá místní komunikace k více než třem samostatným stavbám nebo třem samostatným
parcelám musí být ukončena obratištěm
PZ Plochy veřejných prostranství – veřejná zeleň
Hlavní využití
významné plochy veřejně přístupné zeleně v sídlech, většinou parkově upravené
izolační zeleň v sídle, která je krajinářsky zakomponovaná do okolní zástavby a soukromé zeleně
Přípustné využití
pěší a cyklistické stezky
zklidněné místní komunikace
drobná dětská hřiště
vodní plochy
veřejné osvětlení
prvky drobné architektury (sochy, altánky, kašny) a mobiliář (lavičky, odpadkové koše)
mobiliář pro rekreaci a relaxaci
stavby a zařízení technické infrastruktury
Podmíněně přípustné využití
není stanoveno
Nepřípustné využití
veškeré stavby a činnosti neslučitelné a nesouvisející s hlavním a přípustným využitím
8
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Podmínky prostorového uspořádání včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu
minimalizace zpevněných ploch
ZS
Plochy zeleně- soukromé a vyhrazené
Hlavní využití
plochy soukromé zeleně v zastavěném území
oplocené zahrady s funkcí okrasnou, rekreační nebo užitkovou
Přípustné využití
chovatelství a pěstitelství pro vlastní potřebu
stavby zázemí pro chovatelství a pěstitelství do 12 m2
oplocení
plochy a opatření pro ochranu přírody a krajiny
Podmíněně přípustné využití
v případě umisťování jakékoliv stavby v ploše potenciálního sesuvu (východní svah Dřínovského
vrchu) je před vydáním stavebního povolení nutno provést podrobný inženýrsko-geologický
průzkum na sesuvném území, protože zde hrozí aktivizace potenciálního sesuvu
Nepřípustné využití
veškeré stavby a činnosti neslučitelné a nesouvisející s hlavním a přípustným využitím
Podmínky prostorového uspořádání včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu
minimalizace zpevněných ploch
PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY
DS
Plochy dopravní infrastruktury – silniční
Hlavní využití
pozemky staveb a zařízení pozemních komunikací včetně jejich součástí (náspy, zářezy, opěrné
zdi, mosty apod.)
pozemky staveb dopravních zařízení a dopravního vybavení (např. autobusové zastávky,
odstavná stání pro autobusy)
Přípustné využití
odstavné a parkovací plochy
chodníky,
cyklostezky
stavby a zařízení technické infrastruktury
krajinná zeleň liniová a doprovodná
Podmíněně přípustné využití
není stanoveno
Nepřípustné využití
veškeré stavby a činnosti neslučitelné a nesouvisející s hlavním a přípustným využitím
Podmínky prostorového uspořádání včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu
nejsou stanoveny
DZ-K Koridor dopravní stavby – vysokorychlostní trať (PŘEKRYVNÁ FUNKCE)
Hlavní využití
trasování dopravní stavby vysokorychlostní trati (VRT), a to včetně veškerých vyvolaných úprav a
přeložek inženýrských sítí
související plochy náspů, zářezů, opěrných zdí, mostů, kolejišť apod.
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ozelenění svahů a náspů dopravních staveb
doprovodná, izolační a ochranná zeleň
Přípustné využití
výstavba objektů technického vybavení, souvisejících s provozem trati
stavby a zařízení technické infrastruktury
protihluková opatření
retenční opatření k likvidaci dešťových vod
Podmíněně přípustné využití
není stanoveno
Nepřípustné využití
umisťování staveb trvalého charakteru do doby realizace VRT
Podmínky prostorového uspořádání včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu
nejsou stanoveny

PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY
TI

Plochy technické infrastruktury

Hlavní využití
areály technické infrastruktury
zařízení na sítích technické infrastruktury
plochy související dopravní infrastruktury
Přípustné využití
plochy zeleně
Podmíněně přípustné využití
není stanoveno
Nepřípustné využití
veškeré stavby a činnosti neslučitelné a nesouvisející s hlavním a přípustným využitím
Podmínky prostorového uspořádání včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu
v případně umístění v návaznosti na obytné území je třeba hmotové a měřítkové připodobnění k
objektům stávající venkovské zástavby
TI-K Koridory technické infrastruktury (PŘEKRYVNÁ FUNKCE)
Hlavní využití
trasování liniové stavby technické infrastruktury - VTL plynovodu Veltrusy - Obříství, a to včetně
veškerých vyvolaných úprav a přeložek inženýrských sítí
trasování liniové stavby technické infrastruktury – vedení VVN 400 kV, přeložka Odolena Voda Zlosyň
zařízení na sítích technické infrastruktury
Přípustné využití
plochy zeleně
Podmíněně přípustné využití
není stanoveno
Nepřípustné využití
umisťování staveb trvalého charakteru do doby realizace VVTL plynovodu Drahelčice-Háje
Podmínky prostorového uspořádání včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu
nejsou stanoveny
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PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ
VD
Plochy drobné a řemeslné výroby
Hlavní využití
pozemky staveb pro drobnou nerušící výrobu (lehký průmysl, řemeslná výroba)
výrobní, nevýrobní a servisní nerušící služby
drobná skladovací zařízení
Přípustné využití
pozemky provozů pro zpracování zemědělských a lesních produktů
pozemky staveb pro občanské vybavení sloužící pro veřejnou správu, vzdělávání a výchovu,
sociální služby, zdravotnictví, kulturu, ochranu obyvatelstva apod.
související administrativní a stravovací zařízení
nezbytná související dopravní a technická vybavenost (zásobování, parkování)
plochy zeleně
Podmíněně přípustné využití
není stanoveno
Nepřípustné využití
stavby a zařízení, které svým provozem, včetně související dopravní obsluhy a technických
zařízení, narušují užívání staveb ve svém okolí (zejména staveb pro bydlení) a snižují kvalitu
prostředí v navazujícím území
veškeré stavby a činnosti neslučitelné a nesouvisející s hlavním a přípustným využitím, zejména
výroba průmyslového charakteru, skladová činnost apod.
Podmínky prostorového uspořádání včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu
hmotové a měřítkové přizpůsobení k objektům stávající venkovské zástavby (hospodářské dvory,
stodoly apod.)
maximální hladina zástavby: dvě nadzemní podlaží a podkroví, jedno podzemní podlaží
maximální výška hřebene: 10 m vzhledem k nejnižší části rostlého terénu
minimální podíl nezpevněných ploch na pozemku je 20%
VZ Plochy zemědělské výroby
Hlavní využití
pozemky staveb pro zemědělskou výrobu
pozemky staveb pro drobnou nerušící výrobu (lehký průmysl, řemeslná výroba)
výrobní, nevýrobní a servisní služby
drobná skladovací zařízení, zařízení pro skladování zemědělských a se zemědělstvím
souvisejících produktů (sklizeň, krmivo, stelivo, hnojivo, agrochemikálie apod.)
Přípustné využití
pozemky provozů pro zpracování zemědělských a lesních produktů
související administrativní a stravovací zařízení
nezbytná související dopravní a technická vybavenost
samostatné stavby a zařízení technické infrastruktury
plochy zeleně
Podmíněně přípustné využití
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rozšíření zemědělské výroby je přípustné pouze v rozsahu, nevyvolávajícím nutnost rozšířit
stávající pásmo hygienické ochrany
Nepřípustné využití
veškeré stavby a činnosti neslučitelné a nesouvisející s hlavním a přípustným využitím
stavby a zařízení, které svým provozem, včetně související dopravní obsluhy a technických
zařízení, narušují užívání staveb ve svém okolí a snižují kvalitu prostředí mimo pásmo hygienické
ochrany
Podmínky prostorového uspořádání včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu
v případně umístění nových objektů v návaznosti na obytné území je třeba jejich hmotové a
měřítkové přizpůsobení k objektům stávající venkovské zástavby (hospodářské dvory, stodoly
apod.)
maximální hladina zástavby: dvě nadzemní podlaží a podkroví, jedno podzemní podlaží
maximální výška hřebene: 10 m vzhledem k nejnižší části rostlého terénu
minimální podíl nezpevněných ploch na pozemku je 20%
PLOCHY REKREACE
RN
Plochy rekreace na plochách přírodního charakteru
Hlavní využití
není stanoveno
Přípustné využití
zemědělská produkce (nikoli však areály zemědělské výroby) a související stavby, zařízení a
opatření nezbytné pro obhospodařování zemědělské půdy v nezastavěném území – v souladu s
§18, odst. 5 stavebního zákona
lesní produkce a související stavby a zařízení pro lesní hospodářství – v souladu s §18, odst. 5
stavebního zákona
vodní plochy, koryta vodních toků a jiné pozemky určené pro vodohospodářské využití
plochy a opatření pro ochranu přírody a krajiny
plochy pro nepobytovou rekreaci a sport s minimálními požadavky na související stavby a zařízení
(např. jezdectví)
účelové komunikace, pěší a cyklistické stezky, hipostezky
Podmíněně přípustné využití
není stanoveno
Nepřípustné využití
veškeré stavby a činnosti neslučitelné a nesouvisející s hlavním a přípustným využitím
Podmínky prostorového uspořádání včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu
cesty v otevřené krajině budou alespoň jednostranně ozeleněny dřevinami
minimalizace zpevněných ploch
PLOCHY VODNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉ
W
Plochy vodní a vodohospodářské
Hlavní využití
pozemky vodních ploch, koryt vodních toků a jiné pozemky určené pro převažující
vodohospodářské využití (viz. vyhl. 501/2006 Sb.)
Přípustné využití
doprovodná zeleň – břehové porosty
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nezbytné vodohospodářské stavby a zařízení
Podmíněně přípustné využití
není stanoveno
Nepřípustné využití
veškeré stavby a činnosti neslučitelné a nesouvisející s hlavním a přípustným využitím
Podmínky prostorového uspořádání včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu
minimalizace zpevněných ploch
PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ
NZ
Plochy zemědělské
Hlavní využití
zemědělská produkce na zemědělském půdním fondu
Přípustné využití
stavby, zařízení a opatření nezbytné pro obhospodařování zemědělské půdy v nezastavěném
území, pro pastevectví apod. (např. silážní žlaby, přístřešky pro dobytek) v souladu s §18, odst. 5
stavebního zákona
související dopravní a technická infrastruktura (např. polní cesty, závlahy, odvodnění)
účelové komunikace, pěší a cyklistické stezky, hipostezky
doprovodná zeleň podél cest
prvky a plochy krajinné zeleně (meze, aleje), zpomalující odtok vody z krajiny
Podmíněně přípustné využití
není stanoveno
Nepřípustné využití
veškeré stavby a činnosti neslučitelné a nesouvisející s hlavním a přípustným využitím včetně
areálů zemědělské výroby
Podmínky prostorového uspořádání včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu
cesty v otevřené krajině budou alespoň jednostranně ozeleněny dřevinami
minimalizace zpevněných ploch
NZ-ZS Plochy zemědělské- zahrady a sady
Hlavní využití
plochy soukromé zeleně mimo zastavěné území, zpravidla oplocené zahrady
Přípustné využití
veřejná prostranství včetně pěších a cyklistických cest popř. prvků drobné architektury a
mobiliáře
na pozemku lze umístit jednu stavbu do 12 m2 zastavěné plochy, sloužící pro uskladnění
zahradního náčiní
Podmíněně přípustné využití
není stanoveno
Nepřípustné využití
veškeré stavby a činnosti neslučitelné a nesouvisející s hlavním a přípustným využitím
Podmínky prostorového uspořádání včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu
minimalizace zpevněných ploch
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PLOCHY LESNÍ
NL
Plochy lesní
Hlavní využití
pozemky určené k plnění funkce lesa
Přípustné využití
stavby a zařízení pro lesní hospodářství – v souladu s §18, odst. 5 stavebního zákona
související dopravní a technická infrastruktura
účelové komunikace, pěší a cyklistické stezky, hipostezky
vodní plochy
v plochách ÚSES platí podmínky využití pro plochy ÚSES (překryvná funkce)

