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0. HISTORIE VÝVOJE PRACÍ NA ÚPD 

 

         Obec Všestary uzavřela první smlouvu na zpracování územně plánovací dokumentace 

s firmou A.D.O. Praha již 21.4.1998. Tato smlouva byla třístranná, zahrnovala ještě město 

Říčany jako pořizovatele. Od té doby se několikrát změnily zákony a předpisy týkající se 

územně plánovací dokumentace a jejího pořizování. V nynějším stavu je pořizovatelem 

územně plánovací dokumentace přímo obec. Obec v mezidobí provedla plynofikaci, rozvod 

vodovodu, rozvod kanalizace je ve stádiu výběru dodavatele, pokračuje výstavba rodinných 

domů na dílčích lokalitách. Nutnost pořídit územně plánovací dokumentaci obec chápe, a 

proto dne 20.10.2005 schválila usnesením obecního zastupitelstva č. 20/1 Zadání pro 

zpracování Územního plánu obce Všestary, zpracované za pomoci firmy A.D.O., které bylo 

několikrát upravováno.  Protože se nepodařilo projednat koncept územního plánu do konce 

roku 2006, byl text upravován podle tehdy nového Stavebního zákona a jeho prováděcí 

vyhlášky 500/2006. Koncept byl projednán v roce 2007. V době výše uvedené úpravy textu 

bylo také již k dispozici „Vyhodnocení koncepce z hlediska vlivů na životní prostředí a 

veřejné zdraví dle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění“, zpracovatelé: RNDr. Martin 

Kubeš, Mgr. Alena Kubešová, 12/2006, aktualizace 5/2012, na které bylo v textu reagováno, 

jeho závěry jsou respektovány v komplexu s dalšími dokumenty v tomto návrhu ÚPD. V roce 

2012 došlo k další novelizaci Stavebního zákona a souvisejících vyhlášek, podle kterých je 

Návrh  zpracován na základě Pokynů pro zpracování Návrhu územního plánu obce Všestary 

z 20.9.2012, schválených usnesením zastupitelstva obce Všestary ze dne 27.9.2012, bod 

II/1. 
 
I.a  VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 

I.a.1.  Vymezení zastavěného území  

        Území obce zahrnuje katastrální území Všestary u Říčan, s částmi Menčice a Jedlovec. 

Celková výměra katastrálního území obce je 444 ha, plocha  zastavěného území 

(včetně chatových osad) je cca 50ha (11,26 %). Hranici každého zastavěného území tvoří 

uzavřený polygon vedený po hranici parcel, ve výjimečných případech jej tvoří spojnice 

lomových bodů stávajících hranic nebo bodů na těchto hranicích. Zastavěné území je 

vymezeno ke dni 1.3.2014 a graficky vyznačeno ve výkresové části územního plánu.  
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I.b. ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO 
HODNOT 

Soulad přírodních, civilizačních a kulturních hodnot v řešeném území je zajištěn 

vzájemným respektováním vyváženým rozvojem těchto hodnot a respektováním limitů 

využití území, tak aby byl umožněn trvale udržitelný rozvoj všech výše uvedených hodnot. 

 

I.b.1. Současný stav 

Obec Všestary je nestřediskovou obcí s funkcí obytnou, zemědělskou a rekreační, spadá 

územně do bývalého okresu Praha  - východ, nyní Kraj Středočeský. Je situována do pásu 

téměř souvislého osídlení od  SZ na JV (Světice, Otice, Svojšovice, Strančice,  Mnichovice. 

Leží však severně od tohoto pásu v relativně  izolované poloze, zástavbou rodinných domků 

srůstá postupně  jen směrem na jih s obcí Strančice. 

 Všestary se nacházejí na rozhraní spádu do oblastí  Strančice-Mnichovice a Říčany. 

Řešené území hraničí s následujícími katastrálními územími:  Z, SZ Světice u Říčan, S – 

Tehov u Říčan, V - Klokočná, JV – Mnichovice u Říčan, J -  Strančice, Z - Svojšovice. 

 Obec je obklopena poli a v okruhu od 0,5 do 1 km směrem SV  a J lesy. Pouze hranice s 

obcí Strančice prochází zčásti  přímo obytnou zástavbou. 

 V lesích a na jejich okrajích se nacházejí 3 lokality se  soustředěnou chatovou zástavbou.  V 

obci je 328 popisných čísel, v katastru se nachází 113 chat. K 1.1.2014 bylo ve Všestarech 

788 stálých obyvatel.  

• Příslušnost ke kraji : Středočeský 

• Příslušnost k pověřené obci: Říčany 

• Příslušnost ke stavebnímu úřadu: Mnichovice 

Obě části obce je možné zařadit mezi zemědělsky zaměřené, s podílem dílčích aktivit 

výrobních a služeb. Bydlení je možné specifikovat jako bydlení malých sídel s dílčí základní 

občanskou vybaveností ( obchod, hospoda apod. ) 

 Území obce není vybaveno poštou, školou, zdravotnickým zařízením, policejní stanicí 

a má dílčí vybavení základními prvky technické infrastruktury – silnoproud, slaboproud, plyn, 

vodovod, ČOV pouze v sídlišti Central Group. Kanalizace je ve stavu výběru dodavatele. 

Koncepci okresu Praha – východ řeší Zásady územního rozvoje Středočeského kraje (bývalý 

VÚC Pražského regionu je překonaný stupeň dokumentace). 

Zastavěné území je vymezeno na hlavním výkresu. 

Obcí Všestary prochází od SZ páteřní silnice III/1012  (Říčany) - Světice - Všestary - 

Mnichovice, ze které  odbočují silnice III/1013 na SV do Tehova a dále na  černokosteleckou 
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silnici (II/333) k Mukařovu, na návsi odbočka III/1015 jižně do Strančic, silnice  III/11315 

odbočuje před Mnichovicemi na SV do Klokočné,  s odbočkou do části Menčice. Podle 

původního záměru VÚC Pražský region, převzatého do ZÚR Středočeského kraje (VPS 

D074) má být silnice III/1013 (jako trasa II/107) od Tehova přeložena za hřbitov a 

prodloužena do Strančic, kde s tím Návrh již počítá. 

Nejbližší železniční stanice je ve Strančicích (0,4 až 3 km) (koridor Praha - Benešov - České 

Budějovice).  Dopravní spojení s Prahou je zajištěno také připojením na  dálnici D1 na 

křižovatce Všechromy (vzdálenost 3 km). V obci jsou také stanice autobusové dopravy 

systému PID (linka 489 – Strančice – Mukařov, linka 494 – Strančice – Říčany). 

 Chatové oblasti se nacházejí na okrajích katastru a spádově  mají vztah na severovýchodě 

(Údolí raků, Menčice) a jihu  (Jedlovec) spíše k Mnichovicům a pouze lokalita Hůrka leží  na 

rozhraní spádu do Všestar a do Strančic. 

  Střediskovými obcemi s vyšším vybavením (zdravotnictví,  školství, kultura, pošta, škola, 

obchod a služby) jsou města  Mnichovice a  Říčany. Stavební úřad sídlí  v Mnichovicích, 

které představují nejbližší obec s dostupnou  vyšší vybaveností a pracovními příležitostmi, 

vzdálenost  do Mnichovic činí cca 3 km. Od 1. ledna 2003 Všestary spadají do správního 

obvodu Říčan, jako obce s rozšířenou působností. 

 Spádově samozřejmě obec Všestary též náleží pražské  aglomeraci, kde hlavní město tvoří 

jeden ze zdrojů  pracovních příležitostí pro obyvatele obce, obec slouží  rekreaci obyvatel 

Prahy (chaty, chalupy) a v obci se usazují  obyvatelé Prahy i trvale, protože zde hledají 

bydlení  v rodinných domech v relativně zdravějším životním  prostředí. 

Obec Všestary (1) je původem typicky zemědělskou obcí,  založenou kolem návsi s 

rybníčkem (typická radiální  zástavba, dnes již narušená) a dále podél silnice od ZSZ do  

Světic a do Říčan (v čele návsi zachovaná řada bývalých  zemědělských usedlostí s původní 

parcelací kolmo k silnici),  později též podél silnice do Strančic. 

 Část Menčice (2) je původně zemědělskou osadou na potoce  s mlýnským rybníkem. Osada 

leží mezi Všestary  a Mnichovicemi. Nyní slouží z větší části rekreačnímu  bydlení.  

 Zahradní čtvrť Jedlovec ("Vávrov") (3) vznikla za první  republiky parcelací pro letní byty 

Pražáků, z některých chat  a na některých pozemcích již vznikly stavby pro trvalé  bydlení. 

Tato část je izolovaná od vlastní obce, leží jižně  od železniční trati při silnici z Mnichovic do 

Strančic. 

 Na severní straně železniční trati, jižně od Strančického  potoka přiléhá k předchozí části 

také lokalita promíšených  chat a rodinných domků (4). 
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 Nejmladšího data (po 2. světové válce, s možnými výjimkami)  jsou chatové oblasti Údolí 

raků (7) severně od Menčic  a lokalita Hůrka (5), sousedící s katastrem Strančic, kde jsou 

některé chaty přestavovány na stavby pro trvalé bydlení. 

Nové lokality rodinných domů stávajících i navrhovaných (6) a (10) se nacházejí na severním 

okraji Strančic. 

 Nové rod. domy ve formě malého sídliště (8) byly vybudovány  západně od centra obce 

jižně od silnice  do Světic až k Všestarskému potoku (Central Group). Výstavba 4 rodinných  

domů byla realizována na pozemku (9) nad chatovou lokalitou Údolí  raků, ostatní  

novostavby jsou rozptýleny po  celém katastru. 

Na samém okraji katastrálního území u obce Světice se při silnici III/1012 nachází drobný 

areál služeb (opravy a skladování) (11). 
 

I.b.2. Limity rozvoje, přírodní hodnoty 

Územními omezeními rozvoje jsou plochy bonitní (II.) zemědělské  půdy a konfigurace 

terénu vč. vodních toků, pramenišť  a zamokřených pozemků (možnosti komunikačního 

napojení,  zakládání apod.), trvalé porosty a stávající i navržené územní systémy ekologické  

stability a významné krajinné prvky; ochranná pásma nadzemních i podzemních 

inženýrských sítí, železnice,  zemědělských a jiných provozoven (bývalý vepřín ve 

Všestarech – ochr. pásmo dosud nezrušeno, i když je již bez významu,  kamenolom 

v Menčicích) a lesních pozemků, kapacity a možnosti přívodu médií  v území a možnosti 

odstraňování všech druhů odpadů, vyšší rozvojové záměry v území (prodloužení silnice 

III/1013)  apod. 

Ze shora uvedených údajů vyplývá, že obec je ve skutečnosti dosti členitá. Požadavkem je 

udržení vývoje v logických funkčních, pokud možno územně souvisejících, celcích, 

umožňujících vybavení příslušné části území infrastrukturou a jeho obsluhu službami a 

správu při vynaložení nejmenších možných prostředků. Současně je třeba respektovat 

ochranu krajinných prvků, vyplývající jak z návrhu systémů ekologické stability, tak ze 

seznamu významných krajinných prvků. 

Údolní niva Všestarského potoka, pramenícího západně nad  obcí, má doprovod břehové 

zeleně a zamokřených luk. Přírodní  životní prostředí kolem obce je relativně kvalitní díky  

břehové zeleni údolních niv potoků, zalesnění severně  i jižně od obce a v menších 

ostrůvcích lesů kolem lomu  v Menčicích a jižně od obce podél Všestarského potoka,  

soukromým zahradám, loukám, stromořadím  a keřům kolem silnic a cest. Všechny tyto 
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plochy jsou  ekologicky stabilizujícími prvky v dané krajině, některé jsou evidovány jako 

významné krajinné prvky, podléhající zákonné ochraně. Území jako  celek však patří k velmi 

intenzívně využívaným (70,44% orné  půdy), s nízkým stupněm ekologické stability.  

 Lokálním biokoridorem je v řešeném území tok Mnichovky  z Údolí raků přes Menčice do 

Mnichovic, s napojením na  lokální biocentra na kopci Hůra a na soutoku Všestarského  

potoka a Mnichovky. Navrhovaná lokální biocentra se  nacházejí na okraji lomu v Menčicích 

a západně od obce  v lokalitě V hatích, navrhované lokální biokoridory mají být  vytvořeny 

rostlinným doprovodem polních cest vedoucích  z Hůry na ZSZ a ZJZ. 

JJV od části Menčice je kamenolom, překračující hranici  katastru směrem VSV do 

katastrálního území obce Klokočná. 

Obec je obklopena poli  a teprve za nimi je na SV (Hůra) a J (Jedlovec) pás lesů.  Doprovod 

stromů a keřů mají ponejvíce polní cesty, bývalé  polní cesty a meze, vedoucí vesměs spíše 

kolmo na  vrstevnice. Případnému dešťovému přívalu kromě vsakovací  kapacity polí pak 

nestojí nic v cestě do údolí Všestarského  potoka, kde na návsi voda dokáže  vystoupit do 

výše 1 m a jsou tam splachovány zemědělské  porosty z polí. 

 Stejný problém se týká z menší části severu osady Menčice  a SZ svahů údolí Strančického 

potoka, kde je farma na chov  koní a ovcí. 

 Území ohrožená přívalovými záplavami a údolní nivy potoků nejsou bez vhodných  opatření 

vhodná pro zástavbu. 

Nejnižším místem zájmového území je jeho nejjižnější část - údolí při soutoku Mnichovky a 

Všestarského potoka s přibližnou nadmořskou výškou 378 m n. m. Nejvyšším místem pak je 

severní část území nad chatovou oblastí u Menčic s přibližnou výškou 480 m n.m.  

 

I.b.2.1. Inženýrskogeologické zhodnocení  

 Zájmové území lze podle vhodnosti k zástavbě rozčlenit do 3 rajónů podle únosnosti 

základové půdy a úrovně hladiny podzemní vody pod povrchem terénu. 

 

I.b.2.1.1. Rajón vhodný k zástavbě  

 Tvoří jej území, kde vhodná  a únosná základová půda leží v hloubce do 2 m pod 

terénem a podzemní voda neovlivní běžné zakládání, tzn. že její hladina je v hloubce větší 

než 2 m pod povrchem terénu. Je zde možno zakládat i náročné objekty bez zvýšených 
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nákladů. Do tohoto rajónu patří území výskytu paleozoických kontaktně metamorfovaných 

břidlic, plodových břidlic, pískovců, rohovců, drob a drobových slepenců. Rajón vhodný k 

zástavbě je v přiložené rajónové mapě znázorněn svislou šrafou. 

I.b.2.1.2. Rajón podmínečně vhodný k zástavbě 

 Tvoří jej území, kde únosná a vhodná základová půda je v hloubce větší než 2 m pod 

terénem a rovněž hladina podzemní vody je ve větší hloubce. Nenáročné objekty lze 

zakládat při využití jednoduchých technických opatření, bez výrazného zvýšení nákladů. 

Náročné objekty je nutno zakládat ve větší hloubce nebo hlubinně, případně s použitím 

složitějších technických opatření. Jedná se převážně o území s výskytem spraší a 

sprašových hlin. Podmínečně vhodné jsou i deluviální hlíny s úlomky hornin skalního 

podkladu. Rajón podmínečně vhodný k zástavbě je v rajónové mapě znázorněn šikmou 

šrafou. 

I.b.2.1.3. Rajón málo vhodný k zástavbě 

 Zahrnuje místa s málo únosnou základovou půdou. Výstavba je zde možná pouze po 

detailním podrobném inženýrskogeologickém průzkumu, zpravidla za použití náročných 

způsobů zakládání. Do tohoto rajónu jsou zařazeny fluviální holocenní náplavy a navážky. 

Výstavba v tomto rajónu představuje zpravidla značné náklady na podrobný průzkum i 

vlastní zakládání. Náplavy jsou nevytříděné, málo ulehlé, s bahnitými a organickými 

polohami. Jejich konzistence je často ovlivněna mělkou hladinou podzemní vody závislou na 

úrovni hladiny ve vodoteči. Navážky se ve větším rozsahu vyskytují pouze v areálu lomu 

Menčice. Mohou být neúnosné, značně a nestejnoměrně stlačitelné. K zakládání i 

nenáročných objektů mohou být využity jen po pečlivém prozkoumání jejich rozsahu, složení, 

ulehlosti a toxicity. Rajón málo vhodný k zástavbě je v přiložené rajónové mapě zobrazen 

vodorovnou šrafou. 
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GEOLOGICKÝ RAJON - VLOŽIT 
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 I.b.2.1.4. Ložiskové poměry a chráněná území  

 Podle Mapy ložisek nerostných surovin ČR 1 : 50 000, list 13-31 Říčany je lom 

Menčice veden v Bilanci zásob ložisek nerostných surovin ČR jako ložisko stavebního 

kamene. Po dokončení těžby má být plocha rekultivována pro rekreační využití.  

Stejným způsobem je registrováno i ložisko Hůra, které se ale nachází až za severní hranicí 

menčické části území, přesahuje do sousedního katastrálního území obce Klokočná. 

 Podle Mapy chráněných území přírody ČR 1 : 100 000, list 13-3 Kolín se v zájmovém 

území nevyskytuje žádné chráněné území ve smyslu ochrany přírody a krajiny.  

 

I.b.2.1.5 Posouzení radonového rizika 

 Stanovení a posouzení kategorie radonového rizika území určených k zástavbě 

vyplývá z požadavku na omezování ozáření z radonu a dalších přírodních radionuklidů. 

 V posouzení se kategorizují plochy z hlediska možnosti pronikání radonu z podloží  

do budov. Kategorizace se provádí na základě distribuce objemové aktivity radonu v půdním 

vzduchu v kBq.m-3 a na základě propustnosti horninového prostředí pro plyny v hloubce 

předpokládané základové spáry. 

 Pro tento stupeň projektové dokumentace  byla k posouzení použita "Odvozená 

mapa radonového rizika pro Prahu a Středočeský kraj" v měřítku 1 : 200 000 a nebyly 

provedeny žádné nové terénní práce. Podle této mapy spadá celé zájmové území do oblasti 

se středním radonovým rizikem. Pro další stupně projektové dokumentace bude vhodné 

provést podrobný radonový průzkum v místě navržené zástavby a na základě výsledků 

tohoto průzkumu bude případně určen rozsah stavebně-technických opatření proti pronikání 

radonu z podloží do objektů. 

 

I.b.2.1.6. Závěr inženýrskogeologického hodnocení 

Na základě komplexního posouzení inženýrskogeologických, hydrogeologických                           

a geomorfologických poměrů je možno zájmové území označit za vhodné a podmínečně 

vhodné k výstavbě vícepodlažních objektů a vhodné k výstavbě nízkopodlažních objektů. 

 Tato zpráva nenahrazuje inženýrskogeologický průzkum, který je vždy nutno pro 

konkrétní stavbu v kterémkoliv rajónu provést. Rozsah jednotlivých rajónů je zakreslen v 

rajónové mapě, která je zahrnuta ve  Výkresu základního členění území. 
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1.b.3. Ochrana hodnot 

1.b.3.1. Ochrana životního prostředí 

V komplexním hodnocení kvality životního prostředí lze řešené území klasifikovat jako dobré.  

 Katastrální území Všestary je poměrně různorodé. Zástavba obce se nachází 

v pahorkatinném terénním reliéfu, s údolími potoků Všestarského, Strančického a 

Mnichovky, v nadmořské výšce 378 – 480 m n.m., v klimatickém regionu mírně teplém, 

mírně vlhkém,  s průměrnou roční teplotou 7 - 8o C a s úhrnným průměrem ročních srážek 

660 mm.  

