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A) VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ
Obec Stehelčeves tvoří jednu základní sídelní jednotku a rozkládá se jednom katastrálním území
(kód ZUJ: 532851). Území řešené územním plánem zahrnuje celou plochu katastru, tj. 498 ha.
Hranice zastavěného území byla aktualizována změnou č.2 a je zakreslena ve výkresu základního
členění území. Hranice zastavěného území byla vymezena v souladu s §58 Stavebního zákona a
zachycuje stav k 21.8. 2017.
Samotná obec Stehelčeves tvoří jedno souvisle zastavěné území, další 3 samostatné zastavěné
lokality představují průmyslově-zemědělské plochy v krajině.
B) ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT
B.1) Základní koncepční předpoklady a podmínky rozvoje obce
Obec Stehelčeves se nachází ve Středočeském kraji severozápadně od Prahy, v okresu Kladno.
Je ve správním obvodu obce s rozšířenou působností a zároveň obce s pověřeným obecním
úřadem Kladno. Stehelčeves je zahrnuta v Zásadách územního rozvoje Středočeského kraje.
Stehelčeves leží na okrajové části Kladenské aglomerace a velmi významná je též vazba na
Prahu, která je nejsnáze dostupná po rychlostní komunikaci R7, probíhající po východním okraji
katastru. Do Prahy za zaměstnáním vyjíždí víc než polovina ekonomicky aktivního obyvatelstva.
Obec se nachází v ohybu Dřetovického potoka, v rozšířené části údolí, které je zaříznuto do jinak
poměrně rovinaté krajiny Pražské plošiny. Ze způsobu osídlení je dodnes patrný urbanistický vývoj
obce: Jádro obce tvoří několik poměrně mohutných zemědělských usedlostí v mírně vyvýšené
poloze v ohybu potoka. Menší domy byly zakládány podél tehdejších cest. Potoční niva zůstávala
nezastavěná. Obec byla až rozvoje těžby uhlí v 70. letech 19. stol. tradiční zemědělskou vesnicí
v úrodné krajině. Pak však došlo k živelné industrializaci, doprovázení urbanizací a suburbanizací.
V poměrně krátké době tak došlo k výstavbě průmyslových staveb v okolní krajině, jejich propojení
železnicí a výstavbě obydlí pro potřebné masy dělníků a souvisejících profesí. Ve Stehelčevsi se
tyto regionální procesy projevily zejména v rozvoji obytné zástavby, která zaplnila celé údolí a pak
začala šplhat do kopce až na hranici plošiny. Typických je několik takovýchto vzhůru stoupajících
ulic, obvykle pouze s jednostrannou zástavbou. Typický pro tehdejší dobu byl i industriálněvenkovský charakter sídla, kdy obyvatelé sice záviseli na provozování hornických profesí, ale pro
případ nouze či nezaměstnanosti stále alespoň částečně spoléhali na určitý stupeň
samozásobitelství. Tato „industriální“ fáze vývoje obce se výrazně promítla i do počtu obyvatel,
neboť ten kulminoval před první světovou válkou a od té doby až do 90. let 20. stol. setrvale klesal.
V tomto období však překvapivě pokračoval stavební rozvoj obce, neboť počet domů stále mírně
narůstal. V roce 1991 tak měla obec téměř trojnásobný počet domů oproti roku 1869, ale poloviční
počet obyvatel. Krajinný ráz byl poznamenán výstavbou několika izolovaných komplexů uprostřed
polí na plošině (tedy v pohledově exponovaných lokalitách) a především realizací Buštěhradské
haldy Jihozápadně od Stehelčevsi.
20. století přineslo též rozmach dopravních a technických sítí různého druhu, přičemž není příliš
velkou nadsázkou říci, že tyto sítě Stehelčeves obklíčily prakticky ze všech stran, což je patrné
z koordinačního výkresu. Rozvoj obce však na přelomu tisíciletí nabral nový dech, patrně
v souvislosti s ekonomickým rozvojem Pražského regionu. Výhodou Stehelčevsi je dobrá dopravní
dostupnost silniční dopravou, neboť obec je situována u sjezdu z rychlostní silnice R7. Počet
obyvatel začal pomalu stoupat a na jihu a východě obce dochází k plošně poměrně rozsáhlé
kobercové výstavbě rodinných domů.
Současný územní rozvoj v obci se točí okolo dvou oblastí, které se vzájemně prolínají. Jde jednak
o střet mezi požadavky na zástavbu obytnými a komerčními objekty v dopravně dostupných
lokalitách s požadavky na ochranu ZPF s vysokou bonitou. Druhý problémový okruh se týká kvality
životního prostředí. ÚSES je převážně nefunkční. a Dřetovický potok patří mezi silně znečištěné
toky. Buštěhradská halda je sice stabilizovaná, ale je jednak zdrojem znečištění a o jejím dalším
osudu ještě není rozhodnuto – obojí představuje přinejmenším zdroj nejistoty ohledně budoucího
rozvoje okolí haldy. Zdrojem znečištění ovzduší a hluku je i rychlostní komunikace R7, zvláště pro
uvažovanou zástavbu v její blízkosti.
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B.2) Koncepce rozvoje území obce
Územní plán Stehelčevsi zahrnuje území se třemi základními oblastmi s odlišným využitím:



zastavěné území vlastní obce Stehelčeves s převahou obytné funkce,
krajinná produkční zóna, s intenzivní zemědělskou výrobou ale i samostatnými výrobněpodnikatelskými areály
 krajinná mimoprodukční zóna, zahrnující Buštěhradskou haldu a přírodní lokality (zejména
v nivě Dřetovického potoka a navazujících lokalitách)
Co se týče vlastního území obce Stehelčeves, cílem urbanistického řešení je podpořit působení
přirozeně vyvinutých historických částí zástavby a zachovat kompaktní charakter obce respektující
reliéf. S výrazným přetvářením kompozičních a prostorových charakteristik sídla návrh nepočítá.
Stávající obytná zástavba je stabilizovaná, lze počítat pouze s mírným zahuštěním zástavby
v severovýchodní části obce – podél silnice na Dřetovice. Co se týče ploch občanské a sportovní
vybavenosti, návrh neuvažuje výrazné plošné a prostorové změny. Občanské vybavení a služby
však lze umisťovat i v rámci ploch obytných (BI, BV) a smíšeně obytných (SV, SO)
Návrhové obytné plochy jsou situovány v návaznosti na současně zastavěné území v dopravně
dobře dostupné poloze – na jihu a východě obce poblíž sjezdu z rychlostní komunikace. Pro jejich
dopravní obsluhu je důležité vybudování nové místní komunikace, tak aby nebylo zbytečně
dopravně zatěžováno centrum Stehelčevsi. Většina návrhových obytných ploch byla od doby
platnosti ÚP již zastavěna a přeřazena změnou č.2 do zastavěného území. Do koncepce rozvoje
území obce byly doplněny 2 plochy přestavby. Od doby platnosti Územního plánu došlo k zástavbě
většiny zastavitelných ploch, změnou č.2 bylo aktualizováno zastavěné území.
Podnikatelské aktivity (plochy V a VD) se mohou rozvíjet především ve stávajících areálech mimo
obytné území obce a v navazujících plochách, což zajišťuje nízký dopad výrobních aktivit a
související dopravy na obytné území. Drobné provozovny, řemesla a služby lze též umisťovat
v rámci původních zemědělských usedlostí v obytném území (plochy SV), přičemž podmínkou je
zajistit, aby nedošlo ke snížení kvality obytného území a omezování využitelnosti sousedících
obytných pozemků.
Systém místních obslužných a účelových komunikací zároveň vytváří předpoklady pro využití pro
cyklistickou a pěší dopravu.
V krajinné produkční zóně je situována jak zemědělská produkce (především) na orné půdě tak již
zmíněné výrobní a podnikatelské aktivity. Zemědělská produkce je díky vysoké bonitě půdy
v maximální míře zachována (v severní a východní části katastru). Část půdního fondu je však
navrženo převést na ekologicky stabilnější plochy (ÚSES a okolí Buštěhradské haldy), zatímco
část půdního fondu je navržena k vynětí ze ZPF a zastavění obytnými a podnikatelskými objekty (v
dopravně dobře dostupné poloze poblíž sjezdu z rychlostní komunikace).
Krajinná mimoprodukční zóna sestává z rekultivované Buštěhradské haldy (XR), jejíž využití je
poměrně nejisté a v současnosti je ponechána samovolnému vývoji a dále z několika ostrůvků
zeleně v rámci ÚSES a na okraji zastavěného území. Tato zeleň plní jednak krajinně-stabilizační
funkci (NL, NP, W), ale slouží i rekreaci obyvatel (vrch Homolka, plochy veřejné zeleně – ZV).
Přechod mezi krajinnou produkční a mimoprodukční zónou tvoří smíšené plochy nezastavěného
území (NS), kde je možná jak zemědělská produkce (spíše extenzivní) tak ponechání přirozené
sukcesi či eventuální převod na pozemky plnící funkci lesa (PUPFL).
B.3) Ochrana a rozvoj přírodních a kulturních hodnot území
B.3.1) Přírodní hodnoty
V řešeném území se nachází nepříliš rozsáhlé pozemky lesního půdního fondu (cca 1,3 % rozlohy
katastru) – zpravidla na prudkých svazích východně od obce a u Buštěhradské haldy. Nelesní
vzrostlá zeleň se vyskytuje v okolí vodotečí, podél pozemních komunikací a železnice. Několik
menších remízků je též na plochách zemědělské půdy.
Územní systém ekologické stability (ÚSES) zahrnuje pouze prvky lokální a interakční. Realizace
navržených prvků ÚSES však představuje velmi důležitý krok pro zvýšení ekologické stability
4
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území. ÚSES byl v území stabilizován v rámci komplexních pozemkových úprav, které byly
schváleny v roce 2015 a změnou č. 2 jsou zapracovány do ÚP Stehelčevsi.
Rozvoj přírodních hodnot též úzce souvisí se zvyšováním retenční schopnosti území.
Zemědělskou půdu v údolní nivě je navrženo ponechat v kategorii trvalých travních porostů (i díky
znečištění Dřetovického potoka se nedoporučuje intenzivní zemědělská výroba). Přírodně cennou
lokalitou se stává i Buštěhradská halda, a proto rozhodnutí o její budoucnosti je velmi důležité i
z pohledu zachování či rozvoje přírodních hodnot.
Řešené území Stehelčevsi bylo vymezeno jako krajina relativně vyvážená (N) v souladu se ZÚR
Stč. Kraje.
B.3.2) Kulturní hodnoty
Historický vývoj v kladenském regionu je doložen již z období eneolitu. Stehelčeves je jedním z
největších archeologických nalezišť prehistorické kultury v regionu. Opevněné sídliště „Na
Homolce“ patří k mladší době kamenné (eneolitu), z let 3000 př.n.l. Homolka byla zemědělskou
osadou, se zástavbou s velkými chýšemi uvnitř ohrazení. Žárové hroby se vyskytují u bývalého
pivovaru a v bývalé pískovně. Směrem k Salavitě se nachází v poli neprobádaná mohyla.
Kromě níže uvedených lokalit a objektů (vyznačených v hlavním a koordinačním výkresu) je
urbanisticky hodnotné historické jádro obce s původními zemědělskými statky, ale též celková
struktura obce a okolní krajiny, která představuje doklad živelné industrializace, jež významným
způsobem zasáhla do původní zemědělské krajiny ve staré sídelní oblasti a probíhala od 70. let
19. stol. do cca 80. let 20. stol.
Památky zapsané do státního seznamu:
Číslo rejstříku
ÚSKP

Památka

Ochrana stav /typ
uzavření

Památkou od

Umístění

34869/2-700

rovinné neopevněné
sídliště Homolka,
archeologické stopy

zapsáno do státního
seznamu před r.1988

3.5.1958

Návrší V od obce

Stavby a objekty navržené k prohlášení kulturní památkou
Číslo rejstříku

Část obce

Čp.

