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Textová část návrhu Změny č. 2 územního plánu Stochov
Grafická část Návrhu změny č. 2 ÚP: (dle potřeby ve výřezech)
Změna č. 2 ÚP obsahuje pouze ty výkresy, ve které se týkaly změny č. 2 ÚP:
1. Výkres základního členění území
1 : 5 000
2. Hlavní výkres – Urbanistická koncepce
1 : 5 000
3. Hlavní výkres – Koncepce uspořádání krajiny – změnou č. 2 ÚP se nemění
4. Hlavní výkres – koncepce veřejné infrastruktury – doprava 1 : 5 000
5. Hlavní výkres – koncepce veřejné infrastruktury – zásobování vodou – změnou č. 2 ÚP se
nemění
6. Hlavní výkres – koncepce veřejné infrastruktury – kanalizace – změnou č. 2 ÚP se nemění
7. Hlavní výkres – koncepce veřejné infrastruktury – elektrická energie, plyn, spoje – změnou č. 2
ÚP se nemění
8. Výkres veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření a asanací 1 : 5 000

1 Vymezení zastavěného území
do kapitoly se vkládá text:
Zastavěné území bylo v rámci změny č. 2 ÚP aktualizováno v celém městě k 01/2020; tato
hranice je znázorněna ve všech výkresech grafické části změny č. 2 ÚP.

2 Základní koncepce rozvoje území města, ochrany a rozvoje jeho hodnot
do kapitoly se vkládá text:
Základní koncepce rozvoje území ani ochrana hodnot se změnou č. 2 ÚP nemění, je
stabilizována. Vlivem rozšíření katastrálního území k.ú. Stochov se město rozrostlo jak plošně, tak o
budoucí obyvatele rozvojové obytné zástavby.
 dálnice
v kapitole se ruší text:
 čtyřpruhové rychlostní silnice dálničního typu R R

3 Urbanistická koncepce, včetně urbanistické kompozice, vymezení ploch s rozdílným
způsobem využití, zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně
do kapitoly se vkládá text:
Urbanistická koncepce je doplněna o území převedené z obce Lány určené pro zastavitelné
plochy s využitím pro bydlení v rodinných domech a příslušné plochy dopravy. Koncepce je upravena
změnami funkčních využití v zastavěném území nebo v zastavitelných plochách platného ÚP Stochov.
Jedná se hlavně o změny využití pro plochy bydlení a pro plochy občanského vybavení.
 max. 12 b.j.
Etapizace se návrhem změny č. 2 ÚP Stochov ruší.
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3.1 Návrh lokalit změny č. 2 územního plánu
Předmětem Změny č. 2 územního plánu byly změny funkčního využití těchto ploch:
Číslo změny,
poloha vzhledem
k zastavěnému
území

2-1
v zastavěném
území

Stávající využití z ÚP,
katastrální území změny

Navržené využití území ve změně č. 2 ÚP

Výměra
(ha)

Plochy občanského vybavení
Občanská vybavenost /OV/
k. ú. Stochov

Plochy bydlení
Hromadné městské bydlení
v bytových domech /BHN/
změna navržena na části požadované
plochy změny
Plochy bydlení
Individuální městské bydlení
v rodinných domech /BIN/
Nová zastavitelná plocha
Plochy bydlení
Individuální městské bydlení
v rodinných domech /BIN/

0,100

2-2
vně zastavěného
území

Plochy zemědělské
Trvalé trvaní porosty /TP/
k. ú. Stochov

2-3
vně zastavěného
území

Plochy výroby a skladování
Plochy pro výrobu a sklady
/VSN/
- zastavitelná plocha
k. ú. Stochov

1,0430

0,9970

Plochy občanského vybavení
Občanská vybavenost /OV/
k. ú. Honice

Plochy smíšené nezastavěného území 0,0540
Krajinná zeleň /ZKN/
1,0510
Plochy bydlení
0,1290
Individuální zástavba venkovského
charakteru /BVN/

Plochy zemědělské
Orná půda /NZ/
k. ú. Honice

Plochy občanského vybavení
Občanská vybavenost /OVN/
Nová zastavitelná plocha

0,9000

2-6
v zastavěném
území

Plochy bydlení
Kompaktní zástavba
příměstského charakteru
/BKN/
k. ú. Stochov

Změna č. 2 ÚP stanovuje nový
regulativ: Plochy bydlení
Hromadné městské bydlení
v bytových domech /BHNX/
Změna v textu regulativu na rozdíl od
úplatného regulativu pro Hromadné
městské bydlení v bytových domech
/BHN/:
Podmínky prostorového uspořádání- -podíl zpevněných ploch max. 60 %, --podíl zeleně: min. 40 % plochy
pozemku pro zeleň (nezapočítávají se
případná parkovací stání na
zatravněných stáních),
-parkování vozidel obyvatel na
vyhrazeném nebo vlastním pozemku;