Podmíněně přípustné využití
není stanoveno
Nepřípustné využití
veškeré stavby a činnosti neslučitelné a nesouvisející s hlavním a přípustným využitím
Podmínky prostorového uspořádání včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu
minimalizace zpevněných ploch

PLOCHY PŘÍRODNÍ
NP
Plochy přírodní
Hlavní využití
zvláště chráněná území přírody, pozemky smluvně chráněné
prvky ÚSES, zejména v kategorii regionální a nadregionální, a související přírodně cenné pozemky
(např. interakční prvky)
prvky a plochy významné krajinné zeleně (meze, aleje), významné krajinné prvky
Přípustné využití
vodní plochy
ostatní plochy nezastavěného území, které nejsou hospodářsky využitelné a lze je proto ponechat
přirozenému vývoji
výjimečně: související dopravní a technická infrastruktura (viz §16 vyhl. 501/2006 Sb.)
pěší, cyklistické stezky a hipostezky v nezbytném rozsahu
stávající sady a zahrady
zemědělská produkce na ZPF pouze ve stávajícím rozsahu
Podmíněně přípustné využití
není stanoveno
Nepřípustné využití
veškeré stavby a činnosti neslučitelné a nesouvisející s hlavním a přípustným využitím
veškeré stavby a činnosti, které jsou v rozporu se zájmy ochrany přírody a krajiny
Podmínky prostorového uspořádání včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu
cesty v otevřené krajině budou alespoň jednostranně ozeleněny dřevinami
14
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PLOCHY ÚSES (PŘEKRYVNÁ FUNKCE)
Plochy a koridory ÚSES (RBC, RBK, LBK, LBC)
Hlavní využití
plocha přírodní zajišťující podmínky pro ochranu přírody a krajiny, zajištění biodiverzity
(rozmanitosti forem života) a podpora ekologické stability
Přípustné využití
ochrana přírody a krajiny
podmíněně přípustné využití: lesní pozemky a plochy pouze v případě že se jedná o lesní
biocentra nebo biokoridory a lesy s přirozenou skladbou dřevin
Podmíněně přípustné využití
dopravní a technická infrastruktura, pouze v případě že prokazatelně neexistuje alternativní řešení
Nepřípustné využití
veškeré další stavby a další způsoby využití
Podmínky prostorového uspořádání včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu
minimalizace zpevněných ploch
v plochách ÚSES platí podmínky využití (přípustné a nepřípustné využití, podmínky prostorového
uspořádání) pro plochy NP – plochy přírodní
PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ
NS
Plochy smíšené nezastavěného území
Hlavní využití
zemědělská produkce na zemědělském půdním fondu, která nevyžaduje zornění (louky a pastviny)
Přípustné využití
zemědělská produkce (nikoli však areály zemědělské výroby) a související stavby, zařízení a
opatření nezbytné pro obhospodařování zemědělské půdy v nezastavěném území – v souladu s
§18, odst. 5 stavebního zákona
lesní produkce a související stavby a zařízení pro lesní hospodářství – v souladu s §18, odst. 5
stavebního zákona
vodní plochy, koryta vodních toků a jiné pozemky určené pro vodohospodářské využití
plochy a opatření pro ochranu přírody a krajiny
účelové komunikace, pěší a cyklistické stezky, hipostezky
Podmíněně přípustné využití
není stanoveno
Nepřípustné využití
veškeré stavby a činnosti neslučitelné a nesouvisející s hlavním a přípustným využitím
Podmínky prostorového uspořádání včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu
cesty v otevřené krajině budou alespoň jednostranně ozeleněny dřevinami
minimalizace zpevněných ploch

PLOCHY TĚŽBY NEROSTŮ
NT
Plochy těžby nerostů
Hlavní využití po dobu fungování pískovny Hostín
plochy těžby nerostů
pozemky pro dočasné stavby a zařízení související s těžbou nerostů
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plochy pro skladování vytěženého materiálu
Hlavní využití po ukončení těžby v pískovně Hostín
přizpůsobení pozemků novému funkčnímu využití dle plánu rekultivace (plochy lesní, plochy
zemědělské - trvalé travní porosty nebo orná půda, plochy přírodní, plochy vodní a
vodohospodářské, účelové komunikace) v souladu s podmínkami EIA
Přípustné využití po dobu fungování pískovny Hostín
nezbytná související dopravní a technická vybavenost (zásobování, parkování)
plochy krajinné zeleně
Přípustné využití po ukončení těžby v pískovně Hostín
související dopravní a technická infrastruktura (např. polní cesty, závlahy, odvodnění)
účelové komunikace, pěší a cyklistické stezky, hipostezky
doprovodná zeleň podél cest
stavby a zařízení pro lesní hospodářství – v souladu s §18, odst. 5 stavebního zákona
vodní plochy
Podmíněně přípustné využití
má-li navržená plochy těžby zasáhnout do vymezených prvků ÚSES a významných krajinných
prvků, musí být před zahájením těžby zřízen nový prvek ÚSES v náhradní lokalitě a nejméně v
takové kvalitě, jakou má prvek ÚSES zasažený těžbou
Nepřípustné využití
veškeré stavby a činnosti neslučitelné a nesouvisející s hlavním a přípustným využitím
Podmínky prostorového uspořádání včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu
navržená rekultivace začlení vytěžené plochy vhodným způsobem do krajiny, přičemž se vyhne
nepřirozeně jednoduchým geometrickým útvarům v nově vymodelovaném terénu
v novém funkčním využití budou preferovány plochy zeleně, které zvyšují ekologickou stabilitu
krajiny
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G) VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ, STAVEB
A OPATŘENÍ K ZAJIŠŤOVÁNÍ OBRANY A BEZPEČNOSTI STÁTU A PLOCH PRO ASANACI, PRO
KTERÉ LZE PRÁVA K POZEMKŮM A STAVBÁM VYVLASTNIT
Změna č.1 nahrazuje subkapitolu G1.) v celém rozsahu.
G.1) Veřejně prospěšné stavby, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit
Plochy a koridory veřejně prospěšných staveb s možností vyvlastnění (dle §170 stavebního zákona):
Označení

