Rosl s.r.o.'Ve struháchí5, Praha6, tel.34í96í,
fax. 323074

V Praze,dne 3.1.í995
Ydženi,
dovolujeme si Vám oznámit, že obecní úřad Černolicevypisuje tímto
v'ýběrovéřizení
na zpracovatete Územního ptánu sídelního útvaru černolice
Zadání Úp a podktady pro zpracovatele jsou uvedeny v příloze tohoto
oznámení.
V případě,že se zúčastníte
vrýběrového
fizeni uveďtě prosímv přih!ášce
následující
údaje:
a) termínyzpracování
- urbanisticýchprůzkumů
a rozborů
- konceptuUP
. člstopbuÚP
b) cenu za zpÍacováníjednontIiv'ých
částí
c) prezentacizpracovatele
podmínky
d) platební
e) dok|ada autorÍzacivoboru
Předmětem smlouvy o dí|o nebude obstarání mapov'ýchpodk|adůa
projednáníkonceptuUP s jednotlirnými
dotčenými
orgány státnísprávy a da|šími
účastníky
komisionelního
řízení.
je stanovenna 19.í.1995ve 24.00hod.
Ternímuzávěrkypříhlášek
Výběrovéfizení bude neveřejnéa bude ho provádět příslušnákomise
delegovnázastupiteIstvem
oÚ dne 20.1.1995v 17.00 hod. na oU Cernotice.o
vtýs|edku
v'ýběrového
řízeníbudetevyrozumněnipísemněiv případěneúspěchu.
Přihláškyzasílejtepísemněna adresu :
obecníúřadCernolice
p. Řitra
25203
okr. Praha -západ
"Uzemníplán''

Za oÚ čemo|ice

s.r.o.

Rosl s.r.o.Ve struhách 15 , Praha6, tel 34196í'
fax 323074
Věc: Předánídoktadů
D a tu m3: . 1 . 1 9 9 5

Vyňzuje:
Šaoer
Ydženi,
V Pří|oze Vám předáváme rozesílanépodklady včetně pozvánky na
plánu sídelního
útvaruCerno|ice.
v'ýběrové
řzení na zpracovateleúzemního
zabývají.
se
urbanistikou
či
společností
které
obesláno bylo 10 architektů
,
podmínky
pro
3.1.1995.
zpracovate|ebyý rozes|ánydne
Zadávací
Pfihlášky
do
konkuzu
budou docházet na Vaši adresu s označením
,
nUzemní
plán".
řízenío
vlastníhov'ýběrového
Prosímeo jejich neotevíránído doby zahé4eni
kterémmusíbý sepsán protoko|.

Za ROSI s.r.o.

ing.šáoer

<j
,//

I

I
útvaruGerno|ilce
Územníplán síde|ního
okr. Praha . západ

Podklady, průzkumy,zák|adni rozbory

Obsah:
r

1. Podkladv
- podk|adya vyjádřeníod předpokládanýchúčastníků
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UP
- komentářa dop!ňkyzpracovatele
- zhodnocení
podkladů

:
I
l

v obci
2' VÝsledkvněkteŇch orůzkumů
- demografické
údaje
- průzkumya rozboryzatíŽeniobce návštěvníky
stavuobce
3' Zhodnocenísoučasného
problémů
k řešenívÚP
4' Stanovenízákladních
5. Stanovenírozvoiouýchparametrůobce
- návrhvymezeníúzemípro zpracovánÍÚP
- návrh rozvojorných
prametrůobce
6. Návrhzadánípro budoucíhozpracoúeleÚP

