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1.

Změna č.1 ÚP Klecany - NÁVRH ZMĚNY

1.1.

VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ, VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ

Řešené území změny č.1 ÚP Klecany, lokality změny Z1-1 až Z1-9 leží v k.ú. Klecany. Lokality změny
jsou vymezeny v grafické části Odůvodnění změny – výkresu č. 1 – širší vztahy.
Vyznačení lokalit změny a výřezů grafické části na podkladě zmenšeného výseku hlavního výkresu ÚP Klecany:
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Výčet dotčených katastrálních území je uveden v následující tabulce lokalit změny :

ZMĚNA č.1 ÚP Klecany – PŘEHLED LOKALIT
označení
LOKALITY ZMĚNY
k.ú
č.pozemků
dle KN

INDEX
PLOCHY

Rozloha
lokality
(ha)

Z1-1
KLECANY

357/1, 357/3,
356/16
55/3, 356/1

SO7

2,20

Z1-2
KLECANY

93,st. 72/2,
st. 72/1, st. 145

OV5

0,13

Z1-3
KLECANY

202/1, 204,
202/13

Z1-4
KLECANY

Z1-5

Z1-7
KLECANY

Z1-8

-

BR8 – bydlení v rodinných
domech

+0,40

DK- Dopravní infrastruktura

+0,05

0,12

BR

0,04

ZZ – zemědělské plochyzahrady a sady

BR – bydlení v rodinných
domech —(stav)

-

BR

0,20

ZZ – zemědělské plochyzahrady a sady

BR – bydlení v rodinných
domech —(stav)

-

BR

-

BR – bydlení v rodinných
domech –
zastavitelnost pozemku 30 %

BR – bydlení v rodinných
domech –
zastavitelnost pozemku 40 %

-

RR1

0,02

LE – lesní plochy

RR – rekreace rodinná

0,02

RR2

0,24

LE – lesní plochy

RR – rekreace rodinná

0,24

CELÉ ÚZEMÍ
KLECANY

OV4 – občanské vybavení
BR7 – bydlení v rodinných
domech
SN1 – smíšené nezastavěné
plochy
VZ3– veřejné prostranství-zeleň
OS1 – občanské vybavenísport

OV – občanské vybavení

DK8

Z1-6
365/5, 365/4,
365/2

BB – bydlení v bytových
domech
BR – bydlení v rodinných
domech

+0,20

1,90

365/3
KLECANY

BB2 –bydlení v bytových
domech,
SO–smíšené obytné plochy
VZ4– veřejné prostranství-zeleň

Rozšíření
zastavitelné
plochy (ha)

BR8

516/21, 672

KLECANY

Stávající funkční využití dle ÚP

změnou
navrhované funkční využití

707

Z1-9
KLECANY

705, 706

Hranice zastavěného území byla vymezena v platném ÚP Klecany ke dni 1. 9. 2009.
1.2.

VZTAH ZMĚNY č. 1 KE KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ MĚSTA

Změna č. 1 nemění základní koncepci rozvoje města, stanovenou ve schváleném ÚP Klecany.
Řešené lokality změny leží ve stanovených zastavitelných územích, zastavěných územích nebo na ně
bezprostředně navazují- jedná se většinou pouze o změnu funkčního využití v zastavitelném území
nebo mají záměry pouze lokální charakter, neovlivňující plošné a prostorové uspořádání krajiny.
Dochází k úpravě zastavitelnosti u ploch s funkčním využitím BR-bydlení v rodinných domech
ze 30% na 40% (dle Zadání je tato změna regulativů označena jako Z1-7 a týká se celého území
města).
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1.3.