Popis VPS

Dopravní infrastruktura
WD1

Úprava a rozšíření místní komunikace v lokalitě nové zástavby „U kříže II“

WD2

Úprava a rozšíření místní komunikace v lokalitě nové zástavby „U kříže III“

WD4

Místní obslužná komunikace pro objekty v dílenském a skladovém areálu

WD5

Místní obslužná komunikace podél Dřínovského potoka

WD6

Komunikace k vodojemu včetně úpravy a rozšíření jejího stávajícího úseku

WD7

Úprava a rozšíření výjezdu z návsi

WD8

Úprava a rozšíření veřejného prostranství na poz.134,713 a 63/3

Technická infrastruktura
WT1

sběrný dvůr pro rostlinný odpad

WT2

Trasa vysokotlakého plynovodu Obříství – Veltrusy

WT3

Rekonstrukce hráze Dřínovského rybníka;

WT4

Čistírna odpadních vod pro obec Dřínov

Změna č.1 nahrazuje subkapitolu G2.) v celém rozsahu.
G.2) Veřejně prospěšná opatření, pro která lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit
Územní plánem Dřínova jsou vymezena tato veřejně prospěšná opatření, pro která lze práva k
pozemkům vyvlastnit v souladu s §170 stavebního zákona:
Označení

Popis VPO

Územní systém ekologické stability
WU1

RK 1130 – změna v krajině označená jako K7

WU2

RK 1130 – změna v krajině označená jako K8

WU3

LBC 279 – změna v krajině označená jako K9

WU4

RK 1130 – změny v krajině označené jako K10 a K11

WU5

RK 1131 – změna v krajině označená jako K14

WU6

LBK 163 – změny v krajině označené jako K12 a K13

WU7

LBK 160 – změna v krajině označená jako K15

WU8

LBK 149 – změny v krajině označené jako K16 a K17
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Zvyšování retenční schopnosti území
WR1

Úprava koryta Rybničního potoka

WR2

Úprava koryta Dřínovského potoka

Ostatní subkapitoly (G.3 až G.4) nejsou změnou č.1 dotčeny.
Kapitola I) VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE PROVĚŘENÍ ZMĚN JEJICH VYUŽITÍ
ÚZEMNÍ STUDIÍ PODMÍNKOU PRO ROZHODOVÁNÍ se nahrazuje kapitolou:
I)

VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH V ÚZEMÍ
PODMÍNĚNO DOHODOU O PARCELACI
Změna č.1 Územního plánu Dřínova vymezuje 4 plochy, ve kterých je rozhodování o změnách
v území podmíněno dohodou o parcelaci, jedná se o plochy Z1, Z2, Z3 a Z4, původně určené pro
prověření územní studií. Tyto plochy jsou vyznačeny v grafické části změny č.1 – ve výkresu 1základní členění území.

Označení plochy

Navržené funkční využití

Z1 – U Kříže IIa

BV, PZ

Z2 – U Kříže IIb

BV, PZ, NZ-ZS

Z3 – U Kříže IIIa

BV, PZ

Z4 – U Kříže IIIb
BV
Pozn.: význam zkratek navrženého využití viz.kapitola F.

3) Grafická část ÚP Dřínova se změnou č. 1 nahrazuje v rozsahu všech jeho výkresů
1

Základní členění území

1:5000

2

Hlavní výkres

1:5000

3

Veřejně prospěšné stavby, opatření a asanace 1:5000

4) Údaje o počtu listů změny č. 1 Územního plánu Dřínova
Změna: 18 listů textové části
Odůvodnění změny: 10 listů textové části
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2.

ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 1 ÚP DŘÍNOVA

2.1. VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ
V ÚZEMÍ, SOULADU S POLITIKOU ÚZEMNÍHO ROZVOJE A S ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ
DOKUMENTACÍ

VYDANOU

KRAJEM,

SOULADU

S CÍLI

A

ÚKOLY

ÚZEMNÍHO

PLÁNOVÁNÍ A SOULADU ZMĚNY S POŽADAVKY STAVEBNÍHO ZÁKONA A JEHO
PROVÁDĚCÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