í. Podkladv
. podklady a vyiádřeníod předpok|ádanýchúěastníků
proiednáníkonceptu ÚP
projednání
Veškeré podklady získané od předpok!ádanýchúčastníků
konceptuUP jsou obsďeny v dokladovéčástia označenyjako přílohač.1.
. komentář a doplňky zpracovatele podk|adů
Zpracovatelpo prohlídcezískanýchpodkladůdovoIujesumarizovatzískané
jednotlivé
podklady.
území
a) studieekolooickéstabilitvpředmětného
a jako taková bude zapracovánado konceptu
Tato studleje vyčerpávající
ÚP, domnívámese však,že vzhledemk ekologickékvaIitěúzemíby bylo vhodné
povďovat studii za minimum,tedy biokoridorya body ekologickéstabilitynejen
pro UP, ještěrozšířit.
zachovat,ale dle náhleduobce a zpracovatelepodkIadů
b) podkladvo klimatuv záimovémúzemí
Bez připomínek.
c) podk|advo vedeni linekVN a NN v záimovémúzemío transformacích
Podk|ady charakterizujísoučasnýstav v zájmovémúzemí.Vzhledem k
tomu,Že z podkladůje obtížnězjistitelnásoučasnázdrojová kapacitatrafostanic,
zdroje.
dovolujeme
sijivypsat s lokalizací
pro rekreační
objektyv lokalitěKrásná
Ts 160 ''Ve Slatinách''- zdrojpředevším
vyhlídka
- zdrojpředevším
projádro obce
TS 160 ''Pod Hůrkou''
''NoVé
.zdroj
pro v'ýchodní
TS 100
částobce
Dvory''
TS 100 ''V Potokách''- zdrojpro chatovouosadu Potoky
hranicikatastruobce s katastremVšenor,není
TS 100 -zdr$ na severouýchodní
patrněna katastruCernolicvyužíván.
že při zdrojiobce, dte v budoucnuzpracovanéhoÚP, |ze
Nepředpoktádáme,
parametrechel. energie.
týo zdroje uvažovatk vyuŽitív návrhov1Ích
ď p|vnofikaceúzemí
Cernolicse zatimneuvďuje'' je nutno
Vyjjádřenív podkladech''o plynoÍikaci
vidět v dnešnídimenzi.PlynoflkaceČernolicje ovlivněnavnitřnimia vnějšími
podmínkami.
Vnitřnímipodmínkamije budoucív obci spotřebovaná kapacita topného
počtutrvaleobývanýchobjektů.
média,závislá předevšimna zrnýšení
Vnější podmínkouje tlak sousedních obcí na p|ynofikaci.V případě
plynofikaceVšeno-r
z Mníškupod Brdy a nikolivz Řevnic,aŽ je pravdlpodobnějš!.
kdyžptynofikaceŘitky je samozřejmá,nemusíbý horizontnapojeníCerno|icpříIiš
vzájemný.

e) telekomunikční
síť
Nedostatečná kapacita jiŽ V současnosti,veškeré rozvody provedeny
vrchnímvedením.
aktivitvv lokalitě
fl průmvslové
pňpomínek.
Bez
o) stávaiícísluŽbvv obci
jž nyní.
Naprostonedostatečné
h) n-letévodv
potoku,nenísrovnávací
Na jedinémvodotečiv katastruobce, Všenorském
jednotlivé
měňčskýprofi|a
úrovné
n-Ieýchvod nejsouznámy.
il současnÝkomunikační
svstém
systém
Dle přílohy.Je třeba brá't v úvahu zďim nejasný komunikační
jako
jiŽ
prováděné
provedené
či
UP
Do|níhoPoberouní,kteý se stále řešístejně
sousedníchobcí.
doprava
il železniční
Dle přílohy.Neníve uýhledu.
k) skládkováčinnost
Nebylaa nepředpokládáse. Způsobřešenívizpříloha.
l) těŽební|ožiskaa dob'Ívacíprostorv
Nejsou.
m) zemědělskáčinnost
Zemědělská mapa (bonitypůd na katastru)je v píi|oze,stejně tak jako
stanoviskopříslušného
odboruúřaduk ochraněZPF.
n) ochranalesníhofondu
rozsahua povinoukonzultaci.
StriktnípoŽadavekna zachovánísoučasného
je posiedníze sousedníchobcí,kterázpracovává Úp. Ztéto
skutečnostivyplývá povinost návaznosti předmětnéhoUP a konzu|tace se
zpracovateliostatníchUP v regionu.
p) územípo stráncecÍvilní
obranv
q) dálkovékabelv
Jsou zatímmimokatastrviz příloha- povinnostkonzultovatUP.

