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ÚVOD
V roce 1998 byl zpracován koncept územního plánu Bradlec. Na základě souborného
stanoviska z 3. 12. 1999 byl zpracován návrh, reagující na změny a připomínky, které vzešly z
procesu projednávání.
Úkol je řešen v digitální podobě pro celý katastr obce Bradlec.
Územní plán zadaný pro II. etapu území se zpracovává pro potřeby rozhodování a řízení
výstavby obce.
Důvody zpracování:
- potřeba dořešit lokality uvnitř obce
- pokrýt požadavky společnosti BRAHILL, která rozvíjí plochy 3. a 4. etapy bytové
zóny
- upravit trasu komunikace sever - jih, propojující Debř s Kosmonosy
- zachytit koexistenci obalovny a řešeného území
- definovat polohu a rozsah nového centra obce
- zvýšit rozlohu ploch pro rekreaci, odpočinek a sport
- dořešit dle výše uvedených požadavků inženýrské sítě

ZMĚNA ÚP - 2009
- řešení plochy rekreace a smíšené výroby
- úprava ploch bydlení - individuální specifické (zahrádkářská osada)

PODKLADY
pro zpracování ÚP byly k dispozici následující podklady:
- katastrální mapy 1 : 2880
- mapy 1 : 2000
- širší vztahy 1 : 10 000
- širší vztahy 1 : 5 000
- průzkumy a rozbory z roku 1992
- UHZ z roku 1992
- koncept UPSU - 1994
- kanalizace v Josefově Dole
- křižovatky s I/38 je převzata
- UPSU z roku 1995
- dokumentace pro územní rozhodnutí BRAHILL
- generel plynofikace
- generel kanalizace
- územní plán z roku 2000

1a)

Vymezení zastavěného území

Hranice zastavěného území je stanovena Územním plánem obce Bradlec k datu 24.5. 2001
Řešeným územím je správní území obce Bradlec, změny jsou umístěny na jeho katastrálním
území.
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1b)

Koncepce rozvoje území, ochrany a rozvoje jeho hodnot

Požadavky vyplývající z územně analytických podkladů vyhodnocení
1

zastavěné území

2

plochy výroby

- lokalita fotovoltaiky - umístěna v jádru rekreační plochy
- lokalita zahrádkářská osada uvnitř obce, obklopena individuální
bytovou zástavbou

- fotovoltaická elektrárna specifikována jako plocha smíšené
výroby, bez konfliktních vztahů s okolní rekreační a přírodní zónou
3

plochy občanského vybavení
- víceúčelový sportovní areál u Sportovní ulice, jižně od
elektrárny je oddělen zeleným pásem, není negativně ovlivněn

4

plochy k obnově znehodnoceného území
- pozemek fotovoltaiky kultivuje plochu historicky
znehodnocenou skládkou
- dochází k úpravě nivelety i posílení funkce zelených izolačních
pásů

11

urbanistické hodnoty
- fotovoltaika vrací svah pod Sportovní ulicí do přirozeného stavu,
likviduje nepřirozený svah násypu
- zjemní vnímání terénu při pohledech z Debřské komunikace
- úprava zahrádkářské kolonie odstraní anachronické objekty z
jádra bytové zástavby

16

území s archeologickými nálezy
- v případě nálezu archeologických fragmentů bude neprodleně
informován Státní památkový úřad

17

oblast krajinného rázu
- fotovoltaický útvar je umístěn na svahu tvořící pod Sportovní
ulicí podnož obce
- dovoluje svah upravit do původního sklonu a doplnit souvislé
zelené pásy typických křovin a náletů

18

místo krajinného rázu a její charakteristika

21

území ekologické stability - samostatná část

22

významný krajinný prvek
- Borek - plocha borového lesa na jihu území zůstane v
nedotčené podobě zachována

30

přírodní park
- celé území mezi Sportovní ulicí a Debřskou je pojato jako
přírodní park, se zakomponovanými aktivitami pro volný čas
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39

lesy hospodářské
- Borek umožňuje využití okrajových ploch pro rekreační účely,
není tedy pouze hospodářskou plochou

40

vzdálenost 50 m od okraje lesa
- celá plocha je využitelná pro potřeby rekreační zóny

44

vodní zdroj povrchové vody, podzemní vody
- povrchové vody vsakují do podloží, u objektů budou jímány do
jímek a použity pro závlahy areálů
- podzemní vody zůstávají v nezměněném režimu, stavbou
nedochází k přerušení souvislých podzemních vrstev

47

vodní útvar povrchových vod
- v případě záměru vytvořit vodní plochu okrasného charakteru
lze povrchovou vodu využít pro její napájení

62

sesuvné území, území geologických rizik
- na řešené ploše se nenachází sesuvné území
- terénní zlom v místě skládky AZNP bude upraven jako přirozený
svah zpevněný vhodnou výsadbou (borovice)

