DRÁSOV
ZMĚNA
ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE č.1

duben 2015
označení správního orgánu, který územní plán nebo jeho změnu vydal:

Zastupitelstvo obce Drásov, usnesením dne ............ 2016 jako opatření obecné
povahy č. .................
datum nabytí účinnosti územního plánu nebo jeho změny:

............... 2016
jméno a příjmení, funkci a podpis oprávněné úřední osoby pořizovatele, otisk úředního razítka.

Zdeněk Vrátný, starosta obce

Obecní úřad Drásov
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TEXTOVÁ A GRAFICKÁ ČÁST NAVAZUJE NA PLATNÝ ÚZEMNÍ PLÁN OBCE

ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE DRÁSOV
Změna územního plánu byla zpracována do KMD, tuto možnou nepřesnost je nutné zohlednit při
posuzování zejména plošných údajů.
Textová část změny navazuje na texty platného ÚP.
A) VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ
Území obce tvoří jediné katastrální území Drásov, o rozloze 547 ha. Obec tvoří části: Drásov, Skalka,
Cihelna, areál SÚS, Prostřední mlýn, osada u Štičího rybníka a nová zóna u silnice 1/4. Změna č.1 řeší
části Drásov a Skalka.
obec: Drásov
kód obce:
540153
Zastavěné a zastavitelné území je definováno platným územním plánem.
Změna č. 1 rozšiřuje zastavitelné území ve 3 okrajových lokalitách o menší zastavitelné plochy velikosti
0,55-1,26ha s přímou vazbou na zastavěné, nebo zastavitelné území. Jejich vymezení do
nezastavěného území tvoří většinou hranice pozemků. Ve dvou lokalitách dochází naopak k redukci
zastavitelných ploch.
Ve čtyřech, již stabilizovaných lokalitách je řešená změna stávajícího funkčního využití území, nebo
úprava regulativů.
B) KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT.
Protože se ve všech případech žádostí o změnu jedná buď o malé rozšiřování zastavitelné plochy
(nikoliv o nové samostatné lokality), nebo o změnu funkce či regulace již zastavitelného území,
nepřestavují tyto změny výrazné zásahy do stávající koncepce zástavby nebo krajiny. Vzrostlá zeleň
v plochách změn zůstane v maximální míře zachována
Tyto požadavky lze omezit pouze na korekci odpovídající míry zastavěnosti a podlažnosti nové zástavby.
Odpovídající charakter objektů bude nutné korigovat až v dalších stupních projektové dokumentace
konkrétních staveb.
Lze konstatovat, že obec Drásov neleží v evidentní rozvojové oblasti či ose. S vyjímkou nové zóny LV,
která leží v rozvojové ose OSk2. Navrhovaná změna regulace ale nijak neovlivňuje její rozsah.
Nejsou známy žádné další požadavky vyplývající z programu rozvoje kraje, které se dotýkají této změny.
Obec nemá zpracovaný samostatný program rozvoje.
C) URBANISTICKÁ KONCEPCE, VČETNĚ VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH, PLOCH
PŘESTAVBY A SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ
Nové izolované zastavitelné plochy nejsou požadovány, změny rozsahu zastavitelného území
představují požadavky na lokální rozšíření tohoto území v rámci již existujících lokalit – změna Z1-1a1,
Z1-1a2, 2a. Ke zmenšení plochy zastavitelného území dochází v případě Z1-1b a Z1-2b . Změna č. 3,
4a, 4b představuje požadavky na změnu funkčního využití stabilizovaných ploch. Z1-5 doplňuje stávající
regulaci ploch VL.
Obecně platí, že při realizaci staveb netěžebního charakteru uvnitř CHLÚ je povinnost postupu dle §18 a
§19 Horního zákona, v řešených lokalitách se tento jev nevyskytuje.
Plochy změn jsou menší než 2ha, proto podle změny vyhl. 501/2006 z 07.2009 §7 odst.2 se nepožaduje
řešení ploch veřejných prostranství nad rámec komunikací.
Z1-1a1
Rozšíření zastavitelného území o zastavitelnou plochu z orné půdy NZ na funkční využití jako obytné
území BV - "bydlení v rodinných domech" - pk 254, 255, 256, 249, 246/3 v rozsahu cca 1,17 ha.

