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Městslcý úřad Čemošice

odbor Životníhoprostředí
pracoviště:Podskalská 19, |20 00 Praha 2
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vyřizuje:Pavla Sobotková
telefon:2219A 471
email:podatelna@mestocernosice.cz

: Žplsnmuc.0478 l E/2008/Ben
Spis.zrr.
Č.1.:Žrmruc - o47E|8t2o08/Ben

Prahadne:24.9.2008

Stanovisko odboru fivotního prostffií
Věc: Návrh zadániÚP Černolice.
Vodoprfimí úřad (zákonč.2542W1 sb.' vodnízákon, ve znění pozdějšíchpředpiců):
Vodoprávní uřad má k náwhu zadinlÚe naseaqící připomínky:
- Vodopnívní uřad považuje za nezbytrÉdo návrhu zadáni ÚP Čemolice zatrrnout určení
místa pro další vodrrí zdroj obce, popffpadě rozšířenístávajících zdrojů, v takovém
rozsďru, aby jejich kapacita pokryla současnouziístavbui zístavbu plánovanou ÚP, a to
včetně ruíwhu ochranných pásem. ochranná písma současnýchvodďch zdrojů obce
nejsou stanovena vodopnívním roáodnutím. Požadujeme,aby souěasnéi nové vodní
zdroje včetnějejich ochrannýchpásem byly souěrístígrďické i textovéčastiUP.
. Drárlepožadujeme, aby podmínkou ýstavby nové lokďity bylo její napojení na
splďkovorr kanalizaci a v pfipadě nedostačujícíkapacity navazujících stok, ěerpacích
stanic a ČoV, podmiňujícíinvesticíbylo jejich rozšíření.
. Vďrledem k výšeuvedenémupožadujemev kapitole 8 upřesnit pojem t:m'vržr;ná
technická
infrastruktura a doplnit ji o vodní zdroje. Do kapitoly 6 požadujemedoplnit V obci bude
pokračovános výstav.bousplďkové kanalizace pro novélokďity.
. Do grďtcké přílohy UP požadujemedoplnit ýkres technickéinfrastrrrktrrry.
Vzhledem k nďim ýše uvedeným požadavkůmdoporučujemevyhotoveníkonceptu ÚP.
Vyřizuje: Ing. Landovská
orgán ochrany příroďy (zíkon č. |l4lt9y2
pozdějšíchpředpisů):

Sb., o ochraně přírody a kraiiny, ve zněď

organ ochrarrypfirody k návrhu z.adániúzemníhoplrínuobce Černolicemá toto stanovisko:
7Á:mérě. I
Zimér v tétolokalitě je v souladu s požadavkyorgiánuochrany přírody a krajiny pokud budou
pro tuto lokďitu stanovenytyto podmínky:
o koeficient zastavěnosti2íoÁ (včetrě4pevněnýchploch)
o výstavba pouze pffzemníhodomu s obytným podkrovím.
o Ploché střechy budou povoloviíny pouze v případějejich ozelenění
. Šitmesťechy budou mít minimrálnísklon 45%
o podel noYě Yzniklýoh místrríohkomrurikaaíbudE vyčleněn 2 m piís zoloně, který
bude osiázenvzostlými listratými stromy domácíhopůvodu.
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o nebudepovoleno budovaníopěrných zdí a oddělujícíchádek.
. oplocení bude řešenojako pnlhledné nemonolitické, výška přlpadné podezdívky
bude tvořit méně než 50 7o celkové výšky oplocení. oplocení pozemku nebude
vyrazně vyššínežploty okolních pozemkův danémúzemí.
Pokud t5rtopodmínky nelze stanovit v textovéčrástiúzemníhoplrínuje požadovárropro
tuto lokďitu zpracovatregulaěníplárr, ktery tyto podmínky bude obsahovat.
?Ámét ě.2 a č.3
Se zíměry č:.2 a č. 3 v tomto rozsahu nelze v celém rozsahu souhlasit. ochrana systému
ekologickéstabilityje podle zil<onaII4ll992 o ochraněpřírodya krajiny verejným zÁjmema
je důležitípro udrženípřírodnírovnová}ry,na kterémse zvláště podílejísoubory přirozených
i pozrrěněnýchekosystémů'
Výstavba a dostavba v těchto lokďitrích je přípustnáporrze tehdy, bude-li omezena na oblast
norsahuiící do ýznamného krajinnéhoprvku, kteď je chraněn podle $4 odst. 2 zilkona
||4ll992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, tzn. bude reďizovrínapouze k hranici lokálního
biocentra(LBC 116).
Pro oba záměry ě.2 aě.3 je požadovríno
stanovitpodmínky,jako u zíměru č.l.
7Ámérč.4'č.11
S oběma lokďitami lze soulrlasit s poŽadavkemstanovit podrnínky'jako u zíměru č.l.
7ÁmérE.5
Souhlasit s tímto záměrem |ze pouze tehdy, pokud komunikace bude vedena tak, aby
nezasahovala do významnéhokrajinnéhoprvku, kteď je cbráněn podle $4 odst. 2 ziů<ona
|l4ll992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, tzn. bude realizovrínapouze k hranici lokálďho
biocentra (LBC 116). Jeho důleátost je vzhledem kexistenci tamního prarrreniště
nezanedbatelná.
Pro všechny nově navrženéi pro upravovanékomunikace je pofudováno z-apracovatdo
územníhoplrínunrásledujícípodmínky.