-

Stehelčeves

Č.parc.661/4 Jámová budova

-

Stehelčeves

Č.parc.660

Dílny a kanceláře

-

Stehelčeves

Č.parc.662

Stavba komínu

Popis

pozn.

Celé řešené území leží má charakter území s archeologickými nálezy, na veškerou stavební
činnost nebo terénní úpravy se proto vztahuje § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní
památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, tzn., že při zásahu do území musí být proveden
záchranný archeologický průzkum. Veškeré terénní práce je třeba oznámit Archeologickému
ústavu akademie věd ČR s předstihem dvou týdnů.
Historicky cenné objekty:
 obytné stavení č.p. 5, zřejmě původní patrový dům usedlosti s napojenou hospodářskou
částí (příklad dispozičního a hmotového řešení tradiční venkovské zástavby regionu)
 obytné stavení č.p. 23, původ z 18. století, upravované v 19. století (ojedinělá stropní
konstrukce v patře budovy).
 Usedlost č.p. 24 ve Stehelčevsi (doklad jednotné výstavby nebo přestavby usedlosti ve 2.
polovině 19.století. Datování ve štítu 1860).
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C) URBANISTICKÁ KONCEPCE, VČETNĚ URBANISTICKÉ KOMPOZICE, VYMEZENÍ PLOCH
S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ, VČETNĚ VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH,
PLOCH PŘESTAVBY A SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ
C.1) Urbanistická koncepce
Základní urbanistická koncepce obce byla dána patrně již v době založení obce, která vznikla
v místě, kde cesta ze Slaného do Prahy překračuje Dřetovický potok Jádro obce tak tvoří původní
zemědělské statky umístěné po obou stranách cesty Praha-Slaný, v místě mírně vyvýšeném nad
občas zaplavovanou potoční nivou. Další obydlí vznikala podél tehdejších cest v údolí
Dřetovického potoka.
Cestní síť, a tedy i základní komunikační i urbanistická kostra obce se stabilizovala během 19.
století. Jak je patrné z map I. až III. vojenského mapování, k základní (patrně středověké) ose
obce – cestě a později silnici Praha-Slaný, přibyla nejprve silnice na Kladno (v 1. polovině 19.
stol.), která byla později protažená k Dřetovicím (do r. 1880). Rozvoj cestní a železniční sítě
dokumentuje zapojení obce a do prudce se rozvíjejícího kladenského regionu. Lze říci, že v této
době (70. léta 19. stol.) se stabilizovala urbanistická podoba obce, jejíž kostru tvoří dnešní silnice
II. a III. třídy. Řada dalších cest (na Buštěhrad, levobřežní cesta na Kladno, cesta na Bůhzdař)
postupně ztratila na významu a se scelováním polí v 50. letech 20. stol. prakticky zanikla. Zbyly jen
pozemky v katastrální mapě a začátky cest ve Stehelčevsi, které tvoří některé dnešní ulice.
Urbanistický rozvoj Stehelčevsi od 70. let 19. stol. do cca 80. let 20. stol. byl předurčen polohou
cest, jež respektovaly terénní souvislosti a zpřístupňovaly jednotlivé objekty. V podstatě šlo o
živelnou suburbanizaci, neboť zástavba se od centra obce rozšiřovala podél cest až téměř na
plošinu, kterou tvořily pole. Oproti současné suburbanizaci však lze pozorovat rozdíl především ve
faktu, že zastavovány byly primárně zemědělsky hůře obdělatelné lokality (potoční niva, úpatí
svahů, terénní zářezy), což dokazuje tehdejší větší ekonomický význam zemědělství, daný i
tehdejší zemědělskou technologii, náročnější na lidskou sílu. Rozvoj obce v tomto období byl
zásadně ovlivněn vývojem těžebně-industriálního komplexu na kladensku. Depopulační trend ve
Stehelčevsi trval takřka celé 20. století. Výstavba se však až do cca 60. let rozšiřovala a poté
stagnovala.
Počátek další fáze suburbanizace ve Stehelčevsi souvisí s ekonomickým rozvoj pražského regionu
od 90. let 20. stol. Základní podmínka stavebního rozvoje ve Stehelčevsi však byla splněna již
v 80. letech 20. stol., kdy byla postavena rychlostní silnice R7 z Prahy do Slaného. Rozvoj
suburbánního bydlení a podnikání je totiž jednoznačně spojen s rozvojem automobilové dopravy a
v obci tak byl logicky situován do lokalit dobře dostupných po silnici – čili poblíž mimoúrovňové
křižovatky (MÚK) Stehelčeves – ovšem na okraji obce. Oproti suburbanizaci 19.stol. je dnes
největší tlak na snadno a levně zastavitelné lokality, přičemž zemědělská půda nepředstavuje až
tak velký náklad. Dochází tak k postupnému zastavování plošin nad obcí, v těsné návaznosti na
zastavěné území. Limitující jsou přitom trasy nadřazené technické infrastruktury i blízkost
rychlostní komunikace (kvůli hluku).
Rozvoj suburbánního bydlení je v současnosti stále více spojen nejen s dobrou dopravní
dostupností, ale též s existencí investičně náročnější technické infrastruktury (vodovod, kanalizace,
plyn). ÚPO z roku 2001 navrhoval ve Stehelčevsi plochy pro 68 rodinných domů, z čehož již bylo
postaveno cca 30 RD. Když se k těmto plochám připočtou plochy přidané ve změně ÚPO č.1
(lokalita U Viničky) a v zadání ÚP (rozšíření stávajících lokalit), ÚP stále umožňuje výstavbu cca
85 RD v zastavitelných plochách a cca 28 RD zástavbou proluk v zastavěném území. Pro zaplnění
zastavitelných lokalit a současně pro zvýšení kvality života v obci je zásadní výstavba místních
komunikací a technických sítí.
Zástavba rozvojových ploch na jihu a východě obce je v současnosti téměř ukončena, včetně
realizace dopravní a technické infrastruktury. K novému rozrůstání obytných ploch obce do okolní
krajiny již nedochází.
Plochy současně zastavěného obytného území (BI, BH, BV, SO, SV) a občanského vybavení (OV,
OS) jsou považovány za stabilizované. Podle regulativů jednotlivých typů ploch je zde však možno
kromě objektů pro bydlení podle potřeby umisťovat též občanské vybavení, hřiště, drobná
ubytovací zařízení, obchody, služby, kanceláře a drobnou nerušící výrobu.
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Stávající plochu zemědělské výroby (žampionárnu - VZ) lze považovat za stabilizovanou. V návrhu
je umožněna realizace nových podnikatelských aktivit výrobního charakteru v návaznosti na
stávající samostatnou lokalitu U pivovaru (plocha VD) a lokalitu U korunky (plocha V). Ve všech
případech jde o rozšíření současně zastavěných ploch, které tak nebude mít zásadně negativní
vliv na krajinný ráz. Výhodou umístění výrobních aktivit mimo obytné území je minimalizace
negativních externalit (hluk, zápach, doprava apod.).
C.2) Vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby
V řešeném území nejsou vymezeny žádné plochy přestavby.
Návrh vymezuje celkem 4 zastavitelné plochy:
Označ. plochy

Navržené
využití

Z1

BI

Výměra
[ha]
0,48

Podmínky využití
Podmínky zůstávají zachovány i pro pozemky proluk, které
byly změnou č.2 zahrnuty do zastavěného území.
Výstavba na pozemcích 566 a 570/6 je podmíněna
prokázáním splnění hygienických limitů hluku – nejpozději
v územním řízení.
Na pozemku 570/6 je možná též zástavba řadovými RD na
pozemcích min. 150 m2, s koeficientem zastavění max. 45%
a s maximální výškou staveb 12 m nad přilehlým terénem.
Na pozemcích 570/5, 570/43, 570/44, 570/45, 570/46,
570/47 a 570/48 je možná též zástavba bytovými domy
s koeficientem zastavění max. 45% a s max. výškou staveb
12 m nad přilehlým terénem.

(Z2,Z3,Z4,Z5)

V plochách Z2, Z3, Z4 a Z5 pro pozemky proluk, které byly
změnou č.2 zahrnuty do aktualizovaného zastavěného
území, zůstává zachována podmínka, že výstavba na
pozemcích u silnice III/10145 je podmíněna prokázáním
splnění hygienických limitů hluku – nejpozději v územním
řízení

Již zastavěné území
(vypuštěno
z návrhových ploch)

Z6

OS

0,19

Z7

V

2,44

Z8

VD

0,95

Pozn.: význam zkratek navrženého využití viz kapitola F.
Návrh Změny č.2 ÚP Navrhuje 2 plochy přestavby
Označ. Stávající Navržené Výměra Podmínky využití
plochy využití
využití
[ha]
P1