r) voienskékabe|va voienskázařízeni.
Bez evidence- povinnostkonzultaceUP.
s) chráněnépamátkv
Nejsouevidovány.
t) chráněnékraiinnéoblasti
Bez uýskýu. Za chráněnýkrajinnýútvarmístního
charakterulze povďovat
Certovyská|y.
u) povolenéhonitbv
V katastruevldoványdvě viz přílohas mapou.
v) hlanicerekreačních
oblastí
Do|oženo
v příIoze.
w) obiektvškolství.
kulturva sportu
Uvedeny a zakres|enyv pří|oze.
x) ochraná pásma
Uvedenav pří|ozevčetněochranéhopásma vodníhozdroje.
v) ostatní
Nenílokalizovánonic mimořádného.
z) vodovodv
Vodovodje ve správě obce - vlz příloha.

. zhodnocenípodk|adů
Podklady uýše uvedenéjsou čerstvé,
ne staršítři měsiců.Dovolujemesi
v1zdvihnoutzejménatu skutečnost,
Že obec Černoliceje posledníz obcítohoto
regionu,kterázpracovává ÚP' Dokoněenéa schválenéÚP sousedníchobcíbudou
mítjistývliv na zpracovnýÚP.
prozpracovateleUP.
Jinak pokládámeuýšeuvedenéúdajeza dostatečné

2. VÝs|edkv něktenúchprůzkumův obci
Zpracovateltěchto podk|adůprovedlv polovinětohoto roku průzkumv obci
formou dotazníkovéakce. Některépodstatnézávéryz tétoakce jsou důležilými
podkladyprozpracováníUP.
Demografickéúdaie
Pďet trvalebydlících
ob1ruatel
- z toho do 6t!let
do íS t ilet
do 18tolet
do 50ti lelt
do 60ti let
nad 60 let

150
6
18
8
78
20
40

Početnově narozenýchdětív posledníchSti letech
4
Pďet úmrtí
v posledních5t!letech
11
odhadnuý početobyvate!vrekr.objektech
880
. turistikajednodennírekreace. maximum
Početnávštěvníků
200
ŠpĚkov'ý
odhad zatíŽenikatástru- obyvateléa návštěvníci- letnísezóna 1.2oo
Minimálnípočetnávštěvníků
a obryatelmimosezónu
2oo
Početobjektůsloužících
k trva!ému
bydlení
Početobjektůsloužících
k rekreačnímu
bydleni
objekty ostatní

58
243
1

Dopravnísituce:
obec je spojenas centryzaměstnanostiautobusovoudopravoua to linkou
ZadníTřebaň - Mníšekpod BrlY s možností
přestupuna vlak v Dobňchovicích
směr
Praha. Berouna v Mníškuěi Ritce na autobusovoudopravusměr Praha - Dobříš.
HromadnoudopravuvyuŽivá
Auty se dopravuje
Pěšky

60%obyruatel.
30%obryatel.
í0%obyvatel.

Zaměstnanost:
V obcije 80 práceschopnýchobyvatel.
V obcije 26 dětía mládeženavštěvující
školynebov učení
Početobryatelzaměstnanýchv místě
6
Početobyvatelzaměstnaných
v Praze
54
Počettobryatelzaměstnanýchdo 10 km 20

Škobtví:
věku.
V obci nenížádnézaítzenípro děti předškolního
věku - Všenory
Nejbližší
zaíizenipro děti předškolního
NejbliŽší
škola1 - 5 třídy - Všenory
škola
do 9 třídy. Všenory
Nejblžší
Vvbavenost:
objektech.Kanalizacenení.Likvidace
Elektňnaje ve všechtrvaleuŽívaných
je
Žumpami.
splaškovrých
vod vybíratelnými
na obecnívodovod20
Početdomácnostís pňpojením
Početdomácnostís elkologickyme|ektrovýápěním6
občanskáwbavenost :
sluŽby:
zboŽi- jedna prodejna
smíšené
. jeden objekt
pohostlnství

