
Projekt výstavby IS a komunikace 
pro RD a BD na poz. 357/1



Cílem prezentace je seznámení  veřejnosti s 
rozpracovaným projektem na výstavbu IS a 
komunikací pro RD a BD na poz. 357/1

Cílem projektu je: 
• naplnění  závazku ze Směnné smlouvy pozemků s manž. 

Soukupovými pro realizaci ČOV 
• další plánované směny pozemků (sportovní areál…) 
• výnos z realizace projektu
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Přípravná fáze projektu výstavby IS 
a komunikace pro RD a BD na poz. 

357/1

3



4



Fáze projektu
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Přípravná fáze projektu  Realizační fáze 
projektu

VŘ na 
zhotovitele DNS 
(ve var.) a DUR

Zpracování 
DUR 
(projedn. v 
rozprac.) 

Vypracování GP 
na dělení 
pozemku

Vydání  ÚR 
na  
umístění 
st. a dělení 
pozemku

Upřesnění výpočtu 
výnosnosti projektu, 
podklady pro ZMě 

Rozhodnutí ZMě o 
realizaci projektu, 
resp. o prodeji  jako 
celku

Změna ÚP Klecan Z 1  

Zpracování a 
projednání  
variantního 
řešení DNS 

Schválení 
výsledné varianty 
DNS pro 
zpracování DUR 

Zajištění 
vyjádření dotč. 
org. k záměru 
stavby

Projednání 
DUR s dotč. 
org. a 
účastníky říz.  

Jednání o 
odkupu poz. pro 
zpřístupnění, či 
VB, SoPPS  

Schválení 
změny č. 1 
ÚP Klecan  
ZMě 
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V rámci dokumentace návrhu stavby byly zpracovatatelem vypracovány variantní 
návrhy řešení – var. 1-A, 1-B, 2, 3-A  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a var. 3-B a 3-C
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na základě připomínek  byla dopracována var. 1-D a po konzultaci se Stavebním úřadem var. 1- E
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 a  bylo provedeno porovnání variant dokumentace návrhu stavby 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Na základě doporučení KVŽP byla dále dopracována var. 1 - F 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a opětovně provedeno porovnání variant dokumentace návrhu stavby 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na základě usnesení RM ze dne 28.5.2012 byla s připomínkami zpracována DUR  na umístění stavby ve variantě 1- E – 
viz koordinační situace 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a dělení pozemků  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pokračování v přípravné fázi 
projektu bylo závislé na schválení  

Změny č. 1 ÚP Klecan  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Změna č. 1 ÚP Klecan
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Změna č. 1 ÚP Klecany v lokalitě 
Z1-1
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od schválení Změny č. 1 ÚP Klecany v lednu 2016 pokračuje 
přípravná fáze projektu dle harmonogramu  
 
 
 
 
      červen 2016
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