ZS

SO

0,25

P2

ZS

BV

0,17

C.3) Systém sídelní zeleně
Systém sídelní zeleně tvoří z nejvýznamnější části nezastavitelné soukromé zahrady (ZS) a
zahrady v rámci ploch bydlení (BV, BI). Z hlediska celé obce však mají zásadní důležitost plochy
veřejné zeleně (ZV), které zároveň tvoří veřejná prostranství. Tyto prvky veřejné zeleně je třeba
zachovat i do budoucna, neboť vytvářejí typický vzhled obce a přispívají ke zlepšení mikroklimatu
prostředí. Rozsah veřejné zeleně nelze snižovat a i proto jsou tyto plochy nezastavitelné (výjimku
tvoří pouze prvky drobné architektury či nezbytná infrastuktura).
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V souvislosti s údržbou zeleně je možná výstavba introdukovaných dřevin, pokud příslušná plocha
není součástí ÚSES nebo jeho interakčního prvku. Stávající dožívající stromy by měly být
průběžně dosazovány, a to nejlépe : javorem mléčným (Acer platanoides), javorem klenem (Acer
pseudoplatanus), lípou malolistou (Tilia cordata), lípou velkolistou (Tilia platyphyllos), javorem
babykou (Acer campestre) a jeřábem obecným (Sorbus aucuparia).
Tam, kde to prostor dovoluje, jsou navržena uliční stromořadí a doprovodná zeleň (ZO). Rodová a
druhová skladba liniových stromových výsadeb by měla vycházet z původních rostlinných
společenstev.
D) KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY, VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEJÍ UMISŤOVÁNÍ,
VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ PRO VEŘEJNOU INFRASTRUKTURU, VČETNĚ
STANOVENÍ PODMÍNEK PRO JEJICH VYMEZENÍ
D.1) KONCEPCE DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY
Obec Stehelčeves leží necelých 20 km severozápadně od centra Prahy při křížení rychlostní
silnice R7 a silnice II/101. Obě tyto komunikace je třeba z hlediska širších dopravních vztahů
považovat za páteřní trasy ovlivňující široké spádové území. Na tyto trasy jsou napojeny silnice III.
třídy a další komunikace, které zajišťují přímou dopravní obsluhu území. Severně od obce je
vedena železniční trať ČD č. 093 Kladno – Kralupy nad Vltavou. Celé území obce je zasaženo
ochrannými pásmy mezinárodního letiště Praha-Ruzyně.
D.1.1) Železniční doprava
Železnice představuje pro obec Stehelčeves doplňující druh dopravy, zajišťující dílčí kapacity.
Dotčenou železniční tratí je trať č.093 Kladno – Kralupy nad Vltavou. Trať stoupá od Trněného
Újezda údolím Týneckého potoka až ke stanici Dřetovice, pokračuje ke stanici Brandýsek, a dále
se lomí k jihu a směřuje do Kladna. Trať je součástí sítě regionálních drah, je jednokolejná a
neelektrizovaná. V současné době má význam zejména pro osobní dopravu (částečné zajištění
dopravní dostupnosti obce). Jmenovanou železniční trať je možno považovat za stabilizovanou.
Na drážním tělese se projevují vlivy hornické činnosti.
D.1.2) Silniční doprava
Změna č.2 územního plánu vymezuje v souladu se stavebním zákonem a v souladu se ZÚR
koridor pro umístění dopravní stavby I/61 (VPS dle ZÚR: D 068), který zasahuje do jižní části
katastru (vyznačeno v grafické části změny č.2).
Tato stavba, stavby s nimi související a stavby, tuto dopravní stavby podmiňující, mají přednost
před jiným využitím pozemků v koridoru. V koridoru nesmí být měněno současné využití území
způsobem, který by podstatně zhoršil přípravu a realizaci dopravní stavby, pro kterou byl koridor
navržen, a přípravu staveb souvisejících a dopravní stavbu podmiňujících. Jiné využití než pro
dopravní stavbu, stavby související a podmiňující, včetně umisťování a změny jiných nových
staveb je v koridoru možné až po pravomocném umístění a stavebním povolení stavby, pro které
byl koridor vymezen.
D.1.2.1) Napojení na širší území
Územím obce probíhají v současné době tyto rychlostní komunikace a silnice II. A III. třídy :
Rychlostní silnice R7 probíhá po východním okraji Stehelčevse, v trase vybudované v 80. letech
minulého století. Silnice je čtyřpruhová, směrově rozdělená, s vazbami na další komunikace
pomocí mimoúrovňových křížovatek.
Silnice č. II/101 od Kralup přes Trněný Újezd, v prostoru Kovár podchází trať v šířkově i výškově
omezeném profilu (výška pouze 3,2 m), a stoupá údolím Dřetovického potoka k obci. Dále
pokračuje podél Dřetovického potoka do Kladna. Vlastní průjezdný úsek v Stehelčevsi vykazuje
řadu dopravních závad, a to jak z hlediska příčného uspořádání (uličního profilu), i z hlediska
zajištění rozhledových poměrů v křižovatkách.
Problematika trasování silnice II/101 v území Pražského regionu byla v minulosti studována v řadě
prací. Plní funkci předpokládaného vnějšího silničního okruhu okolo Prahy, vedeného po obvodě
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Pražského regionu. Úkolem této dopravní trasy je propojení jednotlivých rychlostních (dálničních a
silničních) komunikací, radiálně směřujících ku Praze. Vedení koridoru přeložené silnice II/101 je
v ZÚR Stč.kraje situováno v trase Malé Přítočno (sjezd z R6) – Dolany – podél východního okraje
Kladna a dále v souběhu se silnicí I/61 a dále po navrhovaném severním obchvatu Buštěhradu až
po připojení na silnici R/7 přes stávající, poměrně velkoryse realizovanou křižovatku jižně od
Stehelčevsi. Trasa navrhované komunikace prochází těsně za jižní hranicí katastru Stehelčevsi.
Silnice č.III/10145 a silnice III/00712 jdou ve stopě staré Slánské silnice od sjezdu z R7 do centra
obce až k připojení na průjezdní úsek silnice II/101 v centru sídla. Dále silnice III/00712 stoupá
severně nad obec a v přímce pokračuje k Brandýsku. Obě silnice lze považovat za stabilizované,
neboť mají dobré šířkové i sklonové poměry.
Silnice III/10141 prochází západně od obce a propojuje silnici II/101 u Vrapic s Brandýskem. Spolu
se silnicí III/00717 prochází po hranici katastrálního území.
D.1.2.2) Hromadná silniční doprava
Autobusové spojení zajišťuje do Prahy zajišťují tři linky na trase Praha-Slaný:
220058 Slaný - Brandýsek – Praha (cca 20x denně)
220078 Slaný - Smečno – Praha (1-3x denně)
220089 Slaný - Praha,Zličín (1x denně)
Spojení s Kladnem pak zajišťují tyto dvě linky MHD Kladno (linka č. 4 a 52):
225004 Kladno, U Zvonečku – Dřetovice (10-11x denně)
220052 (A52) Kladno – Stehelčeves – Středokluky (4-5x denně)
Cestujícím slouží 2 zastávky v centru a dále Na Brudku, od nichž je v 500m vzdálenosti pokryto
celé zastavěné území obce, což odpovídá cca 7-8 minutové docházce.
D.1.2.3) Místní a účelové komunikace
Místní komunikace v obci navazují na páteřní síť tvořenou komunikacemi II/101, III/10145 a III/712,
ve staré zástavbě ve značné míře respektují nepravidelnou terénní konfiguraci, zatímco v novější
zástavbě jde o zhruba pravoúhlý a spíše nepravidelný rošť. Kvalita místních komunikací je
vyhovující – obvykle jde o zpevněné asfaltové silnice.
Již realizované místní komunikace slouží k obsluze návrhových ploch, jde jednak o místní
obslužné komunikace v zastavitelné ploše Z1 a dále o napojení této rozvojové lokality na silnici
III/10145 .
Účelových komunikací se v krajině mimo obec vyskytuje minimum. Obsluhu velkých zemědělských
lánů je takřka bez výjimky možno zajistit pomocí komunikací III. třídy a komunikací místních.
Změnou č.2 byly do grafické části územního plánu doplněny komunikace, oddělené v rámci
komplexních pozemkových úprav v trase podél prvků ÚSES.
Nejmenší šířka veřejného prostranství (PV), jehož součástí je pozemní komunikace zpřístupňující
pozemek rodinného domu, je dle vyhl. č.501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání
území, §22 stanovena na 8 m. Veškeré nově budované komunikace budou uspořádány s ohledem
na zabezpečení příjezdu jednotek hasičské záchranné služby. Minimální požadovaná trvale
průjezdná šířka komunikace je 3 metry.
Odstavování a parkování vozidel pro potřeby bydlení v řešeném území nepředstavuje zvláštní
problém. S ohledem na výrazně převažující formu bydlení v rodinných domech jsou tyto potřeby
uspokojovány v rámci vlastních objektů či pozemků. U nově navrhovaných domů pro bydlení se
předpokládá zajištění těchto potřeb v rámci vestavěných garáží uvnitř těchto objektů. Pro potřeby
občanské vybavenosti slouží jednotlivá stání v blízkosti těchto objektů. U návrhových výrobněpodnikatelských ploch (V, VD, VN) je nutno zajistit odpovídající kapacitu parkování v rámci těchto
ploch.
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D.1.3) Pěší a cyklistické trasy
Řešeným územím neprochází žádná turistická ani cyklistická trasa a ani do budoucna nelze
s návrhem nových tras počítat.
Pro cyklistiku jsou využitelné stávající nepříliš frekventované silnice III. třídy.
Pěší trasy jsou tvořeny sítí místních obslužných komunikací (v zastavěném území) a sítí účelových
komunikací v krajině.
V centrální části Stehelčevsi je řada chodníků. Je však doporučeno vybudovat nové chodníky (či
zrekonstruovat ty stávající) podél celé délky těch nejvíce frekventovaných komunikací
v zastavěném území obce, tj. především podél silnice II/101 – ulice Hlavní (oboustranný chodník) a
V. Hermacha (alespoň jednostranný chodník).
D.2) Koncepce technické infrastruktury
D.2.1) Zásobování elektrickou energií
D.2.1.1) Vedení VVN
Řešeným území prochází trasa nadřazených energetických soustav 110 kV, která je vedena
západně od zastavěného území obce zhruba ve směru SZ-JV.
Vedení 110 kV je navrženo k rekonstrukci ve stávající trase.
D.2.1.2) Napájecí soustava VN/NN
Řešené území je napojeno na elektrorozvodnou síť venkovním vedením 22 kV z rozvodny 110/22
kV Kladno-Dřín. Ve Stehelčevsi jsou osazeny transformační stanice venkovního provedení.
Z nově navržených trafostanic dvě připojují na rozvodnou síť zastavitelné plochy bydlení a byly
převzaty ze stávajícího územního plánu další je navržena v nové lokalitě pro výrobu a skladování.
Rozvody 1 kV jsou převážně provedené venkovním vedením, stejně tak rozvody veřejného
osvětlení.
D.2.2) Zásobování plynem
D.2.2.1) Nadřazené plynovody
Katastrálním územím Stehelčevsi prochází západně od obce VVTL plynovod DN 700 PN 63
„Hospozín – Makotřasy“, s bezpečnostním pásmem 200 m.
Východně od obce prochází vedení VTL plynovodu DN 300 PN 40 „Drahelčice – Hořešovice“,
odkud je mezi silnicí a Dřetovickým potokem provedena přípojka DN 80 k regulační stanici 1200
VTL / STL, která zajišťuje rozvod plynu po obci.
D.2.2.2) Místní plynovody
Prakticky celé zastavěné území Stehelčevsi je v současné době plynofikováno. Plynofikace byla
provedena v roce 2001 a 2006. Od regulační stanice západně od Stehelčevsi prochází směrem na
Dřetovice vedení STL IPE 160, z něhož jsou pomocí odboček DN 90, DN 75, DN 63 a především
DN 50 zásobovány jednotlivé objekty v obci.
Plynovod je zaveden i do všech zastavitelných lokalit bydlení.
D.2.3) Vodní hospodářství
D.2.3.1) Zásobování pitnou vodou
Obec Stehelčeves byla pro zásobování objektů stávající zástavby vybavena veřejným vodovodem
v osmdesátých a devadesátých letech. Byla napojena na skupinový vodovod Středočeských
vodovodů a kanalizací (dnes Vodárny Kladno – Mělník a.s., od 1.12.2004 svěřila společnost
provozování vodohospodářské infrastruktury Středočeským vodárnám a.s. ze skupiny Veolia
Voda). Obec je napojena na přepouštěcí ocelový vodovodní řad DN 700 mezi ČS Buštěhrad a
vodojemem Kozinec. Tento řad prochází jižně od obce ve vzdálenosti cca 500 m. Na řadu je
vysazena odbočka DN 150 s redukční a vodoměrnou šachtou, odkud je k obci veden zásobní řad
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DN 150. Zásobní řad je pak rozvětven do vodovodní sítě v obci vesměs v profilech DN 100. Objem
akumulace je zajištěn nadřazenou soustavou.
Vzhledem ke kapacitám současně vymezených rozvojových ploch není velikost profilu závislá na
konkrétní potřebě vody pro obyvatelstvo, ale pro zajištění dostatečného množství požární vody. Se
zásobováním vodou by neměly být problémy, neboť stávající síť včetně zásobního řadu a
nadřazených vodárenských zařízení je dostatečně kapacitní.
Nové vodovodní řady jsou realizovány v lokalitě Z1. Ostatní návrhové plochy přímo sousedí se
stávajícími vodovody, takže stačí vybudovat přípojky.
D.2.3.2) Kanalizace splašková
Stehelčeves dosud nemá vybudovanou splaškovou kanalizaci s čistírnou odpadních vod. Odpadní
vody jsou odváděny dešťovou kanalizací do Dřetovického potoka nebo jímány do septiků či žump,
které jsou pravidelně odváženy. Tato situace je z hlediska životního prostředí neúnosná, protože
tím dochází ke znečišťování povrchové a částečně i podzemní vody.
S vědomím tohoto problému pořídila obec již v roce 1994 Generel kanalizace (Aquaprojekt, Ing. J.
Knotek). Generel řešil ve dvou variantách návrh odvádění a likvidace splaškových vod s tím, že
pro dešťové vody by byla využita stávající dešťová kanalizace. Uvažovalo se buď o samostatné
ČOV při výtoku Dřetovického potoka z katastru Stehelčevsi, anebo o společné ČOV pro
Stehelčeves a Dřetovice (varianta preferovaná původním ÚPO). V souboru změn ÚPO č.2 však
byla nakonec zapracována varianta s přečerpáváním splaškových vod do stávající ČOV Vrapice
situované těsně za západní hranicí katastru Stehelčevsi – dle projektové dokumentace
k územnímu rozhodnutí „Stehelčeves – kanalizační výtlak“ zpracovaná firmou Provod – inženýrská
společnost, s.r.o., Ing. P. Plichta z 11/2005.
Toto již realizované řešení spočívá v kombinaci gravitační kanalizace, jež svede splaškové vody
do sběrných čerpacích jímek, odkud budou splašky výtlačným řadem čerpány až k ČOV Vrapice.
K čerpání splašků jsou navrženy dva výtlačné řady tak, aby každá čerpací stanice mohla pracovat
nezávisle.
D.2.3.2) Dešťové vody
Mělká dešťová kanalizace je nesoustavná, byl zřízena podle potřeby dešťového odvodnění
v částech obce. Dešťové stoky z betonových trub nebo zatrubněné příkopy jsou svedeny
gravitačně do údolí s vyústěním do potoka. Jejich průběh není přesně dokumentován.
Pro odvádění dešťových vod ze stávající zástavby bude využita stávající dešťová kanalizace,
kterou bude třeba podle potřeby doplnit či rekonstruovat. Na plochách nové zástavby budou
dešťové vody v maximální možné míře likvidovány vsakem – především na pozemcích. Případně
budou navrženy akumulační jímky u objektu, jen výjimečně bude budována dešťová kanalizace.
Pro napojení těchto úseků bude třeba zpracovat studii s návrhem doplňujících stok a
hydrotechnickým posouzením kapacit stávajících zařízení.
V případě, že součet zastavěné a zpevněné plochy pozemku přesáhne 40% celkové výměry
pozemku, musí investor na svém pozemku realizovat retenční nádrž pro zpomalení a regulaci
odtoku dešťových vod.
D.2.4) Spoje
Řešené území je po stránce telekomunikační začleněno do místního telefonního obvodu MTO
Brandýsek, ÚTO Kladno. V obci je provedena nová telefonizace kabelovými rozvody s osazením
SR s kapacitní rezervou pro připojení dalších stanic.
Územím Stehelčevsi prochází trasa dálkových kabelů SPT Telecom (dnes Télefonica O2 Czech
Republic a.s.).
Územím též prochází trasa radioreléových paprsků společnosti Radiomobil (dnes T-Mobile Czech
Republic a.s.) s ochranným pásmem v rozmezí 269-312 m n.m.
Severně od obce se nachází telekomunikační zařízení (přenašeč) společnosti T-mobile.
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D.2.5) Nakládání s odpady
Nakládání s odpady na území Stehelčevsi upravuje obecní vyhláška č. 5/2003. Odvoz
komunálního odpadu zajišťuje svozová firma MPS Kladno. Pro sběr a třídění papíru, skla a plastů
jsou v obci kontejnery na tříděný odpad. Dvakrát ročně je zajišťován sběr nebezpečných odpadů.
V obci je k dispozici sběrný dvůr pro ukládání řady druhů odpadů. Likvidace odpadů bude nadále
probíhat stejným způsobem.
Územní plán nevymezuje žádné plochy, které by byly zdrojem nebezpečných odpadů.
Stávajícím potenciálním zdrojem nebezpečných látek však zůstává Buštěhradská halda, jejíž
rekultivace byla ukončena roku 1992. Halda je v současnosti poměrně stabilizovaná ale jakékoli
výraznější zásahy do tělesa haldy a výstavba jsou z důvodu možného uvolnění nebezpečných
látek z haldy podmíněny detailním posouzením jejího budoucího využití.
Severně od haldy se nachází skládka, která však byla rekultivována roku 2001.
D.3) Občanské vybavení
Z objektů veřejné vybavenosti ve Stehelčevsi fungují: obecní úřad, pošta, základní škola (4. třídy),
mateřská škola, školní jídelna, sokolovna, kulturní dům, ordinace pediatra – poradna, dílna OÚ
(hasičská zbrojnice), knihovna. Stávající struktura občanské vybavenosti je skladbou i umístěním
vyhovující a je situovaná převážně v samostatných funkčních plochách (OV), jejichž rozšíření se
však v návrhovém období nepředpokládá.
Lokalizace občanského vybavení je však umožněna v rámci ploch bydlení a smíšeného bydlení.
Protože není možné předvídat investorskou aktivitu jednotlivých podnikatelů ani zaměření jejich
činností, je úkolem urbanistického návrhu pouze stanovit podmínky, za kterých je ta která činnost
(služba) provozovatelná v daném území. Tomuto účelu slouží regulativy výstavby v jednotlivých
funkčních plochách, kde je občanská vybavenost povolena buď v rámci přípustného využití (BH,
BI, BV), anebo jako jedno z hlavních způsobů využití (SO, SV).
Co se týče staveb, zařízení a ploch pro sport, Stehelčeves disponuje sokolovnou, jejíž víceúčelový
sál je využíván jak ke kulturnímu vyžití obyvatel, tak k provozování sportovních aktivit. Fotbalové
hřiště SK Stehelčeves situované na JV okraji zástavby (plocha OS) je obyvateli hojně využíváno.
Sportovní plochy doplňuje víceúčelová vodní nádrž v centru obce (v létě využívána ke koupání, ale
jinak plní též funkci požární nádrže).
Nová samostatná plocha pro sport (OS) je situována na jižním okraji obce, ale dětská hřiště a
plochy sportovišť do 500 m2 je možno umisťovat i rámci ploch bydlení. Menší sportoviště je možno
umisťovat i v rámci ploch občanské vybavenosti (OV) – např. hřiště u základní školy.
D.4) Veřejná prostranství
Jako plochy veřejných prostranství jsou vyznačeny veškeré ulice, cesty a prostory mezi domy (a
mezi ploty). V širším smyslu jsou veřejnými prostranstvími veškeré prostory v zastavěném a
zastavitelném území, které jsou přístupné komukoli bez omezení. Protože součástí veřejných
prostranství v tomto širším smyslu jsou často místní komunikace a další plochy pro dopravu, které
využitelný prostor veřejných prostranství značně zmenšují, upravuje §22 vyhlášky č. 501/2006 Sb.
prostorové uspořádání pozemků veřejných prostranství ve vztahu pozemním komunikacím, tj.
stanovuje jejich minimální šířku apod. Odstavec 4 navíc prakticky definuje prostorové uspořádání
veřejných prostranství v užším smyslu: jde o plochy o min. velikosti 500 m2 (min. šířka 10 m) ve
vzájemných docházkových vzdálenostech 300 m, resp. plochy o velikosti 1000 m2 ve vzdálenosti
600 m, přičemž do jejich výměry se nezapočítává dopravní prostor místních komunikací určený pro
pohyb a odstavování motorových vozidel.
Stehelčeves disponuje sice veřejnými prostranstvími v širším smyslu na celém území obce
(veškeré plochy PV), ale veřejná prostranství v užším smyslu se nachází převážně ve starší
zástavbě (náves před OÚ , plochy veřejné zeleně za OÚ, v ohybu potoka, před školou, trojúhelník
u ul. V. Pokorného a plochy u vrchu Homolka). Jelikož situování ploch veřejných prostranství je
možné kdekoli v plochách bydlení a tyto plochy jsou důležité pro kvalitu bydlení a občanského
soužití, je v zájmu obce při posuzování rozsáhlejších záměrů na obytnou výstavbu důsledně
vyžadovat umístění veřejných prostranství ve výše zmíněném užším smyslu (plácky, hřiště,
12
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parčíky a drobné plochy veřejné zeleně). ÚP kromě toho navrhuje parkově upravit plochu veřejné
zeleně (ZV) východně od školy tak, aby i v této části obce vznikl rozsáhlejší veřejný prostor.