64

staré zátěže území, kontaminované plochy
- bývalá skládka se zkulturní, povrch pokrývá vhodná zemina v síle
cca 40 cm

66

odval, výsypka, odkaliště, halda
- stará skládka, sloužící původně jako výsypka, byla monitorována
a zasypána 40 cm zeminy

68

vodovodní síť včetně ochranného pásma - území fotovoltaiky
- víceúčelový sportovní areál připojen z území bytové zástavby
přes Sportovní ulici
- zahrádkářská kolonie - připojena z řádů v ulici Chudopleské
- ochranné pásmo 1,5 m

69

odvádění a čištění odpadních vod
- fotovoltaika - s ohledem na provoz, vyžadující obsluhu 1
pracovníkem bude zřízena vyvážecí jímka
- areál zahrádkářské kolonie se napojí na obecní řad
- ochranné pásmo do ø 500 mm 1,5 m

70

síť kanalizačních stok
- využije se trasa stoky v ulici Chudopleské

71

výrobna elektřiny včetně ochranného pásma
- na ploše 7,0 ha je možné realizovat fotovoltaickou elektrárnu
- pásy fotovoltaických panelů v pruzích 2,79 m
- odstupy řad 4,70 m
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- úhel ploch 32º
- velikost panelů 0,81 x 1,58 m výškově ve 2 řadách
- nosný ocelový rošt uložený na upraveném terénu na betonových
patkách
- výkon 4 000 kW
- připojení 22 kV
- místo připojení - kabel VN vedoucí z SP 60 do stanice
BRAHILL č. 8 bude přerušen v místě odbočení do sídliště před
Obalovnou, přejde chráničkou pod komunikací na řešený
pozemek
- bude vybudována předávací stanice
72

el. stanice včetně ochranného pásma
- rozvody VN - 7,0 m
- trafo
- 7,0 m

73

podzemní vedení elektrizační soustavy
- od obalovny přes komunikaci veden připojovací kabel
- ochranné pásmo - 1,0 m
- přípojky v ulici Chudopleské k jednotlivým domkům vedeny do
rozvodných skříní na hranici pozemků
- ochranné pásmo - 1,0 m

75

vedení plynovodu včetně ochranného pásma
- fotovoltaika - nevyužívá rozvodu plynu
- areál kolonie - napojen na rozvod v ulici Chudopleské a K
Rybníčkům
- ochranné pásmo v zastavěném území 1,0 m

81

elektronické komunikační zařízení
- pro areál kolonie rozvody v Chudopleské ulici
- ochranné pásmo 1,0 m

82

komunikační vedení
- fotovoltaika napojena na Sportovní ulici
- kolonie na Chudopleskou ulici
- ochranné pásmo komunikací III. třídy - 15,0 m

85

skládka včetně ochranného pásma
- na řešených plochách není zřízena skládka

92

silnice III. třídy včetně ochranného pásma
- v případě obou lokalit u ulic Sportovní a Chudopleské je 15,0 m

93

místní a účelové komunikace
- část areálu kolonie dopravně napojena na místní komunikaci
(ulice K Rybníčkům) v šíři 6,0 m
- dojde k úpravě křižovatky ulice K Těšnovu

102

letiště včetně ochranného pásma

6

- na řešené území nezasahuje ochranné pásmo letiště
106

cyklostezka, cyklotrasa, hipostezka,turistická trasa
- rekreační plochou východně od areálu fotovoltaiky je
připravena trasa cyklostezky a turistické trasy, propojující území
od severu k jihu
- spojí území u Debřské ulice, podél obory Kosmonosy do jádra
Bradlce s fenoménem lomů a vodních ploch

114

jiná ochranná pásma
- vytvořen koridor kompaktní zeleně podél ulice Sportovní v šíři
20,0 m
- zabezpečí negativní vliv dopravy na celé rekreační území

115

ostatní veřejná infrastruktura

Vymezení území
−
−
−
−

pro smíšenou výrobu
plocha mezi ulicí Debřskou, Sportovní a oborou v Kosmonosích
pro individuální bydlení
stávající lokalita zahrádkářské kolonie vymezená ulicí Chudopleskou a K Rybníčkům

Koncepce rozvoje území
−
−
−
−

v současné době se dokončují základní prvky územního plánu
bydlení mezi Debřskou komunikací a historickým jádrem obce
upravují se plochy pro bydlení podél komunikace na Chudoplesy
naplňuje se realizačně plocha rekreace na svahu mezi ulicí Sportovní a oborou v
Kosmonosích

Podmínky využití
− zahrádkářská kolonie jednoznačně určena jako plocha pro individuální bydlení
− plocha fotovoltaiky určena pro tento specifikovaný druh výroby, neovlivňující
negativně rekreační zónu