URBANISTICKÁ KONCEPCE

Celková urbanistická koncepce územního plánu se nemění a je změnou č. 1 respektována. Členění
území a základní klasifikace zastavitelných ploch podle schváleného ÚP Klecany zůstává zachována.
Změnou č. 1 ÚP se v řešených lokalitách:
1) mění funkční využití zastavěných ploch (Z1-2)
2) aktualizuje ÚP - uvádí se do souladu funkční využití zastavěných ploch se skutečným stavem využití
území (Z1-5, Z1-6)
3) mění funkční využití zastavitelných ploch (Z1-1, Z1-3, Z1-4)
4) rozšiřují zastavitelné plochy (Z1-1, Z1-3, Z1-4, Z1-8, Z1-9)
5) upravují regulativy plochy BR
LOKALITA Z1-1
V lokalitě Z1-1 dochází ke změně funkčního využití z plochy z BB2 – bydlení v bytových domech a VZ4
–veřejné prostranství-zeleň na funkční využití SO – smíšené obytné plochy - index plochy SO7.
Lokalita se nachází v západní části města. Jedná se dle ÚP z větší části o zastavitelnou plochu, která
je obklopena zastavěným územím- plochami BR-bydlení v rodinných domech, část území -jihozápadní
cíp- byla územním plánem vymezena pro plochu VZ-veřejné prostranství-zeleň a VP-veřejné
prostranství (komunikace), obojí na pozemku PUPFL, jehož částečný zábor byl již v platném ÚP
Klecany bilancován. Část lokality leží ve vzdálenosti do 50m od okraje lesa.
Dochází k drobnému rozšíření zastavitelných ploch.
Rozloha řešené plochy : 2,20 ha
Rozšíření zastavitelných ploch: 0,20 ha
LOKALITA Z1-2
V lokalitě Z1-2 dochází ke změně funkčního využití z plochy BB – bydlení v bytových domech a BR –
bydlení v rodinných domech na funkční využití OV – občanské vybavení, index plochy OV5.
Jedná se o plochu uvnitř zastavěného území v centrální části města.
Nedochází k rozšíření zastavitelných ploch.
Rozloha plochy: 0,13 ha
LOKALITA Z1-3
V lokalitě Z1-3 dochází ke změně funkčního využití z plochy OV4 – občanské vybavení, BR7 – bydlení
v rodinných domech a SN1 – smíšené nezastavěné plochy na funkční využití BR – bydlení v rodinných
domech- index plochy BR8.
Jedná se o plochu v jihovýchodní části města, která navazuje na zastavěné území s funkcí OV a BR a
na zastavitelné plochy BR8 a BR7.
Dochází k částečnému rozšíření zastavitelných ploch v sousedství pozemků PUPFL-část lokality leží ve
vzdálenosti do 50m od okraje lesa. Lokalita je v sousedství VKP 6, který nebude řešením dotčen.
Rozloha plochy : 1,90 ha
Rozšíření zastavitelných ploch: 0,40 ha
LOKALITA Z1-4
V lokalitě Z1-4 dochází ke změně funkčního využití z plochy VZ3 – veřejné prostranství– zeleň a OS1–
občanské vybavení-sport na plochu DK-dopravní infrastruktura- index plochy DK8.
Plocha bude sloužit k umístění točny autobusu. Jedná se o plochu na severovýchodním okraji města
při ulici Topolové, dle platného ÚP v zastavitelném území.
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V projektové přípravě území budou respektovány a ochráněny sítě technické infrastruktury (VTL
plynovod, vodovod) v řešeném území.
Vyhledaná plocha lokality Z1-4 pro umístění točny autobusu byla v souladu s požadavky města
umístěna na okraji zastavěného území na ploše, vymezené v platném ÚP jako zastavitelné, nebylo tak
třeba provádět orientační biologický průzkum:
Z hlediska ochrany přírody byla vymezená zastavitelná území součástí posuzování územního plánu
Klecan jako celku.
Dochází k drobnému rozšíření zastavitelných ploch pro dopravní infrastrukturu.
Rozloha celé lokality je 0,12 ha.
Rozšíření zastavitelných ploch: 0,05 ha
LOKALITA Z1-5
V lokalitě Z1-5 dochází k aktualizaci ÚP - uvádí se do souladu funkční využití zastavěných ploch se
skutečným stavem využití území (dle zadání změny č.1 se jedná o opravu chybného nezařazení tohoto
pozemku do zastavěných ploch). Mění se funkční využití ze ZZ – zemědělské plochy-zahrady a sady
u pozemku parc. č. 365/3 v k.ú. Klecany, na funkční využití BR – bydlení v rodinných domech- stav.
Rozloha lokality : 0,04 ha.
Nedochází k rozšíření zastavitelných ploch.
LOKALITA Z1-6
V lokalitě Z1-6 dochází také k aktualizaci ÚP - uvádí se do souladu funkční využití zastavěných ploch
se skutečným stavem využití území (dle zadání změny č.1 se jedná o opravu chybného nezařazení
tohoto pozemku do zastavěných ploch). Mění se funkční využití ze ZZ – zemědělské plochy-zahrady a
sady u pozemků parc. č. 365/2,365/4 a 365/5 v k.ú. Klecany, na funkční využití BR – bydlení
v rodinných domech- stav.
Rozloha lokality: 0,20 ha.
Nedochází k rozšíření zastavitelných ploch.
LOKALITA Z1-7
Jako lokalita Z1-7 je ve změně č.1 zahrnuto celé území města a dochází zde v rámci změny
k úpravě regulativů (PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ) ploch
BR-bydlení v rodinných domech:
Pravidla uspořádání území se pro plochy BR upravuje takto:
„Max. plocha zastavění parcely (zastavitelnost pozemku) 30%“ se mění na:
„Max. plocha zastavění parcely (zastavitelnost pozemku) 40%“
LOKALITA Z1-8
V lokalitě Z1-8 dochází ke změně funkčního využití z plochy LE – lesní plochy u pozemku parc. č. 707 v
k. ú. Klecany, na funkční využití RR – rekreace rodinná- index plochy RR1.
Na pozemku je umístěna stavba pro rodinnou rekreaci. Předmětem změny je možnost rekonstrukce
stávajícího objektů a umístění čistírny odpadních vod. Změna je podmíněna vynětím řešených
pozemků z PUPFL.
Dochází k rozšíření zastavitelných ploch, dle ÚP je lokalita vymezena jako zastavěné území.
Rozloha lokality: 0,02 ha.
Rozšíření zastavitelných ploch: 0,02 ha
LOKALITA Z1-9
V lokalitě Z1-9 dochází ke změně funkčního využití z plochy LE – lesní plochy u pozemku parc. č. 705
a 706 v k. ú. Klecany, na funkční využití RR – rekreace rodinná- index plochy RR2. Na pozemcích jsou
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umístěny stavby pro rodinnou rekreaci a již neplní svojí funkci lesa. Změna je podmíněna vynětím
řešených pozemků z PUPFL. V průběhu času byly pozemky již dávno odlesněny. Předmětem změny je
možnost rekonstrukce stávajících objektů a umístění kořenové čistírny odpadních vod.
Dochází k rozšíření zastavitelných ploch, dle ÚP je lokalita vymezena jako zastavěné území.
Rozloha lokality: 0,24 ha.
Rozšíření zastavitelných ploch: 0,24 ha
1.4.

KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTUKTURY

1.4.1. KONCEPCE DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY
Změna č.1 se zásadním způsobem nedotýká koncepce dopravní infrastruktury. Všechny lokality mají
dobrou dopravní dostupnost ze stávajících pozemních komunikací a nevyplývají z nich žádné
požadavky na silnice I. až III. třídy. Do koncepce dopravní infrastruktury je doplněna plocha DK8-pro
točnu autobusu, v lokalitě Z1-4 na severovýchodním okraji města.
1.4.2. KONCEPCE TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY
Změnou č.2 se nemění základní koncepce technického vybavení na území města udaná ve
schváleném ÚP Klecany. Změna č.1 respektuje stávající i nově navrhovaná zařízení technické
infrastruktury (vodovody, kanalizace, elektrická vedení, plynovody, sdělovací kabely, apod.), včetně
příslušných ochranných a bezpečnostních pásem.
1.4.2.1. VODOHOSPODÁŘSKÉ SÍTĚ
U většiny lokalit změny nevznikají nové požadavky oproti ÚP Klecany z hlediska bilancí potřeby vody a
produkce splaškových vod.
Projektová příprava staveb v lokalitách změny zajistí připojení staveb na splaškovou kanalizaci ve
městě a zásobování vodou z městského vodovodu.
Bilance potřeby vody v navrhovaných plochách (navýšení nároků oproti ÚP) :
Výchozí předpoklad : 3 osoby/RD, spotřeba 130 l/osobu/dem
LOKALITA

Max.počet
odběr.jednotek
Max. 15 RD

počet obyvatel

Z1-3
Bilance produkce splaškových vod je totožná.

45

Qp

m3/den
5,85

Qp l/s
0,07

Dešťové vody budou podle možností zasakovány.
V řešených lokalitách bude zajištěna likvidace srážkových vod v místě za maximálního využití
zasakování či retence na vlastním pozemku. V projektové přípravě území bude řešeno redukované
odvádění přebytečných vod- nejlépe bez ovlivnění sousedních pozemků přes akumulaci se vsakem.
1.4.2.2. ZÁSOBOVÁNÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ
Zásobování elektrickou energií bude v jednotlivých lokalitách řešeno v projektové přípravě území, a to
včetně návrhu polohy nových trafostanic, předpokládá se zejména umístění nové TS pro lokalitu Z1-1 a
Z1-3. V lokalitě Z1-1 zasahuje stávající ochranné pásmo el. VN nadzemního vedení do řešené plochy.
Činitel
Pi
Ps
Bilanční
specif.
počet
LOKALITA
jednotka
potřeba (kW/h) soudobosti
(kW)
(kW)
RD
15
6,8
0,6
102
61
Z1-3
V plochách změny budou nároky na příkon el. energie vycházet z navrhovaného využití plochy.
V tabulce je uvedena lokalita která dosud nebyla bilancována v ÚP.
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1.4.2.3. ZÁSOBOVÁNÍ ZEMNÍM PLYNEM
Změnou není dotčena koncepce zásobování města zemním plynem.
1.4.3.

NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

Likvidace odpadů bude probíhat způsobem, odpovídajícím okolním plochám území města Klecany,
změna se nedotýká koncepce likvidace odpadů. V lokalitách, řešených změnou, nejsou přípustné
stavby a provozy, které by byly zdrojem nebezpečných odpadů.
1.4.4.

KONCEPCE ŘEŠENÍ OBČANSKÉHO VYBAVENÍ

Koncepce vymezení ploch občanského vybavení na území města Klecany není změnou zásadním
způsobem dotčena.
Změna vymezuje nové plochy pro občanskou (veřejnou) vybavenost v lokalitě Z1-2.
1.5.

KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY

1.5.1.

PRVKY ÚSES A OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY

V návrhu změny jsou respektovány prvky ÚSES. V návrhu změny č.1 nedochází k dotčení vymezených
prvků územního systému ekologické stability (ÚSES).
Ve všech lokalitách je organizace území řešena tak, aby vlivem změny využití území nedošlo
k negativnímu zásahu do krajiny.
1.5.2. OCHRANA ÚZEMÍ PŘED POVODNĚMI
Do území města zasahuje záplavové území Vltavy, nikoliv však do lokalit, řešených změnou č.1.
Požadavky vyplývající ze zvláštních právních předpisů nebyly zadáním stanoveny.
1.5.3. DOBÝVÁNÍ NEROSTŮ
Na území města Klecany se nachází výhradní těžené ložisko stavebního kamene č. B3 021600
Klecany-Husinec se stanovenými dobývacími prostory DP 700075 Husinec (Klecany), DP 700663
Husinec I, DP 700991 Husinec II a chráněným ložiskovým územím č. 02160000 Husinec. Řešené
lokality změny č. 1 se nachází mimo tyto dobývací prostory a chráněné ložiskové území.
Sesuvy ani poddolovaná území, tj. území s nepříznivými inženýrsko-geologickými poměry ve smyslu §
13 zákona č. 62/1988 Sb., v platném znění, se v řešeném území nevyskytují.v
1.6.

STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH

Změna č.1 ÚP Klecany doplňuje a upravuje podmínky využití ploch.
Jako lokalita Z1-7 je ve změně č.1 zahrnuto celé území města a dochází zde v rámci změny k úpravě
regulativů (PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ) ploch BRbydlení v rodinných domech.
LOKALITA Z1-7- celé území města
Pro plochu BR-bydlení v rodinných domech se upravují podmínky využití plochy – „Pravidla
uspořádání území“ takto:
„Max. plocha zastavění parcely (zastavitelnost pozemku) 30%“
se mění na:
„Max. plocha zastavění parcely (zastavitelnost pozemku) 40%“
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1.7.

VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB

Změna č.1 v řešených lokalitách změny upravuje některé VPS a VPO na území města Klecany.
V lokalitě Z1-1:
Vypouští VPS č.S21- VP14 místní komunikace pro obsluhu návrhové plochy BB2
Upravuje (zmenšuje) rozsah VPO č.019- VZ4 veřejná zeleň
V lokalitě Z1-3:
Vypouští VPS č.S36- OV4 rozšíření areálu ZŠ a MŠ
Upravuje (zmenšuje) rozsah VPO č.035- SN1 krajinná zeleň
V lokalitě Z1-4:
doplňuje VPS č.S37- DK8 plocha pro vybudování točny autobusu
Upravuje (zmenšuje) rozsah VPO č.018- VZ3 veřejná zeleň

1.8.

ÚDAJE O POČTU LISTŮ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU

9 listů textové části, 10 listů grafické části návrhu
6 listů textové části, 7 listů grafické části odůvodnění
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GRAFICKÁ ČÁST NÁVRHU ZMĚNY
LEGENDA VÝKRESU ZÁKLADNÍHO ČLENĚNÍ ÚZEMÍ
VÝKRES Č.1
ZÁKLADNÍ ČLENĚNÍ ÚZEMÍ - VÝŘEZ Č.1
VÝKRES Č.1
ZÁKLADNÍ ČLENĚNÍ ÚZEMÍ - VÝŘEZ Č.2

1 : 5000
1 : 5000

LEGENDA HLAVNÍHO VÝKRESU
VÝKRES Č.2
HLAVNÍ VÝKRES - VÝŘEZ Č.1
VÝKRES Č.2
HLAVNÍ VÝKRES - VÝŘEZ Č.2

1 : 5000
1 : 5000

LEGENDA VÝKRESU VPS
VÝKRES Č.3
VPS - VÝŘEZ Č.1
VÝKRES Č.3
VPS - VÝŘEZ Č.2

1 : 5000
1 : 5000

VÝKRES Č.4

1 : 5000

DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA- VÝŘEZ Č.2