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
E.1) Koncepce uspořádání krajiny
Území Stehelčevsi je vymezeno jako krajina relativně vyvážená (N), odpovídající těmto
charakteristikám:
- relativně pestrá skladba zastoupených druhů pozemků;
- nepřevažují ani ekologicky labilní ani ekologicky stabilní plochy.
Zásady pro plánování změn v území a rozhodování o nich:
- dosažení relativně vyváženého poměru ekologicky labilních a stabilních ploch;
- změny využití území nesmí narušit relativně vyváženou krajinu nebo zabránit dosažení
vyváženého stavu.
Cílem koncepce uspořádání krajiny je koordinace zájmů a vztahů v nezastavěné části řešeného
území z hlediska rozdílných možností využití a zájmů ochrany přírody a krajiny. Ve Stehelčevsi
dlouhodobě převládá hospodářské využití krajiny. Vysoké výnosy zemědělských produktů jsou
podmíněny destabilizací přírodních systémů v krajině. Cílem návrhu je proto, s ohledem na trvale
udržitelné využívání krajiny, nalezení takového stupně destabilizace původních ekosystémů v
krajině, při kterém nedojde k nevratnému narušení jejich regenerační schopnosti.
Základním nástrojem ke stabilizaci krajiny je vymezení územního systému ekologické stability
ÚSES), jenž propojí současné ostrovy ekologicky stabilních částí krajiny v jeden souvislý systém –
tzv. kostru ekologické stability.
Krajina v řešeném území (tj. území nezastavěné a nezastavitelné) je rozdělena do dvou zón :



krajinná produkční zóna, s intenzivní zemědělskou výrobou
krajinná mimoprodukční zóna, zahrnující Buštěhradskou haldu a přírodní lokality (zejména
v nivě Dřetovického potoka a navazujících lokalitách)
V krajinné produkční zóně (NZ) převažuje zemědělská produkce na orné půdě, obvykle vysoké
bonity. Část půdního fondu v této zóně je však navrženo převést na ekologicky stabilnější plochy
(ÚSES a okolí Buštěhradské haldy) a umožnit tak funkci ÚSES.
Krajinná mimoprodukční zóna sestává z rekultivované Buštěhradské haldy (XR), jejíž využití je
poměrně nejisté a v současnosti je ponechána samovolnému vývoji a dále z několika ostrůvků
zeleně v rámci ÚSES a na okraji zastavěného území. Tato zeleň plní jednak krajinně-stabilizační
funkci (NL, NP, W), ale slouží i rekreaci obyvatel (vrch Homolka, plochy veřejné zeleně – ZV).
Přechod mezi krajinnou produkční a mimoprodukční zónou tvoří smíšené plochy nezastavěného
území (NS), kde je možná jak zemědělská produkce (spíše extenzivní) tak ponechání přirozené
sukcesi či eventuální převod na pozemky plnící funkci lesa (PUPFL).
Liniová a doprovodná zeleň má významnou funkci stabilizační a krajinotvornou a její podstatná
část je evidována jako interakční prvky ÚSES. Vyskytuje se především v rámci ploch
zemědělských (na orné půdě i na trvalých travních porostech), kde plní též protierozní a retenční
funkci. Zeleň na plochách veřejných prostranství a v rámci zastavěných ploch plní komplex funkcí
estetických, hygienických, rekreačních a krajinně-stabilizačních a pomáhá přirozeně začlenit
zastavěné plochy do kontextu okolní krajiny.
E.2) Vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich využití
Územní plán ve znění změny č.2 nevymezuje žádné změny v krajině.
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E.3) Územní systém ekologické stability (ÚSES)
Územní plán Stehelčevsi závazně vymezuje prvky územního systému ekologické stability a
rozpracovává tak generel ÚSES do podrobnosti územního plánu. V katastrálním území
Stehelčevsi se vyskytují pouze prvky lokálního ÚSES. V západním cípu katastru je funkční lokální
biocentrum LBC 400, z něhož je navržen biokoridor a dalším biocentrem východním směrem
(oboje zatím pouze vymezeno v ÚP) k Dřetovicím a dále k napojení na regionální biokoridor
údolím Týneckého potoka.
Přes Buštěhradskou haldu je směrem k obci veden funkční lokální biokoridor LBK 769, LBK 770 a
LBK 744, do něhož je navržené biocentrum a další biokoridory směrem na jih a na východ (pouze
vymezené v ÚP a dosud nefunkční).
Co se týče konkrétního trasování biokoridorů, sice byl respektován generel ÚSES, ale zpracovatel
ÚP považuje za problematický fakt, že oba biokoridory v území jsou vedeny přes velmi
frekventovanou rychlostní silnici R7 a proto doporučuje přetrasování LBK 746 tak, aby procházel
v místě kde R7 překračuje Dřetovický potok – tj. pod mostem. V praxi to znamená vedení
biokoridoru po překročení silnice III/10145 východně od obce (v plochách NS) k vrchu Homolka
(možné biocentrum) a dále východně pod mostem směrem k Dřetovicím.
Trasování a oddělení pozemků pro prvky ÚSES bylo již realizováno v rámci Komplexních
pozemkových úprav, které byly schváleny v roce 2015, a změnou č. 2 zapracovány do ÚP
Stehelčevsi.
Prvky ÚSES v tabulce jsou ve fázi realizace a jsou již v území stabilizovány.
číslo

popis

STG

Fyziotyp

Cílový stav; návrh opatření

LBC 400 Zpustlý nepravidelně kosený
sad, zarůstající keři

2AB3a

MT, KR

Lada; ponechat přirozenému
vývoji, odstraňovat plevelné
dřeviny, zejména trnovník akát a
bez černý