2.1.1. VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ V ÚZEMÍ
Správní území obce Dřínov je tvořeno katastrálním územím Dřínov, jehož výměra je 458,22 ha.
Obec Dřínov má platnou územně plánovací dokumentaci, a to územní plán Dřínova (dále také jen „ÚP
Dřínova“ nebo pouze „ÚP“), vydaný dne 30. června 2009 (účinnosti nabyl 16. července 2009). V dalším
období nebyla zpracována žádná změna ÚP Dřínova. Zadání změny č. 1 je součástí „Zprávy o
uplatňování územního plánu Dřínova“, kapitola 6. Zpráva o uplatňování územního plánu Dřínova (dále
jen „Zpráva“) byla zpracována na základě § 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“).
Pořizovatelem Zprávy je Obecní úřad Dřínov- pořízení Zprávy a pořízení a zhotovení změny č. 1
schválilo Zastupitelstvo obce Dřínov usnesením č. 28/5 ze dne 25. listopadu 2013 podle § 6 odst. 6
písm. b) stavebního zákona.
Z hlediska širších územních vztahů nedojde změnou č. 1 k žádným významným zásahům ani úpravám
vazeb na sousední obce.
Řešené území je součástí ORP města Kralupy, pro něž byly pořízeny územně analytické podklady
(ÚAP) ve smyslu § 26 stavebního zákona a jsou průběžně aktualizovány. Jako podklad pro zpracování
změny sloužil stávající ÚP Dřínova a dále pracovní doplňující průzkumy a rozbory zpracovatele
provedené k vyhodnocení limitů území a jeho hodnot.
2.1.2. VYHODNOCENÍ SOULADU ZMĚNY S POLITIKOU ÚZEMNÍHO ROZVOJE A ÚZEMNĚ
PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ VYDANOU KRAJEM
Území obce se nenachází v rozvojových oblastech, v rozvojových osách, ve specifických oblastech, v
koridorech a plochách dopravní infrastruktury, v koridorech a plochách technické infrastruktury a
souvisejících rozvojových záměrů vymezených v PÚR ČR, schválené usnesením vlády České republiky
č. 929 ze dne 20. července 2009, ve znění Aktualizace č. 1 Politiky územního rozvoje České republiky
schválené usnesením vlády č. 276 ze dne 15. dubna 2015 (dále jen „PÚR ČR„).
Pro řešení Změny č. 1 ÚP Dřínova nevyplývají z PÚR ČR 2008 žádné zvláštní požadavky kromě
respektování obecných republikových priorit územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje
území uvedených v kap. 2.2. Republikové priority, odst. 14 – 32. Tyto obecné republikové priority
územního plánování jako zejména:
- při stanovování způsobu využití území v územně plánovací dokumentaci dávat přednost komplexním
řešením
- chránit a rozvíjet přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území, včetně urbanistického,
architektonického a archeologického dědictví,
-zachovat ráz jedinečné urbanistické struktury území, struktury osídlení a jedinečné kulturní krajiny,
které jsou výrazem identity území, jeho historie a tradice.
jsou ve změně č. 1 ÚP Dřínova respektovány.
Územně plánovací dokumentace kraje, Zásady územního rozvoje Středočeského kraje (ZÚR Stč.
kraje), byla vydána dne 7. února 2012 podle § 41 stavebního zákona na základě usnesení
Zastupitelstva Středočeského kraje č. 4-20/2011/ZK ze dne 19. prosince 2011 a účinnosti nabyla dne
22. února 2012. Dne 27. července 2015 bylo rozhodnuto Zastupitelstvem Středočeského kraje o vydání
1. aktualizace ZÚR Stč. kraje, prozatím neúčinné, kterou není dotčeno území obce Dřínov.
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Pro území obce Dřínov ze ZÚR Stč. kraje vyplývají následující požadavky, jejichž řešení je změnou č. 1
zpřesněno:
-VRT Praha – Lovosice / Litoměřice (VPS: D201)
-vedení 400 kV – TR Vyškov – TR Čechy Střed (posílení v celé délce a přeložka Odolena
Voda – Zlosyň ) (VPS: E02)
-VTL plynovod Veltrusy – Obříství (VPS: P02)
-územní systémy ekologické stability
– regionální biocentrum RC 1484 (Dřínovský háj)
– regionální biokoridor RK 1130 (Dřínov – Úpor)
– regionální biokoridor RK 1131 (Dřínovský háj – Kopeč)
Návrh změny č je v rámci řešeného území (celé území obce) v souladu s předmětnou nadřazenou
územně plánovací dokumentací.
2.1.3. VYHODNOCENÍ SOULADU S CÍLI A ÚKOLY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, ZEJMÉNA
S POŽADAVKY NA OCHRANU ARCHITEKTONICKÝCH A URBANISTICKÝCH HODNOT
V ÚZEMÍ A POŽADAVKY NA OCHRANU NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ
Návrhu změny č. 1 ÚP Dřínova je v souladu s cíli a úkoly územního plánování, včetně požadavků na
ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území a požadavky na ochranu nezastavěného
území.
Změna č. 1 nahrazuje podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití a podmínky
prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu v plném rozsahu
z důvodu uvedení do souladu s platnou legislativou a také z důvodu zjednodušení a omezení počtu
rozdílných způsobů využití ploch (v zastavěném území vypuštění plochy ZS-zeleň soukromá-zahrady a
sady a zařazení do ploch BV-bydlení v rodinných domech –venkovské), s ohledem na stávající podobu
sídla a krajinný ráz.
Urbanistická koncepce, stanovená ve schváleném ÚP Dřínova, se změnou č. 1 zásadně nemění.
Změna č.1 Územního plánu Dřínova vymezuje 4 plochy, ve kterých je rozhodování o změnách v území
podmíněno dohodou o parcelaci, jedná se o plochy Z1, Z2, Z3 a Z4, původně určené pro prověření
územní studií.
Záměry mají zcela lokální charakter a neovlivňují významně plošné a prostorové uspořádání krajiny.
Zastavitelné plochy jsou změnou rozšiřovány pouze na východním okraji sídla v 1 drobné lokalitě Z1-5
celkem o 0,32 ha (plochy OS-plochy občanského vybavení- tělovýchovná a sportovní zařízení a PVplochy veřejných prostranství). Aktualizací zastavěného území nad mapou KN ke dni 19.2.2014 bylo
zjištěno, že v období mezi vydáním ÚP Dřínova (r.2009) a zpracováním Návrhu změny č.1
v zastavitelných plochách došlo k realizaci pouze v ploše Z7 (0,55 ha), která je již zařazena do
zastavěného území.
Cíle a úkoly územního plánování, zejména požadavky na ochranu architektonických a urbanistických
hodnot v území a požadavky na ochranu nezastavěného území v rozsahu, který změna územního
plánu má řešit, byly splněny.
2.1.4. VYHODNOCENÍ SOULADU NÁVRHU ZMĚNY S POŽADAVKY STAVEBNÍHO ZÁKONA A
JEHO PROVÁDĚCÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ
Ze Zprávy o uplatňování územního plánu Dřínova vyplývají požadavky na úpravu ÚP Dřínova uvedené
v předešlých kapitolách 2 až 5. Dále ze Zprávy vyplývá požadavek uvedení územně plánovací
dokumentace do souladu s vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území,
ve znění pozdějších předpisů, s ustanovením vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických
podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti a se
zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu.
Zadání, které je součástí Zprávy (kapitola 6) bylo sestaveno podle zákona 183/2006 Sb. Obsah změny
č.1 ÚP odpovídá požadavkům přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb.
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Návrh změny vychází při vymezování ploch s rozdílným způsobem využití z platné územně plánovací
dokumentace obce, v plochách s rozdílným způsobem využití jsou změnou č.1 podmínky nahrazeny
novým zněním -kapitola F v celém rozsahu, zejména z důvodu aktualizace její struktury dle platné
legislativy (Hlavní využití, Přípustné využití , Podmíněně přípustné využití , Nepřípustné využití,
Podmínky prostorového uspořádání včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu).
Návrh změny č. 1 územního plánu Dřínova je v souladu s požadavky stavebního zákona a s jeho
prováděcími předpisy.
2.2. VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ ZADÁNÍ ZMĚNY č. 1, SPLNĚNÍ POKYNŮ PO SPOLEČNÉM
JEDNÁNÍ, POPŘÍPADĚ VYHODNOCENÍ V SOULADU S POKYNY V PŘÍPADĚ POSTUPU
PODLE §51 odst. 2 NEBO §51 odst. 3 NEBO §54 odst.3 NEBO §55 odst.3
STAVEBNÍHO ZÁKONA