0,0626

2-7
vně zastavěného
území kromě p.č.
766/1

Fotovoltaická elektrárna
/TFN/

Plochy bydlení
Individuální městské bydlení
v rodinných domech /BIN/

2,5935

2-4
v zastavěném
území
2-5
vně zastavěného
území

Plochy smíšené

3

nezastavěného území
Krajinná zeleň /ZKN/
Plochy dopravní
infrastruktury
Hromadné garáže /GN/
k. ú. Stochov

2-8
vně zastavěného
území
2-9
Částečně
v zastavěném
území

Plochy veřejných prostranství
Veřejná zeleň /ZVN/

1,6623

Plochy rekreace
Plochy individuální rekreace /RIN/
Nová zastavitelná plocha

0,2500

změna navržena na části požadované
plochy změny.
Plochy zemědělské
Plochy bydlení
Trvalé trvaní porosty /TP/
Individuální městské bydlení
k. ú. Stochov
v rodinných domech /BIN/
Nová zastavitelná plocha
Urbanistická koncepce nebyla v této lokalitě změnou č. 2 ÚP měněna.
Zastavitelné plochy, zastavěné i nezastavěné území byly v důsledku
rozhodnutí Katastrálního úřadu Kladno převedeny z katastrálního
území Vašírov v obci Lány do k. ú. Stochov, správního území města
Stochov, urbanistická koncepce zůstala beze změny.

0,0745

4,0182

Funkční využití předmětného území bude do změny č. 2 Územního
plánu Stochova převzato z platného Územního plánu Lány. Změna č. 2
ÚP Stochov upřesňuje funkční plochy dle vydaného územního
rozhodnutí.
k.ú. Vašírov, obec Lány
k.ú. Stochov, město Stochov
Plochy dopravní infrastruktury
Železnice /ZE/
Místní komunikace vč. chodníků
/DSM, DS1/
Stezky pro chodce /PS/
Plochy bydlení
Individuální městské bydlení
v rodinných domech /BIN/
Kompaktní zástavba příměstského
charakteru /BKN/
Plochy veřejných prostranství
Veřejná zeleň /ZVN/
Plochy smíšené nezastavěného území
Krajinná zeleň /ZKN/
Plochy zemědělské
Orná půda /NZ/
2-10
v zastavěném
území

Plochy bydlení
Hromadné městské bydlení
v bytových domech
Změna v textu regulativu:
Podmínky prostorového

Změna č. 2 ÚP stanovuje nový
regulativ: Plochy bydlení
Hromadné městské bydlení
v bytových domech /BHNX/
Změna v textu regulativu na rozdíl od

0,1044
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uspořádání- podíl zpevněných
ploch max. 40 %;
Pro č. plochy BH2 – kapacita
plochy: 1 bytový dům s max.
8 b. j.
k. ú. Čelechovice

2-11
v zastavěném
území
2-12
mimo zastavěné
území

v zastavěném
území
2-13
v zastavěném
území

Plochy bydlení
Individuální městské bydlení
v rodinných domech, BI12
k. ú. Stochov
Plochy dopravní
infrastruktury
Hromadné garáže: DG1,
zastavitelná plocha;
k. ú. Stochov
Hromadné garáže: DG3,
zastavitelná plocha;
k. ú. Honice
Plochy bydlení
Hromadné městské bydlení
v bytových domech
Změna v textu regulativu:
Podmínky prostorového
uspořádání- podíl zpevněných
ploch max. 40 %;
k. ú. Honice

2-14
mimo zastavěné
území

Plochy zemědělské
Orná půda
k. ú. Čelechovice
k. ú. Honice

2-15
Část v
zastavěném
území a část
mimo zastavěné
území

Plochy veřejné zeleně /ZV/, a
/NL/
k. ú. Stochov

úplatného regulativu pro plochy
bydlení /BHN/:
Podmínky prostorového uspořádání- -podíl zpevněných ploch max. 60 %, --podíl zeleně: min. 40 % plochy
pozemku pro zeleň (nezapočítávají se
případná parkovací stání na
zatravněných stáních),
-parkování vozidel obyvatel na
vyhrazeném nebo vlastním pozemku;
Pro č. plochy BH2 – kapacita plochy: 1
bytový dům s max. 12 b. j.
Plochy dopravní infrastruktury
Parkoviště /PN/

