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OD.A.

OD.A.1.

VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ
Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAH V ÚZEMÍ, V ETN
SOULADU S POLITIKOU ÚZEMNÍHO ROZVOJE A S
ÚPD VYDANOU KRAJEM
Vyhodnocení souladu návrhu ÚP s Politikou územního rozvoje R
OD.A.1.1. Obecné požadavky
Obec ervený Újezd je dle Politiky územního rozvoje eské republiky (PÚR R), schválené
usnesením vlády eské republiky . 929 ze dne 20. ervence 2009, ve zn ní Aktualizace . 1 Politiky
územního rozvoje eské republiky schválené usnesením vlády . 276 ze dne 15. dubna 2015,
Aktualizací . 2 a . 3 PÚR R schválených usnesením vlády . 629 ze dne 2. zá í 2019, Aktualizace
. 5 schválené usnesením vlády . 833 ze dne 17. srpna 2020 a Aktualizace . 4 PÚR R schválené
usnesením vlády .618 ze dne 12. ervence 2021 (dále jen „PÚR R„), sou ástí rozvojové oblasti
„OB1 Metropolitní rozvojová oblast Praha“, vymezené pro ešené území správním obvodem obce
ernošice, obce s rozší enou p sobností. ÚP erveného Újezdu je v souladu s PÚR R.
Pro ešení ÚP erveného Újezdu nevyplývají z PÚR R žádné zvláštní požadavky krom
respektování obecných republikových priorit územního plánování pro zajišt ní udržitelného rozvoje
území uvedených v kap. 2.2. Republikové priority, odst. 14 – 32. Tyto obecné republikové priority
územního plánování jako zejména:
-zachovat ráz jedine né urbanistické struktury území, struktury osídlení a jedine né kulturní
krajiny, které jsou výrazem identity území, jeho historie a tradice.
- p i stanovování zp sobu využití území v územn plánovací dokumentaci dávat p ednost
komplexním ešením
- chránit a rozvíjet p írodní, civiliza ní a kulturní hodnoty území, v etn urbanistického,
architektonického a archeologického d dictví,
jsou v územním plánu respektovány, územní plán není zpracován v rozporu s žádným z t chto
ustanovení.

OD.A.1.2. Republikové priority
Obecn formulované republikové priority pro územní plánování a pro zajišt ní udržitelného rozvoje
území (v PÚR kap. 2.2, odst 14-32) jsou v ešení územního plánu uplatn ny a podrobn ji popsány
v dalších kapitolách.
Územní plán vytvá í podmínky pro koordinované umís ování ve ejné infrastruktury v území a další
rozvoj ploch k zástavb pro funkci bydlení; vychází z místních podmínek pro zachování hodnot území,
tj. urbanistické struktury území a struktury osídlení a taktéž kulturní krajiny jako výrazu historie a
tradice území (v souladu s lánkem 14).
Dle lánku 19 je kladen požadavek na ochranu nezastav ného území s cílem ú elného využívání a
uspo ádání území úsporné v nárocích na ve ejné rozpo ty a energie, které koordinací ve ejných a
soukromých zájm na rozvoji území omezuje negativní d sledky suburbanizace. ÚP toto zohled uje
situováním rozvoje obce p evážn do stávajících zastavitelných ploch a ploch p estavby.
Vyhodnocení vliv ÚP erveného Újezdu na životní prost edí (SEA) nebylo dot eným orgánem
ochrany životního prost edí požadováno. Územní systém ekologické stability byl vymezen v souladu se
ZÚR St edo eského kraje.
V souladu s lánkem 22 ÚP vytvá í podmínky pro rozvoj cykloturistiky a p ší turistiky.
Územní plán vytvá í podmínky pro rozvoj dopravní infrastruktury – v souladu se ZÚR vymezuje koridor
D209 pro modernizaci trat . 120 Praha – Kladno a územní rezervu pro p eložku silnice II/101. Dále
vymezuje ÚP územní rezervy pro alternativní trasu p eložky silnice II/101 a obchvat obce Pavlov.
Vyhodnocení souladu návrhu ÚP s Územním rozvojovým plánem
z d vodu, že dosud nebyl vydán.
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OD.A.2.

Vyhodnocení souladu návrhu ÚP s územn plánovací dokumentací kraje
Územn plánovací dokumentace kraje, Zásady územního rozvoje St edo eského kraje (ZÚR St .
kraje), byla vydána dne 7. února 2012 podle § 41 stavebního zákona, na základ usnesení
Zastupitelstva St edo eského kraje . 4-20/2011/ZK ze dne 19. prosince 2011 a ú innosti nabyla 22.
února 2012. Usnesením .007-18/2015/ZK ze dne 27. ervence 2015 schválilo Zastupitelstvo
St edo eského kraje vydání 1. aktualizace ZÚR St . kraje, která nabyla ú innosti dne 26.srpna 2015.
Dne 26. 4. 2018 usnesením . 022-13/2018/ZK rozhodlo Zastupitelstvo St edo eského kraje o vydání
2. Aktualizace ZÚR St edo eského kraje, která nabyla ú innosti 4.9.2018. Pro území obce ervený
Újezd ze ZÚR St . kraje vyplývají následující požadavky, jejichž ešení bylo v ÚP zp esn no
(vymezeno):
- ov it rozsah zastavitelných ploch v sídlech a stanovit sm ry jejich využití s ohledem na kapacity
obsluhy dopravní a technickou infrastrukturu, na možnosti rozvoje ob anského vybavení (jmenovit
ve ejného vybavení), limity rozvoje území a ochranu krajiny
- pro rozvoj bydlení sledovat možnosti transformace ploch v zastav ném území sídel a využití dosud
volných ploch vymezených v zastavitelném území v územních plánech obcí
- logistické a výrobní areály umís ovat tak, aby nem ly negativní d sledky na centrální a obytná území
sídel
- navržení cyklistické dopravy v souladu s koncepcí zpracovaného Generelu cyklotras a cyklostezek
St edo eského kraje
- up esnit vymezení a zásady pé e o krajinu pro jednotlivé krajinné typy na základ podrobn jších
informací v ešeném území kraje
- up esnit vymezení a zásady pé e o krajinu pro jednotlivé krajinné typy na základ podrobn jších
informací v ešeném území
- respektovat jevy a limity vymezené v ZÚR ve zn ní jejich 2.aktualizace:
Na území obce

ervený Újezd vymezuje ZÚR St . kraje tento koridor nadmístního významu:

Koridor železni ní trati . 120 – úsek Ruzyn – Kladno-Dubí, p eložka a zdvoukolejn ní trat
(VPS D209)
Vyhodnocení:
Vymezení koridoru v ÚP pln respektuje vymezení dle ZÚR.
ZÚR vymezuje na území obce územní rezervu pro p eložku silnice II/101.
Vyhodnocení:
Vymezení územní rezervy v ÚP pln respektuje vymezení dle ZÚR.
Koordina ní výkres ZÚR St . kraje, úplné zn ní po 2.aktualizaci obsahuje dále tyto jevy a limity:
–

plynovody VTL

–

regula ní stanice VTL

–

nadzemní elektrické vedení 110 kV

–

ochranné pásmo letišt Praha/Ruzyn s výškovým omezením staveb

–

celostátní železni ní tra

–

silnice II. a III. t ídy

–

ochranná pásma vodních zdroj 1. a 2. stupn

Tyto jevy jsou vyzna eny v grafické ásti od vodn ní ÚP erveného Újezdu v koordina ním výkresu
(OD1) a nebudou návrhem ÚP dot eny. Návrh ÚP je v rámci ešeného území (celé území obce)
v souladu s p edm tnou nad azenou územn plánovací – ZÚR St edo eského kraje ve zn ní její 1. a
2. aktualizace.

OD.A.3.

Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztah v území
OD.A.3.1. Poloha ešeného území ve struktu e osídlení
Obec ervený Újezd sousedí s následujícími obcemi:
Pavlov, Unhoš , Svárov, Ptice, Úhonice, Chýn , Hostivice, ervený Újezd a Hostou .
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OD.A.3.2. Vyhodnocení koordinace využívání ešeného území s širšími vztahy v území
OD.A.3.2.1.
ÚP ervený Újezd p ebírá systém lokálního ÚSES z platného ÚPO a z Územní studie krajiny ORP
ernošice. Faktické navázání lokálního ÚSES je koordinováno s územními plány okolních obcí a
skute ností.
OD.A.3.2.2.
Vedení biokoridor LK36A, LK 36B a biocenter LC57, LC58, LC58A a LC58B je koordinováno s obcí
Jene .
OD.A.3.2.3.
Obec ervený Újezd bude s obcemi Jene a Pavlov koordinovat realizaci zám ru p eložek a
zdvoukolejn ní trat .120 vymezeného v rámci koridoru D209 dle ZÚR St edo eského kraje.
OD.A.3.2.4.
Další koordinace je nutná ve vymezování cyklistických tras vycházejících z Generelu cyklotras a
cyklostezek St edo eského kraje a p ších stezek vycházejících z Územní studie krajiny SO ORP
ernošice. Tranzitní cyklop ší magistrála (ozna ení H. v návrhu ÚP) bude koordinována s dalšími
obcemi na trase v rámci celkového návrhu. V nejbližším okolí bude koordinována s obcemi Pavlov,
Hostou a Jene a s m stem Unhoš . S obcí Svárov budou koordinovány cyklostezky b. a c. S obcí
Ptice budou koordinovány cyklostezka a. a p ší stezky C. a D. S obcí Jene budou koordinovány p ší
stezky E., F. a G.
OD.A.3.2.5.
S obcí Ptice a Unhoš bude koordinována p eložka silnice II/101 v p ípad trasy vymezené dle ZÚR
St edo eského kraje. Alternativní trasa p eložky bude koordinována s obcí Ptice.
OD.A.3.2.6.
Ostatní návaznosti ešeného území na okolní obce lze považovat za stabilizované a bezproblémové.

OD.A.4.

Vyhodnocení souladu s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na
ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území a požadavky na ochranu
nezastav ného území
Územní plán erveného Újezdu je zpracován v souladu s cíli a úkoly územního plánování, tak, jak je
definuje §18 a §19 stavebního zákona.

Vyhodnocení souladu ÚP s cíli územního plánování:
Územní plán erveného Újezdu je zpracován v souladu s cíli a úkoly územního plánování, tak jak je
definuje §18 a §19 stavebního zákona.
ÚP vytvá í p edpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území, spo ívající ve
vyváženém vztahu podmínek pro p íznivé životní prost edí, pro hospodá ský rozvoj a pro soudržnost
spole enství obyvatel území
P i ešení ÚP byly zohledn ny ve ejné i soukromé zájmy rozvoje území
Územní plán chrání a rozvíjí p írodní, kulturní a civiliza ní hodnoty území, v etn místního
urbanistického a architektonického d dictví. Tyto hodnoty jsou popsány v kap. B.2 a promítnuty do
podmínek využití ploch s rozdílným zp sobem využití.
V územním plánu je stanovena koncepce rozvoje území, v etn urbanistické koncepce
s ohledem na hodnoty a podmínky území
Byly stanoveny urbanistické, architektonické a estetické požadavky na využívání a
prostorové uspo ádání území a na jeho zm ny, zejména na umíst ní a uspo ádání staveb s ohledem
na zachování a kontinuální rozvíjení charakteru území.

OD.A.5.

Vyhodnocení ú elného využití zastav ného území a vyhodnocení pot eby vymezení
zastavitelných ploch
OD.A.5.1. Vyhodnocení ú elného využití zastav ného území:
OD.A.5.1.1.
Ze zastavitelných ploch vymezených platným ÚPO bylo doposud již využito cca 22 ha. K zastavování
rozvojových ploch docházelo kontinuáln v jihovýchodní, jižní, severní a severozápadní ásti sídla, kde
z stává zachován kompaktní charakter zástavby. V západní ásti sídla došlo k zástavb ve vn jších
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polohách rozvojových ploch ímž vzniká ve struktu e obce pom rn rozsáhlá proluka. Další nevyužité
plochy v rámci zastav ného území se nacházejí východn od bývalého zem d lského dvora
s objektem bývalého zámku), jižn od fotbalového h išt a uvnit výrobního areálu v severní ásti obce.
ÚP proto vymezuje v nevyužitých plochách uvnit obce 7 ploch p estavby pro plochy smíšené obytné o
celkové vým e 10,51 ha, které umož ují výstavbu zhruba 60 bytových jednotek. Mimo rozsáhlé
nevyužité plochy zahrnuté do ploch p estavby P1, P2, P3 a P4 se v zastav ném území nachází pouze
cca 20 proluk s možností výstavby RD.
Výroba je soust ed na v šesti areálech. Areál u ulice Unhoš ská je stabilizován bez vnit ních rezerv.
Areál v severní ásti území u ulice U V tráku má dosud vnit ní rezervy pro drobnou výrobu a to i
s ode tením ploch smíšených obytných v plochách P4 a P5. Areál zem d lské výroby má dosud
zna né vnit ní rezervy dosud používané jako zem d lské plochy. P i p ípadné konverzi areálu na jiné
využití jsou kapacity areálu zna né (5,98 ha). Menší areál u silnice III/10134 je stabilizován bez
vnit ních rezerv. Areál výroby za azený návrhem ÚP do funkce OM je zastaven jen z ásti a má dosud
zna né vnit ní rezervy. Areál bývalého zem d lského dvora s objektem bývalého zámku v centru obce
je využíván a nemá vnit ní rezervy. Pro výrobu drobného m ítka má obec kapacity v podob ploch
smíšených obytných, kde je možné výrobní a komer ní innost drobného m ítka umís ovat. Celkov
má obec kapacity pro rozvoj výroby drobného až st edního m ítka. Výroba velkého m ítka je
vzhledem k charakteru, poloze a dopravní obslužnosti obce v sou asnosti nevhodná.
Uvedené skute nosti nevyvolávají pot ebu vymezení nových rozvojových ploch pro výrobu.

OD.A.5.2. Vyhodnocení pot eby vymezení zastavitelných ploch:
OD.A.5.2.1. Historický vývoj po tu obyvatel
B hem minulého století po et obyvatel obce stagnoval. Graf níže ukazuje vývoj po tu obyvatel za
posledních cca 150 let. V grafu jsou jasn rozlišitelné fáze vývoje obce s mírným r stem v druhé
polovin 19. století s maximem v roce 1910, pom rn rychlým úpadkem mezi lety 1910 až 1950 a
stagnace až do po átku 21. století. Zejména je ovšem patrný p ímo raketový r st v 21. století.

Vývoj po tu obyvatel

erveného Újezdu v letech 1869-2018 (zdroj:

SÚ)

Za deset let od roku 2001 se obyvatelstvo rozrostlo o více jak 300 lidí a za dalších 7 let dokonce o
n co v tší po et. P edchozích 150 let obec nejrychleji rostla na za átku 20. století kdy inil r st cca
140 obyvatel za 10 let. Do za átku 21. století obec souhrnn stagnovala a po et obyvatel vzrostl o cca
20 lidí. Za posledních necelých 20 let po et obyvatel vzrostl o více než 600 obyvatel ímž se po et
obyvatel tém zdvojnásobil.
P i porovnání r stu v devadesátých letech a na za átku nového tisíciletí je patrný bod obratu (viz. graf
níže). Zatímco v devadesátých letech obyvatelstvo stagnovalo i dokonce klesalo, kolem roku 2000
rostlo o n kolik jedinc ro n a od roku 2001 najednou nastal setrvalý r st s vzr stem o desítky lidí
ro n .
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Vývoj po tu obyvatel

erveného Újezdu v letech 1994-2007 (zdroj:

SÚ)

D vodem je áste n obecný trend suburbanizace v okolí Prahy. ervený Újezd se nachází v oblasti
siln zasažené tímto trendem a má velmi dobrou dopravní dostupnost na Prahu. áste ným d vodem
m že být rovn ž výstavba novodobého hradu, který byl postaven v letech 2001 až 2002 tedy v dob
kdy došlo podstatným zp sobem k náhlému zvýšení ro ního p ír stu obyvatel. Možná práv tato
ojedin lá stavba p idává obci zvýšenou atraktivitu.

OD.A.5.2.2. Predikce vývoje
Za posledních 20 let vzrostl po et obyvatel o 643. P i stejném vývoji lze o ekávat v p íštích 20 letech
nár st na o n co více než 2050 obyvatel v roce 2040. Jedná se o extrémní r st dostávající po et
obyvatel na tém trojnásobek oproti roku 2000. Na grafu níže je vid t skokový nár st v posledních
t ech letech kdy obec rostla o 80 – 100 obyvatel ro n zatímco mezi lety 2008 – 2015 byl r st mírný.
Dle grafu níže s lineární predikcí lze p i vylou ení extrémního r stu posledních let pravd podobný
mírn jší r st dosahující za 5 let cca 1500 obyvatel. Za dvacet let by celkový po et obyvatel mohl init
n co kolem 1800.

OD.A.5.2.3. Vyhodnocení pot eby vymezení zastavitelných ploch
Stávající ÚPO poskytuje kapacity pro zhruba 550 - 600 obyvatel, tj. zhruba pro následujících 20 let p i
r stu tém
odpovídajícímu extrémnímu r stu posledních 20 let. Z výše uvedené tedy vyplývá
dostate nost a sou asn od vodn nost rozvojových ploch vymezených platným ÚPO. ÚP stabilizuje
koncepci stanovenou ÚPO a nep idává ani nevypouští v ÚPO vymezené rozvojové plochy. ÚP
poskytuje i s vymezenými plochami p estavby kapacitu cca 523 obyvatel. Maximální kapacita obce i
s prolukami iní cca 573 obyvatel. Vzhledem k po tu obyvatel 1434 k 30.12.2019 jde tedy o kapacity
umož ující r st po tu obyvatel obce na zhruba 20 let. Rezervy obce tedy umož ují maximální r st cca
do roku 2040.
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OD.B.

