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Vyjádření k urbanistické studii obce Černo|ice podle zákona č. sol1976 Sb. o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů (úplnéznění
vyhlášeno pod č. I97lI998 Sb.) vyhlášky č. 131/1998 sb. o územněplrínovacíchpodkladech a
územněplr{novacídokumentaci (dále jen Vyhláška)
Referát regionálního rozvoje okÚ Praha - západ (dale jen RRR) obdržel k vyjádření urbanistickou

studii obce Černolice, kterou vypracovď ing alch. Jan Mužík, Na Kocínce 5, Praha 6 jako vedoucí
projektarrtv únoru l999' Tato urbanistická studie (US) by měla nahradit koncept územníhoplánu obce.
Z hlediska územníhoplanovaní konstatujerne :
1. Jedná se pouŽe o urbanistickou sffdii o.bce.oil konceptu řešeníúzemníhoplánu obce (ÚPo) můžebýt
upuštěno (tal<žetato US můžekoncept ,,nahradit..) v případě, že to navrhne poňzovatel při schvďení
zadtni (s funkcí soubornéhostanoviska - $ 2l odst' 6 stavebního zétkona),
2. I urbanistická studie, pokud má nahradit koncep řešeníÚPo, musí obsahovat ucelený návrh vymezení
závanÉ části ve formě regulativu ($ 12 odst. 2 Vyhlášky' obsah závanÉ části - viz Při|oha č. 2
vyhlášky). Subkapitola textovéčásti Us nazvaná,,Regulativy.. obsahuje pouze regulativy prostorové,a
to navíc pouze pro nové lokality obybré z:istavby. Funkční regulativy jsou částečnězačleněny do
subkapitoly ,,Návrh urbarristickékoncepce.'... S tím, že nejsou specifikovány pro všechny rozlišené
funkčnítypy ploch vyjádřené ve ýkrese B 2 ',Funkčníqužinuzetrti,,, Náwh vymezent závamé částije
třeba dop|nit ještě před zpracovinimnáwhu
3. Chybí náwhoý

a ýhledoý

zadánt (s funkcí soubornéhostanoviska).

časoý horizont - v grafické i textovéčásti studie se operuje s pojmy náwh,

ýhled atezerva bez časovéhoohraničení.Navíc je třeba stanovit orientačnípočty obyvatelk tomuto
ohraničení.
Např. na str. 15 se vágně píšeo ,,ýhledovémpočtuobyvatel obce - 600...
4.

Chybí vyzračení hranice souěasně zastavělrého ,hzemi obce s datem převzeÍi podkladů z Katastru
nemovitostí($ 139a odst. 2). Studie sice obsrůujeýkres 84 ,,Zastaitelné a nezastavitelnéplochy..' ďe
,,plochy zastavěné,,jsou .,.ymezeny podle názoru zpracovatele, navíc výkres nekoresponduje např. s
ýkresem 82',Funkčni využiti uzemi,,.

z
zda nawhovarrýobjem - 17 nov.ýchchat - nejen v
5. Náwh územníhoplánu obce by měl ptokáza1:,,
prolukách je únosný;umístěnínovéchatové;:ástavbyna většíplochy v kontaktu se zástavbou RD
/

(např'na JZ sídla)je vicenežsporný.
ploch ,,transformacechatovézistavby na obytnou.,,když
6. Neníjasné,co je myšlenospecifikacífunkčních
na částiplochještěžadnezástavbanení.
7. V textovéčástiurbanistickéstudie(US) :
regionu,nikoliv řešenívelkéhoúzemního
a) firma U - 24 vypracovala pouze územntstudii Mníšeckého
celku (str. 12nahoře),
výešenítechnickéinfrastruktury,
b) mezi lrlavnícíleřešeníUS - na str. 12 - by mělo být zaŤazeno
době vzrriká náwh)' chybí
c) je zpracovanýkoncept VÚC pražskéhoregionu (říjen 1994' v současné
porormárrí
Úpo a uvéstji mezipodklady(str. 12)'
s touto navaa|ící(nadřazenou)
clopravu- ROPID,
d) uvéstdopravnínapojeníobcena příměstskou
stavby se nezaŤazljiexistujícístavby technickéinfrastruk|ury- na str. 23 s
e) mezi veřejně prospěšné
vazbouna ýkres B5 ,,Schemaveřejněprospěšných
staveb..,
f) na několika místechv tex|u i ve ýkresu zrriňovaný ,,Přírodnípark Povltaví..nebyl vyhlášen,takžeani
jeho hranicenemohlybyt stanoveny,
g) u chatovézástavby(str. 16)je mezipřípustnýrn
využitím
uváděnoi ,,objektyindividuálnírekreace...
Je
třeba zásadnělyloučitmožnostdalšínovévystavbychat(mimoplochystudiíurčené).
8. Ve výkresovéčástidokumentace:
ve výkresech,musíbý specifikovánv legendě,
a) obecněpLatizásada,žekažďýpwek z;riu,orněný
napojeníobcena sítětechnickéinfrastruktury,
b) Bl ,,Širší
vztahy,,- nerúzrrátz:orněno
''
c) 82 ,,Funkční
wužitíuzemi,,
I