Z plochy č. DG1 - Využití sjednoceno
s okolním využitím:
Plochy zemědělské
Orná půda /NZN/
Z plochy č. DG3:
Plochy bydlení
Individuální městské bydlení
v rodinných domech /BIN/
Plochy bydlení
Hromadné městské bydlení
v bytových domech /BHNX/
Změna v textu regulativu:
Podmínky prostorového uspořádání- -podíl zpevněných ploch max. 60 %, --podíl zeleně: min. 40 % plochy
pozemku pro zeleň (nezapočítávají se
případná parkovací stání na
zatravněných stáních),
-parkování vozidel obyvatel na
vyhrazeném nebo vlastním pozemku;
Plochy dopravní infrastruktury
Stezky pro chodce /PSN/
Cyklostezka
Nová zastavitelná plocha
Vymezeno podél silnice a spojující
Honice a Čelechovice
Plochy občanského vybavení
Občanská vybavenost /OVN/
Nová zastavitelná plocha

0,1658

0,5380

0,2410

0,2054

0,5400

0,0165
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2-16
mimo zastavěné
území a část v
zastavěném
území

Plochy zemědělské
trvalé travní porosty, orná
půda;
Územní systém ekologické
stability: regionální biokoridor
RBK 1111 s vloženými
lokálními biocentry LBC 6 a
LBC 7 (překryvná plocha);
k. ú. Čelechovice

Úprava koridoru ÚSES - RB 1111
v souladu se ZÚR SK, revize LBC 6 a
LBC 7;
Plocha pro nové lokální biocentrum
LBC 6a - skladebná část ÚSES; vložené
lokální biocentrum zajistí prostorové
parametry úseků RBK 1111 v řešeném
území dle aktuální Metodiky pro
vymezování ÚSES;
V důsledku uvedených úprav ÚSES
navržena změna ve vymezení plochy
OV3 pro plochu občanské
vybavenosti (OVN) v blízkosti RBK
1111, výměra této plochy se nemění.

3,00

v kapitole se ruší text:
VS1
TF1
DG1
DG3

Výroba a sklady
Fotovoltaická elektrárna
Hromadné garáže
Hromadné garáže

1,25
3,80
0,56
0,33

x
x
x
x

max. 8 b.j.
Výstavba na plochách BH1, BI1, BI2, BI3, BI4, BI5, BI6, BI7, BV1, BV2, OV1, OV2, VS1, VS2, VS4 a
TF1 je podmíněna zpracováním územní studie po dobu 8 let.
Návrh jednotlivých zastavitelných ploch v k.ú. Stochov a v k.ú. Honice je rozdělen do dvou etap,
z důvodu nedostatečné kapacity ČOV. Výstavba na plocháchBI3, BI4, BI6 a BI5 je zařazena do druhé
etapy realizace, tzn. je možná za podmínky rozšíření ČOV. Z důvodu orientačních počtů objektů a
záměrů na jednotlivých plochách je nutné vždy posoudit kapacitu ČOV ve Stochově.

4 Koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umísťování, vymezení ploch a
koridorů pro veřejnou infrastrukturu, včetně stanovení podmínek pro jejich využití
do kapitoly se vkládá text:
Koncepce veřejné infrastruktury je změnou č. 2 ÚP zachována kromě řešení napojení nových
zastavitelných ploch na stávající čistírnu odpadních vod, viz. níže koncepce Odkanalizování a čištění
odpadních vod.
 2-7 (BIN)
Výstavba na návrhových plochách v k. ú. Stochov, k. ú Honice a k. ú Čelechovice je podmíněna
dostatečnou kapacitou ČOV, resp. její intenzifikací.
v Kačici
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v kapitole se ruší text:
 TF1
Z tohoto důvodu budou rozvojové plochy ve Stochově zahrnuty do I. etapy výstavby bez
nutnosti rozšíření stávající ČOV.
Z hlediska kapacity stávající ČOV v Kačici lze veškeré rozvojové plochy zahrnout do I .etapy
výstavby, neboť

5 Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch s rozdílným způsobem využití, ploch
změn v krajině a stanovení podmínek pro jejich využití, územní systém ekologické
stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochrany před povodněmi, dobývání
ložisek nerostných surovin apod.
do kapitoly se vkládá text:
V návrhu změny č. 2 ÚP Stochov došlo ke korekci vymezení regionálního biokoridoru RBK 1111. Cílem
úpravy trasy RBK 1111 je uvedení koridoru do většího souladu s jeho vymezením v Zásadách
územního rozvoje Středočeského kraje. Upřesněný RBK 1111 důsledně využívá prostory v dosud
nezastavěných částech údolní nivy vodoteče Loděnice. Jedná se o změnu ve vymezení ÚSES jako
překryvné funkci v hlavním výkrese.
Po provedených korekcích bylo nutné vložit do regionálního biokoridoru třetí lokální
biocentrum (LBC 6a). Po vložení LBC 6a vyhoví délka dílčích úseků, které jsou vymezeny v řešeném
území, velikostním parametrům daným pro regionální biokoridory.
Pořadové číslo:
Název:
Kostra ek. stability: VKP