1c) Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch
přestavby a systému sídelní zeleně
a) Fotovoltaická elektrárna LV
− území je součástí plochy rekreace vymezené
- na jihu plochou přírodní - BOREK
- na západě - silnicí III. třídy
- ulice Sportovní
- na severu - ulicí Sportovní
- na východě - hranice katastrálního území (zámecká obora)
− bude respektována plocha víceúčelového sportovního areálu Bradlec na pozemích 272/20
a 272/21
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− respektování přípojek inž. sítí tohoto areálu, vedených z pozemku 325/24 a 325/209,
364/16
− zachování ploch zeleně přiléhajících ke Sportovní ulici v šíři 20 m
− podélný pás na východní straně umožňující realizaci pěšího a cyklistického propojení
území ve směru sever - jih
− ohraničení na severu vytváří směrově osa Sportovní ulice
b) Zahrádkářská osada BI
plocha mezi ulicemi Chudopleskou a K Rybníčkům
− v současné době srostlice chat sloužících pro rekreační účely
− funkce se přežila, je v organismu obce nežádoucí
− vznikne komplex individuálního bydlení s objekty
- o jednom podlaží s podkrovím
- zastavěná plocha do 80 m2
− zastřešení sedlovou střechou
− respektovat odstupy mezi objekty 7,0 m
− prověřit grafy oslunění
− podél ulice Chudopleské zelený pás 1,50 m
nepřípustné využití:
− výrobní stavby
− hospodářské objekty ovlivňující negativně zónu bydlení
Vymezení koridorů SNO
− ochranný pás izolační zeleně podél Sportovní ulice
− zachování pásu pro volnočasové aktivity podél obory v Kosmonosích

1d) Koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její
umísťování
Koncepce infrastruktury
− realizací obytné zóny s cca 300 byty je vybudován páteřní systém všech inženýrských
sítí
− zbývá dobudovat obchvat obce prodloužením Sportovní ulice směrem k vodojemu a
zaústění ke Kosmonosům
− realizací obytné zóny s cca 300 byty je vybudován páteřní systém všech inženýrských
sítí
− zbývá dobudovat obchvat obce prodloužením Sportovní ulice směrem k vodojemu a
zaústění ke Kosmonosům
− areál fotovoltaiky bude dopravně napojen na ulici Sportovní
− inženýrské sítě prodlouženy z oblasti obalovny
− areál zahrádkářské osady napojen na stávající inženýrské sítě v ulici Chudopleské a K
Rybníčkům

1e) Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení
podmínek pro změny v jejich využití, územní systém ekologické stability,
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prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochrana před povodněmi,
rekreace, dobývání nerostů a podobně
Koncepce uspořádání krajiny
− rozvíjí se rekreační funkce řešeného území s využitím stávající zeleně a vazby na oboru
Koncepce zeleně
− lokalita fotovoltaiky bude obklopena souvislým pásem zeleně využívajícím vzrostlé
skupiny keřů na severu směrem ke Sportovní ulici
− zelený pás mezi fotovoltaikou a oborou zůstane zachován
− u zahrádkářské osady se dotvoří pás zeleně podél ulice Chudopleské

1f) Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s
rozdílným způsobem využití s určením převažujícího účelu využití (hlavní
využití), pokud je možné jej stanovit, přípustného využití, nepřípustného
využití, popřípadě podmíněně přípustného využití těchto ploch a stanovení
podmínek prostorového uspořádání, včetně základní ochrany krajinného
rázu (například výškové regulace zástavby, intenzity využití pozemků v
plochách)
Označení
BPEJ
Výměra
KOLONIE
____________________________________________________________
58/1
52 051
366
58/3

52 051

379

58/4

52 051

343

58/5

52 051

362

58/6

52 051

359

58/7

52 051

330

58/8

52 051
52 811

335
14

58/9

52 051
52 811

120
233

58/10

52 811

365

58/11

52 811

384

58/12

52 811

363

58/13

52 051
52 811

49
287

58/14

52 051
52 811

233
109

58/15

52 051

373

9

52 811

4

65/8

52 811

497

65/9

52 811

589

65/11

52 811

357

65/12

52 811

364

65/13

52 811

387

65/14

52 811

344

65/15

52 811

327

65/16

52 811

378

65/17

nemá

263

167/2

52 811
52 851

84
316

Označení
BPEJ
Výměra
FOTOVOLTAIKA
______________________________________________________________________
272/1