o Podélpáteřníkomunikace
oboustranný
min.2 m širokýpászeleně
budenaYrŽen

. Podélmístníchkomunikacíbude požadovrínjednostranný
min. 1 m širokýprászeleně
o Všectrny tlrto pásy budou reďizovrány s výsadbou vzrostlých listnaých stromů
domácíhopůvodu.
Dřeviny podél komunikaci přispívají k zachovárrídrulrovéhobohatství pfirody, k udrŽení
ekologické stabiliý a ěrásteěněnahrazují negativní vliv zpevněných ploch. Dřeviny sniŽují
emise, prďnost a hlukové zatižentokolí, v letníchměsícíchsnižujíteplotu a podílí se na
zvyšování vlhkosti v okolí. Zlepšují tak místní klimatické podmínky, jsou výmamným
krajinotvorn1ýrnprvkem a zvyšují estetickou hodnotu prostředí v zastavěnémúzemíobce.
I{rajíýznamnou roli v krajinnémrfuu, zlepšujívizurílnía estetickou hodnofu krajiny, llÍerá
je v současnostiýstavbou komunikací silně poškozena.
7Ám& č.7
Nelze souhlasit s výstavbou v tétolokalitě. Vztrledem k nesouhlasu s qýstavbou ěrástizátlněru
ě. 12, nebude tato lokalita navazovat na zastavěnou plochu obce. obě lokality jsou nevhodné
k zástavbě z hlediska ochrany tamníhotoku ajeho nivy.
74nn'érč.te9
Pro výstavbu v těchto lokďitach bude předložennáwh pořadí zrněn v území(etapizace)'kteý
bude zpracoviín tak' aby rozvoj sídelního útvanr obce plynule pokrďovď směrem od
zastavěné
črásti
obce ke komunikaci p.ě. 328/|.
Hranice navrženého:úzsmíprozasta.věníbude ve vzdálenosti l0 m od Černolickéhopotoka a
jeho přirozené nivy. Zachovéni nezastavitelnéhoúzemípodél tohoto toku a v její nivě je
ýnamné z hlediska zachovárríhydrologických poměrův danémúzemí.Toto nezastavitelné
uzemíje požadoviínopřevéstdo plochy přírodní.
Pro zbylou črástzastavitelnéhoúzemíje požadovrínostanovit podmínky'jako u zíměru č.1.
Zóměrě.10
Zce|a zasadně ne|ze souhlasit s výstavbou v tétolokďitě. Zám& je zce|av rozporu s koncepcí
rozvoje sídela umisťovánínových sídelníchcelkůve volnékrajině. Jeji rca|izacíse vytváří
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zce|a odtžený sídelnícelelg který nemá v blízkébudoucnosti moŽtost kontinurílněprorůstse
síďem obce a harmonicky se začlenit.
Ani pňedpokládaný pozitivní přínos pro obec ve výstavbě mateřské školky či jiné
nespecifikovanévybavenosti v tétolokďitě neníz hleďska odtženíodůvodněný.
?'tmér ě'.l2
jednotlivélokaliý přesně specifikovat(např.popis a), b),..)