V návrhu změny č. 1 jsou zohledněny požadavky, vyplývající z Pokynů pro zpracování návrhu
změny č. 1 územního plánu (v rozsahu zadání změny), které jsou součástí Zprávy o uplatňování
Územního plánu Dřínova.
(číslování jednotlivých bodů odpovídá číslování Zadání, resp. Pokynů pro zpracování návrhu změny,
všechny body byly podrobně řešeny a několikrát konzultovány s pověřeným zastupitelem obce Dřínov
pro územní plán, místostarostou panem Martinem Ševicem, za účasti výkonného pořizovatele, z tohoto
důvodu jsou níže také podrobně popsány)
[6.1] Požadavky PÚR
Republikové priority územního plánování dle PÚR ČR 2008 jsou respektovány
[6.2] Požadavky ZÚR
VRT Praha – Lovosice / Litoměřice zapracováno dle ZÚR
Vedení 400 kV (přeložka Odolena Voda – Zlosyň) zapracováno dle ZÚR
VTL plynovod Veltrusy – Obříství zapracováno již dle VÚC (beze změn)
Regionální ÚSES (RC 1484, RK 1130, RK 1131) zapracováno již dle VÚC (beze změn)
[6.3] Požadavky ÚAP
V místě potenciálního sesuvu (č. 1181 – Dřínov) se nachází zastavitelná plocha Z9, určená pro bydlení
(BV), kde je i nadále před vydáním stavebního povolení nutno provést podrobný inženýrsko-geologický
průzkum (beze změn) a dále plochy bydlení (BV) v zastavěném území. Do podmínek využití těchto
ploch byl též doplněn, v případě výstavby, požadavek na zpracování inženýrsko-geologického
průzkumu.
V ploše regionálního biocentra RC 1484 je situována zastavitelná plocha Z10 o výměře 0,45 ha, určená
pro občanské vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení (OS), konkrétně pro jezdecký areál, kde je
výměra zpevněných ploch omezena na 10% plochy (viz kap C.2 textové části ÚP Dřínova). Toto
navržené využití není v rozporu s funkcí RC a návrh proto zůstává beze změn.
[6.4] Požadavky obce
Úpravy vyplývající z KMD a GP:
Větší část těchto požadavků popisuje úpravy katastrální mapy (změny hranic pozemků,
parcelace větších ploch, změny využití) a jde o podněty k aktualizaci územního plánu. Jelikož
zpracovatel ÚPD pracuje jako s podkladem s digitalizovanou mapou KN k určitému datu, byla i
aktualizace ÚP provedena nad mapou KN k tomuto datu a k podnětům na zanesení
geometrických plánů, které do KN nebyly dosud vloženy, nebylo možno přihlížet, (před
vydáním čistopisu bude požadována aktualizovaná mapa KN). Toto se týká zejména bodů (v
zadání nečíslovaných): 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13. Některá uváděná parcelní čísla
neexistují (bod 4). Řada požadavků je pod rozlišovací schopností měřítka územního plánu
(body 7, 11, 14).
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Na základě aktualizace KN byla vypuštěna VPS označená WD3 (místní obslužná komunikace
okolo hřiště) a změna v krajině K2 (stávající porost převeden na PUPFL) – bod 1.
K bodu 3: Jelikož postup vymezování (a tedy i aktualizace) zastavěných ploch popisuje
stavební zákon (§58), plochu bydlení lze změnit z návrhu na stav pouze, pokud zde KN eviduje
pozemek či pozemky druhu Zastavěné plochy a nádvoří. Žádný takovýto pozemek se
v uvedené lokalitě nenachází. Již rozparcelované pozemky však byly vyňaty z Dohod o
parcelaci, týkajících se zastavitelných ploch Z3 a Z4, které nahradily stávající územní studie
(viz též níže).
Bod 8: pozemek parc. č. st. 88 byl označen jako plocha občanské vybavenosti – veřejná
infrastruktura (OV).
Bod 13: jižní hranice rozvojové plochy Z8 byla upravena dle hranice pozemku parc. č. 509/58
(zvětšení plochy Z8 o 0,12 ha).
Úpravy vyplývající ze zpřesněných zákresů inž. sítí, dokončených staveb a ÚP sousedních obcí:
Bod 1 a 4: technické sítě aktualizovány dle ÚAP ORP Kralupy nad Vltavou z roku 2014
Bod 2: polní cesta podél hranice katastru a podél lesa vypuštěna (reálně neexistuje) a
označena jako plochy zemědělské (NL) nebo přírodní (NP) – k názvům a označení ploch viz
též bod 6.11.
Bod 3: VTL aktualizováno dle ÚAP
Bod 5: došlo k aktualizaci zastavěného území v důsledku zastavění zastavitelné plochy Z7 (a
tedy i jejímu vypuštění).
Bod 6: Cyklotrasa mezi Dřínovem a Zlosyní vedena dle generelu z roku 2014, charakteristika
veřejně prospěšné stavby WD6 proto byla změněna na: Účelová komunikace - polní cesta
k vodojemu
Požadované změny na plochy v ÚP
Bod 1: Plocha K3 byla, v souladu s metodikou MINIS přeřazena do kategorie: Rekreace – na
plochách přírodního charakteru (RN), která lépe odpovídá podmínkám využití této plochy, které
využití pro nepobytovou rekreaci a sport připouštěly již v původním znění. Regulativ + tabulka
v kap. E.1
Bod 2: vypuštěno z důvodu zapracování bodů 1 a 3 z Požadavků na doplnění návrhu Změny
č.1 ÚP Dřínova (viz níže)
Bod 3: výjezd z návsi – doplněna VPS označená WD7
Bod 4: Zastavitelná plocha Z5, s využitím pro plochy občanského vybavení – tělovýchovná a
sportovní zařízení (OS), byla rozšířena o 0,23 ha a doplněna místní komunikací (plocha PV) a
výměře 0,07 ha
Bod 5: návrh využití severní části zastavitelné plochy Z5 byl změněn na Plochu technické
infrastruktury (TI), pro nové umístění ČOV
Bod 6: vodoteč Rybniční potok prodloužena dle zákresu
Bod 7: Plochy vymezených územních studií v rozvojových plochách Z1, Z2, Z3 a Z4 byly
nahrazeny požadavky na dohody o parcelaci a v případě ploch Z3 a Z4 zmenšeny o již
rozparcelované pozemky.
Bod 8: Plocha pozemku 64/26, nacházející se v zastavěném území, byla vymezena jako
plocha veřejného prostranství (PV), kde je umístění altánu v přípustném využití. Odstavec o
obnově vyhlídkového místa s altánem byl doplněn do přípustného využití plochy PV.
Bod 9: Část pozemku 430, o výměře 0,12 ha byla vymezena jako plocha bydlení (BV)
Požadavky na doplnění návrhu Změny č.1 ÚP Dřínova (č.j. OÚ-0071/2015)
Koncepce odkanalizování obce byla změněna na základě obcí schváleného odborného
posudku (VHS projekt, srpen 2014): umístění ČOV bylo změněno tak, že byla přesunuta
z rozvojové plochy Z6 do plochy Z5 (tj. pod Dřínovský rybník).
Do původní plochy pro ČOV (Z6) byl situován sběrný dvůr na rostlinný odpad.
vodoteč Rybniční potok prodloužena dle zákresu
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Další požadavky se týkají aktualizace dokumentace v souvislosti se změnami v KN
stejně jako v bodě [6.4], odst. 1 (viz výše).