VYHODNOCENÍ SPLN NÍ POŽADAVK ZADÁNÍ A
DALŠÍ ZÁKLADNÍ INFORMACE O PO ÍZENÍ
ÚZEMNÍHO PLÁNU, VYHODNOCENÍ SPLN NÍ
POŽADAVK , VYPLÝVAJÍCÍCH Z POKYN PRO
ÚPRAVU NÁVRHU PO SPOLE NÉM JEDNÁNÍ

OD.B.1. Použité podklady
- Zadání územního plánu (ÚP) erveného Újezdu, schválené dne 13.2.2020 usnesením . 2/2020
(zadání zpracoval výkonný po izovatel, spole nost PRISVICH, s.r.o.)
Dopl ující pr zkumy a rozbory pro ÚP erveného Újezdu (Foglar Architects, 09/2019)
Aktualizace . 1, 2 a 3 Politiky územního rozvoje R (PÚR),
Územní plán obce ervený Újezd, schválený dne 7. 8. 2000, v etn jeho zm n .1 – .5 (ú innost
30.12.2017)
Aktualizace zásad územního rozvoje St edo eského kraje (ZÚR) .1 a 2, vydané dne 27.7.2015
respektive 26.4.2018
aktualizace Územn analytických podklad (ÚAP) pro správní obvod ORP ernošice z r. 2016
Údaje katastru nemovitostí (KN) ke dni 20.2.2020
Územní studie krajiny správního obvodu ORP ernošice

OD.B.2. Postup zhotovení územního plánu
OD.B.2.1. Souslednost d j
OD.B.2.1.1.
Zastupitelstvo obce ervený Újezd rozhodlo podle § 6 odst. 5 písm. a) zákona . 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním ádu (stavební zákon), ve zn ní pozd jších p edpis (dále jen
„stavební zákon“), usnesením . 1/2019 ze dne 17. ledna 2019 o po ízení územního plánu erveného
Újezdu (ÚP), který nahradí stávající Územní plán obce ervený Újezd (ÚPO).
OD.B.2.1.2.
Bylo vymezeno zastav né území sídla podle metodických pokyn pro vymezování zastav ného území
nad údaji katastru nemovitostí (KN).
OD.B.2.1.3.
Dále byly p evzaty hranice jednotlivých funk ních ploch (z ÚPO ervený Újezd), a byly zp esn ny nad
aktuálními údaji KN. Údaje a poznatky získané p i analýze území a z dopl ujících pr zkum a rozbor
(PaR) sloužily pro vy ešení míst, kde byly mapové podklady, ÚPO ervený Újezd skute ný stav
v území ve vzájemném nesouladu.
OD.B.2.1.4.
Vzniklý materiál posloužil pro zapracování požadavk vyplývajících ze zadání ÚP.
OD.B.2.1.5.
Pracovní verze výkresu základního len ní území a hlavního výkresu byly vyhotoveny podle
požadavk metodiky MINIS (Minimální standard pro digitální zpracování územních plán v GIS,
release 2.2 – 04/2010). Obdobn byla sestavena pracovní verze textové ásti ÚP, zejména s ohledem
na ustanovení vyhlášky . 501/2006 Sb., v platném zn ní (O obecných požadavcích na využívání
území), a vyhlášky . 500/2006 Sb., v platném zn ní (O územn plánovací dokumentaci, atd.).
OD.B.2.1.6.
Pro up esn ní vymezení prvk ÚSES v ešeném území byly využity digitální data ÚAP ORP ernošice
v etn generelu ÚSES, a pat i né údaje byly v ešení zohledn ny. Trasování ÚSES bylo koordinováno
s dostupnou platnou ÚPD (územn plánovací dokumentací) okolních obcí.

OD.B.3. Vyhodnocení požadavk vyplývajících ze zadání
Níže jsou zhodnoceny požadavky Zadání (uspo ádáno podle kapitol Zadání; požadavky kap. 1. a 2.
jsou zhodnoceny výše, v kap. Od.A). Opakující se požadavky jsou vyhodnoceny pouze v míst svého
prvního výskytu. Požadavky opakující standardní náležitosti územního plánu komentovány nejsou,

C-TEXTOVÁ ÁST OD VODN NÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU
SPOLE NÉM JEDNÁNÍ 10/2021

ERVENÉHO ÚJEZDU – UPRAVENO PO

6

stejn jako požadavky p íliš obecné, kde nelze identifikovat, eho se týkají, ale ani požadavky, které
byly bez dalšího zapracovány.

Od.B.3.1. Požadavky vyplývající z územn analytických podklad , zejména z problém
ur ených k ešení v územ plánovací dokumentaci a p ípadn z dopl ujících pr zkum a
rozbor (kap. 3.)
ešit urbanistické závady:
Jedná se problém p ibližování zástavby hlavního sídla a zástavby na
o Sr stání obcí
hranici k.ú. Svárov, která je funk n sou ástí sídla Svárov. ÚP stabilizuje rozvojové plochy u
sídla Svárov, které nerozši ujíc zástavbu sm rem k zástavb sídla ervený Újezd. Nové
rozvojové plochy v prostoru mezi ob ma sídly nevymezuje, ímž je hrozba sr stu obou obcí
znemožn na.
o
ešit nevyhovující stav ve ejného prostranství návsi.
ÚP navrhuje na návsi návrhové
plochy ve ejných prostranstvích – PV v prostoru, který je sou ástí návsi, ale náleží k pozemku
p ilehlého dvora využívaného komer n . Prostor návsi je tak koncep n využit jen áste n .
Navržené plochy jsou vymezeny jako ve ejn prosp šná stavba s možností uplatn ní
p edkupního práva PP1.
o Komplexn
ešit území východn od areálu dvora bývalého zámku
ÚP zahrnuje
nevyužité území východn od dvora do plochy p estavby P1 s podmínkou po ízení územní
studie US1.
ešit dopravní závady:
o Vysoká intenzita dopravy v centru obce
ÚP vymezuje územní rezervu pro p eložku silnice
II/101 v trase dle ZÚR St edo eského kraje a také územní rezervu pro alternativní trasu
p eložky silnice II/101 p evzatou z platného ÚPO. Realizace p eložky výrazn sníží dopad
dopravy na centrum obce.
o Propojit lokality s omezeným p ístupem na okolní strukturu obce
ÚP vymezuje návrhové
komunikace WD2, WD3, WD4 a WD5 pro adekvátní napojení rozvojových ploch Z3, Z6, P4 a
P1. Další Napojení rozvojových ploch na stávající strukturu obce stanoví územní studie. P ší
propojenost území rozvíjí ÚP návrhem sedmi lokálních p ších stezek/chodník .
o Páte ní komunikace s nevyhovující p ší dopravou
ÚP nastavuje podmínky umož ující
rozvoj ve ejných prostranství.
ešit hygienické závady:
o Nedostate ná kapacita OV
Kapacita OV ervený Újezd je 2049 EO (ekvivalentních
obyvatel). V sou asnosti je využívána kapacita kolem 1000-1100 EO. I p i Využití OV
EO/OO=1
bude kapacita
OV dosta ovat pro celé návrhové období ÚP vzhledem
k maximálnímu navrženému po tu obyvatel 2007 v roce 2040.
o Staré ekologické zát že
V daném stavu území ne ešitelné územním plánem. Bude
ešeno konkrétními zásahy v území vzhledem drobnému m ítku ekologických zát ží (lokální
dopad).
ešit závady ve využití krajiny:
o Území siln ohroženo vodní erozí
ÚP vymezuje ve volné krajin nové p ší stezky, prvky
liniové zelen (remízy) a p írodní plochy ÚSES, ímž lení rozsáhlé p dní bloky a tím snižuje
ohrožení vodní erozí.
ešit problémy ve využití krajiny:
o Nízká pr m rná potenciální retence
Koncepce krajiny zvyšuje reten ní schopnost krajiny
návrhem prvk ÚSES, liniové zelen a len ním p dních blok (viz. p edchozí bod)
St ety zám r s limity, hodnotami a zám ry ve využití území:
o Lesní pozemek vs. Nadmístní železni ní tra
Bude ešeno v rámci projektové p ípravy
modernizace trat . 120.
Prov it dopad Územní studie krajiny správního obvodu ORP ernošice na území obce
Návrh ÚP je zpracován v souladu s Územní studií krajiny ORP ernošice. V souladu se studií byly
navrženy p ší stezky a korigováno vedení ÚSES. Krajina východn od obce je ve studii
charakterizována jako krajina s pot ebou zlidšt ní. Jedním s požadavk je na len ní velkoformátové
zem d lské krajiny remízy, zahušt ním cestní sít , vymezením doprovodných alejí a stromo adí atd.
V souladu s t mito požadavky vymezuje ÚP návrhové prvky liniové zelen ve volné krajin .

Od.B.3.2. Požadavky obce k ešení v územním plánu (kap. 4.)
Návrhy oprávn ných subjekt na po ízení územního plánu:
o Navrhnout území bydlení, komer ní využití na pozemcích parc. . 73/23, 73/24, 73/25 a
73/26
Pozemky se nacházejí v severní ásti výrobního areálu u silnice III/10134. ÚP

C-TEXTOVÁ ÁST OD VODN NÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU
SPOLE NÉM JEDNÁNÍ 10/2021

ERVENÉHO ÚJEZDU – UPRAVENO PO

7

vymezuje území jako plochu p estavby P5 s funk ním využitím plochy smíšené obytné – SV
v souladu s požadavkem.
o Území parky a lesoparky rozší it o ob anskou vybavenost (pozemky parc. . 81/2, st.9/2,
st.524 a st.378)
Jedná se o areál hradu ervený Újezd za azené platným ÚPO do funkce
parky a lesoparky. Vzhledem k požadavku a ke stavu v území je areál za azen do funkce OM .
plochy ob anského vybavení – komer ní za ízení malá a st ední umož ující umíst ní ob anské
vybavenosti i komer ních aktivit.
o Navrhnout území bydlení na pozemcích parc. . 204/56, 204/57, 204/58, 204/59, 204/60,
Jedná se o lokalitu v jižní
204/61, 204/62, 204/63, 217/16, 217/17, 217/18, 217/19 a 217/20
ásti ešeného území u hranic k.ú. Svárov. Lokalita byla vymezena jako zastavitelná plocha Z7
s funkcí ploch smíšených obytných – SV v maximálním rozsahu nenarušujícím funkci
odvod ovací strouhy.
Podn ty obce ervený Újezd k prov ení:
Území je
o Vymezení vodní plochy a smíšené zelen na pozemcích parc. . 5 a 134/1
v souladu s pokynem za azeno do funkce NS – plochy smíšené nezastav ného území (stav)
umož ující jak smíšenou zele tak vodní plochy.
Na pozemku byla
o Vymezení plochy ob anského vybavení na pozemku parc. . 150/5
v rámci zastavitelné plochy Z6 vymezena návrhová plocha OV – plochy ob anského vybavení –
ve ejná infrastruktura.
o Vymezit cyklostezku II. etapa od Hájku
ÚP vymezuje cyklostezku d. jako VPS WD11
v trase podél silnice III/0056 od konce Hájecké stezky k okraji sídla ervený Újezd.
ÚP vymezuje p ší stezku A. podél
o Vymezit chodník od ulice U Zvonice k ulici Školní
silnice III/10134 mezi erveným Újezdem a Svárovem jako ve ejn prosp šnou stavbu WD6.
Prov it umíst ní územní rezervy pro obchvat obce Pavlov v severní
ervený Újezd
Rezerva byla vymezena v trase dle podn tu jako R3.

ásti území obce

Od.B.3.3) Požadavky na rozvoj hodnot v území (kap. 5.4.)
Prov it možnost obnovy historických prvk zelen , p ípadn tvorby nových prvk zelen ve
vazb na historickou cestní sí a p irozený vodní režim krajiny, s možností jeho obnovy s cílem udržení
vody v krajin .
ÚP vymezuje ve volné krajin p ší stezky a liniovou zele . P ší stezky podporují
vznik doprovodné liniové zelen . Oba prvky podporují zvyšování reten ních schopností krajiny.
Prov it možnost zm ny využití území lesních pozemk , které neplní nebo omezen plní
funkci lesa. Deklarovat možnost trvalého odn tí pln ní funkce lesa.
ÚP vymezuje lesní plochy
v zastav ném území jako návrhové plochy ve ejné zelen (PZ) v rámci ve ejného prostranství PP2.
Lesní plochy formy remíz neplnící funkci lesa byly vymezeny jako návrhové plochy smíšené
nezastav ného území (NS) v rámci ploch zm n v krajin K15 a K16. V souladu se zadáním jsou
plochy vymezeny jako zábory PUPFL s možností trvalého odn tí z PUPFL. Jediná rozsáhlejší lesní
plocha nacházející se v areálu kláštera Hájek byla i s ohledem na památkovou ochranu ponechána
jako stabilizovaná plocha lesní (NL).

OD.B.4. Vyhodnocení spln ní požadavk vyplývajících z pokyn pro úpravu návrhu ÚP
erveného Újezdu po spole ném jednání.
SJ*1.
Do regulativ funkce SV – plochy smíšené obytné – venkovské byla pro umís ování staveb
bezprost edn p iléhajících ke komunikaci II/101 v zastavitelné ploše Z4 dopln na podmínka
prokázání spln ní hygienických limit hluku od silnice II/101 v chrán ném venkovním prostoru
staveb.
SJ*2.
Do regulativ funkce SV – plochy smíšené obytné – venkovské byla pro umís ování
nejvýchodn jších staveb v zastavitelných plochách Z5 a Z6 dopln na podmínka prokázání spln ní
hygienických limit hluku od p ípadné p eložky silnice II/101 v ploše územní rezervy R1
v chrán ném venkovním prostoru staveb.
SJ*3.
Do regulativ funkce SV – plochy smíšené obytné – venkovské byla pro umís ování
nejvýchodn jších staveb v zastavitelné ploše Z1 dopln na podmínka prokázání spln ní
hygienických limit hluku od p ípadné p eložky silnice II/101 v ploše územní rezervy R2
v chrán ném venkovním prostoru staveb.
SJ*4.
V kapitole OD.E.1.1.2 textové
ásti od vodn ní byla opravena tabulka zábor
zem d lského p dního fondu. U zastavitelné plochy Z5 bylo v posledním sloupci „Informace podle
ustanovení § 3 odst. 1 písm. g)“ uvedeno slovo „ANO“.
SJ*5.
V subkapitole D.3.3 textové ásti návrhu ÚP a subkapitole OD.F.4.5 tohoto od vodn ní byla
dopln na koncepce hospoda ení se srážkovými vodami tak, aby p i projektové p íprav území
lépe odrážela reálné hydrologické a hydrogeologické podmínky území a byly dopln ny podmínky
využití ploch SV, OV, OS, OM, VS, VZ, TI, DS, o stavby a za ízení upravující odtokové pom ry
v území (reten ní nádrže a opat ení pro zadržení srážkových vod).
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SJ*6.
V subkapitole D.3.3 textové ásti návrhu ÚP byla upravena koncepce zásobování požární
vodou a byly uvedeny konkrétní zdroje požární vody dle dokumentu Hasi ského záchranného
zboru St . kraje Zdroje vody k hašení požár ve St edo eském kraji (Ing. Ji í Pytlík, aktualizace
k 12. 1. 2021). Stejným zp sobem bylo upraveno zn ní subkapitoly OD.F.10.9. textové ásti
od vodn ní.
SJ*7.
Na základ podn tu Orgánu státní správy les M stského ú adu ernošice byly lesní plochy
v ešeném území vy aty z PUPFL a p evedeny na nelesní funkce. Lesní plochy podél biokoridoru
LK 38 byly zahrnuty do návrhu biokoridoru a vymezeny jako návrh ploch p írodních NP. Lesní
pozemky v areálu Hájek byly p eveden na návrh soukromé zelen ZS s ohledem na charakter
areálu, který není voln p ístupný. Zp sob využití NL-plochy lesní byl z ÚP vypušt n.
SJ*8.
Do textové a grafické ásti návrhu ÚP byla zanesena ochranná pásma letišt
Praha/Ruzyn . Dále byly v textové ásti opraveny odkazy na ízení letového provozu eské
republika namísto ízení letového provozu letišt Praha/Ruzyn . Dále byla dle skute ného stavu
upravena subkapitola OD.F.3.6 Letecká doprava textové ásti od vodn ní.
SJ*9.
V celé textové ásti návrhu ÚP byl sjednocen název letišt Praha/Ruzyn .
SJ*10.
Do textové i grafické ásti návrhu ÚP byla zanesena informace o poddolovaném území .
1912 Libe ov-Chrbina.
SJ*11.
V textové i grafické ásti návrhu a od vodn ní ÚP byl opraven výraz velmi vysokotlaký
plynovod VVTL na vysokotlaký plynovod nad 40 bar .
SJ*12.
Do subkapitoly OD.F.3.6 textové ásti od vodn ní a do grafické ásti od vodn ní byla
zapracována ochranná pásma leteckých pozemních za ízení a leteckých staveb ve vlastnictví a
provozování LP R, s.p. jako ochranná pásma radiokomunika ních leteckých pozemních
za ízení VHF.
SJ*13.
Do Podmínek prostorového uspo ádání funkce SV – plochy smíšené obytné – venkovské
byla dopln na maximální výšková hladina nové zástavby v ploše Z7 jako -max. 2NP+P.
SJ*14.
Byla upravena hranice mezi zastavitelnou plochou Z4 a zastav ným územím v míst
výrobního areálu spole nosti INTEC – export a import, spol. s.r.o. s funkcí VS. Hranice byla
upravena na základ podn tu. Plocha p idaná k zastav nému území odpovídající oplocené ásti
areálu INTEC byla oproti podn tu p i azena k funkci VS vzhledem k obtížnému zobrazení
samostatné funk ní plochy tohoto rozsahu v m ítku územního plánu a k charakteru plochy jako
sou ásti areálu, který je za azený do funkce VS.
SJ*15.
Rozsah plochy Z3, její napojení na navrhovanou komunikaci a rozsah plochy pro ešení
územní studií US3 byly upraveny dle pokyn , plocha PV (p íjezdová komunikace) byla p i len na
k ploše Z3, stejn jako p íjezdová komunikace (PV) v p ípad plochy Z6.
SJ*16.
V textové ásti od vodn ní byl prokázán soulad s PÚR R ve zn ní aktualizací .1,2,3,5,4.
SJ*17.
Byla provedena aktualizace zastav ného území na mapovém podkladu s platností k 29. 9.
2021. Od spole ného jednání byly do katastru nemovitostí zapsány rodinné domy v zastavitelných
plochách Z1 a Z7 a v ploše p estavby P2.
SJ*18.
Výkresy grafické ásti návrhu a od vodn ní ÚP obsahují grafické m ítko.
SJ*19.
Z výkresu D1 – Koordina ní výkres grafické ásti od vodn ní byly vypušt ny jev „investice
do p dy“ a dále jevy, které iní výkres nep ehledným a jejichž vyzna ení neodpovídá podrobnosti
výkresu. Jedná se o jevy „komunika ní vedení, místní vodovodní sí a místní kanaliza ní sí “. Do
výkresu D3 – p edpokládané zábory p dního fondu byl naopak jev „investice do p dy –
odvodn ní“ dopln n.
SJ*20.
Výkresy grafické ásti návrhu a od vodn ní ÚP byly upraveny tak, aby ozna ení
zastavitelných ploch nebylo p ekryto jinými jevy.
SJ*21.
Z tabulek subkapitoly C.2 Vymezení zastavitelných ploch a ploch p estavby textové ásti
návrhu ÚP byly vypušt ny sloupce P edpokládaný po et RD a Informace.
SJ*22.
Obsah textové ásti od vodn ní návrhu ÚP erveného Újezdu byl dopln n o obsah grafické
ásti od vodn ní.
SJ*23.
Pro zpracování grafické ásti návrhu ÚP byly použity aktuální mapové podklady a údaje o
území. Byla zlepšena itelnost údaj výkres p i zv tšení.
SJ*24.
Zpracovatel návrhu ÚP zvážil vhodnost vymezení p ti územních studií. Vymezení t chto
studií v porovnání s regula ními plány je dosta ující s ohledem na rozsah lokalit a jejich p evážn
periferní charakter. Na tvorbu koncepce zástavby dot ených území jsou relativn nižší nároky
z hlediska p írodních podmínek, umíst ní v urbanistické struktu e obce a majetkoprávních vztah .
Z t chto d vod nevidí zpracovatel opodstatn ní pro vymezení regula ních plán a s tím
spojených zvýšených náklad . Do textové ásti ÚP byly dopln ny obecné podmínky pro územní
studie a do textové ásti od vodn ní bylo dopln no rovn ž od vodn ní lh ty 6 let pro zapsání do
evidence územn plánovací innosti.
SJ*25.
Plocha územní rezervy R2 byla vymezena mimo východní okraj zastavitelné plochy Z1.
SJ*26.
Ozna ení PP1 v etn ploch v legend výkresu B2 – hlavní výkres bylo vypušt no a
ponecháno pouze ve výkresu B3 – výkres ve ejn prosp šných staveb, opat ení a asanací. Pro
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v tší srozumitelnost výkres B1 a B2 byly dále podobn ponechány pouze ve výkresu VPS popisy
komunikací WD2 až WD5.
íslování výkres grafické ásti bylo uvedeno do souladu s íslováním t chto výkres
SJ*27.
v textové ásti. Výkresy grafické ásti výroku tak jsou zna eny B1, B2 a B3 a výkresy grafické
ásti od vodn ní jsou zna eny D1, D2 a D3.
SJ*28.
V regulativech funk ních ploch v kapitole F v textové ásti návrhu ÚP byla dopln na definice
pojmu parter a pojmu hmota stavby, vzhledem k nemožnosti nahrazení termín jednoslovným
ekvivalentem. V regulativech byl dále sjednocen pojem byty oproti ob as se vyskytujícímu pojmu
bytová jednotka.
SJ*29.
K textové ásti od vodn ní návrhu ÚP erveného Újezdu byly p ipojeny „Vyhodnocení
spole ného jednání o návrhu územního plánu erveného Újezdu“ a „Pokyny pro úpravu návrhu
územního plánu erveného Újezdu po spole ném jednání“, p edané po izovatelem.
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OD.C.