LBC 419 Navržené biocentrum mezi
větrolamy

2BD3a,
2AB3a

KU/AD, RU,
KU/DH

Les, louka

LBC 423 Navržené biocentrum na orné 2BD3a
půdě

KU/DH, RU

Ornou půdu zalesnit

Lokální biocentrum

Lokální biokoridor
LBK 717 Koridor navržený na
extenzivním třešňovém sadu
a orné půdě

2AB3a, 2BD3 MT, SE

Les – větrolam; vysázet
doprovodnou zeleň při komunikaci

LBK 743 Biokoridor navržený na orné
půdě

2BD3a

SE

Ornou půdu zalesnit

LBK 744 Biokoridor navržený na
vzrostlé zeleni

2Ab3

SE, MT

Zalesnit, pod vedením vysokého
napětí založit jen keřové patro

LBK 745 Biokoridor navržený na orné
půdě

2BD3a

SE

Ornou půdu zalesnit

LBK 746 Biokoridor navržený na orné
půdě

LBK 769 Biokoridor navržený na
zarostlém svahu haldy
v ranném sukcesním stádiu

V úseku podél plochy Z7 (plocha
K17) bude zeleň fungovat jako
pohledová clona – větrolam. 2BD1

KR, AD

Les
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LBK 770 Biokoridor navržený na
větrolamu a sadu

2BD3a,
2AB2,

DH, KR

Přeměnit na les

2AB3

Významné krajinné prvky nejsou dle dostupných podkladů na území Stehelčevsi vymezeny.
Mezi interakční prvky byly zařazeny menší přírodní plochy (NP nacházející se mimo LBC a LBK)
ale též prvky bodové a liniové krajinné zeleně (především na plochách zemědělských – orné půdě
a trvalých travních porostech).
E.4) Prostupnost krajiny
Krajinu v řešeném území lze v současné době považovat za prostupnou pouze částečně.
Prostupnost totiž zajišťují převážně silnice II. a III. třídy, které nejsou pro chodce příliš vhodné
(zvlášť silnice II/101). Z původních polních cest jich v současnosti existuje pouze minimum (cesta
na Buštěhrad a cesta na Cvrčovice, která však v úseku Stehelčeves-bývalý pivovar není příliš
udržovaná a je proto vyznačena jako plocha NP). Východně od obce představuje významnou
bariéru v krajině rychlostní silnice R7.
V návrhovém období lze předpokládat, že po výstavbě přeložky silnice II/101 se sníží intenzita
dopravy ve stávající trase silnice II/101, která prochází Stehelčevsí, a tím pádem se i zlepší
využitelnost této komunikace pro pěší či cyklisty – tj. ve směru na Vrapice a Kladno a na druhé
straně na Dřetovice.
Polní cesty a účelové komunikace je možno budovat i rámci zemědělských ploch (NZ, NT, NS) –
pokud možno v trasách cest původních – a je doporučeno je jednostranně osázet místními
dřevinami.
E.5) Protierozní ochrana
Protierozní ochranu tvoří zejména prvky ÚSES, lesní porosty, trvalé travní porosty, meze a
doprovodná zeleň. Katastr Stehelčevsi není výrazně ohrožen erozí – sklonové poměry jsou mírné
a prudší svahy a terénní zlomy jsou obvykle zalesněny či nejsou zorněny.
Značné zlepšení protierozní ochrany bude představovat realizace navržených prvků ÚSES.
E.6) Vodní toky, plochy, zdroje a ochrana před povodněmi
Katastrální území Stehelčevse patří do povodí vodního toku Vltavy, a je odvodňováno Dřetovickým
potokem.
Dřetovický potok – č.h.p. 1 – 12 – 02 – 031, plocha povodí 30,1 km2, délka toku 10,3 km
(správcem je Povodí Vltavy s.p. – závod Dolní Vltava), jedná se o vodohospodářsky významný tok,
mimopstruhovou vodu s čistotou vody II – III (málo až mírně znečištěná). Potok je malé vodnatosti
a voda obsahuje určité znečištění jak mikrobiální tak těžkými kovy zejména rtutí, fenoly, dusitany a
dusičnany. Vodoteč protéká územím obce ve směru západ – východ, a to středem jejího
zastavěného území. Stav koryta je stabilizovaný. Záplavové území Q100 je stanoveno a
vyznačeno v koordinačním výkrese.
Podél koryta Dřetovického potoka je třeba ponechat volné, nezastavěném území pro průchod
velkých vod a zároveň jako manipulační pruh šířky 6-8 m za účelem správy a údržby toku.
Ve Stehelčevsi jsou 2 vodní nádrže: jedna ve střední části obce (využívána jako víceúčelová), a
druhá mimo zastavěné území (díky znečištění z Buštěhradské haldy nevhodná ke koupání).
Potřeba vody pro hasební účely je zajištěna s pomocí obou vodních nádrží.
Návrh protipovodňových opatření se v řešeném území nepředpokládá.
E.7) Rekreace
Rekreační funkce v obci není významná a je omezena na rekreační využívání stávajícího bytového
fondu, převážně nevyčleněného k rekreačním účelům. Plochy zahrad a záhumenků mimo
zastavěné území plní rovněž funkci individuální rekreace.
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Stehelčeves má určité přírodní zázemí, tvořené nivou Dřetovického potoka, které je doplněno o
několik vodních ploch, jež jsou málo využitelné ke koupání. Potok sám však patří mezi nejvíc
znečištěné potoky středních Čech.
Územím neprochází žádná turistická ani cyklistická trasa. K cykloturistice jsou však využitelné
stávající nepříliš frekventované komunikace, zejména II/101 vedoucí údolím Dřetovického potoka.
Určitý rekreační potenciál do budoucna mohou skýtat jak stopy industriální architektury (areál
bývalého pivovaru, komín) tak Buštěhradská halda, kde se již v současné době nachází významné
centrum biodiverzity a geodiverzity v okolní druhově chudé zemědělské krajině. Halda je poměrně
významným vyhlídkovým bodem. Jejímu využití však brání přítomnost toxických látek a neznalost
obsahu značné části haldy stejně jako procesů, k nimž uvnitř tělesa dochází.
E.8) Geologie, nerostné suroviny a poddolovaná území
E.8.1) Geomorfologie, geobotanika
Území obce leží v Kladensko-slánsko-rakovnické pánvi, zaplňované v době prekarbonské.
Nejstarší usazeniny, tzv. spodní šedé vrstvy, vznikly na počátku karbonského období.
Dle Regionálního členění reliéfu ČR se nachází území obce Stehelčeves v provincii Česká
vysočina, jako součást Poberounské soustavy, Brdské podsoustavy, celku Pražská plošina,
podcelku Kladenská tabule, okrsku Turská plošina.
Jednotky rekonstruované přirozené vegetace popisují řešené území. Dominantní zastoupení měly
dubohabrové háje – Carpinion betuli.
E.8.2) Ložiska výhradní
Ident. č.
Subregistr Název
3073200

B

Dubí

Těžba

Organizace

Surovina

Nerost

dřívější
hlubinná

Palivový
kombinát
Ústí s.p.,

Černé uhlí

Černé uhlí

E.8.3) Chráněná ložisková území
V případě realizace staveb a zařízení netěžebního charakteru uvnitř CHLÚ je nutno postupovat dle
§ 18 a 19 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon).
Identifikační číslo

Název

Surovina

732000

Dubí

Černé uhlí

E.8.4) Poddolovaná území
V řešeném území jsou evidována níže uvedená poddolovaná území. Jejich existence může mít vliv
na stabilitu objektů na povrchu.
Při realizaci staveb na poddolovaném území je nutný expertní báňský posudek a doporučuje se
postup podle ČSN 730039 Navrhování objektů na poddolovaném území.
Číslo

Název

Rok

1946

Dubí u Kladna

2002

1967

Stehelčeves – Vrapický Dvůr

1985

1972

Vrapice

1985

1981

Brandýsek - Michal

1985

1995

Dřetovice

1985

E.8.5) Sesuvy
Území náchylná k sesuvům nejsou v řešeném území evidována.
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F) STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ A
STANOVENÍ PODMÍNEK PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ, VČETNĚ ZÁKLADNÍCH
PODMÍNEK OCHRANY KRAJINNÉHO RÁZU
Celé území Stehelčevsi 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.
V podrobnějším členění ploch se vychází z metodiky MINIS („Minimální standart pro zpracování
územních plánů v GIS“; Krajský úřad Středočeského kraje 2007; zpracovatelé: Poláček, Beneš,
Poláčková).
VYSVĚTLENÍ POJMŮ:
Prvky drobné architektury jsou sochy, altánky, kašny, apod.,
Mobiliář jsou lavičky, odpadkové koše atd.
Bytový dům je stavba pro bydlení, ve které více než polovina podlahové plochy odpovídá
požadavkům na trvalé bydlení a je k tomu určena
Rodinný dům je stavba pro bydlení, ve které více než polovina podlahové plochy odpovídá
požadavkům na trvalé rodinné bydlení a je k tomu účelu určena ; rodinný dům může mít nejvýše 3
samostatné byty.
Z řadových forem výstavby rodinného domu je v obci Stelehčeves přípustná pouze forma
dvojdomu, tedy dvojice rodinných domů se společnou nosnou zdí.
Zastavěná plocha pozemku je součtem zastavěných ploch jednotlivých budov.
Zastavěnou plochou stavby se rozumí plocha ohraničená pravoúhlými průměty vnějšího líce
obvodových konstrukcí všech nadzemních i podzemních podlaží do vodorovné roviny. Plochy
lodžií a arkýřů se započítávají. U objektů poloodkrytých (bez některých obvodových stěn) je
zastavěná plocha vymezena obalovými čarami vedenými vnějšími líci svislých konstrukcí do
vodorovné roviny. U zastřešených staveb nebo jejich částí bez obvodových svislých konstrukcí je
zastavěná plocha vymezena pravoúhlým průmětem střešní konstrukce do vodorovné roviny.
Koeficient zastavění pozemku je podíl maximální přípustné zastavěné plochy pozemku a rozlohy
stavebního pozemku, vyjádřený v procentech.
Koeficient zeleně určuje minimální rozsah nízké i vysoké zeleně v rámci stavebního pozemku
(nikoliv veřejné zeleně nebo veřejných prostranství), vyjádřený v procentech celkové rozlohy
stavebního pozemku.
Rozsah zpevněných ploch pozemku je vše, co překračuje součet koeficientu zastavění pozemku
a koeficient zeleně. V případě, že pro danou plochu není stanoven koeficient zeleně, činí rozsah
zpevněných ploch pozemku max. 50 % jeho rozlohy. Do zpevněných ploch pozemku se
započítávají komunikace, zpevněné úseky nádvoří, okapové chodníčky, bazény, altány a další
prvky drobné architektury, zahradní skleníky, pergoly nad dlážděnou plochou a zpevněná venkovní
parkovací stání vozidel.