bylo

[6.5]
Zastavěné území bylo aktualizováno, v důsledku čehož do něj přibyly pozemky parc. č. 505/5 a 505/6,
které byly vymezeny v ÚP Dřínova jako rozvojová plocha Z7 (nyní již zastavěna). Vypuštěny byly
naopak pozemky parc. č. 64/17 a 562/15, kde jde o zahrady na okraji obce, které nejsou součástí
intravilánu.
Veškeré plochy zahrad a sadů (původně ZS) v zastavěném území byly přeřazeny buď do ploch bydlení
(BV), anebo zemědělské výroby (VZ). Týká se to zejména ploch zahrad a pastvin okolo zemědělského
areálu a zahrad na východním svahu Dřínovského vrchu.
Po společném jednání došlo ještě k další úpravě- západní část svahu Dřínovského vrchu byla zařazena
do ploch ZS- plochy zeleně –soukromé, jelikož tyto zahrady zde byly dříve vymezeny mj. z důvodu
zabránění výstavby v ploše potenciálního sesuvu (popsáno níže-na základě pokynů po SJ)
V území dotčeném vymezeným pásmem hygienické ochrany, byly tyto podmínky, zaručující zachování
izolační funkce zahrad, zapracovány do podmínek využití ploch bydlení (BV).
Poloha veškerých technických sítí a limitů využití území byla aktualizována dle ÚAP ORP Kralupy nad
Vltavou z roku 2014.
[6.6]
Koridor VRT dle ZÚR byl do dokumentace zanesen v plné šíři (týká se pouze JZ cípečku řešeného
území). Využití území v tomto koridoru upravuje plocha DZ-K Koridor dopravní stavby –
vysokorychlostní trať (překryvná funkce) – viz. Kap. F návrhu ÚP.
Do koordinačního výkresu byl zanesen limit „Vymezené území Armády ČR (ochranné pásmo letecké
stavby)“ – celé řešené území.
[6.7.2]
Požadavky na řešení dopravní infrastruktury
výjezd z návsi - doplněna VPS označená WD7
Navrhovaná cyklostezka přes Dřínovský vrch byla z ÚP vypuštěna, protože podle Generelu
cyklotras a cyklostezek Středočeského kraje (2014) je toto spojení vedeno severněji, územím
Zlosyně po stávající lesní cestě. Charakteristika veřejně prospěšné stavby WD6 proto byla
změněna na: Účelová komunikace - polní cesta k vodojemu.
Polní cesta podél západní hranice katastru a podél lesa vypuštěna (reálně neexistuje) a
označena jako plochy zemědělské (NL) nebo přírodní (NP).
Do hlavního výkresu byl doplněn zákres cyklotras dle Generelu cyklotras a cyklostezek
Středočeského kraje z roku 2014.
Požadavky na řešení vodohospodářských sítí
Koncepce odkanalizování obce byla změněna na základě obcí schváleného odborného
posudku (VHS projekt, srpen 2014): umístění ČOV bylo změněno tak, že byla přesunuta
z rozvojové plochy Z6 do plochy Z5 (tj. pod Dřínovský rybník) a trasování kanalizačních řadů
bylo též upraveno podle tohoto posudku.
Do původní plochy pro ČOV (Z6) byl situován sběrný dvůr na rostlinný odpad.
vodoteč Rybniční potok zanesena dle zákresu
[6.7.4]
Dotčení prvků ÚSES a zájmů ochrany přírody a krajiny:
Návaznost navržených regionálních biokoridorů RK 1130, RK 1131 byla upravena dle platného
ÚP Úžice.
Navržené lokální biokoridory LBK 160 a LBK 163 byly zúženy na 20 m, což odpovídá jejich
šířce v navazujícím ÚP Úžice.
Všechny přírodní plochy s rozdílným způsobem využití v ploše RC 1484, které nejsou plochami
lesními, byly vymezeny jako plochy přírodní (NP), jejichž podmínky využití lépe odpovídají
požadavkům na ochranu přírody a krajiny, a ÚP se tímto krokem navíc zjednoduší a
5
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zpřehlední. V důsledku tohoto kroku byly vypuštěny plochy změn v krajině K20 až K26 a plocha
změny v krajině K19 byla změněna tak, že nyní označuje úpravu koryta Rybničního odpadu.
Ochrana ZPF
Tabulka záborů zemědělského půdního fondu byla aktualizována v souvislosti se zastavěním
rozvojové plochy Z7 a rozšířením rozvojové plochy Z5.
[6.7.5]
Požadavky na ochranu a bezpečnost státu:
Do koordinačního výkresu byl zanesen limit „Vymezené území Armády ČR (ochranné pásmo letecké
stavby)“ – celé řešené území
[6.10]
Plochy vymezených územních studií v rozvojových plochách Z1, Z2, Z3 a Z4 byly nahrazeny
požadavky na dohody o parcelaci a v případě ploch Z3 a Z4 zmenšeny o již rozparcelované pozemky.
[6.11]
Požadavky na uspořádání obsahu návrhu změny ÚP atd.
Z požadavku na zpracování dle metodiky MINIS vyplynuly následující změny názvů a označení
některých ploch s rozdílným způsobem využití a související dílčí úpravy podmínek využití:
Plochy smíšené nezastavěného území (NS)
Plochy rekreace na plochách přírodního
charakteru (RN); změna se týká se pouze plochy změny v krajině K3; v souladu s požadavkem
6.4 – požadované změny na plochy v ÚP, bod 1 došlo k mírné úpravě podmínek využití
Plochy zemědělské – trvalé travní porosty (NT) Plochy smíšené nezastavěného území (NS)
Plochy zemědělské – zahrady a sady (NZ)
Plochy zemědělské – zahrady a sady (NZ-ZS)
vně zastavěného území, s podmínkou využití tak, že na pozemku je přípustné umístit jednu
stavbu do 12 m2 zastavěné plochy v souladu s §103 odst. 1 písm. a) bod 1 stavebního zákona,
sloužící pro uskladnění zahradního náčiní
Zeleň soukromá – zahrady a sady (ZS)
změnou byla aktualizována hranice zastavěného
území, plochy ZS uvnitř tohoto území byly zařazeny do Ploch bydlení v rodinných domech –
venkovské (BV) se stanovením podmínek využití: Podmínka respektování pásma hygienické
ochrany je součástí podmínek využití plochy BV (izolační funkce zahrad mezi zemědělským
areálem a obytnou zástavbou zůstává zachována v rámci ploch BV), dále platí podmínka, že
v případě výstavby v ploše potenciálního sesuvu (východní svah Dřínovského vrchu) je před
vydáním stavebního povolení nutno provést podrobný inženýrsko-geologický průzkum na
sesuvném území, protože zde hrozí aktivizace potenciálního sesuvu.
-Po společném jednání došlo ještě k další úpravě- západní část svahu Dřínovského vrchu byla
zařazena do ploch ZS- plochy zeleně –soukromé (popsáno níže-na základě pokynů po SJ)
Plochy zemědělské – orná půda (NO) Plochy zemědělské (NZ)
Plochy těžby nerostů (NN) Plochy těžby nerostů (NT)
Účelové komunikace (DU) Dopravní infrastruktura – silniční (DS)
Zeleň veřejná (ZV) Veřejná prostranství – veřejná zeleň (PZ)
Nerušící drobná a řemeslná výroba (VD)
Plochy výroby a skladování – drobná a řemeslná
výroba (VD)
Byly doplněny plochy s překryvnou funkcí, kterými jsou vymezeny plochy a koridory dle ZÚR:
Koridor dopravní stavby – vysokorychlostní trať (DZ-K)
Koridory technické infrastruktury (TI-K)
Plochy a koridory regionálního ÚSES (NP-K)
Plochy změn v krajině byly přesunuty z výkresu Záborů půdního fondu do Výkresu základní členění,
Hlavního výkresu a Koordinačního výkresu, neboť poukazují k tabulce v kap. E.1 Návrhu ÚP.
Kromě požadavků Zadání byl návrh změny průběžně konzultován z obcí a pořizovatelem, na základě
těchto jednání byla základní technická infrastruktura zanesena do výkresu č. 2 změny- Hlavního
výkresu a do výkresu č. OD1 Odůvodnění- Koordinačního výkresu, výkresy technické infrastruktury
(OD4 a OD5) byly z Odůvodnění ÚP Dřínova vypuštěny.
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V návrhu změny č. 1 jsou zohledněny požadavky, vyplývající z Pokynů úpravu návrhu změny č.
1 územního plánu po společném jednání
1.
Pro plochy Z8 a Z9 v podmínkách prostorového uspořádání včetně základních podmínek ochrany
krajinného rázu bylo doplněno, že při výstavbě RD směrem k areálu živočišné výroby Červená
Lhota se stanovuje podmínka výsadby izolační zeleně.
2.
U plochy Z5 bylo doplněno navržené využití o TI, PV a PZ a označení plochy Z6 bylo změněno ze „Z6ČOV“ na „Z6-sběrný dvůr“.
3.
Subkapitola D.2) byla upravena takto: „Vodní hospodářství: Čistírna odpadních vod bude změnou č. 1
umístěna východně od Dřínovského rybníka.“
4.
V kapitole F) bylo uvedeno do souladu označení názvů a zkratek jednotlivých ploch.
5.
V kapitole G.1 bylo v popisu VPS WD5 slovo „odpadu” nahrazeno slovem „potoka” a vypuštěna slova
„k ČOV”.
6.
Subkapitola G2.) byla v souladu s Pokyny po SJ v celém rozsahu nahrazena a uvedena do souladu s
grafickou částí.
7.
Plochy na východním svahu Dřínovského vrchu byly dle pokynů po SJ zpět rozděleny na 2 funkční
využití: východní část ponechána jako BV-stav, západní část byla zařazena do ploch ZS- plochy zeleně
– soukromé v rozsahu zeleně dle územního plánu (dle pokynů po SJ je zachována vzájemná hranice
těchto 2 funkčních ploch dle ÚP). Přestože tato plocha (ZS- plochy zeleně –soukromé) není uvedena
ve vyhlášce č.501/2006 Sb., bylo doplnění tohoto druhu plochy nezbytné: jednak z důvodu vymezení
systému sídelní zeleně podle přílohy č.7, část I., odst.1, písm.c) vyhlášky č.500/2006 Sb, jednak
z důvodu ochrany proti potenciálního sesuvu, jehož aktivace zde hrozí.
8.
V kapitole 2.3 odůvodnění byla uvedena informace o doplnění VPO WR2.
9.
Veřejně prospěšná stavba WD2 (komunikace) byla mezi plochami Z3 a Z4 rozšířena až na jejich
severní hranici, což se promítlo do všech výkresů grafické části.
10.
Ve výkrese veřejně prospěšné stavby, opatření a asanace bylo doplněno označení VPS u WT2.
11.
Veřejně prospěšná stavba WR2 byla rozšířena na pozemky pacr. č. st.134, p.p. 63/1 a 35/33.
12.
Odůvodnění bylo doplněno o údaje o souladu s nadřazenou územně plánovací dokumentací
(s Politikou územního rozvoje ČR, ve znění Aktualizace č. 1 a změnou č. 1 ZÚR Stč. kraje).
13
Do přípustného využití ploch PZ- plochy veřejných prostranství- veřejná zeleň byly doplněny“stavby a
zařízení technické infrastruktury“
14
Do kapitoly F byly doplněny chybějící podmínky využití ploch NZ-ZS Plochy zemědělské- zahrady a
sady.
15
Byla upravena formulace podmíněně přípustného využití u plochy VZ: „rozšíření zemědělské výroby
pouze v rozsahu, nevyvolávajícím nutnost rozšířit stávající pásmo hygienické ochrany“
16
Kapitola C3) Systém sídelní zeleně byla přeformulována a doplněna v souladu s pokyny po SJ č.7 a 17
17
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V zastavěném území pro plochy BV ve vymezeném pásmu hygienické ochrany u zemědělského
areálu byl doplněn koeficient zeleně min. 80%