VÝ ET ZÁLEŽITOSTÍ NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU,

KTERÉ NEJSOU EŠENY V ZÁSADÁCH ÚZEMNÍHO ROZVOJE, S
OD VODN NÍM POT EBY JEJICH VYMEZENÍ

V ešeném území se nenachází zám ry a jevy nadmístního významu, ne ešené v ZÚR,
které by bylo pot eba v ÚP vymezit.

OD.D.

VÝ ET PRVK REGULA NÍHO PLÁNU
S OD VODN NÍM JEJICH VYMEZENÍ
Územní plán

OD.E.

erveného Újezdu nevymezuje žádné prvky regula ního plánu.

VYHODNOCENÍ P EDPOKLÁDANÝCH D SLEDK
NAVRHOVANÉHO EŠENÍ NA ZPF A PUPFL

OD.E.1.

Vyhodnocení d sledk

ešení na zem d lský p dní fond (ZPF)

OD.E.1.1. Souhrnné zhodnocení zábor ZPF
OD.E.1.1.1. Celkem je územním plánem erveného Újezdu dot eno 23 ha ploch ZPF, což odpovídá
rozsahu zábor dle platného ÚPO ve zn ní zm ny .5.
OD.E.1.1.2. P ehled lokalit zábor zem d lské p dy a navrácení do ZPF

P ehled lokalit zábor zem d lské p dy

ozna ení

Z1
Z2
Z3
WD2
Z4
Z5
Z6
WD3
Z7
Z8
Z9
P1
P2
P3
P4
P6
P7
WD4
Celkem SV
Celkem OV
Celkem PV

Celkem zastavitelné plochy

navržené
využití

SV
SV
SV
PV
SV
SV
OV
SV
OV
PV
SV
SV
OS
SV
SV
SV
SV
SV
SV
PV

souhrn
vým ry
záboru (ha)

2,63
1,01
1,40

0,20
4,30

0,69
0,77
0,24
0,72
0,03
0,75

0,41
0,39
1,88
2,71

1,11
1,27
0,82
0,81
0,07

LOKALITY ZÁBOR ZPF

Vým ra záboru podle t íd ochrany (ha)

I.
2,63
0,08
0,20
0,20

II.

III.

0,09
1,88

0,82
0,13

V.

1,01
1,32
4,03

0,07

0,15

0,43

IV.

0,03

0,30

0,06

0,69
0,62
0,24
0,66

Odhad vým ry
záboru, na které
bude provedena
rekultivace na
zem d lskou
p du

Informace
o existenci
závlah

Informace
o existenci
odvodn ní

Informace
podle ustanovení §3 odst.1
písm. g)*

0
0
0

ANO
ANO
ANO

0
0
0

ANO
ANO

ANO

0,32
0,41

ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO

2,71
1,11
1,27

20,03
1,49
0,30

6,05
0,00
0,20

0,68
0,07
12,13
0,15
0,10

22,14

6,34

12,61

0,92
0,06
0,00

0,93
1,28
0,00

0,00
0,00
0,00

0,98

2,21

0,00

*(ustanovení §3 odst.1 písm. g): informace o plochách a koridorech obsažených v platné územn plánovací dokumentaci, které
obsahují zem d lskou p du I. nebo II. t ídy ochrany („ANO“), a nemá-li návrhem územního plánu dojít ke zm n využití t chto
koridor a ploch)
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Pozn.: význam zkratek navrženého využití viz. kapitola F textové ásti územního plánu
OD.E.1.1.4. Zábory ZPF z hlediska t íd ochrany

CELKOVÝ ZÁBOR
I
6,34
28,64%

II
12,61
56,96%

III
0,98
4,43%

IV
2,21
9,98%

V
0,00
0,00%

celkem
22,14
100%

OD.E.1.1.5.
P ípadné zábory vyvolané koridorem D209 pro modernizaci trati .120 byly bilancovány odhadem
vzhledem k absenci konkrétních ešení a parametr nové trat a také p edpokladu realizace
modernizace v rámci stávajících ploch DZ – plochy dopravní infrastruktury – železni ní (tj. z ásti bez
dopad na ZPF).
Zábor pro koridor byl stanoven odborným odhadem -odhadovaná ší ka t lesa stavby pro rozší ení a
modernizaci trati je p edpokládaná max. o pr m rné ší ce záboru 5m na každou stranu od stávající
trati a délce 846 m. Zábor pro modernizaci trati byl takto vy íslen na 0,85 ha
Tabulka:

VYHODNOCENÍ ZÁBORU ZPF PRO KORIDORY DOPRAVNÍCH STAVEB
(P EDPOKLÁDANÝ ZÁBOR PRO KORIDORY DOPRAVNÍCH STAVEB)
Vým ra záboru podle t íd ochrany (ha)

ozna ení

koridor
stavby
D 209

Odhad vým ry
záboru, na
které bude
provedena
rekultivace na
zem d lskou
p du

navržené
využití

souhrn
vým ry
záboru (ha)

I.

DZ-K

0,85

0,85

-

0,85

0,85

-

Celkem zábor ZPF
pro koridor DZ-K

II.

III.

IV.

V.

Informace o Informace
existenci
o
existenci
závlah
odvodn ní

Informace
podle
ustanovení §3
odst.1 písm.
g)*

ANO

*(ustanovení §3 odst.1 písm. g): informace o plochách a koridorech obsažených v platné územn plánovací dokumentaci, které
obsahují zem d lskou p du I. nebo II. t ídy ochrany, a nemá-li návrhem územního plánu dojít ke zm n využití t chto koridor a
ploch)

OD.E.1.2. Od vodn ní zábor ZPF
OD.E.1.2.1.
Naprostou v tšinu rozvojových ploch ÚP p ebírá z platného ÚPO erveného Újezdu ve zn ní jeho
zm n.
Jedinou nov dopln nou rozvojovou plochou je plocha uvnit zastav ného území-plocha p estavby P5,
která nevyvolává nové zábory zem d lské p dy. ÚP tedy nevyvolává nové zábory zem d lského
p dního fondu v území oproti platné územn plánovací dokumentaci. Již v rámci zm ny .5 ÚPO bylo
vyhodnoceno, že vy erpanost zastavitelných ploch, vymezených v platném územním plánu a jeho
zm nách 1 až 4 bylo již 72 %.
Obec ERVENÝ ÚJEZD navazuje po okrajích svého zastav ného území na p dy bonit I a II t ídy,
tudíž jakékoliv rozší ení zastavitelných ploch- tj. rozvoj obce, predikovaný v platném ÚPO ve zn ní
jeho zm n .1-5 (zm ny .5 vydána 30.12.2017), nutn vyvolá zábor v t chto ochrany. Rozvoj
v plochách OV, OS a PV je ve ejným zájmem, stejn tak lze v tomto p ípad za ve ejný zájem ozna it
vlastní rozvoj obce v plochách bydlení.
OD.E.1.2.2.
Statistika záboru ZPF pro jednotlivé funkce osídlení

Zábory dle ú elu
ú el záboru
plochy bydlení - SV
plochy ob anského vybavení OV,OS
plochy ve ejných prostranství - PV

ha
20,95

%
90,73%

1,88
0,33

8,14%
1,43%

OD.E.1.2.3.
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Celková bilance zábor je oproti platnému ÚPO neutrální, tj. nedochází k navýšení již bilancovaných
zábor ZPF. Oproti platnému ÚPO byly vypušt ny rozsáhlé plochy zábor ZPF, ur ené k zalesn ní.

OD.E.2.

Vyhodnocení d sledk

ešení na pozemky ur ené k pln ní funkce lesa (PUPFL)

OD.E.2.1. Souhrnné zhodnocení zábor PUPFL
Na katastrálním území se nyní nacházejí plochy PUPFL pouze v severozápadním cípu sídla u silnice
II/101 a západn u sídla u obce Svárov v podob remíz a liniové zelen a v rámci uzav eného areálu
klášteru Hájek.
Návrhem ÚP dochází k 5 zábor m PUPFL.
LOKALITY ZÁBOR PUPFL
ozna ení

navržené využití

PP2
K12
K15
K16
Hájek

PZ
NP
NS
NS
ZS

CELKEM

souhrn vým ry záboru (ha)
0,18
0,34
0,08
0,53
7,00
8,13

OD.E.2.1.1.
Ve vzdálenosti do 50 m od okraje pozemk PUPFL (tzv. ochranné pásmo lesa) se nachází ást
rozvojové plochy Z4. Plocha sousedí se stávající obytnou zástavbou, která se také nachází ve
vzdálenosti do 50 m od okraje PUPFL. Lesní plochy neumož ují hospodá ské využití a mají vzhledem
k umíst ní spíše charakter ve ejné zelen .

OD.E.2.2. Od vodn ní zábor PUPFL
OD.E.2.2.1.
Zábory PUPFL byly vymezeny v souladu se Zadáním (kap.6.8.4. Ochrana pozemk ur ených k pln ní
funkce lesa) a s Pokyny na úpravu návrhu ÚP po spole ném jednání v plochách PUPFL, které
vzhledem ke svému charakteru neplní funkce lesa.. Zábory PUPFL lze požadovat za bezproblémovéJedná se o plochy minimálního rozsahu nebo plochy bez možnosti pln ní funkce lesa. Veškeré plochy
jsou vyjmuty na základ požadavku Orgánu státní správy les M stského ú adu ernošice, zp sob
využití NL-plochy lesní byl z ÚP vypušt n.
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OD.F.

KOMPLEXNÍ ZD VODN NÍ P IJATÉHO EŠENÍ

V ETN VYHODNOCENÍ P EDPOKLÁDANÝCH D SLEDK TOHOTO
EŠENÍ, ZEJMÉNA VE VZTAHU K ROZBORU UDRŽITELNÉHO
ROZVOJE ÚZEMÍ

OD.F.1.

Komplexní zd vodn ní p ijatého ešení

Návrh územního plánu erveného Újezdu v sob integruje jak požadavky zadání, které byly v p ípad
pot eby vyjasn ny v jednáních s po izovatelem a starostou obce, tak analýzu ešeného území a
dynamiku jeho vývoje zpracovatelem, tak kritické zhodnocení platných dokument (ÚPO erveného
Újezdu jeho zm ny, KN, ÚAP, ZÚR, PÚR) a známých zám r obce i jejích obyvatel. V p im ené mí e
byla zhodnocena a brána v potaz i územn plánovací dokumentace sousedního kraje a sousedních
obcí.

OD.F.1.1. Základní informace o ešeném území
OD.F.1.1.1.
Obec ervený Újezd se nachází ve St edo eském kraji, v okrese Praha-západ, ve správním území
obce s rozší enou p sobností (ORP) ernošice a ve správním obvodu obce s pov eným obecním
ú adem Hostivice. Matri ní ú ad je v rámci obecního ú adu ervený Újezd a stavebním ú adem pro
ervený Újezd je M stský ú ad Rudná. Funk n je ervený Újezd sou ástí Pražského metropolitního
regionu, resp. Metropolitní rozvojové oblasti Praha (OB1), vymezené v PÚR R a up esn né v ZÚR
St edo eského kraje.
OD.F.1.1.2.
Územní plán eší celé území m sta ervený Újezd. Území je vymezeno na jednom katastrálním území
a skládá se z jedné sídelní jednotky.
kód KÚ

621200

název KÚ

ervený Újezd

Vým ra

kód obce

534 ha

532215

název obce

ervený
Újezd

název kraje

St edo eský kraj

OD.F.1.1.3.
ervený Újezd se nachází necelých 20 km západn od centra Prahy, nedaleko silnice D6 z Prahy do
Karlových Var a sousedí s obcemi Pavlov, Unhoš , Svárov, Ptice, Úhonice, Chýn , Hostivice,
ervený Újezd a Hostou .
OD.F.1.1.4.
Zastav né území tvo í vlastní sídlo ervený Újezd, samostatné lokality, které jsou funk n sou ástí
obce Svárov, samostatný menší výrobní areál u silnice III/10134 severn od hlavního sídla a areál
kláštera Hájek s navazujícím výrobním areálem.

OD.F.1.2. Širší rozvojový rámec
OD.F.1.2.1. Politika územního rozvoje R (PÚR)
Politika územního rozvoje ur uje požadavky a rámce, konkretizující ve stavebním zákon uvedené
úkoly územního plánování v republikových, mezinárodních a mezikrajových souvislostech, zejména
s ohledem na udržitelný rozvoj území. Ten je sledován na základ hledání vyváženého vztahu
územních podmínek pro p íznivé životní prost edí, pro hospodá ský rozvoj a pro soudržnost
spole enství obyvatel v území. Konkretizaci republikových priorit územního plánování v daném
územím i oblasti zájmu p edstavují všechny ostatní v tomto dokumentu zmín né strategie a plány.
ešeného území se nejvíce týká skute nost, že se ervený Újezd nachází v Metropolitní rozvojové
oblasti Praha (OB1). D vod vymezení této oblasti je ten, že jde o území ovlivn né rozvojovou
dynamikou hlavního m sta Prahy. Zvýšené požadavky na zm ny v území vyžadují aktivní sou innost
všech složek ve ejné správy, zvlášt pak dot ených orgán , p i ešení úkol pro územní plánování.
Úkoly pro územní plánování (za které zodpovídá MMR, hl. m. Praha a St edo eský kraj) v OB1 jsou:
a) Po ídit územní studie ešící zejména vzájemné vazby ve ejné infrastruktury.
b) Koordinovat rozvoj a využití území hlavního m sta Prahy a St edo eského kraje.
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c) Po ídit územní studie ešící problémy suburbanizace, zejména nekoncep ní rozvoj.
Lze konstatovat, že území erveného Újezdu se nejvíce týká poslední bod, tj. zejména riziko
nekoncep ního rozvoje. Využití ešeného území a kvalita života v erveném Újezdu tak p ímo
souvisí v kvalitou, propracovaností a vzájemnou koordinací rozvojových dokument a strategií, které
s t mito infrastrukturami souvisí.

OD.F.1.2.2. Zásady územního rozvoje (ZÚR)
ZÚR jednak dále up es ují a konkretizují požadavky PÚR, jednak stanovují vlastní požadavky pro
územní plánování na úrovni obcí. ešeného území se týkají zejména tyto body:
(04) Rozvíjet obslužný potenciál center v p ím stském území Prahy, zejména Hostivice a Jesenice pro
pot eby jejich dynamicky se rozvíjejícího spádového území.
(05r) zlepšení železni ního spojení v koridorech Praha – Hostivice – Kladno
(06d) up esnit a zapracovat do ÚPD obcí cílové charakteristiky krajiny
(07) Vytvá et podmínky pro stabilizaci a vyvážený rozvoj hospodá ských inností na území kraje
zvlášt ve vymezených rozvojových oblastech a vymezených rozvojových osách. P itom se soust edit
zejména na:
a) posílení kvality života obyvatel a obytného prost edí, tedy navrhovat p im ený rozvoj sídel,
p íznivá urbanistická a architektonická ešení sídel, dostate né zastoupení a vysoce kvalitní ešení
ve ejných prostranství a velkých ploch ve ejné zelen v . zelených prstenc kolem obytných soubor ,
vybavení sídel pot ebnou ve ejnou infrastrukturou a zabezpe ení dostate né prostupnosti krajiny;
b) vyvážené a efektivní využívání zastav ného území a zachování funk ní a urbanistické
celistvosti sídel, tedy zajiš ovat plnohodnotné využití ploch a objekt v zastav ném území a
preferovat rekonstrukce a p estavby nevyužívaných objekt a areál v sídlech p ed výstavbou ve volné
krajin , vyšší procento volné zelen v zastav ném území;
e) na uplatn ní mimoproduk ní funkce zem d lství v krajin , zajistit ú elné len ní pozemkové držby
prost ednictvím pozemkových úprav a dopln ní krajinných prvk zvyšujících ekologickou stabilitu
krajiny a eliminujících erozní poškození
(11) ZÚR stanovují tyto zásady pro usm r ování územního rozvoje a rozhodování o zm nách v území:
d) vytvá et prost ednictvím aglomera ního okruhu (II/101 a I/61) podmínky pro zlepšení tangenciálních
vazeb mezi sídly a p ístupu sídel na nad azenou radiální silni ní sí ;
h) rozvoj bydlení orientovat do lokalit s možností kvalitní hromadné dopravy, zejména kolejové a s
vazbou na sídla s odpovídající sociální infrastrukturou;
i) pro rozvoj bydlení sledovat možnosti transformace ploch v zastav ném území sídel a využití dosud
volných ploch vymezených v zastavitelném území v územních plánech obcí;
(12) ZÚR stanovují tyto úkoly pro územní plánování:
d) ov it rozsah zastavitelných ploch v sídlech a stanovit sm ry jejich využití s ohledem na
kapacity obsluhy dopravní a technickou infrastrukturu, na možnosti rozvoje ob anského vybavení
(jmenovit ve ejného vybavení), limity rozvoje území a ochranu krajiny;
(137) ZÚR stanovují tyto zásady pro usm r ování územního rozvoje:
a) umožnit prost ednictvím úsek aglomera ního okruhu (I/61, II/101) napojení center osídlení
St edo eského kraje na nad azené radiály (D, R, silnice I. t .) a vzájemné propojení t chto center;
(147) ZÚR navrhují tyto koridory pro umíst ní nadmístní železni ní stavby:
b) na železni ní trati . 120 – úsek Ruzyn – Kladno-Dubí (p eložka a zdvoukolejn ní trat ) jako
ve ejn prosp šnou stavbu D209;
(206) ZÚR stanovují tyto základní zásady pé e o krajinu p i plánování zm n v území a rozhodování o
nich:
a) chránit a rozvíjet základní atributy stability, funk nosti a vzhledu krajiny, zejména strukturu
krajinných prvk charakteristickou pro jednotlivé krajinné typy a pozitivní charakteristiky krajinného
rázu;
b) rozvíjet reten ní schopnost krajiny;
(207a) ZÚR stanovují pro úkol pro územní plánování: up esnit vymezení a zásady pé e o krajinu pro
jednotlivé krajinné typy v územních plánech na základ podrobn jších informací dostupných na této
úrovni ešení dot eného správního území.
(219) Zásady pro plánování zm n v území a rozhodování o nich v krajin relativn vyvážené:
viz kap.OD.F.5.
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OD.F.1.2.3. Pražská metropolitní oblast
Aktuální vymezení Pražské metropolitní oblasti (PMO) bylo vypracováno pro pot eby integrovaných
územních (tj. teritoriálních) investic (ITI), což je nástroj EU pro programové období 2014-2020, který
umož uje slu ovat finan ní zdroje z n kolika prioritních os jednoho nebo více opera ních program a
realizovat velké integrované projekty strategické povahy. Na rozdíl od PÚR, ZÚR a ÚP jsou tak na
území PMO vázány konkrétní finan ní zdroje pro realizaci této strategie.
Vymezení PMO navazuje na adu d ív jších výzkum (Vymezení integrovaného systému st edisek
Prahy, Vymezení suburbánní zóny Prahy, Vymezení na základ mobilních dat – dojíž kové vazby a
as strávený v Praze) a p ihlíží též k vymezení v Územním plánu VÚC Pražského metropolitního
regionu aj.). Aktuální vymezení PMO respektuje administrativní hranice obcí s rozší enou p sobností
(ORP) a ervený Újezd, spadající pod ORP Kladno, pat í do tzv. vnit ní zóny, kde dochází
k nejintenzivn jšímu rozvoji.