3. Zhodnocenísoučasnéhostavu obce :

obec v současnémstavu není schopna absorbovatdalšíobyvatele bez
rozvoje vybavenosti a provedeníinženýrskýchsítí.Limitujícímparametremje
provedenícentrálníhorozvodupitnévody. Na zák|aděprůzkumuohledně lokálních
zdrojů u rekreačníchobjektůdošlo v pos|edníchletech jednak k vyčerpáni
někteých vodních zdrojů,jednak a to zřejmně z důvodůnekva|itnílikvidace
splaškov'ých
vod, k v'ýraznému
zhoršeníkvalitylokálníchvodníchzdrojů.
Da!šímprob!émemřešeníje vybavení domácnostítrua!ých,zejménav
budoucnu,kvalitnímeko|oglckyčisttým
době neníi v době
vytápěním.V současné
inveze patrnosilnéznehodnoceníowduší,
nárůstuobpatel by
avšakpřiv'ýrazném
ke zhoršeníjistě došloa vyjímečná
kvalitaobce po stránce ovzdušíby zce|a jiště
doznlanegativních
změn.
Kvalita sIuŽebje limitovánaokruhem ob1ruatelMo sluŽby vyuŽívající.
V
případě anýšenípočtuobyvate! Ize předpok!ádatrozvoj podnikatelskýchaktivit v
tétooblasti.
Da|šírozvoj obce je podmíněntakévytvořenímpodmínekpro umoŽnění
školnídocházky,stejnětak i zřízenimzaílzenípro děti předškolniho
věku.
je
počtu
podmíněna
Zýšení
rozvojemobce,
zaměstnanýchv mistě opět
předpokládáse s vytvořenimpracovníchpříležitostí
v sektorus|uŽeba v terciáIní
sféře.
Zdravotnictví- v obci není Žádné státnízdravotnickézaíizeníani privátní
|ékařskápr€xe.

4. Stanovenízákladníchproblémů
k řešenív ÚP :

- naiítoptimálníplochy k rozvoii obce tak, aby byla zaiišÚěnajeiífunkěnost
Tímtose rozumíodhadnoutoptimmálnípočettrualebydlících
obyvatel,aby
tato kapcitazajišťovala:
a) dostatečnoukupnísílu pro provozovánítrua|eotevřenéprodejnys obvyk!ým
sortimentem.
b) znovuotevřenizaíizenipro školnía předško|ní
mládež.
c) umoŽněniprovozováníněkteýchzákladníchslužebnapř.opravnyobuvi,čistírny,
mandla pod.
d) alespoňminimumkulturního
a sportovního
vyžitípro ob1ruate|e.
. zajistit a vyřešit případnéurbanisticko.archiÚektonickézávady v zájmovém
území.
a) navrhnoutkoncepci řešeníinženýrskýchsítía výpočetoptimálníchzdrojorných
kapacit.
jeho
b) zjistituýhodnostdlouhodobérekreace(chataření)a podle tohotodoporučit
útlum,stabilizacičidalšírozvojčizměnu koncepce.
c) posoudita navrhnoutpřípadné
změny v místním
komunikačním
systému.

S.StanovenírozvoiovÚch parameÚůobce :