 Rozsáhlé plochy orné půdy okolo obou obcí jsou členěny polními cestami a částečně i 

mezemi, kolem komunikací jsou vysázena dožívající stromořadí ovocných stromů, které  

v současnosti z 50% schází  a musí být v rámci realizace rozvoje funkčních ploch obnoveny 

a rozšířeny.  

  V krajině je řada krajinotvorných prvků lokálně ekologické hodnoty, které poskytují 

cenné lokality pro soustřeďování společenství flory a fauny. Jejich lokalizace a specifikace je 

součástí ÚSES, viz textová část a grafická část Návrhu. 

 Na úseku ochrany ovzduší respektovat a dodržovat práva a povinnosti vyplývající ze 

zákona 86/2002 Sb. , nařízení vlády  č. 350/2002 Sb. a 354/2002 Sb. a vyhlášek MŽP         

č. 355/2002 Sb. a 358/2002 Sb. 

 V daném území dodržovat hodnoty imisních limitů  znečištění ovzduší, meze tolerance 

a četnost překročení pro jednotlivé znečišťující látky (§ 6 zákona, NV 350/2002 Sb.), včetně 

respektování emisních stropů ( NV č. 351/2002 Sb. ) 

 Při vstupu investic do území zpracovat program o snižování emisí, ve kterém bude 

stanoveno a zajištěno dodržování opatření k udržení dobré kvality ovzduší (§7, odst . 3 

zákona). 

 Ve smyslu ustanovení § 50, odst. 1 písm. e) zákona povinně vypracovat program ke 

zlepšení kvality ovzduší pro znečišťující látky, u kterých jsou překračovány imisní limity a 

meze tolerance dle ustanovení § 7, odst. 6 zákona. 

 U nových staveb, nebo změnách stávajících staveb využít centrálních zdrojů tepla, 

popř. alternativních zdrojů za předpokladu, že je to technicky možné a ekonomicky přijatelné 

(§ 3, odst. 8 zákona). 

 V rámci snižování emisí znečišťujících látek se doporučuje ve smyslu ustanovení § 50, 

odst. 1 písm. f) zákona vypracovat místní program snižování emisí dle ustanovení § 6, odst. 

5 zákona, a dále se upozorňuje na možnost vydat nařízení, ve kterém bude zakázáno 

používání některých druhů paliv v malých zdrojích znečišťování dle ustanovení § 50, odst 1 

písm g) zákona, příloha č. 11 zákona. 
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 V případě výskytu světelného znečištění ovzduší je možné vydat nařízení dle 

ustanovení § 50, odst. 1 písm. k) zákona, kterým se stanoví opatření k omezení či 

předcházení výskytu světelného znečištění. Opatření je každý povinen plnit ve smyslu 

ustanovení § 3 odst. 10 zákona. 

 Hodnoty imisních limitů na území ČR sleduje Český hydrometeorologický ústav, 

oddělení imisí. 

1.b.3.2. Ovzduší 

Zdrojem znečištění ovzduší se rozumí technologické objekty obsahující stacionární zařízení 

ke spalování paliv, zařízení technologických procesů, uhelné lomy a plochy s možností 

zapaření, hoření nebo úletu znečišťujících látek, plochy, na kterých jsou prováděny práce 

způsobující znečišťování ovzduší, sklady a skládky paliv, surovin, produktů, odpadů a jiné 

stavby, zařízení, činnosti, pro které bylo vydáno kolaudační nebo jiné obdobné rozhodnutí, 

na jehož základě lze zdroj znečištění provozovat a dále pohyblivá zařízení se spalovacími 

nebo jinými motory, která znečišťují ovzduší, zejména silniční motorová vozidla, plavidla, 

letadla. 

 V tomto smyslu se na řešeném území nachází zdroj prašnosti – lom Menčice s drtírnou 

kamene. 

        Zdroje znečišťování ovzduší musí být zřizovány a provozovány tak, aby při daném 

hmotnostním toku znečišťujících látek nepřekročila hmotnostní koncentrace znečišťujících 

látek v nosném plynu mezní hodnotu. 

       Napojením řešeného území na plynovod je zabezpečeno zlepšení imisních hodnot 

v ovzduší. 

1.b.3.3. Zdroje znečištění 

Obec nemá zaveden řádný systém likvidace odpadních vod, s výjimkou sídliště Central 

Group (8), kde je lokální ČOV. Část zástavby navazující na obec Strančice podél silnice 

III/1015 je napojena na kanalizaci Strančic. Likvidace ostatních splaškových vod je 

prováděna lokálními jímkami s pravidelným odvozem splašků a biologickými septiky.  

 Podrobné podmínky pro producenty odpadních vod obsahuje nařízení vlády ČR          

č. 61/2003, kterým se stanoví ukazatele přípustného stupně znečištění vod.  

 Návrhem ÚPO jsou komplexně řešeny prvky technické infrastruktury, odkanalizování 

území, zásobování teplem s pomocí plynofikace území . 

 Jiné zdroje znečištění nejsou na urbanizovaném území registrovány a návrh s těmito 

zdroji neuvažuje. 

1.b.3.4. Hluk a vibrace 
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Zdrojem hluku a vibrací jsou především silnice III.třídy v urbanizované oblasti sídla a provoz 

na železniční trati Praha – Č. Budějovice. 

       Přímá měření hluku nejsou k dispozici, je ale pravděpodobné, že zejména 

v dopravních špičkách je v bezprostřední blízkosti průjezdných komunikací III.třídy 

překračován limit pro obytnou zástavbu 55 (60) dB. V ochranném pásmu dráhy, 60 m od osy 

koleje nejsou ÚPO navrhovány funkce, které by drážním provozem byly zasaženy nad 

přípustné míry hluku a vibrací.  

 Samostatným zdrojem hluku, vibrací a otřesů je lom Menčice s drtírnou. 

 

1.b.3.5. Odpady 

V současné době je svoz odpadu (TKO) řešen formou netříděného a tříděného odpadu. 

Likvidace netříděného odpadu zajišťují technické služby.  

 V budoucím období není uvažováno o změně. V době realizace navržených 

urbanizovaných ploch, je třeba v rámci zpracování dílčích územních studií a dílčích 

regulačních plánů komplexně řešit likvidaci TKO. 

 Likvidace odpadních vod je prováděna prostřednictvím žump a biologických septiků, 

s výše uvedenou výjimkou (8). 

 

1.b.3.6. Ochrana nemovitých a kulturních hodnot 

Na území Všestar se nenacházejí nemovité kulturní památky zapsané v Ústředním seznamu 

nemovitých kulturních památek ČR. Požadavkem obce je zapsání smírčího kamene, 

umístěného před obecním úřadem, do seznamu kulturních památek.  

 

1.b.4. Koncepce rozvoje obce 

 Sečteno a podtrženo, hlavním bohatstvím a atraktivitou obce je malebná poloha v několika 

údolích, za horizontem viditelnosti Prahy, a zachované fragmenty okolní přírody. Kulturní 

památky nejsou zastoupeny, urbanistická kompozice částí obce je roztříštěná, „dominantou“ 

centrální části Všestar je i estetická závada – areál bývalého vepřína se silážními věžemi. 

V závěru seznamu VKP se konstatuje, že prioritou je zachování přírodního a rekreačního 

charakteru. S tím lze jen souhlasit. Pro zlepšení kvality života obyvatel je třeba dále plánovitě 

doplňovat vybavení obce jak infrastrukturou, tak občanskou vybaveností s pracovními 

příležitostmi, nová výstavba však vždy musí respektovat charakter obce a krajiny tak, aby 

nedošlo k převaze zastavěných a zpevněných ploch nad plochami zeleně a polí, kdy by 

kvalita života a prostředí byly ohroženy. 
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Kromě stávající návsi s obchodem, místním úřadem a hasičárnou, s návesním rybníčkem, 

kde existuje určitý omezený potenciál rozvoje vybavenosti (v případě nahrazení obchodu 

patrovým objektem sdružujícím více funkcí), a hospody u rybníka v Menčicích, existují 

následující možnosti rozvoje občanské vybavenosti: 

- plochy soustředěné na SZ obce mezi hřbitovem a fotbalovým hřištěm (ZOV 2, SP 2, SP 3), 

s navazujícími plochami SMS 12 a SMS 13, jako těžiště možné soustředěné a koncepční 

výstavby nových zařízení obchodu, služeb, vzdělávání i tělovýchovy, v blízkosti nové trasy 

silnice II/107 (III/1013) 

- plocha ZOV 3 v areálu SMS 2, SMS 3, určená obcí pro výstavbu restaurace 

- drobná zařízení občanské vybavenosti, jejichž vznik je umožněn regulativy ve všech 

rozvojových plochách smíšené zástavby SMS 

- rozvojový potenciál má i území bývalé farmy živočišné výroby, kde existuje řada objektů, 

které by mohly být odstraněny nebo přestavěny 

Stávající plochy veškeré zeleně jsou zachovány, návrh určuje plochy LR 2 a navazující pro 

rozšíření zalesnění ze strany vrchu Hůra na stávající ornou půdu. 

Z vyšší dokumentace je převzat systém biokoridorů a biocenter, jejichž průběh byl upraven 

podle skutečných podmínek území. 

Konkrétní přístupy k řešení jednotlivých lokalit jsou dokumentovány v hlavním výkresu. 

 

 
I.c.  URBANISTICKÁ KONCEPCE, VČETNĚ VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH,  
 PLOCH PŘESTAVBY A SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ 

I.c.1. Urbanistická koncepce  

Obec je rozčleněna do 3 hlavních (Všestary (1), Menčice (2), Jedlovec – Vávrov (3,4)) a 2 

podružných (Hůrka (5), u Strančic (6,10)) lokalit. Drobnějšími lokalitami jsou chaty a rodinné 

domky v Údolí raků (7, 9). Toto členění bude existovat i v budoucnosti, ke srůstání může 

dojít pouze ve směru od centra Všestar k jihu směrem ke Strančicům. Proto je třeba podle 

potřeby vybavit části obce tak, aby splňovaly požadavky na občanské vybavení, event. 

poskytovaly pracovní příležitosti. 

Vlastní obec Všestary (1) je původem typicky zemědělskou obcí,  založenou kolem návsi s 

rybníčkem (typická radiální  zástavba, dnes již narušená) a dále podél silnice od ZSZ do  

Světic a do Říčan (v čele návsi zachovaná řada bývalých  zemědělských usedlostí s původní 

parcelací kolmo k silnici),  později též podél silnice do Strančic. Kromě smírčího kamene u 
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budovy místního úřadu a malého parčíku náves nevyniká žádnou kulturní ani estetickou 

hodnotou. Na kraji obce směrem ke Světicům se nachází hřbitov s hřbitovní kaplí, proti 

hřbitovu je skupina lip s křížkem, navržena jako významný krajinný prvek. „Dominantou“ 

obce Všestary je hygienická i estetická závada – areál bývalé zemědělské farmy se silážními 

věžemi. Pro tento areál bývalého vepřína bylo vydáno rozhodnutí o ochranném pásmu 

hygienické ochrany ONV Praha – východ dne 6.8.1981, bez časového omezení. V roce 1997 

si obec nechala vypracovat od Agroprojektu nové ochranné pásmo, které je dvoustupňové. 

V současnosti je v areálu provozována drobná nerušící výroba, skladování a administrativní 

činnosti, další trvání ochranného pásma je proto bezpředmětné, o zrušení by však musel 

požádat majitel areálu – ZEA Světice.. 

 Část Menčice (2) je původně zemědělskou osadou na potoce  s mlýnským rybníkem. Osada 

leží mezi Všestary  a Mnichovicemi. Nyní slouží z větší části rekreačnímu  bydlení.  Tato část 

obce je zajímavá díky konfiguraci terénu a zástavby v sevřeném údolí potoka a díky blízkosti 

lesa a údolní nivy potoka. Problémovým místem části Menčice je provoz kamenolomu a 

drtírny. Kamenolom (firma Kámen Zbraslav) postoupil těžbou již na katastr obce Klokočná, 

drtírna je provozována na základě rozhodnutí o provizorní instalaci mobilní drtírny na dobu 

cca tří roků ONV Praha – východ z 13.3.1968, dalšími doklady jsou souhlas s odnětím 

pozemku ze ZPF pro účely výstavby drtírny - MÚ Říčany z 22.5.1997, který byl změněn dne 

28.9.1999 na účel zřízení deponie výrobků lomu Všestary, a souhlas s odnětím pozemku ze 

ZPF pro zřízení manipulační plochy ze 7.6.1999. Projektant územního plánu nemá 

k dispozici žádné další doklady, prokazující legalitu existence drtírny. 

 Zahradní čtvrť Jedlovec ("Vávrov") (3) vznikla za první  republiky parcelací pro letní byty 

Pražáků, z některých chat  a na některých pozemcích již vznikly stavby pro trvalé  bydlení. 

Tato část je izolovaná od vlastní obce, leží jižně  od železniční trati při silnici z Mnichovic do 

Strančic, obklopena lesem. 

 Na severní straně železniční trati, jižně od Strančického  potoka přiléhá k předchozí části 

také lokalita promíšených  chat a rodinných domků (4), zasazená v zeleném údolí mezi tratí 

a kopcem Hůrka. 

 Nejmladšího data (po 2. světové válce, s možnými výjimkami)  jsou chatové oblasti Údolí 

raků (7) severně od Menčic  a lokalita Hůrka (5), sousedící s katastrem Strančic, kde jsou 

některé chaty přestavovány na stavby pro trvalé bydlení a dochází k nové parcelaci půdy pro 

rodinné domy. 

Ucelená lokalita rodinných domů (6) se nachází na severním okraji Strančic, východně od  

silnice. 
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 Nové rod. domy ve formě malého sídliště (8) byly vybudovány  západně od centra obce 

jižně od silnice  do Světic až k Všestarskému potoku (Central Group). Výstavba 4 rodinných  

domů byla realizována na pozemku (9) nad chatovou lokalitou Údolí  raků, řada rodinných 

domů vzniká na hranici se Strančicemi  v území (10) jinak spádově přináležejícím spíše 

Strančicům, ostatní  novostavby jsou rozptýleny po  celém katastru. 

Izolovaná lokalita (11) na severním cípu katastrálního území, sousedící s katastrálním 

územím obce Světice, slouží pro drobnou výrobu a skladování, regulační podmínkou je 

zákaz trvalých staveb a zřízení 3 m pásu izolační zeleně na východní hraně této funkční 

plochy. 

Výšková hladina zástavby nepřesahuje 2 nadzemní podlaží s podkrovím, s výjimkou 

silážních věží v areálu zemědělské farmy a provozních konstrukcí drtírny kamene. 

Problémem v celém území obce je to, že některé nové (i stávající) lokality zástavby 

rodinnými domy jsou dopravně obsluhovány v podstatě polními cestami, nebo výjimečně 

asfaltovanými cestami, nedostatečného průjezdného profilu pro obousměrnou dopravu, nová 

zástavba při silnicích i některých vnitřních ulicích v části Všestary a sídliště Central Group ve 

Všestarech, již má vnitřní obslužné komunikace plánovitě vybudované s parametry podle 

platných předpisů. I stávající silnice III. třídy jsou ve špatném stavebně technickém stavu. 

Další rozvoj zástavby musí být podmíněn plánovitým budováním obslužných komunikací 

s normovými parametry, s minimalizací počtu vjezdů na veřejné komunikace. 

Vzhledem k výše uvedenému si nelze klást vysoké cíle, nicméně: 

1) Je třeba zachovat, chránit a rozvíjet přírodní hodnoty obce a zastavit chaotický a 

neorganizovaný růst obce bez rozvoje příslušné infrastruktury dopravní a technické a bez 

budování alespoň základní občanské vybavenosti.  

2) Odstranění závad: Po uzavření lomu rekultivovat území v souladu se schváleným plánem 

sanace a rekultivace.  

3) Zachování půdorysných struktur sídel Všestary a Menčice, rehabilitace návsi Všestary 

jako centra obce, s vybudováním nového centra služeb u hřbitova směrem na Tehov, podél 

zklidněného úseku bývalé silnice III/1013. 

4) Přeložení silnice III/1013 jako jedna z podmínek vzniku nového centra služeb podle bodu 

(3) výše, opravy, rekonstrukce, rozšíření a doplnění sítě místních komunikací třídy III i 

obslužných, včetně chodníků, dešťové kanalizace a zelených pásů. 
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5) Umožnit další rozvoj zástavby rodinnými domy ve vymezených lokalitách OC,  při 

současném plnění výše uvedených podmínek 1, 3 a 4 a dodržení ochranných pásem a limitů 

všeho druhu (les, ÚSES, významné krajinné prvky, hygienická ochrana, ZPF, technická 

infrastruktura, atd.). 

6) Umožnit další rozvoj zástavby rodinnými domy a doplňkovými stavbami občanského 

vybavení – obchodu a služeb - v územích SMS, při dodržení stejných podmínek jako pod 

bodem 5 výše. 

7) Doplnit a rozvíjet sportovní a rekreační vybavenost obce v územích SP. 

8) Doplňovat chodníky, pěší  a cyklistické cesty do logických tras s dobrým povrchem a 

doprovodnou zelení. 

9) Nerozšiřovat a nepodporovat další výstavbu chat v katastrálním území. 

10) Rekonstruovat rybník  u bývalého mlýna u hranice s Mnichovicemi, rehabilitovat ostatní 

stávající rybníky. 

11) Zřídit nové lesní plochy LR na orné půdě. 

12) Zřídit lokální biokoridor LBK1 a biocentrum LBC1. V místě u hřbitova koordinovat trasu 

biokoridoru s konkrétní novou trasou přeložky silnice III/1013 pro umožnění vybudování 

nového centra služeb dle bodu 3) výše. 

I.c.1.1. Zásady prostorového uspořádání 

Přírodní prostředí tvoří prostor existence obce. Obec Všestary náleží do oblasti 

pahorkatinné, tím je dán relativně členitý terénní reliéf, s převažujícími svahy s ornou půdou, 

lesy na vrcholech kopců (lesy tvoří pouze 6,3% plochy katastrálního území) a údolími 

s potoky a zamokřenými údolními nivami s vegetačním doprovodem. Historická zástavba, 

jako výsledek lidské činnosti, se soustřeďuje v údolních nivách potoků mimo zamokřené 

části, nová zástavba je umístěna na svazích i v blízkosti vrcholů místních návrší – Hůrky a 

Hůry, zásadně na stávající orné půdě, dříve na nižších bonitách, plánovaná zástavba již 

místy zabírá bonitu II, tedy místní nejlepší půdu. Je tedy třeba novou zástavbu pečlivě 

zvažovat. Území ohrožená přívalovými záplavami a údolní nivy potoků nejsou bez vhodných  

opatření vhodná pro zástavbu – dodržení hranice oplocení nové výstavby 6 m od břehové 

čáry vodotečí. 

Trvalé travní porosty a zahrady nejsou v území příliš zastoupeny, tím spíše vystupuje do 

popředí  nebezpečí půdní eroze na obdělávaných svazích při místních dešťových přívalech, 

nebo, při zastavění svahů a výstavbě zpevněných ploch na pozemcích, nebezpečí nízké 
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vsakovací kapacity ploch a krátkodobého zaplavení níže položených částí obce. Dešťová 

kanalizace může posledně jmenovaný problém částečně řešit.   

Odstranění místních závad je řešeno výše v bodě 2.4.2. - 2) – lom s drtírnou kamene. 

Stará zástavba, kromě malého sídliště Central Group, nenese stopy plánovitosti a vznikala 

organicky  a postupně podél cest. Je tvořena převážně bytovými  a hospodářskými stavbami. 

Zástavba rodinnými domy posledního data (cca 10 let) již vzniká plánovitou parcelací, včetně 

výstavby komunikací a sítí příslušných parametrů. Zbývá vybudovat systém kanalizace pro 

celou obec (stav 3/2014 - výběr dodavatele). 