Pražská metropolitní oblast dle Integrované strategie pro ITI Pražské metropolitní oblasti (2016)
Globálním cílem PMO je: „propojení jádra a zázemí pražské aglomerace do jednoho funk ního
celku s efektivn rozmíst nou infrastrukturou ve ejných služeb, který bude jednak dob e
dopravn propojený, a jednak bude spole n chrán ný p ed p írodními riziky, a to p i celkovém
respektování zdravého životního prost edí.“
Strategie PMO se koncentruje na t i problémové oblasti: oblast dopravy, oblast ochrany p ed
p írodními riziky a oblast regionálního školství. Jde jí o prolomení administrativních bariér, zejména
mezi Prahou a St edo eským krajem, lepší funk ní propojení, ešení spole ných problém a
intenzivn jší spolupráce v dlouhodobém horizontu (tj. i za rámec programového období evropských
fond ).
Konkrétní význam PMO pro obec spo ívá p edevším ve specifikaci oblastí, které lze v rámci této
strategie finan n podpo it (doprava – silni ní, cyklistická, protipovod ová opat ení – zvýšení
reten ního potenciálu krajiny, zadržení srážkové vody v krajin apod., dostupné a kvalitní školství –
budování kapacit p edškolního vzd lávání).
Jak nazna eno výše v textu, PMO má též analytický význam, umož ující identifikovat a popsat
komplexní urbánní, sociální, ekonomické a environmentální procesy v území, které mnohdy p ekra ují
administrativní hranice nebo sektorové rozd lení mezi jednotlivé ú ady nebo agendy ministerstev.
Konkrétn e eno, vzájemn provázaná témata a problémy dopravy, urbanizace i zam stnanosti lze
adekvátn popsat a ešit spíše na úrovni metropolitní oblasti, nežli na úrovni obce, ORP nebo kraje.

OD.F.1.2.4. Místní ak ní skupina Mezi hrady (MAS)
Obec je sou ástí místní ak ní skupiny Mezi Hrady, která sdružuje další obce spadající pod ORP
ernošice, Ho ovice, Beroun a Kladno a rovn ž místní podnikatele, spolky, sdružení, neziskové
organizace i fyzické. Celková rozloha území MAS je 230,22 km2 a je v n m sdruženo 23 obcí s 17 303
obyvateli roku 2012. Skupina spolupracuje na rozvoji území a místních aktivit, financování a koordinaci
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projekt a podobn . Sou ástí MAS jsou rovn ž sousední obce Ptice, Svárov a Úhonice. Území MAS
má tvar pásu paralelního s dálnicí D5 (viz. obrázek níže) ovšem nezahrnuje významn jší obce a m sta
na ni p ímo napojená jako Beroun, Král v Dv r a Zdice i když s nimi sousedí. Území MAS je z hlediska
p írodních, krajinných, dopravních a dalších podmínek vcelku homogenní. V tšina území MAS se
nachází v CHKO K ivoklátsko. ervený Újezd se nachází na severovýchodním okraji území MAS, kde
sousedí s územím MAS Rozvoj Kladenska a Prahy-západ. Z hlediska p írodních, krajinných,
dopravních ale i hospodá ských podmínek pat í ovšem ervený Újezd ke Kladensku a Praze-západ.
S obcemi nacházejícími se v okruhu od severozápadu p es sever až k jihovýchodu má
mnohem více spole ných podmínek a vazeb.

ervený Újezd

Území MAS Mezi hrady, dle Strategie komunitn vedeného místního rozvoje MAS pro období 20142020
Strategie MAS ur uje základní vizi rozvoje území: Celkové zlepšení kvality života v regionu MAS Mezi
Hrady a zvýšení jeho p itažlivosti jako místa pro život a rekreaci v souladu s respektováním princip
trvale udržitelného rozvoje.
Pro napln ní této vize jsou ur eny t i strategické cíle:
1.

Kvalitní ízení rozvoje území a konkurenceschopná místní ekonomika

2.

Stabilizace místního obyvatelstva

3.

Zlepšení podmínek pro život v regionu

Strategie MAS ur uje v rámci strategických cíl priority se specifickými cíli a opat eními k jejich
dosažení.
Mezi opat ení jejichž realizace m že být podpo ena opat eními v rámci územního plánu pat í
nap íklad:
Podpora a rozvoj spolupráce ob anských aktivit a obcí
Podpora regionální výroby
Podpora výstavby, rekonstrukce a zvyšování kapacity místních zem d lských podnik
Podpora výstavby a rekonstrukce malých a st edních podnik
Podpora za ínajících drobných podnikatel a živnostník
Všestranná podpora vytvá ení nových a udržení stávajících pracovních míst
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Podpora tvorby produkt
agroturistika apod.)

cestovního ruchu (rozhledny, nau né stezky, cyklostezky, hipostezky,

Podpora rozvoje návazné infrastruktury a služeb cestovního ruchu (ubytovací a stravovací za ízení, informa ní centra apod.)
Podpora výstavby a rekonstrukce objekt ob anské vybavenosti
Podpora výstavby a rekonstrukce místních hasi ských a požárních zbrojnic
Podpora výstavby a rekonstrukce sportoviš v etn technického a sociálního zázemí
Podpora výstavby a rekonstrukce d tských h iš
Podpora výstavby a rekonstrukce zázemí pro konání kulturních a spole enských událostí a spolkových aktivit (kulturní domy, spole enské sály, klubovny)
Podpora výstavby, rekonstrukcí a zvyšování kapacity mate ských škol a jejich vybavení
Podpora výstavby, rekonstrukcí a zvyšování kapacity základních škol a jejich vybavení
Podpora komplexní revitalizace ve ejného prostranství
Zakládání a revitalizace funk ních ploch a prvk zelen v sídlech
Podpora výstavby a rekonstrukce místních komunikací a jejich p íslušenství
Podpora výstavby nových parkovacích míst
Podpora rozvoje infrastruktury pro ve ejnou dopravu (autobusové zastávky apod.)
Podpora revitalizací rybník , nádrží a vodních tok , zpr to n ní koryt tok a p ilehlých niv, zlepšení rozliv , vybudování suchých poldr
Podpora budování a modernizace prostor pro ukládání a t íd ní odpad
sb rné dvory, t ídící linky

– kontejnerová stání,

Podpora budování a modernizace prostor pro ukládání a zpracování biologického odpadu – nap .
malé kompostárny apod.
Vymezení ploch ohrožených erozí a jejich stabilizace posilováním biodiverzity
Podpora opat ení k zadržování vody v p írod a protierozní opat ení

OD.F.1.2.5. Územní studie krajiny správního obvodu ORP ernošice.
Studie specifikuje charakteristiky krajiny a doporu ení opat ení ke zlepšení stavu krajiny. Studie
charakterizuje cílovou charakteristiku oblasti, do které náleží ešené území jako Krajinu širých lán
specifikovanou jako:
– otev enou zem d lskou krajinu odolnou v
stromo adími a remízy

i v trné a vodní erozi, len nou sítí polních cest se

– krajinu plodnou, prostupnou a p ehlednou, s dalekými rozhledy a dobrou orientací
Z hlediska ochrany p írody a krajiny lení Studie území na severovýchodní ást Plošina Hájek a
jihozápadní ást s obcí jako Pticko – Drahel icko.
Plošina Hájek: – oblast siln ovlivn na v trnou i vodní erozí, nízký podíl p írod blízkých prvk ,
opat ení:
1.

obnova historických cest v krajin

2.

dopln ní doprovodné zelen

3.

ochran ZPF

4.

ochrana p dy p ed erozí

5.

revitalizace a obnova vodních ploch (zvýšení reten ní schopnosti krajiny)

Pticko – Drahel icko: – Pticko – Drahel icko - oblast ovlivn na v trnou i vodní erozí, nízký podíl
p írod blízkých prvk , rozvodnice Radotínského potoka a Ka áku – regulace vodních tok v poli,
návrh opat ení:
1.

krom všech prvk z plošiny Hájek ješt dokon ení registrace VKP

Krom len ní krajiny do specifických územních celk vymezuje Studie n která další opat ení a jevy.
Pro ešené území to jsou:
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východní okraj obce upravit charakter východního okraje obce rekrea ními úpravami krajiny k up esn ní v ÚP, západní okraj vymezen pro subtilní liniový p echodový pás zástavby sídla do
volné krajiny
jižn od obce koridor cyklop ší magistrály z Prahy na K ivoklátsko s nejasnou trasou a nejasným
technickým ešením: Praha – epy/B evnov > údolí Litovického potoka > Ka ák >
K ivoklátsko / > Džbán: navržená hlavní cyklistická a p ší tranzitní turistická trasa z Prahy do
povodí Ka áku a dále na K ivoklátsko; trasa dnes neexistuje, nutno vyhledat v rámci koridoru –
navazuje na Hájeckou stezku
západn od obce vede koridor cyklop ší magistrály Tachlovice > Rudná > Drahel ice >
Úhonice > ervený Újezd: navržená promenádní trasa podél vle ky (do Rudné) a dále po t lese
zrušené vle ky do erveného Újezdu, soub žn s údolím Ka áku
východn od obce je krajina s pot ebou dopln ní dalších ekologicky stabilních prvk
území východn od obce je vymezena krajina s pot ebou zlidšt ní spo ívající v následujících
opat eních:
o

Na lenit dnes „velkoformátovou“ zem d lkou krajinu na menší mozaiku krajinných plošek, a
to zejména
podstatným zahušt ním cestní sít
dopln ním doprovodných alejí i stromo adí podél existujících i nových cest ve volné krajin
dopln ním mezí na hranicích díl ích p dních blok
dopln ní remíz , zejména pak na podmá ených místech a v plochách p irozené retence.

o

Rozší it plochy p írodních a p írod blízkých niv vodních tok (v etn drobných a ob asných)
a vodních ploch, a to d slednou ochranou celých niv, resp. vztahových zón vodních tok a
ploch p ed orbou, rozvoln ním nap ímených koryt vodních tok do v tší plochy p írod
blízkého charakteru a ochranou prameniš vodních tok p ed další zástavbou i p ed orbou.

prostor mezi obcí a Svárovem a jižn od obce je vymezen jako návrh pastorálního krajinného
vlákna - Zem d lská krajina s mozaikou st edn velkých (typicky maximáln jednotky hektar )
blok orné p dy, luk, pastvin, i sad , roz len ná hustou sítí polních cest, lemovaných
stromo adími nebo alejemi. Pro pastorální krajinu je typický tak ka stálý vizuální kontakt se
zástavbou na v tší vzdálenosti. Krajina je proto zjevn obydlená, ale nikoliv p ímo kontrolovaná
vesnicemi v ní rozmíst nými.
krajina východn od obce je sou ástí otev eného krajinného vlákna - Otev ená p ehledná
zem d lská krajina s mozaikou v tších blok (typicky malé desítky hektar ) orné p dy,
všesm rn prostupná sítí polních cest lemovaných stromo adími anebo alejemi a dopln ná o
hustší sí souvra ových cest se zasakovacími pásy, odd lujícími od sebe díl í p dní bloky. Pro
otev enou krajinu je typický velmi extenzivní vizuální kontakt se zastav ným územím sídel; sídla
se p i pohledu z krajiny tém v bec neuplat ují, protože byla zakládána v údolích potok a ek,
nebo jsou skryta za záhumenky, anebo se uplat ují jen jako vzdálená veduta na horizontech.

OD.F.1.3. Vývoj ešeného území
OD.F.1.3.1. Historie obce
První písemná zmínka pochází z roku 1318 v rámci jména vladyky Dluhovoje s Újezdce. Název újezd
vychází z období kolonizace, kdy byly takto nazývány menší ídce zalidn né územní celky, které byly
vymezeny objetím území na koni. Výraz ervený pravd podobn vychází z erveného zabarvení
místní železité p dy.
Obec byla p vodn rozd lena na dva samostatné celky nacházející se v oblasti v severní a jižní ásti
sou asné obce. V severní ásti se nacházela tvrz z ejm již z 10. století. Ve st edov ku a raném
novov ku m nila obec majitele z r zných šlechtických rod , ke zm nám struktury i statutu oblasti
ovšem nedocházelo. K významn jšímu vývoji došlo v 16. století kdy se obec dostala pod správu rodu
Ž árských a postupn stala centrem panství, které se svou velikostí vyrovnalo kladenskému panství a
zahrnovalo obce Hostivice, epy, Zli ín, Jinonice, Butovice, Jino any, Zbuzany a další. Výraznými
zm nami v tomto období byla p estavba tvrze na renesan ní zámek a založení obory Hájek
s borovicemi a duby, která sloužila k honitb a odpo inku. Zámek v té dob m l vysokou v ž a
výzdobu v podob vpadlých polí, psaní kovou bosáží a figurálním sgrafitem. Do zámku se vstupovalo
klenutým vjezdem. P ízemní prostory byly sklenuty valenou klenbou s lunetami a plackami.
Území obce v etn zámku bylo výrazn zasaženo t icetiletou válkou, zámek byl poni en a vykraden.
B hem války byla na základ cesty majitele panství do italské Lorety vystavena loreta v Hájku a byla
do ní umíst na kopie sochy Panny Marie z Loretánské p ivezená z italské Lorety. Tím se z Hájku stalo
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oblíbené poutní místo, kde nechal nap íklad Albrecht z Valdštejna po dobytí Prahy sloužit n kolik mší.
Loreta v Hájku se stala inspirací pro výstavbu pražské Lorety. Loreta v Hájku byla pozd ji rozší ena a
p edána do správy františkánskému ádu. V roce 1663 za ala stavba kláštera, který byl dokon en
v roce 1681 a obklopil ze všech stran stávající loretu. V obci se v té dob nacházel velkostatek, ke
kterému pat ilo 24 vesnic. Na zámku byl provedeny barokní úpravy a byl p estaven k hospodá ským
ú el m.
Klášter v Hájku byl dále zkrášlován a ve dvacátých letech 18. století bylo podél poutní cesty ke klášteru
od Strahovské brány vystaveno za podpory šlechtic a m š an 20 výklenkových kaplí s výzdobou od
rakouského malí e Jana Schora. Za vlády Marie Terezie putovalo ke klášteru ro n až 100 tisíc lidí.
V 19. století zasáhla do území obce železnice, nedaleko obce mezi Svárovem a Libe ovem probíhala
t žba železné rudy.
Po vzniku eskoslovenské republiky se areál zámku s dvorem staly majetkem státu a byl zde z ízen
školní statek Vysoké školy zem d lské. V blízkosti zámecké budovy byl vysazen jinan dvoulalo ný,
který se stal roku 1982 památným stromem. V období první republiky zde, krom státního statku
p sobili holi , p t hostinc , 2 kolá i, ková , krej í, peka , 16 rolník , 3 ezníci, 2 obchody se smíšeným
zbožím, 2 švadleny a 2 trafiky. Po et obyvatel obce se v té dob pohyboval kolem 900 – 1000.
V roce 1950 byl klášter zrušen a sloužil nejprve jako tábor nucených prací a pozd ji jako vojenský
areál.

OD.F.1.3.2. Urbanistická struktura a její historický vývoj
Ješt v 19. století byla obec rozd lena do dvou odd lených sídlech spojených toliko cestou, u které
stál jediný d m. V tomto období vstoupila do území kladensko-nu ická tra vedená velmi blízko jižní
ásti nazývané Chaloupky, která byla ur ena pouze pro nákladní dopravu železné rudy, vápence a
uhlí. Severní ást byla v tší s dominantní budovou zámku a p ilehlým zem d lským dvorem a
hospodá skými budovami. K budov zámku p iléhala oválná náves se zástavbou v jedné ad okolo
návsi. Zbytek obytné zástavby se soust edil podél cesty na Unhoš a Chaloupky a podél cesty
vycházející ze Svárova na sever skrze náves. Zástavba se nacházela pouze sm rem k návsi, sm rem
na Svárov od k ížení s cestou na Unhoš žádné domy nebyly. K ížení cest v tomto p ípad nevytvá elo
žádný výrazný ve ejný prostor. Zástavba obce tedy tvo ila pomyslné ypsilon s návsí na konci
severovýchodního ramene. ást Chaloupky m la ulicovou formu ve vidlici cesty z Ptic do Unhošt a
menší cesty vedoucí k Hájku a na jihozápad. V krajin byl dominantním útvarem areál klášteru Hájek
s p iléhající zástavbou na východním okraji areálu. Cesty vedoucí od kláštera k obci Jene ,
k ervenému Újezdu a na jih m ly dosud výrazné aleje po obou stranách cesty. Rozdílem oproti
dnešnímu stavu byla soustava zelen i mok ad podél Rymá ského potoka a mezi obcí a Svárovem,
které svým rozsahem p esahovali dnešní stav. Zástavby obou obcí byly rovn ž od sebe zna n
vzdáleny s ojedin lou zástavbou u cesty mezi obcemi.