17

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ÚP STEHELČEVSI PO VYDÁNÍ ZMĚN Č.1 A 2

PLOCHY S ROZDÍLNÝM VYUŽITÍM
PLOCHY BYDLENÍ
BH

Bydlení bytových domech

Hlavní využití
 stavby pro bydlení bytových domech
 oplocené zahrady s funkcí okrasnou, rekreační nebo užitkovou
 veřejná prostranství včetně místních komunikací, pěších a cyklistických cest a ploch
veřejné zeleně, s prvky drobné architektury, mobiliářem a veřejným osvětlením
Přípustné využití
 související občanské vybavení (maloobchodní prodej, veřejné stravování, společenská,
kulturní a zdravotní zařízení, ubytovací zařízení, domy s pečovatelskou službou, školky,
další drobná nerušící vybavenost a služby)
 dětská hřiště a plochy sportovišť o výměře do 500 m2
 garáže a odstavná místa související se zástavbou na pozemku
 nezbytná související technická vybavenost
Podmínky
 veškeré přípustné stavby a činnosti nesmí snižovat kvalitu prostředí a pohodu bydlení ve
vymezené ploše a musí být slučitelné s bydlením
Nepřípustné využití
 výstavba nových objektů pro bydlení
 veškeré stavby a činnosti, jejichž negativní účinky na životní prostředí (intenzita dopravy,
hluk, exhalace) překračují nad přípustnou mez limity uvedené v příslušných předpisech
Podmínky prostorového uspořádání
 pouze stávající objekty – není třeba stanovovat zastavitelnost pozemků a výšku staveb
 není přípustné zvyšování stávajících staveb o další podlaží
BI

Bydlení v rodinných domech (bydlení individuální)

Hlavní využití
 stavby pro bydlení v rodinných domech
 oplocené zahrady s funkcí okrasnou, rekreační nebo užitkovou
 veřejná prostranství včetně místních komunikací, pěších a cyklistických cest a ploch
veřejné zeleně, s prvky drobné architektury, mobiliářem a veřejným osvětlením
 dětská hřiště a plochy sportovišť o výměře do 500 m2.
Přípustné využití
 související občanské vybavení (maloobchodní prodej, veřejné stravování, další drobná
nerušící vybavenost a služby), které nesnižují kvalitu prostředí v dané ploše, jsou slučitelné
s bydlením a slouží především obyvatelům v takto vymezené ploše, při dodržení
ustanovení §21, odst. (6) vyhl. 501/2006 Sb1
 ubytovací zařízení do 20 lůžek (se zajištěným parkováním vozidel hostů na vlastním
pozemku)
 chovatelské a pěstitelské zázemí samozásobovacího charakteru
 garáže a odstavná místa související se zástavbou na pozemku
 nezbytná související technická vybavenost
1

Na pozemku rodinného domu lze lze dále umístit garáž a stavby uvedené v § 103 odst. 1 písm. a) bodech
1,4, a 5, písm. d) bodě 5 stavebního zákona. Dále lze na pozemku rodinného domu umístit jednu stavbu pro
podnikatelskou činnost, odpovídající svými parametry §104 odst. 2 písm. d) stavebního zákona, není – li
z prostorových a stavebních důvodů možno zabezpečit uvedené funkce v rodinném domě.
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na pozemku 570/6 je možná též zástavba řadovými RD na pozemcích min. 150 m2,
s koeficientem zastavění max. 45% a s maximální výškou staveb 12 m nad přilehlým
terénem.
na pozemcích 570/5, 570/43, 570/44, 570/45, 570/46, 570/47 a 570/48 je možná též
zástavba bytovými domy s koeficientem zastavění max. 45% a s max. výškou staveb 12 m
nad přilehlým terénem.
Doplněno do přípustného využití změnou č. 1 pro lokalitu Z1-1:
na pozemcích 454/3, 454/4, 479/1, 479/2, 479/3, 479/5, 482/1, 570/37, 570/39, 570/41,
576/31 je možná též zástavba řadovými RD max. po 3 domech s prolukami min.šířky
4m, na pozemcích min. 150 m2 s maximální výškou staveb 9 m nad přilehlým terénem z
uliční části (průčelí).
na pozemku 481/1 je možná též zástavba řadovými RD na pozemcích min. 130 m2
s max. výškou staveb 9 m nad přilehlým terénem z uliční části (průčelí).
na pozemku 481/1 je v případě výstavby řadových RD možno realizovat zpevněnou
plochu obecní komunikace a nezbytné sítě technické infrastruktury
na pozemcích 570/43, 570/44, 570/45 je možná též zástavba řadovými RD na pozemcích
min. 150 m2 s max. výškou staveb 9 m nad přilehlým terénem z uliční části (průčelí),
možná zástavba bytovými domy
na pozemcích 576/24 a 576/28 je možná též zástavba dvojdomy na pozemcích min. 450
m2 a řadovými RD na pozemcích min. 150 m2

Podmínky
 veškeré přípustné stavby a činnosti nesmí snižovat kvalitu prostředí a pohodu bydlení ve
vymezené ploše a musí být slučitelné s bydlením
Nepřípustné využití
 veškeré stavby a činnosti, jejichž negativní účinky na životní prostředí (intenzita dopravy,
hluk, exhalace) překračují nad přípustnou mez limity uvedené v příslušných předpisech
 stavby pro bydlení v bytových domech
 nové stavby pro rodinnou rekreaci
 veškeré stavby a činnosti neslučitelné a nesouvisející s hlavním a přípustným využitím
Podmínky prostorového uspořádání
 velikost pozemků: min. 800 m2; u dvojdomů min. 650 m2 pro každou sekci dvojdomu
 koeficient zastavění pozemku : max. 35%
 zastavěná plocha objektů : max. 350 m2
 maximální hladina zástavby : 1 nadzemní podlaží a obytné podkroví, popřípadě 2
nadzemní podlaží
 u objektů s více než 1 nadzemním podlažím bude užita šikmá střecha; rovná střecha nebo
střecha s velmi mírným spádem je přípustná pouze u přízemních staveb
 maximální výška staveb : 8 m nad přilehlým terénem
 odstavování vozidel pouze na vlastním pozemku ; garáže v samostatných objektech pouze
výjimečně (preferováno je jejich začlenění v rámci obytných objektů)
Doplněno do podmínek prostorového uspořádání změnou č. 1 pro lokalitu Z1-1:
 koeficient zastavění pozemku v lokalitě Z1-1: max. 50%
 maximální hladina zástavby řadových RD a dvojdomů v lokalitě Z1-1: 1 nadzemní
podlaží a obytné podkroví
 maximální výška staveb řadových RD a dvojdomů v lokalitě Z1-1: 9 m nad přilehlým
terénem z uliční části (průčelí)
 maximální hladina zástavby bytových domů v lokalitě Z1-1: 2 nadzemní podlaží a
obytné podkroví a přípustné 1 PP pro odstavování vozidel
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maximální výška staveb bytových domů v lokalitě Z1-1: max. výška hřebene 12 m nad
podlahou 1.NP
odstavování vozidel v lokalitě Z1-1: pouze na vlastním pozemku
vsakování dešťových vod v lokalitě Z1-1 na vlastním pozemku vsakovacími jímkami
Bydlení v rodinných domech – venkovské

Hlavní využití
 stavby pro bydlení v rodinných domech
 bydlení na plochách se stavbami pro drobnou hospodářskou, pěstitelskou a chovatelskou
činnost
 oplocené zahrady s funkcí okrasnou, rekreační nebo užitkovou
 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
 samostatná pěstitelská a chovatelská činnost, neobtěžující své okolí zápachem, hlukem a
vibracemi
 související občanské vybavení (maloobchodní prodej, veřejné stravování, další drobná
nerušící vybavenost a služby), které nesnižují kvalitu prostředí v dané ploše, jsou slučitelné
s bydlením a slouží především obyvatelům v takto vymezené ploše, při dodržení
ustanovení §21, odst. (6) vyhl. 501/2006 Sb2
 ubytovací zařízení do 20 lůžek (se zajištěným parkováním vozidel hostů na vlastním
pozemku)
 stavby pro rodinnou rekreaci
 garáže a odstavná místa související se zástavbou na pozemku
 nezbytná související technická vybavenost
 v ploše Z2 je možná též zástavba řadovými RD na pozemcích min. 150 m2 a s koeficientem
zastavění max. 45%.
Podmínky
 veškeré přípustné stavby a činnosti nesmí snižovat kvalitu prostředí a pohodu bydlení ve
vymezené ploše a musí být slučitelné s bydlením
 stavby pro drobnou hospodářskou, pěstitelskou a chovatelskou činnost mohou být
zřizovány pouze se souhlasem vlastníků sousedních pozemků
Nepřípustné využití
 stavby pro bydlení v bytových domech
 veškeré stavby a činnosti, jejichž negativní účinky na životní prostředí (intenzita dopravy,
hluk, exhalace) překračují nad přípustnou mez limity uvedené v příslušných předpisech
 veškeré stavby a činnosti neslučitelné a nesouvisející s hlavním a přípustným využitím
Podmínky prostorového uspořádání
 jakákoli výstavba a stavební úpravy musí respektovat kontext okolní historické zástavby, tj.
zejména hmotové členění, způsob zastřešení, umístění vstupu a výšku římsy ; je nutno
preferovat tradiční stavební materiály, barvy a tvary ; přestavby, dostavby a případné

2

Na pozemku rodinného domu lze lze dále umístit garáž a stavby uvedené v § 103 odst. 1 písm. a) bodech
1,4, a 5, písm. d) bodě 5 stavebního zákona. Dále lze na pozemku rodinného domu umístit jednu stavbu pro
podnikatelskou činnost, odpovídající svými parametry §104 odst. 2 písm. d) stavebního zákona, není – li
z prostorových a stavebních důvodů možno zabezpečit uvedené funkce v rodinném domě.
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asanace objektů provádět tak, aby nedošlo k narušení uliční fronty ; při změně funkčního
využití a umisťování reklam dbát o harmonické začlenění do okolního prostředí
velikost pozemků: min. 900 m2
koeficient zastavění pozemku: max. 30%
zastavěná plocha objektů: max. 300 m2
maximální hladina zástavby: 1 nadzemní podlaží a obytné podkroví
u objektů s více než 1 nadzemním podlažím bude užita šikmá střecha; rovná střecha nebo
střecha s velmi mírným spádem je přípustná pouze u přízemních staveb
maximální výška staveb: 8 m nad přilehlým terénem
odstavování vozidel pouze na vlastním pozemku ; garáže v samostatných objektech pouze
výjimečně (preferováno je jejich začlenění v rámci obytných objektů)

PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ
SV

Plochy smíšené obytné – venkovské

Hlavní využití
 stavby a provozovny občanské vybavenosti lokálního významu (veřejné stravování,
ubytování do 20 lůžek, kulturní, zdravotní, vzdělávací, správní a sportovní zařízení)
 podnikatelské aktivity nevýrobního charakteru drobné a střední (obchody, služby,
kanceláře, zahradnictví)
 stavby pro bydlení
 drobná zemědělská výroba (místní zemědělci, samozásobitelské zázemí)
 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
 parkovací místa pro osobní automobily
 dětská hřiště a plochy sportovišť do 500 m2.
Přípustné využití
 rekonstrukce a rekolaudace historických objektů původní zástavby obce na objekty
bytových domů
 stavby pro drobnou nerušící výrobu (řemeslné dílny, opravny apod.)
 oplocené zahrady či sady s funkcí okrasnou, rekreační nebo užitkovou
 odstavné plochy a garáže související s hlavním a přípustným využitím
 nezbytná související technická vybavenost
Podmínky
 veškeré přípustné stavby a činnosti nesmí snižovat kvalitu prostředí a pohodu bydlení ve
vymezené ploše a musí být slučitelné s bydlením
 stavby pro drobnou hospodářskou, pěstitelskou a chovatelskou činnost mohou být
zřizovány pouze se souhlasem vlastníků sousedních pozemků
Nepřípustné využití
 veškeré stavby a činnosti, jejichž provoz vyvolává negativní účinky na životní prostředí
(zejména hluk a exhalace) překračující nad přípustnou mez limity uvedené v příslušných
předpisech
 podnikatelské aktivity a provozy významně zhoršující dopravní zátěž v obci (přepravní a
logistické firmy, kamionová doprava)
 veškeré stavby a činnosti neslučitelné a nesouvisející s hlavním a přípustným využitím
 bytové domy v nově budovaných stavebních objektech
 stavby pro rodinnou rekreaci
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Podmínky prostorového uspořádání
 jakákoli výstavba a stavební úpravy musí respektovat kontext okolní historické zástavby, tj.
zejména hmotové členění, způsob zastřešení, umístění vstupu a výšku římsy ; je nutno
preferovat tradiční stavební materiály, barvy a tvary ; přestavby, dostavby a případné
asanace objektů provádět tak, aby nedošlo k narušení uliční fronty ; při změně funkčního
využití a umisťování reklam dbát o harmonické začlenění do okolního prostředí
 velikost nově oddělovaných stavebních pozemků : min. 1000m2
 koeficient zastavění pozemku : max. 50%
 maximální hladina zástavby : 2 nadzemní podlaží a obytné podkroví
 u objektů s více než 1 nadzemním podlažím bude užita šikmá střecha; rovná střecha nebo
střecha s velmi mírným spádem je přípustná pouze u přízemních staveb
 maximální výška staveb : 9 m nad přilehlým terénem
 dopravní zpřístupnění areálu nesmí vytvářet dopravní závady
 odstavování vozidel pouze na vlastním pozemku ; garáže v samostatných objektech pouze
výjimečně (preferováno je jejich začlenění v rámci ostatních objektů)
SO

Plochy smíšené obslužné

Hlavní využití
 stavby pro bydlení v rodinných domech
 občanská vybavenost drobná a střední (veřejné stravování, ubytování do 20 lůžek, kulturní,
zdravotní, vzdělávací, správní a sportovní zařízení)
 podnikatelské aktivity nevýrobního charakteru drobné a střední (obchody, služby,
kanceláře, zahradnictví)
 oplocené zahrady či sady s funkcí okrasnou, rekreační nebo užitkovou
 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
 parkovací místa pro osobní automobily
Přípustné využití
 rekonstrukce a rekolaudace historických objektů původní zástavby obce na objekty
bytových domů
 samostatná pěstitelská a chovatelská činnost, neobtěžující své okolí zápachem, hlukem a
vibracemi
 odstavné plochy a garáže související s hlavním a přípustným využitím
 nezbytná související technická vybavenost
Nepřípustné využití
 veškeré stavby a činnosti, jejichž negativní účinky na životní prostředí (zejména hluk a
exhalace) překračují nad přípustnou mez limity uvedené v příslušných předpisech
 podnikatelské aktivity a provozy významně zhoršující dopravní zátěž v obci (přepravní a
logistické firmy, kamionová doprava)
 veškeré stavby a činnosti neslučitelné a nesouvisející s hlavním a přípustným využitím
 bytové domy v nově budovaných stavebních objektech
 stavby pro rodinnou rekreaci
Podmínky prostorového uspořádání
 velikost nově oddělovaných stavebních pozemků : min. 1000 m2
 koeficient zastavění pozemku : max. 50%
 koeficient zeleně : min. 30 %
 maximální hladina zástavby : 2 nadzemní podlaží a obytné podkroví
22

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ÚP STEHELČEVSI PO VYDÁNÍ ZMĚN Č.1 A 2






u objektů s více než 1 nadzemním podlažím bude užita šikmá střecha; rovná střecha nebo
střecha s velmi mírným spádem je přípustná pouze u přízemních staveb
maximální výška staveb : 9 m nad přilehlým terénem
odstavování vozidel pouze na vlastním pozemku ; garáže v samostatných objektech pouze
výjimečně (preferováno je jejich začlenění v rámci ostatních objektů)
dopravní zpřístupnění areálu nesmí vytvářet dopravní závady

PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ
OV

Občanské vybavení

Hlavní využití
 objekty a plochy občanské vybavenosti (veřejné stravování, přechodné ubytování, kulturní,
zdravotní, vzdělávací, správní a sportovní zařízení, objekty a areály pro sociální služby)
 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)
 parkovací místa pro osobní automobily
Přípustné využití
 bydlení ve služebních bytech (správce, majitel)
 zahrady či sady s funkcí okrasnou, rekreační nebo užitkovou
 odstavné plochy a garáže související s hlavním a přípustným využitím
 nezbytná související technická vybavenost
Nepřípustné využití
 veškeré stavby a činnosti, jejichž negativní účinky na životní prostředí (zejména hluk a
exhalace) překračují nad přípustnou mez limity uvedené v příslušných předpisech
 stavby pro rodinnou rekreaci
 samostatné objekty pro bydlení
 samostatné objekty a plochy pro výrobu a skladování
 veškeré stavby a činnosti neslučitelné a nesouvisející s hlavním a přípustným využitím
Podmínky prostorového uspořádání
 koeficient zastavění pozemku : max. 50%
 koeficient zeleně : min. 30 %
 maximální výška staveb : 10 m nad okolním terénem
 maximální hladina zástavby : 2 nadzemní podlaží a podkroví, 1 podzemní podlaží
 garáže v samostatných objektech pouze výjimečně (preferováno je jejich začlenění v rámci
ostatních objektů)
OS

Rekreace sportovní

Hlavní využití
 objekty a plochy pro sport, krytá i otevřená sportoviště
 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)
 parkovací místa pro osobní automobily a autobusy
Přípustné využití
 doprovodná stravovací a ubytovací zařízení k objektům a zařízením sportovišť
 letní kina a otevřená venkovní kulturní zařízení
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nezbytná související technická vybavenost

Nepřípustné využití
 veškeré stavby a činnosti, jejichž negativní účinky na životní prostředí (zejména hluk a
exhalace) překračují nad přípustnou mez limity uvedené v příslušných předpisech
 stavby pro rodinnou rekreaci
 stavby pro bydlení
 veškeré stavby a činnosti neslučitelné a nesouvisející s hlavním a přípustným využitím
Podmínky prostorového uspořádání
 koeficient zeleně : min. 30 %
 maximální výška staveb : 8 m nad okolním terénem
 maximální hladina zástavby: 1 nadzemní podlaží a podkroví, 1 podzemní podlaží
 garáže v samostatných objektech pouze výjimečně (preferováno je jejich začlenění v rámci
ostatních objektů)

PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ
VZ

Zemědělská výroba

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
 služební byt, byt majitelů
 nezbytná související dopravní a technická vybavenost (zásobování, parkování)
 plochy zeleně
Nepřípustné využití
 veškeré stavby a činnosti neslučitelné a nesouvisející s hlavním a přípustným využitím
Podmínky prostorového uspořádání
 koeficient zastavění pozemku : max. 40 %
 koeficient zeleně : min. 30 %
 u objektů s více než 1 nadzemním podlažím bude užita šikmá střecha; rovná střecha nebo
střecha s velmi mírným spádem je přípustná pouze u přízemních staveb
 maximální výška staveb : 8 m nad okolním terénem
VD

Drobná výroba a služby

Hlavní využití
 zařízení a provozy drobné a řemeslné výroby, opravárenské a servisní provozy
 výrobní a nevýrobní služby
 sklady a skladovací areály podstatně neobtěžující své okolí
Přípustné využití
 obchodní, kancelářské, administrativní a správní budovy
 obchodní zařízení , stravovací zařízení
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služební byty, byty majitelů
nezbytná související dopravní a technická vybavenost (zásobování, parkování)
plochy zeleně

Nepřípustné využití
 zdravotní a sociální služby, sportovní a rekreační zařízení
 nové samostatné stavby pro bydlení, bydlení v bytových domech
 stavby a zařízení, které by vedly k nadměrnému zatížení obytného území průjezdní
automobilovou dopravou
 veškeré stavby a činnosti neslučitelné a nesouvisející s hlavním a přípustným využitím,
zejména rozsáhlé průmyslové areály a provozy
Podmínky prostorového uspořádání
 koeficient zastavění pozemku : max. 40 %
 koeficient zeleně : min. 30 %
 maximální hladina zástavby : 2 nadzemní podlaží a podkroví
 u objektů s více než 1 nadzemním podlažím bude užita šikmá střecha; rovná střecha nebo
střecha s velmi mírným spádem je přípustná pouze u přízemních staveb
 maximální výška staveb : 9 m nad okolním terénem
 nároky na parkování musí být uspokojeny v rámci areálu
V

Výroba a skladování

Hlavní využití
 výrobní stavby, zařízení a provozy, opravárenské a servisní provozy
 výrobní a nevýrobní služby
 sklady a skladovací areály
Přípustné využití
 obchodní, kancelářské, administrativní a správní budovy
 obchodní zařízení, stravovací zařízení
 nezbytná související dopravní a technická vybavenost (zásobování, parkování)
 plochy zeleně
Nepřípustné využití
 těžká výroba; výroba negativně ovlivňující obytné území (hlukem, zápachem, emisemi a
jinými škodlivinami)
 plochy, stavby a zařízení, které by byly zdrojem nebezpečných odpadů
 veškeré stavby a činnosti neslučitelné a nesouvisející s hlavním a přípustným využitím
Podmínky prostorového uspořádání
 koeficient zastavění pozemku: max. 40 %
 koeficient zeleně: min. 20 %
 maximální hladina zástavby : 2 nadzemní podlaží a podkroví
 u objektů s více než 1 nadzemním podlažím bude užita šikmá střecha; rovná střecha nebo
střecha s velmi mírným spádem je přípustná pouze u přízemních staveb
 maximální výška staveb: 9 m nad okolním terénem
 návrh opatření v systému odvádění srážkových vod pro eliminaci zvýšeného odtoku (např.
retence) z nově zastavěného území
 nároky na parkování musí být uspokojeny v rámci areálu
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PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY
TI

Technická infrastruktura

Hlavní využití
 areály technické infrastruktury
 zařízení na sítích technické infrastruktury
 plochy související dopravní infrastruktury
Přípustné využití
 plochy zeleně
Nepřípustné využití
 veškeré stavby a činnosti neslučitelné a nesouvisející s hlavním a přípustným využitím
Podmínky prostorového uspořádání
 v případně umístění v návaznosti na obytné území je třeba hmotové a měřítkové
připodobnění k objektům stávající venkovské zástavby
PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ
PV

Veřejná prostranství

Hlavní využití
 náves, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň a další prostory přístupné bez omezení
 místní komunikace
 pěší a cyklistické cesty, hipostezky
 účelové komunikace (lesní a polní cesty)
Přípustné využití
 veřejná parkovací stání
 zastávky autobusu
 prvky drobné architektury (sochy, altánky, kašny) a mobiliář (lavičky, odpadkové koše)
 veřejné osvětlení
 telefonní budky, prodejní stánky, informační kiosky
 drobná dětská hřiště
 místa pro třídění odpadu v mobilních nádobách
 prvky místních informačních systémů
 strouhy na povrchovou a drenážní vodu
Nepřípustné využití
 veškeré stavby a činnosti neslučitelné a nesouvisející s hlavním a přípustným využitím
Podmínky prostorového uspořádání
 Nově vymezované plochy veřejných prostranství budou splňovat požadavky na jeho šířku,
stanovené v §22 Vyhlášky č.501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území :
nejmenší šířka veřejného prostranství, jehož součástí je pozemní komunikace
zpřístupňující pozemek rodinného domu, je 8 m ; při jednosměrném provozu lze tuto šířku
snížit na 6,5 m
PLOCHY ZELENĚ
ZV

