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PoŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KoNcEPcI RoZVoJE Úzruí

OBCE

vyjádřené zejména v cílech zlepšování dosavadnÍho stavu, včetně rozvoje obce a ochrany hodnot jejího územi,
v poŽadavcích na změnu charakteru obce, jejíha vztahu k sídelnÍ struktuře a dosfupnosÍi veřejné inťrastruktur

.

'
.
.
.
.
.
.
.

Definovat základní teze, na kteých by měl být územníplán postaven jako celek, a které bude moŽné dále
zpodrobňovat.

Definice rozvoje obce by měla vycházet z úvahy o fungování obce, analýzy, srovnáni míst, staveb' událostí
a ambic.
Prověřit zastavitelné plochy v platné územně plánovací dokumentaci obce Zeleneč. V zastavěném území
a zastavitelných plochách budou zohledněny pozemky s platným územnímrozhodnutím' ZváŽituyřazeni
dlouhodobě nevyuŽiých zastavitelných ploch, popř. zvážit moŽnost etapizace.

V připadě potřeby prověňt vymezení nových zastavitelných ploch.

Při zpracování návrhu respektovat priority územního plánování Středočeského kraje

stanovených

v Zásadách Územního rozvoje Středočeského kraje a taktéŽ respektovat podmínky koncepce ochrany a
rozvoje přírodních, kulturních a civilizačních hodnot územíknje,

Jednotlivé záměry v územnímplánu Zeleneč i celkovou koncepci rozvoje území koordinovat s ohledem na
návaznosti na sousední katastry a územně plánovací dokumentaci sousedních obcí (popř. navrhnout
řešení případných nesrovnalostí daných různou dobou vzniku územně plánovacích dokumentací
jednotlivých obcí a nadřazené územně plánovaci dokumentace či dalšímiokolnostmi).
Prověňt relevantni závěry vyplývajíci z dotazníkovéhošetření s ohledem na moŽnou podrobnost územního
plánu (příloha č' 1 tohoto zadání)'
Prověřit zachování nebo navrhnout podporu hodnotných míst dle pocitové mapy (přiloha č. 3 tohoto
zadání).
Prověřit řešeni problémových mist s ohledem na moŽnou podrobnost územníhoplánu dle pocitové mapy
{příloha č. 4 tohoto zadání}.

1.1

PoŽADAVKY NA URBANlSTlcKoU KoNcEPcl

zejnéna na prověřenÍ plošného a prostorového uspořádánÍ zastavěného území a na prověření možných změn,
včetně vymezení zastavitelnýcll ploctt

.
.
.

.
.

Urbanistická koncepce by měla na Zeleneč nahlížetjako na celek
územnim plánem moŽné řešit'

-

ve všech souvislostech, které je

Definice směrů rozvoje by měla vycházet z analýzy fungování obce Zeleneč.
Prověřit moŽné členěnířeŠeného území, zejména zastavěného územi a nově navrhovaných zastavítelných
ploch, na jednotlivé lokality deÍinovanéstejnou nebo podobnou strukturou zastavění, krajinnou morfologii
a s přihlédnutím k převaŽujicím činnostem v územía pro tyto lokality následně definovat ze.jména
prostorové a kompoziční poŽadavky, poŽadavky na ochranu a rozvoj hodnot, poŽadavky na dopravni a
technickou infrastrukturu.
Respektovat hodnoty územi deÍinovanév územně analytických podkladech a doplňujících průzkumech a
rozborech a navrhnout takové řeŠeni, které povede k jejich ochraně a případně dalšimu rozvoji.
Pro obec Zeleneč navrhnout vhodný charakter a strukturu zástavby, tento charakter a strukturu definovat
dle jednotlivých lokalit nacházejících se v obci (tj' neurčovat jednotný charakter a strukturu pro celou obec)'

ls
Hlavní rozvoj obce by měl být soustředěn do intravilánu obce a těsné návaznosti na obec, a to v takové
míře, která je slučitelná s environmentálním vývojem obce' Prioritně by měl navžený rozvoj vycházet z
hlavní urbanizačníosy a ctít premisu posíleni centra obce' NavÉená urbanistická koncepce bude zaloŽena
zejména na rozvojouých moŽnostech obce' Nepředpokládá se tak výrazné navýšeni rozvojových ploch.
Rozvoj bude směřován na zvýšení kvality, nikoliv kvantity.
I

omezit rozpinání sÍdla do krajiny. Upřednostnit vyuŽívánívnitřních rezerv obce a proluk. Najít identitu obce
Zeleneč, identifikovat .její jádro, a to rozvíjet v koordinaci se svým oko|ím, tj. okolní zástavbou' Zajisti
vyváženou kompozici rozvoje. Rozvoj by měl být chápán jako zlepšení stavu, nikoliv jako plošnézasáhy
do kraliny.
V územnímplánu budou vyznačeny zapsané kulturni památky: výklenková kaple se zvoničkou a kamenný
křÍŽ, i nezapsané hodnotné objekty jako čp' 39 dochovaný ve hmotě i detailu s pilířovou branou a kovovým
plotem a panský dvůr s čp. 19 a 56, případně další.