OD.F.1.3.3. Sou asná urbanistická struktura, predikce dalšího vývoje
Hlavní urbanistické osy tvo í severojižním sm ru silnice II/101 Ptice – Unhoš , silnice III/10134 ve
sm ru jihozápad-severovýchod a ulice K Líp , která tvo í jádro historické zástavby ásti Chaloupky.
Vedlejší osy tvo í zejména ulice Na Dráze v trase kladensko-nu ické dráhy a ulice U Obchodu a Za
statkem, které tvo í osu zástavby východní ásti obce v etn zem d lského areálu, nové zástavby
mezi areálem a bývalou dráhou, a budoucí zástavby plánované severn od zem d lského areálu.
V obci jsou z eteln rozlišitelné dva druhy zástavby. Jedním druhem je hustá historická zástavba
s pr elími budov na uli ní á e, která v rozsahu více mén odpovídá stavu v 19. století. Sou ástí této
zástavby jsou rovn ž menší hospodá ské dvory s dopl kovými objekty.
Druhým druhem je kobercová zástavba rodinnými domy s ustoupenou stavební árou a pozemky
s rozlohou pohybující se kolem 800 – 1000 m2. Tato novodobá zástavba již rozlohou dorovnala i
dokonce p ekonala historickou zástavbu. Místy do této zástavby zasahují menší objekty adových
rodinných dom a bytových dom , které ovšem neutvá ejí žádný ucelený soubor a jsou umíst ny
samostatn .
Výraznými místy ve struktu e obce jsou areál historického zem d lského dvora s objektem bývalého
zámku a areál novodobého historizujícího hradu. Areál samotného dvora je rozsáhlý s více než jedním
a p l hektarem. Zna ná ást objekt areálu v etn bývalého zámku je obrácena do návsi a tvo í
jasnou dominantu v rámci struktury ve ejných prostranství obce. Objekt hradu je se svou rozlohou
necelých 2000 m2 výrazn menší než objekty dvora. Celý areál i s parkem a skanzenem již zabírá
tém dva hektary a tvo í tak pom rn zna nou ást obce. Vzhledem ke své poloze v hloubi areálu je
ovšem hrad v i ve ejným prostranstvím obce schován a je tak vid t pouze z ulice U Hradu. Z návsi a
z n kterých dalších ástí obce je viditelná pouze v ž, která ovšem není v žádném p ípad dominantní.
V ž rovn ž netvo í z historického hlediska cizorodý prvek vzhledem k v ži, která d íve dominovala
zámku.
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Dalším prvkem ve struktu e obce jsou samostatné odlou ené areály zem d lské a jiné výroby a
skladování východn , severn a severozápadn od obce. Areály jsou s obcí propojeny v tšinou
jedinou komunikací ale funk n a urbanisticky nejsou sou ástí organismu obce a fungují nezávisle.
Dosavadní vývoj vytvo il v území obce n kolik v tších proluk i nevyužitých prostor v rámci
zastav ného území obce. Krom zmín né louky uprost ed obytné zástavby v západní ásti obce se
jedná o plochy mezi areálem zem d lského dvora a bývalou dráhou, o plochy mezi hodnotným
p írodním územím podél Rymá ského potoka a obytným územím obce v etn fotbalových h iš a o
plochy uvnit výrobn skladovacího areálu severn od obce.

OD.F.1.3.4. Ve ejná prostranství v etn zhodnocení funk nosti
Nejvýznamn jší ve ejné prostranství v obci p edstavuje prostor bývalé návsi. Menšími specifickými
prostory je plocha okolo kapli ky cca 50 metr jižn od návsi a prostranství p ed obecním ú adem. Z
hlediska užitnosti ve ejného prostranství je stav zejména prostoru návsi a kapli ky nevyhovující. Na
návsi se nachází jeden p íst ešek se stolem a lavicemi, bohužel zbytku prostoru dominuje procházející
vozovka a v ploše mimo ni nájezdy do p iléhajících soukromých pozemk . Prostranství p iléhající
k objekt m zem d lského dvora zabírá neupravený trávník bez reálného využití. Chodník je úzký nebo
chyb jící. Jakýkoliv mobiliá až na zmín ný p íst ešek chybí, povrchy jsou neupravené, rozhraní mezi
kapacitní silnicí a okolním prostorem je nevyhovující. Rozloha návsi iní tém 8000 m2, kapacita pro
vhodnou artikulaci prostoru tedy nechybí. Prostranství okolo kapli ky je bohužel zcela zabráno dopravou vzhledem k p ítomnosti obratišt autobus . Jedinou možnou funkcí pro obyvatele obce je
v sou asnosti autobusová zastávka v podob sloupku s jízdním ádem bez jakéhokoliv zázemí.
Prostor u obecního ú adu je na tom relativn nejlépe zejména z estetického hlediska. Užitný mobiliá
ovšem rovn ž chybí a vzhledem k faktu, že v tšinu prostoru zabírá silnice II/101, je využití prostoru
omezené.
Z funk ního hlediska jsou dalšími d ležitými prostranstvími ulice hlavních dopravních tah procházejících obcí (silnice II/101, III/10134 a III/0056). Stav t chto ulic ne vždy odpovídá jejich významu vzhledem v podob propojení celé obce. V ásti ulic chybí chodník nebo je nespojitý, což je vzhledem ke
zvýšené doprav významný nedostatek. Prostor vozovky dopl uje pouze n kolik trávník , vetší ást je
ovšem neupravených, povrchy jsou místy zna n degradované. Mobiliá v tšinou chybí až na náves a
prost rek kolem krucifixu v ulici Svárovská. Velmi pozitivní je nové provedení chodník v ulici Unhošská v severozápadní ásti obce. Minimáln takové zásahy je vhodné rozší it i na ostatní úseky hlavních komunikací.
Zbytek ve ejných prostranství tvo í místní obslužné komunikace a zklidn né ulice obytných tvrtí. Ve
starší zástavb je stav ulic s trávníky a n kdy i vyšší zelení vzhledem ke zklidn nému charakteru relativn slušný. V okrajových polohách relativn nové zástavby je ovšem stav ulic neadekvátní a neodpovídá technickým ani estetickým požadavk m. Parametry ulic neodpovídají vyhlášce pro ve ejná prostranství. Povrchy jsou asto pouze št rkové. Kritický stav má ulice Za Statkem, kterou je nutné zlepšit
p ed výstavbou v rozvojové ploše Z5-1.
Nejvyšší kvalitu mají zklidn né ulice n kterých nejnov jších ástí obytné zástavby. Zejména jde o tvr
u zem d lského areálu. Ve ejná prostranství vymezená v rámci území tvrti nad rámec uli ního profilu
ovšem nep inášejí až na d tské h išt žádné užitné hodnoty, nebo se jedná pouze o trávníky s alejí.
Celkov je stav ve ejných prostranství v obci nedosta ující s n kterými pozitivními p íklady, které je pot eba následovat i ve zbylých lokalitách. Pro zlepšení stavu je nezbytné kultivovat stávající ve ejná prostranství úpravou povrch , dopln ním mobiliá e a chodník a nastavit takové podmínky, které zajistí
adekvátní tvorbu ve ejných prostranství v rámci nové zástavby. Nejv tší potenciál pro zavedení opatení, která zlepší užitnost interiéru obce má prostor návsi.
Tato struktura byla až do druhé sv tové války zachována. Nové domy p ibývaly zejména v ásti
Chaloupky, kde se zástavba mírn rozr stala sm rem na jihozápad.

OD.F.2. Základní koncepce rozvoje území obce
OD.F.2.1. Koncepce rozvoje území
Územní plán erveného Újezdu (ÚP) p ímo navazuje na koncepci obsaženou v platné ÚPD, tj. na
ÚPO ervený Újezd ve zn ní jeho zm n.

OD.F.2.1.1. Souhrn koncep ních návrh
ÚP zachovává koncepci rozvoje danou platným ÚPO, upravuje n které stávající návrhové plochy a
rozvojové plochy v zastav ném území vymezuje jako plochy p estavby.
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Celkov z stává koncepce rozvoje erveného Újezdu zachována.
ÚP upravuje koncepci funk ních ploch v zastav ném území a rozvojových plochách.
Koncepce krajiny je oproti ÚPO upravena a dopln na o nov navržené p ší stezky a liniovou zele .
Koncepce dopravy je p evzata z platného ÚPO a dopln na o územní rezervu pro obchvat obce Pavlov
a díl í obslužné komunikace.

OD.F.2.1.2. Koncepce rozvoje ploch pro bydlení
ÚP p ebírá z v tší ásti koncepci bydlení z platného ÚPO. Rozsah a poloha obytné zástavby je
p evzata tém beze zbytku s dopln ním plochy p estavby P5. Koncepce byla upravena s ohledem na
za azení do funk ních ploch. Plochy pro bydlení byly souhrnn zahrnuty do funkce SV – plochy
smíšené obytné – venkovské s ohledem na identický charakter obytné zástavby v celé obci. Plochy
smíšené obytné umož ují zahrnutí ob anské vybavenosti a drobného komer ního využití, což
odpovídá tradi nímu charakteru vesnic. Vzhledem k rozsahu obce a p ší dostupnosti není specifikace
umíst ní ob anské vybavenosti a komer ních funkcí v rámci obce adekvátní a možnosti umíst ní
daných funkcí v obci by spíše omezovalo.

OD.F.2.1.3.

Navržená pom rn extenzivní koncepce rozvoje erveného Újezdu je od vodn na zejména:
1) polohou obce v širším metropolitním regionu (viz kap OD.F.1.2.), resp. v metropolitní rozvojové
oblasti OB1 Praha – jde o nejdynami t ji se rozvíjející oblast v R a polohou v blízkosti m sta
Kladna
2) dobrou dopravní dostupností na dálnici D6
3) kontinuitou územn plánovací dokumentace, tj. legitimními o ekáváními obyvatel a vlastník
pozemk , kte í již mohli do stavební p ípravy území vložit nemalé prost edky
4) Významným r stem po tu obyvatel v posledních letech

OD.F.2.1.4. Koncepce rozvoje ob anské vybavenosti
ÚP stabilizuje stávající vetší plochy ob anské vybavenosti typu mate ské školy do ploch ob anské
vybavenosti (OV). Nová návrhová plocha pro ob ankou vybavenost (PO1) byla vymezena pouze
v rámci zastavitelné plochy Z6 na základ zadání. ÚP p ebírá z platného ÚPO návrhovou plochu pro
ob anskou vybavenost (PO2) v zastavitelné ploše Z5.
Fotbalové h išt v etn tréninkového h išt je zahrnuto do funkce OS – plochy ob anského vybavení –
t lovýchovná a sportovní za ízení. V návaznosti na stabilizované plochy navrhuje ÚP zastavitelnou
plochu OS jako rozší ení areálu. Jedná se o rozsah stanoveným platným ÚPO.
Koncepce rozvoje ob anské vybavenosti byla oproti ÚPO upravena v podob zahrnutí ploch areálu
hradu, historického zem d lského dvora (s objektem bývalého zámku) a areálu výrobu u kláštera
Hájek do funkce OM – plochy ob anského vybavení – komer ní za ízení malá a st ední. Cílem
koncepce (mimo areálu hradu, kde se nacházejí p ímé služby jako restaurace a park) je umožn ní
konverze výrobních areál na ob anskou vybavenost (komer ní i jiné) se službami využitelnými
ob any obce i turisty.
Umís ování ob anské vybavenosti drobného m ítka je možné v rámci dalších funk ních ploch (SV,
VS, VZ).

OD.F.2.1.5. Koncepce rozvoje ve ejných prostranství
ÚP vymezuje dv návrhová ve ejná prostranství:

Ozna ení
plochy

Navržené
využití

Vým ra
[ha]

PP1

PV

0,27

PP2

PZ

0,18

Popis, umíst ní
Rozší ení plochy ve ejného prostranství návsi až k objekt m
výrobního areálu.
Úprava pásu lesa podél ulice Unhoš ská zasahujícího do
zastav ného území na ve ejnou zele .

Prostranství PP1 umožní rozvoj prostoru návsi, která je v sou asnosti nekoncep n využívána. Návrhu
plochy PP2 spo ívá v konverzi ploch PUPFL, vedoucí ve form remízu podél ulice Unhoš ská a tudíž
neplnících funkci lesa, na plochu ve ejné zelen . Jedná se o opat ení jednak zlepšující parametry ulice
Unhoš ská tvo ící významnou osu obce a jednak zlepšující možnosti napojení zastavitelné plochy Z4
na strukturu obce.
Dále bude rozvoj ve ejných prostranství obce spo ívat zejména v pé i o stávající prostranství formou
zkvalitn ní povrchu a parametr komunikací, dopln ní chodník , mobiliá e a zelen . Nová ve ejná
prostranství budou navržena v rámci územních studií.
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OD.F.2.1.6. Koncepce rozvoje výroby
Koncepce je až na areály výroby historického dvora a výroby u Hájku (viz výše) p evzata z platného
ÚPO. Plochy výrobních a skladovacích areálu na severním a severozápadním okraji obce a areál
zem d lské výroby ve východní ásti obce byly stabilizovány v rámci funkcí VS a VZ. Rozvoj výroby
v tšího m ítka je vylou en. Rozvoj výroby drobného m ítka je umožn n v rámci stabilizovaných i
rozvojových ploch OM a SV.

OD.F.2.1.7. Koncepce rozvoje dopravy
Koncepce je p evzata z platného ÚPO. Alternativní trasa p eložky silnice II/101 je vymezena jako
územní rezerva R2 dle podkladu St edo eského kraje varianta .4. Trasa p eložky mezi sídly ervený
Újezd a Svárov je vymezena jako územní rezerva R1 formou koridoru v souladu s jejím vymezení
v ZÚR St edo eského kraje. ÚP dopl uje územní rezervu R3 pro obchvat obce Pavlov.
ÚP vymezuje v souladu se ZÚR koridor pro modernizaci trat .120 Praha – Kladno.
ÚP vymezuje místní obslužné komunikace WD2 až WD5 pro obsluhu rozvojových ploch.
ÚP navrhuje v souladu s Územní studií krajiny ORP ernošice a s Generelem cyklotras a cyklostezek
St edo eského kraje p ší stezky a cyklostezky.

OD.F.2.1.8. Koncepce rozvoje krajiny
ÚP p ebírá koncepci ÚSES vymezenou platným ÚPO ervený Újezd. Je navrženo založení
nefunk ních ástí lokálních biocenter a biokoridor ÚSES, kde jsou vymezeny návrhové plochy
p írodní (NP). Koncepce je mírn upravena na základ Územní studie krajiny. Oproti ÚPO vypouští ÚP
rozsáhlé lesní plochy a plochy zelen navržené v rámci ÚPO. Lesní plochy jsou v ÚPO vymezeny
zejména jako izola ní zele v i p eložce silnice II/101. Konkrétní ešení izola ní zelen bude ešeno
v rámci projektové p ípravy p eložky. Funkce NZ vymezená v rámci návrhu ÚP toto využití umož uje.
Konkrétní vymezení daných ploch v rámci ÚP je vzhledem k nejasnosti ešení p eložky, v etn
možnosti realizace alternativní trasy, neopodstatn né.
V tší plochy lesní a plochy sad a zahrad jsou v rámci ÚPO vymezeny tak, že narušují výhledy do
krajiny z p ilehlých obytných ploch. Pro umíst ní ploch zahrad zárove není opodstatn ní. Pot ebné
zvýšení ekologické stability území je ešeno vymezením systému ÚSES.
ÚP do koncepce dopl uje vymezení návrhu liniové zelen pro len ní velkoformátové zem d lské
krajiny v souladu s územní studií krajiny ORP ernošice.

OD.F.2.2. Koncepce ochrany a rozvoje hodnot území
OD.F.2.2.1. P írodní hodnoty území
OD.F.2.2.1.1.
V území se nenachází p íliš p írodních hodnot vzhledem k charakteru intenzivn obd lávané
zem d lské krajiny. V tšinu ešeného území zabírají plochy polí. P írodn hodnotné jsou stávající
plochy liniové zelen zejména pás zelen v trase bývalé železnice a dále lesní pásy podél hranice
s k.ú. Svárov, podél silnice II/101 a podél výrobního areálu na severu obce. Menší p írodn hodnotné
území tvo í plocha vzrostlé zelen v lokalit Na Chaloupkách na jihu obce.
OD.F.2.2.1.2
Specifické p írodní hodnoty tvo í les v areálu kláštera Hájek a Mok ady na v tráku. V obou p ípadech
se jedná o uzav ené areály s omezeným p ístupem. Zatímco areál kláštera je obklí en zdí a jeho
zapojení do ekosystému a krajiny je minimální až neexistující, jedná se o isolovaný systém, mok ady
se nacházejí u prameništ Rymá ského potoka. Území s n kolika menšími vodními plochami i
mok ady tvo í p írodn hodnotné a funk ní území údolní nivy potoka. Území zárove navazuje p ímo
na areál hradu a jeho p írodn ešený park a na obytné území obce v etn fotbalového h išt . Po
dostavb rozvojových ploch Z3, P3 a P4 se území stane ješt více sou ástí struktury obce. Poloha i
atraktivita území je ideální pro park užitný pro obyvatele i návšt vníky obce. Významným úkolem pro
obec tedy bude vyvážení p írodních a spole enský funkcí území.
ÚP pro území mok ad vymezuje specifickou funkci ZP – plochy zelen – p írodního charakteru
odlišnou od funkce ve ejné zelen (v rámci funkce PV) v zastav ném území i od ploch p írodních (NP)
v nezastav ném území.
OD.F.2.2.1.3.
Koncepce rozvoje p írodních hodnot spo ívá v d sledné ochran existujících p írodn hodnotných
prvk , které jsou vymezeny jako prvky ÚSES (plochy NP) i jako plochy ZP a NS nebo jako liniová
zele . Rozvoj p írodních hodnot spo ívá v založení chyb jících prvk ÚSES a prvk liniové zelen , za
které lze považovat i navržené p ší stezky ve volné krajin , které vyvolají tvorbu liniové zelen jako
doprovodné zelen a stromo adí.
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OD.F.2.2.2. Kulturní hodnoty území
OD.F.2.2.2.1.
ÚP vymezuje místní kulturní a historické hodnoty:
(a) nemovité kulturní památky:
rejst. . 36769/2-482 areál kláštera sv. Františka kat. . 1000148650, sou ásti:
1000148650_0001 - františkánský klášter
1000148650_0002 - Loretánská kaple
1000148650_0003 - sloup se sochou Immaculaty
1000148650_0005 - hospodá ská budova
1000148650_0006 - d lící ze s výklenky k ížové cesty
1000148650_0007 - poustevna se studnou sv. Antonína
1000148650_0008 - Lesík (Hájek)
1000148650_00011 - gloriet
1000148650_00012 – ohradní ze zahrady
1000148650_00013 – zahrada (št pnice)
sou ástí je rovn ž ochranné pásmo rejst. . 3135
rejst. . 40860/2-481 – krucifix kat. . 1000152945, pozemek parc. . 436/1
rejst. . 22481/2-479 – smír í k íž kat. . 1000133427, pozemek parc. . 71/3
rejst. . 54128/2-480 – smír í kámen kat. . 1000157555, pozemek parc. . 71/3
na území zasahuje Poutní cesta z Prahy do Hájku kat.
. 1000137474,
právní ochrana - rejst. 26307/2-483 – Soubor kaplí poutní cesty z Prahy do Hájku II,
na území erveného Újezdu je sou ástí 1000137474_0012 Výklenková kaple XX
(b) Architektonickými hodnotami jsou dále kapli ka a n kolik dom lidové architektury nacházejících
se v historických ástech obce. Architektonickým unikátem je objekt novodobého historizujícího
hradu.
(c) Historickou hodnotu má svým významem zem d lský dv r s objektem bývalého zámku.
(d) Urbanistickou hodnotu tvo í celý prostor návsi v etn
menších dvor .