- obecnJie nepřehlednévolit pro specifikaci jednotliých funkčníchploch zákresy objektů(stávajícíchi
nawhovaných), docháuítak k nepřesnostenr (viz např. syý odstin červenés prazdn;inni ,,č.tverečky..
u zástavby najihu a ve středu sídla),
. chybí časovéohraničení a charakterizace návrhl'

ýhledu

a Íezerw @iz také bod 3. tohoto

vy'jádření),
- by měl bý odlišenstav a návrh u rozlišeryíchploch : techn. vybaveni, veřejnézeleně, sadůa zahrad,
lesů a rozpý|ené zeleně, sportovišť (např. pro ruzné bilarrce a porourávtni

stávajících a

navrhovaných ploch)' rovněž u veškeých llomunikaci,
. v legenděje určenáčernáčarkovanáčfuapro ,,pěšícesty, zračenéturist. trasy.., ďe ve ýkresu se
toto neobjevuje. Černá čarkovaná ěára j9 zakreslena, ale snad pro vedení silnoproudu s jeho
ochranými pásmy,
- neměla by byt shodně (bíle)vyznačovánaol.ná půdai parkoviště.Návrh na novou plochu parkoviště
ovšemvýkres neobsahuje,
- není obsažennávrh ploch smíšeného
proto vyzračovat,
území,v legenděje zbyrtečné

3

- v legendě nejsou vyanačenyplochy - světle ze|enés čerqfmi ,,čtverečky...Pokud je poďeba rozlišit
plochy chatové zástavby na loukách, tnt, žese nějalo.imzpůsobemodlišují od jiné chatové zástavby
musí se odlišit t5rtoplochy i starrovenýni regulatir,y,
- pro lepší čitelnost by byla potřeba v.irazrrějšíhobarevného rozlišení jednotliých

funkčníchploch

mezi sebou (např. smišenéínetni, plochy obč.vybavení a obynrá zástavba),
- vynačit (a i v textové části uvést) vedení dalkoých

cyklotras podle koncepce Klubu česlcých

turistu, v ,,Zák|adtimsystému cykl. tras..r.edetrasa 301 Všerrory- Čefinapřes Černolice,
d) A3 ,,Problémovýýkres.. . není sice předmětem ,'konceptu ÚPo.. - měla by byt uzavŤenaKivka
lynaěujícíhranice urbanizovaného izemi, nicméněnení důvodho r,5rmezovat'
e) 84 ,,Zastavítelnéa nezastavitelnéplochy.. - opět se projevuje potřeba ujasnit etapovost' navíc se terrto
ýkres v detailech lišíod hlavního ýkresu 82 (plochy ,,ze|etrí,,jako nezastaútelnéplochy),
f) ve qýkresech (B2, B3, ýkres ,'Schema kategorizace komunikačnísítě..)se liší navrhovarrévedenítras
komunikací, je ďeba toto odstranit.
9. Budoucí nawh ÚPo z hlediska formďní funkčnosti by mělmít nďedující podobu :
a) jednotlivé ýkresy grafické části slepit a složit na formát A 3,
b) použítpřípadnou kroužkovou vazbl pouze na textovou 4rávl

a závazrlou část dokumentace'

c) vzhledem ke ,,každodenní..manipulacis dokurnentacíse ukazuje nezbýnost tvrdých desek s chlopněmi
formátu ,A.3.

/-.,ž.
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