Nová zástavba, která se místy rozvíjí v územích, kde ještě žádné cesty nevedou, nebo podle 

stávajících, v podstatě polních cest, musí dostat plánovitou podobu. S tím souvisí potřeba 

zpracovat pro nové ucelené lokality zástavby dílčí územní studie a regulační plány, které určí 

kostru komunikační a technické infrastruktury v návaznosti na celek a zásady vytyčené v  

Návrhu územního plánu. Nad dodržováním těchto principů musí bdít v první instanci obec, 

která musí mít zájem též na plánovitém doplňování občanské vybavenosti, aby se obec 

nestala pouhou noclehárnou, nefunkčním celkem s přebujelou bytovou zástavbou bez 

zázemí služeb a infrastruktury.   

Nová zástavba v zónách OC má být tvořena rodinnými domy a vilami, doplněnými v zónách 

SMS, SP a ZOV objekty občanského vybavení (obchody, restaurace, služby, tělovýchovná 

zařízení, drobná nerušící výroba, zdravotnictví, sociální služby, atd.). V podnikatelské zóně 

(VN) bývalé zemědělské farmy se může jednat o objekty zemědělské výroby, jiné nerušící 

výroby, obchodu, skladování a výrobních služeb.  

Výšková regulace je přizpůsobena stávající zástavbě, tj. 2 nadzemní podlaží + podkroví, pro 

všechny stavby max. 12 m nad úroveň okolního terénu (v pásmu radioreléového spoje 

podléhá výška a druh stavby schválení VUSS). Podrobnější regulativy – viz příslušná 

kapitola. Detailní řešení zón je třeba ověřit v dalších stupních projektové přípravy (regulační 

plán, územní studie, územní a stavební řízení).  

I.c.2.   Vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně 

Zastavitelné území je rozčleněno na plochy s rozdílným způsobem využití, které jsou dle 

jednotlivých funkčních typů barevně rozlišeny a označeny kódem vyjadřujícím zkratku názvu 

funkce a pořadové číslo plochy. 

Stávající obytnou zástavbu můžeme rozdělit na klasickou vesnickou, tedy orientovanou do 

hospodářských usedlostí, dále na  zástavbu v domech ve středu obce,  a na bydlení 

v rodinných domcích. Organická parcelace se nachází především ve středu obce, pravidelná 
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parcelace s rodinnými domky je lokalizována ve všech částech novější zástavby. Bytové 

domy se zde nevyskytují. 
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VŠESTARY - TABULKA ZASTAVITELNÝCH PLOCH 

Poznámka 1:  

1. Plošné výměry rozvojových lokalit jsou orientační 

2. Stav Konceptu územního plánu = 2007, NÁVRH = 2014 

ROZVOJOVÉ PLOCHY BYDLENÍ 
OZNAČENÍ ROZVOJOVÉ PLOCHY PLOCHA V M2 

 NÁVRH KONCEPT NÁVRH 

OC 1 Upřesnění+ 15960 16752 

OC 2  3550 3550 

OC 3 + OC Upřesnění+ 3080 19030 

OC 4 Upřesnění+ 18950 22549 

OC 5  3650 3650 

OC 6  3460 3460 

OC 7  7860 7860 

OC 8  4290 4290 

OC 9 redukce 62170 5830 

OC 10 redukce 38280 12941 

OC 11  4090 4090 

OC 12 nové  4075 

OC a Doplněný detail 7430 7430 

OC b Doplněný detail 800 800 

OC c Doplněný detail 2710 2710 

OC d Doplněný detail 1220 1220 

SMS 1 nárůst 5500 19795 

SMS 2  65090 65090 

SMS 3 redukce 77090 28335 

SMS 4  5720 5641 

SMS 5 nárůst 8300 10430 

SMS 6 zrušeno 4240 0 

SMS 7 zrušeno 5500 0 

SMS 8 zrušeno 23330 0 

SMS 9 redukce 45770 29520 

SMS 10 zrušeno 7020 0 

SMS 11 zrušeno 26700 0 

SMS 12 nárůst 33070 41683 

SMS 13 nárůst 10970 13486 

SMS 14  6210 6112 

CELKEM BYDLENÍ  502 010 340 329 (rozdíl – 161 681, 
– 32 %) 
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OSTATNÍ ROZVOJOVÉ PLOCHY 
 
OZNAČENÍ ROZVOJOVÉ PLOCHY 

 
PLOCHA V M2 

 NÁVRH KONCEPT NÁVRH 

VN 1 zrušeno 214 920 0 

VN 2 zrušeno 184 930 0 

CELKEM 
PODNIKATELSKÝ 
SEKTOR 

 
 

 

399 850 

 
0 (rozdíl 100 %) 

SP 1 zrušeno 349 380 0 

SP 2  
nárůst 

 
15 190 

 
19 277 SP 3 

SP 4 zrušeno 44 160 0 

CELKEM SPORTOVNÍ 
SEKTOR 

  

408 730 

 
19 277 (rozdíl – 389 453, - 

95 %) 

ZOV 1 zrušeno 21 600 0 

ZOV 2 nárůst 10 600 14 474 

ZOV 3 Doplněný detail 1030 1030 

CELKEM ZÁKLADNÍ 
OBČANSKÉ VYBAVENÍ 

 33 230 15 504 (rozdíl – 17 726, - 

53 %) 

 

Poznámka 2: Údaje jsou řádové, tolerance přesnosti vyplývá z různých verzí grafického 

softwaru použitých při tvorbě Konceptu a Návrhu a též z digitalizace katastrálních map, které 

byly podkladem až pro Návrh územního plánu. 

I.c.2.1.  Sklady, výrobní služby, nerušící výroba, komerční aktivity (VN) 

V Návrhu jsou tyto plochy soustředěny do bývalého areálu zemědělské farmy. Po rehabilitaci 

může areál zajistit určitý rozvoj místního podnikání a tedy i zaměstnanosti. Samostatná 

lokalita (11) při Světicích má regulační podmínku – žádné trvalé stavby na pozemku nejsou 

přípustné, na východním okraji areálu bude vysázen 3 m široký pruh izolační zeleně! 

I.c.2.2.    Zemědělské výrobní plochy (ZV, OP), lesní porosty (LR)  

V současnosti se v obci nachází areál bývalého vepřína podniku ZEA Světice, v části objektů 

je umístěna výroba nezemědělská a administrativa, v části skladování zemědělských 

produktů. V části obce (4) pod Jedlovcem se nachází soukromá koňská farma v sevřeném 

údolí pod Hůrkou. V této části obce je též na soukromé zahradě provozován chov pštrosů. 

Z hlediska územního rozvoje nejsou Návrhem územního plánu navrhovány žádné nové 

rozvojové plochy zemědělské a pěstitelské výroby. 
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Plochy OP – orná půda – tvoří kolem 70 plochy katastru. Orná půda je obdělávána, plochy 

se stále zmenšují zástavbou, v tomto Návrhu je navrženo též nové zalesnění (LR) na úkor 

dosavadní orné půdy. Toto zalesnění může působit směrem ke zvýšení stávající nízké 

ekologické stability území a proti erozi, současně s novými pracovními příležitostmi. 

 

I.c.2.3. OBYTNÉ PLOCHY (OC), SMÍŠENÉ ÚZEMÍ (SMS) 

Návrh územního plánu obce vymezuje  plochy určené pro funkci bydlení v členění na dva 

druhy. 

        Funkčně vymezené plochy specifikované jako OC – obytné území v rodinných domech 

s venkovským, příměstským charakterem bydlení. 

        Funkčně vymezené plochy specifikované jako SMS – smíšené území malých sídel, tj. 

rodinné domy, s dílčím podílem zařízení občanské vybavenosti pro vlastní sídlo, včetně 

drobné samospotřebitelské zemědělské malovýroby. Charakter bydlení je specifikován jako 

venkovský typ zástavby. Při stanovení jaký druh a jaký systém bydlení bude realizován, je 

návrhem územního plánu obce  pro dílčí investory rozvojových ploch bydlení (OC, SMS) 

předepsána povinnost zpracovat územní studii v rozsahu regulačního plánu před vstupem do 

území, ve smyslu zákona 50/76 Sb., v platném  znění. 

        Z hlediska kategorizace území jsou uvedené funkční regulativy děleny na jádrové území 

Všestar a Menčic (stávající zástavba, regenerace, přestavba a dostavba proluk) a rozvojová 

území označená OC 1 až OC 12, OC a až d a SMS 1 až SMS 14. 

V čistě obytných plochách se předpokládá zástavba rodinnými domy, ve smíšeném území 

doplněno drobnými provozovnami obchodu a nerušících služeb. Smíšené území nevylučuje 

výstavbu zařízení služeb pro zdraví, rekreaci, sociálních služeb, apod., v zásadě doplnění 

neexistujícího drobného občanského vybavení. 

Lokality nové výstavby se nacházejí v 6 základních polohách: 

 Výstavba na vrchu Hůrka 

 OC 2, OC 3, OC 4, SMS 4, SMS 5,  

• Dostavba v Jedlovci – Vávrově 

 OC 5, OC 6, SMS 7 

• Výstavba v Menčicích 

 OC 7, OC 8, OC11, SMS 9 

• Výstavba pod Hůrou 
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 OC 9, OC 10 

• Výstavba uvnitř nebo po nejbližším obvodě stávající zástavby ve Všestarech 

 OC 12, SMS 12, SMS 13, SMS 14 

• Postupné srůstání obcí Všestary a Strančice podél silnice III/1015 

    OC 1, SMS 2, SMS 3 

  

Je třeba upozornit, že veškerá nová výstavba je podmíněna vybudováním nové silniční 
obslužné sítě a nezbytné infrastruktury, dle Pokynů pro zpracování ÚP obce Všestary 
je výstavba v lokalitách SMS 2 a SMS 3 podmíněna zpracováním regulačního plánu. 
Důvodem je exponovaná poloha lokalit na horizontu krajiny a nedořešená kompozice 
dělení pozemků a komunikací, vytyčených na základě geometrického plánu dělení 
pozemků.  

Dále, výstavba v lokalitách SMS 1, SMS 13, ZOV 2, SP 2, SP 3, OC 3, OC 4 a SMS 9 je 
podmíněna zpracováním územní studie. Důvodem je exponovaná poloha lokalit 
v krajině a v obci a nutnost vyřešit napojení dopravní a infrastruktury.  

 

I.c.2.4. Plochy občanského vybavení  (VVS, VVM, ZOV) 

V hlavním výkresu popisované typy vybavení jsou stávající (hospoda, školka, 2 autoservisy, 

truhlářství, obchod, obecní úřad). Návrh územního plánu navrhuje soustředěná nová zařízení 

občanské vybavenosti v jediném místě, pro tento účel je vhodná plocha jižně od zklidněné 

silnice III/1013  u hřbitova, kde po přeložení této silnice a křižovatky se silnicí III/1012 může 

vzniknout pěší zóna s jakýmkoli vybavením, včetně sportovního a parkovišť.  Jinak se 

doporučuje rozptýlit tuto vybavenost ve smíšených zónách v dalších částech obce (Hůrka, 

Menčice, Jedlovec – Vávrov, Plac Strančický – u Strančic). 

Návrh územního plánu ve funkčních plochách stávajícího vybavení, označených jako ZOV, 

přesně nevymezuje konkrétní druh občanské vybavenosti sídla. Jedná se například o 

obchodní zařízení středního typu, různé služby pro obyvatele, komerční, zdravotnické a 

sociální služby, pohostinské služby. 

 

I.c.2.5. Plochy sportu a rekreace (SP), (R) 
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V obci je fotbalové hřiště s vlastní provozní budovou. Jako rozvoj jsou spatřovány plochy 

SP2 a  SP3 v souvislosti se záměrem podle I.c.2.4. výše a s blízkostí fotbalového hřiště a 

školky. 

Navrhované funkční plochy obecně označené jako ZOV a SP  jsou určeny pro zařízení 

sportovní kombinovaná se zařízeními místní správy, předškolními zařízeními, školskými 

zařízeními, zdravotnickými zařízeními, zařízení sociální  péče apod., tj. příležitosti pro 

sdružené investice. Souvisejí s možným rozvojem občanské vybavenosti podél zklidněného 

úseku bývalé silnice III/1013 u hřbitova (možná pěší zóna), kde je navrženo též kapacitní 

parkoviště. 

V lesích a na po obvodě obce se nacházejí 3 lokality se  soustředěnou chatovou zástavbou – 

Údolí raků u části Menčice, Jedlovec – Vávrov – izolovaná lokalita za tratí u Mnichovic a 

Hůrka, lokalita sousedící s katastrem Strančic. Kromě toho jsou chaty roztroušeny po okraji 

lesa Hůra (některé stavby jsou patrně nelegální) i jinde v obytné zástavbě. Některé pozemky 

v chatových osadách jsou postupně zastavovány rodinnými domy, kde nastává problém 

s technickým vybavením a dopravní obsluhou dle platných norem a předpisů. Tento rozvoj 

by měl být stavebním úřadem regulován tak, aby byly tyto normy a předpisy plněny, jinak 

není nová výstavba možná. Celkový počet chat v katastrálním území je cca 113. 

V návrhovém období není tento druh funkce rozšiřován. 

 

I.c.2.6.  Plochy přestavby 

Pro přestavbu je určena plocha bývalé zemědělské farmy ZEA Světice. 

 

I.c.2.7. Systém sídelní zeleně 

V současně zastavěném území obce je sídelní zeleň reprezentována zahradami obytných 

domů, lesy obklopujícími některé části obce (Vávrov – Jedlovec, Menčice), veřejná zeleň je 

zastoupena pouze na návsi, na hřbitově a na části pozemku kojeneckého ústavu, jehož 

budova se nachází na severním okraji katastrálního území Strančic. Návrh předepisuje 

zřízení zelené plochy v areálu SMS 2, navrhuje zalesnění části orné půdy pod lesem Hůra, 

navrhuje novou výsadbu nelesní zeleně u hřbitova a v části Hůrka (5), je zachována zeleň 

v údolní nivě Všestarského potoka (VKP), navrhovaný biokoridor LBK 1 by měl částečně 

odclonit obec od otevřených ploch orné půdy na západě, kde je ekologická stabilita krajiny 

velmi nízká. 
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I.d. KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY, VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEJÍ 
UMÍSŤOVÁNÍ 

 

I.d.1.    Doprava 

I.d.1.1. Širší dopravní vztahy – stávající stav 

       Řešená obec Všestary se nalézá v JV sektoru bývalého okresu Praha – východ mimo 

přímý kontakt s vyšší komunikační sítí. Cca 1,5 km západně je silnice II.tř. č. 107, 3 km jižně 

je v křižovatce Všehromy (EXIT 15) napojení na dálnici D1 (E 65), směrem JV je ve 

vzdálenosti 8 km další napojení na D1 v křižovatce Mirošovice (EXIT 21). 

 Vlastním řešeným územím obce prochází páteřní komunikace (průtah silnice III. tř. č. 

III/1012 Říčany – Světice – Všestary – Mnichovice), ze které odbočují silnice III/1013 na SV 

do Tehova a dále na silnici II/333 (I/2) k Mukařovu.  

 V centru obce Všestary je odbočka směrem jižním silnice III/1015 do Strančic, silnice 

III/11315 odbočuje směrem severním před Mnichovicemi do Klokočné. V jižní části řešeného 

území v části Vávrov prochází jižně od železniční trati úsek silnice III/1014 směr do 

Mnichovic. Sčítání dopravy se v řešeném území neprovádělo – postihuje pouze okolní silnice 

(viz příl.) Zbývající dopravní trasy mají charakter místních obslužných komunikací. 

I.d.1.2. Stávající stav dopravy v intravilánu 

Současný stav komunikace v řešeném území vykazuje převážně řadu nedostatků (šířky, 

rozhled, směrové parametry, provoz chodců), avšak vzhledem k dopravním zátěžím na 

silnicích III. třídy s lokálním významem jsou tyto závady v obvyklém rozsahu, jaký je znám 

v ČR. Navazující místní komunikace jsou z části zpevněny živičným krytem, většinou však 

s povrchem štěrkovým. Větším problémem se jeví značná část tras v šířce 3 – 5 m mezi 

hranicemi parcel bez možnosti zřízení širší dvoupruhové vozovky eventuelně provedení 

výhyben dle ČSN 73 6110 nebo alespoň úvratí na koncích těchto komunikací. 

  

Území je z hlediska hromadné dopravy obsluhováno 3 linkami autobusů a to v těchto 

trasách: 

a) linka 282 489 : Strančice,ž.st..- Věestary-Vávrov-Mnichovice-Svojetice-Klokočná 

b/       linka  282 495   Strančice ž.st.-Všestary-Vávrov-Mnichovice-Zvánovice 

c/       linka    282 494      Říčany-Všestary- Strančice ž.st. 

 

V řešeném území se nacházejí 3 zastávky autobusové hromadné dopravy:  

Všestary, Všestary – Vávrov, Všestary – Menčice (rozcestí) 
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S výjimkou zastávky v centru obce Všestary nemají zbývající zastávky potřebné parametry a 

vybavení. V obci se nenachází žádná významnější samostatná pěší nebo cyklistická trasa, 

tato doprava se realizuje na síti komunikací III. třídy a místních. Podél hlavních komunikací 

jsou chodníky pro pěší sporadicky (pouze ve středu obce). 

 V obci Všestary je u silnice III/1012 směrem na Mnichovice (před odbočením do Menčic) 

provozována čerpací stanice PH a v obci jsou 3 firmy  zabývající se službami pro motoristy. 

 Nejbližší železniční stanice je ve Strančicích (trať č. 221 Českých drah Praha – Benešov 

u Prahy, resp. s pokračováním jako č. 220 do Českých Budějovic). 

I.d.1.3. Doprava – návrh 

I.d.1.3.1. Síť silnic III. Třídy 

 Všestary se nacházejí na rozhraní dopravního spádu v oblasti Říčany – D1 – Strančice – 

Mnichovice, tedy mimo hlavní dopravní tepny. Z tohoto faktu se odvozuje celkově malý 

dopravní význam obce z hlediska vyšších dopravních tras v současnosti i ve výhledu. 

Jediným známým záměrem v této problematice dle ZÚR Středočeského kraje je předpoklad 

přeložky silnice III/1013 (s označením VPS  DO74) - ve směru od Tehova je přeložena SZ za 

hřbitov a prodloužena v nové trase do Strančic, křížení se stávající silnicí III/1012 je 

uvažováno pomocí okružní křižovatky. 

 Tato nová komunikace by měla být v kategorii S 7,5/50÷60 a uspořádání 2 x 3,0 m + 2 x 

0,75 m nezpevněné krajnice, rep. kat M8/50 v průběhu intravilánem. Kapacita této 

komunikace vyhovuje do 1500 vozidel / den. V intravilánové části by měla být sledována 

zásada vybudování alespoň jednostranného chodníku pro pěší podél stávajících tras. 

I.d.1.3.2. Místní komunikační síť 

Stávající průběh silnic III. třídy a výše popsaná nová trasa silnice III/1013 tvoří hlavní kostru 

komunikací funkční skupiny  B.. 

 Ostatní místní komunikace ať ve stávající souvislé zástavbě nebo i v navrhovaných 

plochách jsou funkční skupiny C, a D1, a to částečně bez možnosti dosažení zásadních 

zlepšení. 

 V těchto částech obce budou místní komunikace postupně doplňovány o další úseky ve 

vazbě na realizaci rozvojových ploch dle návrhu ÚPN s tím, že bude sledován záměr 

minimalizace počtu připojení místní sítě na nové trasy vyšších komunikací, výstavba 

chodníků, parkovišť a hlukové clonění.  