I

V územnímplánu budou bude popsán charakterjádra obce a hodnoty venkovské architektury.
Územní plán by měl řešit kultivací historického jádra obce a kultivaci výrobního a skladového areálu
Mstětice' V případě potřeby navrhnout a doplnit haly izolačnía doprovodnou zelení, fasády a střechy v

maximálni míře řešit jako zelené s vegetačnímkrytem.
a

V

rámci stanovených podmínek prostorového uspořádání mohou být v územnim plánu vyuŽity prvky
regulačniho plánu. Pokud budou prvky regulačního plánu v územním plánu aplikovány, je třeba toto
v územnímplánu řádně odůvodnit.

1'2

PoZADAVKY NA KoNcEPcl VEŘEJNÉ |NFRASTRUKTURY

zejména na prověření uspořádání veřejné infrastruktury a noŽnostijejích změn

Veřejná prostranství

'
'

P'rověřit stav verejných prostranstvÍ v obci a případně navňnou jejich doplněni, zaměňt se na propojení
těchto veřejných proskanství do krajiny.

Ptověřit stávajicí stav veřejných prostranství a navrhnout jejich členěnína jednotlivé typy na základě
definováníjejich charakteru a urbanistické role ve struktuře obce' Pro jednotlivé typy následovně íormulovat
základní obecné principy k dosaŽení jejich kvality. Cílem je, aby každéveřejné prostnanství mělo čitelný
charakter a zastávalo jasnou a smysluplnou úlohu v celkové struktuře obce. Platí to zejména pro úpravy
stávajicích veřejných prostranství, ale také pro nově vytvářená.

Dopravní infrastruktura

'

Respektovat záměry dopravní infrastruktury vyplývajicí ze Zásad územníhorozvoje Středočeského knje,

zejména:

.
.
I

Koridor železničnítratě č' 231: Mstětice, Čelákovice, přeložky, rekonstrukce - veřejně prospěšná
stavba označená indexem D207.
Koridor aglomeračního okruhu: Úsek {lll'101) Mstětice - Jimy - Úvaly - veřejně prospěšná stavba
označená indexem D064.

V případě potřeby navrhnout vhodná opatření vedoucí

ke zmírnění negativnich vlivů plynoucích

z dopravních staveb.
I

Prověřit možnédoplnění komunikací v nezastavěném územíve vazbě na moŽné rekreačnívyuŽíváni

krajiny nebo jeji obhospodařování.

:

Prověřit potřebu vymezení nových komunikací, případně jejich homogenizace v zastavéném územínebo
zastavitelných plochách'

.
'
'
'
'

Respektovat stávající cyklotrasy nebo cykloslezky a případně navrhnout nové,
Prověřit pěšía cyklistické propojení vyplývající z pocitové mapy (přiloha č. 2 tohoto zadáni).
koordinovat záměr Horní Počernice - komunikační propojení Ve Žíbku - Náchodská (záměr vyplývající
z územníhoplánu hl. m. Prahy č. 89/Dl(25)'
Zajisti dostatečnou plochu pro parkování P+R u ŽelezničnÍ zastávky Zeleneč - Mstětice'

Vymezit záměr cyklookruh Horní Počernice - Zeleneč - Horní Počernice (pozemky 662/9' 1043 a 763
v k.ú. Zeleneč).

Technická infrastruktura

'
r
r

Prověřit zásobování vodou včetně moŽnosti dodávek pitné vody ze zdroje Káranské vodovodní přivaděče
a dále prověřit odkanalizování a navrhnout v případě potřeby vhodné změny.
Koordinovat záměr vybudování nové čistírny odpadních vod na Sychrově (záměr vyplývajícíz územního
plánu hl' m. Prahy č. 2979).

Respektovat záměry technické infrastruktury vyplývající zeZásad územníhorozvoje Středočeského kraje,
zejména:

.
.

Ropovod DruŽba (přípoloŽzkapacilnění v koridoru) - veřejně prospěšná stavba označená indexem
R01

Vedení 400 kV - TR Výškov - TR Čechy Střed (posílenÍ v celé délce a přeloŽka odolena Voda
_ veřejně prospěšná
stavba označená indexem E02.

_

Zlosyň

občanskévybavení

'

Respektovat stávajicí občanskou vybavenost, v případě potřeby prověňt moŽnosti jejiho doplnění nebo

návrhu nových ploch'

1,3

PoŽADAVKY NA KoNcEPcl USPoMDÁNí KRAJ|NY

zejména na prověření plošnéhoa prostoravého uspořádání nezastavěného územ! a na prověření moŽných
změn, včetně prověřenÍ, ve Keých plochách je vhodné vytoučítumísťovánÍsÍaveb,zařízenÍ a jiných opatření
pro účelyuvedené v $ 18 odst. 5 stavebnÍho zákona

'
'
'
r
.
.
'

Prověřit možnosti rekreačníhovyuŽívání krajiny, provázánísídla s krajinou pěŠímistezkami,cyklostezkami.