LBC 6a (308a)
Čelechovice - sever
Prvek ÚSES: lokální biocentrum vložené, převážně
nefunkční

Geobiocenologická typizace (v řeš. úz.):
Katastrální území:

3 AB 5
Čelechovice

Rozloha:
3,00 ha
Charakteristika ekotopu a bioty:
niva v údolí Loděnice, orná půda, luhy a olšiny, vodní tok, lada
Fyziotyp: pole, VO, LO
Opatření: převést ornou půdu na trvalé travní porosty, založit porosty dřevin přirozené druhové skladby;
ochrana a údržba současných lučních partií a břehových porostů. Ve smyslu vyhlášky ministerstva životního
prostředí České republiky č. 395, ze dne 11. června 1992, § 4 potřebná opatření realizovat na podkladě
projektu k vytváření územního systému ekologické stability. Projekt je souborem přírodovědné, technické,
ekonomické, organizační a majetkoprávní dokumentace.
Kultura:
orná, trvalé travní porosty, vodní plochy, ostatní
plochy

Změna č. 2 ÚP navrhuje plochu č. 2-7 pro individuální rekreaci (RIN) navazující na stejné využití na
západně od této plochy v k.ú. Stochov.
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 chráněné ložiskové území v rozsahu původního dobývacího prostoru
v kapitole se ruší text

 dobývací prostor č.20056

6 Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením
převažujícího účelu využití (hlavní využití),
PLOCHY BYDLENÍ:
do kapitoly se vkládá text:
 (BH, BHN)
 související
 dětská hřiště
 zastavěných
HROMADNÉ MĚSTSKÉ BYDLENÍ V BYTOVÝCH DOMECH (BHNX)
Hlavní využití

bytové domy

Přípustné využití

veřejná prostranství a veřejná zeleň
občanská vybavenost místního významu
parkoviště
izolační zeleň
garáže
Nezbytná související dopravní a technická infrastruktura

Podmíněně přípustné využití

dětská hřiště
drobné podnikání, za podmínky, že nedojde k šíření
a hlučnosti za hranice pozemku vymezeného k podnikání

emisí

Nepřípustné využití

dětská hřiště
výrobní a skladovací objekty

Podmínky prostorového uspořádání

veškeré stavby a zařízení, které nesouvisí s hlavním, přípustným
a podmíněně přípustným využitím
maximální výška zástavby: čtyři nadzemní podlaží
podíl zastavěných zpevněných ploch max. 60 %
podíl zeleně: min. 40 % plochy pozemku pro zeleň (nezapočítávají se
případná parkovací stání na zatravněných stáních)
parkování vozidel obyvatel na vyhrazeném nebo vlastním pozemku

 (BI, BIN)
 související technická
 parkování v rámci stavebního pozemku - minimálně 1 automobil
 veřejná prostranství a plochy veřejné zeleně
 za podmínky jejich řešení v jednotné urbanistické koncepci
 zastavěných
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 (BV, BVN)
 související technická
 parkování v rámci stavebního pozemku - minimálně 1 automobil
 zastavěných
 (BK, BKN)
 související
 a dopravní
 zastavěných
 v kapitole se ruší text
 nezbytná
 dětská hřiště
 zpevněných
 parkování v rámci stavebního pozemku - minimálně 1 automobil
 veřejná prostranství a plochy veřejné zeleně
 technická infrastruktura
 zpevněných
 parkování v rámci stavebního pozemku - minimálně 1 automobil
 technická infrastruktura
 zpevněných
 dopravní infrastruktura
 nezbytná
 zpevněných

ZAHRADY
do kapitoly se vkládá text:
 za podmínky splnění 10 % zpevněných ploch, a to vč. bazénů a altánů, pergol, skleníků
v kapitole se ruší text:
 bazény
 altány, pergoly, oplocení