2.3. KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ

CÍLE ŘEŠENÍ
Důvodem pořízení změny č. 1 je realizovat usnesení Zastupitelstva obce Dřínov č.37/2014 ze dne
8.9.2014 -schválení Zprávy o uplatňování ÚP Dřínova, jejíž součástí jsou „Pokyny pro zpracování
návrhu změny č.1 ÚP v rozsahu zadání změny“.
Cílem zpracované změny bylo prověření a zapracování aktuálních požadavků, vyplývajících z PÚR ČR
2008, ZÚR Stč.kraje a ÚAP, dále upravit dokumentaci ÚP Dřínova dle údajů katastrální mapy
digitalizované a geometrických plánů (již vložených v KN), doplnit zpřesněné zákresy inž. sítí,
dokončených staveb a návaznost na ÚP sousedních obcí (vše podrobně popsáno v kapitole 2.2.
Vyhodnocení splnění zadání změny č. 1 tohoto odůvodnění).
Změna č.1 Územního plánu Dřínova vymezuje dle Zadání 4 plochy, ve kterých je rozhodování o
změnách v území podmíněno dohodou o parcelaci (Z1, Z2, Z3 a Z4, původně určené pro prověření
územní studií), plochu K3 (původně plochy smíšené nezastavěného území) vymezuje pro plochy
rekreace na plochách přírodního charakteru, rozšiřuje o drobnou zastavitelnou plochu rozvojovou
lokalitu Z5 (splnění těchto a dalších dílčích cílů je popsáno v kapitole 2.2).To vše při dodržení souladu
se zájmy ochrany území a v souladu se záměry vyplývající z nadřazené územně plánovací
dokumentace a limitů využití území. Současně je v rámci změny č. 1 aktualizována hranice
zastavěného území o již stavebně využité pozemky, a to ke dni 19.2.2014 nad aktuální mapou KN.
KONCEPCE ŘEŠENÍ ZMĚNY č.1
Urbanistická koncepce, stanovená ve schváleném ÚP Dřínova, se změnou č. 1 nemění, pouze je
upravena v rámci aktualizace regulativů a aktualizace hranic zastavěného území.
Rozvojové lokality Z1, Z2, Z3 a Z4 jsou přeřazeny z režimu podmínky pro zpracování Územní studie do
režimu Dohody o parcelaci, jako podmínky pro rozhodování o změnách v území.
Zařazení zahrad uvnitř zastavěného území bylo v celém území kromě pásu na východním svahu
Dřínovského vrchu z plochy ZS změněno na Plochy bydlení v rodinných domech – venkovské (BV) se
stanovením podmínky respektování pásma hygienické ochrany (izolační funkce zahrad mezi
zemědělským areálem a obytnou zástavbou zůstává zachována v rámci ploch BV), a podmínky, že
v případě výstavby RD směrem k areálu živočišné výroby Červená Lhota je podmínkou výsadba
izolační zeleně), dále v případě výstavby v ploše potenciálního sesuvu je před vydáním stavebního
povolení nutno provést podrobný inženýrsko-geologický průzkum na sesuvném území. V zastavěném
území v plochách BV ve vymezeném pásmu hygienické ochrany u zemědělského areálu je dále
stanoven koeficient zeleně min. 80%.
Plochy na východním svahu Dřínovského vrchu byly dle pokynů po SJ rozděleny na 2 funkční využití:
východní část ponechána jako BV-stav, západní část byla zařazena do ploch RZ- plochy rekreacezahrádky, tato funkční plocha byla doplněna do výčtu ploch s rozdílným způsobem využití.
Další záměry mají lokální charakter a neovlivňují významně plošné a prostorové uspořádání krajiny:
-zastavitelná plocha Z5, s využitím pro plochy občanského vybavení – tělovýchovná a sportovní
zařízení (OS), se rozšiřuje a je doplněna místní komunikací (plocha PV)
-návrh využití severní části zastavitelné plochy Z5 byl změněn na Plochu technické infrastruktury (TI),
pro nové umístění ČOV- umístění ČOV bylo změněno tak, že byla přesunuta z rozvojové plochy Z6 do
8
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plochy Z5 (tj. pod Dřínovský rybník), do původní plochy pro ČOV (Z6) byl situován sběrný dvůr na
rostlinný odpad.
-mění způsob využití plochy K3 v souladu s metodikou MINIS na do kategorie rekreace – na plochách
přírodního charakteru (RN)
-charakteristika veřejně prospěšné stavby WD6 proto byla změněna na: Komunikace k vodojemu
včetně úpravy a rozšíření jejího stávajícího úseku
-doplňuje VPS WD7- Úprava a rozšíření výjezdu z návsi
-doplňuje VPS WD8- Úprava a rozšíření veřejného prostranství na poz.134,713 a 63/3
-doplňuje VPO WR2- Úprava koryta Dřínovského potoka
-vodoteč Rybniční potok byla prodloužena
-do přípustného využití ploch PV se doplňuje: obnova vyhlídkového místa s altánem na části pozemku
místní komunikace parc. č.64/26
-část pozemku 430, o výměře 0,12 ha byla vymezena jako plocha bydlení (BV)
K rozšíření zastavitelných ploch dochází jen v 1 lokalitě: Z5, celkem o 0,32 ha.
Textová část platného ÚP Dřínova se změnou č. 1 doplňuje a upravuje v dotčených kapitolách A,
C, D, E, F, G a I (z toho kapitoly F a I se změnou nahrazují v celém rozsahu), ostatní kapitoly (B, H, a
J) zůstávají v platnosti beze změn.
2.4.

VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ, ZÁKLADNÍ INFORMACE O
VÝSLEDCÍCH TOHOTO VYHODNOCENÍ VČETNĚ VÝSLEDKŮ VYHODNOCENÍ VLIVŮ
NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Vyhodnocení vlivů změny č. 1 na udržitelný rozvoj území nebylo požadováno.
2.4.1. VLIV NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ
Požadavky na vyhodnocení předpokládaných vlivů změny ÚP na udržitelný rozvoj území nebyly
Zadáním změny stanoveny. Řešené území nezasahuje do evropsky významných lokalit nebo ptačích
oblastí.
Změna nebude mít dopad na udržitelný rozvoj území a osídlení, ani ochranu jeho přírodních, kulturních
a civilizačních hodnot při zajištění podmínek pro realizaci předmětných záměrů.
Posouzení změny č. 1 z hlediska vlivů na životní prostředí a vyhodnocení vlivů změny č. 1 na území
Natura 2000 nejsou požadovány, z tohoto důvodu není požadováno zpracování vyhodnocení vlivů
změny č.1 na udržitelný rozvoj území.
Kvalita životní prostředí, při respektování limitů a podmínek využití, nebude narušena.
2.4.2. VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Vyhodnocení vlivů na životní prostředí (SEA) nebylo požadováno.
Posuzovaná změna územního plánu, resp. důsledky z ní plynoucí, je bez negativních vlivů na
obyvatelstvo. Do území nebudou vneseny žádné aktivity, které by měly za následek obtěžování
obyvatel hlukem nebo významné zhoršení kvality ovzduší v území s dopadem na lidské zdraví.
Vlivem naplnění změny územního plánu nehrozí nebezpečí zhoršení kvality povrchových a podzemních
vod. Uvažovaná změna se nedostává do střetu s žádným zvláště chráněným územím, významným
segmentem ÚSES či registrovaným VKP.
2.5.

VÝČET ZÁLEŽITOSTÍ NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU, KTERÉ NEJSOU ŘEŠENY
V ZÁSADÁCH ÚZEMNÍHO ROZVOJE (§ 43 ODST. 1 SZ), S ODŮVODNĚNÍM POTŘEBY
JEJICH VYMEZENÍ

Žádné problémové jevy nadmístního významu, které nejsou řešeny v zásadách územního rozvoje,
nejsou předmětem řešení změny.
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2.6.

VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA
ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND

Území obce Dřínov obsahuje v rámci platného ÚP vymezené zastavitelné plochy. Změnou č. 1 bude
zemědělský půdní fond dotčen, jedná se však o 2 plošně nevelké zábory ZPF v plochách Z5 a WD6.
Plocha Z7 byla změnou vypuštěna ze zastavitelných ploch a převedena do zastavěného území, dále
byla v souladu se Zadáním změny č.1 (které je součástí Zprávy o uplatňování ÚP Dřínova) zpřesněna
hranice jednotlivých zastavitelných ploch dle nového stavu a hranic digitální mapy KN.
Tabulka záborů ZPF byla změnou č. 1 aktualizována:
označení

navržené využití

třída ochrany

Z1
Z2
Z3
Z4

BV, PV, PZ
BV, PV, NZ-ZS
BV, PV, PZ

Z5
Z8

TI, OS, PZ, PV

Z9
Z10
WD6

BV
OS
DS

III
III
III
III
III
III
III
V
V
IV
IV

BV, PZ

BV

kód
BPEJ

%

ha

1.06.12 100,0%
2,23
1.06.12 100,0%
2,67
1.06.12 100,0%
2,82
1.06.02
0,13
13,0%
1.06.12
0,87
87,0%
1.06.02 100,0%
0,59
1.07.10
0,22
91,7%
1.41.78
0,02
8,3%
1.41.78 100,0%
0,57
1.22.10 100,0%
0,43
1.22.10 100,0%
0,24
Celkem změnou č.1 došlo
ZPF o 0,56ha tj 5,19%