Jihovýchodní lokalita části Drásov, jižně od silnice I/18. Navazuje na východní okraj obytné zástavby BV
a jižní, stávající SV, z jihu a východu na NZ. Při východním vjezdu do obce od obce Višňová se nijak
neprojeví.
Napojení technické infrastruktury a dopravní obsluha bude přes stávající zástavbu.
Na řešené území nezasahují žádná ochranná pásma.
Z1-1a2
Rozšíření zastavitelného území o zastavitelnou plochu z NP - "přírodní louky" na funkční využití jako
obytné území BV - "bydlení v rodinných domech" - pk 223/45, 223/9, 223/6, 223/36, 223/37, 223/38,
223/39, 223/40, 223/41, 223/42, 223/43, 223/44, 223/1, 223/33 v rozsahu cca 0,64 ha.
Východní lokalita části Drásov, jižně od silnice I/18. Navazuje na stávající okraj obytné zástavby SV. Při
východním vjezdu do obce od obce Višňová se projeví jako přiblížení hranice zástavby k silnici I/18.
Napojení technické infrastruktury a dopravní obsluha bude přes stávající zástavbu.
Na řešené území nezasahují žádná ochranná pásma s vyjímkou OP silnice I/18. Nová zástavba bude ve
smyslu vyhl 258/2000 § 77 řešena dle parametrů Nařízením vlády č. 272/2011 sb.o ochraně zdraví před
nepříznivými účinky hluku a vibrací z dopravy.
Z1-1b
Redukce zastavitelných ploch. Změna funkčního využití území z BV - "bydlení v rodinných domech" na
NZ - "plochy zemědělské" - pk 304, 307, 308 v rozsahu cca 1,73 ha.
Západní lokalita části Drásov, jižně od silnice I/18. Navazuje na okraj obytné zástavby BV, VD a NZ.
Z1-2a
Změna funkčního využití území z NZ - "plochy zemědělské" na funkční využití jako obytné území BV "bydlení v rodinných domech" - pk 60 v rozsahu cca 1,22 ha.
Severozápadní lokalita části Drásov, severně od silnice I/18. Navazuje na okraj obytné zástavby BV,
místní komunikace a plochy NZ a NP. Při západním vjezdu do obce od Příbrami se prakticky neprojeví
vzhledem k zaclonění již navrženou zástavbou a nižší poloze k silnici I/18.
Napojení technické infrastruktury a dopravní obsluha bude přes stávající zástavbu.
Na řešené území nezasahují žádná ochranná pásma.
Z1-2b
Redukce zastavitelných ploch. Změna funkčního využití území z BV - "bydlení v rodinných domech" na
NZ - "plochy zemědělské" - pk 322, 323/1, 323/2, 323/3 v rozsahu cca 1,30 ha.
Západní lokalita části Drásov, severně od silnice I/18. Navazuje na okraj obytné zástavby BV, VD a NZ.
Z1-3
Změna funkčního využití stabilizovaného území z VL - "lehká výroba" na funkční využití jako TI - ČOV pk 219/2, 417/1 v rozsahu cca 0,40 ha.
Východní lokalita části Drásov, severně od silnice I/18. Navazuje na okraj zástavby lehké výroby VL. Při
východním vjezdu do obce od obce Višňová se navržená změna neprojeví. Napojení technické
infrastruktury a dopravní obsluha bude přes stávající navrhovanou zástavbu.
Na řešené území zasahuje OP silnice I/18 a OP PUPFL. ČOV má stanovené ochranné pásmo 50m a to
do vlastního technologického objektu.
Z1-4a
Změna funkčního využití stabilizovaného území z OS - "občanské vybavení - tělovýchova a sport" na
funkční využití jako BV -"bydlení v rodinných domech" - pk 289/6 v rozsahu cca 0,15 ha.
Střed části Drásov, jižně od silnice I/18. Navazuje na plochy OS, OV a SV . Navržená změna se
neprojeví. Napojení technické infrastruktury a dopravní obsluha bude přes stávající navrhovanou
zástavbu.
Na řešené území nezasahují žádná ochranná pásma. Plocha navazuje na funkci "občanské vybavení tělovýchova a sport". Nová zástavba bude ve smyslu vyhl 258/2000 § 77 řešena dle parametrů
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Nařízením vlády č. 272/2011 sb.o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací z provozu
sportoviště.