PLOCHY REKREACE
do kapitoly se vkládá text:
 (RI, RIN)
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PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ
do kapitoly se vkládá text:
 (OV, OVN)
 a zařízení
 související technická a dopravní infrastruktura
 zastavěná plocha pozemku
 (OS, OSN)
 Pozemky staveb a zařízení pro tělovýchovu a sport.
 hřiště, koupaliště
 veřejná zeleň
 veřejná prostranství a parkoviště
 a dopravní
 (OH, OHN)
v kapitole se ruší text:
 zastavěnost
 hřiště, koupaliště
 veřejná zeleň
 veřejná prostranství a parkoviště
 komunikace

PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ
do kapitoly se vkládá text:
 (ZV, ZVN)
Hlavní využití

Pozemky s převažujícím zastoupením zeleně oproti zpevněným
plochám na veřejných prostranstvích.

 a účelové
 prvky drobné architektury, například přístřešky, altány, pergoly, schodiště
 vodní plochy
 za podmínky využití min. 50 % z celkové plochy pro veřejnou zeleň
 (PV)
Hlavní využití
Pozemky veřejně přístupných zpevněných ploch.
 náměstí, návsi, ulice, chodníky
 a dopravní
v kapitole se ruší text:
 nezbytná dopravní infrastruktura
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PLOCHY ZELENĚ-ZELEŇ SOUKROMÁ A VYHRAZENÁ
do kapitoly se vkládá text:
 (ZSN)
 plochy pro aktivní a pasivní rekreaci
v kapitole se ruší text:
Podmíněně přípustné využití

plochy pro aktivní a pasivní rekreaci

PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY
do kapitoly se vkládá text:
 (ZE)
 budou povolené
 DÁLNICE (DS)
 (DS2, DS3)
 (DSM, DS1, MK, MKP)
 (P, PN)
 nezbytné sociální zázemí (WC)
 (PS, PSN)
 lavičky,
 podélné značení oddělující chodce a cyklisty
 (DSP)
 veřejné osvětlení
 (G, GN)
 (DSm1)
v kapitole se ruší text:
SILNICE I. TŘÍDY
 proti dešti a slunci
Podmíněně přípustné využití

nezbytné sociální zázemí (WC)

Podmíněně přípustné využití

podélné značení oddělující chodce a cyklisty

Podmíněně přípustné využití

veřejné osvětlení

 vjezd a výjezd z hromadných garáží na ploše DG1 nesmí vést dopravu do ulice Marie Pujmanové
 kapacita hromadných garáží na ploše DG3 nesmí způsobit navýšením dopravy zhoršení
akustické zátěže v území
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 DG1

PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTRURY
do kapitoly se vkládá text:
 (TC, TC1)
 (V, VN)

PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ
do kapitoly se vkládá text:
 (VS, VSN)
 parkoviště
 související
 a dopravní
 ochranná zeleň
 myčka pro auta
 za podmínky, že budou součástí víceúčelové stavby
 Stavby komínů, telekomunikačních věží a dalších technologických zařízení mohou být vyšší, za
podmínky nenarušení krajinného rázu, který bude prověřen a graficky doložen.
 zastavěných
 min. podíl zeleně, tj. jaké procento plochy pozemku nebude zastavěno a bude využito pro
užitkovou, okrasnou nebo ochrannou zeleň činí min. 40 % .
 (VZ)
 související
 a dopravní
 veřejná prostranství a parkoviště
 služební byty za podmínky, že budou součástí víceúčelové stavby
 zastavěných
v kapitole se ruší text:
 ochranná zeleň
 parkoviště
 zpevněných
 výška staveb maximálně 12 m po hřeben střechy (mimo technologická zařízení, jako jsou
komíny, telekomunikační věže)
 veřejná prostranství a parkoviště
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 zpevněných
FOTOVOLTAICKÁ ELEKTRÁRNA (TFN)
Hlavní využití
Přípustné využití

fotovoltaická elektrárna
přístupové komunikace + parkoviště pro dvě vozidla
nezbytná technická infrastruktura, oplocení
jakékoli jiné než hlavní a přípustné využití

Nepřípustné využití
AUTOBUSOVÉ NÁDRAŽÍ
Hlavní využití

autobusové nádraží

Přípustné využití

mobiliář
stravovací a sociální zařízení
čekárna
pokladny
informační servis
tabule s jízdními řády
dopravní a technická infrastruktura
jakékoli jiné než hlavní a přípustné využití
organizace provozu a stavební řešení autobusového nádraží na
ploše DS1 musí zajistit předpisům odpovídající akustickou situaci
v okolí

Nepřípustné využití
Ostatní podmínky

PLOCHY VODNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉ
do kapitoly se vkládá text:
(W)
Hlavní využití
vodní toky a plochy
 vodohospodářské stavby a zařízení (jezy, výpusti, hráze, čepy, kaskády aj.)
 nebudou negativně narušovat přípustné a hlavní využití.
v kapitole se ruší text:
 vodní toky a plochy,
 vodohospodářské stavby a zařízení (jezy, výpusti, hráze, čepy, kaskády aj.)

PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ
do kapitoly se vkládá text:
 (NZ), (SA), (TP)
Hlavní využití

Plochy slouží k zajištění podmínek pro převažující zemědělské obhospodařování.

 revitalizační opatření
 opatření ke zvýšení ekologické stability území
 zalesnění
 technická a dopravní infrastruktura
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 revitalizační opatření
 opatření ke zvýšení ekologické stability území
 zalesnění
 za podmínky dodržení stavební regulace:
v kapitole se ruší text:
 technická a dopravní infrastruktura

PLOCHY LESNÍ
do kapitoly se vkládá text:
 (NL)
Hlavní využití

Vymezení za účelem zajištění podmínek k zajištění plnění funkcí lesa na lesních
pozemcích.

 cyklostezky a pěší trasy
 za podmínky, že nebude negativně narušovat hlavní a přípustné využití
 při splnění max.
 za podmínky, že nebude negativně narušovat hlavní a přípustné využití
 v kapitole se ruší text:
 cyklostezky a pěší trasy
 objekty drobné architektury

PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ
do kapitoly se vkládá text:
 (ZK, ZKN)
Hlavní využití

Vymezení ploch zeleně s ohledem na charakter a ochranu nezastavěného území,
ve kterém není účelné členění na plochy lesní, zemědělské, plochy vodní apod.
 cyklostezky a pěší trasy
 objekty drobné architektury do 25 m2 zastavěné plochy
 Související technická a dopravní infrastruktura

v kapitole se ruší text:
 STROMOVÉ ÁLEJE
 Podmíněně přípustné využití - cyklostezky a pěší trasy
objekty drobné architektury do 25 m2 zastavěné plochy
technická a dopravní infrastruktura

OCHRANNÁ A IZOLAČNÍ ZELEŇ
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do kapitoly se vkládá text:
 (ZON)
Hlavní využití

izolační a doprovodná zeleň s cílem vytvářet ochrannou bariéru rušivým jevům,
vytvářet doprovod komunikací, příp. polních cest
 pokud nebude negativně ovlivňovat hlavní a přípustné využití

7 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
7.1 Veřejně prospěšné stavby
do kapitoly se vkládá text:
 Katastrální území
v kapitole se ruší text:
 autobusové nádraží: D39
 Dotčené parcely
 188, 189/1, 189/6, 192/1, 192/2, 192/3, 192/4, 192/5, 192/6, 193, 195/2, 197/2, 198/2, 199/2,
199/6, 199/18, 301/1
 189/1, 192/3, 194, 301/2, 301/3
 188, 794
 185, 187, 189/1, 189/4, 190
 825/1, 825/3, 826/2, 829
 329/1, 331/25, 332/1
 233, 341, 819
 769/1, 770, 771/1, 810/2, 810/3
D8

k.ú. Stochov: 677/1, 717/1, 717/2, 717/3, 717/8, 719, 720/1, 720/2, 720/4, 720/8,
748/8, 748/16, 749/1, 749/17, 750/1

 687/1
 812/1, 812/2, 812/22
 705/1
 790, 796/1, 796/22
D13
k.ú. Honice: 64, 243/1
D14
k.ú. Honice: 91/1, 243/1
 82/1, 82/7
 331/26, 816/2, 819
 770
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 683/1
 203/40,203/41
 293/10, 293/120
 25/1, 25/2, 25/3, 25/4, 25/5, 269/3, 794
 st. 11, 13/4, 1147/1, 1147/8, 1147/9, 1147/10, 1147/11, 1147/14, 1147/15
 1147/1
 771/1
 717/1, 718
 677/1, 717/3, 763/96
 697
 710/1
 695
 710/1
 702/1
 705/1
 683/1
 682/1
 683/1
D34
 222

k.ú. Stochov: 796/1

 82/1
 st. 34
 266/3, 294/2, 1161
D39
k.ú. Stochov: 445/1, 445/12, 445/14, 445/15
 810/2, 810/3
 810/3
 195/1, 196/1, 199/1, 200/2, 203/2, 205/1, 210/4, 211, 212/1, 213/2, 218/1, 220/1, 267/2, 300
 293/1, 402/1, 1164/1, 1202/2
E2
k.ú. Stochov: 788/1, 790
E4
k.ú. Honice: 243/1
 293/1, 293/14, 293/19
 788/1, 802/2
 802/1
 789, 790, 796/1
 791, 792/4, 792/6, 792/14, 793, 794