 V navržených lokalitách RD se uvažuje převážně s komunikacemi kat. D.1. – obytné 

ulice.  

I.d.1.3.3. Veřejná doprava 



 
 
 
 
A.D.O. PRAHA                                                                                       ÚZEMNÍ PLÁN OBCE VŠESTARY – NÁVRH 6/2014                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                       29                                                                   
  

Obcí projíždějí 3 linky autobusové veřejné dopravy – viz kapitola 2. Je uvažováno se 

zachováním těchto tras a v závislosti na rozvoji obce bude vhodné realizovat další zastávky 

v místech silnější koncentrace obyvatel, resp. s rozvojem infrastruktury – viz situace. 

 Jedná se o zřízení zástavky u hřbitova, u lomu (na silnici III/1012) a na jihu směrem do 

Strančic na silnici III/1015 (již zrealizovaný záliv) a dále u ul. Vilová.na jižním okraji řešeného 

území. 

 Železniční trať je v  jižní části řešeného území, kde je přijatelná dostupnost železniční 

stanice „Strančice“- s možností návazné autobusové dopravy.. 

 Rekonstrukce železniční trati Praha – Benešov – České Budějovice na dosažitelnou 

rychlost V = 110 km/hod je zcela reálná a nebude si vyžadovat další plošné nároky ani žádná 

opatření oproti dnešnímu stavu.  

I.d.1.3.4. Klidová doprava 

V centrální části obce i v okrajových lokalitách nejsou žádné kapacitnější plochy klidové 

dopravy, pouze před některými objekty občanské vybavenosti jsou vytvořeny podmínky pro 

možnost parkování. 

 V území převažuje zástavba rodinného charakteru, což i ve výhledu předurčuje 

parkování a odstavování vozidel na vlastních pozemcích. 

 V návrhu je vytipována jedna centrální lokalita plochy parkingu u hřbitova, sloužící i pro 

potenciální rozvoj místního centra občanské vybavenosti podél zklidněného úseku bývalé 

silnice III/1013 na Tehov. Případné rozvojové plochy všech charakteristik budou v dalších 

stupních PD obsahovat výpočty nároků klidové dopravy ve smyslu ČSN 73 6110. 

I.d.1.3.5. Pěší a cyklistická doprava 

V současnosti se v řešeném území nenachází samostatná pěší (resp. turistická) trasa. Podél 

nových tras silnic v intravilánu nutno budovat min. jednostranné chodníky, návrh dále 

doporučuje zaměřit se na dobudování chodníků u stávajících místních komunikací. (kritická 

je situace na spojce do Strančic – nádraží ČD) v místech, kde to je šířkově reálné a zřizování 

zklidněných ulic v nově navrhovaných lokalitách obytné zástavby.Tento záměr je postupně 

částečně realizován v úseku mezi ul. V zahradách –Spojovací. 

 Cyklotrasa vyšší kategorie se v území nenachází ani není navrhována.  

I.d.2. Kanalizace 

 Splašková kanalizace dosud, až na malý lokální  systém s vlastní ČOV (sídliště Central 

Group – (8)), v obci neexistuje. Kapacita ČOV Mnichovice umožňuje připojení obce Všestary, 

v současnosti (5/2014) probíhá výběrové řízení na dodavatele kanalizace v obci. 
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Zatím jsou ostatní stávající nemovitosti jsou odkanalizovány do žump či septiků. 

Jejich nespolehlivé vyvážení, či existence trativodů, má vliv na stále se zhoršující kvalitu 

vody v místních zdrojích. 

Základní koncepce řešení 

Pro danou lokalitu je navržena oddílná kanalizace. Splaškové vody budou odváděny 

na stávající čistírnu odpadních vod Mnichovice. Dešťové vody z nově navrhovaných území 

budou odváděny do místních vodotečí přes retenční nádrže tak, aby se zpomalil jejich odtok.  

Splaškové vody 

Splaškové vody budou odváděny na stávající čistírnu odpadních vod Mnichovice. 

Obec má vyprojektovanou projektovou dokumentaci na splaškovou kanalizaci, v současné 

době probíhá výběrové řízení na výběr zhotovitele stavby.  

Výpočet množství splaškových vod  

Návrh vychází z vyhlášky MZe č.428/2001 Sb. , kterou se provádí zákon č.274/2001 Sb., o 

vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu , Příloha č.12 – Směrná čísla roční potřeby 

vody.  

Pro bytový fond: - je-li v bytě výtok, WC a koupelna s centrální přípravou teplé vody  

                                         q=56 m3/ osobu*rok  

Pro provozovny místního významu na jednoho zaměstnance na směnu: q=20 m3/rok 

předpoklad 100 zaměstnanců   

Pro občanskou vybavenost obce je počítáno: q=11 m3/rok na jednoho obyvatele obce 

Koeficient denní nerovnoměrnosti kd = 1,35 

Koeficient hodinové nerovnoměrnosti kh = 1,8 

předpokládaný počet obyvatel je 1724  

Qr =  1724*56 + 100*20 + 1724*11 = 117 508 m3/rok  

Q24 =  3,73 l/s 

Qmax d = 3,73 *1,35 = 5,04 l/s  

Qmax h = 5,04 *1,80 = 9,07 l/s  
 
Dešťové vody  

Dešťové vody jsou v současné době svedeny do místních vodotečí Všestarského 

potoka, do Mnichovky a do Strančického potoka. 

U nové zástavby předpokládáme výstavbu zasakovacích pásů a zasakovacích studní pro 

likvidaci dešťových vod ze střech a komunikací. Ovšem geologické podloží není vhodné pro 

zasakování dešťových vod. Zasakovací pásy a zasakovací studně budou vybaveny přepady, 

které budou zaústěny do dešťové kanalizace. Před zaústěním do vodotečí budou na dešťové 
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kanalizaci realizovány retenční nádrže. V místech  zaústění dešťových stok do vodotečí 

budou realizovány sedimentační jímky, aby se zabránilo zanášení vodotečí sedimenty. 

Výpočet množství dešťových vod z místních komunikací a ze střech z celkové nově 

zastavěné plochy: 

Návrh vychází ze vzorce dle ČSN 75 6001 „Stokové sítě a kanalizační přípojky“. 

Q = Ψ * Ss * qs 

Ψ = součinitel odtoku pro novou výstavbu včetně komunikací = 0,5 při sklonu území nad 5% 

Ss = plocha povodí = 33 ha  

qs  = intenzita návrhového deště = 116 l/s*ha, ombrografická stanice Káraný, při periodicitě 1 

doba trvání deště je 15 min – pro města s oddílnou stokovou sítí, bez ohledu na počet 

obyvatel. 

Potom odtok dešťových vod Q = 0,5*33*116 = 1914 l/s. 

Velikost retenčního prostoru pro zachycení dešťových vod po dobu 15 min je 1723 m3. 

Retenční prostory budou umístěny na odtoku z jednotlivých zastavěných ploch. Pokud by 

byly použity retenční prostory vysypané frakcí 63-120 mm je nutné stavební prostor RN 

ztrojnásobit. Za odtokem z retenční nádrže bude navržena šachta se stavítkem, která bude 

regulovat odtok z retenční nádrže na odtok odpovídající odtoku dešťových vod před 

zástavbou. 

 

VODNÍ TOKY 

V území se nacházejí tři potoky:, Mnichovka (č.povodí 1-09-03-124) – správcem je Povodí 

Vltavy, Všestarský a Strančický – správci jsou obec Všestary a obec Všestary  resp. 

Strančice. 

Všestarský potok pramení západně od obce, Mnichovka přitéká od Klokočné a Strančický 

potok pramení nad Strančicemi, všechny 3 potoky se stékají pod drtírnou kamenolomu. 

Ochrana před povodněmi – v údolních nivách potoků by bylo možné vybudovat povodňové 

přehrádky s regulovaným odtokem, které by se kaskádovitě plnily při zvýšených průtocích. 

Detailně musí být řešeno v povodňovém plánu obce. 

 

I.d.3. Vodovod 

Obec Všestary je zásobována pitnou vodou z vodovodu region JIH. Tento vodovod je 

zapojen i do částí Menčice a Jedlovec („Vávrov).  
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Výpočet potřeby pitné vody  

Návrh vychází z vyhlášky MZe č.428/2001 Sb. , kterou se provádí zákon č.274/2001 Sb., o 

vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu , Příloha č.12 – Směrná čísla roční potřeby 

vody.  

Pro bytový fond: - je-li v bytě výtok, WC a koupelna s centrální přípravou teplé vody  

                                         q=56 m3/ osobu*rok  

Pro provozovny místního významu na jednoho zaměstnance na směnu: q=20 m3/rok 

předpoklad 100 zaměstnanců   

Pro občanskou vybavenost obce je počítáno: q=11 m3/rok na jednoho obyvatele obce 

Koeficient denní nerovnoměrnosti kd = 1,35 

Koeficient hodinové nerovnoměrnosti kh = 1,8 

předpokládaný počet obyvatel je 1724  

Qr =  1724*56 + 100*20 + 1724*11 = 117 508 m3/rok  

Q24 =  3,73 l/s 

Qmax d = 3,73 *1,35 = 5,04 l/s  

Qmax h = 5,04 *1,80 = 9,07 l/s  

 

Navržené řešení  

Zásobení pitnou vodou nově zastavěného území bude realizováno ze stávající 

vodovodní sítě v obci. 

 

I.d.4. Plyn 

Obec je plynofikována. Dne 25.2.2002 vydal Stavební úřad Městského úřadu Mnichovice 

Kolaudační rozhodnutí pro liniovou stavbu „Plynofikace obce Všestary“. Zásobení plynem je 

řešeno ve směru od Strančic z VTL RS Kunice. Plynofikace pokrývá centrální část obce, 

části přiléhající ke katastru Strančic (Jedlovec), avšak není zahrnuta část Menčice. 

Předpokládáme pouze výstavbu plynovodních řadů pro novou zástavbu, pro kterou je 

stávající kapacita přívodních řadů dostačující. 

Ochranné pásmo VTL plynovodů DN 300 a VTL přípojek DN 100 je 20 m na každou 

stranu. Činnost v ochranném pásmu upravuje prováděcí vyhláška č. 175/75 SB., 

plynárenského zákona.  S činností, přicházejících v řešeném území v úvahu, je v ochranném 

pásmu zakázáno:  

- zřizovat sklady a čerpadla benzinu 

- do vzdálenosti 15-ti m budovat zástavbu (stavby trvalého charakteru)  
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- do vzdálenosti 10-ti m umísťovat jednoduché, drobné a dočasné stavby 

- do vzdálenosti 10-ti m dobývat nebo ukládat zeminy, zřizovat studny 

- do vzdálenosti 5-ti m budovat kanalizace a vodovody v souběhu 

- do vzdálenosti 3 m provádět výkopy nebo sondy 

-  

Plynovody by měly být vedeny  v minimální vzdálenosti 25 m od osy silnice I. a 

II.třídy, 18 m od osy silnice III.třídy, 50 m od osy přilehlého pruhu dálnice. Vzdálenosti je 

možno zkrátit pouze se souhlasem správce komunikace, ne však více než 3 m od paty 

násypu nebo hrany příkopu. Návrh a výstavbu VTL plynovodu předepisuje ČSN 38 6410.  

 

Potřeba plynu pro RD a BJ:  

Potřeba plynu: 
 
312 RD * 4,0 m3 /hod = 1248 m3 /hod 
Celkem     1248 m3/hod 
Potřeba plynu celkem    1110,72 m3/hod 
Roční potřeba plynu Qr = cca 10 932 tis m3  
 
                                             1 
koeficient současnosti k = ------- = 0,89 (n je počet spotřebičů) 

                                                                 n0,10 

 

Qh  = 1 295,56 m3/hod 

Qr  = 3 723,0 tis m3/rok 

 

Potřeba plynu pro občanskou vybavenost, provozovny a komerci: 

Qh  = 650 m3/hod 

Qr  = 2 847 tis m3/rok 

Kategorie velkoodběr se nepředpokládá. 

 

 

 

I.d.5. Zásobování elektrickou energií 

I.d.5.1. Současný stav 

a) Vedení 22 kV  

V prostoru se nachází linky 22 kV. Omezují rozvojové  možnosti územního plánu. Podle 

konzultací s ČEZ Distribuce je možné ve výhledu uvažovat o úpravách těchto linek, 

samozřejmě za finance žadatelů o přeložky. 
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V oblasti jsou také kabelové nadzemní části linek 22 kV a podzemní kabelová vedení. 

b) Rozvody  1 kV  

V lokalitě jsou převážně venkovní vedení 1 kV. Jejich vztah k návrhu územního plánu je 

neutrální, protože je možné v rámci jednotlivé výstavby provádět úpravy sítě. V nové 

výstavbě jsou rozvody kabelové. 

c) Trafostanice 22/0.4 kV 

Stávající trafostanice :   PY_4559 - Všestary ZD         odběratelská 

 PY_2045 - Všestary - obec 250 kVA 

 PY_6488 – Všestary – RD nad ZD 100 kVA 

 PY_ 7017 – Všestary – U hřiště 400 kVA  

 PY_ 5793 – Všestary – RD 400 kVA 

 PY_ 4582 – Všestary – nová 400 kVA 

 PY_ 0318 – Všestary – Na březovkách 400 kVA 

 PY_ 5086 -  Všestary Vávrov Jedlovec 160 kVA 

 PY_ 6391 – Všestary – Na Lukavické cestě 400 kVA 

 PY_ 2240 – Stránčičce – KÚ 400 kVA 

 PY_ 5173 – Stránčičce – sever 400 kVA 

 PY- 2096 – Menčice – Třešňovka chaty 160 kVA 

 PY- 5085 – Menčice – Údolí Raků  160 kVA 

 PY- 5869 – Menčice – atyp.   160 kVA 

 PY- 4716 – Menčice – kamenolom  odběratelská 

 PY- 6021 – Mnichovice-ml.k Všestarům atyp. 160kVA 

 PY- 7045 – Světice –GOLOC  100 kVA 

  

Veřejné osvětlení 

Komunikace jsou osvětleny jako komunikace místní, světelné body jsou osazeny 

vysokotlakými sodíkovými zdroji 50 a 70 W. Vedení je společné s rozvody 1 kV ČEZ 

Distribuce. 

 

ELEKTROROZVODY SLABOPROUD 

Radioreléový paprsek 

Územím prochází trasa radioreléového spoje MO ČR, orientačně zakreslená v hlavním 

výkresu, výška paprsku nebyla VUSS Praha udána . Územní rozhodnutí  a stavební povolení 

pro stavby v ochranném pásmu tohoto spoje podléhají souhlasu VUSS Praha, jako určeného 
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orgánu MO ČR. Radioreléový paprsek bude limitujícím prvkem pro výšku nově budovaných 

staveb.  

Místní telefonní síť  

V řešeném území se nacházejí kabelové trasy telefonních rozvodů, provedené jednak kabely 

v zemi a částečně závěsnými kabely. V nově budovaných lokalitách jsou vedení v zemi. 

V současné době lze předpokládat, vzhledem k nové nabídce poskytovatelů služeb 

renesanci kabelových vedení. Celková potřeba cca 600 linek je pokryta stávajícím rozvodem. 

 

I.d.5.2. Návrh zásobování elektrickou energií 

Zásobování elektrickou energií je ve stávající zástavbě zabezpečeno. Vzhledem k možným 

rekonstrukcím objektů, zvyšování bytového standardu, může docházet k drobnému 

navyšování odběrů, není zásadní a lze předpokládat, že bude dořešeno novými úpravami 

rozvodů ČEZ Distribuce se stávajícími transformačními stanicemi. 

Odběratelské stanice ( Kamenolom a ZD) v současné době pokrývají potřebu odběratele. 

 

STÁVAJÍCÍ STAV OBCE   

Označení  
lokality   Počet  

RD 
jednotkový 
příkon Příkon  kW 

počet 
datových 
linek 

Všestary   244 4,2 1024,8   240 

Menčice   30 4,2 126,0   30 

Chaty   113 2,0 226,0   30 

Stávající 
potřeba       1376,8  kW 300 
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ROZVOJ OBCE 

Označení rozvojové 
plochy (lokality) 

Plocha 
rozvoje 

Po-čet  
RD. 

Jednot-
kový 

příkon 
Příkon   

počet 
datových 

linek  

Rekolaudace chaty   113 2 226   20 

OC 1                    16 2 32   15 

OC 2                     3 2 6   3 

OC 3  +OC                    19 2 38   3 

OC 4                    20 2 40   20 

OC 5                 3 2 6   3 

OC 6                2 2 4   2 

OC 7                 7 4,2 29,4   7 

OC 8                   4 4,2 16,8   4 

OC 9                    5 2 10   5 

OC10                  12 2 24   12 

OC 11                2 2 4   2 

OC 12   4 2 8   4 

SMS 1             20 2 40   5 

SMS 2            60 2 120   60 

SMS 3             28 2 56   28 

SMS 4             5 2 10   5 

SMS 5             12 2 24   8 

SMS 6             3 2 6   3 

SMS 9             29 4,2 121,8     

SMS 12            41 2 82   41 

SMS 13            13 2 26   13 

SMS 14            4 2 8   4 
Součet bytová 

výstavba       938,00 kW 267 

SP2 7 860     60   5 

SP3 7 330     130   5 

Součet sportovního 
sektoru       190,00   10,00 

CELKEM ROZVOJ     1 128,00 kW 277,00 
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Celkový předpokládaný nárůst je pro návrhové období :  1 128 kW 
Celková potřeba pro předpokládaný konečný stav         :  1 376 kW   

 

Instalovaný výkon stávajících transformačních stanic 22/0,4 kV pokrývá plánovaný 
rozvoj. 

 

Pro ekonomické aktivity, potřebující příkon nad uvažovaný rámec budou transformační 

stanice budovány podle centra odběru, vzhledem k malé vzdálenosti od napájecích vedení 

22 kV by nemělo být jejich připojení nerealizovatelné. 

Rozvojové plochy budou zabezpečeny v rámci stávajících TS  úpravou rozvodů 1 kV a 

provedením rozvodů nových. Nové rozvody 1 kV budou řešeny především jako kabelové 

s propojením mezi jednotlivými stanicemi tak, aby byl možný záskok při řešení jak 

provozních stavů, tak případných havárií apod. 

Upřesnění jednotlivých připojení a tras bude záležet především na postupu výstavby, 

urbanistickém rozvržení nových lokalit. Pro volbu změny trasy venkovního vedení budou 

využity především prostory podél cest, hranic jednotlivých celků a hranic lesa. 

  

Veřejné osvětlení 

Pro osvětlení nových částí obce bude použito především  parkového systému s nízkými 

stožárky, kabelovým propojením. Zapínací body je vhodné umisťovat u transformačních 

stanic. Pro ovládání je možné využití buď HDO, nebo řízení ročními hodinami 

s automatickým nastavováním podle intenzity osvětlení. 