Změnou č.1 je dotčena stávající koncepce krajiny jen v minimálním rozsahu, novými záměry nejsou
dotčeny platné prvky ekologické stability (dle ZÚR).

Z1-4b
Změna funkčního využití stabilizovaného území z BV - "bydlení v rodinných domech" na funkční využití
jako OS - "občanské vybavení - tělovýchova a sport" - pk 254v rozsahu cca 0,25 ha.
Severní část části Skalka, západně od místní komunikace směr Lhota. Navazuje na plochy BV. Navržená
změna se neprojeví. Napojení technické infrastruktury a dopravní obsluha bude ze stávající komunikace.
Na řešené území nezasahují žádná ochranná pásma. Plocha navazuje na BV - "bydlení v rodinných
domech". Navazující obytná zástavba bude ve smyslu vyhl 258/2000 § 77 řešena dle parametrů
Nařízením vlády č. 272/2011 sb.o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací z provozu
sportoviště, resp.dětského hřiště.

CHLÚ a oblasti poddolovaného území leží mimo řešené části.

Z1-5
Změna regulace VL (doplnění definice nepřípustného využití)
CHARAKTERISTIKA
využití pro umísťování staveb a činností výrobního charakteru, skladů, služeb a podnikatelských dějů
včetně zemědělské činnosti. Činnosti v těchto areálech nesmí narušovat životní prostředí mimo hranice
vymezeného areálu dle platných předpisů
URČENÉ VYUŽITÍ
 průmyslová výroba
 zemědělská výroba
 sklady
 komerční občanská vybavenost a služby
PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ
 garážování a odstavování vozidel
 místní komunikace
 technická infrastruktura
 ochranná zeleň
NEPŘÍSTUPNÉ VYUŽITÍ
nesmí narušovat životní prostředí mimo hranice vymezeného areálu dle platných předpisů, to znamená
například vyloučení využití ploch VL pro rozšíření místního letiště, jeho zázemí a všechny další případné
doprovodné funkce

D) KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY, VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEJÍ UMÍSŤOVÁNÍ
- Technická infrastruktura
Kompletní technickou infrastrukturu řeší již platný územní plán. Nově je řešeno umístění ČOV a z toho
vyplývající koncepce kanalizačních řadů.
Občanské vybavení není v navrhovaných lokalitách navrhováno.
E) KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY, VČETNĚ VYMEZENÍ PLOCH A STANOVENÍ PODMÍNEK
PRO ZMĚNY V JEJICH VYUŽITÍ, ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY, PROSTUPNOST
KRAJINY, PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ, OCHRANU PŘED POVODNĚMI, REKREACI, DOBÝVÁNÍ
LOŽISEK NEROSTNÝCH SUROVIN A PODOBNĚ

F) STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ A
STANOVENÍ PODMÍNEK PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ, VČETNĚ ZÁKLADNÍCH PODMÍNEK
OCHRANY KRAJINNÉHO RÁZU
Změna č.1 využívá pro nově vymezené obytné plochy již platnou regulaci. Bude použita ve stejné
kategorii jaká je na plochách s nimiž řešené území sousedí, nebo jsou ve vzájemné vazbě. Jedná se o
BV .
V zastavěném území VL bude upravena regulace, tak, aby byl omezen negativní vliv letiště. Text
regulace nepřípustného využití bude rozšířen:
LV
Výroba a skladování - lehký průmysl
NEPŘÍSTUPNÉ VYUŽITÍ
nesmí narušovat životní prostředí mimo hranice vymezeného areálu dle platných předpisů, to znamená
například vyloučení využití ploch VL pro rozšíření místního letiště, jeho zázemí a všechny další případné
doprovodné funkce
G) VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ,
STAVEB A OPATŘENÍ K ZAJIŠŤOVÁNÍ OBRANY A BEZPEČNOSTI STÁTU A PLOCH PRO
ASANACI, PRO KTERÉ LZE PRÁVA K POZEMKŮM A STAVBÁM VYVLASTNIT
Jako veřejně prospěšná stavba je definována ČOV a páteřní řady navrhované splaškové kanalizace
H) VYMEZENÍ DALŠÍCH VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB A VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH
OPATŘENÍ, PRO KTERÉ LZE UPLATNIT PŘEDKUPNÍ PRÁVO
Tuto část změna č.1 neřeší.
I) STANOVENÍ KOMPENZAČNÍCH OPATŘENÍ PODLE § 50 ODST. 6 STAVEBNÍHO ZÁKONA
Změna č.1 se netýká žádné evropsky významné lokality, ani ptačí oblasti. Kompenzační opatření nebyla
příslušným orgánem stanovena
ÚDAJE O POČTU LISTŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU A POČTU VÝKRESŮ K NĚMU PŘIPOJENÉ
GRAFICKÉ ČÁSTI
textová část
11 listů (vlastní text)
grafická část
výkres základního členění území
M.1: 5.000
hlavní výkres
M.1: 5.000
výkres tech. infrastruktury SK
M:1:10.000
výkres VPS
M:1: 5.000
koordinační výkres
M.1: 5.000
výkres širších vztahů
M.1:30.000
zábory zpf
M.1: 5.000
J)
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ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE DRÁSOV

Změna územního plánu byla zpracována do KMD, tuto možnou nepřesnost je nutné zohlednit při
posuzování zejména plošných údajů.

C) VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A VYHODNOCENÍ POTŘEBY
VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH
Zastavěné obytné území díky současné zastavěnosti, převažujícímu charakteru kompaktní zástavby
centra obce a v nových okrajových částech, dané parcelaci a platné regulaci nedovoluje výrazné
zahuštění zástavby. Respektive výstavbu dalších RD. Územní plán řešil navýšení těchto ploch, v
současné době došlo ke změně aktuálních potřeb rodinné výstavby a změna č.1 řeší tyto současné
potřeby přesunem funkčních ploch při zachování celkové výměry ploch BV.
D) KOMPLEXNÍ
ZDŮVODNĚNÍ
PŘIJATÉHO
ŘEŠENÍ,
VČETNĚ
VYHODNOCENÍ
PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ TOHOTO ŘEŠENÍ, ZEJMÉNA VE VZTAHU K ROZBORU
UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ
Přijaté řešení plně vychází z požadavků zadání, bez jakýchkoliv korekcí. Jak bylo v zadání
konstatováno celkový charakter změn nepovede k negativním vlivům na udržitelný rozvoj území. Změna
neovlivňuje žádný prvek ÚSES ani žádnou nemovitou památku. Demografický vliv změny je
zanedbatelný.
Rozbor udržitelného rozvoje území nebyl při projednávání návrhu zadání požadován.

E) ZPRÁVA O VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ OBSAHUJÍCÍ ZÁKLADNÍ
INFORMACE O VÝSLEDCÍCH TOHOTO VYHODNOCENÍ VČETNĚ VÝSLEDKŮ VYHODNOCENÍ
VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Rozbor udržitelného rozvoje území nebyl při projednávání návrhu zadání požadován.

F) VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA
ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND A POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCE LESA
Zemědělská příloha je zpracována v přiměřeně souladu s ustanoveními zák. č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), vyhlášky MMR č. 500/2006 Sb., o územně
analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací
činnosti, a vyhlášky MŽP č. 13/1994 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, resp. přílohy č. 3
k vyhl. č. 13/1994 Sb.).
Výkres “Vyhodnocení záborů ZPF” je zpracován v měřítku 1 : 5.000.
Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond je
dokumentováno v následující tabulce.