16

 185, 187, 189/1, 189/4, 189/6, 190, 192/1, 192/2, 199/17
V5
k.ú. Honice: 73/1, 243/1
 91/1, 222, 225
 1160
 8/1, 8/2, 266/16
 1156/1
 1162/1
 50/2, 1162/1, 1172
 103/1, 1151, 1156/1
 297/1, 297/2
 771/8, 810/3, 816/2
 185
 782/1
 793, 794
 185, 187, 189/1, 189/4, 190
 261/1, 272/1
 222, 225
 224, 225, 267/1
 1160
 8/1, 8/2, 266/16
K11
k.ú. Čelechovice: 195/8
 103/1, 1151, 1156/1
 1162/1
 1162/1, 1172
 789, 790, 796/1
 790, 791, 792/4, 792/6, 792/14, 793, 794
 185
 1156/1
7.2 Veřejně prospěšná opatření
do kapitoly se vkládá text:
Územní plán navrhuje tyto plochy a koridory s možností vyvlastnění (dle § 170 zákona č. 183/2006
Sb.)
 regionální biokoridor RBK 1111:
Označení

Katastrální území
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RBK 1111
 LBC 6a

REGIONÁLNÍ ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY
k.ú. Čelechovice:

 Katastrální území
 lokální biocentra:
LBC 6a
k.ú. Čelechovice
 lokální biokoridory:

v kapitole se ruší text:
 Dotčené parcely
 420/3, 420/5, 420/10, 420/14, 420/15, 420/16, 420/19, 441, 446, 449, 474/2, 532/1, 532/3,
532/13, 1166, 1167
 210/1, 210/2, 210/3, 210/4, 211, 212/1, 213/1, 213/2, 218/1
 213/2, 216, 225, 226, 227, 228, 229/1, 229/2, 230, 232, 233, 236/2, 237, 238, 239, 281, 282,
283, 284, 285, 286
 222, 225, 240/1, 243/1, 248
 788/1
 803, 965, 966/1, 966/2, 966/3, 967/1, 967/2, 967/5, 970, 1175/8, 1183/1, 1184
 82/8, 91/1, 91/2, 108, 111, 115/1, 115/2, 119, 122, 123/2, 127, 130, 132/1, 132/2, 132/3,
132/4, 134/4, 135/1, 140, 162/1, 162/2, 162/3, 162/4, 162/5, 162/6, 162/7, 162/8, 162/9,
162/10, 162/12, 162/13, 195/6, 195/8, 195/10, 195/12, 1064/3, 1149, 1151, 1156/1, 1181/1,
1183/3, 1183/4, 1183/5, 1183/6, 1183/7, 1183/8, 1183/9, 1183/10, 1183/11, 1183/14, 1195,
1196/1, 1196/2, 1196/3, 1196/4, 1196/5, 1198/1, 1199
 8/1, 82/3, 82/5, 85/1, 85/2, 195/7, 266/1, 266/2, 266/3, 266/8, 266/10, 266/11, 266/12,
266/14, 266/15, 266/16, 420/13, 474/2, 532/1, 532/2, 532/5, 532/6, 532/7, 532/8, 532/9,
532/10, 532/11, 532/12, 1147/1, 1147/24, 1162/1
 293/1, 402/1, 1164/1, 1202/2
 211, 212/1
 207, 208, 209, 210/1, 213/1, 213/2, 218/1, 267/2
 212/2, 213/2, 214, 215, 217, 218/2, 297, 298, 299
 1202/1
 222, 225, 233, 234, 240/1
 185, 187, 189/1, 189/4, 189/6, 190, 192/2, 199/2, 200/1, 222, 267/1
 789, 790, 793, 794, 795/1, 797
 1112/1, 1112/2, 1140, 1150, 1181/1
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8 Vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejných prostranství, pro které lze uplatnit
předkupní právo, s uvedením v čí prospěch je předkupní právo zřizováno, parcelních
čísel pozemků, názvu katastrálního území a případně dalších údajů podle § 8
katastrálního zákona,
do kapitoly se vkládá text:
 Předkupní právo je zřizováno pro Město Stochov.
v kapitole se ruší text:
 autobusové nádraží: D39
D8
D13
D14
D34
D39
E2
E4
V5
K11

k.ú. Stochov: 677/1, 717/1, 717/2, 717/3, 717/8, 719, 720/1, 720/2, 720/4, 720/8,
748/8, 748/16, 749/1, 749/17, 750/1
k.ú. Honice: 64, 243/1
k.ú. Honice: 91/1, 243/1
k.ú. Stochov: 796/1
k.ú. Stochov: 445/1, 445/12, 445/14, 445/15
k.ú. Stochov: 788/1, 790
k.ú. Honice: 243/1
k.ú. Honice: 73/1, 243/1
k.ú. Čelechovice: 195/8