 

I.d.5.3. Ochranná pásma energetických zařízení  

 Poslední platná zákonná úprava : 

Zákon 458/2000 Sb.  Pro nová zařízení ( územní řízení) 

Ochranné pásmo nadzemního vedení  je souvislý prostor vymezený svislými rovinami 

vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, která 

činí od krajního vodiče na obě strany : 

Vedení o napětí nad 1 kV do 35 kV včetně, provedená : 

Z vodičů bez izolace               7 m 

Z vodičů o základní izolaci  2 m 

Ze závěsných kabelů  1 m 
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Vedení o napětí nad 35 kV do 110 kV včetně               12 m 

Vedení o napětí nad 110 kV do 220 kV včetně 15 m 

Vedení o napětí nad 220 kV do 400 kV včetně 20 m 

Vedení o napětí nad 400 kV 30 m 

Ochranné pásmo podzemního vedení do 110 kV a DŘT  

Po obou stranách krajního kabelu kabelového vedení 1 m 

Ochranné pásmo podzemního vedení nad 110 kV  

Po obou stranách krajního kabelu kabelového vedení 3 m 

 

Ochranné pásmo elektrické stanice   je vymezeno 

svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti : 

venkovní elektrické stanice a stanice v budovách nad  52 kV  

od oplocení nebo od vnějšího líce obvodového zdiva 20 m 

stožárové elektrické stanice s převodem nad 1 kV do 52 kV na 

úroveň nn   7 m 

kompaktní a zděné  elektrické stanice s převodem nad 1 kV  

do 52 kV na úroveň nn   2 m 

vestavěné elektrické stanice od obestavění    1 m 

 
Pro stávající zařízení  

Pro zařízení schválená rozhodnutím o umístění stavby před nabytím platnosti výše 

uvedeného  zákona platí ochranná pásma dle zákona 222/1994 Sb. takto : 

Ochranné pásmo nadzemního vedení  je souvislý prostor vymezený svislými rovinami 

vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, která 

činí od krajního vodiče na obě strany : 

Vedení o napětí nad 1 kV do 35 kV včetně 7 m 

 

Ochranné pásmo elektrické stanice   je vymezeno 

svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti : 

od oplocení nebo od obezděné hranice objektu stanice 20 m 

 

Pro zařízení schválená rozhodnutím o umístění stavby před nabytím platnosti zákona 

222/1994 Sb. platí ochranná pásma dle zákona 79/1957 Sb.takto : 
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Ochranné pásmo nadzemního vedení  je souvislý prostor vymezený svislými rovinami 

vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, která 

činí od krajního vodiče na obě strany : 

 

Vedení o napětí nad 1 kV do 35 kV včetně 10 m 

 

Ochranné pásmo podzemního vedení  

Po obou stranách krajního kabelu kabelového vedení 1 m 

 

Ochranné pásmo elektrické stanice   je vymezeno 

svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti : 

od oplocení nebo od obezděné hranice objektu stanice 30 m 

 

Spojová zařízení 

Stávající kabely Českého Telecomu, případně dalších majitelů a provozovatelů 

telekomunikačních zařízení je nutné respektovat při návrzích zastavění území a situování 

komunikací. Jejich přeložky jsou finančně náročné a ne vždy realizovatelné.  

Realizace telekomunikačních služeb je v současné době předmětem nabídky jednotlivých 

poskytovatelů. Současný trend je pokrytí území pomocí sítí , pokrývajících území pro přenos 

hlasových i datových signálů. Rozvoj kabelových, jak metalických , tak optických vedení 

bude dán především potřebou a záměry poskytovatelů v návaznosti na potřeby zákazníků. 

 
 

I.d.6. Likvidace TKO 

Svoz TKO a sběr škodlivých odpadů je zajištěn firmou Technické služby s. s r.o.,  Benešov, 

na skládku u Konopiště.  

 Obec zajišťuje 2 x do roka sběr železného šrotu, dává  k dispozici občanům 11 - 15 

velkoprostorových kontejnerů,  které firma ASA vyváží na skládku. Separovaný sběr (plasty, 

sklo, železo) zajišťují Středočeské sběrné suroviny. 

 Přesto je v obci několik drobných černých skládek. 

 

I.d.7. Ochranná pásma technické infrastruktury 

I.d.7.1. Ochranná pásma energetických zařízení 

 Poslední platná zákonná úprava : 
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 Zákon 458/2000 Sb.  Pro nová zařízení ( územní řízení) 

 Ochranné pásmo nadzemního vedení  je souvislý prostor vymezený svislými rovinami 

vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, 

která činí od krajního vodiče na obě strany : 

 Vedení o napětí nad 1 kV do 35 kV včetně, provedená : 

Z vodičů bez izolace               7 m 

 Z vodičů o základní izolaci  2 m 

 Ze závěsných kabelů  1 m 

  

Vedení o napětí nad 35 kV do 110 kV včetně               12 m 

 Vedení o napětí nad 110 kV do 220 kV včetně 15 m 

 Vedení o napětí nad 220 kV do 400 kV včetně 20 m 

 Vedení o napětí nad 400 kV 30 m 

 Ochranné pásmo podzemního vedení do 110 kV a DŘT  

 Po obou stranách krajního kabelu kabelového vedení 1 m 

 Ochranné pásmo podzemního vedení nad 110 kV  

 Po obou stranách krajního kabelu kabelového vedení 3 m 

  

 Ochranné pásmo elektrické stanice   je vymezeno 

 svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti : 

 venkovní elektrické stanice a stanice v budovách nad  52 kV  

 od oplocení nebo od vnějšího líce obvodového zdiva 20 m 

 stožárové elektrické stanice s převodem nad 1 kV do 52 kV na 

 úroveň nn   7 m 

 kompaktní a zděné  elektrické stanice s převodem nad 1 kV  

 do 52 kV na úroveň nn   2 m 

 vestavěné elektrické stanice od obestavění    1 m 

  

  
 Pro stávající zařízení  

 Pro zařízení schválená rozhodnutím o umístění stavby před nabytím platnosti výše 

uvedeného  zákona platí ochranná pásma dle zákona 222/1994 Sb. takto : 

 Ochranné pásmo nadzemního vedení  je souvislý prostor vymezený svislými rovinami 

vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, 

která činí od krajního vodiče na obě strany : 
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 Vedení o napětí nad 1 kV do 35 kV včetně 7 m 

  

 Ochranné pásmo elektrické stanice   je vymezeno 

 svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti : 

 od oplocení nebo od obezděné hranice objektu stanice 20 m 

  

 Pro zařízení schválená rozhodnutím o umístění stavby před nabytím platnosti zákona 

222/1994 Sb. platí ochranná pásma dle zákona 79/1957 Sb.takto : 

  

 Ochranné pásmo nadzemního vedení  je souvislý prostor vymezený svislými rovinami 

vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, 

která činí od krajního vodiče na obě strany : 

  

 Vedení o napětí nad 1 kV do 35 kV včetně 10 m 

  

 Ochranné pásmo podzemního vedení  

 Po obou stranách krajního kabelu kabelového vedení 1 m 

  

 Ochranné pásmo elektrické stanice   je vymezeno 

 svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti : 

 od oplocení nebo od obezděné hranice objektu stanice 30 m 

 

I.d.7.2. Vodní a odpadové hospodářství  

-  hlavní vodovodní přivaděče a zásobovací řady   –   ochranné   pásmo   2,5 m  od 

povrchu potrubí, ostatní vodovody 1,5 m 

 

I.d.7.3. Plynovodní zařízení  
- VTL 300 a VTL 100 – ochranné pásmo 15 m od osy potrubí,bezpečnostní pásmo 40 

m na každou stranu 

- STL 100 – ochranné pásmo 5 m od osy potrubí  

 

 

I.d.7.4. Dopravní zařízení  

-  ochranné pásmo od komunikací II. a  III. třídy – 15 m na každou stranu od hrany 

jízdního pruhu 
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- ochranné pásmo 60 m od osy koleje v drážním tělese 

- ochranné pásmo 30 m od hranic pozemku v prostoru ZŠ 

 

I.d.7.5. Hřbitov 

-  ochranné pásmo 100 m 

 

I.d.7.6. Spoje 

-  ochranné pásmo DK 1,5 m na každou stranu                                                                                     

 

I.e. KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY, VČETNĚ VYMEZENÍ PLOCH A STANOVENÍ 
PODMÍNEK PRO ZMĚNY V JEJICH VYUŽITÍ, ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ 
STABILITY, PROSTUPNOST KRAJINY, PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ, OCHRANU PŘED 
POVODNĚMI, REKREACI, DOBÝVÁNÍ LOŽISEK NEROSTNÝCH SUROVIN A 
PODOBNĚ 

 
I.e.1. Koncepce uspořádání krajiny  

Z hlediska koncepce uspořádání krajiny jsou při řešení územního plánu využívány 

zejména základní skladebné prvky ÚSES, včetně interakčních prvků. Stávající prvky 

zeleně s významnou krajinotvornou funkcí, ve formě alejí a stromořadí, remízků a lesních 

ploch, nebudou řešením ÚP dotčeny, naopak jsou posíleny návrhem prvků ÚSES. 

Řešením územního plánu nebude narušen charakter harmonické krajiny. Naopak 

realizací navržených prvků ÚSES se zlepší prostupnost krajiny pro migraci zvěře. 

Pro ochranu přírody a krajiny je základním legislativním předpisem zákon č. 114/1992 Sb., 

o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Hlavní prováděcí vyhláškou 

k tomuto zákonu je Vyhláška Ministerstva životního prostředí ČR č. 395/1992 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů. 

Na území obce Všestary se nenachází žádné zvláště chráněné území přírody a krajiny 

(národní přírodní rezervace, přírodní rezervace, národní přírodní památka, přírodní 

památka). Nenachází se zde ani žádné území vytvářené soustavy NATURA 2000 (ptačí 

oblast, evropsky významná lokalita), žádný registrovaný významný krajinný prvek, žádný 

památný strom. K.ú. Všestary neleží uvnitř žádného území velkoplošné ochrany přírody a 

krajiny v kategoriích zvláštní ochrany (národní park, chráněná krajinná oblast) či obecné 

ochrany (přírodní park). 

Chráněnými částmi přírody na k.ú. Všestary jsou významné krajinné prvky ze zákona (§ 3, 

odst. 1, písm. b), tj. v daném území všechny lesy, vodní toky, rybníky, údolní nivy. 

Chráněny jsou zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů (jejich seznam ve třech 
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kategoriích ochrany stanovují přílohy č. II a III Vyhlášky č. 395/1992 Sb.) a jejich biotopy. 

Chráněny jsou rovněž vymezené skladebné části územního systému ekologické stability 

(ÚSES) krajiny, tj. biocentra, biokoridory, event. interakční prvky.  

 

V území řešeném územním plánem obce Všestary, tj. na k.ú. Všestary, se vyskytují 

významné krajinné prvky (VKP) ze zákona: lesy, rybníky, vodní toky, údolní nivy. V roce 

1995 (Schreiber M.) a v roce 2003 (Bratka J. et al.) byl proveden soupis všech VKP ze 

zákona na k.ú. Všestary. Dle tohoto soupisu (novější je aktualizací dřívějšího, bez 

faktických změn) existují na k.ú. Všestary tyto VKP ze zákona (označení dle soupisu z roku 

2003): 

č. 53 – Pod hůrou II. 

- p.č. 585 – lesní pozemek 

č. 54a – Tři potoky 

- p.č. 936/2, 1106, 1107/1, 1107/2, 1119 – vše vodní plocha - vodní tok 

- p.č. 837, 923, 981 – vše lesní pozemek 

- p.č. 828, 836, 838, 839, 840, 841/1, 842, 845/2, 845/3, 845/4, 845/5, 848/1, 849/1, 

849/2, 850, 892/1, 894/3, 908/1, 918, 932/4, 936/1, 936/3, 936/4, 936/17, 936/18, 

936/19, 936/20, 936/21, 936/22, 936/23, 936/24, 936/25, 936/26, 936/27, 936/28, 

936/29,  969/1, 983/1, 986, 1014/2, 1016, 1019, 1114/2 – trvalý travní porost, orná 

půda, zahrada, ostatní plocha 

- považováno za pozemky v údolní nivě vodního toku 

- pozn. zpracovatele ÚPO – na p.č. 932/4 postaven nový objekt 

č. 57 – Za humny u Mnichovky 

- p.č. 1108, 1109/1, 1109/2, 1109/3, 1110, 1111 - vše vodní plocha – vodní tok 

- p.č. 739/2, 807/1, 807/2  – vše vodní plocha - rybník  

- pozn. zpracovatele ÚPO – p.č. 807/2 je ve skutečnosti pozemkem zastavěným 

novou restaurací a parkovištěm 

- p.č. 740/1, 740/2, 748/1 – vše lesní pozemek 

- p.č. 717/1, 718, 719, 722/6, 725, 733, 739/1, 739/3, 742, 751/1, 752/1, 755, 760, 

802/5, 806 – trvalý travní porost, ostatní plocha – neplodná půda 

- považováno za pozemky v údolní nivě vodního toku 

č. L89 – Všestarská hůra 

- p.č. 586/1, 586/2, 588, 589/1, 589/4, 589/5, 677/1, 678/1, 1083 – vše lesní pozemek 

- pozn. zpracovatele ÚPO – p.č. 1083 je dle KN ostatní plocha – ostatní komunikace, 

p.č. 678/1 je zahrada s chatou 
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č. L90 – U panského rybníka 

- p.č. 821/3 – lesní pozemek 

 

VKP je zakázáno poškozovat a ničit, využívání je povoleno. Ovšem v případech, kdy by 

zamýšlený způsob využívání či zásah do VKP mohl ohrozit či oslabit jeho ekologicko-

stabilizační funkce, je potřebné kladné stanovisko orgánu ochrany přírody. 

 

Oba soupisy kromě těchto VKP ze zákona uvádějí ještě další VKP, resp. v některých 

případech jsou výše uvedené VKP ze zákona součástí rozsáhleji vymezených VKP. Tyto 

pozemky však nemají statut VKP, neboť nebyly jako VKP registrovány – nejsou VKP ze 

zákona ani registrované VKP. Níže je uveden výčet těchto ploch, které však nemají žádnou 

zákonnou ochranu. V grafické části dokumentace jsou zákresy označeny „evidovaná 

lokalita ochrany přírody“: 

č. 46 – Lípy 

- p.č. 245/2 – ostatní plocha - zeleň 

č. 52 – Pod hůrou I. 

- p.č. 1081 - ostatní plocha – ostatní komunikace 

č. 53 -  Pod hůrou II. – rozšíření VKP ze zákona 

- p.č. 1078 – ostatní plocha – ostatní komunikace 

č. 56 – Meze 

- p.č. 666/1 (část), 667/1, 667/2, 669 (část), 1083 (část) – trvalý travní porost, orná 

půda, zahrada, ostatní plocha – ostatní komunikace 

č. 108 – U Menčic 

- p.č. 817, 818 – trvalý travní porost, orná půda 

č. L90 – U panského rybníka – rozšíření VKP ze zákona 

- p.č. 815/1 (část), 820/2, 821/1, 821/2 – trvalý travní porost, zahrada, ostatní plocha 

- pozn. zpracovatele ÚPO – p.č. 815/1 je součástí dobývacího prostoru 

 

Zpracovatel (SEA) doporučuje přistoupit k registraci za VKP u bývalých úvozových cest č. 

52 a 53. V ostatních případech se jedná o poměrně nevýznamné lokality, bez potřebné 

přírodovědné či krajinářské kvality. Např. v případě lokality „Lípy“ se jedná o skupinu 4 lip u 

křížku – 2 lípy jsou mladé výsadby (cca 10 let), 2 lípy poměrně mladí jedinci (cca 40 let), 

z toho 1 se znetvořenou korunou v důsledku ořezu. V bezprostředním okolí se přitom 

nacházejí kvalitnější jedinci lípy – západně starší lípa na p.č. 244 (ve skupině s jírovcem), 

zejména však 2 linie lip na obvodu hřbitova a 2 krátké linie lip uvnitř hřbitova, proti vchodu.  
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I.e.2. Návrh místního systému ekologické stability (ÚSES)  
 

Územní  systém ekologické stability krajiny 

Obdobou infrastruktur technických, ekonomických či kulturních je infrastruktura krajinná. 

Jedná se o infrastrukturu biologickou, kterou je možno chápat jako „cesty zvířat“, adekvátně 

„cestám lidí“, „cestám zboží“, „cestám energií“ … . V současných podmínkách je tvořena 

ostrůvky přírody („divočiny“), které poskytují vhodné prostředí pro trvalou existenci druhů i 

společenstev přirozeného genofondu krajiny. Tato centra biotické diverzity jsou navzájem 

propojena liniemi, které umožňují migraci bioty mezi jednotlivými centry. Vázanost výskytu 

a schopnosti migrace konkrétních druhů organizmů na existenci těchto propojení je různá, 

je nesporné, že pro některé druhy jsou linie migračních koridorů životně nezbytné.  

Pro tuto síť navzájem propojených biotických center (biocenter) a biotických koridorů 

(biokoridorů) je v zákoně č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, a v prováděcí 

vyhlášce MŽP k tomuto zákonu č. 395/1992 Sb., ustanoveno označení územní systém 

ekologické stability krajiny (ÚSES).   

ÚSES představuje účelové propojení ekologicky stabilních částí krajiny do funkčního celku 

s cílem: 

1/ zachovat biodiverzitu přírodních ekosystémů, 

2/ stabilizačně působit na okolní antropicky narušenou krajinu. 

Je tedy předpokladem záchrany genofondu rostlin, živočichů i celých ekosystémů a 

zároveň nezbytným východiskem pro ozdravení krajinného prostředí a uchování všech jeho 

užitečných funkcí. 

ÚSES je postupně navrhován na třech navzájem provázaných hierarchických úrovních - 

nadregionální, regionální, lokální. Lokální (místní) ÚSES v sobě zahrnuje i systémy 

nadřazené, až na této úrovni lze síť navzájem propojených ekologicky cenných částí 

přírody považovat za skutečný systém. 

ÚSES je tvořen biocentry a biokoridory, ekostabilizační působení na okolní krajinu 

zprostředkovávají rovněž interakční prvky (obvykle liniového charakteru). V území relativně 

méně dotčeném hospodářskou činností člověka představují prvky začleněné do ÚSES 

výběr z existující kostry ekologické stability dle funkčních a prostorových kriterií. V území 

více hospodářsky (zejména zemědělsky) exploatovaném je nutno některé segmenty ÚSES 

či jejich části doplňovat nebo i zcela nově zakládat. 

Podle zákona č. 114/1992 Sb. je ÚSES, jeho vytváření a ochrana, jednou z hlavních forem 

ochrany přírody a krajiny. Podle Vyhlášky MMR ČR č.135/2001 Sb. k zákonu č. 50/1976 
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Sb. je ÚSES neopominutelnou součástí územně plánovací dokumentace, a to její závazné 

části (§ 18, odst. 2). Po schválení ÚPD je vymezení skladebných částí ÚSES – biocenter a 

biokoridorů – limitem ve využití území (§ 2, odst. 1, písm.a zákona č. 50/1976 Sb., 

v platném znění). 

Nadregionální a regionální systém byl vymezen v rámci celé ČR (Nadregionální a 

regionální ÚSES ČR - územně technický podklad) MMR ČR v roce 1996 a závazným pro 

další projektové práce se stal od 1.7.1997. Předtím, v roce 1994, byl zpracován „Generel 

lokálních systémů ekologické stability v k.ú. Všestary“ (Dřevíkovský J.). Zpracovatel přitom 

vycházel z předchozí verze N+R ÚSES (tzv. krajský generel z roku 1991). Pro vlastní návrh 

řešení ÚSES v ÚPD obce Všestary to neznamená komplikaci, neboť regionální a vyšší 

úroveň ÚSES se k.ú. Všestary v žádné z verzí netýká. 

Řešení ÚSES navržené v Návrhu ÚP obce Všestary (návrh Plánu ÚSES dle § 2 vyhlášky č. 

395/1992 Sb.) dodržuje platné metodiky a zohledňuje v maximální možné míře, kromě 

hledisek přírodovědných, i hlediska společenská („páté kriterium“ při postupu vymezování 

ÚSES). Zohledňuje rovněž návaznosti na sousední území – vymezení ÚSES ve 

schválených územních plánech obcí Mnichovice (k.ú. Mnichovice u Říčan), Strančice (k.ú. 