Z1-1a1 BYDLENÍ V RD
Z1-1a2 BYDLENÍ V RD
Z1-1b VRÁCENÍ DO ZPF
Z1-2a
BYDLENÍ V RD
Z1-2b
VRÁCENÍ DO ZPF
ZÁBOR ZPF
CELKEM

B) VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ ZADÁNÍ
Návrh byl dle požadavku v zadání zpracován bez variant.
V návrhu byl zachován určený počet a rozsah změn, včetně jejich požadovaného funkčního využití a
změnu regulace.
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A) VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ V ÚZEMÍ,
Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond
VČETNĚ SOULADU S ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ VYDANOU KRAJEM
Katastrální území: DRÁSOV
Název části obce
Navrhované změny představují zejména rozšíření zastavitelných území o zastavitelné plochy malého
Zábor ZPF podle jednotlivých kultur
Zábor ZPF podle tříd ochrany
rozsahu, případně jen změny regulace funkčního využití, nejrozsáhlejší změna v nezastavěném území
(ha)
(ha)
představují návrhy nových ploch obytného území v lokalitě Z1-1a1 (cca 1,26 ha) a Z1-2a (cca 1,26 ha).
Tyto úpravy zachovávají současnou strukturu funkčního využití území, stávající vazby a charakter
Číslo
Způsob využití plochy
krajiny. Proto lze konstatovat, že z hlediska širších vztahů jsou tyto změny nepodstatné.
lokality
ZÚR Středočeského kraje v této řešené lokalitě neuvádí žádné regionální rozvojové plochy, ani prvky
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Lesní půdní fond se významnou měrou podílí na vymezení prvků ekologické stability. Podle zákona č.
289/1995 Sb., o lesích, nevyvolá změna územního plánu žádný dopad změn funkčního využití území na
les.
G) ODŮVODNĚNÍ NAVRŽENÝCH ROZVOJOVÝCH PLOCH
Změna byla zpracována na základě Zadání změny č.1 ÚPO, schváleného zastupitelstvem obce Drásov
dne 5.8.2015.
Navrhované změny č.1 jsou převáženě malého rozsahu.
Navrhované změny hranice zastavitelného území s vyjíkou plochy Z1-2a vždy navazují minimálně ze
dvou stran na současně zastavěné území, nebo komunikaci.
Návrh koncepce obecní kanalizace je součástí změny č.1 a plně zohledňuje navrhované změny.
Z1-1a1
Změna na základě žádosti majitelů pozemků, odsouhlasená v zadání zm.č.1. Změna opodstatněná –
postupné vyrovnávání jihovýchodní hranice zastavěného území obce. Úprava nevyžaduje zvýšené
nároky na technickou infrastrukturu (nad rámec řešené plochy). Předpoklad výstavby max.10 RD.
Z1-1a2
Změna na základě žádosti majitelů pozemků, odsouhlasená v zadání zm.č.1. Změna opodstatněná –
postupné vyrovnávání hranice zastavěného území obce v již stabilizované zástavbě podél silnice I/18.
Úprava nevyžaduje zvýšené nároky na technickou infrastrukturu (nad rámec řešené plochy).
Předpoklad výstavby max.14 řadových RD.
Z1-1b
Změna na základě žádosti obce, odsouhlasená v zadání zm.č.1. Tento požadavek vyplývá z aktuální
situace a potřeb rozvoje obce
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Z1-3
Změna na základě žádosti obce, odsouhlasená v zadání zm.č.1. Navrhovaná změna funkce odpovídá
požadavku na umístění nové ČOV. Úprava nevyžaduje zvýšené nároky na technickou infrastrukturu
(nad rámec řešené plochy a navrhované technologie).