. Vymezeníúzemipro zpracováníÚP síde|níhoúfuaru
NavrhujemeVymezeníúzemídle graficképřílohyč.1.
Navrhje koncipovándle následujíccíh
zásad :
1. Rešenéúzemiobsahujeveškeráv současnosti
zastavěnáúzemíobce.
jsou
2. V návrhu
ze zájmovéhoúzemívyčIeněny
souvis|éplochylesníchporostůa
to zejménavzhledemke stanoviskuochrranylesníhopůdního
fondu.
3. Námi doporučenýrozv$ obce je veden jlžnímsměrem zejménav blízkosti
provedenýchkomunlkaěních
systémů.
4. Velikostzájmovéhoúzemík řešeníje cca 200 ha.
5. Velikostkatstrá|ního
územíobce
318 ha.
- Návrh rozvoioých paramebůobce černo|ice
Navrhovanýpočettrva|ebvdlícíchobwatel
V tomtonávňu vycházímeze zásady funkěníhoce|kuk trualému
bydlení.
Optimumpro danoutypovoulokalitu:
- prodejnazákladníchpotřeb pro ob1ruatele
(bývalésmíšené
zboŽívětšíhorozměru
se stejnýmsortimentem)
cca 500 - 600 obyv.
- školství
předško|ní
zařizeni 15 dětí(edna třída)
cca 500 obw.
- základniškolství
.
150 180 dětí
cca 600 obyv.
- praktickýlékař
cca 800 obw.
- zubníordinace
cca 800 - 1000obw.
- restauračnizafizení
cca 400 obw.
Z výše uvedenéhosi dovolujemenavrhnoutmin. početýh|edově trvale
bydIících
obyvatelna cca 600 obyvatel.
Početobyvate!k individuálnirekreaci 1000. Na zák|adě předpok|ádáného
vt.ývinu
společnostipředpok!ádámemoŽnostzrr,ýšeni
o vyššístandart,bývaléletni
býy, připadně objekty s ubýovánímv soukromí'Vzh|edemk předpokládaménu
počturekreantův chatách - max 972 Eo a koeficientušpičkového
současnému
zatiŽeni0,8 t.j.780 obylvate|,
doporučujeme
najítzpůsobydop|něnítrva|ebydlících
případně,např. hotelovékomp|erys atraktiávními
aktivitamina obdobnéčíslot.j.
800 Eo. objekty k individuálnírekreaciv obci doporučujeme
vtýh|edově
uvďovat
- např. dopIněníchat v osadě Krásná VyhIídka.V současnosti
pouze vyjímečně
vznikajívelké
stavusezónímzatížením.
rykwy od průměrného
Pro zatiŽenípozemkůtrvale užívanýchk bydlenínavrhujemepouŽít30
Eo/ha. Předpok!ádanávrýhledovápotřebapozemkůpro trualébydleníčinímin. 14
ha.

Adekvátnípďřeba prc dobudováníinfnastrukturv
obce :
Doporučujeme
uvďovď cca 6 ha např. prc nás|edujícíaktiviý:
spoftoviště
s hďe|ovýmkomplexem
2.4ha
objektpro prcdejnua občanskouvybavenost
0,4 ha
penzionpro sociálníúčeýobce
0,5 ha
objektypro dop|něníško|ství
0,5 ha
(Ýodárenstvíačistírenství)
ostatníinfnastruktura
1 ha

6. Návrh zadání pro zpracovatele územníhoplánu obce :

Zpraenváníúzemníhoplánu sídelníhoútvaruobce čemo|icev zákonném
průzkumů
rozsahu, včetněurbanisticko.architektonických
a rozborůdle předaných
podkladův měřítku1 : 5000. Územníp|ánbudezpracovánpro vymezenéúzemídte
mapovépřílohyo roz|oze200 ha.
početbydlících
Předpokládanývtýh|edov'ý
budečinit600 Eo.
Pďet současných
trua|euživanýchobjektůčiní58.
Početobjektůk individuá|níí
rekreaciéini243.
V UP požadujemeřešitkromějinéhotakélimitující
zdrojovékapacityvody,
telekomunikační
sítě,elektro,ekologického
topnéhomédia,místníkomunikační
systéms Vymezenímploch pro některév'ýšeuvedenéaktivityať'uŽ podnikatelské
(hotelov'ý
komplex,občanskávybavenost),nebo aktivitysamosprávy(např.sociální
domy,penzionpro důchodce,školství)'
Ve vyuŽitíZPF se zabýuata zhodnotitv|iv budoucíhozmenšenírozvojornými
plochami.
Zabýuat se ochranou stávajícíchlesních porostůa vzhledem ke kvalitě
zamědě|sképůdyse zabývatmyšlenkourozšíření
lesníchporostů,případnějiným
využilím
zem. půdyk plošnérekreacia odpďinku.
Součástířešenízástavby jednotlivýchoblastí by měl bý i požadavekna
způsobochanysoukromého
majetku.
Posouditpopřípaděnavhnoutjako součástvnějšíchrráahůi systémstezek
pro pěšía cyklisty,případněúzemní
agroturistiku.

Za ROSI s.r.o.
ing.RenéŠaoer

V Praze,dne 3.1.1995