Strančice, Svojšovice, Otice u Svojšovic), Tehov (k.ú. Tehov u Říčan), Světice (k.ú. Světice 

u Říčan). Obec Klokočná (k.ú. Klokočná) nemá zpracovanou ÚPD.  

 

Charakteristika přírodních podmínek 

 

Území obce Všestary náleží do Posázavského bioregionu (1.22), jeho nereprezentativní 

severní části. Ve fytogeografickém členění náleží území do okresu Říčanská plošina (64) 

v rámci obvodu Českomoravské mezofytikum. Dle mapy potenciální přirozené vegetace 

území přísluší k potenciální rekonstrukční jednotce biková doubrava (Luzulo albidae-

Quercetum petraeae), která představuje edafický klimax na živinami chudých substrátech 

v nížinném a pahorkatinném stupni. Je tvořena dominantním dubem zimním (Quercus 

petraea), v příměsi se vyskytují též další listnáče - bříza bělokorá (Betula pendula), habr 

obecný (Carpinus betulus), buk lesní (Fagus sylvatica), jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia), lípa 

srdčitá (Tilia cordata), ve vlhčích polohách dub letní (Quercus robur). Keřové patro je slabě 

vyvinuté, vyskytují se v něm zejména zmlazené dřeviny stromového patra, dále např. 

krušina olšová (Frangula alnus). V bylinném patře dominují acidofilní, subacidofilní, 

případně mezofilní lesní druhy – Poa nemoralis, Luzula luzuloides, Vaccinium myrtillus, 

Convallaria majalis, Festuca ovina, Deschampsia flexuosa, Calamagrostis arundinacea, 

Melampyrum pratense aj. V druhově poměrně pestrém mechovém patře se nejčastěji 
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objevují Polytrichum formosum, Pleurozium schreberi, Dicranum scoparium, Leucobryum 

glaucum, Pohlia nutans. 

 
Územím obce Všestary prochází v jeho východní části lokální biokoridor vázaný na vodní 

tok Mnichovka (hygrofilní společenstva). Z údolní nivy Mnichovky při severovýchodní 

hranici k.ú. Všestary je směrem k severozápadu veden lokální biokoridor na vrchol kopce 

Hůra, z něj pak k západu lokální biokoridor podél severního okraje zástavby ve Všestarech 

a západně od hřbitova plochami polí směrem ke Svojšovicím (mezofilní společenstva). 

Navrženo je vymezení celkem 4 lokálních biocenter a 6 lokálních biokoridorů na k.ú. 

Všestary. Koncepce vychází z Generelu (1994), upřesňuje vymezení existujících 

(funkčních) biocenter dle aktuálního posouzení stavu území a dle zohlednění vztahů 

k území sousedních obcí. Lokální biocentrum č. 1 je umístěno do rozsáhlého území polních 

kultur, jeho definitivní lokalizaci může provést až projekt pozemkových úprav. Lokální 

biocentrum č. 2 se nachází v rozsáhlejším lesním komplexu, vymezení biocentra pro Návrh 

bylo převzato z Generelu. Vymezení lokálního biocentra č. 3 bylo oproti Generelu 

provedeno v jižněji se nacházejícím úseku nivy potoka Mnichovka, kde jsou pro existenci 

biocentra vhodnější, zejména prostorové, podmínky. Rovněž lokalizace biocentra č. 4 byla 

změněna, a to na základě vymezení biocentra v navazujícím území k.ú. Mnichovice dle 

platného ÚP pro toto město (2002). 

U lokálních biokoridorů existujících jsou respektovány směry jejich tras, vymezení bylo 

v dílčích částech mírně upraveno – zpřesněno. Lokální biokoridor č. 1 a západní část 

lokálního biokoridoru č. 2 jsou umístěny v plochách rozsáhlých agrokultur, viz biocentrum č. 

1. V prostoru vrchu Hůra na hranici s k.ú. Tehov bylo vymezení biokoridoru č. 2 rozšířeno a 

proto na k.ú. Všestary nebyl samostatně vymezen krátký biokoridor č. 3 – stal se součástí 

biokoridoru č. 2. Důvodem je nesoulad v návaznosti na sousední k.ú. Tehov (Generel 1994 

vers. ÚPO Tehov 2005). Definitivní řešení v tomto lesním komplexu je provedeno v etapě 

Návrh, se zohledněním hranic trvalého rozdělení lesa dle lesního hospodářského plánu a 

s vyhodnocením opodstatněnosti provedených změn v trase předmětného biokoridoru 

v kontaktním prostoru s k.ú. Tehov (v ÚPO Tehov označeno jako LBK 15). Textová část 

ÚPO Tehov je v tomto bodě velmi zmatečná a neodpovídající realitě. Problémem na styku 

se sousedním k.ú. Tehov je rovněž vymezení lokálního biokoridoru č. 4. Ten je v Generelu 

1994 správně vymezen v lesním komplexu na jihovýchodním svahu Hůry, z větší části 

v k.ú. Tehov. ÚPO Tehov jej však na k.ú. Tehov nevymezuje a naznačuje jeho trasu na k.ú. 

Všestary, západně od stávající zástavby. Tato trasa je však nesprávná. Návrh ÚPO 

Všestary potvrzuje trasu biokoridoru č.4 v trase dle Generelu 1994. Biokoridory č. 5, 6 a 7 
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byly vymezeny v trasách dle Generelu 1994, při platnosti změn v jejich úsecích na základě 

změn v umístění biocenter č. 3 a 4. 

V následujícím přehledu je uveden seznam skladebných částí ÚSES na k.ú. Všestary ve 

zjednodušené podobě, odpovídající podrobnosti výchozího podkladu – Generelu 1994.  

 

Seznam biocenter a biokoridorů: 

LBC 1 „K Svojšovicům“ 

- biocentrum lokální, chybějící (nefunkční, k založení), reprezentativní 

- velikost min. 3 ha 

- STG 3AB3 

- mezofilní společenstva 

- současný stav: pole 

LBC 2 „Hůra“ 

- biocentrum lokální, existující (částečně funkční), reprezentativní 

- velikost min. 3 ha 

- STG 2B3, okrajově 3B3 

- mezofilní společenstva 

- současný stav: část lesního komplexu – kulturní les převážně jehličnatý 

LBC 3 „Menčice“ 

- biocentrum lokální, existující (funkční), kombinované 

- velikost min. 6 ha 

- STG 3B4, okrajově 3AB3 (mez, les), 3AB2 (les) 

- hygrofilní a mezofilní společenstva 

- současný stav: údolní niva s vlhkými loukami (částečně kosenými), mez s dřevinami, 

částečně přirozený les v prudkém svahu (habrová doubrava se smrkem) 

- pozn.: v Generelu 1994 název Dubovice 

LBC 4 „Lukavice“ 

- biocentrum lokální, existující (funkční), reprezentativní 

- velikost min. 3 ha 

- STG 3B4 

- hygrofilní společenstva 

- současný stav: přirozený lužní les, tužebníková lada 

- pozn.: v Generelu 1994 a ÚPO Mnichovice název Mnichovka (LBC č. 3) 

LBK 1 

- lokální biokoridor chybějící (nefunkční, k založení) 
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- délka v k.ú. Všestary: cca 600 m 

- STG 3AB3, okrajově 3B3 

- mezofilní společenstva 

- současný stav: pole 

LBK 2 

- lokální biokoridor v západní části chybějící (nefunkční, k založení), ve východní části 

existující (funkční) 

- délka: cca 1900 m 

- STG 3AB3, dále 3B3, 2BC3, 2B3 

- mezofilní společenstva 

- současný stav: v západní části pole, ve východní části les 

LBK 4 

- lokální biokoridor existující (funkční) 

- délka v k.ú. Všestary: cca 100 m 

- STG 3B3 

- mezofilní společenstva 

- současný stav: les 

LBK 5 

- lokální biokoridor existující (funkční) – v k.ú. Všestary 

- délka v k.ú. Všestary: cca 350 m 

- STG 3B4 

- hygrofilní společenstva 

- současný stav: meandrující vodní tok, břehové porosty, travnatá lada, kosené 

trávníky (u chat) 

LBK 6 

- lokální biokoridor existující (funkční), úsek v zástavbě chybějící (nefunkční, 

k založení) 

- délka: cca 950 m 

- STG 3B4, okrajově 3B3 

- hygrofilní společenstva 

- současný stav: vodní tok, v zástavbě v opevněném korytě, břehové porosty, rybník, 

tužebníková lada 

LBK 7 

- lokální biokoridor existující (funkční) – v k.ú. Všestary 

- délka v k.ú. Všestary: cca 50 m 



 
 
 
 
A.D.O. PRAHA                                                                                       ÚZEMNÍ PLÁN OBCE VŠESTARY – NÁVRH 6/2014                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                       50                                                                   
  

- STG 3B4 

- hygrofilní společenstva 

- současný stav: vodní tok, lužní les 

 

Seznam podkladů: 

- Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. 

- Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 395/1992 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů. 

- Culek M. (ed.) et al.: Biogeografické členění České republiky. - Enigma, Praha, 1996. 

- Regionálně fytogeografické členění ČSR. – Botanický ústav ČSAV, Academia, Praha, 

1987. 

- Neuhaeuslová Z., Moravec J. (eds.) et al.: Mapa potenciální přirozené vegetace 

České republiky. – Botanický ústav ČSAV et Kartografie Praha, a.s., Praha, 1997. 

- Neuhaeuslová Z. et al.: Mapa potenciální přirozené vegetace České republiky. 

Textová část. – Botanický ústav AV ČR, Academia, Praha, 2001. 

- Metodika zapracování ÚSES do územních plánů obcí. – MMR ČR et ÚÚR Brno, 

Brno, 1998. 

- Návod na užívání ÚTP regionálních a nadregionálních ÚSES ČR. - MMR ČR et ÚÚR 

Brno, Brno, 1998. 

- Bínová L. et al.: Nadregionální a regionální ÚSES ČR - územně-technický podklad. - 

Společnost pro životní prostředí, s.r.o., Brno, 1996. 

- Loew J. et al.: Rukověť projektanta místního územního systému ekologické stability. 

Metodika pro zpracování dokumentace. – MŽP ČR, Doplněk, Brno, 1995. 

- Koerner M. et al.: ÚP VÚC Pražského regionu. Návrh. – AURS, s.r.o., Praha, 2006. 

- Dřevíkovský J.: Generel lokálních systémů ekologické stability v k.ú. Všestary. – 

Kutná Hora, 1994. 

- Schreiber M.: Významné krajinné prvky v katastrálním území Všestary. – Brandýs 

n.L., 1995. 

- Bratka J. et al.: Významné krajinné prvky Všestary. K.ú. Všestary. – Zelený svět, 

2003. 

- Raková I. et al.: Územní plán obce Mnichovice. Návrh. – ARCHTEAM Náchod, 2002. 

Schválen usnesením ZM č. 13-2002 dne 20.6.2002. 

- Sixta J. et al.: Územní plán obce Strančice. Změna č. 2. – C.H.S. Praha, s.r.o., 2005. 

Schváleno usnesením ZO č. 9 dne 13.12.2004. Územní plán obce schválen dne 

27.11.2000. 
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- Danda J. et al.: Územní plán obce Tehov. Návrh. – A.D.O. Praha - Archdan, 2005. 

Schválen usnesením ZO č. 41/2005 dne 3.11.2005. 

- Krčmářová Z.: Územní plán obce Světice. Návrh. – Praha, 1999. Schválen 

usnesením ZO dne 3.10.2000. 

 

Pro skladebné prvky ÚSES je navrženo následující využití  

Biocentra  

Hlavní využití: využití, které zajišťuje ochranu a trvalou existenci společenstev 

organismů vázaných na trvalé stanovištní podmínky (přirozené biotopy), přírodní a 

přírodě blízké plochy mimo zastavěná území (plochy biocenter, plochy výskytu 

zvl.chráněných druhů apod.). Ve vymezených nadregionálních a regionálních 

biocentrech jsou zásady využití stanoveny v souladu se ZÚR takto: území 

nadregionálních biocenter jsou nezastavitelná území, kde obecně není žádoucí 

povolovat nové stavby, včetně silnic a cest, měnit využití území, těžit humolity, 

provádět terénní a vodohospodářské úpravy, měnit dochované přírodní prostředí, 

vnášet nepůvodní druhy, používat chemické prostředky, pořádat hromadné sportovní, 

turistické a jiné akce, zřizovat bažantnice a obory či jiné migrační překážky (oplocení, 

liniové stavby apod.), na území regionálních biocenter jen ve výjimečných případech 

(zejména v návaznosti na zastavěné území) a mimo nejcennější enklávy rozšiřovat 

zastavitelné plochy. 

Přípustné využití: Je současné využití a budoucí využití ploch závazně navržené ÚP, 

jestliže zajišťuje přirozenou druhovou skladbu bioty odpovídající trvalým stanovištním 

podmínkám. Nesmí dojít ke znemožnění nebo zhoršení přírodní funkce současných 

ploch ÚSES. 

Podmíněně přípustné využití: Přípustné jsou, a to jen ve výjimečných případech, 

nezbytně nutné liniové stavby, vodohospodářská zařízení, ČOV atd., při co nejmenším 

zásahu do biocentra a narušení jeho funkčnosti. 

Nepřípustné využití: jsou změny funkčního využití, které by snižovaly současný stupeň 

ekologické stability daného území zařazeného do ÚSES (změna druhu pozemku s 

vyšším stupněm ekologické stability na druh s nižším stupněm ekologické stability, 

např. z louky na ornou půdu), dále pak změny, které jsou v rozporu s funkcí těchto 

ploch v ÚSES, jakékoliv změny funkčního využití, které by znemožnily nebo ohrozily 

funkčnost biocenter, nebo územní ochranu ploch navrhovaných k začlenění do nich, 

rušivé činnosti jako je umisťování staveb, odvodňování pozemků, těžba nerostných 

surovin apod., mimo činnosti přípustné a podmíněné. 

34 
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Biokoridory 

Hlavní využití: využití, které zajišťuje vysoké zastoupení druhů organismů 

odpovídajících trvalým stanovištním podmínkám při běžném extensivním zemědělském 

nebo lesnickém hospodaření (trvalé travní porosty, extensivní sady, lesy apod.), 

případně rekreační plochy přirozeného charakteru. Ve vynezených nadregionálních a 

regionálních biokoridorech jsou zásady využití stanoveny dle ZÚR takto: na území 

biokoridorů jen ve zvlášť odůvodněných případech (zejména v návaznosti na zastavěné 

území) rozšiřovat zastavitelné plochy, ovšem vždy s ohledem na zachování 

minimálních parametrů a prostupnosti biokoridoru, v území biokoridorů není vhodné 

vytvářet neprůchodné migrační překážky (oplocení velkých ploch, liniové stavby apod.), 

je zde možno po konzultaci s Ministerstvem životního prostředí povolovat a umisťovat 

stavby, měnit funkční využití území, povolovat terénní a vodohospodářské úpravy, 

změnu současné skladby a ploch kultur, omezeně používat chemické prostředky a 

intenzivní technologie. 

Přípustné využití: jiné jen pokud nezhorší ekologickou stabilitu, přitom nesmí dojít ke 

znemožnění navrhovaného využití a přírodní funkce současných biokoridorů. Povoleno 

je rekreačně-sportovní využití se zástavbou nepřekračující přerušení biokoridoru větší 

než 50 m zastavěnou plochou, přípustné je přírodní využití se sezónním provozem 

(stanování ap.). 

Podmíněně přípustné využití: je funkční využití pouze pro nezbytně nutné liniové stavby 

křížící biokoridor, vodohospodářské zařízení, ČOV atd., při co nejmenším zásahu a 

narušení funkčnosti biokoridoru. Umístění pokud možno jen kolmo na biokoridory a v co 

nejmenším rozsahu. 

Nepřípustné využití: jsou změny funkčního využití, které by snižovaly současný stupeň 

ekologické stability daného území zařazeného do ÚSES (změna druhu pozemku s 

vyšším stupněm ekologické stability na druh s nižším stupněm ekologické stability, 

např. z louky na ornou půdu), dále pak změny, které jsou v rozporu s funkcí biokoridoru, 

jakékoliv změny funkčního využití, které by znemožnily nebo ohrozily založení 

chybějících částí biokoridorů, rušivé činnosti, jako je umisťování staveb (odvodňování 

pozemků, rekreační zařízení na pevných základech přerušující biokoridor mimo 

přípustnou mez, apod., mimo činností podmíněných. 

 

 
I.e.3. Prostupnost krajiny  

Řešením územního plánu nebude narušena prostupnost krajiny, protože 

zastavitelné plochy jsou navrženy ve vazbě na zastavěné území a v jeho prolukách. 
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Liniové stavby s charakterem bariéry jsou navrženy ve formě přeložky silnice III/1013, 

která je doprovázena a křížena navrženým biokoridorem LBK 1. Krajina obklopující 

zastavěné části území je prostupná prostřednictvím systému značených i neznačených 

turistických cest a stezek, zahrnujících i lesní  a polní cesty. Přes území vedou také 

značené cyklostezky, v území jsou populární i výlety na koních a v zimním období i 

turistika na běžkách. Realizací navržených prvků ÚSES se zlepší prostupnost krajiny pro 

migraci zvěře.  

I.e.4. Protierozní opatření, ochrana před povodněmi  
 

Opatření proti erozi nejsou předmětem řešení ploch územního plánu, s výjimkou textového 

popisu potřeby dešťové kanalizace a nových ploch zalesnění svahů. Území s rizikem půdní 

eroze byla graficky znázorněna v problémovém výkresu Zadání – jedná  se o ornou půdu, 

kde je prevence eroze předmětem agrotechnických opatření. 

U nové zástavby předpokládáme výstavbu zasakovacích pásů a zasakovacích studní pro 

likvidaci dešťových vod ze střech a komunikací. Ovšem geologické podloží není vhodné pro 

zasakování dešťových vod. Zasakovací pásy a zasakovací studně budou vybaveny 

přepady, které budou zaústěny do dešťové kanalizace. Před zaústěním do vodotečí budou 

na dešťové kanalizaci realizovány retenční nádrže. V místech  zaústění dešťových stok do 

vodotečí budou realizovány sedimentační jímky, aby se zabránilo zanášení vodotečí 

sedimenty. Retenční prostory budou umístěny na odtoku z jednotlivých zastavěných ploch. 

Pokud by byly použity retenční prostory vysypané frakcí 63-120 mm je nutné stavební 

prostor RN ztrojnásobit. Za odtokem z retenční nádrže bude navržena šachta se stavítkem, 

která bude regulovat odtok z retenční nádrže na odtok odpovídající odtoku dešťových vod 

před zástavbou. 

 

V řešeném území není vymezeno území ohrožené sesuvy.  

V území nejsou správci toků stanovena protipovodňová opatření, v obci se nacházejí 

pouze horní toky několika menších potoků. V připomínkách ke Konceptu požaduje 

Vodoprávní úřad stanovení vzdálenosti oplocení nové zástavby od břehové čáry potoků 

min.6 m, v každém případě mimo zaplavované území.  

V řešeném území nejsou navržena protipovodňová opatření. Ochrana před povodněmi – 

v údolních nivách potoků by bylo možné vybudovat povodňové přehrádky s regulovaným 

odtokem, které by se kaskádovitě plnily při zvýšených průtocích. 
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I.e.5. Rekreace 

Je popsána v rámci celkového popisu obce a popisu funkčních ploch. Zde jen stručně: celá 

obec leží v zóně rekreace obyvatel hlavního města Prahy i obyvatel místních a okolních 

obcí, hodnota přírodního prostředí pro rekreaci patří k přednostem obce. Pro tento účel jsou 

využívány chaty, chalupy, louky, lesy, vodní plochy, cesty a stezky, rozvojový potenciál 

spočívá v dobudování a rozvoji systému cest a stezek a vybavenosti  pro turistiku a rekreaci 

(značení cest, stravování, půjčovny výstroje, nové vodní plochy, hřiště, lesopark apod.). 