účel záboru
rozvojové plochy bydlení
rozvojové plochy sportu a technického vybavení
dopravní infrastruktura:
celkem

zábory celkem
ha
%
9,53
88,3%
1,02
9,5%
0,24
2,2%
10,79

celkem
ha

z toho
rozšíření
v rámci Z1

2,23
2,67
2,82
1,00
0,59

+0,32

0,24
0,57
0,43
0,24
+0,24
k rozšíření záboru

nad rámec ÚP
ha
%
0,00
0,0%
0,32
57,1%
0,24
42,9%
0,56

Dotčené bonity ZPF:
I
0,00

II
0,00

III
9,53

IV
0,67

V
0,59

0,00

0,0%

0,0%

88,3%

6,2%

5,5%

0,0%

celkem ha
%z
celkem

Odůvodnění záborů ZPF:
Změna č. 1 doplňuje pouze 2 dílčí území drobných lokalit záborů ZPF, ve kterých k rozšíření
zastavitelných ploch dojde: jedním je rozšíření plochy Z5, druhým je navrhovaná komunikace k vodojemu
(WD6).
Rozsáhlejší plochy navržené k odnětí ze ZPF se ve změně nevyskytují.
Změna č. 1 nemění základní koncepci rozvoje obce a ochrany a rozvoje jeho hodnot, stanovenou ve
schváleném ÚP.
Celkovou bilanci záborů ZPF v ÚP Dřínova včetně drobného navýšení změnou č.1 lze považovat za
přiměřenou.
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2.7. VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A POTŘEBY VYMEZENÍ
ZASTAVITELNÝCH

PLOCH ZMĚNOU

Č.1 VE VAZBĚ KE STÁVAJÍCÍM VYMEZENÝM

ZASTAVITELNÝM PLOCHÁM V ÚP

Pro další rozvoj obce je stále dostatek rozvojových ploch, vymezených v platném ÚP- k realizaci došlo
pouze v ploše Z7, která je změnou č.1 již zařazena do zastavěného území.
Není tedy třeba (kromě drobného rozšíření rozvojové plochy Z5 o 0,32 ha) nové zastavitelné plochy
změnou č.1 přidávat.
Požadavek na zpřesnění jednotlivých zastavitelných ploch dle nových skutečností a hranic digitální
mapy KN byl splněn.
Obec Dřínov leží v příměstském prostoru hlavního města Prahy, s dobrou dopravní dostupností,
v jehož vymezených zastavitelných plochách postupně dochází k parcelaci. Územní plán je v platnosti
od roku 2009, za tuto dobu tak ještě nedošlo k masivní zástavbě vymezených a zčásti naparcelovaných
zastavitelných ploch, ale pouze k dílčím jednotlivým realizacím (plocha Z7) -hranice zastavěného území
je změnou aktualizována. Změna č.1 územního plánu však nevymezuje žádný rozsáhlý zábor
zemědělské půdy pro nové zastavitelné plochy: celkem dochází k zanedbatelnému rozšíření
zastavitelných ploch pouze o 0,32 ha (Z5) a 0,24 ha (WD6- komunikace k vodojemu včetně úpravy a
rozšíření jejího stávajícího úseku).
Cíle a úkoly územního plánování, zejména požadavky na ochranu nezastavěného území v rozsahu,
který změna územního plánu má řešit byly splněny.
2.8. VYHODNOCENÍ SOULADU S POŽADAVKY ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Řešení požadavků požární a civilní ochrany
Požadavky požární a civilní ochrany jsou integrální součástí platného ÚP Dřínova.
Požární ochrana:
Přístupové komunikace budou řešeny způsobem umožňujícím příjezd požárních vozidel do vzdálenosti
min. 20 m od objektů, příjezdová komunikace musí být odolná nápravovému tlaku 8t, minimální
průjezdná šířka komunikace bude 300 cm.
-Parametry přístupových komunikací k objektům a zástavbám budou řešeny v souladu s přílohou č. 3
vyhlášky č. 23/2008 Sb ve znění pozdějších předpisů- vyhl. 268/11 Sb (Přístupové komunikace
v místech s vnějším odběrným místem zdrojů požární vody musí umožňovat její odběr požární
technikou, vjezdy na pozemky obestavěné, ohrazené nebo jiným způsobem znepřístupněné a určené
pro příjezd požární techniky musí být navrženy o minimální šířce 3,5 m a výšce 4,1m), což bude
předmětem projektové přípravy území. Přístupové komunikace budou řešeny způsobem umožňujícím
příjezd požárních vozidel a zásah požárních jednotek mimo ochranná pásma nadzemních
energetických vedení.
Změnou č. 1 není zásadním způsobem dotčeno řešení zásobování požární vodou. Bude zajištěno
splnění požadavků §23 odst.1 vyhl. č. 501/2006- pro plochy určené pro zástavbu budou zajištěny
zdroje požární vody, přístupové komunikace a nástupní plochy v dostatečném rozsahu.
Pro celé území platí podmínka řešit jednoznačně zásobování požární vodou a to ve vztahu k jejich
charakteru: v rámci projektové přípravy území (územní a stavební řízení) bude při zajištění dodávky
požární vody z obecního vodovodu postupováno dle normy ČSN 730873 (2003). Dimenze
vodovodního potrubí musí splňovat požadavky uvedené normy, v případě, že obecní vodovod
neumožní dodržení předepsaných parametrů, musí být k tomuto účelu odpovídajícím způsobem využity
nebo vybudovány jiné vhodné vodní zdroje.
Při projektové přípravě území budou splněny požadavky § 41 odst.1 písm. b) vyhl. č. 246/2001 Sb. (o
stanovení podmínek požární bezpečnosti).
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Civilní ochrana:
Pro zpracování změny č. 1 nebyly v Zadání stanoveny žádné požadavky civilní ochrany, obrany a
bezpečnosti státu. Případné požadavky civilní ochrany budou řešeny při projektové přípravě staveb.
Základní požadavky civilní ochrany jsou:
A) ochrana území před průchodem průlomové vlny vzniklé zvláštní povodní
Území obce Dřínov se nenachází v prostoru ohroženém průlomovou vlnou zvláštní povodně.
B) zóny havarijního plánování
Změnou č. 1 ÚP se nemění údaje o havarijním plánování. Ve spádovém území se nenachází
provozy, které představují potenciální nebezpečí průmyslové havárie.
C) ukrytí obyvatelstva v důsledku mimořádné události
Změna č.1 nemá vliv na plán ukrytí obyvatel. Stálé tlakově odolné kryty na území obce nejsou,
ani se nenavrhují.
D) evakuace obyvatelstva jeho ubytování
Změna č.1 ÚP nevymezuje významné plochy vhodné pro kapacitní ubytování obyvatelstva
v případě evakuace.
E) skladování materiálu civilní ochrany a humanitární pomoci
Předmětem změny ÚP není vymezení území pro umístění objektů pro skladování materiálů
civilní ochrany a humanitární pomoci.
F) vyvezení a uskladnění nebezpečných látek mimo současně zastavěná území a zastavitelná území
Změna nenavrhuje takové zásahy do území, které by znemožňovaly vyvezení a uskladnění
nebezpečných látek mimo současně zastavěná území a zastavitelná území.
G) návrh ploch pro potřeby záchranných, likvidačních a obnovovacích prací
Vymezení těchto ploch nebylo součástí zadání změny.
H) ochrana před vlivy nebezpečných látek skladovaných v území
Změnou se nemění žádné údaje v souvislosti s touto problematikou. Změna č. 1 nenavrhuje
takové zásahy do území, v navrhovaných plochách nedochází ke skladování nebezpečných
látek.
I) nouzové zásobování obyvatelstva vodou a elektrickou energií
Vyčíslení subjektů zajišťujících nouzové zásobování obyvatelstva vodou a el. energií není
součástí Změny č. 1.
Požadavky na ochranu veřejného zdraví
Změnou č. 1 není tato problematika dotčena - v řešeném území musí být dodržovány všechny platné
hygienické předpisy.
Požadavky na ochranu ložisek nerostných surovin
V řešeném území musí být respektován zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného
bohatství (horní zákon), v platném znění tj., že se neohrozí vytěžitelnost všech zásob současně
těženého výhradního ložiska štěrkopísků Hostín, č. lož 3 003100, pokrytého dobývacím prostorem
Hostín, s chráněným ložiskovým územím Hostín u Vojkovic a dosud netěženého výhradního ložiska
štěrkopísků Hostín 2, č. lož. 3 003101, s chráněným ložiskovým územím Hostín I.
Požadavky na ochranu geologické stavby území
Požadavky na ochranu geologické stavby se nestanovují.
Požadavky na ochranu před povodněmi a jinými rizikovými přírodními jevy
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Změnou č. 1 se nenavrhují žádná opatření a stavby vstupující do přírodního koryta vodotečí v řešeném
území, a nebude se snižovat jejich průtočná schopnost územím. Jiné požadavky se nestanovují.
Rizikové přírodní jevy se v území nevyskytují, vyjma limitujícího potenciálního sesuvu č. 1184 Dřínov,
který je v územním plánu zakreslen a respektován.
2.9.

ÚDAJE O POČTU LISTŮ NÁVRHU A ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU

Změna: 18 listů textové části, 3 výkresy grafické části
Odůvodnění změny: 13 listů textové části, 3 výkresy grafické části
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