V zájmu obce je Žádoucí systematická podpora její atraktivity pro volnočasové aktivity mistních obyvatel.
Návrh územníhoplánu proto prověřívedení stávajících i norných cyklistických nebo pěších stezek a taktéŽ
vhod né formy volnočasových aktivit.
Prověřit územní systém ekologické stability, včetně systémových vazeb na územi sousednich obcí, a
případně navrhnout jeho vhodné úpravy.
Respektovat stávající přírodníhodnoty.
Navrhnout základní podmínky ochrany krajinného rázu
Navrhnout výsadbu zeleně v krajině

Prověřit moŽnost návrhu protierozních opatření v krajině a moŽnost obnovy a revitalizace vodních ploch,
případně vymezení nových vodnich ploch' Navrhnout opatření související s připravou na změny kl|matu s

vyššímvýskytem tzv. suchých let, tedy prověřit moŽnosti retence vody v krajině: poldry, výsadba dřevin
vyššíschopnosti vázat vodu, zajistit opatřeni jako tůňky a dalšíadaptačníopatření

lz

2

PoŽADAVKY

NA

VYMEZENí PLoCH

A

KoRlDoRŮ

ÚzeuruícH REZERV A NA STANoVENí JEJIcH VYUŽITí,
KTERÉ BUDE NUTNo PRoVĚŘIT

.

3

'
'

Územní rezervy je moŽné navňnout v případě, prokáže]i projektant územnÍho plánu jejich nezbfinost.

PoŽADAVKY NA PRoVĚŘENí VYMEZENí VEŘEJNĚ
PRosPĚŠtrtÝcH sTAVEB, VEŘEJNĚ PRosPĚŠtrtÝcH
oPATŘENí A ASANAcí, PRo KTERÉBUDE MoŽNÉ
UPLATNlT VYVLASTNĚNi Nrgo PŘEDKUpruí pnÁvo
Záměry dopravní infrastruktury vymezené v zásadách územníhorozvoje Středočeského kraje vymezit jako
veřejně prospěšnéstavby,

Požadavek na návrh dalšÍch konkrélníchveřejně prospěšných staveb, opatření nebo asanací není
uplatněn. Veřejně prospěšnéstavby, opatření nebo asanace je moŽné navrhnout v případě, prokáŽeJi
projektant územniho plánu jejich nezbytnost. Přednostně by se mělo jednat o záměry veřejné infrastruktury.

4

PoŽADAVKY NA pnovĚŘrruí VYMEZENí PLocH A
KoRlDoRŮ, VE KTERÝCH BUDE RoZHoDoVÁNi o

ZMĚNÁcH V ÚZEMí PoDMíttĚllo VYDÁNíM REGULAČtrtíHo
PLÁNU, ZPRAcovÁtrtiu ÚzrnltNí sTUDlE NEBo UZAVŘENíM
DOHODY O PARCELACI

'

5
.

Požadavek na návrh konkrétních ploch, ve kterých bude rozhodování v územípodmíněno vydánim
regulačníhoplánu, zpracováním Územní studie nebo uzavřením dohody o parcelaci uplatněn není. Plochy,
ve kter'ých bude rozhodování v územípodmíněno vydáním regulačníhoplánu, zpracováním územni studie
nebo uzavřenim dohody o parcelacije moŽné navrhnout v případě, prokáŽe-li projektant územniho plánu
nezbytnost takovéto podm ínky'

PoŽADAVEK NA ZPRAcoVÁNÍ VARIANT ŘrŠeruí
Variantní řešeni není požadováno,

6 PoŽADAVKY NA UsPoRApÁruí oBsAHU

ruÁvnHu

ÚzruruíHo ptAttu A NA uspoŘÁpÁttí ogsnHu JEHo
ooŮvooruĚní vČrrmĚ uĚŘirrr yýrnrsŮ A poČru

VYHoToveruí

'

Územní plán Zeleneč bude zpracován v souladu s přílohou č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., vyhláška o
územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a o způsobu evidence územně

plánovací činnosti, v platném znění.

'

7

V rámcí záboru zemědělského půdníhofondu uvést u ploch přebíraných z platné územně plánovaci
dokumentace původni Íunkčnívyužití a výměry ploch.

PoŽADAVKY NA VYHoDNocENí PŘEDPoKLÁDANÝcH

VLMŮ ÚzrmruíHo PLÁNU NA UDRŽITELNÝ RoZVoJ

'

Úzrví

Příslušný orgán neuplatnil poŽadavek na zpracování vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území'

Příloha č. 1 _ záuěry dotazníkovéhošetřeni

Přiloha č. 3 pocitová mapa - schéma hodnotných mist. Digitálni data včetnépopisu budou předána zpÍacovateli územníhoplánu.

Příloha č. 4 pocitová mapa - schéma problémových mist' Digitálni data včehě popísu budou předána
zpracovateli Územniho plánu.

'
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