 

  I.e.6. Dobývání nerostů 

Podle Mapy ložisek nerostných surovin ČR 1 : 50 000, list 13-31 Říčany je lom Menčice    

veden v Bilanci zásob ložisek nerostných surovin ČR jako ložisko stavebního kamene. 

Stejným způsobem je registrováno i ložisko Hůra, které se ale nachází až za severní 

hranicí menčické části území. 

 

I.f. STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM 
VYUŽITÍ S URČENÍM PŘEVAŽUJÍCÍHO ÚČELU VYUŽITÍ (HLAVNÍ VYUŽITÍ), 
POKUD JE MOŽNÉ JEJ STANOVIT, PŘÍPUSTNÉHO VYUŽITÍ, 
NEPŘÍPUSTNÉHO VYUŽITÍ (VČETNĚ STANOVENÍ, VE KTERÝCH 
PLOCHÁCH JE VYLOUČENO UMÍSŤOVÁNÍ STAVEB, ZAŘÍZENÍ A JINÝCH 
OPATŘENÍ PRO ÚČELY UVEDENÉ V § 18 ODST. 5 STAVEBNÍHO ZÁKONA), 
POPŘÍPADĚ STANOVENÍ PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉHO VYUŽITÍ TĚCHTO 
PLOCH A STANOVENÍ PODMÍNEK PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ, 
VČETNĚ ZÁKLADNÍCH PODMÍNEK OCHRANY  KRAJINNÉHO RÁZU 
(NAPŘÍKLAD VÝŠKOVÉ REGULACE ZÁSTAVBY, CHARAKTERU A STRUKTURY 
ZÁSTAVBY, STANOVENÍ ROZMEZÍ VÝMĚRY PRO VYMEZOVÁNÍ STAVEBNÍCH 
POZEMKŮ A INTENZITY JEJICH VYUŽITÍ) 

 

Dílčí plochy s rozdílným způsobem využití, označené v hlavním výkrese jako OC,   SMS, R, 

ZOV, VN, SP, VVS, VVM, mají z hlediska využití a regulačních podmínek tuto charakteristiku 

( urbanizovaná území): 

A – Přípustné využití ( funkce plochy ) 

B – Podmíněné využití ( funkce plochy ) 

C – Nepřípustné využití ( funkce plochy ) 

D – Regulativy ( funkce plochy ) 

 

• Dílčí funkčně prostorové jednotky označené v hlavním výkrese jako LR, ZN, NL, IZ, H, 

ZV, OP, podléhají z hlediska využití a regulačních podmínek odpovídajícím zákonným 

normám, které mají vztah k určené monofunkční funkci plochy. Pro jednoznačné určení 

funkčního využití těchto ploch jsou doplněny regulační podmínky  (neurbanizovaná území). 
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POLYFUNKČNÍ ÚZEMÍ (URBANIZOVANÁ ÚZEMÍ) 

 

Obytná území 

 

• OC ……… obytné v rodinných domech   

A. Přípustné využití 

 - bydlení v rodinných domech volně stojících  

 - bydlení v  dvojdomech 

B. Podmíněné využití  

 - zařízení občanského vybavení sloužící obsluze lokálních obytných území 

 - nutné technické vybavení sloužící výhradně pro zajištění přípustných a podmíněných 

aktivit 

 - hřiště pro děti předškolního a školního věku, obytná zeleň 

 - služby nevýrobního charakteru provozované v nebytových prostorech bez zvláštních 

nároků na jejich provoz  

 - zařízení pro přechodné ubytování lokálního charakteru 

 - malá restaurační zařízení 

 - doplňkové stavby na pozemcích staveb hlavních  

 - chov domácích zvířat 

C. Nepřípustné využití 

 - jakékoliv výrobní aktivity ( průmyslové i zemědělské ) , výrobní a komerční služby, 

které by představovaly poškození prostředí obytných zón z hlediska jejich provozu ve 

smyslu platných zákonů, norem a předpisů  

D. Regulativy 

D.1. ZÁVAZNÉ UKAZATELE 

 - minimální velikost parcely pro individuální rodinný dům ( IRD ) min. 900 m2 

 - minimální velikost parcely pro jeden dvojdům ( ŘRD ) min. 600 m2 

 - procento celkového zastavění parcely pro IRD bytovým objektem max. 25 % 

 - procento celkového zastavění parcely pro ŘRD bytovým objektem max. 30 % 

 - procento zastavění zpevněnými plochami ( IRD, ŘRD ) max. 10 % 

 - procento minimální plochy zeleně ( IRD, ŘRD ) min.  50 % 

 - procento ostatních doplňkových staveb pro IRD  max. 10 % 

 - procento ostatních doplňkových staveb pro ŘRD max. 10 % 

 - maximální výška hlavní římsy objektu IRD a ŘRD je  
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stanovena na 9 m (5 m pro lokality OC 3 a OC 4) od  průměrné výšky  okolního 

rostlého terénu v úrovni vstupního podlaží do objektu  

 - maximální výška objektů IRD a ŘRD je stanovena na 12 m (8 m pro lokality OC 3 a 
OC 4) od  nejnižšího místa okolního rostlého terénu do vzdálenosti 5 m od hrany 

objektu 

 - doprava v klidu musí být řešena  systémem  integrovaných garáží v objektech 

 - stavební povolení na výstavbu v nových obytných lokalitách může být vydáno až po 

dokončení  veškerých potřebných  inženýrských sítí a příslušných přístupových cest a 

chodníků 

- pro lokality OC 3 a OC 4 – sedlové střechy se směrem hřebene střechy kolmo na osu 

určenou ulicí Na Horkách, umístění objektů v ploše OC 3 při JZ hranici pozemků, 

v ploše OC 4 při SV hranici pozemků. 

  

D.2. SMĚRNÉ UKAZATELE 

 - horní   zakončení  objektů od  ukončující římsy je vhodné řešit převážně šikmými 

střechami v úhlu přibližně 42° (zvláště platné pro plochy OC3, OC7 + OC8 = vesnický 

typ zástavby) 

 - využití podkroví objektů musí korespondovat s příslušnými ČSN a předpisy v době 

prováděné investiční činnosti 

 

• SMS … smíšená zóna  bydlení s možností funkce přechodného ubytování, 
komerčních služeb, drobné řemeslné výroby a občanské vybavenosti 
místního významu  

A. Přípustné využití 

 - bydlení v rodinných domech volně stojících ( IRD )     

 - bydlení v dvojdomech ( ŘRD ) 

 - stavby a zařízení sloužící obsluze obytného území  

 - sociální stavby  a zdravotní stavby lokálního typu 

 - domy s pečovatelskou službou, domovy důchodců, sociální stavby 

 - služby nevýrobního charakteru 

 - služby a zařízení pro přechodné ubytování, stravování a maloobchod lokálního 

charakteru 

 - hřiště pro děti předškolního a školního věku 

 - zeleň, související stavby drobné architektury a městský mobiliář 

 - nezbytně nutné plochy klidové dopravy 
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B. Podmíněné využití  

 - byty osob zajišťující dohled a byty majitelů provozoven 

 - technické vybavení sloužící provozu přípustných a podmíněných aktivit 

 - veřejné parkovací plochy  

 - lokální kulturní zařízení 

 - doplňkové stavby na pozemcích staveb hlavních  

 - chov domácích zvířat 

C. Nepřípustné využití 

 - jakékoliv výrobní aktivity ( průmyslové i zemědělské ), výrobní a komerční služby, které 

by představovaly poškození obytných zón z hlediska jejich provozu ve smyslu platných 

zákonů, norem a předpisů v době realizace investice. 

D. Regulativy 

D.1. ZÁVAZNÉ UKAZATELE 

 - minimální velikost parcely pro individuální rodinný dům ( IRD ) min. 900 m2 

 - minimální velikost parcely pro jeden dvojdům ( ŘRD ) min. 600 m2 

 - procento celkového zastavění parcely pro IRD bytovým objektem (BO) max. 25 % 

 - procento celkového zastavění parcely pro ŘRD bytovým objektem max. 30 % 

 - procento zastavění zpevněnými plochami ( IRD, ŘRD ) max. 10 % 

 - procento minimální plochy zeleně ( IRD, ŘRD ) min.  50 % 

 - procento ostatních doplňkových staveb pro IRD  max. 10 % 

 - procento ostatních doplňkových staveb pro ŘRD max. 10 % 

 - maximální výška hlavní římsy objektů IRD a ŘRD je  

  stanovena na 9 m od  průměrné výšky  okolního rostlého terénu v  

  úrovni vstupního podlaží do objektu 

 - maximální výška objektů IRD a ŘRD je stanovena na 12 m od nejnižšího místa  

  okolního rostlého terénu do vzdálenosti 5 m od hrany objektu 

 - vymezená plocha pro stavby místní občanské vybavenosti musí být projektově 

zpracována jako  celek včetně návrhu  dopravních  přístupů  automobilových i  pěších 

  parkovacích   ploch,  oddechových   ploch,  zeleně  a   drobné venkovní architektury 

 - technické    vybavení musí  být  řešeno   jako integrované,  veškeré rozvody 

inženýrských sítí musí být řešeny jako podzemní 

 - minimální procento zeleně v rámci zástavbové lokality s ostatními objekty nebytového 

charakteru   min. 50% 

 - maximální procento zastavění území zpevněnými plochami v rámci 

  zástavbové   lokality objekty nebytového charakteru max. 15% 
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 - maximální výška hlavní římsy objektů občanské vybavenosti je stanovena na 12 m od  

průměrné výšky  okolního rostlého  

  terénu v úrovni vstupního podlaží do objektu  

 - doprava v klidu pro nebytové objekty musí být řešena v rámci zastavěného území  

- doprava v klidu pro IRD a ŘRD musí být řešena v rámci stavebního pozemku  

- stavební povolení na výstavbu v nových obytných lokalitách může být vydáno až po  

dokončení (kolaudace) veškerých potřebných inženýrských sítí a příslušných  cest,  

případně jako součást stavebního povolení celé zástavbové lokality 

     -   plocha SMS 3 bude na západním okraji lemována 3 m širokým pásem izolační 
zeleně. 

D.2. SMĚRNÉ UKAZATELE 

 - horní   zakončení  objektů od ukončující římsy je   vhodné řešit  

  převážně šikmými plochami 

 - využití podkroví objektů musí korespondovat s příslušnými ČSN  

  a předpisy v době prováděné investiční činnosti 

 
• R ……individuální pobytová rekreace 

A. Přípustné využití 

 - rekreační využití objektů a ploch pro individuální rekreaci   

 - chov drobných domácích zvířat   

 - plochy sloužící individuálnímu obhospodařování půdy 

B. Podmíněné využití  

 - nezbytně nutné technické vybavení sloužící výhradně pro zajištění rekreační funkce 

 - doplňkové stavby na pozemcích staveb hlavních 

 - zařízení pro sport v ploše pozemku  

C. Nepřípustné využití 

 - výstavba objektů sloužící k trvalému bydlení 

 - objekty občanského vybavení a služeb 

 - veškeré výrobní provozy, služby a aktivity 

 - objekty garáží 

 - ostatní aktivity 

D. Regulativy 

D.1. ZÁVAZNÉ UKAZATELE 

 - maximální procento zastavění pozemku všemi stavbami trvale 

  spojenými se zemí  max. 20 % 
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 - maximální výška ukončující římsy od průměrné 

  výšky rostlého terénu v úrovni vstupu max. 6 m 

 - minimální procento zeleně  min. 65% 

 - maximální zastavěná plocha  max. 50 m2 

 - maximální výška 1 nadzemní podlaží  nebo 1 nadzemní podlaží  

  a podkroví 

 - pro jakékoliv stavby na pozemku je třeba respektovat   

  ochranné pásmo od hrany lesa 50 m 

D.2. SMĚRNÉ UKAZATELE 

 - horní   zakončení  objektů je vhodné řešit převážně šikmými plochami 

 
 
 
• ZOV … občanská vybavenost bez vymezení přesné specifikace ( ubytovací služby, 

restaurační služby, obchodní zařízení středního typu, kulturní zařízení, 
služby pro obyvatele apod.), některé technické vybavení (zde vodojem  

Pankrác) 

A. Přípustné využití 

 - občanská vybavenost pro obyvatele obce, bez vymezení přesné specifikace                 

( restaurační služby, přechodné ubytování, maloobchodní zařízení, základní služby pro 

obyvatele, drobné podnikatelské provozovny, sociální služby, domy s pečovatelskou 

službou, kulturní zařízení a.p.) 

B. Podmíněné využití  

 - technické vybavení sloužící provozu přípustných aktivit 

 - příslušné odstavné plochy klidové dopravy  

C. Nepřípustné využití 

 - bytové stavby jakéhokoliv typu 

 - průmyslová a zemědělská výroba 

 - chov domácích zvířat 

D. Regulativy 

D.1. ZÁVAZNÉ UKAZATELE 

 - stavby občanského vybavení na těchto plochách jsou, ve smyslu §18 zákona č. 360/92 

Sb., považovány za  významné   stavby 

 - maximální přípustná výška novostaveb je 12 m od průměrné výšky rostlého terénu 

v úrovni vstupního podlaží do objektu 
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 - vymezená plocha musí být projektově zpracována jako celek, včetně návrhu 

dopravních přístupů automobilových i pěších, parkovacích ploch, oddechových ploch, 

zeleně a drobné venkovní architektury 

 - nezbytně  nutné   technické    vybavení musí  být  řešeno   jako integrované, veškeré 

rozvody inženýrských sítí musí být řešeny jako podzemní 

 - maximální procento celkového zastavění území objekty v rámci 

  zástavbové   lokality  objekty  občanské vybavenosti  max. 35% 

 - minimální procento zeleně v rámci zástavbové lokality objekty  občanské vybavenosti 

                                                                                                                    min. 50% 

 - maximální procento zastavění území zpevněnými plochami v rámci 

  zástavbové   lokality objekty  občanské vybavenosti  max. 15% 

 - doprava v klidu musí být řešena systémem integrovaných garáží v objektech 

D.2. SMĚRNÉ UKAZATELE 

 - horní   zakončení  objektů je   vhodné řešit  převážně šikmými plochami 

 - využití podkroví objektů musí korespondovat s příslušnými ČSN a předpisy v době 

prováděné investiční činnosti 

 

• VN … území výrobních služeb, nerušící výroby a skladů  

A. Přípustné využití 

 - služby výrobního charakteru a komerční služby, které svou náplní nelze umístit 

v obytných zónách v souladu s hygienickými předpisy a požadavky 

 - sklady a skladové areály 

 - nerušící malovýroba 

 - technické vybavení včetně ploch parkovišť a garáží 

 - komunální provozy a související administrativní provozy 

 - doprovodné technické a dopravní zázemí, manipulační plochy 

B. Podmíněné využití  

 - byty pro osoby zajišťující dohled a pohotovost provozu, které jsou součástí plochy 

pozemků  

C. Nepřípustné využití 

 - bydlení a občanské vybavení 

 - zemědělská výroba 

D. Regulativy 

 - maximální výška staveb ne těchto plochách bude 12 m 
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 - podmínkou vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení bude zapracování 

návrhu opatření, eliminujících případné negativní dopady těchto provozů na životní 

prostředí ( zejména likvidace odpadů a odpadních vod, snížení hladiny hluku, využití 

ekologicky čistých zdrojů energií ). Tato opatření musí být realizována souběžně 

s realizovanou stavbou. 

 - součástí realizované stavby musí být plochy odstavných a parkovacích stání 

dostatečných kapacit 

 - ke stavbám je třeba zajistit připojení na inženýrské sítě a přístupové komunikace 

     -  pro  lokalitu skladování a služeb u obce Světice (značena jako (11)) se stanovuje 

podmínka zákazu výstavby a umísťování trvalých stavebních objektů, na východním 

okraji areálu bude vysázen 3 m široký pruh izolační zeleně! 

 

 

• SP … území s využitím pro sportoviště  

A. Přípustné využití 

 - výhradně plochy sloužící sportovním a rekreačním účelům ( hřiště, koupaliště, 

oddechové plochy ) a související služby nevýrobního charakteru ( půjčovny 

sportovního vybavení, rychlé občerstvení, sociální vybavení atd. ) 

 - kemping 

 - hřiště pro děti předškolního a školního věku 

 - stavby a objekty sloužící sportu 

B. Podmíněné využití  

 - objekty drobné architektury 

 - technické vybavení sloužící provozu přípustných a podmíněných aktivit 

- veřejné parkovací plochy  

- služební byty 

C. Nepřípustné využití 

 - jakékoliv jiné aktivity nesouvisející s provozem aktivit přípustných a podmíněných 

 - průmyslová a zemědělská výroba 

D. Regulativy 

 - stavební objekty musí být pouze do výšky max. 12 m od úrovně rostlého terénu 

 - vydání územního rozhodnutí  je podmíněno zpracováním návrhu ozelenění  

 - realizace sportovně rekreačních areálů je podmíněna zajištěním dostatečně 

dimenzovaných veřejných parkovacích ploch 
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MONOFUNKČNÍ PLOCHY (NEURBANIZOVANÁ ÚZEMÍ) 

Příroda, krajina, zeleň 

 

• LR ……… lesní porosty ( LPF ) 

Režim provozu se řídí zákonem č. 289/1995 Sb. ( lesní zákon ) a zákonem č. 114/1992 Sb.   

( ochrana přírody a krajiny) 

 

• NL ………přírodní nelesní porosty, veřejná zeleň, parky a ostatní nespecifikovaná 
zeleň ve volné krajině 

A. Přípustné využití 

 - krátkodobá každodenní rekreace obyvatel  

 - síť pěších komunikací, cyklistických stezek, stavby drobné architektury ( altány, 

pergoly, vyhlídky, terasy atd. ), vodní plochy, oddechové plochy, mobiliář ( lavičky, 

osvětlení, odpadkové koše ) 

B. Podmíněné využití  

 - dětská hřiště, sportovní hřiště 

 - nezbytně nutné technické vybavení  

C. Nepřípustné využití 

 - ostatní aktivity  

D. Regulativy 

 - projektová dokumentace musí být zpracována autorizovaným architektem pro obor 

zahradní a krajinářská tvorba 

 
• ZN ………louky a pastviny, trvalé travní porosty  

Režim provozu se řídí zákonem č. 114/1992 Sb. ( ochrana přírody ) 

 

• ZV, OP …zařízení zemědělské  produkce, orná půda, plochy pro intenzivní  pěstování 
zeleniny ( ZPF ) 

A. Přípustné využití 

 - zemědělská výroba 

 - zemědělské provozy, sklady a zařízení sloužící provozu a zemědělské produkci, 

garážování zemědělských strojů, manipulační plochy 

 - chovné a šlechtitelské stanice 

 - agroturistické areály 
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B. Podmíněné využití  

 - provozy zemědělských usedlostí se zaměřením na alternativní typ rekreace a služeb 

 - kanceláře a byty osob zajišťující hospodářský provoz 

 - přechodné ubytování spojené s příslušnými zajišťovacími službami 

 - technické vybavení sloužící provozu přípustných a podmíněných aktivit 

 - příslušné odstavné plochy klidové dopravy 

C. Nepřípustné využití 

 - všechny ostatní aktivity  

D. Regulativy 

 - podmínkou provozu povolených a doporučených aktivit je eliminace negativních 

dopadů hospodářských provozů na životní prostředí ( zejména likvidace odpadů a 

odpadních vod, snížení exhalací, využití ekologicky čistých zdrojů energií ) a návrh a 

realizace ozelenění nezastavěných ploch. 