- Splašková kanalizace
Pro odvádění odpadních vod z obce Drásov s částí Skalka a Cihelna je navržena splašková kanalizace,
zaústěná do nové čistírny odpadních vod na pozemku č.parc. 219/2 v Drásově. Odpadní vody celého
současně zastavěného území odtékají na ČOV gravitačně. Pro část Cihelna a Skalka je nutné
gravitační stoky ukončit v centrální veřejné čerpací stanici pro každou část obce a odpadní vody čerpat
do kanalizace v Drásově.
Stoky splaškové kanalizace jsou v rozsahu zástavby obce navrženy téměř výlučně po veřejných
plochách – v místních a státní komunikaci I. třídy a veřejných prostranstvích. Stoky jsou navrženy tak,
aby splňovaly požadavky normy na prostorové uspořádání sítí technické infrastruktury. Zároveň jsou
v maximální možné míře respektovány trasy stávajících podzemních vedení a opěrné body nadzemních
vedení v obci. Splašková kanalizace bude provedena z plastových rour v profilech DN 250 – 300 mm
v parametrech a technickém provedení dle ČSN 75 6101 a zákona o vodovodech a kanalizacích.

Z1-4a
Změna na základě žádosti majitele pozemku, odsouhlasená v zadání zm.č.1. Část stávající plochy OS
bude v severozápadním cípu změněna na obytnou plochu BV. Úprava nevyžaduje zvýšené nároky na
technickou infrastrukturu (nad rámec řešené plochy). Předpoklad výstavby max. 2 RD.

Likvidace dešťových vod je řešena samostatnou srážkovou kanalizací, to znamená, že v obci je oddílný
kanalizační systém.
Vzhledem k poloze a morfologii území pro rozvojovou zástavbu bude nutné odpadní vody z těchto ploch
odvádět rovněž do dílčích čerpacích stanic s přečerpáním do Drásova.

Z1-2a
Změna na základě žádosti majitele pozemku, odsouhlasená v zadání zm.č.1. Zástavba na ploše této
změny navazuje jižní hranicí na stávající vymezenou obytnou plochu BV. Úprava nevyžaduje zvýšené
nároky na technickou infrastrukturu (nad rámec řešené plochy). Předpoklad výstavby max.10 RD.
Z1-2b
Změna na základě žádosti obce, odsouhlasená v zadání zm.č.1. Tento požadavek vyplývá z aktuální
situace a potřeb rozvoje obce

Z1-4b
Změna na základě žádosti obce, odsouhlasená v zadání zm.č.1. Navrhovaná změna funkce části
plochy BV odpovídá požadavku na umístění nové OS pro část Skalka. Úprava nevyžaduje zvýšené
nároky na technickou infrastrukturu (nad rámec řešené plochy a navrhované technologie).
Předpoklad výstavby 1 RD.
Z1-5
Změna na základě žádosti obce, odsouhlasená v zadání zm.č.1. Navrhované doplnění regulace ploch
VL vytvoří předpoklad minimálně pro zakonzervování současné úrovně zatížení životního prostředí
letištěm Lhota.

Čistírna odpadních vod bude umístěna na toho času zemědělském pozemku na severovýchodní okraji
obce na levém břehu bezejmenné vodoteče, přítoku Kocáby, dostatečně nad hladinou průtoků Q 100.
Odpad z čistírny bude zaústěn do této vodoteče, která má v profilu čistírny následující hydrologická
data:
Vodní tok

