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NÁVRH změny územníoo plánu č. 2

DOKUMENTACE K O VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚP
Vymezení zastavěnéoo území
Zastavěné území obce Dřevčice je vymezeno platným územním plánem. Změnou č. 2
územníoo plánu obce Dřevčice nedocoází ke změně zastavěnéoo území obce. Změna
č. 2 se týká pozemku uvnitř stávajícíoo zastavěnéoo území.

Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho
hodnot
Základní koncepce rozvoje území obce je stanovena platným územním plánem. Návro
Změny č. 2 celkovou základní koncepci rozvoje území nemění. Předmětem Změny č. 2 je
rozvoj část oistorickéoo jádra – bývalé tvrze, jejíž část se nacoází na parc. č. 27 k. ú.
Dřevčice u Brandýsa nad Labem.

Urbanistcká koncepce, včoetně vymezení zastavitelných ploch,
ploch přestavby a systému sídelní zeleně
Urbanistcká koncepce je určena platným územním plánem a Změnou č. 2 se nemění.
Návro Změny č. 2 nemění vymezení zastavitelnýco ploco ani ploco přestavby.
Sídelní systém zeleně stanovený současným územním plánem zůstává v platnost.

Koncepce veřejné infrastruktury, včoetně podmínek pro její
umísťování
Koncepce dopravní infrastruktury
Koncepce dopravní infrastruktury obce se Změnou č. 2 nemění. Plocoa řešená Změnou
č. 2 je dopravně obsloužena z přileolýco pozemníco komunikací včetně silnice II. třídy č.
610, procoázející obcí.
Koncepce technické infrastruktury
Koncepce teconické infrastruktury obce se Změnou č. 2 nemění. Plocoa řešená Změnou
č. 2 bude napojená na veřejný vodovod obce. Odkanalizování řešené plocoy bude do
veřejné splaškové kanalizace obce. Dešťové vody budou zasakovány.
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Koncepce občanského vybavení
Koncepce občanskéoo vybavení obce se Změnou č. 2 nemění. Návro Změny č. 2 neklade
nároky na stavby občanskéoo vybavení.
Koncepce veřejných prostranství
Koncepce veřejnýco prostranství obce se Změnou č. 2 nemění. Návroem Změny
č.2 nejsou vymezována nová veřejná prostranství.
Koncepce uspořádání krajiny a ÚSES
Návro Změny č. 2 nemění koncepci uspořádání krajiny. Plocoa řešená změnou není
součást územníoo systému ekologické stability.
Proterozní opatření
Návro Změny č. 2 nemění stávající proterozní opatření a území, které je dotčeno
změnou, nevyžaduje návro novýco proterozníco opatření.
Ochrana před povodněmi
Plocoa řešená Změnou č. 2 se nacoází mimo záplavové území. Návro Změny č. 2 nemění
stávající odtokové poměry v území.
Ochrana ložisek nerostných surovin
Coráněná ložisková území ani vymezené dobývací prostory nejsou návroem Změny č. 2
dotčeny.

Stanovení podmínek pro využit ploch s rozdílným zppůsobem
využit
V území se nově vymezuje plocoa „8a“, zaornující pozemek parc. č. 27 k. ú. Dřevčice
u Brandýsa nad Labem. Pro plocou jsou stanoveny tyto regulatvy funkčníoo využit:
Převažující účel využit
stavby a zařízení občanskéoo vybavení;
komerčně industriální provozy – stavby a zařízení leoké výroby, služeb a skladování;
účelová zařízení lokálníoo významu.
Přípustné využit
stavby pro bydlení;
stavby pro rodinnou rekreaci a stavby ubytovacíco zařízení;
stavby pro administratvu;
plocoy soukromé zeleně;
stavby a plocoy pro odstavování vozidel;
stavby související dopravní a teconické infrastruktury.
Podmíněně přípustné využit
další stavby a zařízení, které nesnižují kvalitu prostředí ve vymezené ploše.
Nepřípustné využit
stavby a zařízení, které by svými negatvními vlivy a účinky na okolí snižovaly kvalitu
prostředí pro funkce na sousedníco plocoáco.
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Prostorové využit plocoy „8a“ bude respektovat urbanistcké omotové řešení původníoo
statku, se zacoováním reprezentatvníoo coarakteru z prostoru návsi a situováním
výrobníco prostor do bývaléoo oospodářskéoo zázemí statku.

Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných
opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečonost
státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkpům a
stavbám vyvlastnit
Vymezení veřejně prospěšných staveb
Návroem změny č. 2 nejsou vymezovány žádné veřejně prospěšné stavby, pro které lze
práva k pozemkům vyvlastnit.
Vymezení veřejně prospěšných opatření
Návroem změny č. 2 nejsou vymezována žádná veřejně prospěšná opatření, pro které
lze práva k pozemkům vyvlastnit.
Vymezení staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnost státu
Návroem změny č. 2 nejsou vymezovány žádné stavby ani opatření k zajišťování obrany a
bezpečnost státu.
Vymezení ploch pro asanaci
Návroem změny č. 2 nejsou vymezovány žádné plocoy pro asanaci určené k vyvlastnění.

Vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejných prostranství,
pro které lze uplatnit předkupní právo, s uvedením v čoí prospěch
je předkupní právo zřizováno, parcelních čoísel pozemkpů, názvu
katastrálního území a případně dalších údajpů podle § 5 odst. 1
katastrálního zákona
Veřejně prospěšné stavby ani plocoy veřejnýco prostranství pro uplatnění předkupníoo
práva nejsou vymezovány.

Stanovení kompenzačoních opatření podle § 50 odst. 6 stavebního
zákona
Změna č. 2 nebude mít negatvní vliv na žádné evropsky významné lokality ani ptačí
oblast.
Kompenzační opatření nejsou stanovována.

Vymezení ploch a koridorpů územních rezerv a stanovení
možného budoucího využit, včoetně podmínek pro jeho prověření
Návro Změny č. 2 nevymezuje plocoy ani koridory územníco rezerv.
5

Vymezení ploch, ve kterých je rozhodování o změnách v území
podmíněno dohodou o parcelaci
Doooda o parcelaci není pro rozoodování o změnáco v území řešenýco změnou č. 2
územníoo plánu vyžadována.

Vymezení ploch a koridorpů, ve kterých je rozhodování o změnách
v území podmíněno zpracováním územní studie
Návro Změny č. 2 nevymezuje žádné plocoy ani koridory, jejicož využit by bylo
podmíněno zpracováním územní studie.

Vymezení ploch a koridorpů, ve kterých je rozhodování o změnách
v území podmíněno vydáním regulačoního plánu
Návro Změny č. 2 nevymezuje žádné plocoy ani koridory, jejicož využit by bylo
podmíněno vydáním regulačníoo plánu.

Stanovení pořadí změn v území
Návro Změny č. 2 pořadí změn v území nestanovuje.

Vymezení architektonicky nebo urbanistcky významných staveb,
pro které mpůže vypracovávat architektonickou čoást projektové
dokumentace jen autorizovaný architekt
Arcoitektonicky ani urbanistcky významné stavby, pro které může projektovou
dokumentaci zpracovávat výoradně autorizovaný arcoitekt, nejsou vymezovány.

Údaje o počotu listpů územního plánu a počotu výkrespů k němu
připojené grafcké čoást
Návro Změny č. 2 Územníoo plánu obce Dřevčice obsaouje 6 stran textové část a 2
výkresy grafické část. Odůvodnění Návrou Změny č. 2 Územníoo plánu obce Dřevčice
obsaouje 29 stran textové část, příloou textové část s vyznačením změn a 1 výkres
grafické část.
Přílooy:
Výkres č. 1 – Vymezení řešenéoo území, měřítko 1:5000
Výkres č. 2 – Hlavní výkres, měřítko 1:5000
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