Zeleň sídelní – veřejná

Hlavní využití
 významné plochy veřejně přístupné zeleně v sídlech, obvykle parkově upravené
 izolační zeleň v sídle, která je krajinářsky zakomponovaná do okolní zástavby a soukromé
zeleně
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Přípustné využití
 pěší a cyklistické stezky, hipostezky
 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
Nepřípustné využití
 veškeré stavby a činnosti neslučitelné a nesouvisející s hlavním a přípustným využitím
Podmínky prostorového uspořádání
 minimalizace zpevněných ploch
ZS

Zeleň sídelní – zahrady

Hlavní využití
 plochy soukromé zeleně, zpravidla oplocené
 zahrady či sady s funkcí okrasnou, rekreační nebo užitkovou
Přípustné využití
 na pozemku lze 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
Nepřípustné využití
 využití, které negativně ovlivní sousední pozemky (hlukem, zápachem apod.)
 jakékoli stavby kromě těch, jež jsou uvedeny v přípustném využití
 veškeré stavby a činnosti neslučitelné a nesouvisející s hlavním a přípustným využitím
Podmínky prostorového uspořádání
 nedoporučuje se neprůhledné oplocení či ohrazení pozemku
 minimalizace zpevněných ploch
 preference vysoké zeleně (stromy)
ZO

Zeleň ochranná a izolační

Hlavní využití
 liniová, doprovodná a izolační zeleň v sídle, která je krajinářsky zakomponovaná do území
 ozelenění svahů a náspů dopravních staveb
Přípustné využití
 pěší a cyklistické stezky, hipostezky
 veřejné osvětlení
Nepřípustné využití
 veškeré stavby a činnosti neslučitelné a nesouvisející s hlavním a přípustným využitím
Podmínky prostorového uspořádání
 minimalizace zpevněných ploch
 preference vysoké zeleně (stromy)
 druhová skladba by měla vycházet z původních rostlinných společenstev
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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
 nezbytné vodohospodářské stavby a zařízení
Nepřípustné využití
 veškeré stavby a činnosti neslučitelné a nesouvisející s hlavním a přípustným využitím
Podmínky prostorového uspořádání
 minimalizace zpevněných ploch
PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ
NZ

Plochy zemědělské – orná půda

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, eventuelně hipostezky
 doprovodná zeleň podél cest
Nepřípustné využití
 veškeré stavby a činnosti neslučitelné a nesouvisející s hlavním a přípustným využitím
včetně areálů zemědělské výroby
Podmínky prostorového uspořádání
 cesty v otevřené krajině budou alespoň jednostranně ozeleněny dřevinami
 minimalizace zpevněných ploch
NT

Plochy zemědělské – trvalé travní porosty

Hlavní využití
 zemědělská produkce na zemědělském půdním fondu, která nevyžaduje zornění (louky a
pastviny)
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, eventuelně hipostezky
 doprovodná zeleň podél cest
Podmínky
 způsob využití musí umožnit dlouhodobé udržení trvalého travního porostu (tj. půdu nelze
zorat, ale ani nechat zcela napospas přirozené sukcesi)
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Nepřípustné využití
 veškeré stavby a činnosti neslučitelné a nesouvisející s hlavním a přípustným využitím
včetně areálů zemědělské výroby
Podmínky prostorového uspořádání
 cesty v otevřené krajině budou alespoň jednostranně ozeleněny dřevinami
 minimalizace zpevněných ploch
PLOCHY LESNÍ
NL

Pozemky plnící funkci lesa

Hlavní využití
 lesní produkce na pozemcích určených k plnění funkce lesa
 prvky ÚSES a související přírodně cenné pozemky (např. interakční prvky)
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
 drobné vodní plochy
Podmínky
 v plochách ÚSES platí podmínky využití (přípustné a nepřípustné využití) pro plochy NP –
plochy přírodní
Nepřípustné využití
 veškeré stavby a činnosti neslučitelné a nesouvisející s hlavním a přípustným využitím
Podmínky prostorového uspořádání
 minimalizace zpevněných ploch

PLOCHY PŘÍRODNÍ
NP

Plochy přírodní

Hlavní využití
 prvky ÚSES 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
Nepřípustné využití
 veškeré další stavby
 činnosti, které jsou v rozporu se zájmy ochrany přírody a krajiny
Podmínky prostorového uspořádání
 cesty v otevřené krajině budou alespoň jednostranně ozeleněny dřevinami

29

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ÚP STEHELČEVSI PO VYDÁNÍ ZMĚN Č.1 A 2

PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ
NS

Plochy smíšené nezastavěného území

Hlavní využití
 zemědělská produkce na zemědělském půdním fondu, přičemž je preferována extenzivní
produkce, která nevyžaduje zornění (louky a pastviny)
 prvky a plochy významné krajinné zeleně (meze, aleje), významné krajinné prvky
Přípustné využití
 prvky ÚSES a související přírodně cenné pozemky (např. interakční prvky)
 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
 drobné vodní plochy
 ostatní plochy nezastavěného území, které nejsou hospodářsky využitelné a lze je proto
ponechat přirozenému vývoji
 účelové komunikace, pěší a cyklistické stezky, hipostezky
 související dopravní a technická infrastruktura (např. polní cesty, závlahy, odvodnění)
Nepřípustné využití
 veškeré další stavby
 činnosti, které jsou v rozporu s trvale udržitelným způsobem obhospodařování krajiny
Podmínky prostorového uspořádání
 cesty v otevřené krajině budou alespoň jednostranně ozeleněny dřevinami
 minimalizace zpevněných ploch
PLOCHY A KORIDORY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY
DS

Dopravní infrastruktura – silniční

Hlavní využití
 pozemky dálnic, rychlostních komunikací, silnic I., II. a III. třídy včetně součástí komunikací
(náspy, zářezy, opěrné zdi, mosty apod.)
 místní komunikace s vyšší intenzitou dopravy, zejména nákladní (sloužící např. obsluze
zemědělských a průmyslových areálů či skladů)
 pozemky staveb dopravních zařízení a dopravního vybavení (např. autobusové zastávky,
odstavná stání pro autobusy)
 odstavné a parkovací plochy
 Plocha koridoru stavby D 068 je určena pro umístění dopravní stavby D068 dle ZÚR
Stč.kraje, a to včetně veškerých souvisejících terénních úprav, souvisejících staveb a
zařízení dopravní a technické infrastruktury, přeložek inženýrských sítí, protihlukových a
retenčních opatření a izolační zeleně (Tato stavba, stavby s nimi související a stavby, tuto
dopravní stavby podmiňující, mají přednost před jiným využitím pozemků v koridoru.)
Přípustné využití
 chodníky, cyklostezky, hipostezky
 veřejné osvětlení
 krajinná zeleň liniová a doprovodná
 protihluková opatření a doprovodné krajinné úpravy
Nepřípustné využití
 veškeré stavby a činnosti neslučitelné a nesouvisející s hlavním a přípustným využitím
 V koridoru stavby D 068 nesmí být měněno současné využití území způsobem, který by
podstatně zhoršil přípravu a realizaci dopravní stavby, pro kterou byl koridor navržen, a
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přípravu staveb souvisejících a dopravní stavbu podmiňujících. Jiné využití než pro
dopravní stavbu, stavby související a podmiňující, včetně umisťování a změny jiných
nových staveb je v koridoru možné až po pravomocném umístění a stavebním povolení
stavby, pro které byl koridor vymezen.
Podmínky prostorového uspořádání
 hlavním dopravním módem je automobilová doprava, které se musí přizpůsobit ostatní
druhy dopravy
 silnice v otevřené krajině budou alespoň jednostranně ozeleněny dřevinami
DZ

Dopravní infrastruktura – drážní

Hlavní využití
 plochy železnice – obvod dráhy
 související plochy náspů, zářezů, opěrných zdí, mostů, kolejišť apod.
 související pozemky zařízení pro drážní dopravu (stanice, zastávky, nástupiště a
přístupové cesty, provozní budovy, depa, opravny, správní budovy)
Přípustné využití
 nezbytná související dopravní a technická vybavenost
 protihluková opatření a doprovodné krajinné úpravy
 stavby a opatření zabezpečující ochranu přírody a krajiny, zejména trasování prvků ÚSES
Nepřípustné využití
 veškeré stavby a činnosti neslučitelné a nesouvisející s hlavním a přípustným využitím
Podmínky prostorového uspořádání
 hlavním dopravním módem je železniční doprava, které se musí přizpůsobit ostatní druhy
dopravy
PLOCHY SPECIFICKÉ
XR

Plochy specifické – halda, rekultivace skládky

Hlavní využití
 rekultivované plochy Buštěhradské haldy a rekultivovaná místní skládka odpadu
 ostatní plochy nezastavěného území, které nejsou hospodářsky využitelné a lze je proto
ponechat přirozenému vývoji
 prvky ÚSES a související přírodně cenné plochy
Přípustné využití
 zemědělská produkce na zemědělském půdním fondu, přičemž je preferována extenzivní
produkce, která nevyžaduje zornění (louky a pastviny)
 účelové komunikace, pěší a cyklistické stezky, hipostezky
 nezbytná související technická infrastruktura (zejména zařízení snižující škodlivost haldy a
zlepšující ekologické parametry prostředí)
Podmínky
 jakékoli výstavbě či jinému významnému zásahu do tělesa haldy musí předcházet
komplexní posouzení budoucího využití Buštěhradské haldy, včetně posouzení vlivů na
životní prostředí (EIA) a analýzy rizik
Nepřípustné využití
 jakékoli zásahy a opatření, u nichž hrozí narušení stavu haldy a negativní dopad na životní
prostředí
 veškeré stavby a činnosti neslučitelné a nesouvisející s hlavním a přípustným využitím
Podmínky prostorového uspořádání
 nejsou stanoveny
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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

G.1) VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVY, PRO KTERÉ LZE VYVLASTNIT
Územní plán ve znění změny č.2 vymezuje plochy a koridory veřejně prospěšných staveb
s možností vyvlastnění (dle §170 stavebního zákona) takto:
WD1- koridor pro umístění silniční dopravní stavby D 068 včetně všech souvisejících staveb
G.2) Veřejně prospěšná opatření, pro které lze vyvlastnit
Územní plán ve znění změny č.2 nevymezuje veřejně prospěšná opatření s možností vyvlastnění
(dle §170 stavebního zákona)
G.3) Plochy pro asanaci, pro které lze vyvlastnit
Územním plánem Stehelčevsi nejsou vymezeny žádné plochy asanace.
G.4) Stavby a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu
Územním plánem Stehelčevsi nejsou vymezeny žádné stavby ani opatření k zajišťování obrany a
bezpečnosti státu.

H) VYMEZENÍ DALŠÍCH VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB
PROSTRANSTVÍ, PRO KTERÉ LZE UPLATNIT PŘEDKUPNÍ PRÁVO

A

VEŘEJNÝCH

Územní plán ve znění změny č.2 nevymezuje veřejně prospěšné stavby ani veřejná prostranství
s možností uplatnění předkupního práva.

I) ÚDAJE O POČTU LISTŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU A POČTU VÝKRESŮ K NĚMU
PŘIPOJENÉ GRAFICKÉ ČÁSTI
Textová část úplného znění územního plánu Stehelčevsi po vydání změn č.1 a 2 obsahuje 32
číslovaných stran. Další listy obsahují titulní stranu, údaje o pořizovateli a projektantovi a obsah.
Grafická část územního plánu Stehelčevsi obsahuje 3 výkresy:
1

Výkres základního členění území

1:5000

2

Hlavní výkres

1:5000

3

Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 1:5000
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