 

• VVS, VVM …mateřské a  základní školy, zdravotnictví  a  sociální      péče, ostatní 
veřejné a technické vybavení, obecní správa 

A. Přípustné využití 

 - zařízení a funkce přímo související s popisem aktivity 

 - hřiště pro děti školního a předškolního věku 

B. Podmíněné využití  

 - kanceláře a ubytování osob zajišťující provoz uvedené aktivity 

 - technické vybavení sloužící výhradně pro zajištění přípustné aktivity 

 - veřejné parkovací plochy 

 - zeleň, související stavby drobné architektury, městský mobiliář 

C. Nepřípustné využití 

 - všechny ostatní aktivity  

D. Regulativy 

 - stavby občanského vybavení na těchto plochách jsou, ve smyslu §18 zákona č. 360/92 

Sb., považovány za  významné   stavby 

 - maximální přípustná výška novostaveb je 12 m 

 - vymezená plocha musí být projektově zpracována jako celek, včetně návrhu 

dopravních přístupů automobilových i pěších, parkovacích ploch, oddechových ploch, 

zeleně a drobné venkovní architektury 

 - nezbytně  nutné   technické    vybavení musí  být  řešeno   jako integrované, veškeré 

rozvody inženýrských sítí musí být řešeny jako podzemní 
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 -    horní ukončení stavby řešit převážně šikmými plochami 

 

 

ZÁKLADNÍ LIMITY VYUŽITÍ STANOVENÝCH FUNKČNÍCH PLOCH 

  Pro využití výše uvedených funkčně prostorových jednotek  ( funkčních ploch ) jsou 

platné následující limity území, jako celku: 

 

Ochranná pásma technického vybavení, včetně dopravních komunikací 

  Limit - v oblasti ochranného pásma je nepřípustná výstavba obytných  objektů, 

zdravotních a školských zařízení, územní rozhodnutí a stavební povolení 

ostatních staveb je podmíněno souhlasem příslušného správce dotčené sítě a 

pásma 

 

 

Pásma hygienické ochrany zemědělských hospodářství 

  Limit - v oblasti pásma hygienické ochrany je nepřípustná výstavba obytných  

objektů, zdravotních a školských zařízení a zařízení sloužící sportovním, 

rekreačním a potravinářským účelům 

 

Rozvoj lokality podmíněn zpracováním územní studie s obsahem regulačního plánu  

  Limit - pro rozvoj příslušné lokality větší než 1 ha je nutné zpracovat nejprve územně 

plánovací regulační podklad, který stanoví koncepci rozvoje území, vymezí 

komunikační systém a systém technického zásobování, stanoví uspořádání, 

osazení, vzhled a urbanisticko architektonické vazby navrhovaných staveb. 

 

Evidovaná území s archeologickými nálezy 

  Limit - veškeré stavební činnosti v těchto územích se musí, ve smyslu zákona          

č. 20/87 Sb., řídit stanoviskem archeologa. 

 

Územní systém ekologické stability 

  Limit - plochy vedené jako ÚSES se nesmí zastavovat a oplocovat.V plochách ÚSES 

je přípustné budovat liniové stavby souběžně s rekreačními trasami pouze se 

souhlasem příslušného orgánu ochrany přírody a krajiny. Cílem biokoridoru je 

umožnit migraci všech organismů mezi biocentry, nikoliv jejich trvalou 

existenci. Cílem biocentra je dosažení přirozené druhové skladby biotopu 
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odpovídající trvalým stanovišťním podmínkám. Návrhy rušivé činnosti snižující 

ekologickou stabilitu těchto ploch jsou nepřípustné. 

 

Vzrostlá liniová a skupinová zeleň, solitéry 

  Limit - veškerá vzrostlá zeleň v řešeném území podléhá ochraně, jakékoli zásahy 

musí být odsouhlaseny orgánem ochrany přírody a krajiny. 

 

Hluk a vibrace 

  Limit - při provádění jakékoli investiční činnosti v území je třeba se řídit Nařízením 

vlády č. 502/2000 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 

vibrací. 

 

Podmínky VUSS 

  Limit - následné dílčí územně plánovací dokumentace a dílčí projekty v řešeném 

území musí být předloženy k posouzení Vojenské ubytovací a stavební správě 

Praha, Hradební  12/772, P.O. 164, 111 21 Praha 1. V území se nachází trasa 

radioreléového paprsku (viz hlavní výkres), výstavbu v této trase je třeba 

samostatně konzultovat s VUSS, protože v jejich vyjádření nebyly 

specifikovány bližší podmínky (zvláště výška nad terénem). 

 

Podmínky MŽP ČR  

  Limit - na úseku ochrany ovzduší respektovat a dodržovat práva a povinnosti 

vyplývající ze zákona č.86/2002 Sb., nařízení vlády č. 350/2002 Sb. –

354/2002 Sb. a vyhlášek MŽP č.355/2002 Sb., -358/2002 Sb.  

 

  Limit - v daném území dodržovat úroveň znečištění ovzduší tj. hodnoty imisních 

limitů, meze tolerance a četnost překročení pro jednotlivé znečišťující látky (§6 

zákona, nařízení vlády č. 350/2002 Sb.), včetně respektování emisních stropů 

(nařízení vlády č. 351/2002 Sb.).  

 

  Limit - v případě výskytu světelného znečištění ovzduší je možné vydat nařízení dle 

ustanovení §50, odst. 1, písm. k) zákona, kterým se stanoví opatření 

k omezení či předcházení výskytu světelného znečištění. Opatření je každý 

povinen plnit ve smyslu ustanovení §3, odst. 10 zákona.  

 



 
 
 
 
A.D.O. PRAHA                                                                                       ÚZEMNÍ PLÁN OBCE VŠESTARY – NÁVRH 6/2014                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                       66                                                                   
  

Užívání pozemních a dopravních staveb osobami ZTP  

  Limit - pro veškerou investiční činnost v území platí vyhláška č. 369/2001 Sb., zákon 

102/1992 Sb., zákon 1/1991 Sb., vyhláška 137/1998 Sb.  

 

Požární zabezpečení  

  Limit - v rámci výstavby nových lokalit je nezbytně nutné řešit systémy požárního 

zabezpečení veřejných prostor (hydranty, požární nádrže) 102/1992 Sb., 

zákon 1/1991 Sb., vyhláška 137/1998 Sb.  

 

Podmínka vodoprávního úřadu MÚ Říčany 

  Limit - Dodržet vzdálenost oplocení nové zástavby min. 6 m od břehové čáry potoků 

mimo zaplavované území. 

 

Pozn.: Veškeré výše citované právní předpisy jsou závazné ve znění platném ke dni 
schválení Návrhu územního plánu.  

 
I. 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 

I.g.1. Vymezení veřejně prospěšných staveb  
 

Veřejně prospěšnou stavbou je stavba pro veřejnou infrastrukturu anebo určená k 

rozvoji nebo ochraně území obce, kraje nebo státu, vymezená ve vydané územně 

plánovací dokumentaci. 

 

I.g.1.2. Dopravní stavby  

1.g.1.2.1. Stávající zařízení 

1. Místní obslužné komunikace s funkcí základní obsluhy území – kategorie C1, 

C2, C3, D1 a D2 (viz grafická příloha). 

2. Polní a účelové cesty s funkcí obsluhy území v extravilánu ( mimo současné 

zastavěné území obce ), sloužící k obsluze území, po provedení pozemkových 

úprav. 

 

 

46 
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1.g.1.2.2. Navrhovaná zařízení 

3. Silnice III. třídy kategorie B2,C1 (stávající a upravené trasování – dílčí 

přeložky), jak v současně zastavěném území obce, tak na ploše řešeného 

katastru. Dle ZÚR Středočeského kraje je předpoklad přeložky silnice III/1013 

(s označením VPS  DO74) - ve směru od Tehova je přeložena SZ za hřbitov a 

prodloužena v nové trase do Strančic, křížení se stávající silnicí III/1012 je 

uvažováno pomocí okružní křižovatky. 

4. Parkoviště u hřbitova 

 

Poznámka k předchozím oddílům: 

VPS označené pořadovými čísly 1 až 3 musí jak v úpravách stávajících tras a profilů, tak 

v navrhovaných trasách  a profilech, plně respektovat ČSN ( ČSN 736110, ČSN 736101 ) 

 

1.g.1.3. Zařízení pro odvádění dešťových vod  

 

1.g.1.3.1. Stávající zařízení 

 Bez statutu VPS. 

 

1.g.1.4. Zařízení pro odvádění splaškových vod 

1.g.1.4.1. Stávající zařízení 

 Bez statutu VPS  

1.g.1.4.2. Navrhovaná zařízení 

 5. Trasa hlavní kmenové stoky do ČOV Mnichovice, s větvemi Menčice a Jedlovec. 

 

1.g.1.5. Zařízení pro zásobování pitnou vodou 

1.g.1.5.1. Stávající zařízení 

 6. Přivaděč z vodovodu Region – jih od Strančic a jeho větve ve Všestarech, směry 

SZ a JV. 

1.g.1.5. 2. Navrhovaná zařízení 

Neobsazeno  

 

1.g.1.6. Zařízení pro zásobování elektrickou energií 

1.g.1.6.1. Stávající zařízení 

neobsazeno 
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1.g.1.6.2. Navrhovaná zařízení 

 9. Navrhované kabelové trafostanice včetně tras kabelového propojení se 

stávajícími rozvody. Přesná lokalizace TS a jejich propojení bude určeno na základě 

zpracování územní studie s obsahem regulačního plánu v dílčích rozvojových lokalitách  

 

1.g.1.7. Spojová zařízení 

1.g.1.7.1. Stávající zařízení 

 10. Trasa dálkového kabelu Českého Telecomu (Telefónica) 

1.g.1.7.2. Navrhovaná zařízení 

 Bez statutu VPS 

 

1.g.1.8. Zařízení pro zásobování plynem 
1.g.1.8.1. Stávající zařízení   

 Trasa VTL, DN 300, STL   

1.g.1.8.2. Navrhovaná zařízení 

 neobsazeno 

  

1.g.1.9. Veřejná prostranství 

1.g.1.9.1. Stávající zařízení  

neobsazeno 

1.g.1.9.2. Navrhovaná zařízení 

 11.Rozšíření hřbitova (H1) 

  

 

I.g.2. Vymezení veřejně prospěšných opatření  

Veřejně prospěšným opatřením se rozumí opatření nestavební povahy sloužící ke 

snižování ohrožení území a k rozvoji anebo k ochraně přírodního, kulturního a 

archeologického dědictví, vymezené ve vydané územně plánovací dokumentaci. 

 

 

 

Ochrana přírody 

VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ OPATŘENÍ: Územní systém ekologické stability území (zákon č. 

114/1992 Sb. – zákaz umísťování staveb) Grafická část - biokoridory a biocentra 
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I.g.3. Vymezení staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu 

 

I.g.3.1. Požární zabezpečení 

1. Při návrhu nových popř. úpravě starých komunikací, oddělení pozemku na 

komunikaci atd. je nutné, aby splňovaly požadavky na příjezdové komunikace uvedené v 

ČSN 73 0802, ČSN 73 6100, ČSN 73 6101, ČSN 73 6110, ČSN 73 6114 a v TS 103 

Ministerstva dopravy a spojů. 

2. Při návrhu vodovodních sítí je nutné, aby splňovaly požadavky ČSN 73 08 73 na 

zásobování požární vodou. 

3. Při návrhu stavebního a technologického využití objektů je nutné dodržet předpis 

odst. 1, § 41, vyhl. 246/2001 Sb. 

4. Do návrhu je nutné zapracovat požadavky civilní ochrany obyvatelstva v souladu s 

§ 20 vyhl. 380/2002 Sb. 

 

I.g.3.2. Civilní ochrana obyvatelstva 
 

Příloha civilní ochrany je pro zájmové území obce Všestary zpracována ve smyslu 

požadavků, vyplývajících z platné legislativy. Obsah vychází z požadavků vyhlášky č. 

380/2002 Sb., § 20 a z požadavků orgánu, zajišťujícího systém a organizaci civilní ochrany, 

Hasičského záchranného sboru (HZS) Středočeského kraje, územního odboru Kolín.  

Návrh ukrytí obyvatelstva  

Stálé úkryty se v zástavbě obce Všestary nevyskytují. Z důvodů pozastavení výstavby 

stálých úkrytů bude hlavní těžiště ukrytí obyvatelstva v improvizovaných úkrytech (IÚ). Pro 

žactvo do 15 let připadá v obci v úvahu ukrytí ve sklepním prostoru mateřské školy. 

Předpokládá se, že nově budované objekty budou podsklepeny z min. 20% tak, aby 

vyhovovaly podmínkám, kladeným na improvizované úkryty.  

Ochrana území před průchodem průlomové vlny vzniklé zvláštní povodní  

Zájmové území je potenciálně ohroženo povodní. Ohrožení ve vlastní obci je ale v pramenné 

oblasti potoků malé a neovlivňuje vlastní zástavbu obce. Pro vodní toky v území nebyla 

záplavová území vodohospodářsky stanovena. Vodoprávní úřad požaduje zachování 6 m 

manipulačního pásma (vzdálenost oplocení nové zástavby) podél všech vodních toků. 

Ochrana před vlivy nebezpečných látek skladovaných v území  

V obci nejsou nebezpečné látky skladovány  
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Dopravní trasy pro zajištění pohybu CO sledují stávající trasy komunikací III.třídy. 

Zóny havarijního plánování  

Zájmové území Všestary neleží v zónách havarijního plánování, katastrální území obce není 

potenciálně zasaženo haváriemi zdrojů nebezpečných či zdraví ohrožujících látek.  

Evakuace obyvatelstva a jeho ubytování  

Pro nouzové ubytování osob navrhujeme následující objekty a plochy:  

- havárií nezasažené obytné domy i ostatní využitelné objekty (evidence v kompetenci OÚ)  

- prostory obecního úřadu, mateřské školy  

Skladování materiálu civilní ochrany a materiální pomoci  

V následujícím období se výše uvedená problematika řeší dle vyhl. č. 380/2002 Sb. § 17. 

Sklady prostředků CO v obcích v současné době nebudou zajišťovány. Materiál CO bude 

celoplošně stažen, prověřena jeho funkčnost, nepoužitelný materiál likvidován, a prostředky 

CO přerozděleny.  

Pro skladování materiálu humanitární pomoci je navržena budova obecního úřadu a MŠ.  

Záchranné, likvidační a obnovovací práce pro odstranění nebo snížení škodlivých účinků 

kontaminace, vzniklých při mimořádné události  

K plnění úkolů v oblasti civilní ochrany obyvatel bude využit sbor dobrovolných hasičů a 

obecní úřad v obci. Při vzniku mimořádné události, jejíž rozsah je nad rámec možností obce, 

budou opatření zabezpečována z krajské úrovně.  

Plochy pro záchranné, likvidační, obnovovací a dekontaminační činnosti, jsou návrhem ÚP 

určeny následovně: 

- Všestary – ve stávajícím areálu ZEA Světice (ZV), sportovní areál (fotbal. hřiště) 

- Menčice – ve stávajícím prostoru drtírny lomu Kámen Zbraslav  

- Jedlovec – plocha pole severně pod železničním viaduktem, s přilehlými komunikacemi 

       Všechny plochy  jsou dopravně přístupné z komunikací III.třídy. 

Voda pro hašení požárů, nouzové zásobování obyvatelstva vodou a elektrickou energií  

Zdrojem vody pro hašení požárů v obci jsou místní potoky (Všestarský, Mnichovka, 

Strančický), s rybníky (Všestary, Menčice) a požárními nádržemi (areál ZEA, Jedlovec) a 

dále systém nového vodovodu s hydranty.  

Způsob nouzového zásobování obyvatelstva vodou závisí na stupni porušení 2 stávajících 

zdrojů - vodovod a studny, je řešitelné záměnou těchto zdrojů a dovozem cisternami.  

Lokální problémy v zásobování elektrickou energií - případné zapůjčení dieselagregátu.  

Varování obyvatelstva pro jakýkoli případ ohrožení je zabezpečeno místním hlasitým 

rozhlasem. V návrhových lokalitách je projekt rozvodu místního rozhlasu podmínkou při 

zpracování územní studie. 
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Pro řešení bezodkladných pohřebních služeb slouží stávající hřbitov, s navrhovaným 

rozšířením. 

 

I.g.4. Vymezení ploch pro asanaci 

Plochy pro provedení asanačních úprav nejsou vymezeny. 
 

I.h. VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB A VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH  
OPATŘENÍ, 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 § 5 ODST. 1 KATASTRÁLNÍHO ZÁKONA 
 

V řešeném území nejsou vymezeny další veřejně prospěšné stavby a veřejně 

prospěšná opatření, pro které lze uplatnit předkupní právo. 

 

I.i. STANOVENÍ KOMPENZAČNÍCH OPATŘENÍ PODLE § 50 ODST. 6 STAVEBNÍHO 
ZÁKONA 

Nejsou stanovena kompenzační opatření, neboť součástí územního plánu nebyl 

požadavek na zpracování posouzení vlivu na evropsky významnou lokalitu nebo ptačí 

oblast. 

 

I. j.  VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ ÚZEMNÍCH REZERV A STANOVENÍ 
MOŽNÉHO BUDOUCÍHO VYUŽITÍ, VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEHO PROVĚŘENÍ 
 

V řešeném území je v souladu se ZÚR StČK vymezena plocha a koridor územní 

rezervy v oblasti dopravy. Pro tento typ územních rezerv platí, že dosavadní využití území 

dotčené navrženým koridorem nebo plochou územní rezervy nesmí být měněno 

způsobem, který by znemožnil nebo podstatně ztížil předpokládané budoucí využití. 

 

Koridor územních rezerv dopravy 

Koridorem územní rezervy dopravy je přeložená trasa silnice III/1013 od Tehova do 

Strančic.  
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I.k. VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE ROZHODOVÁNÍ O 
ZMĚNÁCH V ÚZEMÍ PODMÍNĚNO VYDÁNÍM REGULAČNÍHO PLÁNU 

 

Na základě Pokynů pro zpracování návrhu územního plánu bude rozvoj ve funkčních 

plochách SMS 2 a SMS 3 podmíněn zpracováním regulačního plánu. Důvodem je 

exponovaná poloha lokalit na horizontu krajiny a nedořešená kompozice dělení pozemků a 

komunikací, vytyčených na základě pouhého geometrického plánu dělení pozemků. 

 

I.l.  VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE ROZHODOVÁNÍ O 
ZMĚNÁCH V ÚZEMÍ PODMÍNĚNO VYDÁNÍM ÚZEMNÍ STUDIE 

 

Výstavba v lokalitách SMS 1, SMS 2, SMS 3, SMS 9, SMS 13, ZOV 2, SP 2, SP 3, OC 3 a 

OC 4 je podmíněna zpracováním územní studie. Důvodem je exponovaná poloha lokalit 

v krajině a v obci a nutnost vyřešit napojení dopravní a infrastruktury. 

 

I.m. ÚDAJE O POČTU LISTŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU A POČTU VÝKRESŮ K 
NĚMU PŘIPOJENÉ GRAFICKÉ ČÁSTI 

 
OBSAH TEXTOVÉ ČÁSTI ÚZEMNÍHO PLÁNU:  
vázaná A4 (1 + 71 číslovaných stran) 
 
OBSAH GRAFICKÉ ČÁSTI ÚZEMNÍHO PLÁNU: 
číslo výkresu  název         měřítko 
I.A.   VÝKRES ZÁKLADNÍHO ČLENĚNÍ ÚZEMÍ    1:5000 
I.B   HLAVNÍ VÝKRES       1:5000 
I.C   VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY (schema)   1:5000 
I.D   TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA (schema)   1:5000 
I.E   ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY (schema)  1:5000 