navazujícího areálu dvora a p ilehlých

Stavební dominantu obce tvo í historický dv r s objektem bývalého zámku. Bohužel tvo í vzhledem
k obci introvertní areál bez aktivního parteru a ve ejných prostranství. Pro zlepšení pozice dvora
v organizmu obce podmi uje ÚP plochu p estavby P1, navazující na areál dvora, územní studií US1,
která bude ešit zapojení dominantních objekt dvora obrácených na východ do organismu obce. Na
stran návsi navrhuje ÚP plochy ve ejných prostranství jako ve ejn prosp šnou stavbu PP1 s cílem
dotvo ení a vhodného využití prostranství návsi s návazností na objekty dvora.
Dalším výrazným objektem je novodobý hrad ervený Újezd, který je ovšem sou ástí polove ejného
areálu a svou polohou p sobí pouze na ást obce. V celku je hrad viditelný pouze z bezprost ední
blízkosti a z ulice U Hradu. V ži ka hradu je áste n vid t z návsi. V rámci struktury obce tedy hrad
netvo í dominantní prvek.
OD.F. 2.2.2.2.
V ešeném území se nachází území náležející do 1. kategorie archeologických nález . Jedná se o
areál kláštera Hájek a jeho nejbližší okolí. Do 2. kategorie spadá celá historická ást erveného
Újezdu od jižního okraje obce podél ulice Unhoš ská ke k ižovatce s ulicí Hájecká a dále území
bývalého zámku s návsi a p ilehlé okolí.
Celé ešené území je územím s možnými archeologickými nálezy.
OD.F.2.3. Urbanistická koncepce UP erveného Újezdu
OD.F.2.3.1.
Urbanistická koncepce ÚP erveného Újezdu byla stabilizována v rámci ÚPO a jeho zm n. Stávající
zastav né a zastavitelné území má kompaktní charakter a dostate né kapacity, ímž nevyvolává
požadavky na výrazné úpravy urbanistické koncepce v rámci návrhu ÚP. Ke zm nám jako vymezení
nových urbanistických os, komunikací i propojení nebo vymezená významných ve ejných prostranství
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nedochází. Hlavní zm nou oproti ÚPO je zavedení podmínky po ízení územní studie. Územní studie
ur í urbanistickou strukturu díl ích lokalit.
OD.F.2.3.2.
Hlavní zm nou oproti ÚPO je zavedení podmínky po ízení územní studie. Územní studie ur í
urbanistickou strukturu díl ích lokalit. Urbanistická koncepce ploch Z1 a P2 je již predefinována v rámci
katastru nemovitostí.
V tšina vymezených rozvojových ploch (Z2, Z3, Z5, Z6, Z7, P2, P3 a P7) má lokální charakter a tvo í
pouze dopln ní stávající urbanistické struktury.
Zastavitelná plocha Z4 umož uje svým rozsahem tvorbu složit jší urbanistické struktury. Vzhledem na
omezené možnosti napojení na strukturu obce se ale jedná o plochu s lokálním dopadem.
Urbanistickou strukturu mírn upravují plochy p estavby P4 a P5 s funkcí smíšené obytné (SV).
Výrobní areál je tak více za le ován do organismu obce oproti p edchozímu stavu vícemén
introvertní lokality. Plocha P4 navazuje na zástavbu u ulice U Hradu vzniklé po výstavb hradu. Plocha
P5 dopln ná ÚP na základ zadání p enáší obytnou zástavbu do nové polohy. Vymezení plochy P5 je
ovšem od vodnitelné s ohledem na napojení na trasu bývalé železni ní dráhy.
Bývalá tra prochází celým územím a v zastav ném území tvo í vedlejší urbanistickou osu ulice Na
Dráze. V sou asnosti má ulice charakter spíše vedlejší obslužné silnice. Trasa je ale postupn
obestavována, v nejv tší mí e zastav ním území mezi areálem zem d lské výroby u ulice Za Statkem
a vlastním sídlem. Na trase je navržena cyklostezka a. procházející celým územím. Osa bývalé trati
propojuje zna nou ást obce ve sm ru jihozápad severovýchod a tvo í tak alternativu k silnice II/101 a
III/10134. Vzhledem k navržené cyklostezce c. tak osa umožní propojit v tší ást erveného Újezdu s
Pticemi, Svárovem a Unhoští v trase s minimální automobilovou dopravou.
Z tohoto hlediska bude velmi významná realizace zástavby rozvojových ploch P1 a Z1. Ty spole n
s realizovanou zástavbou u zem d lského areálu p enášejí t žišt obytné zástavby na východ, kde byl
až dosud „zadní dvorek“ obce. Vzhledem k tomu, že hlavní urbanistické osy ulic Unhoš ská a Hájecká
nemohou plnit funkci zklidn né obytné zóny kv li dopravní situaci, p edstavuje výstavba v plochách Z1,
Z2, P1 a P5 možnost postupného vytvo ení významné urbanistické osy s parametry umož ující kvalitní
využití ve ejného prostranství obyvateli obce, p šími a cyklisty.
ÚP navrhuje prodloužení ve ejného prostranství ulice Na Dráze až k silnici III/0056 vzhledem k obsluze
plochy p estavby P1. Ulice Na Dráze ovšem m že být po trase železnice prodlužována dle pot eby až
k ploše P5 s možností dalšího rozvoje obytné a jiné zástavby podél trasy s dobrým napojením na
strukturu obce.
OD.F.2.4. Vymezení ploch, ve kterých je rozhodování o zm nách v území podmín no uzav ením
dohody o parcelaci
ÚP erveného Újezdu nevymezuje plochy, ve kterých je jejich využití podmín no uzav ením dohody o
parcelaci.
OD.F.2.5. Vymezení ploch, ve kterých je rozhodování o zm nách v území podmín no
zpracováním územní studie
ÚP erveného Újezdu vymezuje 5 ploch s požadavkem na zpracování územní studie.
Ozna ení
plochy

Název

Vým ra
[ha]

Pozemky dle KN

Umíst ní, zp sob využití

US1

U statku

2,95

US2

Severozápad

4,40

US3

U mok ad

1,37

US4

U výroby

1,45

115/12, 115/13,
115/14, 119/1,
119/4
73/28, 73/38,
74/1, 74/4, 74/6

st. 3/1, st. 320,
303/2, 304/2,
446/2, 446/3
130/1, 131

Zastav né území - východní okraj, plocha p estavby P1
SV – plochy smíšené obytné-venkovské
Zastavitelná plocha Z4
SV – plochy smíšené obytné-venkovské

6 let

Zastavitelná plocha Z3
SV – plochy smíšené obytné-venkovské

6 let

US5

U Svárova

1,45

147/1, 147/33,
152/65, 428/1

Zastav né území – severní okraj, plocha p estavby P4
SV – plochy smíšené obytné-venkovské
Zastavitelná plocha Z5
SV – plochy smíšené obytné-venkovské
OV – plochy ob anského vybavení – ve ejná
infrastruktura

Lh ta pro zapsání
do evidence územn
plánovací innosti

6 let

6 let
6 let

Podmínky pro po ízení územních studií: Studie definují návrh dopravní a technické infrastruktury,
v etn koncepce nakládání s deš ovými vodami, návrh parcelace území v etn ve ejných prostranství
a umíst ní a charakter stavební a uli ní áry. Územní studie US1 v návrhu zohlední návaznost na historický dv r s objektem zámku s ohledem na možné využití dvora jako ve ejná ob anská i komer ní
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vybavenost s p ší prostupností na náves. US1 dále zohlední zám r na vybudování tranzitní p ší a cyklostezky v ulici Na Dráze.
ÚP stanovuje lh tu pro zapsání do evidence územn plánovací innosti na šest let s ohledem na
absenci konkrétních rozvojových zám r v daných lokalitách. Vzhledem k probíhající výstavb a
p íprav územní v n kolika lokalitách nepodmín ných územní studií není na p ípravu území lokalit
územních studií k výstav výrazný tlak od soukromých investor . Vzhledem k po tu územních studií a
tudíž zvýšeným náklad m na jejich po ízení v p ípad po ízení obcí je tedy žádoucí rozložení prací na
studiích do delšího asového období. V n kolika plochách US navíc nejsou dosud známé podstatné
podmínky území. V p ípad US2 a US5 dosud není znám zp sob a trasa realizace p eložky silnice
II/101, která bude výrazn ovliv ovat strukturu obou ploch. V p ípad US1 není dosud znám zp sob
realizace plochy Z1 a další využití historického dvora na návsi. U US3 je nutné vy ešení ásti plochy
Z3. Pro adekvátní ešení t chto studií je tedy žádoucí asový odstup, b hem kterého m že dojít
k ujasn ní n kterých podmínek území.

OD.F.2.6. Plochy ve kterých je rozhodování o zm nách v území podmín no
zpracováním a vydáním regula ního plánu
ÚP erveného Újezdu nevymezuje plochy s požadavkem na po ízení a vydání regula ního plánu.

OD.F.2.7. Bilance návrhového po tu obyvatel a po tu dom
OD.F.2.7.1. Bilance zastavitelných ploch:
ZASTAVITELNÉ PLOCHY
Ozna ení plochy
Z1
Z2
Z3

Navržené využití
SV
SV
SV
PV
Z4
SV
Z5
SV
OV
Z6
SV
OV
PV
Z7
SV
Z8
SV
Z9
OS
Zastavitelné plochy celkem

Vým ra [ha] Po et nových byt
3,27
28
1,01
10
1,37
13
0,20
4,40
42
0,69
7
0,76
0
0,24
2
0,72
0
0,03
0,76
7
0,41
4
0,39
0
14,02
113

Po et nových obyvatel
70
24
33
106
17
0
6
0
18
10
0
283

OD.F.2.7.2. Bilance ploch p estavby:
PLOCHY P ESTAVBY
Ozna ení plochy
Navržené využití Vým ra [ha] Po et nových byt
P1
SV
2,95
23
P2
SV
2,89
28
P3
SV
1,11
11
P4
SV
1,38
13
P5
SV
0,48
5
P6
SV
0,82
8
P7
SV
0,88
8
Plochy p estavby celkem
10,51
61

Po et nových obyvatel
58
69
27
33
12
20
21
154

OD.F.2.7.3.
Návrh ÚP erveného Újezdu vymezuje celkem 24,53 ha rozvojových ploch v etn ploch p estavby.
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Z toho je 14,02 ha rozvojových ploch extenzivních. ÚP vymezuje 22,66 ha rozvojových ploch pro
bydlení a 1,87 ha ploch pro ob anskou vybavenost. Oproti ÚPO byla dopln na pouze plocha
p estavby P5 o rozsahu pouhých 0,48 ha s možností umíst ní max. 5 rodinných dom . ÚP oproti ÚPO
nedopl uje žádné nové zastavitelné plochy.
Zachování rozvojových ploch vymezených ÚPO je od vodn no dosud prob hlým rozsáhlým rozvojem,
kdy bylo využito tém 22 ha rozvojových ploch.
OD.F.2.7.4. Celková bilance potenciální možné výstavby:

Bilance v návrhovém období v zastavitelných plochách, plochách p estavby a prolukách
Celková bilance
návrh
návrh+stav
návrh+stav+proluky
stav
po et obyvatel:
1434
523
1957
2007
po et byt
500
175
675
695
OD.F.2.7.5.
Aktuální bilance po tu vychází z 1434 obyvatel k 31.12. 2019 a ÚP p edpokládá nár st 1957 obyvatel
v rozvojových plochách a plochách p estavby a 50 v rámci zástavby proluk v zastav ném území.
Celkov je tedy t eba po ítat, po vy erpání veškerých kapacit rozvojových ploch a vnit ních rezerv, s
nár stem o cca 580 na maximáln 2007 obyvatel. V této bilanci je uvažováno s návrhovými parametry
1040 m2 na parcely samostatných rodinných dom s minimální velikostí parcely pro RD 800 m2 se
zapo ítáním 30% plochy pro komunikace a ve ejná prostranství. Bilance po ítá s obsazeností
2,5 osoby na bytovou jednotku.

OD.F.3.

Dopravní infrastruktura

OD.F.3.1. Páte ní silni ní sí
OD.F.3.1.1. Dopravní struktura území
ešené území se nachází mezi dálnicemi D5 a D6 procházejícími jižn a severn od ešeného území.
Dálnice D6 je automobilem dostupná cca za 6 minut, dálnice D5 za cca 10 minut. Do centra Prahy trvá
cesta p ibližn p l hodiny, do Kladna pak necelých 15 minut. Dopravní dostupnost je v obci tedy
vynikající. Hlavním dopravním tahem v ešeném území je silnice druhé t ídy II/101 procházející
centrem obce, což s sebou p ináší krom dobré dopravní dostupnosti také negativní dopady na obytné
území. Proto jsou plánovány na úrovni obce i kraje (v ZÚR St edo eského kraje) r zné varianty
p eložky silnice II/101 mimo obytné území obce. Na okolní obce je obec napojena silnicemi t etí t ídy
III/10134, III/0056 a III/0066. Severní ástí ešeného území prochází silnice II. t ídy II/201 propojující
m sto Unhoš s obcí Jene . Na silnici II/201 se napojuje silnice III/10134 procházející obcí
v severojižním sm ru. Silnice pokra uje dále na jihozápad p es sousední obec Svárov a vede dál
sm rem na K ivoklátsko. V severní ásti obce odbo uje od silnice III/10134 silnice III/0056 vedoucí
kolem klášteru v Hájku sm rem na východ, kde její trasa vede mezi Hostivicemi a Chýní kolem
B evského a Kalého rybníku p es obec Sobín na Zli ín a dále do Prahy. U kláštera na Hájku se na
silnici III/0056 napojují silnice III/0066 a III/00521 sm ující na Jene respektive na Úhonice.

OD.F.3.1.2. Dopravní zám ry v území
Spo ívají zejména v p eložce silnice II/101 mimo centrum obce. Dle ZÚR St edo eského kraje
prochází navržená trasa mezi obcemi ervený Újezd a Svárov. Trasa prochází pom rn blízko
obytným územím obou obcí v míst , kde se k sob zástavba obou obcí postupn p ibližuje (ovšem na
k.ú. ervený Újezd). Propojení obcí v míst tvo í d ležitou vazbu i d vodu p ítomnosti základní a
mate ské školy a autobusové zastávky na okraji k.ú. Svárov. ZÚR vymezuje v této trase koridor
územní rezervy, nejedná se tedy zatím o návrh a trasa rovn ž v ZÚR není vymezena jako VPS.
Další variantou trasy p eložky silnice II/101 byla trasa vymezena zm nou . 3 ÚPO ervený Újezd,
která ji vymezila rovn ž pouze jako územní rezervu. Trasa prochází v oblouku východn až severn od
obce p evážn volnou krajinou. Do blízkosti rozvojové obytné plochy se dostává pouze v jednom
p ípad plochy pro bydlení východn od obce. Severn od obce koliduje trasa s cestou na bývalé
železni ní trati, kde je navržena cyklostezka. Kladem trasy je poloha ve volné krajin , kde, zejména
jihovýchodn od obce, m že napomoci len ní rozsáhlých p dních blok . Délka obou ešení je tém
stejná se zhruba dv st metry navíc v p ípad severovýchodní varianty.
Alternativní trasa p eložky silnice II/101, která je fináln vymezena jako územní rezerva R2 byla
p evzata z podkladu St edo eského kraje jako p edpokládaná varianta .4.
Dalším zám rem je obchvat obce Pavlov. Jedná se o lokální iniciativu obce Pavlov nezanesenou
v nad azené územn plánovací dokumentaci. Cíly obchvatu je zmenšení pr jezdné dopravy sm rem
od jihu až jihozápadu na Hostou , umožn ní výstavby skladovacího areálu na severovýchod obce a
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zlepšení obslužnosti nových obytných ploch na jihu obce. ást obchvatu u dálnice D6 byla již
realizována v souvislosti s výstavbou skladovacího areálu a navazuje na silnici od obce Jene . Další
etapa má napojit obchvat na silnici II/201 vedoucí mezi obcí Jene a Unhoští v míst ústí silnice
III/10134. Obchvat se nachází v celém rozsahu na k.ú. ervený Újezd.

OD.F.3.1.3. Návrh ÚP
ÚP vymezuje ob varianty p eložky silnice II/101 jako územní rezervy. Trasa dle ZÚR St edo eského
kraje je vymezena jako R1 v rozsahu dle ZÚR. Vzhledem k nejasnému technickému ešení a
neup esn né trase je plocha rezervy zna n rozsáhlá a je tedy graficky zobrazena odlišn . Alternativní
trasa p eložky silnice II/101 je vymezena jako R2 s odlišným grafickým znázorn ním vzhledem ke
specifikované trase a parametr m. Stejný charakter má zám r obchvatu m sta Pavlov vymezený
návrhem ÚP jako R3.
ÚP vymezuje tyto místní obslužné komunikace pro zajišt ní obslužnosti rozvojových ploch:
Obslužné komunikace
Ozna ení
Navržené
plochy
využití

Vým ra [ha]

WD2

PV

0,24

WD3

PV

0,03

WD4

PV

0,15

WD5

PV

0,22

Popis, umíst ní
V severozápadní ásti obce obsluhující zastavitelnou
plochu Z3 z ulice Unhoš ská.
U sídla Svárov obsluhující zastavitelnou plochu Z6 ze
silnice III/10134.
Ve výrobním areálu v severní ásti obce obsluhující
plochu p estavby P4.
V trase bývalé dráhy mezi rozvojovými plochami P1 a
Z1 a v rozsahu od ulice Na Dráze k silnici III/0056.