U toho zíměruje požadovárro
S lokalitou nad záměrem č.7 nelze souhlasit. Stejně jako lokďta v zJnnérué.7 je dtležitá z
hlediska zachovénihydrologických poměrův tomto území.
ZÁmérč.15a č.16
Pro tato územíje poŽadovárropředloát upřesňujícípodmínlcyvyužití.
?.Ámérč.t7
Lze sotůlasit.
Zóměr č.lt
U toho zámlěru se požaduje bližšíspecifikace prostoru navrhovanéhorozšířenístrívajících
vKP ló3'164. Týo plochy budou uvedenyjako plochy přírodní.
?Áméré,.\9
Nové retenčníplochy na Černolickém potoce budou splňovat požadavek harmonického
začleněnído krajiny s doprovodrrou výsadbou břehovéhoporostu. Požaduje se jejich přesné
vymezení, tzn. stanovení podmínek prostorového uspořádání, podmínek s určenímjejich
Yyužití.
V předloženémnáwhu územníhoplrínuje z'ee|anedostatečněznríněn náwh nové veřejné
zeleně.
V úzernnímplánu je požadoviínok příslušnýmplochám uvéstt5rtopodmínky:
- podél nově vmiklých místrích komunikací bude navržen jednostrarrný min. l m
širolcýprászeleně, kteý bude osázen vzrostifrni listrratými stromy domácího původu.
. v zastavitelném území bude požadoviína podmínka minimální výměry pozemku
1000m2akoeficientzastavěnoJtimaximá|né25%o
- není povoleno jakékoliv oplocení prvků územníhosystémuekologické stabiliý či
volnékrajiny
- výškovéstavby budou omezeny marimrálnípovolenou ýškou 6 metrů.
- na všech plochách mimo zastavitelnéhoúzemínebudou povolovarry žÁdnéterénní
úpravy
- nedojde k umisťovárrínadzemníchvedení sítí,kabelizace rozvodůbude provedena do
zemé
- Stavby budou respekÍovat15-20 metroý nezastavitelnýpás voblastech chrárrících
vodní toky a údolnínivy.
orgfui ochrany pffrody upozorňuje, že ochrana přírody a krajiny se zajišťuje zejména
spoluúčastí
v procesu územníhoplrínovárrís cílem prosazovat vytváření ekologicky vyvažené
a esteticky hodnotnékrajiny.
Vyřizuje: Sobotková
orgín ochnny orzduší (dkon é"Íd6,Í2M2
Sb., o ochrrně orzduší, ve znění pozdějších
předpirů):
V souladus $ 48 odst. l, písm.u) zákonaě.86/2002 Sb., o ocbrarrěovzdušía o zrrěně
některých dalšíchzíkonů (zríkono ochraně ovzduší),ve zrrěď pozdějšíchpředpisů se k výše
uvďenému záměruvyjadřuje lGajský uřad Středoěeskéhokraje.

Yyřizuje;Irrg.BlaŽ.ková
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orgún veřcjné ryrfiT v oblerti odpadového hospodířrM
odprdcch, ve znění poatlějšíchpřtdpisů):