9 Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno
zpracováním územní studie, stanovení podmínek pro její pořízení a přiměřené lhůty
pro vložení dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti
do kapitoly se vkládá text:
Změna č. 2 ÚP Stochov navrhuje plochu US-1 pro lokalitu 2-7 a plochu US-2 pro lokality změny č. 2-2,
2-3 a 2-8 , pro které bude rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním územní studie.
návrh zadání územní studie US-1:
- zastavitelná plocha bude využita v souladu s územním plánem pro plochy bydlení v rodinných
domech individuální /BIN/ a plochu veřejné zeleně /ZVN/;
- řešení urbanistické koncepce;
- podmínky pro pořízení - řešení se bude týkat zejména:
o parcelace
o dopravní obsluhy uvnitř plochy
o stanovení podmínek prostorového uspořádání zástavby, umístění staveb rodinných
domů, stanovení uliční a stavební čáry;
o umístění veřejného prostranství
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- zásada řešení: Inženýrské sítě jsou ukládány jako podzemní vedení zejména do veřejných
komunikací a prostranství
návrh zadání územní studie US-2:
- zastavitelná plocha bude využita v souladu s územním plánem pro plochy bydlení v rodinných
domech individuální /BIN/ a pro bydlení v rodinných domech venkovského typu /BVN/ a
plochu zeleně /ZKN/;
- urbanistickou koncepcí a dopravní obslužností bude řešení zástavby navazovat na sousední
zastavitelné plochy na východ od těchto pozemků;
- všechny 3 zastavitelné plochy č. 2-2, 2-3 a 2-8 budou řešeny jako jeden celek;
- podmínky pro pořízení - řešení se bude týkat zejména:
o parcelace
o dopravní obsluhy uvnitř plochy
o stanovení podmínek prostorového uspořádání zástavby
o umístění veřejného prostranství
- zásada řešení: Inženýrské sítě jsou ukládány jako podzemní vedení zejména do veřejných
komunikací a prostranství
Lhůta pro vložení dat do evidence územně plánovací činnosti o uvedené územní studie se
stanovuje do 6 let od vydání změny č. 2 územního plánu Stochov.

od vydání změny č. 2 ÚP
Grafické vymezení ploch s podmínkou zpracování územní studie je vymezeno ve výkrese základního
členění území č. 1.
v kapitole se ruší text:
 VS1, TF1

10 Údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické části
do kapitoly se vkládá text:
Textová část úplného znění územního plánu Stochov po změně č. 1 a č. 2 obsahuje (47) číslovaných
stran.
Grafická část úplného znění územního plánu Stochov po změně č. 1 a č. 2 obsahuje (4) výkresy.

11 Vysvětlení použitých pojmů:
do kapitoly se vkládá text:
Pro potřeby výkladu územního plánu jsou definovány tyto pojmy:
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 zastavěná plocha pozemku – jedná se o část pozemku, která může být využita k umístění
stavby, podzemní stavby a pro provedení zpevnění povrchu této části stavebního pozemku;
 zpevněná plocha pozemku - je součástí zastavěné plochy pozemku, rozumí se tím pozemek
nebo jeho část v % (m2), jejíž povrch je zpevněn stavbou podle stavebního zákona bez svislé
nadzemní konstrukce, nebo se tím rozumí snadno rozebíratelný povrch dané plochy (dlažba)
a dále zpevnění pozemku pouhým rozprostřením materiálu (drtě) s případným následným
zhutněním;
 podíl zastavěných ploch stanovuje poměr vyjádřený v procentech zastavěné plochy stavbou
vůči celkové ploše pozemku, měrnou jednotkou jsou m2;
 výška zástavby - vyjadřuje maximální výškovou hladinu zástavby, která je dána převládající
výškou hřebenů střech či atik rovných střech a počtem plných nadzemních podlažích v
charakteristické formě zástavby v dané lokalitě.
 podkroví = obytné nebo jinak využívané podlaží stavby umístěné pod konstrukcí sedlové nebo
valbové nebo obdobné střechy s max. plochou 60% podlaží pod podkrovím
 víceúčelová stavba – ve smyslu vyhlášky č. 357/2013 Sb. (katastrální vyhláška); Stavba sloužící
více účelům (například obchodnímu, administrativnímu, bytovému, rekreačnímu apod.).
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