OD.F.3.1.4. Ochranná pásma
Ochranné pásmo silnic mimo zastav né území obce (dle zákona . 13/97 Sb. – o pozemních
komunikacích) je prostor ohrani ený svislými plochami vedenými do výšky 50 m a ve vzdálenosti:
Dálnice D7:
100 m od osy p ilehlého jízdního pásu; pokud by takto ur ené pásmo
nezahrnovalo celou plochu odpo ívky, tvo í hranici pásma hranice silni ního pozemku
Silnice II. a III. t ídy:
15 m od osy vozovky

OD.F.3.2. Hromadná doprava
V obci se nacházejí dv autobusové zastávky v centrech obou historických ástí obce. Severní
zastávka se nachází v centru celé obce, druhá zastávka pak v centru ásti Chaloupky. Vzhledem
k rozr stající se zástavb se n které okrajové ásti obce ocitají ve vzdálenosti (po ulicích, ne vzdušnou
arou) více než 600 metr od zastávky, okrajové ásti dosud nezastav ných rozvojových ploch
východn a západn od obce pak budou dosahovat vzdálenosti kolem 800 metr i více.
Frekvence spoj je ve všední dny 60 za den a o víkendech 20 za den. P i šedesáti spojích iní
pr m rná doba mezi spoji 24 minut. Nap íklad interval spoj do Prahy na Zli ín iní i ve špi ce p l
hodiny. Frekvence spoj tedy není nijak oslnivá a obyvatelé obce jsou tedy odkázáni zejména na
osobní automobily.

OD.F.3.3. Železni ní doprava
OD.F.3.3.1. Popis stavu v území
Severní ástí ešeného území erveného Újezdu prochází železni ní tra . 120 Praha – Hostivice –
Kladno – Rakovník.
V rámci projektu modernizace trati Praha-Kladno a p ipojení Letišt Praha/Ruzyn na železnici se
p edpokládá modernizace trati Praha-Kladno (elektrifikace, zdvoukolejn ní, komunika ní
a zabezpe ovací za ízení).
Nejbližší železni ní zastávka se nachází v Pavlov necelé t i kilometry od centra obce. Z obce je
zastávka p ístupná pouze po silnicích druhé a t etí t ídy p es Unhoš . NA kole trvá cesta 20 minut
p šky o hodinu déle. Jedinou možností vyhnout se silnicím II. a III. t ídy jsou polní cesty. Reálná
využitelnost železnice pro obyvatele obce je tedy v sou asnosti velice nízká.

OD.F.3.3.2. Návrh ÚP
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ÚP vymezuje koridor D209 pro modernizaci trat . 120 dle ZÚR St edo eského kraje. V ploše
koridoru je vymezena p ekryvná funkce DZ-K se specifickými regulativy.

OD.F.3.4. Cyklodoprava
OD.F.3.4.1. Popis stavu v území
Územím obce prochází n kolik cyklotras, vedených po silni ních komunikací nižších t íd.
Nejvýznamn jší cyklotrasou je cyklotrasa t etí t ídy . 201 procházející územím zhruba ve sm ru
východ – západ od Hostivic p es Unhoš a dále. Trasa vede p es významnou cyklostezku od Hostivic
ke klášteru Hájek, která je sou ástí hájecké poutní stezky s kapli kami. Cyklotrasa dále vede po silnici
III/0056 do centra obce, kde se napojuje na silnici II/101 a pokra uje dále na Unhoš . Cyklogenerel
St edo eského kraje navrhuje ást této cyklotrasy od obce po m sto Unhoš po již zmín né cest na
bývalé železni ní trati, kde navrhuje cyklostezku. Další cyklotrasy vcházejí do území od obcí Úhonice,
Jene , B ve a Svárov po silnicích t etí t ídy III/00521, III/0066, III/0056 a III/10134. U františkánského
kláštera Hájek se nachází uzlový bod, kde se k íží cyklotrasa .201, cyklotrasy .8100 a KO 2 z Jen e
a KO1 až KO8 sm rem od Prahy. KO1 a KO2 pokra ují sm rem na Ptice a Úhonice, KO3 až KO8
procházejí obcí na Svárov, za nímž se dále v tví.
Cyklogenerel navíc navrhuje cyklostezku v trase bývalé trat ze severní ásti obce, kde se napojuje na
trasu .201, sm rem na Ptice.

OD.F.3.4.2. Návrh ÚP
ÚP vymezuje stávající cyklotrasy procházející ešeným územím na Unhoš , Svárov, B ve a Pavlov.
Jedná se o cyklotrasy . 201, 8100 a KO1 až KO8. V trase hájecké stezky vymezuje ÚP stávající
cyklostezku (na cyklotrase . 201).
ÚP navrhuje tyto cyklotrasy (v etn úsek cyklostezek):
a.

Cyklotrasa v trase bývalé železni ní dráhy po celé její délce od k.ú. Ptice po k.ú. Unhoš .
Mimo ulici Na Dráze vymezen návrh cyklostezky.

b.

Trasa procházející podél jižní hranice k.ú. ervený Újezd. V celé délce je navržena
cyklostezka.

c.

Cyklotrasa mezi erveným Újezdem a Svárovem v návaznosti na ulice Na Dráze a Do Polí
v trase polní cesty. V celém rozsahu je navržena cyklostezka.

d.

Cyklostezka podél silnice III/0056 od konce Hájecké stezky k okraji sídla

ervený Újezd.

Cyklostezky a. a c. jsou vymezeny v souladu s cyklogenerelem St edo eského kraje. Cyklostezka b. je
vymezena na základ Územní studie krajiny ORP ernošice, ve které je v odpovídající trase
vymezena cyklop ší magistrála. Vzhledem odlišným možnostem vedení trasy cyklop ší magistrály je
trasa b. vymezena pouze jako cyklostezka s p edpokladem možnosti napojení na trasu a. Cyklostezka
d. navazuje na Hájeckou stezku a tvo í tak její prodloužení až na okraj sídla ervený Újezd, kde se
napojuje na trasu a. Cyklostezka je vymezena na základ podn tu obce.

OD.F.3.5. P ší doprava
OD.F.3.5.1. Popis stavu v území
Zna ené turistické trasy se na území erveného Újezdu nenacházejí. Nejbližší zna ená turistická trasa
za íná v Pticích a pokra uje sm rem na K ivoklátsko. Prostupnost krajiny pro chodce je možná
zejména po silnicích II. a III. t ídy. V území se dále krom zmín né cesty v trase železnice nachází
n kolik polních cest zejména z obce jihozápadním sm rem na Svárov a na Rymá .

OD.F.3.5.2. Návrh ÚP
ÚP navrhuje tyto p ší stezky:
A. Chodník podél silnice III/10134 mezi sídlem
autobusu Svárov, škola).
B. Chodník podél silnice II/101 ze sídla

ervený Újezd a Svárovem (zastávkou

ervený Újezd na Ptice.

C. P ší stezka podél remízu mezi ulicí K Vodojemu a Pticemi.
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D. P ší stezka od ulice K Vodojemu podél jižního okraje sídla sm rem ke klášteru Hájek.
E. Chodník podél silnic III/0066 a III/0056 od hranice k.ú. Jene k ústí hájecké stezky.
F. P ší stezka od silnice III/0056 v trase áste n po stávající polní cest a podél stávajícího
remízu sm rem na Jene .
G. P ší stezka od silnice III/10134 v míst výrobního areálu podél stávajícího remízu sm rem
na Jene .
ÚP navrhuje vybudování úseku tranzitní cyklop ší magistrály údolí Zákolanského a Dobrovízského
potoka Kladno – íp pro bezpe ný dálkový pohyb p ších a cykloturist s parametry odpovídajícími
kapacit v ádech stovek cyklist a stovek chodc za 1 hodinu.
H.Trasa prochází severním cípem ešeného území mezi lokalitou Na Dolíku v k.ú. Jene a
hranicí k.ú. Pavlov. Sou ástí stezky je podchod i p echod p es t leso železni ní trat .
P ší stezky jsou navrženy na základ územní studie krajiny, která usiluje o zvýšení prostupnosti krajiny
pro p ší. Trasování p ších stezek je p evzato tém beze zbytku. P ší stezka D. byla oproti studii
prodloužena až na ulici K Vodojemu. Cyklop ší magistrála navržená Studií na jižní hran ešeného
území byla p evzata pouze jako cyklostezka vzhledem k alternativním možnostem trasování (viz výše).

OD.F.3.6. Letecká doprava
Do ešeného území zasahují ochranná pásma letišt Praha/Ruzyn . Jedná se o ochranná pásma
vzletových a p istávacích drah:
RWY 06/24 a RWY 12/30
-

OP vzletových prostor , p ibližovacích prostor , vnit ní vodorovné plochy, kuželové plochy,
p echodové plochy, vn jší vodorovné plochy
OP s omezením staveb vzdušných vedení VN a VVN
OP se zákazem laserového za ízení – sektor A – celé ešené území

RWY 06/24 a RWY 12/30
-

OP vzletových prostor , p ibližovacích prostor , vnit ní vodorovné plochy, kuželové plochy,
p echodové plochy, vn jší vodorovné plochy
OP s omezením staveb vzdušných vedení VN a VVN

Celé ešené území je zasaženo odstup ovaným ochranným pásmem s výškovým omezením staveb.
áste n do ešeného území zasahují ochranná pásma pro vzdušná vedení VN a VVN, proti klamným
sv tl m a dále ornitologické a hlukové ochranné pásmo. Celé ešené území se nachází v ochranném
pásmu se zákazem laserových za ízení letišt Praha/Ruzyn sektor B.
Severovýchodn od ešeného území se na k.ú. Jene nachází areál ízení letového provozu
republiky, s.p. zajiš ující letové naviga ní služby v rámci celé republiky.

OD.F.4.

eské

Technická infrastruktura

OD.F.4.1. Elektrická energie

OD.F.4.1.1. Popis stavu v území
ešeným územím procházejí dv vedení 100kV, které se jižn od kláštera v Hájku (v k.ú. Úhonice)
spojují a pokra ují spole nou trasou dále na jihovýchod. Jedna v tev vedení 100 kV prochází územím
zhruba ve sm re jih-sever mezi klášterem a obcí a pokra uje dále na sever ke Kladnu. Druhá v tev
prochází p es obytné území obce tém v jejím centru ve sm ru jihovýchod – severozápad a pokra uje
dále podél m sta Unhoš . Tato vedení jsou tranzitní a nezásobují obec. Místní rozvodná sí je
napojena na vedení 22kV procházející územím mezi sídlem a obcí Svárov zhruba ve sm ru jih –
sever. Na jižním okraji ešeného území vedení odbo uje na východ a vede paraleln s trasou vedení
100kV. Na vedení 22kV jsou napojeny rovn ž obce Svárov a Ptice.
ervený Újezd je pln elektrifikován, v obci se nachází celkem 11 trafostanic 22/0,4 kV. Další
trafostanice se nachází v zástavb u Svárova a další u menšího výrobního areálu u silnice III/10134
necelý kilometr severn od obce. Vedení jsou v zastav ném území p evážn podzemní až na tranzitní
vedení 100 kV. Nadzemní vedení 22 kV zasahují do sídla na ulici U Obchodu a v lokalit Chaloupky
mezi silnicí II/101 a ulicí K Vodovodu. Nadzemní vedení rovn ž zasahují do rozvojových ploch pro
bydlení v severozápadní ásti obce a u Svárova.
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OD.F.4.1.2. Návrh ÚP
Rozvojové oblasti budou napájeny pomocí vedení VN 22 kV dle polohy ve m st . P ípadné p eložky
vedení a nové trafostanice v rozvojových plochách budou ešeny v rámci projektové p ípravy t chto
území.

OD.F.4.1.3. Ochranná pásma
Ochranné pásmo nadzemního vedení je dle zákona . 458/2000 Sb. (energetický zákon):
7 (10) m (vodi e bez izolace)
el vedení, nap tí 1 – 35 kV v etn :
el vedení, nap tí nad 35 – 110 kV v etn : 12 m
Ochranné pásmo podzemního vedení je dle zákona . 458/2000 Sb. (energetický zákon):
el vedení, nap tí do 110 kV v . a vedení vlastní telekomunika ní sít : 1m

OD.F.4.1.6. Bilance pot eby elektrické energie
Bilance je po ítána na maximální p edpoklad po t byt v rozvojových plochách.

po et byt

stávající
stav
návrh

specifický
p íkon

požadovaný
výkon

[kW/bj]

[kW]

6

3000

500
175

1049

OD.F.4.2. Zásobování plynem

OD.F.4.2.1. Popis stavu v území
Do východního okraje ešeného území áste n zasahuje vedení VVTL DN700 ve sm ru jih - sever na
trase Drahel ice – Makot asy. Toto vedení není napojeno na místní rozvodnou sí . P í n k tomuto
vedení vede podél silnice II/201 ve sm ru západ - východ plynovod VTL do regula ní stanice
v severozápadním rohu areálu ízení letového provozu eské republiky v k.ú. Jene . Vedení se na
západ napojuje na severojižní vedení VTL v trase Kladno – Drahel ice (v k.ú. Unhoš ). Toto vedení
prochází ešeným území mezi obcí a areálem kláštera. Severn od silnice III/0056 se odd luje v tev
vedoucí k regula ní stanici v severozápadním rohu zem d lského areálu ve vlastnictví eské
zem d lské univerzity v Praze. Z této regula ní stanice je zásobena místní rozvodná sí . V míst
odbo ky v tve k regula ní stanici se nachází rovn ž stanice katodické ochrany s odbo kou vedení
katodické ochrany sm rem na východ. Katodická ochrana zasahuje do vzdálenosti p ibližn 360 metr
od vedení VTL a má pom rn rozsáhlé ochranné pásmo.
Prakticky celá obec je plynofikována. STL rozvody jsou napojeny na regula ní stanici
v severozápadním cípu zem d lského areálu u ulice Za Statkem. Plyn poskytuje St edo eská
plynárenská.

OD.F.4.2.2. Návrh ÚP
Nov navrhované lokality budou napojeny na stávající systém STL zásobování obce.

OD.F.4.2.3. Ochranná pásma
Bezpe ností pásmo (vzdálenost od objekt zástavby) je dle zákona . 458/2000 Sb. – energetický
zákon:
Vysokotlaké plynovody nad 40 bar nad DN 500
200 m
Vysokotlaké plynovody (VTL) nad DN 250
40 m
Regula ní stanice (RS) vysokotlaká
10 m
Regula ní stanice velmi vysokotlaká
20 m
Ochranné pásmo je dle zákona . 458/2000 Sb. – energetický zákon:
St edotlaké plynovody a p ípojky v zastav ném území obce:1 m na ob strany p dorysného pr m tu
U ostatních plynovod a plynovodních p ípojek:4 m na ob strany p dorysného pr m tu
U technologických objekt : 4 m na ob strany p dorysného pr m tu
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OD.F.4.2.4.Bilance pot eby plynu
Bilance je po ítána na maximální návrh možné zástavby.

po et byt

stávající
stav
návrh

m rná pot eba

celková pot eba

m rná pot eba

celková
pot eba

[m3/hod]

[m3/hod]

[m3/rok]

[m3/rok]

2,5

1250

3500

1 750 000

500
175

437

611 962

OD.F.4.3. Zásobování pitnou vodou
OD.F.4.3.1. Popis stavu v území
Obec je zásobena z vodárenské soustavy KSKM Kladno-Slaný-Kralupy-M lník. Zdroji pro tento
vodovod je 51 podzemních vrt v oblasti M lnické Vrutice, které dodávají do soustavy 85% vody,
dalším zdrojem je Lib chovka a menší lokální zdroje. Do erveného Újezdu je voda dodávána p es
erpací stanici Hostou . Do ešeného území je vodovod veden od severu podél silnice III/10134. P es
obec je pak veden dále do obcí Svárov a Ptice. K roku 2018 bylo na vodovod napojeno 1296 obyvatel
tedy 100%.

OD.F.4.3.2. Návrh ÚP
Navrhovaná zástavba v obci bude p ipojena na stávající vodovodní sí .

OD.F.4.3.3. Ochranná pásma
Ochranná pásma vodovod (dle zákona . 274/2001 Sb. – zákon o vodovodech a kanalizacích):
vodovodní ad do pr m ru 500 mm v .: 1,5 m
vodovodní ad nad pr m r 500 mm: 2,5 m
Bilan ní parametry:
pot eba vody na obyvatele
koef. denní pot eby
koef. hodinové pot eby

q = 158 l/os./den
kd = 1,5
kh = 1,8

OD.F.4.3.4. Bilance pot eby vody v

erveného Újezdu

Bilance udává maximální hodnotu

pot eba vody na obyvatele
q=
koef. denní pot eby kd =
koef. hodinové pot eby kh
=
Obyv
stávající
stav
návrh

158 l/os./den
1,5
1,8
Qp
[m3/den]

Qp
[l/s]

Qd
[m3/den]

Qd
[l/s]

Qh
[l/s]

1434

215,10

2,49

290,39

3,36

6,05

573

85,90

0,99

115,97

1,34

2,42

(bilance produkovaného množství splaškových vod je totožná)
OD.F.4.4. Likvidace odpadních vod
OD.F.4.4.1. Popis stavu v území
Obec má vybudovanou OV v severozápadním cípu obce s vypoušt ním p e išt ných vod do
recipientu Rymá ského potoka. OV má kapacitu 2049 EO (ekvivalentních osob). K roku 2018 bylo na
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OV p ipojených 1220 obyvatel (kolem 90%) využívajících kapacitu 827 EO. Koeficient využití EO/OO
se tedy pohybuje kolem 0,70. Kanalizace je gravita ní.

OD.F.4.4.2. Bilance kapacity

OV

Projektová kapacita OV je 307 m3/den. Z toho vyplývá stav využití OV. Celkové množství
p e išt ných vod za rok 2018 bylo 47 150 m3.
Stav (pr m rn za rok 2018): 129 m3/den = 861 EO
Po et p ipojených obyvatel k roku 2018 = 1220 OO
Pom r EO/OO: 861/1220 = 0,71 - pro výpo et pot ebné kapacity
rezervy použít koeficient 0,8.
Maximální návrh obyvatel (s p edpokladem úplného napojení na

OV lze tedy s p idáním mírné
OV) = 2007 OO

Pot ebná kapacita OV – 2007*0,8 = 1606 EO
Sou asná kapacita

OV = 2049 EO

OV a p edpokládané pot ebné kapacit po napln ní všech
Vzhledem k sou asné kapacit
rozvojových ploch je sou asná kapacita OV dosta ující pro další rozvoj erveného Újezdu v etn
rezervy až n kolik stovek EO podle využitelnosti OV (pom r EO/OO).

OD.F.4.4.3. Návrh UP
Nová stoková sí bude vedena v pozemcích ve ejných prostranství a nové kanaliza ní ady
v rozvojových lokalitách je doporu eno budovat soub žn a sou asn s novými ady vodovodními.
Odpadní vody z území budou v erveného Újezdu svedeny prost ednictvím splaškové kanalizace a
p ivedeny do OV ervený Újezd. Vývoj území je podmín n dostate nou kapacitou OV ervený
Újezd.

OD.F.4.4.5. Ochranná pásma
Ochranná pásma kanalizace (dle zákona . 274/2001 Sb. – zákon o vodovodech a kanalizacích):
kanaliza ní stoka do pr m ru 500 mm v .:
1,5 m
kanaliza ní stoka nad pr m r 500 mm.:
2,5 m

OD.F.4.5. Deš ové vody
OD.F.4.5.1. Popis stavu v území
Obec má oddílnou deš ovou kanalizaci. Deš ové vody jsou odvád ny p evážn do Rymá ského
potoka p ípadn jsou vsakovány na plochách jednotlivých pozemk .