přítok Kocáby od Drásova

Číslo hydrologického pořadí

1 - 08 - 05 - 0880

Profil

cca 200 nad vtokem do rybníka Homolka

Plocha povodí A

H) KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY, VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEJÍ UMÍSŤOVÁNÍ
- Technická infrastruktura
S ohledem na rozsah, charakter a polohu změn budou veškeré nároky na technickou infrastrukturu
řešeny v rámci samostatných přípojek na stávající nebo navrhované inženýrské sítě. Nově je v obci
řešena splašková kanalizace.
Vodní hospodářství
Všeobecné podmínky:
U pozemků, navržených k zástavbě je nutno provést opatření pro maximalizaci vsaku dešťových vod
přímo v jejich ploše a pro minimalizaci nárazových odtoků dešťových vod. Zpevněné plochy je nutno
minimalizovat, naopak v co největším rozsahu je nutno zachovat plochy zatravněné. U zpevněných
ploch (vozovka, chodníky) je nutno dávat přednost použití dlažby (zámkové) před živicí. A pokud možno
počítat s jejich vsakováním přímo na těchto pozemcích.
- Zásobování pitnou vodou
Současný stav:
Obec Drásov má obecní vodovod – jednotlivé objekty jsou a budou zásobovány z tohoto zdroje.
Výpočet zvýšení potřeby vody:
Potřeba bude pokryta z obecního vodovodu. Vzhledem k tomu, že změna č.1 v principu řeší pouze
přesun ploch tj zachovává i předpokládaný počet RD nedojde k nárůstu potřeby. Pro lokalitu Z1-1a1
bude nutné při realizaci posouzení stávajících řadů.
- Zajištění potřebného množství požární vody
Požární voda pro účely hašení případného požáru v lokalitách, navržených v rámci "Změny č. 1" bude
odebírána hydrantů obecního vodovodu, případně z místních rybníků.
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IV

Příjezd k čistírně je navržen ze stávající místní komunikace. Napojení na elektřinu bude zajištěno
v souladu s podmínkami provozovatele distribuční elektrické soustavy.
Pro likvidaci odpadních vod z obce je navržena mechanicko-biologická čistírna odpadních vod
s aktivací, jako jednolinková s návrhovou výhledovou kapacitou 850 EO a integruje do kompaktního
celku veškeré stupně čištění:
-mechanické předčištění (jemné česle, lapák písku)
-biologické aktivační čištění s předřazenou denitrifikací
-separaci kalu v dosazovací nádrži
-zahuštění, aerobní stabilizaci a akumulaci přebytečného kalu
-měření průtoku vyčištěné vody
-jímku na dovážené odpadní vody
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ČOV bude navržena tak, aby splňovala emisní standarty dle přílohy č.1 Nařízení vlády č.61/2003 Sb.
(ve znění NV č. 229/2007 Sb.) v hodnotách p i m v kategorii zdrojů znečištění 500-2000 EO.

Zemní plyn
Neřeší se

Celá ČOV s kapacitou 850 EO je řešena jako kompaktní stavba se spodní částí z monolitického
železobetonu, zakrytá jednoduchým zděným objektem se sedlovou střechou, s napojením na
nezbytnou infrastrukturu. Bude umístěna v oploceném areálu. Pásmo hygienické ochrany čistírny dle
TNV 75 6011 je kružnice o poloměru 50 m od hrany objektu.

Zásobování elektrickou energií
Neřeší se.

Základní kapacity čistírny ve výhledu jsou:
Parametr
Q24
Qd=Qv
Qh
Qr
BSK 5
EO

Množství
105,55 m3/den
147,14 m3/den
13,93 m3/hod
= 3,87 l/sec
38 500 m3/rok
51,13 kg/den
852

Nakládání s odpady
Neřeší se.
Doprava
Nároky na dopravní řešení okolí se oproti stávajícímu ÚP nemění, nemění se ani trasy. Pro napojení
lokality Z1-1a2 bude využita přilehlá místní komunikace u autosalonu Suzuki. V ostatních lokalitách
budou využity stávající obslužné komunikace, v lokalitě Z1-1a1, Z1-1a2 a Z1-2a bude příjezd na
jednotlivé parcely řešen novou jednosměrnou, obslužnou komunikací MO1 4,5/3,5/30 s označením
D49a, b (obytná zona). Komunikace v lokalitě Z1-1a2 bude slepá MO1p 8,3/5,3/30 s obratištěm.
Stávající dotčená silnice I/18 a místní komunikace na Skalku budou dle možností minimálně v řešeném
úseku upraveny na standardní profil 8/50 a doplněny chodníkem.
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