(dkon ě. 1t5/2001 Sb., o

orgán ďpadového hospodářswí má připomínky knáwhu zaÁání ÚP obce Černolice
připomínku.Plocha sběrnéhodvora bude v uzemnímplárruvyzrračena
jako plocha
nrásledující
technickéinfrastrukturv.
Vyřizuje: Ing.Jansa
orgón ochreny ZFx.(zíkon ě.334lt992 Sb., o ochnně zcmědělrkého půdníhofondu, ve
aněnípozdějš|chpřcdpirů):
orgránochrany ZPF nemá k náwhu zadání ÚP obce Černolicepfipomínek.
Vyřizuje: Fiala
orgán stítní lpn[w lcrů (z.ókon č.2t9l199s Sb., o lesícb ve zněnÍpozdějšíchpřtdpisů):
orgán stríbrí
správy lesůk náwhu zadárruÚP Černoliceuplatluje toto stanoúsko:
7Áměr č. 4 - souhlasí se zrrrěnou vyuŽití pouze s podmínkou zapracování regulatiw o
odstupu staveb rekr. chat od hrarricelesníchpozemků(30 metrů),lterý bude pro niáslednou
parcelaci rizemísignálem o určitém
omezení;
7.,5m& ě. 10 _ a336'.h|.tí se zrněnou využití,a to ve vzdiílenostido 50ti metrůod okraje
lesníchpozemků(ust. $ 14 odst. 2 lesníhozíkona).Tyto plochy jsou součástí
zemědělského
fondu
a nenavazujína ádnou strívající
zástavbu.
Pldního
Uzemí ve vzdálenosti 50 metrůod okraje lesa požíváz lesního zákona ochrany, která má
opodstatněnív principu předběžré opatrnosti, tzn. prevenci před negativními důsledky
z,ástavbyna sousedníles. Přitom za negativníúčinkyje moŽrépovažovatnapř.:
. omezení přísfupnosti lesa pro vďrejnost a dopravní obslužnostipro lesní mechanizaci
(využitícizich i nelesníchpozemkůk lesnídopravě a manipulaci s dřevníhmotou lesnízíkon
připouštív ust. $ 34 odst. 3), hasičsko.qáchrannou a dďšítechniku;
. oplocovánípozemkůna hraně lesa kteréje z důvodůvlastnických nebo za účelemomezení
obecného
uávání |esazakázÁnoust. $ 32 odst.7lesního zákona;
. nevratnézměny v dotčeném
tuemi (terénní
úpravy,nárůstzastavěnýcha zpevněnýchploch),
jejichž důsledkemjsou změny v odtokovéma vliíhovémrežimua místnímmikroklimatu,
podmínkystanoviště;
negativněovlivňujícírůstové
- nepovolenéčinnosti člověka' které souvisejí sjeho obýváním danéhoúzemi - např.
nepovolenátěŽbaapoškozoviírrí
lesníchdřevin neboskládky růzrrých
odpadův lese;
- požadavkyna stanoveníopatřenína ochrarrupřed negativnímiúčinkylesa (zástin, prorůsilírrí
kořenůa větví, padanívětví, vývraty stromů),a to převážněna úkorlesa (předčasné
kácení
apod.);
orgán státníspnávylesůdá|eupozorňuje,žepodle ust. $ 14 odst. 1 lesníhozrikonajsou i
projektanti nebo pořizovateléúzemněplánovací dokumentacepovinni dbát zachovárrílesa a
řídit se přitom ustanovenímitohoto zlkona. Jsou povinni nawhnout a zdůvodnit taková
řešení, která jsou z hlediska zachovránílesa' ochrany životního prosťeď a ostatních
celospoleěenských zájmi nejvhodnější; přitom jsou povinni provést vyhodnocení
předpokládanýchdůsledkůnavrhovanéhořešení,nawhnout alternativnířešení,...
S ohledem na povinnost nawhovat alternativnířešení,tzrr. varianty, by byl legitimní i
poŽadavekorgránustiítnísprávy lesůna zpracovánikonceptuÚP.
Vyřizuje: Ing.Mihal
org.n rtátnÍ správT myrlivosti (zókon é. 449nou Sb., o myslivorti ve nění pozděiších
předpirů):
Bez pfipomínek.
Vyřizuje: Semeriid
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orÉn rtótní pemátkovó péče(zJkon č.20/19t7 sb., o rtltní prmótkové péč!vo něď
pozdě|líchpřcdpirů):
Bez připomínek.
Vyřiarje: Mgr. Fábry

strítnísprály a není
Toto stanoviskonenďrraztrjeroáodnutí ani opařeníjiných orgrínů
roďrodrrutímve smyslu zákona ě.500/2004 Sb., sprármíhořádr'r"ve arění pozdějších
předpisů,aproto se nelzeproti němuodvolat.
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MIHAL
lng.Stanislav

JlJDr. MarkétaFiďová
prosředí
vedoucíodboruživotního
Městský úřad Če.rnošice
o d b o r ž i v o t n i h op r o s t ř 6 d í
pracovištěPodska|ská 19 A
t]
120 00 Praha 2

Na doruěgnku:

Černolice64,252|0 MníšekpodBrdy
obec Čemolioe,