OD.F.4.5.2. Návrh ÚP

U nové zástavby budou deš ové vody p ednostn likvidovány pomocí zasakování na vlastním
pozemku.
P i v tším rozsahu výstavby a p i nemožnosti zasakování deš ových vod je p i projektové p íprav
p edepsáno posoudit podmínky konkrétního území a p ijmout na základ posouzení t chto
hydrologických a hydrogeologických podmínek území taková opat ení, aby se nezm nily odtokové
pom ry území a aby v p ípad nemožnosti likvidace vod prost ednictvím zasakování byly srážkové
vody co nejvíce zadrženy v území a poté odvád ny.
Pro zpomalení odtoku srážkových vod budou p i projektové p íprav území navrhovány objekty, které
vody zadržují a zpomalují jejich odtok, a dále objekty, které vody akumulují pro užitkové využití
v bezsrážkovém období (zálivka zelen na ve ejných prostranstvích, kropení apod.).
Odvodn ní ploch a areál nesmí negativn ovlivnit pr toky a jakost vodních tok . V p ípad nutnosti
realizovat reten ní nádrže s regulovanými odtoky a kontaminované vody istit na odlu ova ích ropných
látek.
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OD.F.4.6. Nakládání s odpady
OD.F.4.6.1.
Svoz domovního a t íd ného odpadu provádí FCC Regios a.s. Ve m st jsou speciální kontejnery pro
sb r skla, papíru, plast a železo. Pro objemný odpad a nebezpe ný odpad jsou v obci dvakrát ro n
vymezeny speciální kontejnery.
OD.F.4.6.2.
Územní plán nevymezuje žádné plochy, které by byly producentem nebezpe ných odpad .

OD.F.4.7. Telekomunikace a spoje
OD.F.4.7.1.
ervený Újezd je od roku 1999 celý telefonizován. Komunika ní vedení tvo í kabelová sí ve správ
eské telekomunika ní infrastruktury a.s. Územím neprocházejí žádné páte ní kabelové spoje.
V ešeném území se nacházejí dv telekomunika ní za ízení:

OD.F.5.

-

v severozápadní ásti území u skladovacího areálu INTEC ve správ

TI a.s.

-

v jižní ásti území u silnice II/101 ve správ T-mobile Czech Republic a.s.

Krajina, geologie a geomorfologie, ÚSES

OD.F.5.1. Krajina
OD.F.5.1.1. P írodní podmínky
ešené území pat í k nejstarší sídlení oblasti, bylo odlesn no již v prehistorické dob a charakterizuje
ho velice intenzivní využití. V rovinaté až mírn zvln né krajin plošin a pahorkatin dominují rozsáhlé
bloky velice kvalitní orné p dy, protkané dopravní a technickou infrastrukturou. Nadmo ská výška se
pohybuje kolem 400 m.n.m. s celkovým p evýšením v rámci ešeného území kolem 40 metr . Reliéf
území je velmi pozvolný stoupající od severovýchodu k obci ervený Újezd s nejvyššími místy
v jihozápadní ásti obce, kde terén akcentuje v podob dvou menších kopc v lokalitách Na Skalce a
U Staré zvonice. Jihozápadn od obce za íná terén výrazn ji klesat k obci Svárov. Terén je zde
profilován údolími potok v etn Rymá ského potoka protékajícího severní ásti obce. Potoky se
jihozápadn od obce (cca. 4 km) vlévají do potoka Lod nice vytvá ejícího krajinu za íznutého údolí.
Západn a jihozápadn od obce se rozprostírá krajina vrchovin Hercynica s rozsáhlými lesy, které jsou
z velké ásti sou ásti CHKO K ivoklátsko.
Dominuje zde zem d lská p da (85,9% ešeného území), ze které v tšinu tvo í orná p da s 94,2%
(80,9% ešeného území). P írodní elementy p edstavují zejména drobné vodní toky (v etn
meliora ních p ivad
), drobné vodní nádrže v obci, liniová zele v krajin (aleje podél silnic
doprovodná zele železnic a potok ). Nejvýznamn jší zele v území p edstavuje lesopark v areálu
františkánského kláštera na Hájku a území mok ad s menšími vodními plochami podél Rymá ského
potoka v severní ásti obce. Ob lokality mají ovšem pouze lokální charakter a nejsou napojeny na
žádné rozsáhlejší systémy krajinné zelen . Prvky, které jsou p edm tem zvláštní ochrany p írody a
krajiny, se v území nenacházejí. Koeficient ekologické stability je velice nízký (menší než 0,1). Územní
systém ekologické stability (ÚSES) je sice vymezen, ale je nefunk ní.

OD.F.5.1.2. Krajinný ráz
ešené území se nachází na okraji oblasti zem d lské krajiny severozápadn od Prahy mezi Prahou
a Kladnem, která jihozápadn od obce p echází v krajinu lesozem d lskou.
Území erveného Újezdu se nachází v oblasti krajinného rázu Kladensko (ObKR 11), charakteristické
rovinatým terénem a dominancí zem d lské p dy s vysokým stupn m zorn ní a zásadním podílem
antropogenních vliv . Území jihozápadn od obce se již nachází v oblasti krajinného rázu Nižborsko a
severozápad se nachází v oblasti krajinného rázu Stochovsko. Ob oblasti se vyzna ují oproti
Kladensku zvýšeným pom rem p írodních hodnot a krajinné zelen .

OD.F.5.1.3. Krajinný typ dle ZÚR
V ZÚR je celé území erveného Újezdu vymezena jako krajina relativn vyvážená (N05). V relativn
vyvážené krajin je zastoupena relativn pestrá skladba zastoupených druh pozemk a obecn
nep evažují ani ekologicky stabilní ani ekologicky labilní plochy. Zásady pro plánování zm n území a
rozhodování o nich jsou: a) dosažení relativn vyváženého pom ru ekologicky labilních a stabilních
ploch; b) zm ny využití území nesmí narušit relativn vyváženou krajinu nebo zabránit dosažení
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vyváženého stavu. Jelikož v nezastav ném území erveného Újezdu siln p evažuje zem d lská
produkce na orné p d , významnou prioritou je realizace opat ení v krajin pro zvýšení její diverzity,
ekologické stability a zvýšení retence vody v krajin (tj. p evážn mimoproduk ních funkcí krajiny), a
tímto zp sobem ji p ivést k vyváženému stavu.

OD.F.5.1.4. Lesy
V území se prakticky nevyskytují lesy (0,015%), celkem se jedná o 8,4 ha, z ehož tvo í více než 7
hektar les v areálu kláštera Hájek. Jediné další lesní plochy tvo í pruhy podél silnice II/101, železnice,
výrobn skladovacího areálu v severní ásti obce a cesty procházející podél hranice s k.ú. Svárov.

OD.F.5.1.5. Geomorfologie
Geomorfologicky je plocha ešeného území za azena následovn : provincie eská
vyso ina, soustava Poberounská, podsoustava Brdská, celek Pražská plošina, podcelek
Kladenská tabule, okres Hostivická tabule
OD.F.5.1.6. Koncepce dobývání ložisek nerostných surovin
V ešeném území nejsou evidována žádná ložiska surovin ani chrán ná ložisková území. Do
jihozápadního cípu ešeného území zasahuje poddolované území . 1912 Libe ov-Chrbina
po t žb železné rudy v období do 19. století. V území se nacházejí haldy a propadliny. ÚP
respektuje poddolované území a nenavrhuje v n m žádné zastavitelné plochy. Jediným
vymezeným rozvojovým zám rem je územní rezerva pro p eložku silnice II/101 vymezená
na základ nad azené územn plánovací dokumentace (ZÚR).
OD.F.5.2. Navrhované zm ny v krajin
ÚP navrhuje 16 zm n v krajin - celkem 20,75 ha.

Ozna ení
plochy

Navržené
využití

Vým ra
(ha)

Popis, podmínky využití

K1

NP

0,61

Založení lokálního biokoridoru LK 35

K2

NP

2,22

Založení ásti lokálního biocentra LC 57

K3

NP

2,31

Založení ásti lokálního biokoridoru LK 36B

K4

NP

0,48

Založení lokálního biocentra LK 58B

K5

NP

1,1

Založení ásti lokálního biokoridoru LK 36B

K6

NP

0,72

K7

NP

1,66

Založení lokálního biocentra LK 58
Založení ásti lokálního biokoridoru LK 36A

K8

NP

1,09

Založení ásti lokálního biokoridoru LK 36A

K9

NP

0,37

Založení lokálního biocentra LK 58A

K10

NP

3,56

K11

NP

0,71

Založení ásti lokálního biokoridoru LK 38
Založení ásti lokálního biokoridoru LK 38

K12

NP

1,37

Založení ásti lokálního biokoridoru LK 38

K13

NP

3,29

Založení lokálního biocentra LK 59

K14
K15

NP
NS

0,65
0,08

K16

NS

0,53

Založení ásti lokálního biokoridoru LK 39
Plochy smíšené obytné na pozemcích PUPFL
neplnících funkci lesa.
Plochy smíšené obytné na pozemcích PUPFL
neplnících funkci lesa.

CELKEM

20,75
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OD.F.5.3. ÚSES (územní systém ekologické stability)
OD.F.5.3.1. Popis stavu v území a vymezení dle platné ÚPD
Územní systém ekologické stability je sice v ÚPO vymezen, ale je nefunk ní. V ÚPO je vymezen
regionální biokoridor s vloženými lokálními biocentry vedoucí podel hranice s k.ú. Jene a okolo Hájku.
Jedná se o biokoridor RK 1142, který je ovšem nov veden dle ZÚR St edo eského kraje p es území
obce Jene . Od tohoto koridoru vede ÚPO lokální biokoridor západn podél severní okraje obce.
Systém ÚSES aktualizuje na celém území ORP Územní studie krajiny správního obvodu ORP
ernošice. Studie s drobnými úpravami zachovává koncepci vymezenou ÚPO, p i emž regionální
biokoridor p evádí na lokální s ozna ením LK36 a ukon uje ho lokálním biocentrem LC 58 na úrovni
areálu ízení letového provozu eské republiky v k.ú. Jene . Koridor tak již neprochází dále na sever
na obce Hostou a Dobrovíz, ale napojuje se lokálním biokoridorem na regionální koridor RK 1142. Na
západ vede stejn jako v ÚPO lokální biokoridor studií ozna ený jako LK 38 až do biocentra LC 59
(odpovídá ÚPO) severn od obce. Dále pokra uje koridor v severn jší trase jako LK 39. U Hájku je
navrženo nové lokální biocentrum LC 57.

OD.F.5.3.2. Návrh ÚP
Návrh vedení ÚSES je konglomerátem vymezení ÚSES v ÚPO a v Územní studii krajiny ORP
ernošice. Studie z v tší ásti respektuje vedení dle ÚPO, ale odebírá lokální biokoridor vedoucí na
sever od biocentra LC 58 podél hranice s k.ú. Jene a lokální biocentrum u trati. Dále Studie odebírá
biocentrum mezi LC58 a klášterem Hájek a naopak p idává biocentrum LC57 u areálu kláštera. Oproti
ÚPO upravuje Studie napojení koridoru LK39 na biocentrum LC59. ÚP p ebírá veškeré prvky,
trasování a zna ení ze Studie. ÚSES dopl uje o prvky vymezené v rámci ÚPO ímž rozši uje koncepci
danou Studií. Ponechání nadbyte ných prvk ÚSES oproti Studii je opodstatn no velmi nízkou
ekologickou stabilitou území a zna ným rozsahem p dních blok mezi sídly Jene a ervený Újezd.

OD.F.5.3.3. Seznam vymezených prvk ÚSES:
lokální biocentra:
LC 57, LC 58, LC 58A, LC 58B, LC 59
lokální biokoridory:
LK 35, LK 36A, LK 36B, LK 38, LK 39

OD.F.6. Vyhodnocení p edpokládaných d sledk
udržitelného rozvoje území

ešení ve vztahu k rozboru

Orgán posuzování vliv na životní prost edí, Krajský ú ad St edo eského kraje, p íslušný podle § 20
písm. b) a § 22 písm. e) zákona . 100/2001 Sb., o posuzování vliv na životní prost edí, v souhrnném
vyjád ení j. 164137/2019/KUSK ze dne 10. 1. 2020 k návrhu zadání (viz podání k návrhu zadání pod
po . . 4) sd luje, že na základ § 10i odst. 2 zákona . 100/2001 Sb., a kritérií uvedených v p íloze .
8 zákona . 100/2001 Sb. k p edloženému návrhu zadání zm ny nepožaduje zpracování vyhodnocení
vliv ÚP erveného Újezdu na životní prost edí.
Z projednaného Zadání ÚP nevyplynul požadavek na vyhodnocení vlivu územního plánu na udržitelný
rozvoj.

OD.F.7. Výsledek vyhodnocení vliv ÚP na životní prost edí a na evropsky významné
pta í oblasti
Orgán ochrany p írody p íslušný podle ust. § 77a odst. 4 písm. n) zákona konstatoval, že v souladu s
ust. § 45i odst. 1 zákona lze vylou it významný vliv p edložené koncepce, samostatn i ve spojení s jinými koncepcemi nebo zám ry na p íznivý stav p edm tu ochrany nebo celistvost evropsky významné
lokality a pta í oblasti.
Dot ený orgán vylou il významný vliv na EVL a pta í oblasti, ÚP erveného Újezdu nepodléhá posuzování vliv na životní prost edí.

OD.F.8. Vyhodnocení souladu návrhu ÚP s požadavky stavebního zákona a jeho
provád cích právních p edpis
Územní plán erveného Újezdu byl vypracován v souladu s požadavky stavebního zákona a
jeho provád cích p edpis . Zadání bylo podle zákona 183/2006 Sb. ve zn ní pozd jších
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p edpis . Obsah návrhu ÚP byl zpracován dle požadavk p ílohy . 7 vyhlášky . 500/2006
Sb.ve zn ní pozd jších p edpis a projednáván postupem podle stavebního zákona.
V souladu s §3 odst. 4 vyhlášky 501/2006 Sb. ve zn ní vyhlášky . 269/2009 Sb. byly základní
druhy ploch dále len ny s ohledem na specifické podmínky a charakter území.

OD.F.9. Vyhodnocení souladu návrhu ÚP s požadavky zvláštních právních p edpis
ÚP erveného Újezdu respektuje požadavky legislativy mimo stavební zákon.
Požadavky na ochranu ve ejného zdraví
V ešeném území budou dodržovány veškeré hygienické p edpisy. Územní plán dodržuje požadavky
na ízení vlády . 272/2011 Sb., o ochran zdraví p ed nep íznivými ú inky hluku a vibrací.

OD.F.10.

ešení požadavk civilní ochrany

OD.F.10.1. Základní informace
OD.F.10.1.1.
Z hlediska civilní ochrany se v ešeném území nepo ítá s budováním žádných objekt i za ízení
civilní ochrany, ani nejsou kladeny zvláštní požadavky na vybavení budov ve ejné vybavenosti i
úpravy stávajících objekt . Je nutno dodržet ustanovení § 175 stavebního zákona.
OD.F.10.1.2.
Nutno dodržet požadavky civilní ochrany k územnímu plánu erveného Újezdu dle zákona . 239/2006
Sb., o integrovaném záchranném systému a dle § 20 vyhlášky .380/2002 Sb., „K p íprav provád ní
úkon ochrany obyvatelstva“.
OD.F.10.2. Požadavky na ochranu p ed povodn mi
OD.F.10.2.1.
V ešeném území se nenacházejí žádná vymezená záplavová území.
OD.F.10.3. Zóny havarijního plánování a ukrytí obyvatelstva v d sledku mimo ádné události
OD.F.10.3.1.
V ešeném území se nenacházejí žádné zóny havarijního plánování.
OD.F.10.3.2.
V p ípad mimo ádné události by byly využity zejména sklepní prostory rodinných dom a dalších
objekt , ve kterých budou budovány úkryty svépomocí obyvatelstva.
OD.F.10.4. Evakuace obyvatelstva a jeho ubytování
OD.E.10.4.1.
Pro p íjem evakuovaných osob a jejich ubytování lze v obci využít zejména objekty školky, sokolovny a
obecního ú adu (kulturní sál).
OD.F.10.5. Skladování materiálu civilní ochrany a humanitární pomoci
OD.F.10.5.1.
Výb r skladovacích prostor a skladování materiálu je zcela v kompetenci obce.
OD.F.10.6. Ochrana p ed vlivy nebezpe ných látek skladovaných v území
OD.F.10.6.1.
Na území obce se nenacházejí sklady nebezpe ných látek.
OD.F.10.7. Nouzové zásobování obyvatelstva vodou a elektrickou energií
OD.F.10.7.1.
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajiš ováno dopravou pitné vody v množství maximáln 15
l/den x obyvatele cisternami. Zásobení pitnou vodou bude dopl ováno balenou vodou.
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Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajiš ováno z vodovodu pro ve ejnou pot ebu, z obecních
studní, z domovních studní. P i využívání zdroj pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat
podle pokyn územn p íslušného hygienika.
OD.F.10.8. Systém varování obyvatelstva
OD.F.10.8.1.
Obyvatelstvo bude vyrozum no systémem SMS, rozhlasy, megafony, pop ípad vozidly.
OD.F.10.9. Požární bezpe nost
OD.F.10.9.1.
Nejbližší hasi ský záchranný sbor se nachází v Kladn , Beroun a v Praze. V erveném Újezdu chybí
sbor dobrovolných hasi .
OD.F.10.9.2.
Požární voda bude erpána z požární nádrže u ulice U H išt , vodní plochy v ulici K Líp , z dvou
podzemních hydrant v ulicích Hájecká a U Školky a z jednoho nadzemního hydrantu v ulici Na
Skalce.
OD.F.10.9.3.
Vn jší odb rná místa sloužící jako hlavní zdroj požární vody musí být zajišt na v souladu s požadavky
SN 730873.
OD.F.10.9.4.
Uspo ádání zastavitelných ploch v sídle s ve ejným vodovodem bude ešeno s ohledem zajišt ní
pot eby požární vody obecním vodovodem s požadovanými parametry a osazením požárními
hydranty. Pro pot ebu protipožárního zabezpe ení je t eba zajistit dodávku požární vody o vydatnosti
4 l/s p i p etlaku 0,2 MPa u nejvýše položeného vn jšího hydrantu a p i rychlosti proud ní 0,8m/s.
OD.F.10.9.5.
Veškeré navržené a rekonstruované místní komunikace a ve ejné prostory budou spl ovat požadavky
na zajišt ní protipožárního zásahu. P ístupové komunikace v lokalitách zastavitelných ploch budou
ešeny zp sobem umož ujícím p íjezd požárních vozidel do vzdálenosti min. 20 m od objekt ,
p íjezdová komunikace musí být odolná nápravovému tlaku 8t, minimální pr jezdná ší ka komunikace
bude 3 m.
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