52 844
52 801
52 804

5 355
3 492
7 596

272/2

52 801
52 804

1 480
2 121

272/6
261/2

52 801
52 804
52 804

2 447
2 657
2 334

243/14

52 804

588

243/18

52 804
53 715

6 518
273

243/1

52 801
52 804
52 811
52 814
52 841
52 844
53 104
53 715

10 278
33 654
7 548
2 223
4 873
2 338
34
835

243/16

52 804

11 101

10

52 814
53 715

5 757
13

243/19

52 804

5 744

243/15

52 801
52 804
52 811
52 841
52 804
52 811
52 841
52 844
53 715

1 473
13 625
3 234
2 527
5
167
32
4 922
4 186

261/4

52 804
53 715
52 804

173
982
2 091

261/5

52 804

637

66/1

nemá

261/2

52 804

2 324

261/18

52 804

297

369/2

nemá

369/9

nemá

243/9

243/12

Pravidla funkčního využití území jsou stanovena platným územním plánem, resp. Obecně
závaznou vyhláškou obce Bradlec ze dne 24.5. 2001
Pravidla funkčního využití území se Změnou č. 1 územního plánu obce Bradlec nemění.
Zásady uspořádání území
Dílčí úpravy zásad uspořádání území jsou Zadáním změny územního plánu požadována takto:
− zahrádkářská osada
- max. výška objektů - přízemí + podkroví
- max. zastavěnost plochy 80 m2 včetně zpevněných ploch, bazénu, garážových
stání, doplňkových staveb apod.
- podmínkou je použití střech sedlových či pultových se sklonem min 17°, které
budou odpovídat svým charakterem stavbám v lokalitě

1g) Vymezení veřejně prospěšných staveb včetně prospěšných opatření,
staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro
asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit.
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V území řešeném Změnou č. 1 územního plánu obce Bradlec nejsou definovány.

1h) Vymezení dalších veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných
opatření, pro které lze uplatnit předkupní právo
V území řešeném Změnou č. 1 územního plánu obce Bradlec nejsou definovány.

1i) Údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu
připojené grafické části
Textová část obsahuje 13 listů textové části dle následujícího obsahu:

strana

Základní údaje

2

1a)

Vymezení zastavěného území

3

1b)

Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot

4

1c)
Návrh urbanistické koncepce včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a
systému sídelní zeleně
7
1d)

Koncepce veřejné infrastruktury včetně podmínek pro její umísťování
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1e)
Koncepce uspořádání krajiny včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny
jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření,
ochranu před povodněmi, rekreaci a dobývání nerostů a podobně
8
1f)
Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením
převažujícího účelu využití (hlavní využití), pokud je možné jej stanovit, přípustného využití,
nepřípustného využití, popřípadě podmíněně přípustného využití těchto ploch a stanovení
podmínek prostorového uspořádání, včetně základní ochrany krajinného rázu (například
výškové regulace zástavby, intenzity využití pozemků v plochách)
9
1g)
Vymezení veřejně prospěšných staveb včetně prospěšných opatření, staveb a opatření
k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům
a stavbám vyvlastnit
11
1h)
Vymezení dalších veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření, pro
které lze uplatnit předkupní právo
12
1i)

Údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické části
Výkresová část obsahuje 3 grafické přílohy v tomto složení:
1a) výkres základního členění území
1b) hlavní výkres
1c) výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací
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2a) Vymezení ploch a koridorů územních rezerv a stanovení možného
budoucího využití, včetně podmínek pro jeho prověření
Plochy a koridory územních rezerv nejsou ve Změně č. 1 územního plánu Bradlec
požadovány.

2b) Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je prověření změn jejich
využití územní studií podmínkou pro rozhodování, a dále stanovení lhůty
pro pořízení územní studie, její schválení pořizovatelem a vložení dat o této
studii do evidence územně plánovací činnosti
Plochy a koridory vymezené pro pořízení a schválení územní studie Změna č. 1 územního
plánu obce Bradlec nestanovuje.

2c) Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je pořízení a vydání
regulačního plánu podmínkou pro rozhodování o změnách jejich využití a
zadání regulačního plánu
Plochy a koridory vymezené pro pořízení a vydání regulačního plánu Změna č. 1 územního
plánu obce Bradlec nestanovuje.

2d)

Stanovení pořadí změn v území (etapizace)

Etapizace – stanovení pořadí změn v území není požadováno.

2e) Vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných staveb, pro
které může vypracovávat architektonickou část projektové dokumentace
jen autorizovaný architekt
Architektonicky a urbanisticky významnou stavbu, pro kterou může zpracovávat projektovou
dokumentaci autorizovaný architekt Změna č. 1 územního plánu obce Bradlec stanovila území
fotovoltaické elektrárny včetně souvisejících ploch podél ulice Sportovní a podél obory.

2f) Vymezení staveb nezpůsobilých pro zkrácené stavební řízení podle §
117 odst. 1stavebního zákona
Stavby nezpůsobilé pro zkrácené stavební řízení Změna č. 1 územního plánu obce Bradlec
nestanovuje.
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